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Så var det vår igen. Den ibland till synes långa vintern 
försvinner alltid i en blinkning när allt ska hinnas med i vår-
rustningstider. Båtar ska utrustas, torrsättas, provköras och 
certifieras. Nya och gamla besättningar mönstrar och säker-
hetsrutiner dateras upp och övas. Även om det är stressigt 
så är det också förväntningarnas tid. Hur blir säsongen, 
kommer solen att lysa, vad tycker passagerarna om vår 
nya fina inredning och våra nya menyer? Hur mycket bättre 
bränsleekonomi får jag med mina nya propellrar, kommer vi 
få fler passagerare än förra året och kommer lönsamheten 
förbättras? Många frågor och långa arbetsdagar, men också 
en längtan att få kasta loss och ge sig ut i en vårskrudad skär-
gård och välkomna nya och gamla passagerare ombord.

I skrivande stund är det val till EU-parlamentet. Oavsett 
hur man ställer sig till europafrågor i stort så är vi del av 
den gemensamma inre marknaden. Sedan förra året har 
skärgården fått besök av europeiska rederier som under 
sitt eget lands flagga och klass opererar i den svenska 
skärgårdstrafiken. För att få en bild av om det ska ses som 
ett hot eller en möjlighet för svensk skärgårdstrafik har vi 
försökt få svar på vilka regler och certifieringar som gäller. 
Frågan har under lång tid bollats mellan Transportstyrelsen 
och Näringsdepartementet och båda är oss svaret skyldig.  
Då vi ännu inte fått några besked om hur det ser ut författ-
ningsmässigt så har vi för närvarande heller inga synpunkter 
på hur det borde vara. Skärgårdsredarnas mål är som van-
ligt att se till att våra medlemsföretag har rimliga närings-
villkor och bra möjligheter att konkurrera på lika villkor som 
omvärlden. Med tanke på Transportstyrelsens detaljerade 
krav och nitiska tillsyn av svenska fartyg är det mycket för-
vånande att man inte ens har någon egen synpunkt i denna 
fråga. Hittills har man nöjt sig med att konstatera att man 
inte vet hur frågan ska hanteras och att näringsdeparte-
mentet får lösa detta. På departementet känns det inte som 
att frågan har högsta prioritet. Man kan ju stilla undra om 
regeringen hade hanterat det hela lika saktfärdigt om det 
exempelvis hade rört sig om en skattefråga? 

Förslag om sänkta avgifter på remiss
På Transportstyrelsens hemsida står att läsa:

Transportstyrelsen föreslår en sänkning av myndighetens 
avgifter med totalt 9 procent under 2015. Det är en minsk-
ning motsvarande 125 miljoner kronor. De största sänkning-
arna föreslås inom vägtrafikområdet.
Både inom järnväg och inom sjöfart är det endast ett mindre 
antal avgifter som justeras. Medan järnvägsavgifterna sam-
mantaget sänks, höjs sjöfartsavgifterna något. 

Fortfarande kan vi inte skönja några ekonomiska effekter av 
myndighetens påstådda effektivisering och rationalisering. 

I september är det val till riksdagen igen. Finns det några 
svenska politiker kvar som är intresserade av sjöfartsfrågor? 
Om så är fallet måste ni nog slipa på er strategi och era ar-
gument för att synas i debatten. Det skulle vara intressant 
om någon politiker, oavsett partitillhörighet, kunde tillföra 
sjöfartsdebatten något annat än standarduttalandet att 
det är trevligt att åka båt. Vi är jätteglada att man tycker att 
vi har en trevlig verksamhet men det räcker nog inte som 
grund till en sjöfartspolitisk plattform för att driva svensk 
sjöfart framåt. Både storsjöfarten och skärgårdstrafiken är i 
stort behov av tydliga långsiktiga spelregler, konkurrensneu-
tralitet mellan trafikslagen och att styrande politiker sätter 
sig in i branschens förutsättningar och framtidsfrågor.

Skärgårdsredarna kommer som vanligt att finnas på plats i 
Almedalen. Det ska bli intressant att se om det kommer upp 
någon valfråga av betydelse för sjöfarten. 

Avslutningsvis vill jag önska alla skärgårdsredare, besätt-
ningar och passagerare en bra och lönsam säsong. Det kan 
ju bara inte bli dåligt då det trots allt är trevligt att åka båt!
Väl vakt!

Alf Norgren,vd

✯  Vd har ordet!
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S/S Bohusläns Befälhavare Kim Forssblad, vars far var 
ordförande i Sällskapet Ångbåten från 1967 till 1991.

Annika Holm är matros på S/S Bohuslän.

Charles Soleirol de Serves t.v. har varit med sedan  
ett tidigt stadium. Han fyller 90 nästa år men strålar av 
entusiasm och tar sig fortfarande med smidighet runt  
på hela fartyget i lejdare och maskinrum. Här i sam-
språk med maskinchefen i S/S Bohuslän, Mogens 
Damsgaard- Sörensen. 

Göran Ingemarsson serverande välkomstskål.
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Programmet började med att inbjudna gäster 
hämtades vid Residensbron av Färjan 4 för 
en kortare tur i Göteborgs innerhamn och till 
Eriksberg där Bohuslän väntade vid kaj.
Befälhavaren på S/S Bohuslän, Kim Forssblad, 
hälsade alla välkomna ombord och gästerna 
serverades välkomstdrink. Strax blåstes det för 
avfärd i ångvisslan. Jubileumsturen gick från 
Eriksberg ut i södra skärgården, via ”Snobb-
rännan” mot Vinga och tillbaka till Göteborg. 
En härlig tur med det stolta fartyget i den 
vackra skärgården.

Fartprov
I den gamla fartbanan mellan Gulldisken och 
Knarrholmen gjordes ett fartprov på samma 
sätt som vid leveransturen för 100 år sedan. 
Då noterades farten till 14 knop. 100 år senare 
gjorde den gamla damen 12,5 knop på samma 
sträcka. Inte dåligt för en 100-åring!

Gästerna bjöds på en härlig lunchbuffé under 
det att Ingvar Kronhamn och Bo Starmark, som 
båda var med och bildade Sällskapet Ångbåten, 
berättade historien om fartyget och föreningen.  
Gästerna fick höra om rederiet ”Marstrands 
Nya Ångfartygs AB” som beställde fartyget 
samt hur det gick till när föreningen Sällskapet 
Ångbåten bildades och S/S Bohuslän räddades 
från upphuggning 1965. 

Helt ideell verksamhet
Med på turen var flera av de entusiaster som 
varit med och på olika sätt engagerat sig i farty-
gets fortlevnad. Det är fantastiskt att så många 
människor med glädje jobbar helt ideellt med 
allt från renovering och underhåll till navige-
ring, matlagning och servering. Tack vare detta 
är det ännu möjligt att få uppleva en resa i den 
vackra skärgården med detta stolta fartyg!

Jubilaren flaggar över topp dagen till ära.

text & foto: leena tegevi

en välbevarad 100-åring   

S/S Bohuslän 
För 100 år sedan levererades den sista kustångaren från Eriksbergs varv i Göteborg. 
Detta skedde den 14 maj och på samma dag 100 år senare firades jubilaren S/S Bohuslän 
vid en förkortad variant av leveransturen från 1914.
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Bohuslän
Ångaren Bohuslän är Västkustens sista 
passagerarångare och Sveriges största 
ångmaskindrivna fartyg i reguljär drift.  

På hemsidan kan man läsa följande: 
S/S Bohuslän är idag den enda beva-
rade passagerar-ångaren på västkusten. 
Varje sommar trafikerar hon bland annat 
sin ursprungstrad mellan Göteborg och 
Kungshamn /Gravarne. Via flera av de 
mellanliggande orterna, utgjorde ång-
båtarna på den tiden det begav sig den 
snabbaste och ibland enda kommunika-
tionen mellan dessa kustsamhällen och 
övriga Sverige. 

Sällskapet Ångbåten
Sällskapet Ångbåten bildades 1965 för 
att åt eftervärlden söka bevara den då 
upphuggningshotade ångaren Bohuslän, 
byggd 1914 och Västkustens sista passa-
gerarångare. Genom att sälja andelar à 
100 kronor till allmänheten lyckades man 
samla ihop de 60 000 som krävdes för 
att köpa loss fartyget från ägaren, skrot-
handlaren. Formell ägare är Ångbåten 
Ekonomisk Förening.

Efter ett intensivt upprustningsarbete 
gick ångaren redan nästa sommar åter 
i sina gamla farvatten. Allt sedan dess 
seglar S/S Bohuslän varje sommar i de 
vatten hon en gång byggdes för, varligt 
moderniserad där sådana krav ställs, 
men i övrigt återställd i allt väsentligt, 
och med maskin och panna i original  

och salonger nära nog som vid leveran-
sen 1914. 

I snart 50 år har Sällskapet Ångbåten 
restaurerat, vårdat och drivit ångaren 
med hjälp av sina helt ideella medlems-
krafter under mottot ”Bevara genom att 
bruka”. Ångaren Bohuslän har genom 
åren blivit så sammanlänkad med väst-
kusten att dess historiska särart i många 
stycken glömts bort. Hon har ju alltid 
funnits och som ”The White Queen” 
hon är, alltid lyst upp skärgården på 
sina resor. Att Bohuslän fortfarande är i 
praktiskt taget ursprungsskick och fått 
såväl Statens Maritima Museers Kultur 
(K-) märkning som Transportstyrelsens 
Traditions (T-) klassning vittnar om ett 
djupt historiskt intresse, ett varsamt 
handhavande samt ett genuint tekniskt  
kunnande inom Sällskapet. Det är ytterst 
få maritima kulturhistoriska fartyg kvar i 
denna klass.

Färjan 4
Sällskapet Ångbåten disponerar även 
ångdrivna Färjan 4, byggd 1920 och 
den sista av alla ångfärjor i Göteborgs 
hamn. ”Fyran”, som var kvar som re-
servfärja till 1970, ägs av Göteborgs 
Sjöfartsmuseum, medan Sällskapet har 
ansvaret att ”bevara färjan i trafikdugligt 
skick”.

Fina bilder och mer att läsa finns på: 
www.steamboat.se

Maskinist Bengt Bengtsson på
Färjan 4. 

Befälhavare på Färjan 4 var för 
dagen Claes Verner. Observera 
mössknappen med jubileums-
loggan.

SällSkapet ångbåten
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Vid årsmötesförhandlingarna valdes Fredrik Almlöv, Färje-
rederiet in som ordinarie styrelseledamot. Nya suppleanter 
blev Göran Malmsten, Waxholmsbolaget och Anders Åman, 
Skärgårdslinjen. I övrigt valdes samma ledamöter som föregå-
ende år. Hela styrelsen finns presenterad på Skärgårdsredarnas 
hemsida. 

Är utflaggning framtiden för skärgårdsflottan?
Den öppna eftermiddagskonferensens huvudrubrik var:  
Är utflaggning framtiden för skärgårdsflottan? Det finns många 
obesvarade frågor kring ämnet cabotage i skärgårdstrafiken 
och några svar gavs inte under den debatt som följde. Peter 
Plöjer från Gåshaga Rederi , som kör polskflaggade passagerar-
fartyg i Stockholms Skärgård, berättade om sina erfarenheter 
och svarade på frågor. Handläggare från Näringsdepartementet 
och Transportstyrelsen berättade att man inte har några svar 
på vilka regelverk som ska tillämpas, men att frågan är under 
utredning. Påläst och uppskattad moderator var Gunilla  
Malmqvist.

Nytt system för bokning av sjöfartstillsyn
Henrik Lundberg från Transportstyrelsens tillsynssektion  
berättade om det nya bokningssystemet för tillsyn samt svarade 
på frågor. 
Nya möjligheter i medlemsförsäkringen
Föreningens nya försäkringsmäklare Willis samt försäkrings-
givarna IF / Carina och Swedea presenterade nya försäkrings-
erbjudanden. 
Advokatbyrån Nova 
Advokaterna Anders Fernlund och Mats Lekman på advokat-
byrån Nova berättade om sina kompetensområden och om 
samarbetsavtalet med föreningen.
Arbetsmarknadens parter
Tomas Bengtsson från ALMEGA redogjorde kort för resultatet 
av den senaste förhandlingen med sjöbefälen. 
Dagens sjöarbetsmarknad 
Sjöarbetsförmedlingens Carina Jonsson berättade vilka tjänster 
som de kan hjälpa till med.

Årsmötet på Teaterskeppet
Skärgårdsredarnas årsmöte samt eftermiddagskonferens hölls på Teaterskeppet den 13 mars. Mötet var välbesökt  
och avslutades med middag ombord tillsammans med inbjudna gäster och föreningens samarbetspartners. 

Glada medlemmar, fr v Gunilla Malmqvist,  Emma Åkerman  och  
Yvonne Regnér. 

Årsmötesdeltagare i samspråk. Fr v Joakim Nyström,  Mikael Lind-
qvist och Peter Plöjer

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 
Ge ett bidrag eller bli medlem på sjoraddning.se. Du kan också ringa 077-579 00 90.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Hjälp oss att rädda dig.

text & foto: leena tegevi
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Denna gång håller vi höstmötet i världsarvsstaden Visby på Gotland.  
Dit kommer man enkelt med flyg från Bromma eller med båt från Nynäshamn. 
Väljer man båten ingår en specialguidning för Skärgårdsredarnas medlem-
mar på snabbfärjan SF 1500. Boka in helgen 1-3 oktober i almanackan!
Visby är mytomspunnet, trivsamt och vackert. Här finns många historiska 
byggnader, bra restauranger, shopping och ett fantastiskt museum. Havet är 
ständigt nära och föränderligt. 

Vi bor på Strand Hotell innanför murarna där även konferensen hålls. 
Vi har snickrat ihop ett program som vi hoppas ska tilltala medelemmarna.  
Det blir skymningsvandring bland ruiner och gränder, visning av Fornsalen  
och intressanta mötespunkter. Bland annat får vi höra gotlandsprofilen  
Pigge Werkelin berätta om hur han startade upp den nya linjen Gotlandsbå-
ten. Vi får även ta del av ett föredrag om förlisningen av den lybska flottan i 
Visby hamn och utgrävningen kring detta. Medlemmarna deltar i en workshop 
om branschens framtidsfrågor och däremellan ska vi hinna med en middag i 
bildstenshallen och ölprovning på Wisby bryggeri.  Det blir också egen tid för 
rundvandring och shopping i rosornas stad.

