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Jobben finns i småföretagen
Av Skärgårdsredarnas medlemmar tillhör cirka 75 procent 
gruppen mindre småföretagare med upp till 10 årsanställda. 
Statistik anger att denna grupp av företag totalt represente-
rar hela 96 procent av alla företag i Sverige.

Att småföretagen har stor betydelse för tillväxt och arbets-
tillfällen i Sverige verkar politiker från båda blocken ha en 
medvetenhet om och förslag har också lagts som på olika 
sätt skulle kunna ta till vara möjligheterna. Det är bra, men 
långt från tillräckligt för att ge den positiva effekt på arbets-
tillfällen som skulle vara möjligt. Det verkar inte finnas någon 
partiledning som med kraft vågar ge småföretagen bättre 
förutsättningar, trots att de vet att det skulle få stor positiv 
betydelse för landets ekonomi och ge nya jobb. Det är bland 
småföretagen som Sveriges tillväxtmöjligheter finns.

En kraftfull åtgärd skulle vara en förändring av sjuklöne-
systemet. Nuvarande regel med arbetsgivare som är skyldiga 
att betala sjukersättning de första fjorton dagarna är ett stort 
hinder för småföretag att våga expandera och nyanställa. 
Förbundet Fria Företagares enkätundersökning visar att 
detta är den viktigaste frågan för småföretagaren inför  
kommande val.

Om man inte riskerade att åka på extra sjuklönekostnader 
skulle många av vår förenings småföretagare undersöka 
möjligheten att anställa fler medarbetare för att kunna ut-
veckla sin verksamhet eller för att avlasta sig själva. Ett helt 
nytt enklare regelverk anpassat för de mindre småföretagen 
med reformer för sjuklöneansvar, arbetsgivaravgifter, be-
skattning av investeringskapital, lärlingssystem m.m. skulle 
ge positiva effekter för Sverige.Det är olyckligt att inte fler 
politiker sätter sig in i småföretagarens vardag och priorite-
rar åtgärder som skapar jobb och välfärd i Sverige.

Jobb finns i skärgårdssjöfarten
Av de ungdomar som lockas av att bli Skärgårdskeppare är 
det inte många som når fram. De utbildar sig till en klass 7 
examen men sen blir det oftast stopp p.g.a. den långa prak-
tiktiden och få möjligheter till styrmanspraktik.

Skolorna fyller sina klasser många gånger utan att ge eleven 
tillräcklig information om möjligheten till praktik, behörighet 
och jobb. Inte ens ett läkarintyg för sjöfolk som styrker att 
eleven bl.a. har färgseende krävs på vissa skolor för att bli 
antagen till en sjöbefälsutbildning på däck.
Branschen går miste om många duktiga ungdomar som 
med stort intresse utbildar sig men som ger upp när de blir 
medvetna om svårigheterna att nå sitt mål.

Skärgårdsredarna har för Transportstyrelsen, tillsammans 
med utbildare, föreslagit lösningar som reducerar praktik-
tiden samtidigt som den blir mer lärorik och kvalitativ. TS 
hade som målsättning att utreda förslagen under 2014 men 
beskedet vi fick i början på året var att resurser inte fanns 
och att utredningen skjuts på framtiden. Det är olyckligt när 
inte myndigheter och beslutsfattare prioriterar åtgärder som 
skapar jobb och välfärd i Sverige.

Lönsamt för småföretagare
För många av de småföretag som ingår i Skärgårdsredarna 
kan medlemskapet vara en lönsam investering. Genom att 
använda de avtal som föreningen slutit med olika leveran-
törer kan lönsamheten förbättras väsentligt. Verksamheten 
som min son driver tillsammans med mig kan räknas som 
ett medelstort småföretag inom Skärgårdsredarna. På den 
volym inköp och försäkringar som vi ligger så sparar vi be-
tydligt mer genom att nyttja avtalen än vad det årliga med-
lemskapet kostar. 

Ju fler medlemar vi blir, och ju mer vi använder föreningens 
leverantörspartners, desto fördelaktigare avtal kan Skärgårds- 
redarna förhandla fram. 

Väl mött i Visby på medlemsmötet i oktober där vi work-
shopar fram nya framtidsvisioner för branschen. Det som är 
bra för småföretagare är också bra för Sverige.

Henrik Börjesson, ordförande

✯  Ordförande har ordet!
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I oktober är det dags för Skärgårdsredarnas höstmöte, 
denna gång i Visby. Deltagarna kan se fram emot att vara 
kreativa i en workshop kring branschens framtidsfrågor.

Vi bor på Strand Hotell innanför murarna där även konferensen hålls.  
Vi har snickrat ihop ett program som vi hoppas ska tilltala alla deltagare.  
Det blir skymningsvandring bland ruiner och gränder, visning av Forn- 
salen och intressanta mötespunkter. Bland annat får vi höra gotlands- 
profilen Pigge Werkelins erfarenheter från uppstarten av den nya linjen 
Gotlandsbåten. Torsdagens middag hålls i den magiska bildstenshallen.  
Vi får även vara med på ölprovning på Wisby bryggeri. Det blir också 
egen tid för rundvandring och shopping i rosornas stad.

Vi tänkte göra det här höstmötet lite annorlunda genom att korta ner  
det formella mötet och istället engagera alla deltagare, medlemmar och 
leverantörer, i en workshop kring branschens framtidsfrågor. Det är ett 
gyllene tillfälle att ta tillvara allas samlade kompetens och erfarenhet. 
Vi kommer att i grupper resonera kring frågor som:

• Hur kan branschen bidra och ta sin del av åtgärder till minskning  
av utsläpp som påverkar klimatförändring mm?

• Hur skall branschen få resurser och möjligheter till åtgärder  
för att klara kommande miljökrav?

• Hur kan branschen möta en trolig ökande konkurrens från  
utländska eller utlandsregistrerade rederier?

• Hur får vi till ett attraktivt och anpassat utbildningssystem  
som leder till säkra besättningar med hög kvalitet?

• Hur får vi till godkända egenkontrollsystem som gör våra fartyg  
säkrare med reducerade tillsynsavgifter?

• Hur får man fler människor att förstå det faktum att det är en gåva  
för själen att befinna sig på vattnet?

Vilka frågor brinner du för? Ta med dig dina idéer och visioner  
och dela med dig under mötet! Väl mött i Visby!
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 Vi ses  
1-3 oktober i Visby!
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Höstmöte 2014 
i Visby

Välkommen till Skärgårdsredarnas

FOTO: LEENA TEGEVI
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Dopet skedde vid centralt belägna An-
derssons kaj. Efter dopet fortsatte Frida 
att medverka i firandet genom att sjunga 
och spela egna låtar från scenen ombord 
på Saturnus. Många Lysekilsbor tog till-
fället i akt att gå ombord och delta i rund-
vandring och övriga festligheter.

– Jag blev tillfrågad om att bli gudmor 
för Saturnus eftersom jag representerar 
ungdomen här på orten. Det är en symbo-
lik i att färjan tillhör framtiden liksom vi 
ungdomar, berättade Frida som går första 
året på Agnesbergsgymnasiet i Uddevalla 
och har musik som sitt stora intresse.

Ökad kapacitet i hela rederiet
Ingrid Jarnryd, kommunikationschef i 
Färjerederiet var konferencier på scenen 
ombord på Saturnus. Hon presenterade 
de olika programpunkterna och inter-
vjuade bl a Anders Werner, rederichef i 
Färjerederiet. 

– Vi ser fram mot att erbjuda våra resan-
de en förstärkning av kapaciteten på Gull-
marsleden. Dessutom ger investeringen i 
fartyget Saturnus ringar på vattnet genom 
att färjan Gullmaj nu kan flyttas till andra 
uppgifter i rederiet, berättade rederichef 
Anders Werner. 

– Det är säkrare att transportera tank- 
och kembilar på färjan än på vägen, fast-
ställde han och berättade att det ställs 
mycket höga krav på säkerheten ombord. 

Färjerederiet jobbar ständigt med att för- 
bättra fartygens miljöprestanda på olika 
sätt. Man kör på lågsvavligt bränsle, byg-
ger nya fartyg med miljöklassade moto-
rer, installerar avgasrening och utbildar 
all personal i bränsleekonomisk körning. 

– Dessutom är det bättre för miljön att fler 
åker färjan tvärs över än att de tar bilen på 
vägen runt om, avslutade Anders Werner.

Generaldirektören på plats
Trafikverkets generaldirektör Gunnar 
Malm fanns på plats i Lysekil och njöt av 
sensommarvärmen och stämningen. Han 
besökte bland annat befälhavaren Bengt 
Lind på bryggan. 

– Vägfärjorna bidrar till Trafikverkets 
vision ”Alla kommer fram smidigt, grönt 
och tryggt” genom att erbjuda genvägen 
över vattnet för medborgare, samhällsser-
vice och naturligtvis transporter. Saturnus 
är en säker framtidsinvestering, menade 
Gunnar Malm.

Modern och energieffektiv
Bygget av Saturnus har pågått 2013–2014 
i Lettland och Finland. I maj målades däck 
och botten på ett varv i Stockholm och sen 
i juni finns hon Lysekil, där de sista detal-
jerna har färdigställts.

Unikt för Saturnus är att tre av de to-
talt fem filerna ombord är anpassade för 
tunga transporter. Färjan är 100 meter 
lång och 18 meter bred. Fartyget är byggt 
för en last på max 600 ton och har ut-
rymme för 80 bilar och 297 passagerare. 
Maxfart är 12 knop. Skrovet är utformat 
så att bränsleförbrukning och emissioner 
hålls på en låg nivå. Tack vare modern far-
tygsteknik kan vägfärjan framföras av en 
besättning på endast två personer. 

– Tekniskt sett är fartyget inte väldigt 
komplicerat men väldigt avancerat, inte 
minst miljömässigt, framhöll varvschefen 
Harri Putro vid Uudenkaupungin Työ-
vene Oy. 

Lättkörd trots sin längd
Befälhavaren Bengt Lind var mycket nöjd 
med den nya färjan. Dagen efter dopet var 
det dags för trafikstart. Då har man haft 
ett par veckors inkörning med personalen 
ombord.

– Här har vi fått en riktig pärla, utbrast 
Bengt Lind entusiastiskt. Skrovformen 
gör att hon trots sin längd har en mycket 
bra kursstabilitet och är otroligt lättkörd!

Bemanningen ombord är två man. För 
att köra Saturnus behöver man behörig-
heten FB klass VI. Däcksman ska ha ma-
skinutbildning MB klass VIII. 

text & foto: leena tegevi

Saturnus
Sveriges största vägfärja

Många åskådare strömmade till när Färjerederiets senaste nybygge för  
Gullmarsleden döptes den 29 augusti. Gudmor var 16-åriga Frida Andersson från 
Lysekil som döpte fartyget till Saturnus. Unikt med Saturnus, som är den hittills 

största vägfärjan i Sverige, är att det finns tre filer som anpassats speciellt för  
tunga transporter. Dessutom ligger hon långt framme ur miljöaspekt.

De frigående färjor som Färjerederiet har investerat i under senare år har namngivits med astronomi som tema. Sedan tidigare finns färjorna  
Venus, Pluto och Jupiter med namn efter planeter i solsystemet.

Gudmor Frida Andersson tv tillsammans 
med Färjerederiets kommunikationschef 
Ingrid Jarnryd som var konferencier.
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Gullmarsleden som går över Gullmarsfjorden i Bohuslän
Gullmarsleden är en av landets mest trafikerade färjeleder, med stor andel 
godstransporter. Den är nästan två kilometer lång och går över Gullmarsfjor-
den mellan Lysekil och Uddevalla (Finnsbo-Skår). överfartstiden är cirka 10 
minuter. Varje månad transporteras omkring 100 000 fordon.

Ingrid Jarnryd intervjuar Anders Werner på scenen ombord.

Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm med befälhavaren Bengt Lind.

FOTON OVAN OcH NEDAN TH: TRULS PERSSON TRAFIKVERKET

FOTO: TRULS PERSSON TRAFIKVERKET



10 ★ Skärgårdsredaren 3-14



 Skärgårdsredaren 3-14 ★ 11 Skärgårdsredaren 3-14 ★ 11 

VARV:

Vi gratulerar Trafikverket  
Färjerederiet till den nybyggda  

vägfärjan m/f Saturnus.
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Gullmarsfärjan, 352 Saturnus (SKXI)
Längd: 99,70 m
Bredd: 18,20 m
Djupgående: 3,80 m
Material: Stål
Huvudmaskiner: 2 x 2 st Volvo Penta D16 á 650 hk.
Propellrar: 2 st Rolls Royce Aquamaster thrusters, US155,  
roterbara 360 grader
Generatorer: 2 st Volvo Penta á 139 kW

Maxfart: 12 knop  Servicefart: 9,5 knop
Kapacitet: 297 passagerare och 80 personbilar, maxlast 600 ton.  
3 särskilda lastbilsfiler.
Varv: Byggd i Lettland och Finland 2013 - 2014 av Uudenkaupungin 
Työvene Oy, Nystad, Finland
Brutto: 977
Navigationssystem: Adveto
Livräddningssystem: Flottar och slides i ESS-system från 
Survitec Zodiac
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Krister och jag träffas på Strömkajen en 
regnig eftermiddag i juni när han just 
klivit av sin arbetsplats, Waxholmsbå-
ten Väddö, för dagen. Vi flyr till närmsta 
café för att slippa undan regnskurarna 
och får en trevlig pratstund. Vi har setts 
förut vid olika tillfällen och Krister har 
även medverkat i Skärgårdsredaren 
under 2003 – 2005 med artikelserien  
Fartygsprofilen. Nu har han hunnit fylla 
35 år och har lagt ner en stor del av sin fri-
tid på fotografering, efterforskningar och 
dokumentation av skärgårdsbåtar. Jag är 
fascinerad av det arbete han lägger ner 
och undrar varifrån detta stora intresse 
kommer.

