
Skärgårdsredaren 4-14 ★ 1 

NR 4 2014 | VOLYM 80 | ÅRGÅNG 20 | PRIS 52:-

OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA

M/S SJÖVÄGEN  |  E/S MOVITZ  |  VATTENBUSSEN  |  NYA LINJER BESLUTADE  |  FRAMTIDENS FARTYG OCH BÅTAR  |  MINDRE EL-BÅTAR

Tema:
Hållbara 
persontransporter 
på vattnet

Nominera din 
kandidat till 
utmärkelsen:



Skärgårdsredaren 4-14 ★ 3 

Hösten är här och löven har fallit. När det ibland kan kännas 
lite mörkt och dystert så får man inte glömma årets långa 
och soliga sommar med alla glada och nöjda passagerare 
som åkt med oss i våra fantastiska skärgårdar och sjöar.

I detta nummer av tidningen kommer ni bland annat 
få läsa om nya elbåtar, teknikutveckling och modiga och 
kreativa redare som satsar på framtidens hållbara sjöfart. 
Förutom nya tekniska lösningar för hållbar framdrift jobbas 
det idogt med bränslebesparingsprojekt, eco-driving och 
energieffektivisering. För närvarande drivs utvecklingen mot 
hållbar sjöfart av kreativa entreprenörer i Skärgårdsredarna 
utan att myndigheterna behöver komma med nya skärpta 
krav och pekpinnar. Det känns som ett klokt och ansvarsfullt 
sätt att driva miljöfrågor. Det är med stolthet man får repre-
sentera en bransch som med initiativkraft och framtidstro 
och betydande affärsrisker driver på mot framtidens håll-
bara sjöfart. 

Trots redarnas initiativkraft skulle det även vara välkom-
met med lite uppmuntran och morötter (ekologiska) från 
våra beslutsfattare för att ytterligare kunna öka takten mot 
en ännu mer miljövänlig sjöfart. Nu när valaffischerna är ner-
plockade och brandtalen tystnat väntar vi på den politiker 
som kommer att bli känd som den mest kreativa inspiratören 
för en hållbar sjöfart.

Arbetet med nya nationella föreskrifter fortsätter under 
Transportstyrelsens ledning. Många medlemmar har anmält 
sig till referensgruppen och svarar på enkäter och deltar på 
Transportstyrelsens referensgruppsmöten. Det är viktigt att 
vi alla tar chansen och är med och påverkar det nya regel-
verket som kommer vara avgörande för skärgårdstrafiken 
i många år framåt. Om projektet fortsätter i den riktning 
det har nu kommer vi få se en helt ny typ av regelverk som 
i många delar blir funktionsbaserat. Till detta kommer san-
nolikt en hel del av den traditionella tillsynen att skötas med 
egenkontroll och via delegering till externa företag. Tillsynen 
kommer bli riskbaserad, vilket innebär att man lägger resur-
serna där riskerna är störst. 

I oktober hade vi vårt traditionella höstmöte. Den här  
gången besökte vi Visby. Förutom spännande föreläsningar 
och trevlig samvaro hölls workshop i ämnen som miljö,  
utveckling av branschen och utbildning av framtidens  
sjömän. Intressanta och engagerande diskussioner resulte-
rade i ett bra material att jobba vidare med för styrelse och 
kansli.

I november träffade vi våra kollegor i det Nordiska nätver-
ket Nordpass. För första gången hade vi nöjet att välkomna 
representanter från Island. Det är alltid intressant att träffas 
en gång om året och prata branschfrågor. Många diskus-
sioner handlar givetvis om regler och myndighetstillsyn.   
Mycket skiljer i fråga om fartområden, sjöfartstraditioner  
och synen på vad som är viktigt avseende säkerhet och 
miljö. En gemensam beskrivning av vår vardag verkar 
ändå vara att vi lever i en hårt regelstyrd och kontrollerad 
bransch. Säkerhet ska givetvis alltid vara i fokus men ibland 
funderar man över de olika ländernas skilda syn på vad 
som är prioriterat och viktigt. Ett Nordpass för de nordiska 
sjöfartsmyndigheterna skulle säkert kunna bidra till viktig 
kunskapsöverföring på samma sätt som det gör för oss  
på redarsidan.

Just nu pågår planeringen av 2015 års leverantörsmässa 
för fullt. Tack vare den positiva respons mässan fick 2013 
kommer vi återigen att ses i Eriksbergshallen i Göteborg  
den 8 oktober 2015. För att kunna möta upp det stora  
intresset utökar vi antalet utställare något och har därför  
bokat en större lokal. Målsättningen med mässan är fort- 
farande att skapa det goda mötet mellan utvalda leveran-
törer och redare. Saknade du någon produktgrupp eller  
leverantör på mässan så tveka inte att höra av dig. 

Avslutningsvis en lite upprepning av säsongskaraktär. 
Snart är det vinter och även om hösten varit varm så kom-
mer kylan ofta som en överraskning. Glöm inte att tappa av 
och vinterställa era fartyg ordentligt så ni inte drabbas av 
onödiga och dyra frysskador. 

God Jul & Gott Nytt År

Väl vakt//Affe

Alf Norgren, vd

✯  Vd har ordet!
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Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje-och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare. Föreningen representerar 
120 medlemsrederier med 350 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och 11 miljoner fordon runt om i Sverige. Sammantaget 
förfogar medlemsfartygen över 55 000 passagerarplatser. Föreningen organiserar i huvudsak rederier med passagerarfartyg i skärgårdstrafik.

Årets Skärgårdsrederi 2015
Skärgårdsredarna har instiftat utmärkelsen Årets Skärgårdsrederi. 

Priset avser medlemsrederiers prestationer på den svenska marknaden 

under det gångna verksamhetsåret och har ett värde av 10.000 kr. 

Nyckelord är:  

affärsmässig utveckling och framgång, innovationsrikedom, miljötänkande och socialt ansvar. 

Utmärkelsen kan ges för såväl ett långvarigt arbete som för en kort enskild insats. 

Nominera

Nomineringar kan göras av medlemmar och utomstående före den 1 februari till 

info@skargardsredarna.se. Juryn utgörs av föreningens styrelse.

För mer information

kontakta informationschef Leena Tegevi, 0703-745 812.
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Skärgårdsredarnas höstmöte hölls den 1-3 oktober i Visby. Del-
tagare som åkte med färjan från Nynäshamn fick en intressant 
rundvandring ombord på Gotlandsbolagets fartyg SF 1500.  
Göran Wassberg var kapten för dagen och Anders Lindberg 2:e 
maskinist. Fartyget, som tar 1500 passagerare, har en effekt på 
68 000 hk och gör 28,5 knop.

Resten av deltagarna anslöt i Visby och många passade på att 
turista på Gotland i samband med mötet. Konferensen hölls på 
Strand Hotell. 71 medlemsrepresentanter från 34 rederier samt 
6 externa gäster deltog.

Årets Skärgårdsrederi
Vid föreningsmötet beslöt medlemmarna att instifta utmär-
kelsen Årets Skärgårdsrederi. Priset avser medlemsrederiers 
prestationer på den svenska marknaden under det gångna 
verksamhetsåret. Nyckelord är affärsmässig utveckling och 
framgång, innovationsrikedom, miljötänkande och socialt 

ansvar. Utmärkelsen kan ges för såväl ett långvarigt arbete som 
för en kort enskild insats. Juryn utgörs av föreningens styrelse 
och nomineringar kan göras av medlemmar och utomstående 
före den 1 februari till info@skargardsredarna.se. 

Vid workshopen om branschens framtidsfrågor medverkade 76 
deltagare. En viktig framtidsfråga är givetvis miljön, men även 
systemtillsyn, cabotage, marknadsföring och behörigheter var 
på agendan. Annika Kristensson från Gunnars Båtturer ledde 
arbetet under workshopen och deltagarna var mycket engage-
rade i de olika frågorna. Resultatet kommer att ligga till grund 
för det fortsatta arbetet inom styrelsen och föreningen.

Medlemmarna fick också uppleva stadsvandring bland ruiner 
och gränder, visning av Fornsalen och ölprovning på Gotlands 
bryggeri. Gotlandsprofilen Pigge Werkelin berättade öppen-
hjärtigt om sitt liv som entreprenör, framgångar och motgång-
ar, succéer och fiaskon. Ett mycket inspirerande och uppskattat 
framförande. 

En oförglömlig middag i den fantastiskt vackra Bildstenshallen 
blev en unik upplevelse som inte någon varit med om tidigare. 
En minnesvärd avslutning på ett givande medlemsmöte!
text & foto: leena tegevi

Ta en stämningsfull medeltidsstad, blanda drygt 70 enga-
gerade medlemmar med några leverantörer, inspirerande 
guider och föredragshållare. Koka ihop en workshop under 
kunnig ledning och toppa med en härlig middag i en unik 
miljö. Det är recept på ett lyckat höstmöte.

HÖSTMÖTET 
I VISBY

StARKt 
medlemsengagemang
Samling utanför Strand Hotell.

Bilder fr v: 
Visning av SF 1500.

Göran Ahlkvist, vice 
ordförande, presen-
terade statuterna  
för Årets Skärgårds-
rederi.

Pigge Werkelin, en 
entreprenör med 
många järn i elden 
som inte är rädd för 
att misslyckas.



Skärgårdsredaren 4-14 ★ 9 

HÅLLBARA PERSONTRANSPORTER PÅ VATTNET

Är framtidens passagerarfartyg redan här?

Det börjar hända saker inom kollektivtrafiken på vattnet. Lokalpolitikerna i Stockholm 
har under en längre tid fört diskussioner och nu har man kommit till beslut om nya linjer 
som ska provas och nya fartygskoncept som ska testas.  Men nya fartyg med hållbar 
teknik har redan satts i trafik.  På vissa linjer går det att åka på SL-kortet, andra drivs helt 
privat eller med forskningsbidrag. En del idéer har redan realiserats, andra ska provas 
nästa sommar och så finns det spännande visioner som än så länge bara finns på papper 
eller inte ens det. 

Som alltid finns det skeptiker, realister, entreprenörer och visionärer till allt detta, och det 
är väl normalt. Men en sak är klar, utan visioner skulle det aldrig bli någon utveckling, 
utan lobbying blev det inga beslut och utan modiga entreprenörer skulle visioner aldrig 
realiseras. 

Här presenteras några exempel på vad som är på gång i Stockholm för närvarande:

M/S Sjövägen: 
Nybyggt batteridrivet fartyg i SLs regi som trafikerar Saltsjön i Stockholms Hamn.

E/S Movitz: 
Konverterat äldre fartyg med snabbladdning, kör i privat regi pendeltrafik på Mälaren.

Nya linjer beslutade – Nytt fartygskoncept provas:  
Det politiska beslutet är taget, tre nya linjer ska testas. Men även ett helt nytt fartygskoncept  
vill Stockholmspolitikerna prova nästa sommar. 