Inbjudan går ut i augusti. Anmäl er snarast då antalet platser är begränsat.
Läs hela programmet på Skärgårdsredarnas hemsida.

text & foto: leena tegevi

Höstmöte 2014 
i Visby

välkommen till Skärgårdsredarnas
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Vad händer just nu?
Vi på Willis kontaktar alla som tidigare haft medlemsför-
säkringen för att sedan skicka ut nya försäkringshandlingar. 
Försäkringsperioden sträcker sig fram till sista november 2014. 
Nytt för i år är att alla har gemensam förfallodag, och nya 
försäkringshandlingar skickas ut i god tid till 1 december.  
Vår ambition är att även kontakta de medlemmar som inte har 
försäkringen idag under denna första försäkringsperiod, men 
just nu när er säsong drar igång gör vi ett litet uppehåll i detta. 
Har ni försäkringsfrågor är ni alltid välkomna att kontakta oss!

Nyligen fick alla medlemmar inloggningsuppgifter till  
”Willis on Line”, där vi samlat information om försäkringen, 
villkor osv. Har man tecknat försäkringen kommer man även 
att kunna hitta kopior på sina egna försäkringshandlingar här 
framöver. 

Nyhet – krigsförsäkring utan extra kostnad
Nu ingår krigsförsäkring utan extra kostnad för alla medlem-
mar som har kaskoförsäkring. Uppdaterade försäkringsbrev 
kommer att skickas ut till dessa medlemmar under sommaren. 

För mer info om krigsförsäkringen, se separat artikel i tidning-
en sid 44-45.
 
Medlemsförsäkringen
Skärgårdsredarnas medlemsförsäkring består idag av tre delar: 

• Kaskoförsäkringen, som innehåller kasko- och maskinför-
säkring, isförsäkring, specialvillkor rörande alkohol m.m. 
och krigsförsäkring. Försäkringen är placerad hos If. 

• P&I-försäkringen, som omfattar ert redaransvar upp till 
500 MUSD är placerad hos Carina. 

• Företagsförsäkringen, som omfattar era verksamheter med 
egendoms- och ansvarsförsäkring, tjänstereseförsäkring 
m.m. och är placerad hos Svedea. 

Offerter
Kontakta Willis på telefon: 08-463 89 78 eller via e-post: 
skargardsredarna@willis.com så lämnar vi gärna offert på 
försäkring och svarar på försäkringsfrågor.

En riktigt glad sommar önskar Willis och ert  
team Therese, Charlotte, Fredrik och Rickard!

Willis har sedan 1 januari 2014 tagit över hantering och skötsel av Skärgårdsredarnas  
medlemsförsäkringar. denna ruta återkommer i varje nummer av Skärgårdsredaren med  
aktuell information gällande försäkringar.

✯  Willis  |  Skärgårdsredarnas försäkringsruta

Antalet resande fotgängare ökar på 
svenska vägfärjor. Allt fler nyttjar möj-
ligheten att kombinera färjeresan med 
kollektivtrafik eller andra transportsätt.  
I Färjerederiets årliga mätningar av kund-
nöjdhet kan man konstatera, att många 
resande efterlyser en mer behaglig resa 
ombord även för de som inte sitter i bil.

– Under de år när en stor del av våra 
vägfärjor byggdes, prioriterades utform-
ningen av fartygen helt efter biltrafiken. 
Nu är det dags att ändra på detta. Vi vill 
erbjuda god komfort ombord för alla! 
säger Färjerederiets projektledare Hans 
Söderqvist.

Renoveringsarbetet har pågått under 
vintern. Allt har utförts utan att ordina-
rie tidtabell har påverkats. Ett tillfälligt 
passagerarutrymme ordnades på bildäck, 
samtidigt som designarbetet pågick.

Förberedelserna för renoveringen har 
förberetts på flera sätt. En viktig del 
är det projekt som Färjerederiet drev 
tillsammans med Beckmans Design-
högskola i Stockholm, där studenterna 
bidrog med förslag kring utformningen 
av passagerarutrymmen. Resultatet har 
blivit en spännande kombination med 
varma färger, bekväma mjuka sittplat-
ser och god belysning – samtidigt som 
materialen har valts ut med omsorg, för 
att vara tåliga.

– Om det visar sig att upplägget fung-
erar bra, kommer vi att fortsätta med 
projektet. Vårt mål är att bidra med en 
attraktiv sjöförbindelse som lockar fler 
att ta vägfärjan säger Färjerederiets chef 
Anders Werner.

vägfärjan 

Veronica rustad
Ett passagerarutrymme med varma färger, bekväma sittplatser och väl avvägd 
belysning är resultatet av ett omfattande renoveringsjobb ombord på vägfärjan 
Veronica. Färjan går i trafik på sträckan Öregrund – Gräsö i norra Roslagen.

Före och efter renoveringen. 

FOTO: INGER MODIN, MARINDEKOR
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Sjöfartsforum står som värd för den  
Maritima Mötesplatsen. Där möts hela 
sjöfartsklustret under olika seminarier, 
paneldebatter och mingel för att infor-
mera, diskutera och samtala om sjöfart 
och sjöfartsrelaterade frågor.  Det blir 
seminarier dagtid och maritima mingel 
med gästtalare på kvällen före de poli-
tiska talen. För den som är intresserad av 
Skärgårdstrafik och närliggande frågor 
är torsdagen den 3 juni en given dag i 
Visby under Almedalsveckan.  

Vattenbussen 3 juli kl 8-8.45
Diskussioner om kollektivtrafik på vat-
ten. Stockholm växer, det blir allt svårare 
att komma fram och trafikinfarkten är 
ett faktum. En ny forskningsstudie visar 
att vattenvägen erbjuder en reell möjlig-
het att lösa problemen. Men hur går vi 

från ord till handling så att kollektiv-
trafik till sjöss blir en realitet för fler 
pendlare?

Färjerederiet 3 juli kl 11-12
Anders Werner, chef för Sveriges största 
rederi, talar om hur man driver på 
utvecklingen av hållbar sjöfartsverksam-
het. Rederiet har utvecklat ett tydligt 
miljöfokus inom sjöfartsområdet,  
genom utbildning och attitydpåverkan, 
men också med tekniska lösningar.

Skärgårdsredarna 3 juli kl 14-14.45
Paneldebatt: Vad händer om skärgårds-
fartygen registreras utomlands? Vilka 
regelverk gäller, vem ska utöva tillsyn 
och vilka konsekvenser medför det?  
Representanter från ALMEGA, sjöfack-
en, myndighet och rederier.

Briggen Tre Kronor
Det blir politisk debatt, seminarier 
och invigning av ny miljöutställning i 
Almedalen när Initiativet Hållbara Hav 
och briggen Tre Kronor af Stockholm 
gästar Visby. Programmet i Almedalen 
syftar till att öka medvetenheten om 
Östersjöns situation och är utarbetat av 
forskare och experter vid Stockholms 
universitet, Kemikalieinspektionen,  
Läkemedelsverket, Trossa, Mistra Phar-
ma och Svenskt Vatten. Under veckan 
hålls intressanta presentationer och semi-
narier, ungdomspolitiker från samtliga 
partier samlas för paneldebatt och den 
nya miljöutställningen invigs. Miljöut-
ställningen finns på plats i Visby hamn 
intill briggen Tre Kronor af Stockholm 
hela Almedalsveckan och seminarier och 
paneldebatter sker ombord eller på kaj 
vid utställningen. 

Hela programmet för den  
Maritima Mötesplatsen finns på  
Sjöfartsforums hemsida. 

Alla partiledare klara 
Följande tider håller parti-
ledarna sina almedalstal:

Stefan Löfvén (S)  
kl 19.00  söndag 29 juni

Göran Hägglund (KD)  
kl 19.00  måndag 30 juni

Jimmie Åkesson (SD)  
kl 19.00  tisdag 1 juli

Åsa Romson (MP)  
kl 19.00  onsdag 2 juli

Fredrik Reinfeldt (M) 
kl 19.00  torsdag 3 juli

Jonas Sjöstedt (V)  
kl 19.00  fredag 4 juli

Jan Björklund (FP)  
kl 13.00  lördag 5 juli

Annie Lööf (C)  
kl 11.30  söndag 6 juli

Utflaggning och cabotage
diSkuteraS under almedalSveckan

I år är det val och under Almedalsveckan väntar nya rekord i antal arrangemang 
och besökare. Tuff konkurrens om åhörarna är att vänta. Skärgårdsredarna del-
tar vid Sjöfartsforums plattform Maritim Mötesplats i Gotlandsbolagets trädgård. 
I år lyfter vi frågan om utflaggning och cabotage i skärgårdstrafiken. 

almedalsveckan är Sveriges största politiska mötesplats. Öppenheten och tillgängligheten  
under almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. alla evenemang under veckan  
är kostnadsfria och öppna för alla.

Bilden är ett montage. FOTO: jOHAN GARSTEN
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✯ Transportstyrelsens informerar

Sanktionsavgifter förväntas, i jämförelse med tidskrävande 
rättsprocesser i domstol, att snabbare leda till efterlevnad av 
regelverket. Den ändring i Arbetsmiljölagen som Riksdagen 
beslutade förra året innebär att möjligheten för domstolar att 
utdöma bötesstraff vid överträdelse mot Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS) i många fall tas bort och ersätts med sank-
tionsavgifter. 

En annan förändring är att även statliga arbetsgivare kan 
tvingas betala vite, något som de tidigare varit undantagna 
ifrån.
 
Det här påverkar även sjöfarten eftersom flera av Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter gäller för arbete ombord på fartyg. Du som 

arbetsgivare kan därför bli skyldig att betala en avgift om du 
inte följer arbetsmiljöföreskrifterna. Avgiftens storlek beror av 
hur många som sysselsätts i verksamheten.
  
Transportstyrelsen tittar nu på hur sanktionsavgifter ska hante-
ras i tillsynsverksamheten.  Mer information kommer när man 
vet mer om hur detta ska tillämpas rent praktiskt. 

På länken www.av.se/lagochratt/sanktionsavgifter kan man 
läsa hur Arbetsmiljöverket kommer att tillämpa sanktions-
avgifterna inom sin tillsynsverksamhet.

* föreskrifterna har satts i kraft genom transportstyrelsens föreskrifter (tSfS 2009:119) om arbetsmiljö ombord på fartyg och SjÖfS 2004:12 om kylanläggningar med  
ammoniak på fartyg.

Nedanstående föreskrifter* innehåller bestämmelser som,  
om de inte följs, kan leda till att en sanktionsavgift kan tas ut. 
AFS 1999:4 om tryckbärande anordningar
AFS 2003:3  om arbete i explosionsfarlig miljö 
AFS 2004:1  om syntetiska oorganiska fibrer 
AFS 2004:3  om stegar och arbetsbockar 
AFS 2005:1  om mikrobiologiska arbetsmiljörisker  
 – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet
AFS 2005:3 om besiktning av trycksatta anordningar
AFS 2005:6  om medicinska kontroller i arbetslivet 
AFS 2006:1  om asbest 
AFS 2006:5  om användning av truckar 
AFS 2006:7  om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar 
AFS 2006:8 om provning med över- och undertryck
AFS 2007:5  om gravida och ammande arbetstagare 
AFS 2011:19 om kemiska arbetsmiljörisker

Sanktionsavgift istället för böter vid överträdelse mot arbetsmiljölagstiftningen

med anledning av arbetsmiljöverkets remissförslag om att upphäva fyra av sina föreskrifter vid halvårsskiftet har 
transportstyrelsen beslutat genomföra en snabb revidering av sin arbetsmiljöföreskrift. ändringarna innebär att 
man sätter ikraft arbetsmiljöverkets nya föreskrifter samtidigt som vissa andra upphör att gälla.

Revidering av  
Arbetsmiljöföreskriften
(tSfS 2009:119)

Följande föreskrifter upphävs:
AFS 1984:15 om avloppsanläggningar
AFS 1986:23 om skydd mot blodsmitta
AFS 1986:26 om vissa arbeten ombord på fartyg 
AFS 1993:3 om arbete i slutna utrymmen
AFS 2000:1 om manuell hantering

Följande föreskrifter ersätts av nya:
AFS 2011:18 ersätter AFS 2005:17 om hygieniska gränsvärden
AFS 2011:19 ersätter AFS 2000:4 om kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2012:1 ersätter AFS 2000:2 om användning av motorkedje-
 sågar och röjsågar
AFS 2012:2 ersätter AFS 1998:1 om belastningsergonomi
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Neddragningar i verksamheten
Som många av er har hört så har Kustbevakningen stora eko-
nomiska problem, totalt saknas 133 miljoner. Anledningen är 
bl.a. de investeringar som Regeringen beslutat om de senaste 
åren. Kostnaden för räntor och amorteringar innebär att vi får 
för lite utrymme till driften av den viktiga verksamheten till 
sjöss. Kustbevakningen känner sig därför tvungna att förbe-
reda sig för att vi eventuellt inte får några mer medel i höstens 
budgetproposition varför vi kommer att lägga ett varsel på 
totalt 150 personer. Naturligtvis får detta (om det genomförs) 
konsekvenser på hela Kustbevakningens organisation. Minsk-
ningen på ledningsfunktionerna kan komma påverka er i dia-
logen med Kustbevakningen men framförallt så kommer vi att 
vara tvungna att dra ner på den operativa verksamheten med 
30-40% generellt. Några av de arbeten vi utför idag kommer 
att upphöra och andra att kraftigt reduceras. 

Vattenföroreningsavgift
Enligt lagen om åtgärder mot förorening från fartyg ska en 
särskild avgift (vattenföroreningsavgift) tas ut om ett förbud 
mot utsläpp av olja från yrkesfartyg har överträtts och utsläp-
pet inte är obetydligt. Av förordningen följer att avgiften bara 
tas ut för otillåtna utsläpp av olja av fartyg inom Sveriges  
sjöterritorium och ekonomiska zon samt Östersjöområdet.  
Vattenföroreningsavgift ska även tas ut om olja släpps ut till 
följd av en olyckshändelse och utsläppet inte har begränsats 
så långt det är möjligt. Avgiften tas ut enligt principen strikt 
ansvar och syfte är huvudsakligen att verka 
preventivt. I första hand ska avgiften tas ut 
av den fysiska eller juridiska person som vid 
överträdelsen var fartygets redare eller den 
som i redarens ställe utövade ett avgörande 
inflytande över fartygets drift. I sista hand ska 
avgiften tas ut av fartygets ägare. Om ägaren 
visar att hon eller han saknade inflytande 
över fartyget vid tidpunkten för överträdelsen 
får avgiften dock inte tas ut av denne. Vatten-

föroreningsavgiftens storlek bestäms med hänsyn till utsläppets 
omfattning och fartygets storlek (bruttodräktighet) enligt en 
särskild tabell. Om en avgift framstår som uppenbart oskälig 
får den sättas ned eller efterges. Beslut i frågor om vattenförore-
ningsavgift meddelas av Kustbevakningen.