Tidiga år på Sjögull
Sedan Krister var barn och växte upp i 
Enskede hade familjen ett lantställe på 
Norröra i Stockholms norra skärgård. 
Det var med skärgårdsbåten Sjögull man 
kom dit och de resorna gjorde starkt in-
tryck på Krister. Ibland fick han åka med 
i styrhytten och kanske var det där som 
de första tankarna på den framtida kar-
riären väcktes. Efter sjömansskolan gick 
Krister till sjöss som matros och har job-
bat både i Ängsholmen Rederi, Rederi AB 
Göta kanal, Blidösundsbolaget, Färjere-
deriet, Cementas fartyg, isbrytaren Atle 
(tre vintrar) och nu i Waxholmsbolagets 
båtar. Kameran har han alltid med sig och 
det har blivit en hel del bilder under åren 
som gått. 

– Jag tar cirka 15 000 bilder om året 
och sparar allt på externa hårddiskar, 
berättar Krister. (Och jag tänker att den 
killen måste ha en grym mappstruktur).

Fotointresset är grunden
Det är bilderna som är lite av grunden till 
Skärgårdsbåtar.se. Patrik Nylin som också 
har tagit många av bilderna på sidan var 
den som från början startade sidan i sin 
första version 2002. 2003 kom Krister in 
i bilden och tillsammans började de med 
att starta diskussionsforumet ”Forum 
Skärgårdstrafik”, som ett alternativ till 
forumet ”Landgången”, för att ge skär-
gårdstrafiken mer utrymme. Med gemen-

sam kraft utvecklades Skärgårdsbåtar.se 
under hösten 2003 och fick ny struktur 
och layout. Information uppdaterades, 
många timmar lades ner på research och 
800 båtar kom till med bilder och fakta. 
Patrik och Krister satt all sin lediga tid 
från augusti till december 2003 för att 
kunna lansera sidan till årsskiftet 2003/04. 
En drivkraft var att samla allt på ett ställe. 
Information finns överallt, men ingen-
stans fanns det samlat.

– Hade det varit för 20 år sedan hade 
det troligen blivit en bok, tror Krister. 
Men nu är sidan istället levande och alltid 
aktuell. Många refererar till den och det 
ger en hög trovärdighet. Det ställer också 
krav på att uppgifterna är riktiga och upp-
daterade. Men det är inte alltid accepte-
rat att man inte gör en tryckt publikation. 
Om man skriver en bok får man ett helt 
annat erkännande tycker Krister. 

Fotoresor
För att täcka in fartyg från hela landet så 
har Patrik och Krister gjort fotoresor till-
sammans på sina semestrar, bland annat 
till västkusten och norrlandskusten.

– Det är lite av en kick att ”jaga” bå-
tar på det sättet. Man lägger upp en rutt, 
ser till att ha blickat igenom alla tidtabel-
ler och försöker pricka in så mycket som 
möjligt under en dag. Det är en skön käns-
la när man kommer ner till en brygga på 
minuten, får en perfekt bild när fartyget 
är på väg in, slänger sig i bilen igen och 

lyckas med exakt samma sak vid nästa 
stopp. Då känner man sig nöjd även om 
det blir några 12-timmarsdagar på rad, 
berättar Krister.

Idag sköter Krister sidan helt själv. Pat-
rik lämnade sidan vid årskiftet. Han finns 
med lite i bakgrunden men ägnar sin tid 
åt annat.

– Drivkraften är ett genuint intresse 
och engagemang för skärgårdsbåtar, men 
också ett fotointresse kombinerat med en 
vilja att strukturera och dokumentera, 
förklarar Krister. Det är dokumenteran-
det som är det viktiga för mig. Jag fotar 
inte för att vara med i någon tävling, jag 
vill att det jag fotar ska vara bevarat för 
framtiden, säger han och hänvisar till ett 
passande citat: ”Fotografera vardagen 
idag, i morgon är den historia”. 

På Facebook
Det är en imponerande bredd på innehål-
let i Skärgårdsbåtar.se. Sidan är uppbyggd 
med en sida för varje båt där den presen-
teras i dess olika skepnader. Det finns 
fartygsregister, rederiregister och varvsre-
gister, alla länkade med varandra, och ett 
otal externa länkar till rederier, varv osv.  
Där finns dessutom bildreportage kring 
aktuella händelser. Därtill finns ett diskus-
sionsforum där läsare kan medverka etc. 
Sedan 2010 finns Skärgårdsbåtar.se även 
på Facebook för att snabbare nå ut med 
nyheter och information om när sidan 
uppdateras. Där länkas också till tid-

Vem FInnS bakom  

Skärgårdsbåtar.se?
Hemsidan Skärgårdsbåtar.se är en uppslagsbok på nätet över skärgårdstrafikens passagerarfartyg. Den innehåller uppgifter 
och bilder på 1580 fartyg, både existerande och historiska och används ofta som referens och för faktasökning i olika samman-
hang. Sidan uppdateras kontinuerligt av en enda person som dessutom finansierar det hela ur egen ficka. Vem är han, vad är  
det som driver honom och varifrån kommer det stora intresset för skärgårdens passagerarbåtar? 
Träffa Krister Nilsson, 35 år och matros på M/S Väddö. 

Det är en skön 
känsla när man 

kommer ner till en 
brygga på minuten, 

får en perfekt bild 
när fartyget är på 

väg in, slänger sig i 
bilen igen och lyckas 

med exakt samma 
sak vid nästa stopp. 

Sjögull vid Norröra 1999. FOTO KRISTER NILSSON
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ningsartiklar som berör skärgårdstrafik 
från olika håll i landet.

Mer medverkan från branschen önskas
Krister skulle gärna se ett större intresse 
från branschen att medverka och infor-
mera när något händer, t ex vid nybygg-
nation och fartygsdop, när ett fartyg säljs, 
hyrs ut eller kanske bara byter trafikupp-
gift. På senare år har dock fler och fler 
börjat höra av sig vilket är mycket upp-
skattat. 

– Alla vill läsa vad som sker men tänker 
inte på att de själva kan bidra till att sidan 
utvecklas. Ambitionen är att vara saklig 
och relevant, och som de flesta nyhetsrap-
portörer vill man ju helst vara först, säger 
Krister. Det kan gälla småsaker som t ex 
ett maskinbyte. Men även när det inträf-
far incidenter tror Krister på en större öp-
penhet.

– Jag tror att alla skulle tjäna på att den 
information som publiceras blir rappor-
terad ur ett båtperspektiv utan ”kvällstid-
ningsrubriker”. Jag vill beskriva vad som 
faktiskt hände utan att dramatisera det. 
Ofta är det ju ganska banala händelser 
som kan skildras ”med glimten i ögat”, 
säger Krister och passar på att nämna 
mailadressen: 

 info@skargardsbatar.se 

Löpande underhåll
Krister lägger fortfarande mycket tid på 
att uppdatera hemsidan. Det går inte att 
luta sig tillbaka ett tag för det händer ju 
något hela tiden. Ägarbyten, ombyggna-
tioner och namnbyten osv.

– Har man väl dragit igång så vill man 
ju att det ska fortsätta vara på topp, tyck-
er Krister. Det är många som är väldigt 
positiva till det jobb som görs och jag får 
en hel del information från olika läsare, 
både branschfolk och entusiaster. 

Krister menar att sidan skulle kunna 
växa ytterligare och bli ännu bättre, men 
tiden och ekonomin är begränsningen just 
nu. Och så informationsflödet, det gäller 
att ha ett stort kontaktnät, men det är nå-
got som utvecklats positivt genom åren.

Finansiering
Sidan är helt fri från reklam men kostar 
givetvis en del att driva, utöver de timmar 
som Krister lägger ner. Idag tar han det 
mesta ur egen ficka men sedan årsskiftet 
finns det möjlighet för folk att stödja si-
dan genom ett nyöppnat konto. Främst 
är det för driften, men enstaka individer 
har även varit villiga att stödja resor för 
att bevaka speciella händelser som t ex ett 
fartygsdop eller ”utryckningar” vid inci-
denter och olyckor.
text & foto: leena tegevi

Om Skärgårdsbåtar.se  
enligt Skärgårdsbåtar.se

Skärgårdsbåtar.se är en webbplats med 
inriktning på de mindre passagerarfartyg 
som trafikerar eller har trafikerat svenska 
farvatten, dvs alla hamnar, skärgårdar, 
sjöar och kanaler. Det är den mest kom-
pletta databasen över Sveriges alla dåtida 
och nutida skärgårdsbåtar. 

Vi har samlat all tillgänglig information. 
Här finner du information om när och var 
fartygen byggdes, vilken dag de gick på 
grund och vad som hände med de som 
försvann från kajerna. Sidorna är full-
späckade med bilder, tekniska data samt 
flera års intressant historik på fartygen. 

Vilken är din favoritbåt?
– Det måste väl bli Sjögull då, som har 
funnits med i stort sett hela mitt liv, från 
liten grabb till dess att jag själv arbetade 
ombord 2000-2004. Fast jag gillade henne 
nog mer innan senaste ombyggnaden. Det 
var mycket charm i den röda galonen!

Vilken typ av fartyg tycker du mest om? 
– Jag är inte, som många andra, speciellt  
intresserad av traditionsfartyg, utan gillar 
mer de moderna skärgårdsfartygen,  
sextiotal och framåt. 

Då måste du väl ha ditt drömjobb på 
Väddö?
– Både ja och nej. Drömjobbet är på en 
skärgårdsbåt men just nu är det ganska 
jobbigt. All turbulens kring upphandlingen 
i Stockholm medför en viss osäkerhet för 
oss anställda. Det skapar en dålig stämning 
och många tappar intresset och arbets-
glädjen. Jag hoppas att det blir bättre i 
framtiden så att vi kan få arbetsro ombord. 

Hur skulle du vilja utveckla Skärgårds-
båtar.se i framtiden?
– Jag skulle vilja göra en riktig sökbar data-
bas av sidan och utveckla designen. För att 
ta tag i det krävs dock både kapital och tid.  

4 snabba frågor 
till Krister
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Claes Insulander 
SJöFartSProFIl meD många Strängar På SIn lyra
Egentligen var det en ren slump som stakade ut Claes Insulanders levnadsbana. Han är född och uppvuxen i Djursholm. Fadern 
Håkan var vd för L M Ericsson. Tidigt bestämde sig Claes för att bli kyrkomusiker och efter fem års utbildning vid Kungl Musik-
högskolan var utbildningen klar 1973.

När pappa Håkan pensionerades 1969 
flyttade man till Mariefred.

– Jag minns hur jag första gången fick 
upp ögonen för ångbåten Mariefred, be-
rättar Claes. Det var söndag. Vi satt i träd-
gården och drack kaffe. Plötsligt fick vi 
syn på en skärgårdsbåt ute på fjärden och 
Håkan blev mäkta förvånad och undrade 
hur det kunde komma sig att Waxholms-
bolaget hade trafik så långt in i Mälaren? 
Så han gick därför ner till ångbåten för 
att tala med kapten. När pappa återvände 
meddelade han att kapten blivit upprörd 
när han frågat vad fartyget hetat innan 
och på vilken trad hon då hade gått.

Organist eller sjöman – det är frågan
Min bror Per började arbeta ombord på 
Mariefred som däcksman. Vid ett tillfälle 
fick han förhinder och måste snabbt få tag 
på en ersättare. Så han ringde till mig men 
fick blankt nej. Jag hade ju ingen erfaren-
het av sådant arbete. Vi hade visserligen 

haft fritidsbåtar, men detta var något helt 
annat. Men hur det än gick till så började 
jag ombord på Mariefred och jag kände 
med detsamma att detta var rätt för mig. 
Året var 1972. Även sommaren 1973 var 
jag däcksman ombord. Kaptenen hette 
Nils Johnson. 

Under sommaren började jag fundera 
på om jag skulle gå till sjöss. Visserligen 
hade jag min utbildning som organist, 
men jag skulle nog ångra mig resten av 
mitt liv om jag inte givit sjölivet åtmins-
tone en chans. Så jag frågade kapten Nils 
Johnson, som under vintrarna vikarierade 
som befälhavare på lastbåten Wallona av 
Bleket, om han kände till någon som be-
hövde en jungman, men han avrådde mig 

för sjölivet. Men så kom telefonsamtalet. 
En jungman hade mönstrat av Wallona 
och man behövde en ersättare med kort 
varsel. Eftersom jag var fri och inte hade 
någon familj tog jag tåget ner till Karls-
hamn, där fartyget låg, och den 6 oktober 
1973 mönstrade jag på. På Wallona fick 
jag en mycket fin utbildning. Befälhavare 
ombord var Ivar Pettersson, bror till re-
daren. Han lärde mig hur ett fartyg skall 
skötas inte minst med de ekonomiska pre-
misser som rådde på Tjörn. Efter ett tag 
blev jag uppmönstrad till tredje styrman 
fastän jag inte hade den behörigheten. 
Men jag hade en annan kunskap, som 
skepparen värderade, nämligen att kunna 
tyska.