Framtidens fartyg och båtar 
Karl Garmes sjöfartsspaning i Almedalen.

Två realiserade projekt med mindre el-båtar: 
Årstafärjan och Ekocharter med vattenlimousin.

Vattenbussen – en pådrivare 
Envist lobbyingarbete som gett resultat.

Hållbara 
persontransporter 

på vattnet

Tema:
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Rederi AB Ballerina har nu fem isgående 
fartyg varav ett i reserv i trafik på SjöVä-
gen, som i år kommer att ha uppskatt-
ningsvis runt 400 000 resenärer. 2013 fick 
rederiet i uppdrag under befintligt trafik-
avtal att under en försöksperiod på två år 
trafikera SjöVägen med ett eldrivet fartyg.  
Gustaf Myrsten, VD för rederiet, berät-
tar att man startade projekteringen direkt 
och drygt ett år senare fanns fartyget på 
plats i Stockholm. Byggnadsvarv är det 
danska Faaborg Vaerft som nyligen har 
byggt ett halvsysterfartyg fast med kon-
ventionell dieseldrift till Arriva för Kö-
penhamns hamn. Det fartyget är dock inte 
isförstärkt, är lägre och har mindre köl. 

– Men det var tack vare att skrovmo-
dellen redan fanns och att vi valde olika 
standarsystem som vi klarade det på så 
kort tid, berättar Gustaf. 

M/S Sjövägen är isförstärkt för att gå 
i åretrunttrafik i hamnområdet. Hon 
är byggd i glasfiber med sandwich- 
konstruktion vilket bland annat ger låg 
vikt, värme- och ljudisolering. 

Lättmanövrerat och tyst
Befälhavaren Jesper Johansson tycker inte 
att det är så stor skillnad att manövrera 
elfartyget mot konventionella fartyg när 
man väl har lärt sig handlaget. M/S Sjö-
vägen är lite vindkänslig men det har mer 
med skrovkonstruktionen än framdriv-
ningen att göra, menar Jesper. Den verk-
ligt stora skillnaden är tystnaden. Fartyget 

går otroligt tyst och drar inte upp några 
vågor. Man hör inte hur motorn svarar på 
samma sätt som en dieselmotor. Det är lite 
ovant, tycker Jesper som sammantaget är 
mycket nöjd med sin nya arbetsplats. 

– Resenärerna tycker att båten är top-
pen. Knäpptyst, ljust, nytt och fräscht. 
Även handikapporganisationerna tycker 
att fartyget är ett lyft, säger Fredrik Leff-
ler som är personalansvarig på Rederi AB 
Ballerina.

Landgången, som manövreras automa-
tiskt, kan anpassas efter kajens höjd och 
har konstruerats av MGAB i Stockholm.  

Energieffektivt
Fartyget är mycket energieffektivt med 
stor propeller och lågt varvtal. Det finns 
även en dieselelektrisk motor ombord 
som kan kopplas på som reserv om man 
t ex skulle köra fast i isen. Den kan även 
driva brand- och länspumpar.  

– Än så länge har vi inte kört dieselmo-
torn en enda gång annat än vid brandöv-
ningar, berättar matrosen ombord, Fred-
rik Backman. 

Pendelbåten drivs av två elmotorer på 
vardera 125 kW. Det jättelika batteripa-
ketet har en kapacitet på 500 kWh, vilket 
innebär cirka fem timmars drift. Batterier-
na snabbladdas vid trafikuppehållen un-
der dagtid och laddas fullt under nattetid  

(3 timmar) med el från vind- och vatten-
kraft. Laddningsutrustningen finns om-
bord, vilket ger hög flexibilitet. I och med 
att man har vanliga 400 voltskablar med 
3 stycken 63 A anslutningar kan man lad-
da på flera ställen i hamnen om det skulle 
behövas.

Batterierna från Saft är av typen Li-ion 
och har lång livslängd med 7 års garanti. 
Efter 10 år räknar man med att de fortfa-
rande ska ha kvar 80 % av sin kapacitet, 
vilket är bra ur hållbarhetsaspekt. De tio 
batteripacken är placerade i skåp under 
däck. Sammanlagt väger de runt fem ton. 
Laddningsskåpen står i salongen och vär-
mer upp denna under vintersäsongen. 

till att börja med trafikerar M/S Sjövä-
gen endast sträckan Nybroplan – Allmän-
na gränd – Saltsjöqvarn men när man lärt 
sig mer om fartygets laddning och drift 
kommer man att köra längre sträckor, 
tror Fredrik Leffler.
text: leena tegevi

Not
SjöVägen är en linjesträckning för pendlare 
mellan Lidingö, Nacka och Stockholms City. 
För att resa med fartygen gäller SLs taxor 
och biljettsystem. Fr o m 1 april 2013 togs 
ansvaret för trafiken över från Projekt Sjö-
Vägen till Rederiaktiebolaget Ballerina.

NU Har  

SjöVägen fått sin elbåt

text: leena tegevi

M/S Sjövägen är det senaste tillskottet 
till SLs linje 80, SjöVägen, som opere-
ras av Rederi AB Ballerina sedan 2010. 
Fartyget är det första eldrivna passa-
gerarfartyget i SL-trafik och hon ska 
trafikera SjöVägen året runt. 

HÅLLBARA PERSONTRANSPORTER PÅ VATTNET

Befälhavaren Jesper Johansson är nöjd med 
sin nya arbetsplats. FOTO P-H SJÖSTRÖM

M/S Sjövägen FOTO P-H SJÖSTRÖM, SJÖFARTSTIDNINGEN.
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Den 11 september döptes M/S Sjövägen av 
Gudmor Stella Fare vid Nybrokajen i Stockholm.
Övriga politiker på plats var Christer G Wen-
nerholm och Gustaf Hemming. 

Inredningen är enkel och stilren och påminner 
mycket om en stadsbuss. Det finns till och med 
stoppknappar för passagerarna. Det är gott 
om plats för rullstolar, även vid borden samt 
handikapptoalett. Det finns även en enklare 
servering ombord. 

M/S Sjövägen
Längd: 24,35 m
Bredd: 7,0 m
Djup: 1,5 m
Arbetsfart: 7-8 knop (max 10)
Propellermotor: 2x125 KW
Batterikapacitet: 500 kWh
Effekt: 435 hk
Kapacitet: 150 passagerare  
(90 sittplatser), 25 cyklar, 5 rullstolar  
och 5 barnvagnar
Fartområde: E
Besättning: Befälhavare och däcksman

Vi gratulerar Rederi AB Ballerina  
till den eldrivna pendelbåten M/S Sjövägen

MGAB

LEVERANTÖRER:

infosweden@saftbatteries.com
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Matrosen Fredrik Backman håller reda på 
kablar och kopplingar till landströmmen. 
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I strålande sensommarsol invigdes 
den konverterade passagerarbåten 
Movitz vid Riddarholmskajen den 8 
september. Hon lär vara världens för-
sta elhybridfartyg med superladdning, 
dvs med en laddningstid på endast 10 
minuter för en timmes körtid. 

Intresset var stort och ett 30-tal inbjudna 
följde med på demonstrationsturen då 
man passade på att växelvis köra båda 
framdrivningssystemen. Skillnaden när 
dieseldriften stängdes av och batteridrif-
ten gick igång var markant. Det blev helt 
tyst och lugnt och man fick en känsla av 
att driva fram på vattnet. 

Laddhybrid
Passagerarbåten Movitz är byggd i Ham-
burg 1960, har gått i trafik i Finland på 
70- och 80-talet och sedan 1990 trafikerat 
Stockholm med omnejd. Efter en omfat-
tande ombyggnation så konverterades 
hon under våren från ren dieseldrift till 
eldrift (laddhybrid) och går nu i trafik på 
uppdrag av och med sponsring från Vasa-
kronan på sträckan Solna strand – Stock-
holm city. Ny ägare är Green City Ferries.

Tyst och vibrationsfritt
Befälhavaren ombord, Stephan de Leon, 
känner båten väl som dess tidigare redare. 
Han ser stora fördelar med att det är tys-
tare och helt vibrationsfritt ombord. Han 
har fått lära om till ett lite annorlunda 
körsätt, men tycker att det hela fungerar 
mycket bra. Bogthrustern är borttagen 
men manöverförmågan har ändå förbätt-
rats. 

– Det finns oändligt många möjligheter, 
man kan snurra båten runt sin axel, fram-
åt och bakåt, berättar Stephan som också 
tycker att arbetsmiljön har blivit bättre 
och att underhållet minimerats.

Inredningen i salongen är ljus och be-
kväm med plats för 45 sittande gäster och 
det finns en enklare servering ombord.

10 minuters laddning
Färjan använder superladdningsteknik - 
ett system för snabbladdning som kräver 
bara 10 minuter för att ge fartygets nick-
elmetallhydridbatterier tillräckligt med 
kraft för att köra i en timme vid nio knop. 

Det innebär att fartyget kan vara i trafik 
kontinuerligt hela dygnet. Men man kan 
också normalladda över natten. 

För närvarande finns endast en ladd-
ningsstation i Stockholm, så tills vidare 
måste fartyget använda sina dieselelek-
triska generatorer för en del av resan. 
Men fler laddningsstationer är på gång. 
Under hösten kommer laddstationen att 
uppgraderas och klara superladdning 
med 300 kW och under 2015 även upp till 
600 kW. På sikt kommer man att ladda 
och ligga till kaj vid Gamla Stans t-bane-
station som är en central omstigningsplats 
för passagerare. 

Nollutsläpp
Enligt Hans thornell som är VD för Green 
City Ferries så har man kontroll över hela 
elförsörjningen då man använder vind-
kraft från ett bolag som man dessutom är 
delägare i.

tekniken innebär att man i stort sett 
helt eliminerar utsläpp av CO², NOx och 
partiklar. Dessutom minskas driftskost-
naderna med 30 procent. 

– Känslan av att kunna åka utan att 
släppa ut några som helst föroreningar är 
fantastisk, tycker Hans.        

Stöd från Energimyndigheten
2012 beviljades Echandia Marine Sweden 
ett stöd för forskning och utveckling från 
Statens Energimyndighet. Sedan dess har 

man tillsammans med en rad underleve-
rantörer tagit fram ett koncept som de-
monstrerar en systemlösning för laddhy-
bridbåt i kollektivtrafik. 

Konverteringen
–  Det var en utmaning att sätta in spets-
teknik i gammalt tonnage, berättar Mag-
nus Eriksson på Echandia Marine. För-
utom det rent tekniska arrangemanget 
måste vi också tänka på hur man skulle 
använda fartyget, som räckvidden och 
olika begränsningar. 