Företagsbot
Företagsbot är en ekonomisk sanktion som under vissa förut-
sättningar kan åläggas näringsidkare. Med näringsidkare avses 
fysikiska eller juridiska personer som yrkesmässigt bedriver 
verksamhet av ekonomisk art, oavsett om verksamheten är in-
riktad på vinst eller inte. Företagsboten är inte en brottspåföljd 
utan en särskild rättsverkan av brott, och utgör ett komplement 
till det individuella straffansvaret. Det räcker att åklagaren kan 
visa att ett brott har begåtts som det är föreskrivet strängare 
straff än penningböter för. Det krävs inte att åtal har väckts för 
brottsligheten eller att en gärningsman är identifierad. Före-
tagsbot kan åläggas genom ett strafföreläggande. En grundläg-
gande förutsättning för att kunna ålägga företagsbot är att det 
brott som ligger till grund för talan om företagsbot har begåtts i 
utövningen av näringsverksamhet. Det krävs vidare att närings-
idkaren inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att 
förebygga brottsligheten. Om det har utövats rimlig kontroll av 
att verksamheten bedrivits på ett lagenligt sätt är inte förutsätt-
ningarna för företagsbot uppfyllda. Inte heller om en anställds 
brott har begåtts i strid mot uttryckliga och allvarligt menade 
order eller instruktioner.

Böter eller fängelse
Till böter eller fängelse i högst två år döms 
den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
bryter mot förbudet gällande utsläpp av olja 
enligt 10 kap. 1§ lagen om åtgärder mot 
förorening från fartyg. Straffansvaret är 
personligt och drabbar individen för den egna 
gärningen. En konsekvens härav är att man 

Kustbevakningen 
informerar

Om det som inte får 
hända händer, kontakta 
Kustbevakningen,  
begränsa utflödet,  
ringa in utkommen olja. 
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inte får straffa en person för vad någon annan har gjort. Av 
det personliga ansvaret följer att endast fysiska personer – inte 
juridiska personer – kan drabbas av straffansvar. Visserligen 
kan man förverka egendom som tillhör en juridisk person, och 
man kan ålägga en näringsidkare som är en juridisk person 
företagsbot, men förverkande och företagsbot är inte vad lagen 
kallar straff eller annan brottspåföljd.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis i ett ärende där ett yrkesfartyg har släppt 
ut olja, och det beror på bristande rutiner från rederiets sida 
samt vårdslöst agerande från någon/några av besättningen, kan 
en möjlig följd bli att rederiet åläggs att betala företagsbot samt 
vattenföroreningsavgift, samt att någon/några av besättningen 
döms till böter eller fängelse på grund av uppsåtlig eller oakt-
sam handling. Varje del prövas var för sig och därför kan man 
inte dra generella slutsatser i ansvarsdelen. 

Så försök att skapa rutiner som innebär att ingen överbunk-
ring, felaktigpumpning mm sker. Se över slangkopplingar, 
bordsventiler, dagtankar mm, försök även tänka på hur ni kan 
förhindra att länspumpen vid läckage inne i fartyget kastar olja 
överbord.

Om det som inte får hända händer, kontakta Kustbevakning-
en, begränsa utflödet, ringa in utkommen olja. Ert agerande 
kan komma att påverka de vidare följderna.

Sommar
Jag hoppas att vi ses under trevliga omständigheter i sommar 
och framöver. Chansen är ganska stor eftersom vi har som mål 
att genomföra minst en kontroll ombord på alla svenska yrkes-
fartyg under 1500 brutto varje år enligt den överenskommelse 
som vi har med Transportstyrelsen. Under dessa kontroller 
(behörighet- bemanning mm) kommer det i normalfallet även 
att utföras nykterhetskontroller.

Om ni har frågor eller vill diskutera om hur vi kan förbättras 
eller ge oss tips om sjösäkerhetsproblem etc. så är ni varmt 
välkomna att höra av er till våra ledningscentraler.

Ledningscentral Nordost
Tel: 08-57 89 76 00
E-post: lc.krn@kustbevakningen.se
Ledningscentral Sydväst
Tel: 031-727 91 00
E-post: lc.krs@kustbevakningen.se

Ha en skön sommar på vattnet!

Regionchef Kenneth Neijnes Kustbevakningen
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Sjövägen får 
eldrivet fartyg
Sjövägen, som går i en slinga mellan 
bryggor i Nacka, på Lidingö, Djurgård-
en och Frihamnen har blivit en del av 
SĹs pendeltrafik. Betydelsen väntas 
öka när ombyggnaden av Slussen 
gör det ännu svårare att åka med 
buss från Nacka och Värmdö in mot 
centrala Stockholm. I höst sätts ett 
nybyggt eldrivet fjärde fartyg in på 
rutten, M/S Sjövägen.

Rederi AB Ballerina har fått i uppdrag av 
SL att trafikera inom ”Sjövägen” med ett 
fartyg som drivs av elmotorer med energi 
från batterier. Fartyget har kapacitet för 
150 personer, är fullt tillgänglighetsan-
passat med gott om plats för rullstolar, 
barnvagnar och cyklar. Uppdraget sker 
inom befintligt trafikavtal under en prov-
period. 

– Vi är mycket gla-
da att vi får möjlig-
het att prova den 
här typen av mil-
jöanpassat fartyg 
i Stockholms inre 
vatten, säger re-
deriets VD Gustaf 
Myrsten. Det kan 

bli startskottet för en helt ny typ av stads-
trafik på vatten i framtiden. Då fartyget 
kommer att vara i trafik året runt blir det 
isförstärkt. 

Batteriet, som levereras av SAFT, har 
en total energi på 500 kWh och opererar 
vid en nominell spänning på 650 V. Bat-
tericellerna är helt slutna och underhålls-
fria. Laddning kommer att ske på natten 
men även på för- och eftermiddag under 
trafikuppehållen. Nödgeneratorer säkrar 
driften. 

Fartyget är beställt på Faaborg Vaerft i 
Danmark och leveransen är planerad till 
september 2014. 

Längd: 24 m
Bredd: 7 m
Djupg: 1.5
Hastighet: 8 knop
Huvudmaskineri: ABB  
Effekt: 2X160 Kw
Antal passagerare: 150

Fa
kt

a
:

För att sätta in olika besparande åtgär-
der ombord behöver man veta exakt 
hur bränsleförbrukningen ser ut vid 
olika tillfällen och manövrar. Genom 
detaljerad uppföljning av förbrukning-
en ser man direkt vad åtgärderna får för 
resultat. Det krävs även kontinuerlig 
mätning för att bibehålla uppnådda 
mål. Det kan uppnås genom att instal-
lera ett bränslemätningssystem.

– Systemet ger oss de verktyg som 
behövs för att mäta, utveckla och göra 
uppföljningar. Vi får möjlighet att lära 
oss nya, mer effektiva metoder att ma-
növrera och framföra fartygen. Vi ser 
redan nu hur vi t ex kan vända fartygen 
på ett mer bränsleeffektivt sätt. Flera 
små åtgärder blir stora mängder bränsle 
vid årets slut, säger Gustaf Myrsten, 
ägare och VD för Utö Rederi.

Systemet, som levereras av det 
stockholmsbaserade företaget Blueflow 
Technologies, installeras på Waxholm 
II och Silverpilen i första fasen. Efter 
sommaren överväger rederiet att göra 
installation även i de andra fartygen.

Tidigare installationer har gjorts i t 
ex Göta Älvtrafiken där Styrsöbolaget 

lyckats sänka bränsleförbrukningen 
med 15-20 %.

Not: Utö Rederi AB kör reguljärtrafik i 
Stockholms södra skärgård med fasta 
turer mellan Årsta havsbad och Utö samt 
från Nynäshamn till Nåttarö, Rånö och 
Ålö. Rederiet har fartygen Mysing som 
tar 250 passagerare, Gotska Sandön 
(trafikerar Nynäshamn – Gotska Sandön – 
Fårösund) med kapacitet för 96 personer, 
Waxholm II, 345 passagerare, Silverpilen, 
350 passagerare samt Utö Express som 
tar 350 passagerare.

Utö Rederi 
satsar grönt

text: leena tegevi  foto: blueflow ab

text & foto: leena tegevi

På Utö rederi satsar man nu på att sänka fartygens bränsleförbrukning med 
hjälp av ett bränslemätningssystem. Man räknar med besparingar som ska ge en 
ordentlig minskning av bränslekostnaderna och samtidigt minska miljöpåverkan. 

Blueflow installerat på bryggan på Waxholm II.

Nyfikna befäl på Utö Rederi, fr v: Karl-Olov Jönsson, Jerry Krusell och Jonny Krusell.
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I juni 2011 fick Statens haverikommis-
sion (SHk) ett utökat uppdrag för ut-
redning av sjöolyckor. Samtidigt drogs 
transportstyrelsens utredningsverk-
samhet in och verksamheten där skul-
le mer koncentreras kring analys och 
statistik. Bakom förändringarna låg 
bl.a. ett EU-direktiv om utredning av 
sjöolyckor som föreskrev vilka olyckor 
som skulle utredas, och att utredning-
ar skulle göras av en myndighet som 
var helt fristående från tillsynsmyndig-
heten. 

– Vi har nog varit lite anonyma för sjö-
farten hittills, och vi märker att dem vi 
träffar i utredningssammanhang inte rik-
tigt känner till oss och vår roll. Särskilt 
som skyldigheten att rapportera olyckor 
till Transportstyrelsen fortfarande gäller. 
Transportstyrelsen i sin tur underrättar 
oss, säger Ylva Bexell, utredningsledare 
på SHK.

Uppdraget
SHK är en ganska liten myndighet med 
ett 30-tal anställda som egentligen bara 
har ett enda uppdrag – att utreda olyckor 
ur säkerhetssynpunkt och utfärda rekom-
mendationer för hur säkerheten kan för-
bättras. Det kan röra sig om alla typer av 
svåra olyckor i samhället såsom industrio-
lyckor, svåra bränder, husras, flygolyckor, 
olyckor inom den spårbundna trafiken, 

bussolyckor och sjöolyckor, m.m. 
– Vårt uppdrag är helt frikopplat från an-
dra myndigheter såsom polisen, tillsyns-
myndigheten och liknande. Vi har inget 
uppdrag att utreda skuld eller att fördela 
ansvar. Vi ser enbart på säkerhetsaspekten 
av en händelse och föreslår förbättring-
ar. Vi har också ett uppdrag att bedöma 
räddningstjänstens insats och föreslå 
eventuella förbättringar där, berättar Ylva 
vidare. 

Varje utredning bildar en liten kommis-
sion i sig med en ordförande som är jurist 

med domarbakgrund, en utredningsleda-
re med kompetens inom sakområdet och 
övriga utredare och anlitade experter som 
kan behövas för utredningen. När det gäl-
ler sjöfartsolyckor finns det en koordina-
tor från Transportstyrelsen med. Denne 
kan dock inte påverka utredningen.

Fyra sjöolycksutredare
För närvarande finns fyra fast anställda 
sjöolycksutredare, alla med gedigen bak-
grund som sjökaptener och sjöingenjör. 
Rekrytering av ytterligare en sjöutredare 

Haverikommissionen har fyra sjöolycksutredare, fr v Rikard Sahl, Ylva Bexell samt Fred Hansson. 
Jörgen Zachau saknas på bilden. FOTO: LEENA TEGEVI

Vad är Statens Haveri kommission?
text: leena tegevi
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Vad är Statens Haveri kommission?
pågår. SHK har även egen kompetens 
inom Human Factors. Externa experter 
knyts vid behov till utredningarna för att 
bistå med kompetens t.ex. inom medicin, 
skeppsteknik, lasthantering, materialana-
lyser, simuleringar, m.m. 

– För närvarande har vi tretton pågå-
ende sjöolycksutredningar. Vi hade lite 
otur och var underbemannade från start, 
så vi har inte klarat att färdigställa särskilt 
många av våra påbörjade utredningar hit-
tills. Men nu har vi fått förstärkning och 
kommer att publicera ett antal utredning-
ar under 2014, fortsätter Ylva Bexell.

Ylva, som är utredningschef för sjö-
fartsolyckor, har varit anställd på SHK se-
dan 2011. Tidigare gjordes sjöutredning-
arna av s.k. arvodister som kallades in per 
uppdrag. Sjöutredningar tenderar att bli 
mer komplexa än t ex flyget. 

Hur går en utredning till?
När SHK får kännedom om en händelse 
görs en första ärendebedömning. Om 
händelsen uppfyller kriterierna för en 
obligatorisk utredning, t.ex. vid mycket 
allvarliga olyckor eller tillbud, startar en 
sådan direkt. I vissa fall när det rör sig om 
allvarliga olyckor ska SHK göra en preli-
minär bedömning av händelsen för att få 
ett mer fylligt beslutsunderlag. Därefter 
fattas beslut om det ska göras en utred-
ning eller inte (definitionen av allvarlig 
olycka i sjöfartssammanhang är om farty-
get förliser eller överges i sjön eller om det 

inträffar ett eller flera dödsfall).
När händelsen utreds, och oftast också 

vid preliminära bedömningar, görs besök 
på haveriplatsen. Personer som varit in-
blandade i händelsen intervjuas. Tekniskt 
material och dokumentation som berör 
händelsen samlas in och granskas. VDR- 
och/eller AIS-data samlas in och analyse-
ras tillsammans med allt som kan kasta 
ljus över händelsen. 2013 gjordes 23 pre-
liminära bedömningar och 9 utredningar 
inleddes. 

Haverikommissionen kan skydda vitt-
nesmål i en utredning och är inte skyldiga 
att lämna ut uppgifter till t ex polisen. När 
man har samlat in alla relevanta fakta som 
går att få tag på, sammankallar man i regel 
intressenterna till ett haverisammanträde 
där faktamaterialet presenteras. Därefter 
tar analysarbetet och rapportskrivningen 
vid. När ett rapportutkast är klart går det 
på extern remiss till dem som är intressen-
ter i händelsen för att säkerställa att alla 
fakta är korrekta. 

Rekommenderar säkerhetsförbättringar
Slutligen publiceras en rapport över hän-
delsen med eventuella rekommendationer 
till säkerhetsförbättrande åtgärder. 