Jag har ju många fartyg att ta hand om och jag har ju dessutom 
blivit pensionär. men jag tycker det är fegt att lägga av före man  
har fyllt 80, avslutar Claes med glimten i ögat.

Claes Insulander på ”Maja”, dvs S/S Mariefred. FOTO: STEFAN F LINDBERG
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Befälhavare sedan 1978
Sedan blev det så att jag jobbade på Marie-
fred på somrarna och i handelsflottan om 
vintrarna. Jag var ofta i Kihlbergs fartyg 
där jag fick ytterligare en god läromästare 
i kapten Mats Svensson. Han hade befä-
let på den lilla rorobåten Merzario Syria 
som gick i triangelfart mellan Barcelona – 
Marseille – La Spezia. Jag var också med 
honom på pappersfartyget Bravik och på 
bulkfartyget Donny.

År 1976 tog jag skepparexamen i Här-
nösand och året därpå styrmansexamen 
i Stockholm. Jag hade fått de kunskaper 
jag behövde för att vara befälhavare på 
Mariefred. Säsongen 1977 delade Nils 
Johnson och jag på den sysslan men sedan 
1978 har jag varit befälhavare ombord.

Jag fortsatte dock att jobba till sjöss 
på vintrarna. Jag var bland annat på det 
lilla kustfartyget Debora med Olle Lars-
son som kapten. Han var mästare i att 
läsa vädret, gammal fiskare som han var. 
Ibland kunde vi ankra utan någon direkt 
anledning vad det kunde tyckas, men 
snart var ovädret ett faktum och medan 
det ännu blåste kunde vi ge oss av, ty han 
visste att stormen var i avtagande. Ett an-
norlunda uppdrag hade jag på den lilla 

kusttankern Mireya. Redaren Otto Mag-
nusson körde sprit för Systembolaget mel-
lan Åhus och Stockholm.

Bränder ombord på Mariefred
Den 7 maj 1980 utbröt vid Klara Mälar-
strand brand ombord som ställde till 
stora skador på Mariefred. Det var i det 
intilliggande ångfartyget Drottningholm 
som elden brutit ut men den spred sig till 
Mariefred. Skadorna ombord blev stora, 
men man lyckades ändå få igång Marie-
fred under säsongen och kunde den 28 
juni sätta båten i trafik. Även den 8 maj 
1994 drabbades fartyget åter av brand vid 
Klara Mälarstrand.  Den gången gick det 
fortare att få henne i fart och redan den 2 
juli var hon åter igång. 

Nya förutsättningar
– Hösten 1999 blev jag uppringd av in-
genjör K G Knutsson. Han ville att vi 
skulle starta ett projekt ihop, nämligen 
renoveringen av en gammal ångslup, 
Frithiof, som han hade köpt. Jag kan ju 
vara med att starta upp projektet, sade 
jag, men sedan måste jag gå till sjöss. Jag 
måste ju försörja mig. Hur mycket lön har 
kapten, undrade Ingenjörn. Jag nämnde 

ett belopp och Ingenjörn konstaterade att 
det grejar vi härifrån. 

Det tog tid att få ordning på Frithiof, tre 
och ett halvt åt. Det verkade dock inte be-
kymra Ingenjörn. Och när renoveringen 
väl var klar var jag redo att gå till sjöss 
igen. Men då fann Ingenjörn nya objekt 
och så har det hållit på.

Motala Express
Vätterns fånge, Motala Express, blev till 
salu och K G Knutsson blev intresserad av 
detta fartyg. Meningen var att hon skulle 
gå kvar i trafik på Vättern men snart nog 
ville man ta upp fartyget till Stockholm. 
Nu startade ett stort ingenjörsarbete. Om 
man kunde montera av fören till det för-
sta vattentäta skottet skulle det gå att pas-
sera i Göta Kanals slussar. Den 11 oktober 
2010 började man den svåra operationen 
som kröntes med framgång. Förskeppet 
transporterades med lastbil till Gryts Varv 
där det åter sammanfogades med den före 
detta fången. Och den 30 oktober anlände 
hon till Stockholm. Denna märkliga ope-
ration hade nog inte varit möjlig utan för-
re ägaren Tomas Bergmans assistans och 
ledning. Två år senare var renoveringen 
klar och Motala Express kunde sättas i fart. 

bore är en lite udda pjäs i detta sammanhang eftersom hon är motorfartyg. De andra fartygen  
har alla ångmaskin. bore skall utgöra ett komplement i charterverksamheten. Hon behöver ju inte 
eldas på flera dagar i förväg för att kunna användas.

Bore.
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Bore senaste projektet
Claes Insulander leder nu underhållet 
för en stor skara fartyg. Det är Tärnan, 
som skall vara klar senast i juni i år, Djur-
gården 3, Mariefred, Motala Express och 
Frithiof, och under hösten 2013 tillkom 
även Bore. Claes sköter ju inte underhållet 
själv utan det är ett team av goda medar-
betare som till exempel Mikael Hernfalk 
och Leif Erdfelt. Bore är en lite udda pjäs 
i detta sammanhang eftersom hon är mo-
torfartyg. De andra fartygen har alla ång-
maskin. Bore skall utgöra ett komplement 
i charterverksamheten. Hon behöver ju 
inte eldas på flera dagar i förväg för att 

kunna användas. Bore skall också kunna 
användas som ersättningsfartyg om så 
skulle erfordras.

Mariefred är pärlan i samlingen
Ångaren Mariefred har gått mellan 
Stockholm och Mariefred sedan hon le-
vererades 1903. Hon ägs av Gripsholm 
– Mariefreds Ångfartygs AB med Claes 
Insulander som VD. 

Ekonomin har alltid varit bekymmer-
sam. Lagom till ångarens hundraårsdag 
behövdes ytterligare 10 miljoner kronor 
och man bearbetade försäkringsbolag och 
andra större företag för att nå det målet. 
Men man nådde inte dit. Då gick K G 
Knutsson in med beloppet som avsattes 
i en stiftelse med namnet K G Knutssons 
stiftelse för ångfartyget Mariefred och den 
svenska ångbåtskulturen. För att Läns-
styrelsen skulle kunna godkänna denna 
stiftelse måste den äga 92 % av aktierna i 
det gamla ångbåtsbolaget och därmed bli 
ägare av ångbåten. Stiftelsens grundare är 
ingenjör KG Knutsson, den ideella fören-
ingen Stiftelsen Skärgårdsbåten och för-
eningen Ångfartyget Mariefreds Vänner. 
Båten är således ingen enskild persons 
egendom. I praktiken är det styrelserna 

för dessa organisationer som sköter bå-
ten.

Framtiden
Claes Insulander igen:
– Under 2013 och 2014 avlöstes jag un-
der några turer av kapten Karl Schubert  
vilket jag tyckte var mycket skönt.  
Det är inte otänkbart att han får köra fler 
turer under 2015. Jag har ju många fartyg 
att ta hand om och jag har ju dessutom 
blivit pensionär. Men jag tycker det är fegt 
att lägga av före man har fyllt 80, avslutar 
Claes med glimten i ögat.

text & foto: krister bång
Motala Express vid Näs på väg mot Gryts 
Varv utan sin för. FOTO: RAGNAR MAGNANDER

Frithiof.
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Bakgrund
Det har sedan lång tid tillbaka talats om 
att det nationella regelverket är eftersatt, 
att föreskrifterna för det vi till vardags 
kallar det nationella tonnaget inte prio-
riterats i tillräcklig utsträckning – att för 
mycket fokus lagts på den sk. SOLAS-
flottan. Detta stämmer i viss mån, det 
finns mycket att förbättra både avseende 
utseende och innehåll i det nationella re-
gelverket och myndigheten har inte alltid 
hängt med i detta avseende. Delar av de 
tillämpliga reglerna beslutades på 70-ta-
let, och det finns även luckor avseende 
sakområdens tillämplighet, så behovet av 
en uppdatering är stort.

 För att försöka råda bot på dessa bris-
ter startade Transportstyrelsen i augusti 
2013 ett stort projekt – Projektet natio-
nella föreskrifter (PNF) – som ska se över 
hela regelverket för de svenska fartyg som 
(i korthet) inte omfattas av internationella 
regler. Enligt tillgänglig statstik är det ett 
stort antal fartyg som berörs, runt ett par 
tusen fartyg och ett dussintal av nu gäl-
lande föreskrifter. 

Funktionsbaserat regelverk
Målsättningen är att till utgången av 2015 
ha tagit fram ett samlat modernt natio-
nellt regelverk och ett effektivt tillsynssys-
tem som kan skapa goda förutsättningar 
för en långsiktig och hållbar verksamhet. 
Vi inser att det är en ambitiös målsättning, 
särskilt då projektet ska ta fram förslag 
på funktionsbaserade regler istället för att 
som idag ha ett sk. preskriptivt  regelverk.  

Tanken här är att man ska ställa krav 
på att fartyget ska ha/uppfylla en viss 
funktion – man ska kunna upptäcka och 
släcka en brand utan att gå in i ett visst ut-
rymme. I ett preskriptivt regelverk krävs 
kanske istället – att branddetekteringsut-
rustning av viss typ, som uppfyller kraven 
i en viss standard ska installeras i visst ut-
rymme samt att även sprinkler med viss 
placering, utlösningsanordning osv. som 
ger viss mängd vatten ska finnas i samma 
utrymme. 

Tanken är vidare att alla nödvändiga 
säkerhetsrelaterade frågor ska föras sam-
man i en föreskriftsamling (ca 12 kapitel) 

för fartyg mellan 0-24 meter och en för 
fartyg längre än 24 meter. Du behöver 
alltså som redare bara en säkerhetsföre-
skrift för ditt fartyg. Förhoppningen är vi-
dare att ett funktionsbaserat regelverk ska 
ge ökad flexibilitet, genom man kan välja 
olika vägar att uppfylla funktionskravet – 
under förutsättning att man kan föra det i 
bevis att man uppnår funktionen.

Upplägg
Projektet har delats upp i tre steg: in-
ventering, beredning och föreskriftsfas. 
Under inventeringen (2013) fokuserades 
på att utreda eventuella behov av juste-
ringar i lag och förordning för att möjlig-
göra framtida förenklingar. Parallellt med 
detta utreds behov av förändringar av till-
synssystemet och utvecklas en struktur för 
framtidens föreskrifter.  Vi har hittills un-
der 2014 arbetat med att vidareutveckla 
förslaget på tillsynssystem samt ta fram 
initiala förslag till funktionsbaserade reg-
ler.

Benchmarking avseende både regler och 
tillsynssystem har skett med våra grann-
länder Finland, Norge och Danmark.

Förslag
Några avgörande, principiella ställnings-
taganden och förslag som kommit fram 
hittills. 

• All kommersiell trafik ska regleras. 

• Någon form av tillsyn ska ske på alla 
fartyg, men en ökad del av reguljära 
kontroller ska på ett enkelt sett kunna 
genomföras och rapporteras av  
redaren själv. För de mindre fartygen 
kommer all tillsyn att ske genom egen-
kontroll.

• Passagerarfartygsbegreppet kommer 
inte att ändras, men funktionskrav 
kan utformas med hänsyn till en viss 
verksamhet t.ex. passagerarbefordran 
oavsett fartygstyp.

• certifikatsplikten för kommersiella far-
tyg ändras från 20 brutto till 15 meter 
och för fritidsfartyg från 100 brutto till 
24 meter.

Extern kommunikation
Projektet inser vikten av att få inspel och 
återkoppling från branschen, och har där-
för etablerat en extern referensgrupp med 
bred representation från hela branschen. 
Referensgruppen har över 60 medlemmar, 
bestående av redare, intresseorganisatio-
ner, fackliga företrädare, tillverkare, kon-
sulter m.m. 

Förutom två möten, i Göteborg och i 
Stockholm, har två enkäter skickats ut 
till referensgruppen. Enkäterna innehöll 
främst frågor om hur man uppfattar gäl-
lande regler och tillsynssystem – samt 
vilka områden som är av störst behov av 
uppdatering. Responsen var stor och vi 
känner att intresset är stort. Under sep-
tember månad ska därför ytterligare två 
referensgruppsmöten hållas, med fokus 
på att gå igenom enkätsvaren samt infor-
mation och diskussion om funktionsbase-
rade krav och nytt tillsynssystem. 

Fortsättningen
Utöver externa aktiviteter, är målsätt-
ningen i höst att utveckla övergripande 
funktionskrav för alla områden samt att 
testa både kravbild och tillsynssystem på 
riktiga fartyg av några olika typer.  Efter 
beredningsfasen kommer ett mera regul-
järt föreskriftsarbete att ta vid då detalj-
utformningen av föreskrifterna, konse-
kvensutredningar och remisser genomförs 
på vanligt sätt 

Avslutningsvis vill jag å projektets vägnar 
tacka för utrymmet vi fått i Skärgårds-
redarnas tidning samt uppmana de av 
er som är intresserade av frågorna att ta 
kontakt med oss i projektet. 