Fartyget har samma vikt och stabilitet 
som innan konverteringen och är godkänt 
av transportstyrelsen tekniskt och opera-
tivt. Bemanningen är två man. Klassnings-
processen gjordes först med DNV till ett 
interimistiskt regelverk, s.k.”approval 
principle”, för framdrivningssystemet och 
systemarkitekturen. 

Det gamla elverket, huvudmotorn, 
växellådan, propelleraxeln, propellern 
och dubbla roder har tagits bort. två nya 
elgeneratorer och ett helt nytt elektriskt 
framdrivningssystem från Echandia Ma-
rine har installerats. För- och akterutrym-
mena har fyllts med ett 180 kWh stort 
energilager från batteriföretaget Nilar. 
till en början kommer E/S Movitz endast 
att normalladdas och därför gå i hybrid-
drift - ibland batteridrift och ibland s.k. 
diesel-elektriskt. Batterierna står för halva 
materialkostnaden.

Pendelkampanj
Under veckorna 37 och 46 genomfördes 
en kampanj för att få fler att upptäcka 
alternativet med kollektivtrafik på vatt-
net i Mälaren. Då fick alla resenärer åka 
gratis med Movitz mot uppvisande av sitt 
SL kort. Kristdemokraterna och Center-
partiet i Stockholm stod bakom försöket 
och antalet resenärer fördubblades under 
perioden. 

Internationell uppmärksamhet
Movitz har uppmärksammats i interna-
tionella sammanhang, bland annat i Ma-
ritime Journal som är en europeisk mari-
tim tidskrift.  

Movitz finns också med i Euronews.
com. En film kan ses på länken: 
www.euronews.com/2014/10/14/
– skrolla ner till Hi-tech.

Världens första superladdade 
pendelbåt E/S Movitz invigd

text & foto: leena tegevi

HÅLLBARA PERSONTRANSPORTER PÅ VATTNET

E/S Movitz.
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Befälhavaren Stephan de Leon 
i samspråk med Green City 
Ferries VD Hans Thornell.
 
Laddstationen på 
Riddarholmen.

Linda Renaldo från  
Statens Energimyndighet 
döpte E/S Movitz.

Längd: 23,02 m
Bredd: 5,23 m
Djup: 1,80 m
Fart: 8 knop (max 11 knop)
Effekt: 2x125 kW  
(utanpåliggande poddar)

Batterikapacitet: 180 kWh
Passagerare: 98  
(45 sittplatser)
Fartområde: E

Vi gratulerar  
Green City Ferries till det superladdade  

elfartyget E/S Movitz

E/S Movitz
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Supersnabb batterifärja 
till Mälaren?

Landstinget har beslutat om tre nya pen-
delbåtlinjer på Mälaren som kanske kan 
komma i gång redan till nästa sommar. 
Den ena är en triangellinje på Riddarfjär-
den mellan Södermalm, Kungsholmen 
och tegelbacken. Den andra är en linje 
från Solna strand till Södersjukhuset. Den 
tredje är en linje från tappström på Ekerö 
till centrala Stockholm. 

Denna tredje linje fanns för 25 år se-
dan men lockade inte tillräckligt många 
resenärer för att överleva mer än några 
år. En anledning var att restiden för de 
flesta blev längre än restiden med buss 
och tunnelbana. Nu hoppas man kunna 
sätta in snabba fartyg med dispens från 
hastighetsbegränsningarna för att locka 
pendlare. 

Landstinget vill även testa snabbfärja
En helt ny skrovform och teknik som 
minskar friktionen och en lättviktskon-
struktion som minskar energiåtgång och 
vågsvall samtidigt som batteridrift ger 
nollutsläpp. Är det möjligt?

Joachim Skoogberg på Echandia Ma-
rine berättar att man tillsammans med 
andra företag har gått in i ett EU-projekt 
som heter BB Green. Man håller på att 
bygga ett lättviktsfartyg för 70 passage-
rare i kolfiber med en helt ny teknik som 
kallas ASV (Air Supported Vessel). Cirka 
80 % av fartygets vikt ska glida på en 
kudde av luftbubblor som skapas med ett 
elektriskt fläktsystem i förskeppet. Luft-
bubblorna minskar vidhäftningen och 
därmed friktionen mot vattnet, vilket i sin 

tur leder till lägre energiförbrukning. Far-
tyget blir batterielektriskt och kommer att 
göra mer än 25 knop. 

– En halvtimme mellan Ekerö och cen-
trala Stockholm skulle slå andra trafik-
slag. Ungefär lika snabbt skulle den ta re-
senärer från Vaxholm till Stockholm, en 
sträcka där båten redan nu är nästan lika 
snabb som bussen, säger Joachim.

Alliansen i landstinget har kommit 
överens om att man vill testa den snabb-
gående pendelbåten under nästa sommar. 
Färjan är byggd på ett varv i Baltikum och 
ska levereras till Holland, men dessförin-
nan gör den ett stopp i Stockholm. Båten 
kommer nästa sommar att provköras från 
Vaxholm och Ekerö in mot Stockholm för 
att verifiera låga svall och lägre energian-
vändning. Under provturerna kommer 
båten inte att ha några resenärer ombord. 
Men skulle försöket slå väl ut kan det 
öppna nya dörrar för snabbare kollektiv-
trafik till sjöss.

HÅLLBARA PERSONTRANSPORTER PÅ VATTNET

Redan nästa sommar vill Stockholms landsting testa en snabb eldriven pendel-
båt för 70 passagerare på Mälaren. Förhoppningen är att den ska klara kraven 
på vågsvall och i framtiden kunna sättas in mellan Ekerö och Stockholm med en 
restid på 30 minuter.

Nya linjer beslutade – nytt fartygskoncept provas

Cirka 80 % av fartygets vikt ska glida på en kudde av luftbubblor som skapas med ett elektriskt 
fläktsystem i förskeppet. Luftbubblorna minskar vidhäftningen och därmed friktionen mot vattnet, 
vilket i sin tur leder till lägre energiförbrukning. Fartyget blir batterielektriskt och kommer att göra 
mer än 25 knop.

text: leena tegevi  skiss: bb green
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Ska man välja att se världen eller ska 
man ha den kvar? Vill man ens ha den 
kvar om man inte har sett den?  
Det frågade sig sångerskan Robyn 
i Volvoreklamen under sommarens 
fotbolls-VM. En variant på att vilja äta 
kakan och ha den kvar. 

Men fullt så svartvitt behöver det kanske 
inte vara. Satsar vi på att både se världen 
och ha den kvar är sjö och hav en arena 
för hållbar aktivitet! Och i kristallkulan 
ser jag en långsammare handelsflotta, nya 
transportmönster för passagerare och del-
vis andra sätt för vår fritid på vattnet.

När det talas om framtiden siar man om 
ett fördubblat transportarbete till 2050. 
Samtidigt talas det om att CO2-utsläppen 
måste reduceras med 80 % vilket betyder 
90 % för det transportsystem som ska 
utföra det fördubblade arbetet. Ingenjö-
rer och redare funderar och säger att det 
går att reducera utsläppen en hel del. Vad 
som däremot aldrig sägs är att transport-
arbetet kanske inte alls ska fördubblas! 
Hållbarhet handlar om hushållning och 
problemet är överkonsumtion. Det hand-
lar om hur energi och naturtillgångar han-
teras. En svårighet är att vi varken betalar 
för miljöpåverkan eller för naturresursut-
tag. Men prissättning handlar om värde-
ringar: Vill man ens ha den kvar...?

I boken Bankrupting nature beskri-
ver Johan Rockström och Anders Wijk-
man vårt planetära system i termer av 
budgetbalans, eller snarare obalans, och 
hur vi hela tiden bygger på underskottet.  

Om vi vill ha den kvar... är det budgetsa-
nering som gäller. Sedan kan vi, med rätt 
prissättning, konsumera precis så mycket 
vi har råd med.

För sjöfarten skulle det leda till mindre 
volym men med högre avkastning per 
transporterad enhet och i runda slängar 
bibehållen intäkt. Någon Wallenberg 
sa att det inte är intäkterna man blir rik 
på utan utgifterna som underförstått ska 
vara små. För sjöfarten är den lägst häng-
ande frukten att sänka farten och begrepp 
som slow steaming och eco driving är re-
dan här.

Framdrivningssystem behöver utvecklas. 
Idag pågår energieffektivisering och intro-
duktion av bränslen som LNG och Meta-
nol, som visserligen är fossila, men som 
skulle kunna tillverkas förnyelsebart. Den 
stora källan är annars vinden. Vingsegel, 
drakar och flettner-rotorer provas för 
framdrivning. Om man stannar kvar vid 
bränslen och tänker förnyelsebart kom-
mer tillgången att vara begränsad och vi 
behöver fundera på var vi ska elda upp 
dessa ädla droppar! Var är nyttan som 
störst? Att elektrifiera sjöfarten, i alla fall 
den transoceana, ter sig svårare än att 
elektrifiera landbaserade system. Så kan-
ske är det just sjöfarten som ska använda 
förnyelsebara bränslen och förbrännings-
motorer? Eller kommer bränslecellerna 
snart? toyota ska lansera en bränslecells-
bil 2015. Kanske något för Robyn!

Inte bara varorna ska spendera mer tid till 
sjöss. I framtiden åker vi kollektivt – på 
väg, räls och på köl. Vattenvägen kan öka 

kapaciteten och förbättra flödet i systemet 
som helhet. Jag ser lätta moderna, serie-
producerade, batteri- eller biobränsledriv-
na vattenfarkoster i ett helt integrerat kol-
lektivtrafiksystem. Resenärer som går på 
och av på sidorna, direkt till anslutande 
buss och tåg, med tidsvinster som på de 
korta resorna är långt mer betydelsefulla 
än båtens hastighet.

Och fritiden? Svenska miljöinstitutet IVL 
skriver i Köpguide för motorbåtar att 
en 70 hk motorbåt som går 50 h per år 
släpper ut 4 ton CO2! Lika mycket som 
en asienresa, halva svenskens årsutsläpp 
eller ungefär dubbelt så mycket som håll-
bar nivå. Vad gör vi då på vattnet? Leker! 
Ett sätt att se världen? Hur kan vi ha den 
kvar? Svaret är andra farkoster: segla, 
paddla och ro! Oss väntar en renässans 
för sjömanskap men det är inte frågan om 
att kopiera gamla tiders båtar. Vi ska ut-
nyttja ny kunskap och moderna material. 
Vi behöver inte ens tumma på farten. Seg-
lande brädor och bärplansbåtar når idag 
farter kring 50 knop och även paddlade 
bärplansfarkoster flyger fram.

I framtiden värderas transporter högt. 
Handelsflottan seglar långsammare och 
tar bra betalt för det. Och man kommer 
att just segla. Vi reser med fartyg och tåg 
med goda möjligheter att bekvämt och ef-
fektivt utnyttja tiden. Vattenvägen tillför 
resvägar och kapacitet till kollektivtrafi-
ken. Fritiden tillbringar vi fortsatt på vatt-
net. Och vi kommer att klara oss alldeles 
utmärkt utan förbränningsmotorer.