– Numera har SHK större frihet att ut-
färda rekommendationer till den som är 
bäst lämpad att vidta åtgärder inom sjö-
farten, till skillnad mot tidigare då vi bara 
utfärdade rekommendationer till tillsyns-
myndigheten, berättar Ylva Bexell.

Fakta om SHk
Statens haverikommission (SHK) är 
en statlig myndighet som har till uppgift 
att undersöka olyckor och tillbud till 
olyckor i syfte att förbättra säkerheten. 
SHK:s olycksundersökningar syftar till 
att så långt som möjligt klarlägga såväl 
händelseförlopp och orsak till händel-
sen som skador och effekter i övrigt. 
En undersökning ska ge underlag för 
beslut som har som mål att förebygga 
att en liknande händelse inträffar igen 
eller att begränsa effekten av en sådan 
händelse. Samtidigt ska undersökning-
en ge underlag för en bedömning av 
de insatser som samhällets räddnings-
tjänst har gjort i samband med händel-
sen och, om det finns skäl för det, för 
förbättringar av räddningstjänsten. 

SHK:s olycksundersökningar syftar  
till att ge svar på tre frågor: Vad hände? 
Varför hände det? Hur undviks att en 
liknande händelse inträffar? 

SHK har inga tillsynsuppgifter och 
har heller inte någon uppgift när det 
gäller att fördela skuld eller ansvar eller 
rörande frågor om skadestånd. Det 
medför att ansvars- och skuldfrågorna 
varken undersöks eller beskrivs i sam-
band med en undersökning. Frågor om 
skuld, ansvar och skadestånd hand-
läggs inom rättsväsendet eller av t.ex. 
försäkringsbolag. 

I SHK:s uppdrag ingår inte heller att, 
vid sidan av den del av undersökningen 
som behandlar räddningsinsatsen, un-
dersöka hur personer förda till sjukhus 
blivit behandlade där. Inte heller utreds 
samhällets aktiviteter i form av socialt 
omhändertagande eller krishantering 
efter händelsen.
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✯ Från Kust & Hav
Öppen Skärgård i konkurs
Öppen Skärgård har bedrivit ett antal EU-projekt. Villkoren för 
dessa vad gäller utbetalning av bidrag har frestat hårt på Öppen 
Skärgårds likviditet och också påverkat bolagets balansräkning 
negativt. Öppen Skärgård ekonomisk förening har en skuld till 
Öppen Skärgård AB som gör att också föreningen hamnar på 
obestånd när bolaget begärts i konkurs.

kollision i dimma
I påskas då en fritidsbåt kolliderade med Viking Grace utanför 
Kapellskär sjönk båten och tre personer hamnade i vattnet men 
räddades av boende i närheten. Fritidsbåten användes enligt fö-
rarens uppgift som taxibåt. Vid olyckstillfället rådde tjock dimma 
och föraren av taxibåten uppgav att han inte såg Viking Grace på 
radarn. Olyckan utreds nu av Haverikommissionen. 

Intressanta diskussioner vid Redareföreningens dialogmöte
Redareföreningens tredje årliga dialogmöte lockade över 100 
personer som under en eftermiddag fick ta del av anföranden 
från såväl politiker som olika aktörer i branschen och dessutom 
själva aktivt delta i rundabordsdiskussioner. Bland annat disku-
terades Svensk sjöfarts konkurrenskraft på en global marknad.  
Det finns trots allt en tro på framtiden, framför allt när det gäller 
spetskompetens inom olika områden. Flera rederier har bland 
annat börjat med ambitiösa satsningar på nya bränslen.

– Det är kostnaden som avgör om man är konkurrenskraftig el-
ler inte. Så framgången för svensk sjöfart måste, som jag ser det, 
bygga på kunskap och innovation. Vi har förutsättningarna och 
kan bli framgångsrika genom att vara smartare och mer innova-
tiva än våra konkurrenter, inte minst inom miljö- och säkerhets-
området och den chansen ska vi inte missa, konstaterade Claes 
G. Berglund från Stena.

Swedish Maritime Day
Swedish Maritime Day arrangerades 
för andra gången den 8 april i år. 
Över 600 personer hade anmält sig 
till konferensen och utställningen på 
Svenska Mässan i Göteborg. Bakom 
Swedish Maritime Day står en rad 
företag, organisationer, myndigheter 
och akademier. Syftet med dagen är 
att spegla den breda och kompetens-
baserade maritima näringen. Under 
förmiddagen hölls en gemensam ses-
sion där bl a statssekreterare Ingela 
Bendrot och Europaparlamentarikern 
Isabella Lövin inledningstalade och samtalade om hur det mari-
tima klustret kan bidra till tillväxt och hållbar utveckling.  Därefter 
följde ett panelsamtal om den nationella maritima strategin som 
Regeringen jobbar med f.n. Moderatorer var Anna Hammargren, 
Sjöfartsforum och Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen. 
Under eftermiddagen kunde deltagarna välja mellan sex olika 
spår med ämnen, bl a Maritim turism, Sjöfart & samhällsnytta 
eller Marinteknik i utveckling. Bertil Pevantus från Styrsöbolaget 
berättade om rederiets positiva erfarenheter med komposit-
katamaranerna Valö och Rivö som trafikerar Göteborgs södra 
skärgård. 

Dagen avslutades med middag på mässan, där priset ”Årets 
Skarpsill” delades ut till Rökeriet i Strömstad ”som på ett ny-
tänkande sätt arbetar efter traditionella metoder med fokus på 
lokala råvaror.” 

Sjöfartsforums nya hemsida
Sjöfartsforum har fått en ny 
fräsch, funktionell och informativ 
webbplats. Den är ett bra red-
skap för att bygga och sprida 
information om sjöfarten och  
det maritima klustret. 
Titta gärna in och se hur det 
blev; www.maritimeforum.se. 
Även www.sjofartsforum.se  
fungerar

Skärgårdsuppropet
Skärgårdsuppropet uppmanar Göteborgs Kommunstyrelse  
att fatta beslut för en offentlig hearing om tillståndsgivningen  
av stora försvarsövningar i Göteborgs södra skärgård. Tillståndet 
för mycket omfattande försvarsövningar i skärgården fattades av 
Miljöprövningsdelegationen i december 2010. Det har överkla-
gats, behandlats av Mark- & Miljödomstolen och bereds nu av 
Miljödepartementet inför ett regeringsbeslut. Beslutsprocessen 
rymmer enligt Skärgårdsuppropet en lång rad tveksamheter 
som påpekats i överklaganden från enskilda, organisationer 
och Göteborgs Kommun. Skärgårdsuppropet välkomnar en 
offentlig hearing där Göteborgs kommun, Försvaret, Havs- & 
Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, boende, 
Skärgårdsuppropet och andra intressen kan delta.  
För mer information besök www.skargardsuppropet.se.

Pendelbåtstrafik från Ekerö
Trafiknämnden i Stockholm föreslås besluta om allmän trafikplikt 
för pendelbåtslinjen Ekerö – Klara Mälarstrand  vid nästa möte 
den 3 juni.

Gotlandsbåten M/V Västervik
Färjan M/V Västervik (Princess T) som ägs av det grekiska rede-
riet Endeavor Shipping Co väntas ankomma till Sverige i början 
av juni. Ombyggnaden och renoveringen har gjorts för cirka 100 
miljoner SEK, en investering som ägaren står för. Ombyggnad 
och säkerhetsuppgradering av fartyget omfattar bland annat 
stålarbeten, skrovrenovering, tankarbeten, nya rördragningar, 
uppgradering av el, uppfräschning av hytter och publika miljöer, 
ny köksutrustning och så vidare.

M/V Västervik, byggd 1986 vid japanska Kurushima Onishi, har 
en längd på 150 meter och är 25 meter bred. Marschfarten är 22 
knop och djupgåendet 5,45 meter. Fartyget tar 1 200 passage-
rare och har 300 hyttplatser. Det finns plats för 400 bilar. Under 
sommartrafiken i Sverige får hon Cypernflagg. Gotlandsbåten 
som kommer att trafikera mellan Västervik och Visby från mitten 
av juni till mitten av augusti. M/V Västervik gör den första seg-
lingen den 16 juni. Fartyget är för stort för att komma hela vägen 
in till kaj vid färjeläge 4 i Visby hamn som är en så kallad L-kaj. 
Rederiet tittar nu på olika lösningar.

Bertil Pevantus. 

FO
TO

: LE
E

N
A

 T
E

G
E

V
I



 

24 ★ Skärgårdsredaren 2-14

almedalsveckan - Nytt rekord igen  
När den kostnadsfria ansökningstiden gick ut den 2 maj klockan 
17.00 hade 2 621 ansökningar kommit in till Almedalsveckans of-
ficiella program för 2014. Motsvarande siffra samma tid 2013 var 
1 669 inkomna ansökningar. Och än finns det tid att anmäla fler 
evenemang. Läs mer om Skärgårdsredarnas deltagande i sepa-
rat artikel på sid 13.  

Regeringen utvidgar sjöfartsstödet
Regeringen utvidgar nu sjöfartsstödet till att även omfatta flera 
olika typer av fartyg. Syftet är att jämna ut konkurrensnackdelar 
för svenskregistrerade fartyg och förhindra utflaggning. Sjöfarts-
stöd är stöd till rederier i form av återbetalning av skatt på sjö-
männens inkomster samt av arbetsgivaravgifter och allmän löne-
avgift. Förutom last- och passagerarfartyg kommer även forsk-
ningsfartyg, mätfartyg, kabelläggningsfartyg, rörläggningsfartyg, 
supplyfartyg och kranfartyg vara berättigade till att ansöka om 
sjöfartsstöd. Bogserbåtar och mudderverk kommer också vara 
berättigade, men enligt EU:s riktlinjer måste då mer än hälften av 
verksamheten utgöras av sjötransport och stöd kommer endast 
beviljas för sjötransportdelen av fartygens verksamhet. I övrigt 
måste fartyget, precis som idag, vara registrerat i det svenska 
registret, ställa utbildningsplatser till förfogande, ha försäkringar 
samt sjömännens löner utgöra så kallad sjöinkomst. Skatteverket 
beslutar varje år för vilka svenskregistrerade fartyg de anställda 
har sjöinkomst och således får sjöinkomstavdrag och skattere-
duktion för sjöinkomst. Samtidigt beslutar Skatteverket vilket 
fartområde (fjärrfart eller närfart) som gäller för fartygen. 

Belöningsdagen
Den 8 maj hölls Stiftelsen Sveriges Sjömanshus sin årliga 
belöningsdag. Denna gång på Fotografiska museet. Dagen in-
leddes med att fotografen Stefan F Lindberg presenterade sitt 
praktverk, fotoboken Sjömän II med fantastiska bilder från livet 
ombord i storsjöfarten (läs mer under Kultur och Boknytt i detta 
nummer). Monica Lundh från Chalmers presenterade sin forsk-
ning om maskinrummets ergonomi, Johan Andersson och Victor 
Lundberg berättade om den automatiska livvästlår som de ut-
vecklat och Anders Rosén från KTH presenterade sin forskning 
om fartygs stabilitet. Samtliga har fått finansiellt stöd från stiftel-
sen under forsknings/utvecklingsarbetet.

Inte mindre än 24 arbetsbelöningar, tre hedersomnämnan-
den och en sjöräddningsbelöning delades ut. Jan Snöberg 
vid Sjöfartshögskolan i Kalmar fick en hedersbelöning för sitt 
framgångsrika arbete som prefekt under många år på skolan. 
Dessutom delades ett idrottspris och ett litteraturpris ut. Totalt 
400 000 kr delades ut under dagen. När det gäller arbetsbelö-
ningarna är det ofta väldigt enkla lösningar som de ombordan-
ställda har kommit på för att förenkla sitt jobb eller göra arbetet 
ombord säkrare. Saker som säkert många gör i sin vardag utan 
att tänka på det. Stiftelsens kanslichef Christer Nordling upp-
manade flera att skicka in ansökningar för sina idéer. 

Riksdagsledamöterna Stina Bergström (mp), Anders Ygerman (s), 
Lotta Finstorp (m) och Anders Åkesson (c) instämde i Skärgårds-
redarnas önskelista för framtiden.

kollektivtrafikdagen 
Gustaf Myrsten representerade Skärgårdsredarna under 
Kollektivtrafikdagen den 6 maj i Stockholm. Gustaf informerade 
om branschens betydelse, utmaningar och potential som kollek-
tivtrafikslag. Han överlämnade också en önskelista för framtiden 
från branschen till de riksdagspolitiker från Trafikutskottet som 
senare under dagen deltog i en paneldebatt. 

Skärgårdsredarnas önskelista för framtiden:
1. Enklare och bättre anpassat regelverk och tillsyn

För att öka lönsamheten så att nybyggnadstakten kan öka.
2. Satsningar på ökad kollektivtrafik till sjöss:

• Finnas med i ett tidigt skede vid infrastrukturplaneringar 
(kajer, omstigningsplatser, vänthallar osv)

• Samma förutsättningar som för landburen kollektivtrafik 
(t ex samma taxesystem, subventioner osv)

• Forskning/innovation för utveckling av hållbara fartyg 
(skrov, framdrivning, energikälla osv)

Destination Gotland får fortsätta driva Gotlandstrafiken
Trafikverket och Destination Gotland har tecknat ett nytt avtal om 
färjetrafiken till och från Gotland, dvs åretrunt trafik 2017 – 2027 
med statligt stöd, värt cirka en halv miljard SEK per år. I avtalet 
sägs att trafiklösningen ska baseras på tre fartyg varav ett ny-
byggt fartyg konstruerat för att använda flytande naturgas, LNG, 
som bränsle för fartygets framdrivning vilket ska ge lägre utsläpp 
och bättre luftkvalitet. Beskedet om ett nytt LNG-fartyg är ett 
viktigt steg mot en renare sjöfart på Östersjön. Förbränning av 
naturgas avger praktiskt taget inga svavel- eller partikelutsläpp. 
I jämförelse med de nuvarande dieselfärjorna minskar dessutom 
utsläppen av kväveoxid med 85–90 procent och koldioxidutsläp-
pen med 20 procent.

Stefan F Lindberg presenterade sin bok Sjömän II.Belöningsdagen: samtliga belönade som kunde närvara.
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Sjöfartsverket tar strid om lågbro i Göteborg
Sjöfarten på Göta älv ska fungera med så få hinder som möjligt 
säger Ove Eriksson, direktör för affärsavdelningen på SjöV som 
har vägrat skriva på trafikregleringsavtalet för Göta älv i dess 
nuvarande form.