Henrik Tunfors
Intern projektledare, Projektet nationella 
föreskrifter

Kontakt:
E-post: pnf@transportstyrelsen.se
Hemsida: www.transportstyrelsen.se/pnf

Ett helt nytt  

nationellt regelverk

✯ Transportstyrelsens informerar
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Tyck till om Transportstyrelsen!
På Transportstyrelsens hemsida finns ett 
formulär där man som redare eller sjöman 
kan lämna synpunkter på vår verksamhet. 
Inkomna synpunkter är värdefulla för oss. 
Det ger oss information om hur verksam-
heten fungerar och är ett bra underlag för 
vårt förbättringsarbete. Tyvärr kommer det 
in få synpunkter via formuläret och vi vill 
gärna att rapporteringen ökar. 
Du hittar formuläret här;  

www.transportstyrelsen.se/sv/ 
Kontakta-oss/Stall-fragor-lamna- 
synpunkter-eller-information/Sjofart/
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P&I-försäkring - en kort introduktion
Redarens ansvarsförsäkring kan tecknas i en ömsesidig sam-
manslutning av redare, i en s.k. P&I-klubb, helst då i någon av 
”International Groups” 13 medlemsklubbar. För mindre ton-
nage kan en icke ömsesidig redarklubb vara ett alldeles utmärkt 
alternativ då redaren inte riskerar att få extra premieuttag under 
skadetunga år, och inte heller får ett s.k. ”release call” för att få 
byta försäkring. 

Båda sorternas redaransvarsförsäkring omfattar redarens an-
svar för ersättningskrav från bland andra passagerare, besätt-
ningsmän, flyktingar räddade till havs, tredje män med flera. 
Därtill omfattas ersättningskrav för miljöskador, skador på 
gods, gemensamt haveri, bärgning, vrakborttagning osv och 
ibland kollisionsansvar, de gånger som detta delas mellan kas-
ko- och P&I-försäkringen. Dessutom omfattas excess-skydd för 
krigsförsäkring, för det värde som överstiger fartygets kasko-
försäkringsbelopp.

Skadehanteringen viktig insats
Skadehantering är försäkringsbolagets viktigaste insats för sina 
försäkringstagare. Den måste vara snabb, korrekt och pragma-
tisk. Val av försäkringsgivare faller många gånger på den som har 
bevisat sig i sin skadehantering. Framöver kommer vi då och då 
tillsammans med P&I-försäkringsgivaren Carina beskriva aktu-
ella skador och hur dessa har hanterats, finns det några lärdomar 
och vad kunde gjorts på ett annat sätt?

Här nedan följer tre beskrivningar av skador där det varit be-
vissvårigheter eller förmildrande omständigheter som medfört 
att skadans ersättningsbelopp diskuterats, och ibland sänkts, i 
förhållande till ursprungskravet, och där försäkringsgivaren har 
spelat en aktiv roll i att fastställa och minimera skadans belopp.

Häftigt svall - skadad fendert
På grund av ett häftigt svall kom det försäkrade fartyget att luta 
sig kraftigt mot en gummifendert på kajen. När fartyget avseglat 
mottog kapten en protest från hamnmyndigheten, vari informe-
rades att en fendert hade skadats. Befälhavaren informerade inte 
rederiet omgående om den protest han fått, befälhavaren trodde 
inte att det var ett allvarligt ärende. Därmed tog det också tid 
innan försäkringsbolaget blev informerat och en besiktningsman 
kunde utses. En besiktningsman besiktigade den skadade fen-

derten för att klargöra fendertens kondition vid skadetillfället. 
Besiktningsmannen fann att fendertens bult hade brutits av och 
detta ledde i sin tur till sprickor i de delar av fendern som sam-
manlänkade stålkonstruktionen. Kostnaden för utbyte av hela 
fendern uppgick till ca USD 13,000+transport och monterings-
kostnader. Det saknades helt fotografier osv från skadetillfället. 
Inte heller var besiktningsmannen snabbt på plats. Då torde det 
varit möjligt att avgöra kajens och fendertens kondition vid ska-
detillfället, och inte som nu, då skadan kan ha förvärrats i ef-
terhand. Det framkom att flera fartyg använde samma kaj varje 
enskild dag, varför det inte gick att uttala sig om hur stor den 
ursprungliga skadan var. P&I-försäkringsgivaren ersatte hamn-
myndigheten med dess krav.

Halkade vid ombordstigning - personskador
En äldre passagerare skadades ombord på ett passagerarfartyg 
då hon halkade vid ombordstigning. Damen skadade sitt knä, 
lår och underben. Besättningen assisterade med första hjälpen 
och frågade om de skulle ringa ambulans. Damen nekade och 
ansåg att hon var bra, det fanns ingen anledning att åka till sjuk-
hus. Nu kräver damen ersättning från rederiet via sin advokat, 
hon hävdar att hon har kvarvarande, kraftiga, smärtor i sitt ben. 
Som grund för sitt krav hävdar damen att durken var blöt och 
dåligt upplyst. Redaren har förnekat detta. Ärendet utreds av 
P&I-försäkringsgivaren. Bland annat har damens journalkopior 
beställts från sjukhuset. Rederiet kommer ta fram övervaknings-
bilder från befintlig kameraövervakning av platsen samt höra 
besättningen för att motbevisa att det skulle varit dåligt upplyst 
och blött vid ombordstigningen. 

I det här fallet visste besättningen att en personskada uppstått, 
men inte att det skulle inkomma ersättningskrav. Fotografier och 
vittnesuppgifter skulle utgöra en stor skillnad i bevisläget. Det är 
ännu oklart hur ärendet slutar, men alla krav i samband person-
skador bör hanteras av försäkringsgivaren, dessa skador kan bli 
mycket långdragna och ekonomiskt svåra att överblicka.

P&I-försäkring
– ditt aktiva försvar vid skadeståndskrav
P&I-försäkringen ger dig som redare en möjlighet till ett aktivt 
försvar mot skadeståndskrav. Det är därför viktigt att doku-
mentera en skadehändelse som kan leda till ett skadestånds-
krav mot redaren. Utan dokumentation kan skaderegleraren 
inte till fullo bemöta de krav som ställs.

✯  Willis  |  Skärgårdsredarnas försäkringsruta
Text:Joe Salem, Associate Director Claims hos Carina Managers  och Charlotte Herner, Försäkringsförmedlare, Willis AB
FoTogrAFIer: CArInA MAnAgerS
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Klämt fiskefartyg – skadat fartyg 
vid kaj
Det försäkrade fartyget var på 
väg mot kaj när en plötslig vind 
tryckte upp fartyget mot ett fis-
kefartyg av trä som redan låg vid 
kaj. Fartyget hade ingen möjlig-
het att undvika närkontakt med 
trålaren som fick allvarliga kross-
skador, då det blev klämt mellan 
fartyget och kajen. Befälhavaren 
på det försäkrade fartyget tog 
omedelbart kontakt med reda-
ren, som anmälde skadan via 
försäkringsförmedlaren till för-
säkringsbolaget. Det var därför 

möjligt för P&I-besiktningsmannen att snabbt vara på plats för 
att besiktiga trålaren. Besiktningsmannen bedömde att trålaren 
inte var i skick att förflytta sig utan att temporära reparationer 
gjorts på plats. Reparationerna utfördes i enlighet med klass-
ningssällskapets normer. Trålarens ägare krävde det försäkrade 
rederiet på ersättning för tillfälliga reparationer, permanenta re-
parationer, avbrottsersättning, extrakostnader såsom klassnings-
sällskapets kostnader med flera. Med hjälp av besiktningsman-
nen var det möjligt att få varje del av skadeståndskravet utrett 
och utmanat, speciellt avbrottsdelen, då fiskefartyget ändå skulle 
varit tagit ur drift för stor service och genomgång inför den kom-
mande fiskesäsongen.

Ansvarsfrågan i sig var aldrig uppe för diskussion, då fiskefarty-
get låg till kaj när skadan inträffade. Däremot kunde P&I-för-
säkringsgivaren förhandla ner skadans ekonomiska omfattning 
tack vare att besiktningsmannen var med redan vid de prelimi-
nära reparationerna. Därigenom kunde skäligheten i påföljande 
permanenta reparationer ifrågasättas och skadans belopp blev 
totalt sett lägre än det ursprungliga kravet. 

Slutsats – dokumentera mera!
Det är alltså viktigt att dokumentera alla incidenter ombord, 
för det fall att ett skadeståndskrav inkommer vid senare tillfälle. 
Utan dokumentation har redaren och P&I-försäkringsgivaren 
svårt att försvara redaren mot skadeståndskrav. 
  Besättningen bör hantera varje incident, speciellt de som  
omfattar personskador, som potentiella skadeståndskrav. Det är 
viktigt att ta in vittnesuppgifter, dokumentera förhållandena vid 
tiden för skadan samt att ta fotografier på skadeplatsen. 

Skärgårdsredarnas medlemmar har möjlighet att teckna en  
mycket förmånlig P&I-försäkring genom Carina. Carina erbjuder 
P&I-försäkring till fast premie med försäkringsbelopp som täcker 
redarens behov, även efter en förändring i tillämpningen av  
Atenkonventionen. Kontakta Willis för närmare information!

Charlotte Herner
Försäkringsförmedlare

Willis AB

Joe Salem
Associate Director Claims 

hos Carina Managers



Tärnan förtöjdes vid hemma bryggan 
18.00 väl i roder och maskin med tillhö-
rande rond. Besättningen, tillika ägarna, 
går i land till närbelägna bostaden för 
att förbereda kvällsmaten. vid strax före 
20.00 går en ur besättningen ner för att 
hämta något i Tärnan och finner inget 
onormalt ombord. Strax efter 20.30, 
vid middagsbordet, hörs ett visslande 
kraftigt ljud ute och besättningen finner 
Tärnan i brand. Besättningen rusar ner 
till närliggande m/s Gudungen startar 
dess brandpump och får tryck i 2 slangar 
samt påbörjar eldbekämpningen. Tärnan 
är dock redan helt övertänd från för 
till akter. Söderöras egna brandvärn 
kommer till hjälp men den brandpum-
pen fungerar bara en kort stund. Under 
denna tid går flera larm till 112. Besätt-
ningens egna insats med Gudungens 
utrustning lyckas dock dämpa branden 
så att Gudungen, kringliggande båtar 
och bryggor kan räddas. SSRS Stenham-
mar och Matilda anländer efter, vad 
som känns som en evighet, kanske en 
timma, då de först måste plocka upp 
räddningstjänsten från Blidö och Norr-
tälje på vägen. Med förstärkningen på 
plats dämpas elden ytterligare. Därefter 

anländer en KBV båt dock utan att ha 
färdigkopplad brandutrustning men efter 
en stund kan skumsläckning bidra till 
dämpning av lågorna. Den andra KBV-
båten ligger standby ute i fladen utan att 
delta i själva släckningsarbetet.

Ägaren vägleder nu släckningen för att 
klara bränsletankarna samt påbörja läns-
ning för att förhindra Tärnan från att 
sjunka. KBV motsätter sig först länsning 
med motiveringen att olja kan komma ut 
i sjön men ägaren och skepparen på Sten-
hammar lyckas förklara det faktum att 
risken för oljeutsläpp nog var påfallande 
större om man lät Tärnan sjunka med 
efterföljande bärgning... När länsningen 
kom i gång, utan något som helst olje-

utsläpp, då någon olja i kölarna ej fanns, 
kunde släckningen fortsätta utan risk att 
sänka Tärnan. Branden var släckt cirka 
03.00 den 25 augusti.

Allt ovan passagerardäcket är utbränt. 
Under detta däck är det förvånande lite 
skadat. Branden började således ej i ma-
skin utan någonstans på däcket ovanför 
med ett explosionsartat förlopp. Brand-
ingenjörer, polis, diverse inspektörer och 
ägare är alla ense om att man inte kan 
fastställa orsaken till branden. Tärnan  
är nu förklarad som ”totalförstörd”.

Vill passa på att tacka alla deltagande i 
själva släckningsarbetet men även alla 
som nu i efterarbetet ska klara ut allt 
som kvarstår att lösa. Det är i skrivande 
stund inte spikat men det ser ut som att 
jag får hyra en lämplig båt fram till den 
14/12. Troligen en förlustaffär på kort 
sikt men med mervärde på lång sikt. 
Återstår att finna lämpligt fartyg för 
2015. Vi söker ett på 120-200 pax,  
18 knop med stävtillägg.

En nu något stukad redare
/ Ronny Jansson

Tärnan totalförstörd

FoTo: KrISTer nIlSSon
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✯ Från Kust & Hav
Transportstyrelsen uppdrag
I augusti skickades en transportgemensam skrivelse till 
näringsdepartementet gällande Transportstyrelsens uppdrag. 
Det var branschorganisationerna Sveriges redareförening, 
Skärgårdsredarna, Tågoperatörerna, Svenskt Flyg och Sveriges 
Åkeriföretag och som stod bakom skrivelsen. organisationerna 
föreslog att Transportstyrelsens uppdrag ses över för att, utöver 
de transportpolitiska målen, inkludera att myndigheten ska värna 
de svenska företagens konkurrenskraft. Bland annat stod det att: 
” Våra medlemmar har dagligen hundratals kontakter med med-
arbetarna på myndigheten. Tyvärr upplever vi allt för ofta brister 
i bemötandet både i tillsyns- och tillståndsfrågor. Vi anser också 
att myndigheten oftare förordar särskilda krav för svenska före-
tag än vad som gäller för våra konkurrenter. Våra gemensamma 
erfarenheter sträcker sig över samtliga trafikslag.”  I samband 
med att skrivelsen skickades infördes även en debattartikel i Dn. 

Departementet har svarat i ett brev att man ”jobbar med för-
slag om hur Transportstyrelsen än bättre ska kunna ta hänsyn till 
näringslivets villkor när myndigheten utför sitt uppdrag. Arbetet 
är ett led i regeringens politik för jobb och tillväxt.” 