Vi kan välja att se världen och ha den 
kvar. Havet och hur vi använder oss av 
det är en möjlighet att äta kakan och ha 
den kvar.  Allt är upp till oss. Välkommen 
ombord Robyn!

Framtidens fartyg och båtar 
HUr koMMEr dE aTT SE UT oCH Vad käNNETECkNar UTVECkLINgEN?

karl garmes sjöfartsspaning på Maritima Mötesplatsen, almedalsveckan 2014

Karl Garme, forskare på KTH Marina System.

Skiss av konceptet City shuttle för innerstadstrafik. Av Linnea Våglund och Karin Bodin för 
KTH och Vattenbussens projekt Vattenvägen 365. City shuttle är tänkt för korta sträckor runt 
0.5-1.5 sjömil. Fart under 10 knop, passagerarantal cirka 100 varav 30 sittande + 15 cyklar.
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Vattenbussen – 
en pådrivare
Idag sker bara sju promille (!) av 
landets kollektivtrafik till sjöss.  
Vattenbussens mål är att säkerställa 
att urbana vattenvägars potential 
som infrastruktur undersöks och 
planeras lika professionellt som 
övriga transportslag, enligt Susanna 
Hall Kihl, som står bakom Vatten-
bussen. 

Sjöfarten ska finnas med i tidiga plane-
ringsskeden, så att även vattenvägen 
utnyttjas i arbetet med regionförsto-
ringen och tillåts bidra till ökad tillgång 
på bostäder och i utmaningen att 
utveckla hållbara attraktiva städer. 

Alltsedan starten 2009 har Vatten-
bussen tagit del i debatten och på olika 
sätt arbetat för att sätta frågan om vat-
tenburen kollektivtrafik på agendan. Att 
hålla koll på alla utredningar och planer 
som görs från samhällets sida gällande 
transportsystemet och skicka in syn-
punkter och remissyttranden har varit 
centralt vid sidan om debattartiklar och 
olika samverkansprojekt. Det är en hel 
del frågor som behöver lyftas för att 
frigöra vattenvägarnas fulla potential. 
Till exempel justering av regelverken, 
integrering med cykelbanor, citylogistik 
och tillräckligt med infartsparkeringar. 

Vattenvägen 365 – samarbetsprojekt 
för en hållbar framtid
Med drivkraften att bidra till utveck-
lingen av hållbara transporter i städer 
runt om i världen startade KTH och 
Vattenbussen AB forskningsinitiativet 
Vattenvägen 365 med stöd av Sjöfarts-
verket. 

”Ett långsiktigt arbete för kollektiv-
trafik- och citylogistiksystem i urbana 
miljöer med avsikten att identifiera 
förutsättningarna för ett hållbart 
vattenburet kollektivtrafiksystem för 
året-runt-trafik integrerat i befintliga 
kollektivtrafik-system.”

Läs mer på: 
www.vattenbussen.se samt 
www.kth.se (sök på waterway 365)

Tre unga inspiratörer som brinner för sjöfart, hav och miljöfrågor är Cajsa,  
Sara och Jeppe. Cajsa och Sara har varsin sjökaptensexamen bakom sig  
och Jeppe läser till fartygsbefäl klass VII. 

De ville hitta ett sätt att åkta båt med förnybar energikälla och utan utsläpp och 
gjorde slag i saken. De startade 2011 företaget Ekocharter i Stockholm, ett litet 
rederi för elbåtar. Den större båten Elma tar 12 passagerare och den mindre båten 
Elsa tar upp till 10 personer.

Elma är Ekocharters flaggskepp. Med sina 
6.7 meter kan hon husera upp till 10 perso-
ner (12 med lite hjärterum) på en avkopp-
lande och havsdoftande tur i stadskärnan 
eller inre skärgården. Elma drivs av 6 V  
batterier laddade med grön el genom 
ett vanligt 230-volts uttag. På en typisk 
laddning kan hon gå ungefär tio timmar i 
marschfarten 4 knop eller fem timmar vid 

toppfarten 5.3 knop. En alldeles lagom takt för Stockholms vatten. Elma beskrivs 
som en vattenlimousin och passar utmärkt för alla situationer då en traditionell 
limousin hade funkat. Det går givetvis lite långsammare än den traditionella  
varianten (såvida det inte är trafikstockning), men man erbjuder istället lugn och 
ro genom en exotisk upplevelse med möjlighet till både mat och dryck ombord.

Trions nästa projekt är den soldrivna katamaranen Elvira för 25-30 passagerare. 
Avsedd för pendeltrafik med passagerare, cyklar och gods. Loa 14,56 m, bredd 
4,40 m, djupgående 0,6 m, effekt 2 x 10 kW (dubbla poddar), solpaneler 3,6 kW 
(30 m2), marschfart 7 knop (max 12), räckvidd/kapacitet 10 timmar, konstruk-
tion: E.B Yacht Design. 
Just nu håller man på att samla in pengar för att dra igång projektet. 

Läs mer på www.ekocharter.se

HÅLLBARA PERSONTRANSPORTER PÅ VATTNET

Susanna Hall Kihl och Karl Garme från KTH 
i Vattenbussens monter under mässan 
Persontrafik 2014.

Ekocharter med  
vattenlimousin

Vi vill inspirera och bidra med grön modernisering till sjöss.

text: leena tegevi
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Numera går det att ta sig ut till Årsta Holmar med  
batteridriven elbåt. En väldigt enkel konvertering av  
två utombordare gör det möjligt. Trafiken har bedrivits 
dagligen från kl 10 - 21 i somras. Turen tar 7 minuter. 
Trafiken finansieras av Stockholms stad som ett projekt 
att göra holmarna mer tillgängliga för allmänheten. 

Laddad tur till Årsta Holmar

Årsta holmar i Stockholm är tre 
sammanhängande holmar i Årsta-
viken, mellan stranden nedanför 
Årsta gård och Tantoområdet 
på Södermalm. De tre öarna är 
förbundna med varandra med 
spänger och nåbara från fastlan-
det enbart med båt. Vegetationen 
består huvudsakligen av vildvuxen 
lövskog. Årstaviken med Årstasko-
gen och Årsta holmar är genom 

sitt geografiska läge alldeles 
vid gränsen mellan Saltsjön och 
Mälaren, en viktig del av stadens 
grönstruktur. Årstaskogen tillhör 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdels-
nämndsområde och Årsta holmar 
Södermalms stadsdelsnämnds-
område. Holmarna har en variation 
av naturmiljöer med stor biologisk 
mångfald med bl a näktergal, 
häger och bäver.

Fakta om Årsta Holmar

Märta Helena
Båttyp/tillverkare: Stigfjord
Längd:  9 m Bredd: 3 m
Motorer: 2 st konverterade 25 hk utombordsmotorer (bensin) till 
400 volt elmotorer på 3 kW/st, frekvensreglerade via omformare 
48-400 volt.
Gångtid: Teoretisk räckvidd/tid vid full laddning ca 6 timmar  
med nuvarande antal batterier.
Maxfart: ca 7 knop
Max antal passagerare: 12

Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje-och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare. Föreningen representerar 
120 medlemsrederier med 350 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och 11 miljoner fordon runt om i Sverige. Sammantaget 
förfogar medlemsfartygen över 55 000 passagerarplatser. Föreningen organiserar i huvudsak rederier med passagerarfartyg i skärgårdstrafik.

Bli medlem i Skärgårdsredarna!
Skärgårdsredarna arbetar för att förbättra villkoren för rederier med mindre passagerarfartyg.  

Vi verkar för bra näringsvillkor, ett begripligt och rimligt regelverk samt informerar internt och  

externt om branschfrågor. Vi gör också gemensamma upphandlingar vilket ger förmånliga  

medlemsavtal. Skärgårdsredarnas medlemsförsäkring är specialanpassad för branschen och  

har konkurrenskraftiga premier och villkor. 

Som medlem kan du alltid kontakta vårt kansli eller någon i styrel-
sen om du behöver hjälp. Du får dessutom alla våra publikationer och 
aktuell information utan kostnad. Vid årsskiftet var 120 rederier med 
sammanlagt 350 fartyg medlemmar i föreningen. Fler medlemmar ger 
en ännu starkare förening.

BLI 
MEDLEM  

REDAN I DAG!
”På den volym inköp och försäkringar som vi ligger 
 så sparar vi betydligt mer genom att nyttja avtalen 
 än vad det årliga medlemskapet kostar.”
 Henrik Börjesson, Börjessons Sjötaxi & Charterbåtar

 
 För medlemskap kontakta kansliet, info@skargardsredarna.se 
 eller ordföranden Henrik Börjesson på telefon 070-543 37 82.
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Förnyelseförhandlingar med försäkringsbolagen har avslutats 
med ett gott resultat. tack vare det goda utfallet på skadesidan 
kommer samtliga försäkringsdelar att kunna förnyas till oföränd-
rade premienivåer. Vi återkommer till alla befintliga försäkrings-
tagare med uppdaterade handlingar inom kort. Har ni försäk-
ringsfrågor är ni alltid välkomna att kontakta oss. 

Aktuellt – isförsäkring
Som vanligt vill inte isbrytar-
ledningen sia om den kom-
mande vintern. Då man inget 
vet är det bästa att förbereda 
sig på en kall vinter med kom-
mande arktiska sydgående 
luftmassor. Då många av 
medlemmarnas fartyg ligger 
upplagda vill vi påminna om 

den instruktion som If utfärdat. Sjunkning vid blidväder efter 
kyla är tyvärr inte alltför ovanligt. När det gäller isskador på 
skrov vid uppläggning ersätts dessa om platsen kan anses vara 
skyddad och vedertagen som vinteruppläggningsplats. De flesta 
som ägnar sig åt vintertrafik har isförstärkta fartyg.  

De fartyg som inte är lämpade för gång i is får inte bryta is utan 
bör, om de överhuvudtaget skall röra sig i isen, hålla sig i öppna 
råkar eller i nyligen brutna rännor. 

Medlemsförsäkringen
Skärgårdsredarnas medlemsförsäkring består idag av tre delar: 
• Kaskoförsäkringen, som innehåller maskinförsäkring,  

isförsäkring, specialvillkor rörande alkohol m.m. och  
krigsförsäkring. 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. 