Ökända grund
För andra året i rad har Stockholmradio, Transportstyrelsen och 
Sjöfartsverket gjort en gemensam satsning i projektet Ökända 
grund, där allmänheten har fått rapportera in grund eller avvikel-
ser i sjökorten. Under en period utgjorde inrapporteringen också 
en tävling, och under Allt för Sjön presenterades de vinnande 
bidragen. Under året har det inkommit totalt 191 rapporter, varav 
146 kom in under själva tävlingsperioden juni-september. Hela 
62 av fallen har gett lett till rättelser i Sjöfartsverkets sjökorts-
databas, och 21 st har resulterat i notis i UFS (Underrättelser  
för Sjöfarande).

Skärgårdsredarnas styrelse 2014/2015
Fr v: Göran Ahlqvist, Anders Åman, Henrik Börjesson,  
Bertil Pevantus, Göran Malmsten och Per Hermansson.  
Längst fram: Moran Winsteen Albin och Magnus Haglund. 
Fredrik Almlöv saknas på bilden.

Rekordår för Styrsöbolaget 2013
Med 4,27 miljoner resenärer blev 2013 ett nytt rekordår för 
Styrsöbolaget. Aldrig förr har företaget kört så många passage-
rare i Göteborgsområdet. 

– Det är jätteroligt att så många har valt att resa med oss un-
der 2013. Genom den nya webbplatsen som vi precis lanserat 
kan vi nu dessutom ge kunderna ännu bättre service i och med 
möjligheten att prenumerera på trafikstörningsinformation, säger 
Gunnar Söderberg, trafikchef på Styrsöbolaget.

Hela 2 099 802 resenärer reste med Styrsöbolaget i Göteborgs 
södra skärgård förra året. Ökningen av passagerare ökade 
därmed med 5,2 % passagerare jämfört med 2012. Det totala 
antalet resenärer i älvtrafiken blev 2 171 498 under förra året, en 
ökning med hela 10,4 % jämfört med 2012. Styrsöbolaget ingår 
sedan 2004 som ett dotterbolag i Veolia Transport Sverige AB, 
som är verksamma inom trafikslagen buss, spårvagn och tåg.

Lasse Dahlquist flaggar finskt
Strömma har flyttat göteborgsfartyget Lasse Dahlquist till 
Finland. Fartyget, som numera flaggar finskt, ska gå i Helsingfors 
skärgård för charter och middagskryssningar.

Ornöfärjans framtid utreds
Trafikverket utreder på begäran av samfällighetsföreningen på 
Ornö om färjan kan bli en allmän färjelinje. 

Movitz blir superladdad
Green City Ferries Rederi AB har förvärvat fartyget Movitz med 
dess kapten Stephan de Leon som nu tillträtt som trafikchef. I 
maj byggdes fartyget om till laddhybriddrift för att i juni vara till-
baka i sin rutt på Mälaren från Solna strand via Hornsberg, Alvik, 
Gröndal och Lilla Essingen in till Riddarholmen. Då är båten totalt 
ombyggd för eldrift med supersnabbladdande batterier. Bakom 
projektet står förutom rederiet, Echandia Marine som levererar 
hela system för el- och hybriddrift inklusive superladdning för 
mindre passagerarfartyg. Medfinansiär i ombyggnadsprojektet 
är Energimyndigheten som är speciellt intresserad av kombina-
tionen superladdning och båtens energi- och framdrivningssys-
tem.

Till att börja med körs Movitz med hybriddrift men i augusti ska 
snabbladdningsstationen på Riddarholmen vara klar för eldrift. 
Då kommer man att kunna ladda fartygets batterier på tio minu-
ter (under omlastningen) och på det kan man köra cirka 1 timme.
Linjen är helt kommersiell och kommer även 2014 att sponsras av 
Vasakronan för att trafikera sträckan Stockholm – Solna Strand.

Saturnus har anlänt
Sveriges genom tiderna största vägfärja ska i höst sättas i trafik 
på Gullmarsleden, som går över Gullmarsfjorden strax utanför 
Lysekil. Den nya färjan får namnet m/s Saturnus. 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 passagerare. 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 vägfärjan framföras av en 
besättning på endast två personer. Gullmarsleden är en av de 
tyngst trafikerade färjelederna, med omkring 100 000 transpor-
terade fordon per månad. En betydande andel utgörs av tunga 
lastbilstransporter till och från Lysekil. Leden är nästan två kilo-
meter lång.

Styrelse och suppleanter 2014/2015. FOTO LEENA TEGEVI.

✯ Medlemsnytt

Saturnus  
anlände till  
Beckholms-
dockan den 
21 maj. 

F
O

TO
: L-Å

 G
U

S
TA

V
S

S
O

N



 

28 ★ Skärgårdsredaren 2-14

Ny båt till SeaCab Möja – Holly
Skeppet Holly byggs just nu i Finland och beräknas komma till 
Sverige i början av juni. Holly planeras gå Möja-Åsättralinjen för 
Waxholmsholaget och tar cirka 98 passagerare. Hon byggs av 
samma varv som SeaCabs övriga båtar och är 23 m lång och  
6 m bred. 

Strömma medlem i Gray Line
Strömma Turism & Sjöfart AB har blivit medlem i världens största 
sightseeingföretag Gray Line och fått licensen för de nordiska 
länderna. Medlemskapet innebär att Strömmas sightseeingturer 
och upplevelser i Sverige, Danmark, Norge och Finland kommer 
att bli bokningsbara via Gray Line världen över. Genom med-
lemskapet kopplas Strömmas utbud ihop med hela världens 
OTAs (Online Travel Agencies). Gray Lines logotype ”the blue 
diamond” kommer snart pryda Strömmas båtar och bussar sam-
tidigt som de egna varumärkena behålls.

Gray Line är ett globalt nätverk som startades för 104 år sedan 
och erbjuder idag cirka 3500 upplevelser som sightseeingturer, 
transfer, attraktioner och dagsutflykter på över 700 platser runt 
om i världen. Hittills har man inte haft en samarbetspartner i de 
nordiska länderna.   

– Strömma är genom medlemskapet i Gray Line först med 
webbokning av rundturer och aktiviteter i Norden för hela värl-
den utan att det behöver finnas någon mänsklig administrativ 
hantering, vilket är en förutsättning för låga kostnader. Detta har 
besöksnäringen eftersökt i snart 30 år och nu är det verklighet, 
säger Jan Larsén, VD för Strömma Turism & Sjöfart.

Strömma har utvecklat egna webbdistributionskanaler och en 
stor del av försäljningen av upplevelser har redan flyttats till web-
ben. Med Gray Line når man nu en ännu större målgrupp.

Viggen
Blidösundsbolaget köpte vid årsskiftet fartyget Viggen från 
Ingemar Westerman på Söderöra. Viggen som är hemma- 
hörande på Söderöra i Roslagen är byggd 1965 och har kapaci-
tet för 110 passagerare. Fartyget som bemannas av två personer 
har även en cafeteria. Övertagandet har skett i nära samarbete 
med Ingemar Westerman och en del av den tidigare personalen 
jobbar nu för Blidösundsbolaget. I samband med köpet skrev 
även Blidösundsbolaget avtal med Waxholmsbolaget om att vara 
ansvariga för året runt trafiken i Furusundsområdet. Den trafiken 
omfattar förutom Viggen även inhyrda taxibåtar och en större 
isgående skärgårdsbåt. Avtalet om trafik i Furusundsområdet 
är en viktig del i Blidösundsbolagets långsiktiga utveckling och 
närvaro i Roslagen.

Fakta om Viggen 
Loa: 20,79 m
Bredd: 4,53 m
Maskin: Scania DI12
Byggår: 1965
Fart: 19 knop
Passagerare: 110 

Solöga
Blidösundsbolaget är sedan årsskiftet driftansvariga för Solöga. 
Solöga går vanligtvis på vintern och sommaren med Stavsnäs 
som natthamn. Bemanningen är tre personer.

Blidösundsbolaget har nu driftansvar för fem av Waxholms-
bolagets fartyg.

Fakta om Solöga
Loa: 27,5 m
Bredd:7,2 m
Maskin: Mitsubishi S6R2
Byggår: 1979
Fart: 11 knop
Passagerare: 180 

Vi välkomnar två nya medlemmar i föreningen:
Green City Ferries med fartyget Movitz och Malmö Ship Works 
med fartyget Korsön.

Movitz. Korsön.
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Hållbara Hav får ny intendent
Initiativet Hållbara Hav och 
Briggen Tre Kronor välkomnar 
Annica Skoglund som ny inten-
dent. Annica kommer närmast 
från SAS där hon har arbetat 
som pilot och styrt Boeing 
737 kors och tvärs. Hon har 
tidigare även arbetat som yo-
galärare. I Annicas kunskaps-
bank finns erfarenheter av ar-
bete bl.a. från markservice på 
Arlanda, guidning, bankarbete, 
reseledning och som cabin-
attendant. 

Ny DP på Ressel Rederi
Vår nuvarande DP seglar vidare, den 1 juni 
blir det vaktavlösning i Ressel Rederi på 
DP platsen. Vår mångåriga medarbetare 
och säkerhetsansvarige sjökapten Markus 
Berggren, slutar sin tjänst i rederiet och 
går till sjöss igen. Han avlöses av 1:e be-
fälhavaren på m/s EMELIE sjökapten Selle 
Ross, 52 år.  DP funktionen är placerad  
vid vårt Stockholmskontor vid Ropsten.

För mer information kontakta: Ulla 
Ressel, tel 070 6637546, ulla.ressel@ressel.se

Agne Carlsson till Breakwater Publishing
Sedan den 1 april jobbar Agne Carlsson på Breakwater 
Publishing med annonser och kommunikation för Sjöfarten. Han 
lämnade Sjöfartstidningen efter många år och arbetar nu tillsam-
mans med sin tidigare kollega och chef Lennart Fougelberg.

Sjöskolan på Beckholmen utökar kompetensen
Milo Dahlmann börjar som instruktör i sjukvårdsutbildning som 
en del av Fartygsbefäl klass VIII för Sjöskolan på Beckholmen. 
Fartygsbefälsutbildningarna är omfattande och kräver mycket av 
eleverna men även av instruktörerna.

– Vi har länge letat efter den perfekte instruktören för våra 
sjukvårdsutbildningar, och med Milo Dahlmann känner jag att 
vi har lyckats, säger Gerhard Chronholm delägare i Sjöskolan 
på Beckholmen. Samtliga instruktörer hos Sjöskolan på 
Beckholmen är aktiva yrkeskvinnor och män inom sina respek-
tive områden. Något som Sjöskolan på Beckholmen har som ett 
krav på sina instruktörer.

Många inspektörer går till Skärgårdstrafiken
Fartygsinspektör Per Hård har börjat på Stockholms Sjötrafik i 
år och är operativ chef och DP inom rederiet. 
Fartygsinspektör Åsa Tivelius har börjat på Waxholmsbolaget 
som teknisk inspektör.
Överinspektör Fredrik Almlöv har börjat som teknikchef i 
Färjerederiet.
Fartygsinspektör Per Jakobsson började som rederichef i 
Strömma redan för drygt ett år sedan. 

✯ Redaktionen tycker till

För nya elbåtar i Stockholm. 

För Riksdagens beslut att upphöra 
med utgivningen av tidningen  
Riksdag & Departement.

✯ Miljö och teknik

Kemikalieinspektionen partner till Initiativet Hållbara Hav
Initiativet Hållbara Hav (IHH) välkomnar Kemikalieinspektionen 
som partner att tillsammans med IHH verka för en renare 
Östersjö. Med Kemikalieinspektionen tillförs ytterligare specia-
listkompetens vilket betyder mycket för arbetet som bedrivs för 
att rädda Östersjön.

– Initiativet representerar en av flera viktiga plattformar för vårt 
arbete för en ”Giftfri vardag” säger Nina Cromnier, generaldirek-
tör Kemikalieinspektionen.

Spridningen och användningen av kemikalier ökar trots 
regler och insatser från myndigheter och företag. Ett av Kemi-
kalieinspektionens mest aktuella arbeten just nu är den, på upp-
drag av regeringen, framtagna handlingsplanen för en giftfri  
vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg  
på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

Läkemedelsverket partner till Initiativet Hållbara Hav 
Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, 
näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som 
verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i 
Östersjöregionen. 

Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning 
om miljögifter i vår vardag, fartyget Tre Kronor af Stockholm och 
konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen

– Initiativet Hållbara Hav har lyckats skapa en intressant platt-
form för vårt arbete mot en giftfri vardag. Med utgångspunkt från 
regering och riksdags nya etappmål om ökad miljöhänsyn i arbe-
tet med läkemedel och ett ökat fokus på hormonstörande ämnen 
i bl.a. kosmetika ligger Initiativet helt rätt i tiden säger Charlotte 
Unger, Miljöchef Läkemedelsverket. 

✯  Person- & Företagsnytt
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Sjömän II 
Boken hyllar sjömansyrket och sjöfarten i fantastiska foton och 
texter. Även för den som inte är sjöfartsintresserad ger den en 
stark fotoupplevelse. Stefan F Lindbergs fotobok är en fristående 
uppföljare till Sjömän I, utgiven tillsammans med Ove Allansson 
1984. Den boken skildrade sjömansyrkets utveckling från 
1900-talets början till 1980-talet. När Stefan F Lindberg nu ger 
ut Sjömän II är det ett försök att i bild och text föra berättelsen 
vidare från början av 1980-talet fram till idag. Totalt har Stefan F 

Lindberg samlat in material under tre 
år. Han har rest med tjugo svensk-
ägda eller svenskkontrollerade fartyg 
under olika flaggor och på vitt skilda 
trader. Det är en ömsom dokumentär, 
ömsom poetisk fotodokumentation 
av dagens sjöfolk – Stefans bilder 
speglar lika mycket yrkesstolthet, 
kunnande och hårt arbete som ge-
menskap, ensamhet och längtan. Ca 
130 fantastiska färgfotografier ramas 
in av texter av Ove Allansson, Lennart 
Johnsson och Anders Lindström. 

Förlag Breakwater Publishing
www.breakwater.se

Isens fånge – S/S Oscar Dicksons haveri i  
Nordostpassagen år 1881
Fartyget S/S Oscar Dickson byggdes på Kockums i Malmö i syf-
te att öppna en handelsförbindelse mellan Europa och Sibirien. 
Finansiärerna, träpatron Oscar Dickson och den tidens oligark 
Alexander Sibiriakoff, hade året innan tillsammans med kung 
Oscar II bekostat resan med S/S Vega som första kända fartyg 
genom Nordostpassagen.  