Trafikutskottet följer upp ett näringspolitiskt inriktat mål för 
sjöfarten 
Trafikutskottet har beslutat att genomföra en huvudstudie och 
följa upp ett riksdagsbeslut från år 1996 med ett näringspolitiskt 
inriktat mål för sjöfarten. Målet är att på olika sätt tillvarata sjöfar-
tens möjligheter som en konkurrenskraftig exportnäring och däri-
genom stärka betalningsbalansen, samt att den svenska han-
delsflottan tillförsäkras rimliga konkurrensvillkor. Huvudstudien 
ska titta på hur genomförda insatser och uppnådda resultat 
utvecklats i förhållande till de mål som riksdagen beslutat om. 
Utredningen genomförs av riksdagens Utredningssekretariat. 
Syftet är att ge utskottet ökade kunskaper och underlag inför 
fortsatt arbete. Under hösten kommer information och underlag 
att inhämtas från branschorganisationer, enskilda aktörer m fl.

Alliansen tog båten till Nacka
Partiledarna för regeringspartierna valde på nytt att åka till 
nacka för gemensam valaktivitet den 2 september. Den här 
gången var det regeringens valmanifest som skulle presenteras. 
De fyra partiledarna, med statsminister Fredrik reinfeldt i spet-
sen, tog båten gurli från centrala Stockholm. Partiledare, parti-
folk och press trängdes på gurli som idag ingår i kollektiv- 
trafiken till sjöss i Stockholm. Hon ägs av rederi AB Ballerina och 
trafikerar Sjövägen. På plats i nacka presenterades regeringens 
gemensamma valplattform med satsningar på skola, elbilar, 
Österleden mm. 

Ny GD för KBV
ny generaldirektör för Kustbevakningen blir lena Jönsson. Hon 
tar över efter Judith Melin, som går i pension i samband med att 
lena Jönsson tillträder.

lena Jönsson är för närvarande överdirektör 
vid Kustbevakningen och har dessförinnan varit 
bland annat generaldirektör för Fortifikations-
verket och Verva (Verket för förvaltningsutveck-
ling) samt chef för lotterinspektionen. Hon är 
utbildad jurist och förvaltningssocionom och 
har också varit statssekreterare i Försvars- 
departementet. 56-åriga lena Jönsson övertar 
tjänsten som generaldirektör den 13 oktober 
2014. FoTo: KUSTBeVAKnIngen

Världssjöfartens Dag 2014
Säker och hållbar sjöfart – hur fungerar och utvecklas regelverken?
Den 25 september, är det åter dags att fira Världssjöfartens Dag, 
som vanligt i göteborg kl 13.00 – 17.00 plus middag för alla som 
vill stanna och nätverka. IMos tema 2014 har i svensk ”översätt-
ning” blivit rubriken ”Säker och hållbar sjöfart – hur fungerar och 
utvecklas regelverken?” Programmet kommer att belysa hur IMo 
arbetar, hur konventioner blir till, hur internationella och natio-
nella regelverk fungerar tillsammans samt hur näring och offent-
lig sektor tillsammans kan påverka regelutvecklingen. I år är det 
dessutom nästan på dagen 20 år sedan MS estonia sjönk, vilket 
vi också kommer att uppmärksamma. Årets Världssjöfartens 
Dag blir inte riktigt som tidigare års. 

Världssjöfartens Dag äger i år rum på Folkets Hus vid 
Järntorget. Den är gratis för alla, men middagen kostar 450 kro-
nor plus moms. Anmäl dig gärna redan nu till varldssjofartens-
dag@maritimeforum.se.

Ingen trafik i år för Gotlandsbåten
gotlandsbåten AB fick aldrig igång någon trafik sommaren 
2014. rederiet uppger att det ännu är oklart när färjan Västervik 
kan komma att sättas i trafik. Personalen har sagts upp. 
gotlandsbåten informerar vidare att man fortsätter att betala 
tillbaka de biljettpengar som kunderna betalat in. Västervik ligger 
fortfarande kvar vid sin reparationskaj i Pireus. gotlandsbåten 
kommer nu att se över varenda utgift i företaget.

– Vi klarar oss genom att tänka smart och billigt. Vi har aktie-
ägare som går in med lån, tar in mer kapital och vänder på alla 
stenar, enligt pressekreterare Julia Bendelin.

gotlandsbåten har inte för avsikt att ge upp. Man kommer inte 
sälja biljetter förrän man har fartyget i svensk hamn inför 2015. 
Målet är att ha fartyget på plats under 2014, meddelar rederiet.
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Nytt forskningsfartyg behövs
Sverige satsar på ett nytt forskningsfartyg som ersättare för 
det skrotade Argos. Fartyget, som beräknas kosta 430 miljo-
ner kronor, ska rymma en besättning på 13 man och minst lika 
många forskare. Det blir ett avancerat forskningsfartyg på 63 
meter utrustat för fiske och vattenprovtagningar med labora-
torier där man kan ta in fisk och andra prover direkt från havet, 
samt ha flexibilitet också för andra forskningsuppdrag än SlU:s 
och SMHI:s regelbundna övervakning. ett fartyg som ska klara 
både forskning och kustbevakning är mycket komplext. Fartyget 
ska kunna stanna ute till havs 16 dagar utan att behöva fylla på 
bränsle eller andra förråd. Fartygets drift beräknas kosta cirka 55 
miljoner kronor per år. Det maritima konsultföretaget SSPA har 
kontrakterats för genomförandet av projekteringen. I dagsläget 
har man skrivit kontrakt med Baltic Workboats i estland, samma 
varv som har byggt KBV´s 312 serie.  Troligtvis kommer skrovet 
börja byggas i riga i december och i april 2015 bör skrovet fin-
nas på BWB för färdigställande. leveransen är planerad till mars 
2016. Framdrivningssystemet kommer vara med isgående pod-
dar. eventuellt kommer fartyget att kompletteras med ett gyro-
system för att få ett så lugnt fartyg som möjligt att ta prover med.

Alliansen i Stockholm vill testa snabbgående pendelbåt
en snabbgående eldriven pendelbåt kommer att prövas i 
Stockholm nästa sommar. Det är alliansen i landstinget som 
kommit överens om att satsa en miljon kronor på att testa 
den snabbgående pendelbåten. Färjan är byggd på ett varv i 
Baltikum och ska levereras till Holland, men dessförinnan gör 
den ett stopp i Stockholm. Båten kommer nästa sommar att 
provköras från Vaxholm och ekerö in mot Stockholm. Man vill 
testa tekniken utan passagerare för att se om det går att köra 
snabba båtar med bra resultat avseende gäller vågsvall och bul-
ler. Förhoppningen är att kunna halvera restiderna. Tidsfaktorn 
är viktig för att locka pendlare. enligt politiker i trafiknämnden 
är motivet att satsa på pendelbåtar dubbelt så starkt nu som för 
något år sedan, inte minst när man beaktar trafikstörningarna 
som kommer att uppstå vid den kommande ombyggnationen av 
Slussen.

Den tänkta pendelbåtens kapacitet
Kapacitet: 90 passagerare + cyklar
Maxhastighet: 30 knop
Längd: 20 meter
Bredd: 6 meter
Material skrov: Kolfiber
Framdrift: Batteriladdad elmotor
KällA: nVP.Se

Nytt löneavtal med individuell lön!

Det nya avtalet mellan Almega Tjänsteföretagen och 
Sjöbefälsföreningen innebär en övergång till individuell 
lönesättning. enligt avtalet ska lönerna sättas individuellt 
från den 1 januari 2015 utifrån en pott om 3,4 % och en 
individgaranti på 1,7 %. lokala parter kan istället komma 
överens om att fortsätta tillämpa tarifflönerna. Tariff-
lönerna ska i så fall räknas upp med 2,5 % från den  
1 januari 2015. 

Avsikten med individuell lön är att lönesättningen  
ska bli mer anpassad till företagen och medarbetarna. 
För att informera om och diskutera hur det nya löneav-
talet fungerar bjuder Almega in företag och klubbar till 
gemensamma konferenser. 

 Vi kommer bl.a. att gå igenom och diskutera:
 – löneavtalet
 – lokal lönepolicy
 – lokal löneprocess
 – lönekriterier
 – Dialogen chef - sjöbefäl
 – Hur samverkan bör ske och vilket stöd de  
centrala parterna ger

Konferenserna kommer att äga rum följande dagar  
och platser:
22 september
Stockholm, Almega, Sturegatan 11
29 september
göteborg, näringslivets Hus, Södra Hamngatan 53

Konferenserna är avgiftsfria och pågår mellan  
kl 10.00 -14.00. Smörgås serveras från kl 09.30.  
Vi bjuder även på enklare lunch.
Anmälan kan göras direkt på Almegas hemsida:  
www.almega.se 

Visualisering av nytt fartyg/ Illustration: SSPA

✯  Medlemsnytt

✯  Redaktionen tycker

Tänk att sånt här måste hända innan man förstår 
hur mycket värme, förståelse och hjälpsamhet 
som finns bland oss... Citera gärna för våra systrar 
och bröder.”
Ronny Jansson, roslagens Sjötrafik efter branden på Tärnan av Söderöra

För Skärgårdsredarnas höstmöte  
i Visby. 

För den föreslagna lågbron  
över Göta Älv.



 

 Skärgårdsredaren 3-14 ★ 29 

”Nya” M/S Skärgården
Waxholmsbolagets fartyg M/S Skärgården har legat på 
oskarshamnsvarvet i åtta månader under vintern för omfattande 
ombyggnad. Bland annat har hon fått ny inredning, både för pas-
sagerare och besättning, d v s i hela fartyget. genom att dispo-
nera om utrymmen har man skapat en helt ny sittsalong på övre 
däck. Fartyget har även fått ett nytt förskepp med större fördäck 
för att få en bättre tillgänglighetsanpassning vilket innebär att 
man får plats med en större landgång med godkänd funktion. 
Fartyget har även fått ett helt nytt maskineri (MTU-motorer) med 
lite högre effekt och därmed bättre fartegenskaper. Maxfarten 
har ökat med 2 knop till 19 knop. 

Den 15 september gick
roslagen ner till oskarshamns-
varvet för att göra en liknande 
ombyggnation. Där ligger nu 
även Vaxholm I för ombyggnad, 
hon beräknas vara tillbaka i 
trafik till issäsongen i februari. 
FoTo JAn norell

Hamnens Dag i Stocksund
Hamnens dag genomfördes i år den 24 maj i Stocksund. rekord-
många gästfartyg lade ut sina landgångar och bjöd in till öppet 
skepp. I år hade alla besökare möjlighet att prova på att köra 
fritidsbåt under kunnig handledning. Kön ringlade lång och när-
mare 250 rundturer genomfördes med Marina läroverkets elever 
som instruktörer.

– Vilket tålamod handledaren hade. Jag var supernervös och 
trodde inte att jag skulle klara köra en båt, men det gick jättebra,  
sa Therese Vennerström som passade på att köra båt med sina 
två barn.

Skärgårdsstiftelsen och Briggen Tre Kronor berättade om  
projektet Hållbara hav och tipsade om hur skärgårdsbesökare 
enkelt kan hjälpa Östersjön att bli ett renare innanhav.

en räddningsövning med helikopter och ytbärgare genom- 
fördes, vilket uppskattades av publiken. 

– Det var jättekul att få prata med en riktig pilot och se deras 
dräkter när helikoptern landade på ängen, sa Jonatan, 8 år.
TeXT oCH FoTo: KrISTIAn BergSTrÖM

Hållbara Hav
Initiativet Hållbara Havs arena, salongen i briggen Tre Kronor af 
Stockholm, var helt full under den politikerdebatt som ägde rum 
under Almedalsveckan i Visby. Framtidens politiska makthavare 
och ett stort antal åhörare fyllde salongen när representanter 
från samtliga politiska partiers ungdomsförbund medverkade i 
en engagerad debatt omkring temat ”Östersjön – vi bryr oss!” 
Ungdomspolitikerna utfrågades om morgondagens miljöpoli-
tik” under ledning av Folke rydén, journalist och filmare. Under 
debatten diskuterades olika hotbilder och lösningar och vad 
som behövs ändras på. Övergödning, utfiskning, läckage av 
miljögifter och vad våra ungdomspolitiker ser som mest akut och 
viktigast att åtgärderna för att rädda Östersjön diskuterades. 
Politikerna beskrev sin bild av dagens situation, problemlös-
ningar samt vad de kommer att bidra med för ett framtida friskt 
Östersjön. Under seminariet ombads de att räcka upp handen 
om de ansåg att deras parti gör tillräckligt för Östersjön. endast 
två av åtta representanter räckte upp handen vilket medförde 
vidare diskussioner om vad som mer kan göras. Hela debatten 
filmades och publiceras på Hållbara Havs hemsida samt  
på youtube.

Seminarium på temat energieffektivisering och ecodriving
ett seminarium på temat energieffektivisering och ecodriving 
planeras av SMTF den 13 november. Seminariet kommer att  
hållas i göteborg. Boka datumet redan nu! 
Kontaktperson: eva.errestad@smtf.se

✯  Miljö och teknik
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Kalle på Storholmen har gått bort
Den 18 juli gick Karl-erik Andersson bort i en ålder av nyss 
fyllda 73 år. Han somnade in efter en kort tids sjukdom. Med 
Karl-erik Anderssons bortgång går en epok på Dalslands kanal 
i graven. Han var under många år närmast synonym med M/S 
Storholmen och sommartrafiken på kanalen. Han fick tidigt smak 
på sjömanslivet som däckspojke på sin mammas och pappas 
båt – gertrud och Kjell Andersson – som under många år drev 
Storholmens rederi. 1976 kom han själv att överta rollen som 
skeppare medan mor och far fortfarande drev rederiet. 2008 
sålde han och Boel Tellve båten och rederiet till Sture och Annika 
Holmedahl som driver verksamheten idag.