Glad advent och en riktigt god julhelg! Önskar Willis  
och ert team Therese, Charlotte, Fredrik och Rickard

✯  Willis  |  Skärgårdsredarnas försäkringsruta

Vad händer just nu?
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1667 Sverige får sin första sjölag. Den
 blir kvar i nära 200 år.
1760 Lloyd´s Register bildas i London,  
 men det första regelverket för  
 klassning av fartyg kommer först  
 1834.
1828 Bureau Veritas bildas i Paris.
1862 American Bureau bildas.
1864 Ny svensk sjölag.
1864 Det Norske Veritas bildas.
1867 Germanischer Lloyd bildas.
1891 Nästa variant på sjölagen, den här  
 gången håller den i drygt 100 år.
1895 Den första internationella sjösäker- 
 hetskonferensen hålls i Washington, 
  men den slutar i oenighet.
1914 En ny internationell sjösäkerhets- 
 konferens hålls i London perioden  
 november 1913 – januari 1914.  
 Konventionen ratificeras av Sverige, 
 men inte av tillräckligt många stater  
 för att den ska träda ikraft.
1914 Sveriges första lag och förordning  
 om tillsyn på fartyg antas. Statens  
 fartygsinspektion bildas som en  
 avdelning under Kommerskollegium.
1928 Den första internationella sjösäker- 
 hetskonventionen antas.
1930 Den första internationella lastlinje- 
 konventionen antas.
1930 Kommerskollegium ger ut Bygg- 
 nadsförordning och  –reglemente för  
 fartyg. Reglerna är än idag tillämp- 
 bara på äldre oklassade fartyg. 
1948 En ny internationell sjösäkerhets 
 konvention antas.
1949 IMCO – International Maritime  
 Consultative Organization – bildas i  
 Geneve. Det kommer att dröja 10 år  
 innan verksamheten kommer igång.
1954 Den första internationella olje-
 skyddskonventionen antas.

1956 Sjöfartsverket bildas med grund-
 tanken att samla de statliga myndig- 
 heterna inom sjöfartsområdet i en  
 gemensam organisation, d.v.s. lots- 
 ning, sjökartering, isbrytning och  
 fartygsinspektion.
1960 Nästa sjösäkerhetskonvention –  
 SOLAS -60 – antas. Den är en ut- 
 vidgning och modernisering av  
 1948 års konvention.
1965 Ny lag och förordning om säkerheten  
 på fartyg. Ersätter 1914 års tillsyns- 
 lag och förordning. Alla fartyg om  
 minst 20 brutto ska förses med  
 Tillsynsbok. Denna omfattar en be- 
 skrivning av fartyget, bemannings- 
 beslut och blad för förrättnings- 
 noteringar.
1966 En ny internationell lastlinjekonven 
 tion antas, men träder ikraft först  
 den 21 juli 1968.
1969 Huvudkontoret omorganiseras –  
 Sjöfartsstyrelsen blir Sjöfartsverkets  
 centralförvaltning och titeln sjöfarts- 
 råd försvinner. Vi får istället en  
 sjösäkerhetsdirektör.  
 Statens Fartygsinspektion blir nu  
 Sjöfartsinspektionen
1969 En ny skeppsmätningskonvention  
 antas. De gamla registertonnen  
 fasas ut och ersätts av ett dimen- 
 sionslöst tal beräknat på fartygets  
 mallade dimensioner.
1972 Nya internationella sjövägsregler  
 antas.
1973 MARPOL -73 utkommer, men  
 börjar träda ikraft först i oktober  
 1983 och då med annexen  
 I – Oljeskydd och II – Kemikalieskydd.  
 De övriga annexen kommer succes- 
 sivt att träda ikraft:  
 V – Sopavfall 1989,  

 III – Förpackade skadliga ämnen  
 1992, IV – Toalettavfall för Östersjö- 
 området 1990 och internationellt  
 2003 och VI – Luftföroreningar 2005. 
1974 SOLAS -74 antas och kommer att  
 följas av näst intill årliga ändringar.
1975 Sjöfartsverkets huvudkontor utflyttas  
 till Norrköping.
1982 1969 års skeppsmätningskonven 
 tion träder ikraft. IMCO byter  
 namn till IMO – International  
 Maritime Organization – och hade  
 år 2013 170 medlemsstater.
1988 Ny fartygssäkerhetslag och  
 förordning. Vid den här tiden börjar  
 Sjöfartsinspektionen datoriseras och  
 det egenutvecklade FTS – fartygs- 
 tillsynssystemet tillkommer.
1994 En ny sjölag antas.
1995 Sverige blir medlem i EU, vilket  
 medför skyldighet för Sjöfartsinspek- 
 tionen att börja tillämpa EU:s sjö- 
 säkerhetslagstiftning.  
1996 International Safe Management  
 Code – ISM – införs och alla  
 inspektörer skickas på kurs. 
2003 Nu är det dags för en ny  
 Fartygssäkerhetslag igen.
2003 EMSA, European Maritime Safety  
 Agency – EU:s sjösäkerhetsorgan  
 bildas I Brüssel och flyttar 2006  
 till Lissabon. EMSA har drygt 230  
 medarbetare.
2009 Transportstyrelsen bildas.  
 Nya politiska tankegångar om bl.a.  
 samordningsvinster medför att alla  
 de 4 trafikslagens inspektionsavdel- 
 ningar samlas i en gemensam  
 myndighet.

Transportstyrelsen önskas lycka till 
på resan in i nästa hundraårsperiod.

Det behövdes närmare 15 år av utredningar om behovet av sjö-
säkerhetslagstiftning och så småningom även tillsyn innan man 
den 16 oktober 1914 landade i den första lagen om tillsyn på 
fartyg. Den synes i de tekniska delarna ha byggt på klassregler 
när det gäller lastmärke och på 1914 års London-konvention, 
som ratificerades av Sverige men inte av tillräckligt många 
stater för att konventionen skulle träda ikraft internationellt. 
Första världskriget hade kommit emellan. 

Ett par månader senare, den 31 december 1914, kom ”Kungl. 
Maj:ts förordning med närmare föreskrifter om tillsyn å fartyg 
samt instruktioner: för fartygsinspektionens chefsmyndighet, 

för sjöåklagaren hos kommerskollegium och för kommerskol-
legii sjötekniska biträde. Vidare hava anställts för den utvid-
gade statskontrollens utövande erforderliga nya funktionärer, 
huvudsakligen befattningshavarna å den inom kommerskollegii 
utrikesbyrå inrättade fartygsinspektionsavdelningen samt i 
orterna 6 förste fartygsinspektörer och 16 andre fartygsinspek-
törer, varjämte vidtagits ekonomiska dispositioner för ändamå-
let m.m.”

Årsskiftet 1914 / 1915 bör alltså kunna räknas som sjösättnings-
tidpunkt för Statens Fartygsinspektion/Sjöfartsinspektionen.  
Väl värt att fira.

Sjöfartsinspektionen 100 år

Under snart 350 år har det i Sverige funnits lagstiftning och andra regler som berört sjöfarten och därmed även tillsynsmyndigheten. 
Härnedan följer en kortfattad och inte fullständig historik över vad som tilldragit sig på sjöfartsområdet:

✯  Peter Hoffsten
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✯ Från Kust & Hav
Uppsagda fartygsinspektörer
Transportstyrelsen har sagt upp åtta anställda på sitt kontor 
i Göteborg. Sjöfartsverksamheten i Göteborg har idag 15 far-
tygsinspektörer. Erik Eklund som är ställföreträdande sjö- och 
luftfartsdirektör på Transportstyrelsen säger att neddragning-
arna är nödvändiga. Antalet svenskflaggade fartyg har minskat 
snabbare än vad man har hunnit anpassa sig till. Därför måste 
man göra ännu fler effektiviseringar inom bemanningen. Enligt 
Erik Eklund så har sjöfartstillsynen inom Sjö- och luftfartsavdel-
ningen ett underskott på cirka 9 miljoner kronor – detta eftersom 
efterfrågan på inspektioner har minskat. Den största delen av 
underskottet är i Göteborg. Enligt Eklund ska neddragningarna 
inte försämra säkerheten. Effektiviseringarna inom organisa-
tionen handlar om att göra inspektionerna och tillsynen mindre 
beroende av var inspektörerna finns. Idag finns de stationerade 
i Göteborg, Stockholm, Malmö och Norrköping. De anställda är 
inte oväntat mycket kritiska mot uppsägningarna.

Fortsatta utsläpp av toalettavfall i Östersjön
Under Östersjöländernas årliga sjöfartsmöte inom Helsingfors-
kommissionen (HELCOM) i november har Polen, Tyskland och 
Ryssland meddelat att de inte är beredda att förbjuda dumpning 
av toalettavfall till havs.

– Det är bedrövligt. Det innebär att kryssningsfartyg och 
färjor även i fortsättningen får tömma ut allt sitt toalettvatten i 
Östersjön – kanske utan något slutdatum, säger WWFs general-
sekreterare Håkan Wirtén. Redan 2010 beslöt FNs sjöfartsorga-
nisation (IMO) att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från pas-
sagerarfartyg i Östersjön från och med 2016. Detta förutsatt att 
länderna före 2015 meddelat att de har kapacitet att klara detta.

Världssjöfartens Dag 2014 – säker och hållbar sjöfart 
Den 25 september firades Världssjöfartens Dag i Göteborg,  
i år med fokus på regelutveckling och den säkra och hållbara  
sjöfarten. Det svenska temat var Hållbar och säker sjöfart och 
det engelska Effective implementation of regulations. Dagen 
handlade om FN-organets IMOs arbete, ratificering av konven-
tioner, om hemtagning av konventioner och införandet i svensk 
lag och om hur vi vill se en effektiv och modern lagstiftning. Alla 
deltagarna medverkade på olika sätt under dagen, antingen som 
talare, i paneldiskussioner eller som åhörare i rundabords- 
diskussioner. Den stora salen i Folkets Hus i Göteborg vibrerade 
av energi när 23 bord diskuterade utveckling av sjösäkerhets- 
arbetet och regelutvecklingen. Anna Petersson och Erik Eklund 
från Transportstyrelsen samt Per Håvik från Näringsdeparte-
mentet var talare liksom professor Olle Rutgersson. Han lyfte 
fram 20-årsminnet efter Estonias förlisning och redogjorde för 
sina synpunkter kring vad som gjorts och vad som återstår att 
göra. Dagen avslutades med att Johan Franson, tidigare sjö-
säkerhetsdirektör och tungviktare inom IMO, reflekterade över 
dagen. 

Prisutdelning
Stiftelsen för unga kreativa krafter inom svensk sjöfart belö-
nade David Kristensson, vd på Northern Offshore Services 
och WISTA Sweden gav sitt ledarskapspris till Jonas Hansson, 
VD och Styrelseordförande i Oresund Heavy Industries. 
Sjöräddningssällskapet riktade sitt tack till tre fartyg (Stena 
Paris, Aniara från Wallenius och Stena Antarctica) som alla  
bidragit med exceptionella räddningsinsatser.