Två kaptener navigerade fartyget i polarhavet, under stor på-
verkan av Sibiriakoff, vilket förmodligen var orsaken till att man 
fastnade och fick övervintra i isen med temperaturer ner till -42° 
med 24 man ombord. Resan beskrivs utifrån den enkle eldaren 
Emanuel Anderssons dagbok som fångar det dagliga livet på far-
tyget. Emanuel, född i Brevik vid Karlsborg, blev 97 år gammal. 
Han överlevde därmed alla sina kamrater från resan och avled 
i Alingsås i januari 1947. I december 1947 föddes i samma stad 
författaren till boken, sonsonsonen Swen Emanuel.

Författare: Swen Emanuel
Förlag Breakwater Publishing
www.breakwater.se

K-märkning
Dragningskraften hos historiska fartyg är stor. En undersök-
ning som Sjöhistoriska museet har gjort visar att 250 000 per-
soner varje år kliver ombord på Sveriges 126 k-märkta fartyg. 
Undersökningen är ett led i utvecklingen av arbetet med att ta 
hand om och använda dessa fartyg. Av passagerarna är ungefär  
40 000 under 19 år. I totalsiffran ingår också de som varit ombord 
som besättning och som elever.

– Resultatet av undersökningen visar hur stort intresset är för 
vårt flytande kulturarv. Här finns en dragningskraft som har stor 
betydelse för besöksnäringen regionalt och lokalt, säger Hans-
Lennart Ohlsson, museichef på Sjöhistoriska museet.
Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, 
har k-märkt kulturhistoriskt värdefulla fartyg sedan 2001. De 
fördelar 1 miljon kronor i år till bevarande av fartygen. Fem fartyg 
får ta del av stödet. Ekonomiskt stöd är starkt efterfrågat och i år 
inkom 37 ansökningar om totalt 9,5 miljoner.

– Att bevara och använda historiskt värdefulla fartyg är en 
kostsam uppgift och det här stödet utgör normalt bara en mindre 
del av den totala kostnaden. Pengarna ska stimulera till bevaran-
deinsatser och engagemang som har kulturhistorisk inriktning, 
säger Claes Wollentz, intendent på Sjöhistoriska museet.

Mottagare av stöd till bevarande av historiskt 
värdefulla fartyg 2014
• Herkules, bogserbåt, Göteborg.
• Kvartsita, skolsegelfartyg, Fiskebäckskil.
• Primus, ångbogserbåt, Sundsvall.
• Sarpen, skolsegelfartyg, Simrishamn.
• Trafik, passagerarångfartyg, Hjo: 250 000 kr.

Ångfartyget Trafik byggdes i Stockholm 1892 för fart i Vättern 
mellan Hjo och Hästholmen. Fartygets rutt fungerade som för-
bindelselänk mellan järnvägslinjen Hjo - Stenstorp och Mjölby 
- Hästholmen. Maskinen är från Bergsunds Mekaniska Verkstad, 
en 2 cylindrig kompound ångmaskin installerad 1892 med en 
effekt på 176 hkr, vilket ger en fart på 11 knop. Ursprungligen an-
vändes Trafik för både passagerartrafik och fraktfart. Trafik gick 
på sin ursprungliga trad fram till 1959. Därefter lades fartyget 
upp och tjänstgjorde som café i Hjo. I dåligt skick övertogs hon 
av en förening i början av 1970-talet och efter omfattande arbe-
ten kom Trafik åter i drift 1977. Den ideella föreningen S/S Trafiks 
Vänner svarar idag för driften av fartyget och man gör sommartid 
uppskattade turer på Vättern. Främst trafikeras Visingsö men 
turer går även till Hästholmen och Vadstena. Stödet ska bidra till 
att bekosta renoveringen av däcket.

✯ Kultur & boknytt
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Atle och Ymer som frimärken
Isbrytningssäsongen som startade den 10 december har präg-
lats av milt väder och lindriga isförhållanden. I år har de svenska 
isbrytarna assisterat 345 fartyg. Som jämförelse brukar det 
under en normalvinter ha varit närmare 1000 assistanser. De 
svenska isbrytarna har alltid fascinerat och intresserat och ett 
tecken på det är att Atle och Ymer nu blivit frimärksmotiv. Från 
och med den 17 mars finns de två utgivna på varsitt frimärke i 
valören 12 kronor. Frimärkena har graverats av Martin Mörck 
efter förlagor av Norbert Tamas som utgått från fotografier tagna 
av Ove Nilsson.
Foto från Sjöfartsverket.

Isbrytaren Sankt Erik 100 år 2015
Den 18 mars 1915 levererades Isbrytaren II (idag Sankt Erik) 
från Finnboda Varv till Stockholms stad. Sedan 1980 är hon 
museifartyg hos Statens maritima museer/Sjöhistoriska mu-
seet. Fartygets 100-års jubileum kommer att firas på olika sätt 
under 2015. Bland annat planeras ett evenemang, ”Stockholm 
Steam”, som kan bli upptakt till en återkommande ångfartygs- 
och ångbåtsträff för att visa upp den unika flottan av ångfartyg 
i Sverige för en bredare allmänhet. Mer information kan fås av 
Sjöhistoriskas museichef Hans-Lennart Ohlsson, tel 08 519 549 
45 eller av Claes Wollentz, tel 0733 40 16 40. 

Axel Johnson International förvärvar Trans-Auto
Axel Johnson International förvärvar Ingeniörsfirma Trans-Auto 
AB. Företaget kommer att ingå i det nybildade affärsområdet 
AxDrive, som levererar fordonskomponenter till kunder i Norden. 
Trans-Auto är en ledande leverantör av drivlinekomponenter till 
kommersiella fordon och fartyg på den nordiska, baltiska och 
ryska marknaden. Trans-Auto representerar världsledande le-
verantörer och kunderna återfinns bl.a. inom materialhantering, 
samt inom marin-, skogs- och gruvindustri. Bolaget, med huvud-
kontor i Södertälje och försäljningskontor i Finland och Ryssland 
har 50 anställda och en årlig omsättning om cirka 120 MSEK. 

Ny satelliterminal för marint bruk
SAILOR Fleet One erbjuder global data-anslutning upp till 100 
kbps samt en telefonlinje. Dess kapacitet och utformning gör 
den särskilt lämpad för mindre fartyg. Tjänsten Fleet One, som 
används med terminalen ”SAILOR Fleet One”, kommer att till-
handahållas via Inmarsats I-4 satellitkonstellation. Inmarsat 
Cobham Sailor satellitterminaler och Inmarsat-abonnemang 
levereras i Sverige av Telemar Scandinavia AB.

Rindö Marine
Rindö Marine AB har funnits som civilt reparationsvarv på Rindö 
sedan år 2000 och är ett dotterbolag till Aludesign i Docksta 
AB, moderbolag i Dockstakoncernen. Sedan 2007 ingår också 
Muskövarvet AB i koncernen och bedriver reparationsvarv i 
Muskö Örlogshamn. Rindö Marine har sedan 2004 också varit 
ett av tre Volvo Penta-Commercial Center i Sverige. Under 2013 
har Volvo Penta organiserat om sin centerstruktur och beslutat 
att lägga all försäljning och service av kommersiella motorer 
under en hatt i ett nystartat bolag med namnet IMATECH. Som 
en följd av detta har Rindö Marine sagts upp som Penta-center. 
Med verkställighet från den 10 januari 2014 har därför Rindös 
Marines Penta-verksamhet överlåtits till IMATECH.  Efterfrågan 
på Rindö Marines varvstjänster har minskat markant de senaste 
åren. I och med överlåtelsen av Volvo Penta-delen försvinner 
förutsättningarna att driva verksamheten vidare. Koncernen 
har därför beslutat att koncentrera reparationsverksamheten i 
Stockholmsområdet till anläggningen på Muskö.
”Det är i längden inte möjligt att upprätthålla full varvsservice 
med dubblering av alla tekniska och kommersiella funktioner 
på två ställen parallellt” förklarar Magnus Sörenson, VD i Rindö 
Marine AB och marknadschef i Dockstagruppen.” Nu genom-
för vi den plan som skisserades redan när vi köpte in oss i 
Muskövarvet. Muskö är en av de få platser i Stockholmsområdet 
där det finns utvecklingsmöjligheter för tung varvsverksamhet i 
framtiden. Vi hoppas naturligtvis att flertalet av våra stamkunder 
på Rindö skall följa med till Muskö. Vi hoppas också att de som 
blivit uppsagda finner ny sysselsättning snabbt.”

Hyundai SeasAll utökar garantin på alla marinmotorer
Hyundai SeasAll utökar garantin på alla sina motorer och viktiga 
motordetaljer (från 125 till 500 hk) för både fritidsbruk och yrkes-
fart upp till 4 års garanti och/eller 10,000 driftstimmar. För yr-
kesfart gäller garantin 1 år och/eller minst 1000 timmars drift för 
hela motorn samt en total garanti på 3 år och/eller upp till 10,000 
timmars drift för motorns huvudkomponenter.
För att garantin skall gälla måste motorerna servas enligt 
Hyundai SeasAlls serviceplan (minst en gång per år) av antingen 
en Hyundai återförsäljare eller en av Diesel Powers godkända 
verkstäder. Dessutom måste endast originalkomponenter från 
Hyundai SeasAll användas vid samtliga underhåll och/eller 
reparationer. Ägaren bör dessutom behålla fakturakopior som 
bevis för att allt är gjort i enlighet med den nya garantin. Kontakta 
Diesel Power AB för mer detaljerad information vad som gäller 
den aktuella motortypen och vilken garanti som är tillämpbar för 
installationen.

Sverigepremiär för ny Tier 3 godkänd 6,8 liters marinmotor 
från John Deere 
Den nya 6068AFM85 är en kraftfull 6-cylindrig 6,8 liters Tier 3 
marinmotor med 230 till 330 hk och 941 Nm max vridmoment. 
Man har lagt stor vikt på att öka motorns ”effektdensitet” vilket 
ger kompakta inbyggnadsmått - längd=1,3 m, höjd = 0,94 m och 
en bredd på endast 0,85 m. Motorn har sötvattenkylda turboag-
gregat och avgasgrenrör, utbytbara våta cylinderfoder, högtrycks 
common rail bränslesystem, fyra ventiler per cylinder och låg-
temperatur kylning. Man 
kan välja mellan kölkyl-
ning eller integrerade 
värmeväxlare. Max vrid-
moment är 941 Nm vid 
1700 rpm och 400 rpm 
under märkvarvtalet 
2300 rpm.

✯ Pressreleaser
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Systemet är helt nytt på skolan och körs 
för närvarande som ett testprojekt där 
sjökaptensstudenterna får vara testpiloter. 

– Vi vill se vad vi kan få ut av det här 
innan vi kör det skarpt, säger Jan Snöberg 
som undervisar i navigation på skolan. 

Studenterna jobbar två och två på fem 
olika simulatorbryggor. De givna förut-
sättningarna är utgångspositionen, en 
given kajplats samt maxtiden 45 minu-
ter. Eftersom de inte har fått några re-
kommendationer för hur de ska angöra 
hamnen (Singapore i detta fall) eller lägga 
till så uppstår intressanta resonemang. 
Vilken strategi ska man ha för att vända 
fartyget så att bränsleåtgången blir så låg 
som möjligt? Några väljer att vända farty-
get utanför hamnbassängen för backa in, 
andra går ända in och vänder. Det finns 
också ett säkerhetstänk att ta hänsyn till, 
andra fartyg osv. 

Flera lösningar funkar
Det finns flera lyckosamma strategier för 
använda så lite bränsle som möjligt. Vid 
utvärderingen efter övningen framgick 
det dock klart och tydligt att de som gjort 
få manövrar fick bäst resultat. Det blev 
också en intressant diskussion om att 

väga säkerhet mot effektivitet. Många av 
studenterna önskade fler övningar och 
från och med i höst kommer ecodriving 
att finnas på schemat för avgångsklas-
serna. Troligen kommer man även att 
starta fortbildningskurser på cirka en och 
en halv dag. 

Jan Snöberg tycker att det vore intres-
sant att utveckla en skärgårdsmodul i 
samarbete med branschen. Dvs ett min-
dre fartyg som ska göra många tillägg un-
der olika förutsättningar i skärgårds- och 
hamnmiljö.

– Man bör i så fall undersöka möjlighe-
ten att söka forskningsbidrag till ett så-
dant projekt menar Jan Snöberg. 

Färjerederiets ecodriving i Vaxholm
Färjerederiet har under flera år kontinu-
erligt utbildat sin personal i ecodriving i 
Norge. På Sikkerhetssenter i Rörvik har 
man byggt upp en modul med en typfärja i 
simulatorn. Nu har man beslutat att ”flyt-
ta hem” konceptet till Vaxholm, närmare 
bestämt till Kastellet, där man hyr lokal 
av Statens Fastighetsverk. Här ska man 
bygga upp en simulator med en modul 
helt anpassad för vägfärjor. 
– Färjerederiet har skapat en standard-
färja i modulen i Norge och enligt perso-
nalen som utbildats är det precis som att 
köra i verkligheten, säger Anders Werner, 
VD på Färjerederiet. 

– Vi ser fördelen med att ha detta på 
nära håll där rederikontoret finns. Per-
sonal som jobbar i närheten kommer att 
kunna övningsköra utan att behöva åka 
iväg på kurs, berättar Anders Werner. 
Och för dem som kommer från andra de-
lar av landet finns det både logi, mat och 
aktiviteter på Kastellet. 

Anders Werner framhåller att ecodri-
ving-utbildning är en viktig del i Färjere-
deriets miljöarbete.

– Ecodriving handlar inte bara om att 
köra båt i simulatormiljö. Det handlar 
även om grundläggande miljötänk, atti-
tyder och inställning till miljö i stort. När 
man kör igång simulatorn i Vaxholms 
kastell under 2015 så är tanken att simu-
latorn ska vara tillgänglig även för andra 
rederier som vill köpa in sig på en eco-
driving-utbildning, enligt Anders Werner. 

Ecodriving till sjöss

Fredrik Hellsberg och Petronella Persson går 
sista året på sjökaptenslinjen. Deras strategi 
var bland annat att vända fartyget utanför 
hamnbassängen och därefter backa in till 
kaj. Vilket visade sig vara en effektiv metod. 

Sjöfartshögskolan i Kalmar har numera ecodriving på schemat. Det är sistaårs-
studenterna på Sjökaptensutbildningen får testa att köra den nya simulatorapplika-
tionen som är kopplad till maskinsimulatorn så att bränsleåtgången kan mätas vid 
olika manövrar och körsätt. Samtidigt flyttar Färjeredriet hem sin ecodrivingverk-
samhet från Norge till Vaxholm.