Karl-erik Andersson levde ett växlingsrikt liv och bodde pe-
riodvis på andra platser. en period var han bosatt i Trollhättan 
där han drev en egen målarfirma och gick under namnet Kalle 
Målarn. Han hade även fastigheter i Trollhättan, Mellerud och 
Bengtsfors. en annan period bodde han i Bryssel i Belgien och 
de åren var göteborg hemadressen. Födelse- och uppväxtorten 
Bengtsfors och Dalsland hade dock alltid en viktig plats i hans 
hjärta. Den kontakten släppte han aldrig. Vid midsommar i år var 
han hemma i Bengtsfors. Han var också så sent som i höstas 
med och bidrog på ett humoristiskt och kunnigt sätt på flera av 
de berättarcaféer om kanalminnen som Kulturbruket på Dal och 
Sensus samlade in. Karl-erik Andersson hade många intressen. 
Att möta människor och samtala med dem var ett stort intresse. 
Han var också mycket idrottsintresserad och följde med vad som 
hände. Som ung var han aktiv och spelade fotboll, och sysslade 
även med friidrott och skidor. Fotboll kom han att spela aktivt 
långt upp i ålder i Skoftebyns IF i Trollhättan. Först vid 36 år ålder 
lade han fotbollsskorna på hyllan. Skidor däremot åkte han re-
gelbundet varje säsong och under senare år blev han intresserad 
av golf, vilket han spelade sista gången i maj.

Den bortgångne sörjes närmast av Boel Tellve, hennes son 
Anders Tellve med maka nina och deras barn ludvig och 
Josephine. Begravningen skedde i ärtemarks kyrka 14 aug 2014.
ToMMy lÖFgren DAlSlännIngen/nWT

Ny chef för Lighthouse
Åsa Burman tillträder den 1 oktober som chef för 
lighhouse. Hon kommer närmast från en posi-
tion som projektchef för goBigas-projektet på 
göteborg energi. Åsa, som är civilingenjör från 
Chalmers Tekniska Högskola, har bland annat 
haft chefspositioner inom göteborgs Hamn.

Ny VD i Dockstavarvet 
Anders Hellman tillträdde den 1 september 
som ny VD på Dockstavarvet. Anders är 40 
år, uppvuxen i Sundsvall och är elektronikin-
genjör från KTH. Han började därefter som 
Trainee hos ericsson och gick vidare till SAAB 
Transpondertech. Under de senaste tre åren 
har han varit anställd som Sales Manager i ett 
stort japanskt företag inom sjöfartssektorn.

Dockstavarvet bygger aluminiumbåtar upp till 25 meters längd 
för yrkes- och myndighetsbruk med en stor andel utländska kun-
der. I samband med Anders tillträde går Torbjörn larsson i pen-
sion efter 10 år som VD men kommer att fortsätta i förtaget som 
Senior Advisor med basering i Stockholm.

– Anders erfarenheter från ett bolag som hanterat stora projekt 
på en internationell marknad är mycket användbar och kommer 
att ge nya impulser till vår organisation, säger K-A Sundin,  
styrelseordförande i Dockstavarvet. Han har dessutom ett 
genuint båtintresse och gjorde värnplikten som Båtchef i 
Amfibiekåren.

Anytec Boats AB begär sig själva i konkurs
På grund av en ägartvist inom Anytec Boats AB begärde  
bolagets styrelse företaget i konkurs i augusti. 

– Det handlar inte om en brist på pengar eller kapital. Tvärtom 
är Anytec ett mycket framgångsrikt företag och det talades ny-
ligen om försäljningsrekord, så därför finns det ingen anledning 
att tro annat än att företaget snart är på fötter igen under en ny 
konstellation, säger Mats Melbin, VD vid Anytec Boats AB.  
om det går som jag tror och hoppas så innebär detta ingenting 
för kunderna när det gäller service, garantier och eftermarknad.

Survitec förvärvar Göteborgs Flottservice AB
I juni förvärvade Survitec group limited göteborgs Flottservice 
AB. Survitec group verkar globalt inom marin-, offshore-, för-
svars- och rymdsäkerhetsteknik. genom service- och distribu-
tionscentraler kan koncernen hantera operativa utmaningar när 
som helst från kunder i hela världen genom närvaro på över 600 
orter. göteborgs Flottservice AB byter namn med omedelbar 
verkan till Survitec Sverige AB.

✯ Person- och Företagsnytt

FoTo: JeSPer IngeVAlDSSon
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Alla får delta – men det finns ett begränsat antal motiv. I Sverige 
ingår de 128 fartyg som k-märkts av Sjöhistoriska museet! Den 
1 september startar Wiki loves Monuments, enligt guinness 
rekordbok världens största fototävling. Tävlingen, där alla är 
välkomna att tävla, fokuserar på våra kulturskatter. Tanken är att 
samla in bilder på kulturhistoriskt intressanta platser och bygg-
nader över hela världen, som Taj Mahal i Indien, Stonehenge i 
england, eller klippstaden Petra i Jordanien. I Sverige ingår också 
de 128 fartyg som k-märkts av Sjöhistoriska museet i Stockholm.

– Det är ett roligt sätt att uppmärksamma vårt flytande kultur-
arv, och det fantastiska arbete som entusiaster lägger ned på att 
bevara det, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska 
museet.

– För Sjöhistoriska museet är det också intressant att far-
tygen dokumenteras. en fototävling är också ett sätt att hålla 
kulturarvet levande, säger Claes Wollentz, förste intendent på 
Sjöhistoriska museet.

Tävlingen, som pågår under hela september, är inledningsvis 
indelad i landstävlingar. I Sverige är tävlingen dessutom indelad i 
kategorierna fornminnen, k-märkta byggnader, arbetslivsmuseer 
och k-märkta fartyg. en jury utser vinnare i de fyra kategorierna, 
dessutom går de tio bästa svenska bilderna vidare till en inter-
nationell final. Bakom tävlingen står Wikimedia, som bland annat 
ligger bakom det webbaserade uppslagsverket Wikipedia.

Var med och tävla – så här gör du!
På Wiki loves Monuments webbsida (wikilovesmonuments.se) 
skapar du ett användarkonto, om du inte redan har ett, och lad-
dar upp dina bilder. Du kan ladda upp bilder mellan 1 september 
och 30 september 2014. Här finns också en lista över de fornmin-
nen, byggnadsverk, arbetslivsmuseer och k-märkta fartyg som 
ingår i tävlingen. listan över k-märkta fartyg hittar du även på 
Sjöhistoriskas webbplats: 
www.sjohistoriska.se/k-markta-fartyg 

Världspremiär för Hyundai SeasAll S270 - ny generation 270 
hk V6 marindiesel 
Hyundai SeasAll lanserar en helt ny generation av miljövänliga 
3 liters dieselmotorer. Produktionen startades i augusti och 
världspremiären blir hos Diesel Power AB på Öppna Varv i ellös. 
Den kompakta motorn kan levereras med antingen drev, back-
slag, förberedd för vattenjet eller med adapter till befintligt drev. 
Hyundai SeasAll har sedan 2007 målmedvetet utvecklat tillför-
litliga marindieslar med lång livslängd kombinerat med modern 
teknik som ger kraftfull acceleration redan från låga varv, låg 
bränsleförbrukning, klarar alla miljökrav, har låg ljudnivå och ger 
utmärkt körkomfort.  Den nya Tier 3 godkända S270 motorn från 
Hyundai SeasAll ger kraftfull acceleration redan från låga varv 
vilket ger en mycket kort planingströskel, utmärkt körkomfort. 

 
Stockholms Reparationsvarv
På uppdrag av Försvarsmakten har FMV upphandlat ett ramavtal 
som rör årsöversyn, avhjälpande underhåll och generalöversyn 
på ett av försvarsmaktens största fartyg HMS Trossö. Avtalet är 
skrivet på tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare två plus 
två år.

✯ Kultur och boknytt

✯ Pressreleaser

K-märkta fartyg i världens största fototävling
För dig som gillar att fotografera – nu drar världens största fototävling i gång. 

FoTo: leenA TegeVI FoTo: leenA TegeVI

FoTo: KAorI HoSHI lArSSon
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MGAB Maskin- och Fartygsservice,  
som under många år har drivit sin 
verkstad på Blasieholmen, har nu flyttat 
till Beckholmen. Företaget finns i hus 
527 som ligger direkt till vänster efter 
Beckholmsbron.  

– Det är rymliga lokaler som är väl 
anpassade för verksamheten, säger VD 
Magnus Bergman. 

MGAB blev uppsagda från lokalerna 
på Blasieholmen som en konsekvens av 
Stockholm Stads och Nobelstiftelsens 
planer på ett Nobelcenter på tomten 
bakom Nationalmuseum. Redan i höstas 
flyttade Waxholmsbolaget sitt huvud-
kontor från Tullhuset på samma tomt. 
Även det en konsekvens av byggnadspla-
nerna.

– Vi är väldigt nöjda med de nya 
lokalerna och läget kommer också att 
fungera även om vi tappat den direkta 
närheten till Strömkajen och Nybrokajen 
där fartygen ligger, konstaterar Magnus 
Bergman.Men det finns möjlighet för 
fartygen att lägga till vid kajer alldeles 
här intill. I övrigt fungerar verksamheten 
mobilt som tidigare, vilket innebär att 
medarbetarna är mobila och åker med 
verkstadsbil till de kajer och fartyg där 
man behöver vår hjälp.

Lokalerna som MGAB hyr och som ägs 
av Djurgårdsförvaltningen byggdes 
ursprungligen som ”Vasamuseets ateljé” 
och användes för att behandla trädetal-
jer när Vasa hade bärgats. Därefter har 
Wärtsilä varit hyresgäster och när de 
flyttade sin verksamhet till Göteborg fick 
MGAB möjlighet att överta hyreskon-

traktet och förvärva utrustning av dem, 
bland annat kranar och travers för tunga 
lyft. 

Arbetsmiljön kommer att förbättras 
eftersom man nu får mer än dubbelt så 
stor yta (cirka 800 kvm) som tidigare. 
Lokalerna är ljusare och har bättre 
ventilation. Dessutom ligger allting i ett 
plan. Det går att dela av verkstaden så 
att man håller tunga jobb som svets och 
slipning i en egen avdelning. Sen ligger 
maskinverkstaden, därefter elverkstaden 
och längst in finns förråd och kontor. 
Området är dessutom inhägnat med en 
stor gårdsplan mot vattnet. 

Det finns andra fördelar med flytten. 
Området är lugnare och inte lika lättill-
gängligt för inbrott och skadegörelse. 

Det finns också goda möjligheter till 
naturligt samarbete med övriga verksam-
heter på Beckholmen. 

– Vår specialitet är små snabba jobb, 
både el och mekanik. Vi fyller nischen 
mellan varvens jobb och det som rede-
riernas personal gör själva, förklarar 
Magnus. Och vi har redan gjort arbeten 
i dockorna här. Men vi hoppas ändå att 
vi även fortsättningsvis kommer att ha 
möjlighet till en fast punkt på Blasiehol-
men där vi kan vara nära fartygen, säger 
Magnus. Går det inte på land så kanske 
det kan bli något på vattnet. 

text & foto: leena tegevi

MGAB MASkin- oCh FArTyGSSerViCe 

finns nu på Beckholmen



 Skärgårdsredaren 3-14 ★ 37 

Vad händer just nu?
• Willis kontaktar fortsatt alla befintliga försäkringstagare och 

övriga medlemmar, dock med uppehåll under er högsäsong.
• Försäkringsperioden sträcker sig fram till sista november 

2014 och förnyelsediskussioner har inletts med försäkrings-
bolagen inför den kommande perioden.

• Willis on Line är nu uppdaterat med era försäkringshand-
lingar, villkor osv.

Har ni försäkringsfrågor är ni alltid välkomna att kontakta oss!

Uppläggning av fartyg inför vintersäsongen 
If har tagit fram goda råd som finns på Willis on Line och kan 
beställas från Willis. De skickas också ut tillsammans med 
uppdaterade försäkringshandlingar.  

Har ni frågor kring uppläggning, önskemål om besiktning  
eller andra frågor är ni varmt välkomna att höra av er.

Premiebetalningar
Tänk på att betala era försäkringspremier i tid! Skulle ni önska 
justeringar i betalningsdag är det viktigt att ni kontaktar  

Willis så inte försäkringen är obetald om ni skulle råka ut för 
en skada. 
 
Medlemsförsäkringen
Skärgårdsredarnas medlemsförsäkring består idag av tre delar: 
 – Kaskoförsäkringen, som innehåller maskinförsäkring, isför-
säkring, specialvillkor rörande alkohol m.m. och krigsförsäk-
ring. Försäkringen är placerad hos If. 

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

 – Företagsförsäkringen, som omfattar era verksamheter samt 
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. 

Med förhoppning om en trevlig höst 
önskar Willis och ert team Therese,  
Charlotte, Fredrik och Rickard!

✯  Willis  |  Skärgårdsredarnas försäkringsruta

Willis är glada att ha fått Skärgårdsredarnas förtroende att vara er försäkringsförmedlare  
och att vi tillsammans med Skärgårdsredarna kan erbjuda en kvalitetskontrollerad försäkrings- 
lösning. extra glada är vi att försäkringsprogrammet innehåller alla anpassningar ni behöver i  
händelse av förändringar i Atenkonventionens tillämpning och att ovanliga delar som alkohol,  
bunker osv är medförsäkrat.