Anna Johansson ny infrastruktur-
minister 
Anna Johansson (S) utsågs till ny 
infrastrukturminister efter Catharina 
Elmsäter-Svärd (M) när statsminister 
Stefan Löfven gav sin regeringsför-
klaring. Anna Johansson har närmast 
varit biträdande kommunalråd i 
Göteborg. Hon är född 1971 och  
har bland annat varit ordförande  
för Göteborgs arbetarkommun och  
suppleant i Socialdemokraternas  

partistyrelse. Sedan 2009 har hon varit biträdande kommunalråd 
i Göteborg med ansvar för förskola/skola, barn/unga samt frågor 
som rör fritid.

Karin Svensson Smith (mp)  
ordförande i Trafikutskottet
Karin Svensson Smith är ny ordfö-
rande i Trafikutskottet. Hon är 58 år 
och har tidigare bland annat varit 
riksdagsledamot 1998-2010. Hon var 
ursprungligen vänsterpartist men gick 
över till Miljöpartiet de gröna 2005. 
Hon sitter med i Miljöpartiets parti- 
styrelse och har tidigare också va-
rit ledamot i Trafikutskottet. Karin 
Svensson Smith är känd som sjö-

fartsförespråkare och har vid ett flertal tillfällen talat sig varm för 
sjöfarten. I Almedalen i somras var hon en av deltagarna vid det 
seminarium där Sjöfartsforum lanserade sitt maritima valmani-
fest och hon sade då bland annat följande: 

– Jag tycker manifestet är bra, men ni har inte tagit i ordentligt. 
Det finns fler fördelar med sjöfarten, som att klara klimathotet. 
Jämför sjöfarten med vägtrafik, man kan transportera stora 
godsvolymer till liten energianvändning. Om man ska klara 
klimatmålet inom transportsektorn har sjöfarten en viktig roll  
att spela.

Svensk skärgård allt mer populärt
Sverige blir allt mer populärt att besöka och utländska be-
sökare vill gärna ägna sig åt utomhusupplevelser över hela 
landet. Därför bjöd VisitSweden, Scandinavian Outdoor Group 
och skärgårdskommuner utanför Stockholm in researrangörer, 
journalister och återförsäljare från Europa att uppleva svensk 
skärgårdsnatur och livsstil under Outdoor Academy of Sweden. 
Intresset att delta var stort. Deltagarna besökte Utö och Grinda, 
där de fick ta del av några av de upplevelser som har utvecklats 
för att passa på en internationell marknad. Skärgårdsföretagen 
kan dra nytta av de europeiska researrangörernas perspektiv. 
Under fem dagar fick man testa cykling, vandring, segling, fiske 
och kajakpaddling, men också äta middag utomhus, övernatta 
i tält på stranden och vara med om en äkta svensk kräftskiva. 
Innan programmet i skärgården fick deltagarna dessutom känna 
pulsen i centrala Stockholm under en guidad cykeltur. 

Totalt kom 19 researrangörer och 14 journalister från 
Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Ryssland, Schweiz, 
Österrike och Belgien. Outdoor Academy of Sweden genomförs 
med en så liten påverkan på miljön som möjligt och klassificeras 
som ett klimatneutralt arrangemang.

FOTO: MARTINA HUBER

FOTO: RIKSDAGEN.SE
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Kustbevakningen ser över möjlig aspirantrekrytering
Enligt regeringens budgetproposition får Kustbevakningen en 
engångstilldelning med 20 miljoner kronor för 2015. För 2016 och 
framåt får myndigheten en permanent utökning av budgeten med 
67 miljoner kronor för att skapa en balans mellan verksamhet 
och ekonomi. Denna tilldelning gör att Kustbevakningen de när-
maste tre åren har en balans mellan sin verksamhet och ekonomi 
och därför även kan överväga att ta in aspiranter till 2015.

– Vi håller för tillfället på och utreder om det kan vara möjligt 
för oss att ta in aspiranter till vår grundutbildning redan nästa år, 
säger Helene Frykler.

Svar om det blir en ny aspirantrekrytering inför 2015 beräknas 
kunna ges under början av 2015. Så fort detta är klart kommer 
information att läggas ut på Kustbevakningens webbplats.

Nytt fokus för Transportstyrelsen
Skrivelsen som den samlade transportbranschen skickat till 
Näringsdepartementet har gett resultat. Transportstyrelsen fick 
12 september i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi 
för hur verksamheten ska ta hänsyn till näringslivets villkor. En 
stor framgång för företagarperspektivet. Transportstyrelsen ska 
också medverka till en positiv näringslivsutveckling. Strategin 
ska tas fram efter samråd med berörda branscher.

Sveriges Redareförening, Svenska Flygbranschen, 
Tågoperatörerna och Sveriges Åkeriföretag skrev tillsammans 
med Skärgårdsredarna till Näringsdepartementet om bristen 
på förståelse för näringslivsfrågorna hos Transportstyrelsen, 
eftersom alla upplevt brister i kontakten med myndigheten.  
Regeringen frågade efter en gemensam röst från transport-
näringen, och fick den. I brevet pekade branschen på problemet 
att Transportstyrelsen inte har i sitt uppdrag att se till transport-
näringens behov, något som nu ska ändras.

Ingen trafik Visby – Västervik 2015 för Gotlandsbåten AB
Gotlandsbåten ABs styrelse har beslutat att skjuta upp trafik-
starten för linjen Västervik – Visby som var planerad till juni 2015. 
Bolaget kommer nu lägga all kraft på att komma igång till som-
maren 2016. Den största anledningen till att företaget inte satsar 
på att vara i gång redan till nästa sommar är utmaningen att hitta 
lämpligt tonnage till verksamheten. Det förut aktuella fartyget 
M/V Västervik är för kostsamt att ta till Sverige och ha upplagt 
under lång tid. Förhandlingar med den grekiska redaren har  
pågått hela hösten, men någon ekonomisk överenskommelse 
har inte träffats.

Sjöfartsverket överklagar Göta Älvbron
Sjöfartsverket har överklagat Mark- och miljödomstolens dom 
i målet om ny broförbindelse över Göta älv, i vilken Göteborgs 
stad lämnats tillstånd att anlägga en ny bro över Göta älv. Enligt 
domen ska den nya bron utformas i huvudsak i enlighet med det 
underlag som Göteborgs stad redovisat, det vill säga en höj- och 
sänkbar bro med segelfri höjd 12 meter.

– Sjöfartsverket har under lång tid påtalat att den nya bron bör 
ha samma höjd som den befintliga, säger Over Eriksson, affärs-
avdelningsdirektör på Sjöfartsverket. 

     
Transportstyrelsens definition av säkerhetskultur
Transportstyrelsen har tagit fram en broschyr som beskriver 
myndighetens definition av säkerhetskultur och viktiga aspekter 
för en god säkerhetskultur. Bland annat innehåller den följande 
förenklade, övergripande definition av säkerhetskultur: 

”Säkerhetskultur handlar om en organisations gemensamma 
sätt att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet, det 
vill säga hur en organisation prioriterar och faktiskt arbetar med 
risker och säkerhet kopplat till sin verksamhet.”

Broschyren förklarar även varför det är viktigt att rapportera  
de tillbud och olyckor som sker till sjöss.

Du hittar broschyren på 
Transportstyrelsens hemsida,  
där den går att ladda ned 
som pdf: 

www.transportstyrelsen.se/
sv/Publikationer/Luftfart/
flygsakerhet/Sakerhetskultur-
definition-och-beskrivning/ 

för Skärgårdsredarnas kreativa 
workshop vid höstmötet i Visby 

för att kryssningsfartygen tillåts fort-
sätta tömma toalettavfall i Östersjön. 

✯  Redaktionen tycker



 

Stockholms Sjöfartsdag  
Stockholms Sjöfartsdag arrangerades den 9 oktober på Sjö- 
historiska museet i Stockholm inför en fullsatt hörsal.
Under dagen diskuterades de flesta av sjöfartens aktu-
ella frågor. Gemensamt för de flesta talarna var en po-
sitiv framtidssyn. Sjöfartsdagen  arrangerades av ÅB 
(Ångfartygsbefälhavaresällskapet) tillsammans med 
Sjöfartsforum. Dagen avslutades med ett panelsamtal med 
SEKO:s Kenny Reinhold, Sjöbefälsföreningens Hans-Dieter 
Grahl, Thuntanks Johan Källsson, Trafikutskottets tidigare 
miljöpartistiska ledamot Stina Bergström (numera ledamot i 
Miljö- och jordbruksutskottet), Trafikutskottets nya ordförande 
Karin Svensson Smith (MP), Sjöfartsverkets GD Ann-Cathrine 
Zetterdahl, Redareföreningens Per A. Sjöberger samt Kalmar 
Högskolas Ted Bågfeldt. Det blev dock ingen debatt mellan de 
sju i panelen, alla var fullständigt eniga om vikten av att få fler 
inflaggade fartyg och en ökad svensk sjöfart.

Swedish Maritime Day 2015 
Sjöfartsforum är huvudarrangör och koordinator för nästa års 
Swedish Maritime Day i Göteborg. Dagen manifesterar svensk 
maritim kompetens och lyfter fram hela det maritima klustret och 
äger rum den 20 april på Svenska Mässan i Göteborg. 

Bakom Swedish Maritime Day står en mängd myndigheter och 
organisationer i samverkan. Mer information kommer snart att 
finnas på www.swedishmaritimeday.se

 RÄTTELSE  
I förra numret råkade två artiklar om olika forskningsfartyg 
blandas ihop till en, vilket beklagas. Här kommer båda artik-
larna igen, var för sig.

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 laboratorier 
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. Fartyget ska kunna stanna ute 
till havs 16 dagar utan att behöva fylla på bränsle eller andra för-
råd. Fartygets drift beräknas kosta cirka 55 miljoner SEK per år. 

Askölaboratoriets forskningsfartyg ersätts
Askölaboratoriet ersätter det 40 år gamla fartyget R/V Aurelia, 
som är 16,5 meter långt, med ett nybygge. 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 februari och i juni 2015 bör skrovet finnas på 
BWB för färdigställande. Leveransen är planerad till mars 2016. 
Fartyget kommer att utrustas med ett gyrosystem för att få ett så 
stabilt fartyg som möjligt för att kunna utföra provtagningar på 
bästa sätt. Det nya forskningsfartyget blir 24 m långt, isgående 
och kommer att kunna transportera upp till 35 passagerare till 
Askölaboratoriet, Stockholms universitets Östersjöcentrums 
fältstation.
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Ny handledning för grundläggande säkerhetsutbildning
Vi har nu avslutat arbetet med handledningen för grundläggande 
säkerhetsutbildning. Föreningens arbetsgrupp för fartygsopera-
tiva frågor har lämnat synpunkter och följt arbetet. Slutprodukten 
är kvalitetssäkrad av Skärgårdsredarna i samverkan med 
Transportstyrelsen.