Studenterna kunde se sitt och övriga 
deltagares fartyg under övningen.

text & foto: leena tegevi

Jan Snöberg undervisar i navigation på 
sjöfartsutbildningarna i Kalmar.
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LED-belysning störde ut VHF på både tal 
och DSC 
Transportstyrelsen har vid tillsyn åter 
konstaterat att radiokommunikationen 
kan påverkas allvarligt av annan utrust-
ning som monteras ombord. Denna gång 
var störningen från en LED-lampa som 
monterats som däcksbelysning så pass 
omfattande att man inte fick samband 
med kustradiostationen även om man var 
väl inom radioräckvidderna. Störningen 
lokaliserades med hjälp av avancerad 
mätutrustning, där det framkom att man 
bytt ut en glödlampa mot en LED-lampa 
i däcksbelysningen. Denna gav en omfat-
tande bredbandig störning, som påver-
kade hela VHF-bandet och den uppfyllde 
sannolikt inte gällande EMC-krav. En 
störningskälla kan påverka möjligheten 
till radiokommunikation på lite olika sätt. 
Det kan i bästa fall knastra lite, men även 
minska känsligheten allvarligt utan att nå-
got onormalt hörs i utrustningen. Det bör 
även noteras att en störning ombord kan 
försvåra radiokommunikation med land 
(t.ex. VTS, JRCC eller kustradio) eftersom 
mottagen signal från landbaserade instal-
lationer blir svagare ju längre ut till sjöss 
fartyget är. Trots marknadskontroll finns 
risken att produkter som inte är godkän-
da kommer ut på marknaden. Transport-

styrelsen rekommenderar att man har en 
rutin för att fånga upp och åtgärda onor-
mala störningskällor ombord. Ett sätt är 
att kontrollera om det finns CE-märkning 
på lamporna. Det är Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter om elektromagnetisk kom-
patibilitet (ELSÄK-FS 2007:1) som ska 
följas. Föreskrifterna baseras på EMC-
direktivet. Störande utrustning kan rap-
porteras till Elsäkerhetsverket. 

Reseplanering – Signifikant våghöjd m.m. 
Transportstyrelsen har uppmärksammat 
några olyckor där man eventuellt inte helt 
tagit hänsyn till de yttre faktorer som på-
verkar resan. Att av erfarenhet eller med 
hjälp av våghöjdsnomogram söka bedö-
ma våghöjden med hänsyn till väderprog-
nosen kan bli osäkert och tidsödande. 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI) har en relativt högupplöst 
prognosmodell med ett grafiskt gränssitt 
som väl lämpar sig för sjöfarten. 

Tjänsten är publik och går att nå på 
www.smhi.se/oceanweb/Surface-layers 
utan några abonnemang.

Inget dödmansgrepp - vårdslöshet i sjö-
trafik 
Händelsen där en RIB-båtsförare kastades 
överbord och inte använde dödmansgrepp 

fick ett rättsligt efterspel. Händelseför-
loppet beskrevs i Transportstyrelsen in-
formerar –  sjöfart 4/2013.  Rätten kon- 
staterar att föraren var medveten om 
den rekommendation som gäller för 
använde av ”dödmansgrepp” vid färd 
och vikten av att använda det. I det lä-
get menade tingsrätten sammantaget att 
föraren, på sätt åklagaren påstått, måste 
anses ha brustit i gott sjömanskap till fö-
rekommande av sjöolycka genom att dels 
framföra båten med för hög hastighet 
för rådande sjögång, dels genom att inte 
använda ”dödmansgrepp”, vilket lett till 
att han fallit överbord och att båten fort-
satt utan förare upp på land med motorn 
igång. Enligt tingsrätten kan oaktsam-
heten med hänsyn till omständigheterna 
inte bedömas som ringa. RIB-båtsföraren 
dömdes därför för vårdslöshet i sjötrafik 
till böter.

Transportstyrelsens säkerhetsöversikt 
Transportstyrelsens har från i år en ge-
mensam säkerhetsöversikt, där säker-
hetsutvecklingen inom luftfart och sjöfart 
redovisas, med fokus på utvecklingen un-
der 2013. Du återfinner publikationen på 
Transportstyrelsens hemsida, där den går 
att ladda ned som pdf.

✯ Transportstyrelsens informerar

Många resenärer cyklar till färjelägena, tar med cykeln på 
färjan och fortsätter vidare på andra sidan. Båtarna kommer att 
gå i tät skytteltrafik, som bäst var 6:e minut, kl 7-19, måndag 
till fredag. 

Redan 2011 fattades beslutet att Västtrafik skulle köpa in 
båtarna och samtidigt fattade Göteborgs stad beslut om att 
erbjuda gratis resor ombord på linjen. Sedan dess har resandet 
ökat varje år och idag ligger resandet på linje 286 på över 1,2 
miljoner resor årligen. Det totala resandet på de båda båtlin-
jerna i älven ligger på drygt 2,1 miljoner resor per år. 

Efter en tid av framtagning av specifikationer, upphandling av 
varv och andra förberedelser pågår nu arbetet för att bygga 
båtarna på varvet Työvene Oy i Finland. Båtarna kommer att 
ha plats för 298 passagerare och 80 cyklar. Sittplatserna är för-
delade längs sidorna och resenärer som tar med cykel kommer 
att ha gott om plats att ha den i mittsektionen. Båtarna blir 33 
meter långa och 8,5 meter breda. För att på- och avstigning ska 
kunna ske snabbt kommer färjorna har breda  dörrar som är 
öppningsbara i sektioner. 

Bussblå
NCS S 2065 R90B

Älvpendlarna på väg
I början på 2015 är det meningen att Västtrafik ska ha nya 
båtar på plats för pendeltrafiken över Göta älv i Göteborg 
(linje 286). De två nya båtarna är designade för att passa 
för den korta resan på 4 min över älven mellan södra och 
norra älvstranden, dvs mellan färjelägena vid Rosenlund 
och Lindholmspiren. 
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Den 6-7 maj anordnade Chalmers Profes-
sional  Education en DPA-kurs i Stockholm 
(DPA=Designated Person Ashore). Jag hade 
förmånen att få delta i kursen och tycker 
den gav en bra grund och insikt i vad det 
innebär att vara DPA och säkerhetsansvarig 
på ett rederi. Kursen vänder sig till perso-
ner som ska jobba som säkerhetsansvariga 
men jag tror även att den skulle kunna vara 
värdefull för vissa seniorbefäl.  

Kursen är på två dagar och innehåller:
• Regelverket
• Rederiets ansvar och befogenheter
• Befälhavarens position
• Säkerhetsorganisation i praktiken
• Juridiska aspekter
• Rollen som DP
• Krisledning och hantering av media

Kursen leddes av Mattias Widlund, 
sjörättsjurist vid Skarp Stockholm Advo-
katbyrå. Dagarna varvades med föreläsare 
från rederier och försäkringsbolag och även 
ett kortare besök på Wallenius hanns med. 
Då kursen är generell och inte specifik för 
passagerarrederier medverkade föreläsare 
från både frakt- och passagerarrederier.
Med några små justeringar kan kursen  
anpassas ännu mer för skärgårdsrederier.  
Om branschen visar intresse tror jag att 
Chalmers är öppna att diskutera upplägget 
för en kurs med den inriktningen.

text: 
affe norgren, skärgårdsredarna

DP-kurs på schemat

Kursdeltagare från vänster: Per Flodberg, Salén Ship management, Selle Roos, Ressel Re-
deri, Niklas Oskarsson, Blidösundsbolaget, Louis Ressel, Ressel Rederi, Micha Gottfarb, 
Skärgårdsrederiet, Calle Cederlund, Färjerederiet, Jonny Ödeén, Färjerederiet, Thomas 
Elwinger, Färjerederiet samt Affe Norgren, Skärgårdsredarna. FOTO: STAFFAN STRIVE

Not: Staffan Strive på Chalmers Sjöfart och Marin Teknik bekräftar att man efter kursen 
vidtagit de åtgärder som behövs för att kursen ska bli ännu mer anpassad för skärgårds-
flottan.

This is the person  
who is responsible  
for your safety today

Budskap från DPA Peter Jodin t.v till besättningen på 
Wallenius fartyg. Dekalen sitter på hyttspegeln. Tanken 
bakom budskapet på dekalen är att alla skall bli medvet-
na om att de är ansvariga för att förhindra personskador 
ombord, både för sin egen del och för andras. Bra exem-
pel på hur man jobbar med rederiets säkerhetstänkande 
på alla nivåer.
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✯  Advokatfirman Nova  |  Mats Lekman

När det offentliga (stat, landsting, kommuner och myndighe-
ter) ska köpa varor och tjänster så har man ansett att det ska 
ske på visst sätt för att minimera risken för otillbörlighet i upp-
handlingen och för att medborgarna ska få så bra villkor som 
möjligt. Huruvida detta uppnås är naturligtvis en fråga som kan 
debatteras och också ifrågasätts dagligen. Reglerna om offentlig 
upphandling är dock inte något vi har uppfunnit lokalt här i Sve-
rige.  De grundar sig på EU:s direktiv om offentlig upphandling 
som har genomförts i svensk rätt genom bestämmelserna i lagen 
(2007:1091) om offentlig upphandling (”LOU”). Det finns även 
lagar rörande offentlig upphandling inom vissa specialområden 
som lagen (2007:1092) om offentlig upphandling inom områ-
dena vatten, energi, transporter och posttjänster (”LUF”) samt 
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhets-
området (”LUFS”). När det gäller transporter så sägs i LUF 1 kap 
8 § att ” en verksamhet omfattas av denna lag om den består av 
tillhandahållande eller drift av publika nät i form av transporter 
med järnväg, automatiserade system, spårväg, tunnelbana, buss, 
trådbuss eller linbana”. Upphandling inom det som typiskt sett 
är Skärgårdsredarnas verksamhetsområde omfattas således inte 
av LUF utan av den vanliga LOU.

I vissa fall behöver inte det allmänna följa alla regler om offentlig 
upphandling och begära in offerter eller låta olika potentiella 
leverantörer konkurrera med varandra. Det rör sig i så fall om 
mindre upphandlingar som understiger s.k. tröskelvärden samt 
om upphandlingar av ”B-tjänster”, oavsett värde. Tröskelvärdet 
är för närvarande drygt 270 000 kronor (drygt 540 000 kronor 
inom försörjningssektorerna och vid försvars- och säkerhetsupp-
handlingar) men det finns förslag på att höja dessa. Vid upp-
handlingar som rör B-tjänster eller som inte når över tröskelvär-
dena kan man i stället genomföra s.k. direktupphandlingar dvs. 
träffa avtal direkt med en leverantör utan att gå igenom hela 
proceduren enligt LOU.

Vem har rätt att delta i en offentlig upphandling?
Enligt LOU ska upphandlande myndigheter ”behandla leveran-
törer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genom-
föra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vi-

dare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet 
iakttas”. Detta innebär att om man anser att man kan och vill 
leverera så har man också rätt att delta i upphandlingsprocessen 
– om man uppfyller kraven. Myndigheterna får t.ex. inte ute-
sluta en leverantör endast på grund av krav om att leverantören 
skall vara en fysisk eller juridisk person. Det som brukar sålla ut 
leverantörerna är dock ”skallkraven” som leverantörerna måste 
möta. Om man t.ex. inte har ett fartyg som är certifierat för den 
verksamhet som upphandlingen rör så kommer man att diskva-
lificeras.

Det finns ett antal tillfällen då leverantör skall uteslutas, t.ex. 
om man gjort sig skyldig till bedrägeri eller penningtvätt och 
andra där man kan uteslutas från att delta, t.ex. om man inte 
betalat sina skatter eller sociala avgifter. Myndigheterna kan och 
brukar begära intyg om att man fullgjort sina skyldigheter när 
det gäller skatter osv, så för att kunna delta i upphandlingar bör 
man vara medveten om detta.

Hur går upphandlingen till?
Offentliga upphandlingar ska ske genom i lagen särskilt före-
skrivna förfaranden. De vanligaste är ”öppet” eller ”selektivt” 
förfarande respektive ”förenklat” och ”urvals-” förfarande. 
Med öppet förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer 
får lämna anbud och med selektivt förfarande avses ett förfaran-
de där alla leverantörer kan ansöka om att få delta men endast 
anbudssökande som inbjuds av den upphandlande myndigheten 
att delta får lämna anbud dvs. man måste kvalificera sig och 
uppfylla alla kraven för att få vara med.

Offentlig upphandling
Vid årsmötet den 13 mars i år frågade Anders Fernlund och 
jag om det fanns något särskilt ämne som var av intresse 
att ta upp i en artikel här i tidningen. Problematiken kring 
offentlig upphandling var ett förslag som vi tog till oss och 
som vi förstår är högaktuellt för ett antal av medlemmarna. 
Här tänkte vi därför behandla ämnet översiktligt och kom-
ma med några mer praktiska kommentarer kring hur man 
kan agera när man ska delta i offentliga upphandlingar.
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Om värdet på kontraktet understiger ett visst tröskelvärde (för 
tjänster gäller det kontrakt med ett värde om 1,2 - 1,8 MSEK be-
roende på vilken upphandlande myndighet det är fråga om), får 
förenklat- eller urvalsförfarande tillämpas. Reglerna är mycket 
likartade dem som gäller vid öppet- och selektivt förfarande. 

Det finns även andra varianter såsom ”konkurrenspräglad 
dialog” med vilket menas att varje leverantör kan begära att få 
delta i upphandlingen och den upphandlande myndigheten för 
sen en dialog med de anbudssökande som har bjudits in att delta 
i upphandlingen. Närliggande är ”förhandlat förfarande” där 
den upphandlande myndigheten inbjuder utvalda leverantörer 
och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem. 
Det finns även andra men det ryms inte inom denna artikel att 
beskriva alla detaljer kring dessa.

Skallkrav måste uppfyllas
När man så kvalificerat sig som leverantör är det av största vikt 
att man noga ser till att man uppfyller alla skall-kraven. Om man 
inte gör det eller missar något så skall man normal diskvalifice-
ras. Det finns även andra formalia som måste iakttas såsom att 
anbudet undertecknas av behöriga företrädare och lämnas in i 
tid. För sent inlämnade anbud får inte behandlas vilket kan ge be-
kymmer vid t.ex. elektroniska förfaranden där man får tekniska 
problem när man ska skicka in strax före midnatt. Myndigheten 
skall även begära att leverantörens anbud skall vara giltigt under 
viss minsta tid så att man hinner genomföra upphandlingen och 
kan välja bland buden. Man bör alltså notera att man är bunden 
vid sitt anbud ända fram till dess att denna tid gått ut eller att 
myndigheten träffat avtal med en annan leverantör.