Annons från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus 

Belöning 2015
Sjömän är utmärkta problemlösare och gör ständiga förbättringar för att underlätta 

arbetet, höja säkerheten och öka trivseln ombord. Det är något vi gärna premierar. Har du 
gjort en förbättring eller känner du någon som gjort det? I så fall vill vi veta det. 

Förslaget skall vara oss tillhanda senast 30 oktober.
Läs mer om vår belöningsverksamhet på www.sjomanshus.se.    

STIFTELSEN SVERIGES SJÖMANSHUS 

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belönar
Många prisade förslag gav Stena Line hedersomnämnande 
 – Jättekul! Jag är verkligen stolt å våra anställdas vägnar och 
att vi har en företagskultur som uppmuntrar till innovation.
Stenas Lines vd, Carl-Johan Hagman, gladdes åt rederiets 
hedersomnämnande vid Stiftelsen Sveriges Sjömanshus 
belöningsdag i maj. 

Specialverktyg för byte av glödlampor i lejdarhus, självgående 
ureatvätt och system för dokumentation av arbetsmiljöarbete. 
Det är några av de totalt sex belöningar som delades ut till 
ombordanställda i Stena Line under vårens belöningsdag. Att så 
många av rederiets anställda prisades ledde till att Sjömanshus-
stiftelsen beslutade att ge Stena Line ett hedersomnämnande. 
Carl-Johan Hagman säger att det betyder mycket för hela sfären.    

– Innovation är en av företagets grundbultar och det är tack 
vare duktiga medarbetare och nytänkande som vi kan bedriva 
sjöfart i Sverige idag. Inom Stena jobbar vi hela tiden för att 
skapa en miljö som gynnar kreativitet och den här utmärkelsen 
är ett bevis på att vi lyckas, säger han. 

En platt organisation där såväl fartyg som drift, bemanning 
och teknik finns samlat inom samma familjeägda företag, tror 
Carl-Johan Hagman bidrar till att skapa det gynnsamma inno-
vationsklimatet. 

– Tycker man att medarbetarna är den viktigaste tillgången 
måste man också visa det. Alla på våra fartyg är anställda av 
Stena vilket skapar ett djup och en långsiktighet i det vi gör. Och 
den som är professionell och trygg i sin yrkesroll vågar också 
komma med egna idéer och till och med föreslå att andra ska 
pröva att göra på samma sätt, säger han.  

Goda idéer uppmuntras bland annat genom ett internt innova-
tionssystem. Carl-Johan Hagman berättar att det kommit tusen-
tals förslag från de anställda ute på fartygen. Av dessa har cirka 
1 500 införts ombord. Man är också långt framme när det gäller 
att sprida uppfinningar mellan fartygen. 

– Inom roro och ropax har vi ett 60-tal fartyg, men det finns 
ju inte 60 best practice. Därför ser vi till att förmedla de bästa 
idéerna mellan fartygen och arbetar för att vi ska vara tillräckligt 
stolta och ödmjuka för att ta till oss det kollegorna gör, säger 
han. 

Stena Line är en del av Stenasfären, Sveriges största rederigrupp 
med runt 20 500 anställda världen över.

– Vi vill att alla våra anställda ska bli bekräftade, hörda och 
sedda, inte minst för att skapa en kreativ kultur. För det är inte 
de enskilda, stora förändringarna som driver företaget framåt 
utan de många små brillianta idéerna, säger Carl-Johan Hagman. 

”Det är inte de enskilda, stora 
förändringarna som driver företaget 

framåt utan de många små 
brillianta idéerna”

Carl-Johan Hagman gläds åt personalens kreativitet. Foto: Erik Lewenhaupt

 Skärgårdsredaren 3-14 ★ 39 

Båtentusiasten Kjell Ronne är ordförande 
i Vänföreningen för Göta Kanal-Båtarna 
och f.d. medarbetare på koncernen 
Strömma som äger kanalbåtarna. Vi ber 
honom karaktärisera just Juno som ju är 
Strömmas äldsta kanalbåt med sina 140 
år. De andra, M/S Diana och M/S Wilhelm 
Tham är 83 respektive 102 år gamla. På 
kanalen kör också Motala Kanaltrafik AB 
dagsturer med f.d. finska bogserbåten 
M/S Kung Sverker från 1907.

– Juno är ju äldst i världen i sin kategori 
och det antyder väl att en hel del av henne 
i stort sett är i originalskick. Ta till exem-
pel ornamenten i aktern. Man kan säga 
att hon är i bruksskick från tidigt 1900-
tal. Komforten hör nog dock hemma i 
1800-talet. Fast allt detta är naturligtvis 
exklusivt och lockar kräsna upplevelse-
resenärer från hela världen som vill ha en 
nostalgisk resa och äkta vara och det får 
de garanterat på kanalbåtarna.

Vad gör Vänföreningen? 
– Vår målsättning är att sprida kunskap 
om och skapa intresse för båtarna så att 
resandet med dem ökar. Det leder i bästa 
fall till att verksamheten kan fortsätta 
många år till. I dag går ju kanalkryssandet 
skapligt igen. Annat var det efter ”nine-
eleven” då vi tappade femtio procent av 
omsättningen. Innan terrorattacken var 
varannan passagerare från USA. Fast nu 

är vi sedan länge igång igen och erbju-
der, ska vi säga, ”mogna upplevelser”. 
Fyradagarskryssningen kostar bara från 
knappt tiotusen per person i dubbelhytt 
till drygt sexton. Fast då är det ju alltså 
helpension. 

Juno har snubblat runt under åren 
och kvaddat en sluss i Söderköping och 
krockat med segelbåt vid Klevbrinken. År 
2006 tog hon sig upp på ett lergrund ut-
anför Lilla Edet och fick evakueras och nu 
i sommar har det hänt igen. Juno besteg 
för en tid sedan Råssnäsgrundet utanför 
Motala och blev stående. Hur ska man 
tolka allt detta, tycker du?

– Åtminstone förr, under ångtiden, var 
det minsann ingen lek att köra dessa na-
vigeringsmässigt ganska knepiga fartyg 
och kommunikationen mellan maskin 
och bryggan var kanske inte alltid glas-

klar. Man kan nog säga att flera av hennes 
missöden åtminstone delvis kan ha haft 
att göra med den mänskliga faktorn, fast 
ibland också förmodligen med gnisslande 
teknik.

Romersk gudinna
Juno byggdes på Motala verkstad och 
levererades till beställaren för 140 år se-
dan. Hon fick namn efter en romersk my-
tologisk gudinna vilket rederiet hoppa-
des skulle locka resenärer. Fartyget hade 
inledningsvis svart stålskrov med en vit 
rand, fyrkantiga ventiler och ångpanna 
i maskin. Hon sattes efter leveransen i 
kanaltrafik mellan Göteborg och Stock-
holm. Hon gick sedan en tid också som 
passbåt på Vänern och tjänstgjorde dess-
utom under en period på femtiotalet på 
traden Strömstad – Tönsberg.

År 1905, och tillbaka på Göta Kanal, 
lyftes hennes ansikte något. Det innebar 
att hon fick en stor elegant matsal och 
även utbyggt däckshus. Kojplatserna 
ökades till 42. En ytterligare ombyggnad 
ägde rum på 60-talet då hon fick ytterli-
gare koj- och däcksplatser.

I dag har Juno 29 små, fast mysiga, hyt-
ter fördelade på bryggdäck, shelterdäck 
och huvuddäck. De har garnerats med 
detaljer i mässing och exklusiva textilier. 
Alla hytter, utom bröllopssviten som har 
en 120 centimeter bred säng, har vånings-
sängar. Hytterna på bryggdäck är grannar 
med kaptenens och de mest exklusiva. De 
har dessutom toalett och dusch och fan-
tastisk utsikt över kanalen och bygderna 
som passeras. På shelterdäck finns matsa-
len och en lounge.

Järnladyn på kanalen
text: arne spångberg  

Det är 140 år sedan Motala Verkstad levererade den i dag kulturminnesmärkta  
M/S Juno till Motala Ströms Ångfartygs AB. ”Järnladyn” är numera världens äldsta 
registrerade kryssningsfartyg med övernattningsmöjligheter och i högsta grad  
”still going strong” på Göta Kanal. Ibland lite väl ”strong” kan tyckas med tanke  
på grundstötningar och kollisioner.

M/S Juno
Byggd: 1874 på Motala Verkstad
Skrov: Järn
Längd: 31,45
Bredd: 6,68
Brutto: 254 ton
Drivkraft: 2 dieslar på 440 hk
Marschfart: 10 knop
Hemmahamn: göteborg
Ägare: göta Kanal rederiaktiebolaget/
Strömma.

FoTo: reDerI AB gÖTA KAnAl
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AlMedAlen
Maritima Mötesplatsen

Sjöfartsforum har varit på plats under Almedalsveckan sedan 
2007. Skärgårdsredarna har varit delaktiga och samarbetat 
sedan 2008. Idag har man etablerat en Maritim Mötesplats i 
Gotlandsbolagets trädgård med fullt program från 8.00 – 19.00 
måndag – torsdag. Här diskuteras sjöfarts- och vattenvägsfrå-
gor och intresset är mycket stort för såväl trafikslagsövergri-
pande frågor och infrastruktur som frågor ur näringsperspek-
tiv. Sjöfartsforum arrangerade själv tre seminarier och fyra 
maritima mingel. 

Andra seminariearrangörer var World Maritime University, 
Sveriges Hamnar, Sveriges Redareförening, Skärgårdsredarna, 
Svenskt Marintekniskt Forum, Kungliga Örlogsmanna- 
sällskapet, Seko sjöfolk, Havs- och vattenmyndigheten,  
Trelleborgs Hamn, Färjerederiet med flera. I trädgården fanns 
även Sjöfartsverkets stora geodom där filmen ”Under ytan” 
visades.

Utflaggning av skärgårdstrafiken 
– hot eller möjlighet?
Vad händer om skärgårdsfarty-
gen registreras utomlands? Vilka 
regelverk gäller, vem ska utöva 
tillsyn och vilka konsekvenser 
medför det? Skärgårdsredarna 
ställde frågor till en panel som 
bestod av Bertil Pevantus, 
Styrsöbolaget, Kenny Reinholds, 
SEKO Sjöfolk, Anna Törnqvist, 
Transportstyrelsen samt Stefan 
Koskinen från ALMEGA. Göran 
Ahlkvist, Blidösundsbolaget var 

moderator. Alla var eniga om att det ännu inte finns några svar 
på dessa frågor men att ämnet behöver belysas och utredas. 

Från redarsidan känner man naturligt nog en undran för 
framtiden. Hur kommer t ex framtida upphandlingar att gå 
till och kan svenska rederier lägga anbud i våra grannländer? 
Kenny Reinholds fastslog att SEKO alltid kommer att bevaka 
att det finns kollektivavtal ombord, oavsett flagg. 

Transportstyrelsen vill bevaka att det finns en acceptabel 
standard oavsett flagga. Eftersom det idag inte finns något 
harmoniserat regelverk riskerar man att snedvrida konkurren-
sen, fastslog Anna Törnqvist och tillade att Transportstyrelsen 
håller på och utreder roller och ansvar och vad som gäller i  
andra länder. Stefan Koskinen framhöll att ALMEGA vill se  
en fri rörlighet. Hela debatten filmades och finns på: 
https://www.youtube.comwatch?v=6kQnTJ86rRo&app 
=desktop

Eco-driving och hållbar pendling på vattnet
Anders Werner från Färjerederiet berättade om hur vägfärjorna 
utvecklar hållbar sjöfart, bland annat genom övergång till 
linfärjor samt att all personal utbildas i eco-driving.

Sjöfartsforum och Vattenbussen arrangerade ett seminarium 
med rubriken ”Hållbar pendling går över vattnet – hur ska det 
realiseras?” En panel diskuterade hur fartygen bör vara ut-
formade, hur pendelfartyg måste integreras med det övriga 
kollektivtrafiksystemet, vikten av tidig planering för omstig-
ningsplatser och sjönära hållplatser, turtäthet, avlastning av 
vägnätet, finansiering mm. 

Flera medlemsfartyg på plats
Vid kajen i Visby hamn sågs flera av Skärgårdsredarnas med-
lemsfartyg. Där fanns som vanligt Briggen Tre Kronor med 
olika arrangemang kring initiativet Hållbara Hav för den vik-
tiga visionen om ett renare Östersjön. Teaterskeppet och Blue 
Charm var chartrade för olika organisationer. Marina Lärover-
ket hade seglat över med Älva och Belleamie där Friskolornas 
Riksförbund hade olika aktiviteter ombord. 

Sammantaget var det en intensiv vecka med otroligt många 
människor på plats i Visby. Den maritima näringen syntes bra  
i mängden och intresset för seminarierna var stort. Många  
kontakter knöts och befästes och för Skärgårdsredarna var  
det viktigt att lyfta frågan om utflaggning och cabotage.  
Fortsättning lär följa framöver. 
text & foto: leena tegevi

Under Almedalsveckan 2014 arrangerades nästan 30 seminarier om sjöfarten, vattenvägen och den maritima näringen på den  
Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1. Mötesplatsen har etablerat sig som en given arena för sjöfartsfrågor och en uppskattning 
visar att cirka 2 800 personer besökte Mötesplatsen under fyra dagar. Skärgårdsredarna arrangerade en paneldiskussion om 
utflaggning i skärgårdstrafiken under torsdagen.