Varje rederi har fått ett exemplar av handledningen tryckt på 
tåligt papper och med ett skyddande omslag. Fler kan beställas 
på info@skargardsredarna.se. Kostnaden är 50:-/st (självkost-
nadspris) plus porto/frakt. Handledningen har även skickats ut 
till alla medlemmar per mail och kan skrivas ut i önskat antal ex. 
för den som vill. Skulle ni missat detta så finns den på hemsidan 
att hämta. Målet är att så småningom göra en interaktiv utbild-
ning på hemsidan. Det är ett ganska stort och kostsamt arbete 
som tidigast kommer att kunna påbörjas under nästa år. 

Vilka ombord ska ha grundläggande säkerhetsutbildning?
De i besättningen som ingår i säkerhetsbemanningen ska ha 
grundläggande säkerhetsutbildning. 

De som utöver säkerhetsbemanningen, ingår i fartygets sä-
kerhetsorganisation, ska utbildas i de moment av den grundläg-
gande säkerhetsutbildningen som motsvarar de uppgifter de är 
tilldelade i säkerhetsorganisationen. Intyg på genomförd utbild-
ning ska undertecknas av rederiets utbildnings-/säkerhetsansva-
rige. Detta kan hämtas och skrivas ut från Transportstyrelsens 
hemsida.

Utöver grundläggande säkerhetsutbildning krävs förtrogen-
hetsutbildning ombord, vilket ska anordnas av rederiet på de 
aktuella fartygen.

Waxholmsbåtar på varv
Waxholmsbolagets fartyg Waxholm I, Roslagen och Vånö be-
finner sig på Oskarshamns varv för renovering. För Waxholm I 
blir det en totalrenovering samt att man byter drivlinor förutom 
huvudmaskineriet. Leverans i februari. Även Roslagen total- 
renoveras. Förstäven ska anpassas för bättre tillgänglighet och 
för godstransporter. Man byter även hela drivlinan inklusive  
motorer (till MTU). Leverans beräknas till maj. Vånö ska få 
nya trycklager då man haft problem med vibrationer ombord. 
Leverans i december 2014.

Hur märktes U-båtsjakten i skärgården?
Ute i skärgården märktes inte så mycket av underrättelseope-
rationen i oktober. Veckan började som en helt vanlig dag för 
besättningarna på Lote och Olliver. Så års är det mest bofasta 
och konferensgäster som rör sig i hamnen. Man kunde konsta-
tera att det var för årstiden ovanligt mycket folk ute i Stavsnäs 
och taxibåtarna och Waxholmsbåtarna hade nog mer att göra än 
vanligt. Vidare skymtade vi mer än en gång våra fartyg i de sänd-
ningar som hölls från Stavsnäs samt från Styrsvik. Bra reklam att 
få se de fina skorstensmärkena i förgrunden. Det hör inte heller 
till vardagen att SVT sänder live från kajen hela morgonen. Att 
helt plötsligt befinna sig mitt i en nyhetssändning som går ut till 
många frukostbord över hela landet hör inte till vanligheterna. 
Utöver detta har vi inte på något vis påverkats av underrättelse-
operationen. De fysiska områden som har varit av intresse för 
underrättelseoperationen flyttade sig över tiden. Trafiken som 
sådan har inte påverkats, de områden som vi trafikerar har inte 
varit avlysta. Oaktat detta kan vi konstatera att uppmärksamhe-
ten ombord på sätt och vis självklart plockats upp ännu ett hack, 
alla ögon som kan spanar ut över vattnet. Det handlar inte bara 
om att spana och se om det dyker upp en säl utan även om man 
som allmänhet kan bidra med någon observation som kan vara 
ytterligare en pusselbit i underrättelseoperationen. 

Louise Ressel, Ressel Rederi AB

Systemtillsyn på nationellt tonnage
Transportstyrelsen har påbörjat arbetet med att införa det  
nationella tonnaget in i den tillsynsmetodik som kallas för sys-
temtillsyn. Metodiken går ut på att rederier med fler än 3 fartyg 
ska ha ett godkänt underhållssystem och tillsynen ska göras mot 
det underhållssystemet. På det sättet säkerställs att det är re-
derierna och fartygen som ansvarar för att fartyget är sjövärdigt. 
Transportstyrelsen utövar sedan tillsyn mot det system man har 
byggt upp och tillsammans med ombordbesök så har fartyget 
genomgått en sjövärdighetsbesiktning. 

Arbetet har påbörjats på ett fåtal rederier och Transport-
styrelsen har beslutat att inte fortsätta implementeringen av 
systemtillsyn med ytterligare rederier. Anledningen är att vi inom 
projektet för nationella föreskrifter sett att den tillsynsmetodik 
som arbetas fram där kommer att ersätta systemtillsynen inom 
några få år. Därför ser inte Transportstyrelsen att det är effektivt 
att börja arbeta in en metodik för att sedan övergå i en annan 
även om vissa principer är lika mellan systemtillsyn och den 
framtida tänkta modellen med egenkontroll och självdeklaration. 

För de rederier som har påbörjat arbetet med systemtillsyn 
finns två val. Antingen kan man fortsätta arbeta enligt den på-
började metodiken eller så kan man välja att avsluta det och gå 
tillbaka till den ordinarie typen av sjövärdighetsbesiktningar.  
Om man väljer att fortsätta arbeta med systemtillsyn så  
kommer detta inte att försvåra övergången till den tilltänkta  
kommande tillsynsmodellen med utökat inslag av egenkontroll 
och självdeklarationer, som föreslås i projektet nationella före-
skrifter. Mer information om projektet för nationella föreskrifter 
finns på Transportstyrelsens hemsida.

✯ Medlemsnytt

✯ Transportstyrelsen informerar

Waxholm I på Oskarshamns varv.

BOKA IN 
Skärgårdsredarnas årsmöte  

den 12 mars 2015!
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Stor EU-satsning på miljöeffektiv 
sjöfart
Motorways of the Sea, MoS, är den 
del av EU:s transportsatsning som 
stödjer utvecklingen av miljö- och 
energieffektiv sjötransport, främst 
inom Europa. En av MoS internatio-
nella konferenser ägde rum i Göteborg 
den 18-19 november. Carl Johan 
Hagman, VD Stena, medverkade om 
sjöfartens situation i ECA området. 
Samarbetsplattformen Zero Vision 
Tool, ZVT, fick i uppdrag av EU-
kommissionen att arrangera konferen-
sen och lyfta fram några av de projekt 

och investeringar som pågår för att nå de aktuella miljö- och 
effektivitetsmålen för sjöfarten. Carl Carlsson, Redareföreningen, 
tycker det är fantastiskt och helt rätt att Sverige fick stå som värd 
för konferensen.

– Sverige har kommit mycket långt i arbetet med att försöka 
hantera utmaningen med svavelreglerna för att på sikt uppnå en 
lönsam och miljöeffektiv sjöfart. Vi har en mycket proaktiv och 
drivande näring, och inte minst viktigt, ett positivt stöd från myn-
digheter och verk. Jag hoppas att våra politiker ser och förstår 
nyttan med allt det arbete som görs i Sverige.

LNG-terminal i Lysekil invigd
Skangass har invigt sin nya LNG-terminal som ligger i anslutning 
till Preems raffinaderi i Brofjorden utanför Lysekil. En terminal 
som Skangass har satsat över 700 miljoner kronor på och som  
är en del i Skangass satsning på miljövänligare drivmedel.

Miljardbygge beställt av Gotlandsbolaget
Gotlandsbolaget investerar över en miljard i den första LNG-
drivna färjan under svensk flagg – leveransen beräknas till 2017. 
Fartyget ska byggas på GSI-varvet i Kina och kommer på utsidan 
att likna de två färjor som rederiet tidigare fått levererat från var-
vet – M/S Visby och M/S Gotland.

Förutom att fartyget blir den första svenskflaggade färjan  
med LNG-drift, så ska också skrovformen förändras något för  
att ytterliga minska energiförbrukningen och förbättra dess  
miljöprestanda. Fartyget ska ha plats för 1 650 passagerare 
och komforten kommer utvecklas något jämfört med de tidigare 
fartygen. Färjan beräknas kosta nära 1,5 miljarder kronor och är 
den enskilt största investeringen i rederiets 150-åriga historia. 
Leveransen sker troligtvis under första halvåret 2017. Samma år 
som den nya avtalsperioden för trafiken inleds. Färjan kommer 
trafikera den norra rutten – Nynäshamn-Visby – och ska ersätta 
de två mindre färjorna, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II.  
Det innebär vissa förändringar i turlistan. Det finns idag ingen 
etablerad infrastruktur för att kunna bunkra fartyget med LNG, 
men två alternativ utreds och det är Visby eller Nynäshamn.

Metanol nästa
Snart slutar det att ryka ur skorstenarna på flera av Stenas båtar. 
De nya, hårdare miljökraven i nordeuropeiska vatten tvingar re-
derierna att tänka i nya bränslebanor. Den 240 meter långa färjan 
för 1500 passagerare, Stena Germanica blir i början av 2015 
världens första metanoldrivna fartyg. Projektet genomförs i sam-
arbete med den ledande motortillverkaren Wärtsilä, hamnarna i 
Göteborg och Kiel samt världens största metanoltillverkare och 
leverantör, Methanex Corporation. Ombyggnaden kommer att 
ske på Remontova-varvet i Polen med start i slutet av januari 
2015. Hela processen beräknas ta sex veckor och finansieras 
delvis genom EU-initiativet ”Motorways of the Seas”. Totalt upp-
går kostnaden för projektet till cirka 22 miljoner Euro. Wärtsilä 
har utvecklat teknik och utrustning för att konvertera motorerna 
samarbete med Stena Teknik. Motorn blir efter omställning ”dual 
fuel” där metanol används som primärt bränsle, medan möjlighe-
ten också finns att använda MGO (Marine Gas Oil) som backup. 
Metanol är en färglös vätska som kan framställas av naturgas, 
kol, biomassa eller till och med CO2. Genom metanolanvänd-
ningen minskar utsläppen av svavel (SOx) med ungefär  
99 procent, kväve (NOx ) med 60 procent, partiklar (PM) med  
95 procent och koldioxid (CO2) med 25 procent jämfört med  
dagens bränsle.

Världens första 100 % batterifärja levererad
I november döptes Norleds nya batterifärja för Sognefjorden 
i Norge. Det är världens första till 100 % batteridrivna färja. 
Investeringen har möjliggjorts genom att norska staten finansie-
rar färjedriften. Enligt Norled har eldrift den största verknings-
graden, och ett lågt elpris i kombination med noll utsläpp gör 
tekniken oslagbar på de ställen där den är teknisk möjlig att an-
vända. Begränsningen är driftsradien. Förutom eldrift har färjan 
utrustats med ett effektivt, energibesparande ventilationssys-
tem, LED belysning, lättvikts katamaranskrov i aluminium och en 
stor långsamtgående propeller med hög verkningsgrad. Färjan 
måste kunna laddas i färjelägena på båda sidor om fjorden under 
den korta tid som det tar att lasta om. Den kopplas automa-
tiskt till landström och förtöjning när den lägger till i terminalen. 
Tekniken kommer från järnvägsindustrin och är väl beprövad där. 
Utmaningar är tidvatten och vågor. Norled har flera LNG-färjor 
idag som går på längre sträckor. En undersökning visar att 47 
av totalt 125 färjeförbindelser kan vara aktuella för batteridrift. 
Batterifärjan sätts i drift 1 januari 2015.