Lägst pris inte samma som det mest ekonomiskt fördelaktiga
När så anbuden är inne i rätt tid och alla formaliteter är upp-
fyllda så skall myndigheten gå igenom och utvärdera anbuden 
och anta det som är antigen ”det mest ekonomiskt fördelaktiga” 
eller det som innehåller det lägsta priset. Vad skillnaden är kan 
tyckas svårfångat men med det ekonomiskt mest fördelaktiga 
får myndigheten även räkna in miljöegenskaper, driftkostnader, 
kostnadseffektivitet mm. Den upphandlande myndigheten anger 
i förfrågningsunderlaget vad som gäller – lägst pris eller det eko-
nomiskt mest fördelaktiga med hänsyn tagen till vissa kriterier. 
Det är inte tillåtet att frångå förfrågningsunderlaget.

Tilldelningsbeslut
När så myndigheten har gjort sitt val och fattat ett ”tilldelnings-
beslut” så skall det normal kommuniceras med dem som har 
deltagit i upphandlingen. Då börjar en period om 10-15 dagar 
(så kallad ”avtalsspärr”) under vilken myndigheten inte får träffa 
avtal med leverantören.  Detta för att övriga skall ha tid att över-
klaga tilldelningen om de anser att upphandlingen inte gått rätt 

till. När denna tid löpt ut eller ett överklagande till slut har fått 
avslag så har myndigheten rätt att träffa avtal med leverantören 
och det är först då som det blir bindande även för myndigheten.

Den som vill klaga på ett tilldelningsbeslut ska vända sig till 
förvaltningsrätten med en ansökan om överprövning. 

Några praktiska frågor
Man kan normalt sett inte förhandla med en myndighet inom ra-
men för offentlig upphandling. Alla måste få delta på lika villkor 
och därmed blir det svårt. Man brukar dock ha en period då man 
kan ställa frågor till myndigheten rörande detaljer i upphand-
lingen. Det är i normalfallet inte heller tillåtet med reservationer 
i anbudet. Alternativa utföranden får endast i undantagsfall offe-
reras. Det gör det särskilt viktigt att försöka få ordning på oklar-
heter i förfrågningsunderlaget genom att ställa frågor. Normalt 
sett ingår ett utkast till avtal i underlaget och ofta kan man ställa 
frågor som hjälper myndigheten att utveckla utkastet i de delar 
som saknas eller behöver kompletteras. Myndigheterna har inte 
alltid full kontroll på branschpraxis och om man ställer en fråga 
ifall en viss punkt i avtalsutkastet kommer att anpassas till vad 
som normalt tillämpas i liknande fall så kan det resultera i att 
avtalets slutliga utformning får en bättre kvalitet än vad utkastet 
i anbudsunderlaget kanske hade. 

Sekretess
Det offentliga har en sekretesskyldighet under processen men 
därefter skall man göra en bedömning huruvida fortsatt sekretess 
skall gälla i varje enskilt fall. Leverantören kan däremot tvingas 
att skriva på sekretessavtal men det kan således inte en myndig-
het göra eftersom vi har en offentlighetsprincip i våra grundlagar. 
Dock kan man som leverantör begära särskild sekretessprövning 
i vissa fall och för vissa uppgifter som är särskilt känsliga och 
skulle vara skadliga ur konkurrenshänseende om de kom till 
konkurrenternas kännedom. Oftast rör detta prismodeller och 
andra affärshemligheter men det är alltså inte något som man 
kan räkna med att få om man infogar det i sitt anbud.

Överprövning
Om man nu anser sig ha blivit felaktigt behandlad i en offentlig 
upphandling så kan man begära överprövning. Innan man gör 
det bör man noga överväga utsikterna till framgång. Det är den 
som klagar som har bevisbördan, dvs det är klaganden som ska 
bevisa att myndigheten brutit mot upphandlingslagstiftningen. 
Om man lyckas visa det kan domstolen förordna om rättelse (tex 
att själva anbudsutvärderingen ska göras om varvid fler eller fär-
re anbudsgivare ska delta) eller att hela upphandlingen ska göras 
om (ny annonsering och ny möjlighet att komma in med anbud). 

text: mats lekman
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Nu stundar hektiska tider för alla fartygs-
ägare. Det är många saker som ska 
ordnas inför den kommande sommarsä-
songen. Även vi som har fritidsbåt känner 
av tidspressen. Det gäller att hinna med 
allt innan båten ska i sjön. För min egen 
del har jag påbörjat slipningen av ruff- 
luckorna och hoppas få dessa färdiga 
innan sjösättningen.

Tiden går fort och nästa år har jag job-
bat 20 år i fartygsbranschen. Till största 
delen har jag jobbat med fartygsbesikt-
ningar och ofta har det förekommit dis-
kussioner om våra föreskrifter och andra 
regler. De myndigheter som utformar 
regelverken har haft fokus på att höja sä-
kerheten. Regelkraven har skärpts och fler 
regler har tillkommit. Ibland har det fram-
förts kritik om att regelverken är snåriga 
och för omfattande. Önskemål har fun-
nits om införandet av ett enklare och mer 
användarvänligt regelverk. Ofta har det 
framförts att funktionskrav borde tillämpas 
i betydligt större utsträckning än vad som 
idag förekommer.

De senaste decennierna så har säker-
hetskraven för skärgårdstrafiken 
höjts.  På nittiotalet utökades t.ex. kraven 
på livräddningsutrustningen vilket bl.a. 
medförde att flytredskapen ersattes med 
livflottar. Den internationella ISM koden 
infördes också och det förde med sig att vi 
i Sverige även fick krav på godkänd säker-

hetsorganisation för den nationella pas-
sagerartrafiken. De krav på egenkontroll 
och systemtillsyn som idag har tillkommit 
anses av många vara en vidareutveckling 
av de krav som ställs på underhållssystem 
i ISM koden.

EU medlemskapet har medfört att olika 
EU-direktiv gällande införandet av nya 
regelverk har tillkommit. T.ex. har pas-
sagerarfartygsdirektivet medfört att vi fått 
nya fartområden och nya krav på hur pas-
sagerarfartyg ska vara konstruerade och 
utrustade. 

En av orsakerna till att gemensamma 
EU-regler införs är att det ska vara lättare 
att t.ex. flytta fartyg mellan länderna i 
Europa. Dock finns det fortfarande många 
särkrav när ett fartyg ska flaggas in till 
Sverige. Vi har t.ex. retroaktiva krav på 
skadestabilitet för vissa äldre passagerar-
fartyg vilket många andra länder inte har 
i samma utsträckning. Ett annat område 
är arbetsmiljön där de svenska reglerna 
ofta skiljer sig mot andra länder. Därutöver 
tillkommer olika tolkningar av hur reglerna 
ska tillämpas.

Under 2000-talet infördes mer omfat-
tande regler med högre krav på hur fartyg 
ska konstrueras och hur byggprocessen 
ska kontrolleras. Kraven på fartygs stabi-
litetsegenskaper och fribordsförhållanden 
utökades också med bl.a. retroaktiva krav 
på fartygs stabilitet i skadat skick.

Ett problem som ibland har förekommit är 
att det befintliga regelverket inte är anpas-
sat för alla fartygstyper. T.ex. grundar sig 
ofta detaljkraven i att fartygen är byggda 
av stål eller likvärdigt material. På 90-talet 
byggdes det relativt många passagerar-
fartyg av trä. Det var också vanligt att 
gamla träfartyg restaurerades och certifie-
rades för passagerartrafik. Ofta var det då 
en utmaning att hitta ekvivalenta lösningar 
som myndigheterna kunde acceptera.

Just nu håller myndigheterna på att se 
över det nationella regelverket för våra 
fartyg. En grundprincip som lyfts fram 
är att regelverket ska syfta till att främja 
tillgängligheten samtidigt som hänsyns-
målen säkerhet, miljö och hälsa också är 
viktiga. En annan grundprincip är att reg-
lerna ska bli enklare. Alla förutsättningar 
finns att vi nu får ett förbättrat och mer an-
vändarvänligt regelverk. Det ska bli spän-
nande att se hur regelverket kommer att 
utvecklas de kommande decennierna.

Fredrik Almlöv
Teknikchef i Färjerederiet och 
styrelseledamot i Skärgårdsredarna

✒ KRÖNIKA

VåRA REgLER 
– kommer kraven att fortsätta höjas?

 Alla förutsättningar finns att vi nu får ett förbättrat och mer 
användarvänligt regelverk. Det ska bli spännande att se hur 
regelverket kommer att utvecklas de kommande decennierna.
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Varför då? Terrorism och pirater i Sverige?
Varför rekommenderar vi att redaren har en krigsförsäkring i 
tillägg till kaskoförsäkringen även i fredstid? Krigsförsäkringen 
omfattar skador på fartyget som inte bara beror på rena krigs-
händelser utan även på t.ex. piratöverfall, strejk eller terrorism. 
Även om det inte råder krig kan fartyget skadas av gamla 
minor, övningstorpeder och liknande. Skadegörelse på grund av 
religiösa eller politiska skäl, d.v.s. terrorism förekommer även 
i Sverige. Dessa händelser är undantagna från den normala 
civila kaskoförsäkringen och fångas i stället upp av särskilda 
krigsvillkoren. 

De nya bestämmelserna i Atenförordningen föreskriver att 
passagerarfartyg med mer än 12 passagerare inom fartområde 
A och B ska ha krigsförsäkring, men troligtvis utökas detta till 
att även innefatta fartområde C och D. Härtill har myndigheter 
och researrangörer börjat ställa krav på terrorismskydd för 
att teckna avtal om utflykter för kryssningspassagerare och 
liknande. 

Tidigare var det i huvudsak större tonnage och fiskefartyg 
som var i behov av krigsförsäkring, men numera finns alltså 
behovet hos de flesta redare i yrkessjöfart.
 
I Skärgårdsredarnas medlemsförsäkring ingår krigsförsäkring 
utan premietillägg för alla medlemmar som har kaskoförsäk-
ring via föreningen. 

Ansvar för skador pga. krigshändelser?
Krigsförsäkringen omfattar vidare redarens ansvar i samband 
med krigshändelser. I våra farvatten verkar det otroligt att detta 
skulle kunna behövas, men en möjlig händelse där redaren 
kan drabbas av ett ansvar är om denne informerats om en 
viss krigsfara och trots detta utsätter personer för krigsrisken. 
Krigsansvar omfattas till ett belopp som motsvarar fartygets 
försäkringsbelopp.

I Atenförordningen föreskrivs att redaren skall teckna  
ansvarsförsäkring med strikt ansvar för passagerare upp till 
250 000 SDR* per passagerare. Utöver detta gäller ett vårds-
löshetsansvar med ytterligare 150 000 SDR/passagerare. Totalt 
behöver alltså P&I-försäkringen för ett passagerarfartyg om-
fatta ett försäkringsbelopp som inte understiger 400 000 SDR x 
antalet passagerare. P&I-försäkringen täcker inte första delen 
av krigsansvaret, utan detta täcks av krigsförsäkringen. Ansvar 
som går utöver kaskoförsäkringens försäkringsbelopp omfat-
tas av P&I-försäkringen. Det strikta ansvaret i Atenförord-
ningen gäller i sig inte för ansvar orsakat av krigshandling men 
däremot för ansvar till följd av terroristhandling, som också 
omfattas av krigsförsäkringen. 

Fartyg som omfattas av Atenförordningen skall medföra 
certifikat utfärdat av Transportstyrelsen som intygar att försäk-
ringsplikten är uppfylld. För att få detta behöver Transportsty-
relsen bevis på din gällande försäkring.

Krigsförsäkring behövs  
– även i fredstid

Av Per Erici, underwriter, If skadeförsäkring och Charlotte Herner, försäkringsförmedlare, Willis.
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Har man 500 passagerare ombord behöver man alltså 
400 000 x 500 x 10 SEK / 6,5USD= ca 310 miljoner USD 
i försäkringsbelopp på P&I-försäkringen för att uppfylla 
Atenkonventionen.
 
Uppsägningstid
gemensamt för alla krigsförsäkringar gäller en uppsägningstid 
om sju (7) dagar till skillnad från den vanliga kaskoförsäk-
ringen. Detta beror på att krigsförsäkringen gäller för den risk 
för krig som råder i fartområdet när man tecknar försäkringen. 
Skulle förhållandena ändras har försäkringsgivaren möjlighet 
att säga upp krigsförsäkringen med kort varsel för att kunna ta 
ut en extra premie. 

Skulle ni resa i farvatten där förhöjd krigsrisk råder måste 
ni alltså kontakta er försäkringsförmedlare eller försäkringsgi-
vare.
 
Kort historik
Krigsförsäkring ingick historiskt som en naturlig del i redarens 
kaskoförsäkring. Under Napoleonkrigen kapades fartyg i så 
stor utsträckning att försäkringsbolagen tvingades exkludera 
krigsrisker. Så småningom uppstod en separat krigsförsäk-
ringsmarknad med ett betydligt mer flexibelt försäkringsskydd 
som kan ändras med kort varsel. Under krigen i Persiska viken 
kunde premien för ett 14-dagarsanlöp tidvis uppgå till 10 % 
av värdet på last och fartyg. De senaste åren har mycket fokus 
lagts på sjöröveri runt Somalia men även i Västafrika. Krigsris-
ken i vårt område har under många år varit minimal men har 
återigen aktualiserats genom Ukrainakonflikten.
 

Alltså
Kaskoförsäkring:
omfattar civila skador på fartyget och kollisionsansvar.

Krigsförsäkring:
omfattar krigshändelser, terrorism, pirater, strejk och krigs-
ansvar. Krav på försäkringsskydd finns i Atenförordningen  
och ställs av vissa myndigheter och researrangörer.

P&I-försäkring:
omfattar redaransvar samt krigsansvar överstigande  
försäkringsbeloppet i kaskoförsäkringen

Kontakta din försäkringsförmedlare eller försäkringsgivare om 
du behöver intyg på att du har försäkring mot krigshändelser 
och krigsansvar. 

*sDr är en ”särskild dragningsrätt” eller ”special Drawing right”, en valutakorg  

med dagskurs på ca 10 kr.

Charlotte Herner
försäkringsförmedlare, Willis

Per Erici
underwriter, If skadeförsäkring