Göran Ahlqvist var moderator 
för Skärgårdsredarnas semi-
narium.

Många kontakter knöts och befästes och för Skärgårdsredarna 
var det viktigt att lyfta frågan om utflaggning och cabotage.  
Fortsättning lär följa framöver. 

Sveriges Redareförening tyckte att Sverige 
borde ta en större tårtbit av Europasjöfarten 

och bjöd på tårta. 

Lina och Anna, elever på HMS Carlskrona, 
kom på besök till Maritima Mötesplatsen.
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✯  Advokatfirman Nova  |  Mats Lekman

Momsbefriad omsättning av fartyg
I 3 kap. 21 § mervärdesskattelagen undantas omsättning av 
skepp för yrkesmässig sjöfart eller yrkesmässigt fiske samt far-
tyg för bogsering och bärgning från skatteplikt. Detta innebär att 
om man ska undgå skatteplikt vid försäljning av ett fartyg måste 
först och främst själva fartyget vara av viss karaktär:

• Skepp för yrkesmässig sjöfart – ett fartyg vars skrov har  
en största längd av minst tolv meter och en största bredd  
av minst fyra meter, som används för att utföra person-  
eller godsbefordran mot ersättning,

• Skepp för yrkesmässigt fiske – ett fartyg av ovannämnda 
slag som används för fiske som bedrivs med stöd av yrkes-
fiskelicens,

• Fartyg för bogsering, eller
• Fartyg för bärgning.

Därtill måste det av köparen användas för de typer av verksam-
heter som omnämns. Det är således säljarens ansvar att förvissa 
sig om att köparen verkligen avser att använda fartyget för yr-
kesmässig sjöfart, yrkesmässigt fiske, bogsering eller bärgning. 
Som säljare bör man i vart fall kräva ett intyg från köparen som 
bekräftar att fartyget ska användas till aktuellt ändamål. 

Momsbefriad omsättning av tjänster
I samma paragraf anges att även 
omsättning av vissa tjänster på ovan 
uppspaltade typer av fartyg är moms-
befriade. Det är endast de tjänster 
som är uppräknade i lagtexten som 
omfattas av skattefriheten. Dels är 
det tjänster avseende ombyggnad, re-
paration och underhåll, dels tjänster 
avseende befraktning och uthyrning. 

Ombyggnad, reparation och under-
håll
Utförs ombyggnation, reparation 
eller underhåll av skattefria fartyg 
– skepp för yrkesmässig sjöfart el-
ler yrkesmässigt fiske samt fartyg för 
bogsering eller bärgning – förelig-

ger således ingen skyldighet att betala mervärdesskatt för dessa 
tjänster. Tjänsterna är momsbefriade oavsett om de utförs åt äga-
ren av fartyget eller endast för en nyttjanderättshavares räkning. 
Även om uppdragsgivaren är ett varv eller liknande föreligger 
ingen skatteplikt för dessa typer av tjänster. Viktigt att uppmärk-
samma är att skattefrihet föreligger endast vad avser tjänster som 
företas på färdigbyggda fartyg. 

Befraktning och uthyrning
Om man transporterar eget gods genom att man hyr eller på 
annat sätt nyttjar ett fartyg, föreligger ingen plikt att betala mer-
värdesskatt för den tjänst som utförs i och med transporten. För 
den intresserade kan nämnas att det förekommer olika typer av 
befraktning som samtliga berörs av skattefriheten. 

• Bareboatbefraktning – fartygets ägare hyr ut ett obemannat 
fartyg under en viss tidsperiod till en befraktare.

• Timecharter – ägaren hyr ut fartyget med besättning under 
en viss tidsperiod till en befraktare.

• Resebefraktning – ägaren ställer fartyget till förfogande mot 
ersättning för en bestämd resa och last. 

Momsbefriad omsättning av delar, tillbehör eller utrustning
Enligt samma bestämmelse är delar, tillbehör och utrustning till 
skattefria fartyg också undantagna från skatteplikt. Dock endast 
när angivna varor säljs eller hyrs ut till ägaren eller den som var-
aktigt nyttjar fartyget. Sker försäljning eller uthyrning till ett varv 
eller liknande föreligger dock skatteplikt. Även import av delar, 
tillbehör och utrustning för ägaren eller nyttjanderättshavarens 
räkning omfattas av skattefrihet.

Exempel på varor som omfattas av skattefrihet är maskiner för 
framdrivning av fartyg, arbetsmaskiner, fast inredning avsedd 
för passagerares vistelse ombord, livräddningsutrustning, navi-
gation. Material för underhåll av fartyget, såsom smörjmedel, 
färg och borstar, omfattas också av skattebefrielse. Även viss lös 
inredning såsom mattor, köksutrustning, porslin och bestick är 
skattefria men inte förbrukningsvaror som livsmedel, vatten och 
elektricitet. Inte heller drivmedel omfattas av skattefriheten.      

Slutligen är även omsättning av tjänster som avser sådana de-
lar, tillbehör och utrustning som nyss nämnts momsbefriad.

Vad innebär detta för Dig som redare?
Detta innebär att om Du har betalat mervärdesskatt för omsätt-
ning av fartyg, varor eller tjänster som omfattas av skattefrihe-
ten har Du rätt till återbetalning av ingående skatt. I dessa fall 
behövs inget beslut från Skatteverket utan återbetalningsrätten 
grundas direkt på lagtexten. 

Undantag från skatteplikt
 VAd AVSer oMSÄTTninG AV FArTyG, TjÄnSTer oCh VAror

har du blivit fakturerad för mervärdesskatt,  
betalat och sedan fått avslag på återbetalning  
av Skatteverket? 



 Skärgårdsredaren 3-14 ★ 45 

Glädjande besked om ökat anslag till Kustbevakningen
Regeringen har den 21 augusti meddelat att Kustbevakningen 
tilldelas ett ökat anslag i höstens budgetproposition. Försvars-
minister Karin Enström presenterade under då en förstärkning 
av anslaget till Kustbevakningen i syfte att skapa balans i verk-
samheten. Kustbevakningen får tillskott om 20 miljoner kronor 
för 2015 och 123 miljoner kronor för 2016. Vi är givetvis väldigt 
glada och lättade över beskedet.

Bemannings- och behörighetskontroller
Kustbevakningen har många arbetsuppgifter till sjöss. En arbets-
uppgift är att utföra bemannings och certifikat kontroller enligt 
en överenskommelse med Transportstyrelsen SJÖFS 2006:36.

De fartyg som Kustbevakningen ska bedriva tillsyn på är:
 �Svenska fartyg i internationell och nationell fart med en 
bruttodräktighet om högst 1500 när det gäller bemannings-
kontroll samt kontroll av lagen om vilotid.
 �Passagerarfartyg i svensk nationell trafik (undantag för 
fartyg i trafik mellan Gotland och fastlandet) när det gäller 
kontroll av passagerarantal och registrering/-räkning.
 �Svenska fartyg i nationell och internationell trafik oavsett 
bruttodräktighet när det gäller kontroll av djupgående.
 �Svenska fartyg i nationell trafik oavsett bruttodräktighet 
när det gäller kontroll av certifikat.

Tillsyn ombord på fartyg
Vårt mål är att kontrollera de fartyg som är i drift och som vi mö-
ter i övervakningstjänsten minst en gång per år. Detta leder till en 
årlig kontroll ombord på cirka 250 st fartyg per region. Det kan 
även hända att vi följer upp kontroller med brister fler än en gång 
per år. Tillsynen av den yrkesmässiga sjöfarten är viktig, inte bara 
ur ett sjösäkerhetsperspektiv, utan också för att en sund konkur-

rens ska kunna råda och på detta sätt skapa förutsättningar för 
en levande skärgård.

Kontakt med Transportstyrelsens fartygsinspektör
I de fall en överträdelse upptäcks som kan innebära en inskränk-
ning i rätten att nyttja fartyget ska den fartygsinspektör i det 
inspektionsområde inom vilket fartyget befinner sig omedelbart 
kontaktas. Fartyginspektören fattar då beslut om överträdelsen 
är så pass allvarlig att fartyget inte får nyttjas i sjötrafik.  

Rapporteringsskyldighet / Nykterhetskontroller
När en kustbevakningstjänsteman upptäcker ett brott i samband 
med inspektion så har kustbevakningstjänstemannen en rappor-
teringsskyldighet och får därmed hålla förhör och vidta annan 
åtgärd med stöd av rättegångsbalken 23 kap. 3 § 3:e stycket. 
Polisen är förundersökningsledare för dessa brott. 

Kustbevakningstjänsteman kan i de fall brott misstänks vidta 
åtgärder som hindrar fartyget till fortsatt resa. Sådana åtgärder 
kan vara teknisk undersökning, bevissäkring, hålla förhör mm. 
Dessutom kan förundersökningsledare eller åklagare också åläg-
ga Kustbevakningen arbetsuppgifter som får samma innebörd.

Kustbevakningen har även befogenheter att utföra nykterhetskon-
troller i samband med bemanning- och behörighetskontroller.

Kustbevakningen informerar:

Region
Sydväst

Region
Nordost

REGIONLEDNING
HUVUDKONTOR

Oskarshamn

Kontakta oss 
Har ni tips eller information till Kustbevakningen,  
kontakta någon av våra regionala ledningscentraler 
som är ständigt bemannade 24tim om dygnet, året runt

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

2013-2014
Året 2013 genomfördes ca 500 st inspektioner av kustbevak-
ningspersonal i hela landet. Vanliga brister vid inspektionerna 
är: märkning, läkarintyg, mätbrev, behörighet och förtrogenhets- 
utbildning. 

Det som är nytt för i år 2014 är att vi även tittar på försäkrings- 
certifikat för bunkerolja, försäkringscertifikat för oljetransport-
er, sjöfartskyddsutbildning samt certifikat för sjöpersonal med  
särskilda sjöfartsuppgifter.

ovan; en kort sammanställning över Kustbevakningens inspek-
tioner gjorda 2013.

Typ av  
fartyg

Totalt  
inspekterade

Brister  
Totalt

Utfall %  
brister

Fritidsftg 18 8 44

yrkesftg 88 28 32

Arbetsftg 64 20 31

Fiskeftg 141 54 38

lastftg 10 4 40

Pass.ftg 163 49 30

Pråm 11 5 45

TOTAL 495 168 34
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Sjöspöket var tänkt att byggas som en skovelhjuls-
driven tredäckad katamaran, över 70 meter lång och 
med 1 000 mans besättning och 144 kanoner. Farty-
get kom dock aldrig att byggas. Däremot byggdes 
en mindre variant efter samma princip med dubbla 
skrov och skovelhjul - Experiment of Leith. 

Sjöspöket och Experiment of Leith har varit kända 
sedan tidigare, men de är märkligt lite omskrivna. 
Källor har dessutom gjort gällande att Experiment 
of Leith höggs upp eller sjönk i Sankt Petersburg, 
men det har nu visat sig att hon sänktes mitt i Stock-
holm.

Fredrik Henrik af Chapman underkände i en skri-
velse till kungen Sjöspökets konstruktion och att ett 
sådant skepp inte skulle kunna vara ändamålsenligt 
som stridsfartyg för de svenska sjöstridskrafterna.

Samtidigt som af Chapman författade sin skrivelse 
om Sjöspöket hade överste Michael Ankarsvärd re-
dan fått konungens uppdrag att motta Experiment 
of Leith. Kungen hade fått detta skepp som gåva av 
Miller som en prototyp till Sjöspöket. Experiment 
of Leith förtöjdes vid Skeppsholmen i Stockholm.

Experiment of Leith var 32 meter lång över däck, 
bredden av varje skrov 3,7 meter, största bredd 9,7 
meter, djupgående 2,1 meter. Skovelhjulen, som 
var fyra alternativt fem till antalet, hade en diame-

ter på 2,1 meter och drevs med koniska växlar för 
kraftöverföring via två gångspel. Gångspelen drevs 
av manskapet ombord och farten uppgavs till 4,3 
knop.

Gustav III hade vid detta tillfälle inte möjlighet att 
engagera sig vidare i Millers projekt. Strax därefter 
blev kungen mördad och fartyget förblev liggande 
vid Skeppsholmen fram till 1794.

I en tidningsnotis 1795 nämns Experiment of Leiths 
vidare öden:

”Kungl. Maj:ts skepp” Experiment of Leith, 
sänktes ytterst vid en vid Fredrikshov anlagd bryg-
ga avsedd för den kungliga vedgården sommaren 
1794. I notisen berättas vidare att ”Fartyget på 
försök af en Skottländsk Gentleman uppbyggt med 
fem master, twenne parallelle kölar och lika många 
styren, har det mellan båda bottnarna en art wat-
tenhjul, hwarmed fartyget i händelse af lugn eller 
motväder skulle kunna framros. Det kom hit 1790 
och har sedan legat vid Skeppsholmen bland andra 
Kongl. Maj:ts och Kronans Fartyg, tills det förliden 
sommar på berörde sätt användes.”

Fartyget kom således att sänkas mitt i Stockholm, 
strax väster om nuvarande Djurgårdsbrons norra 
landfäste.

text: marcus hjulhammar, sjöhistoriska museet

Gustav III:s 
mystiska katamaran

År 1790 försökte en skotte vid namn Patrick Miller sälja ett fartygsprojekt  
till den svenske kungen Gustav III. Fartyget var fantastiskt både till storlek och  

konstruktion och kallades för Sjöspöket, eller The Sea Ghost. 