Nytt batteridrivet drönarfartyg på väg
Klassningssällskapet DNV GL har utvecklat ett obemannat och 
el-drivet containerfartyg för kortare rutter. Fartyget kallat ReVolt 
drivs av ett batteri på 3.000 kWh, som genom att minimera de 
komponenter som vanligen kräver mycket underhåll också mini-
merar driftkostnaderna. 

Energiförlusten i ReVolts drivlina är bara 40 procent, vilket ska 
jämföras med 85 procent för ett traditionellt dieseldrivet contai-
nerfartyg, skriver DNV GL i ett pressmeddelande. Drönarfartyget 
– som alltså inte behöver någon besättning – kan utnyttja hela 
fartygsvolymen till last, vilket ytterligare minskar driftkostnaderna. 
Jämfört med ett konventionellt containerfartyg kan ReVolt mins-
ka rederiets kostnader med upp till 34 miljoner dollar under dess 
30-åriga livstid. KÄLLA: Sjöfartstidningen

✯ Miljö och teknik

Carl Johan Hagman, VD Stena.
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Uppskattat seminarium på temat energieffektivisering  
och eco-driving
Svenskt Marintekniskt Forum tillsammans med Blueflow 
Technologies och Styrsöbolaget höll i november ett välbesökt 
seminarium med fokus på ekonomiska och miljömässiga vinster 
genom en energieffektiv framdrivning. Flera skärgårdsrederier 
och underleverantörer var på plats i SSRS lokaler på Långedrag 
i Göteborg när Färjerederiet och Styrsöbolaget presenterade 
sitt arbete med energieffektivisering och eco-driving. Båda re-
derierna vittnade om positiva effekter på bränsleförbrukning, 
miljön och inte minst, kundnöjdheten. Utbildning i eco-driving 
har resulterat i mindre buller, smidigare överfart och tilläggning. 
Styrsöbolaget kunde med hjälp av Blueflow Technologies bräns-
lebesparingssystem visa tydliga siffror på hur bränsleåtgången 
varierar mellan olika körstilar på en och samma rutt under 
samma tidsintervall. De har som ett resultat av installationen av 
Blueflow sparat 15 % bunker. Ett trettiotal intresserade deltagare 
tog chansen att följa med en av Styrsöbolagets båtar ut efter 
seminariet för att under eldsjälen och befälhavaren Kim Sjögrens 
uppsikt se eco-driving uppifrån bryggan. Svenskt Marintekniskt 
Forum planerar ett liknande seminarium till våren i Stockholms 
skärgård och önskar alla välkomna då.

Under ytan
Forskare vid KTH har tagit 
fram en robot-ubåt för att 
ta reda på hur de stora 
havsdjupen ska kunna ut-
forskas. Upphovsmakarna 
sätter likhetstecken mel-
lan farkosten och dagens 
luftburna drönare med en 
betydande skillnad:

– Djuphavsdykning är ingen lek, miljön är till och med tuffare 
än förhållandena i yttre rymden, säger Jakob Kuttenkeuler, pro-
fessor vid KTH.

Ubåten, som ser ut ungefär som en snäll torped, kallas för Carl 
och är en listig rackare. Den är en så kallad autonom undervat-
tensfarkost (Autonomous Underwater Vehicle, AUV), vilket inne-
bär att den klarar av att jobba på egen hand utan yttre styrning. 
Autonoma (det vill säga självmanövrerande) krävs för att mer 
omfattande kunna utforska djuphaven, det vill säga den del av 
världshaven som har ett havsdjup på runt 2 000 meter eller mer. 
Det ska tilläggas att cirka 60 procent av jordens yta och 90 pro-
cent av haven utgörs av just djuphav. Carl och andra AUV:er kan 
dock göra stor nytta även på grundare vatten.

Östersjön – vem bryr sig…
Den digitala versionen av utställningen Östersjön - vem bryr sig... 
har nominerats till Svenska Designpriset kategorin ”Information - 
digital”. Hemsidan är skapad av PS Communication som tagit ett 
helt nytt grepp på sättet att presentera några av de miljöproblem 
som påverkar Östersjön.

Den digitala utställningen kan idag läsas via dator, smartphone 
och surfplatta på http://vembryrsig.hallbarahav.nu/

Miljöseminarium om hållbar kollektivtrafik på vatten
I september anordnade Stockholms Läns Landstings miljöavdel-
ning tillsammans med Waxholmsbolaget och Trafikförvaltningen 
ett miljöseminarium. Syftet var att identifiera kunskapsläget och 
sprida goda exempel för att utveckla ett strategiskt arbete som 
leder till en hållbar sjötrafik. Gustaf Myrsten, Rederi AB Ballerina, 
presenterade den nya batteridrivna pendelbåten M/S Sjövägen i 
Stockholms hamn, Joachim Skogsberg, Echandia Marine berät-
tade om utvecklingen av eldrivna pendelbåtar. Västtrafik talade 
om de miljökrav som ställs vid upphandling av sjötrafiken och 
Waxholmsbolagets Åsa Tivelius och Morgan Rindeskär berät-
tade om bolagets miljöarbete. 

Marint skräp
Det marina skräpet kommer till stor del från enskilda konsu-
menter och består till största delen av förpackningar och plast 
såsom plastpåsar, flasklock och matförpackningar. Det visar en 
ny rapport från Håll Sverige Rent där skräpet längs tre stränder 
utmed västkusten analyserats. Plast, förpackningar och en-
gångsprodukter från enskilda konsumenter toppar listan över 
skräpet längs västkusten. Att det marina skräpet till så stor del 
kommer från privatpersoner är en konsekvens av vår tids kon-
sumtions- och produktionsmönster. Hela 87 procent av skräpet 
från en strand utanför Göteborg kan exempelvis härledas direkt 
till privatpersoner. 

– Vissa kuststräckor i Sverige ser ut som soptippar där det 
samlas skräp från när och fjärran. Det mesta av skräpet är så-
dant som vi människor använder i vår vardag, säger Jessica 
Ångström, marinbiolog på Håll Sverige Rent. Att skräpet hamnar 
i havet beror på faktorer som bristande infrastruktur och rutiner 
kring avfallshantering och renhållning både på land och till sjöss, 
men också att vi människor fortsätter att skräpa ned.

Realiserad framtidsmodell för fritidsbåtlivet 
Quadrofoil går i stort sett ljudlöst, lämnar inga svall och går 
skumpfritt över vågor. Men framförallt släpper den inte ut några 
avgaser och det kostar bara några kronor i elektricitet för att fär-
das tiotals sjömil. Allt enligt tillverkaren. Quadrofoil kostar 15 000 
euro i grundutförande. Hela skapelsen byggd i kompositmaterial. 
Själva skrovet väger bara 100 kg.  Den går helt och hållet på el, 
klarar 20 knop och har en räckvidd på 54 sjömil. Den levererar 
5,5 kW kraft och batterikapacitet på 10 kWh. Det räcker till en 
toppfart på 21 knop och en räckvidd på 54 sjömil. Batterierna 
laddas i vanligt 220-uttag på två timmar. Styr gör man med en 
flygplansinspirerad ratt där man i mitten får all färddata, såsom 
fart, förbrukning, batteristatus och räckvidd. Bärplanen går att 
fälla upp och då blir djupgåendet bara 15 cm. Storleksmässigt 
är den i klass med en jolle eller vattenskoter. Tillverkaren rekom-
menderar att man inte kör i vågor högre än 50 cm. Till skillnad 
från de flesta liknande projekt har Quadrofoilen bara någon må-
nad kvar till att nå sina första kunder. Det går att beställa den på 
nätet redan nu och första 100 leveranserna sker i mars 2015.
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1969 startade ett livslångt äventyr för Janne 
då han och hustrun Eva köpte sin första båt 
av baron Rutger von Essen på Skokloster. 
Det var början på Utö Sjötaxi, sedermera Utö 
Rederi AB. När Waxholmsbolagets inhyrda 
fartyg ”Sagan” gjorde en tur i 8 knop körde 
Janne tre turer i 24 knop – allt var en kamp och 
Janne ville alltid vinna! Året därpå motade 
Waxholmsbolaget ”Olle i grind” och satte in 
sin då snabbaste och bästa båt – Havsörnen. 
Trots den betydligt tuffare konkurrensen från 
Havsörnen så blev passagerarantalet bra. 

På den tiden var det ganska glest mellan 
turerna till Utö så det fanns bra med tid på  
dagarna att göra annat. Janne insåg att 
det behövdes mer än ett ben att stå på. Så 
startade tiden med sopkörning, bensin-
mack, skogsarbeten och utkörning av skog, 
dagsturer till Huvudskär mm. Skutan Karin 
(Holländsk koff) och bogserbåten Tjurö 
köptes in. Båda fartygen var försedda med 
stora skogskranar. Affärerna gick bra och en 
större taxi båt – Mysing nr 1 – beställs av 
Marinteknik i Öregrund. Den var 19,20 meter 
lång och certifierad för 98 passagerare. En 
tredubbling av kapaciteten. Mysing levere-
rades våren 1974 men även hon visade sig 
snart vara för liten då hälften av resenärerna 
till Utö valde att åka med Mysing i stället för 
Waxholmsbolagets båtar.  I samband med 
att Utö utvecklades gav det positiva ringar i 
vattnet till rörelsen som bl a tog hem brygg- 
entreprenaden om flera hundra meter bryg- 
gor i Utö Gästhamn. Samtidigt startade 
Janne en slip- och varvsverksamhet.

1975 inleddes ett första samarbete med 
Waxholmsbolaget som varade fram till 1990. 
Passagerarantalet fortsatte att öka och en ny 
och större båt planerades. Det blev ”Harry 
Hjörne” från Göteborg som efter rätt omfat-
tande till- och ombyggnad togs i bruk 1979. 
Det blev Mysing nr 2. 

I början av 80-talet startade Janne 
det som senare kom att bli ”Kustlinjen” 
med nyförvärvet Strömskär (stålskrov). 

Strömskär gick under våren på lite char-
ter och fick under sommarturlistan en helt 
ny trad t o r Nynäshamn – Trosa samt t o r 
Nynäshamn  – Utö – Huvudskär. Trafiken gick 
tisdag till söndag med olika turer varje dag. 
1984 önskade Skärgårdsstiftelsen att trafi-
ken skulle utgå från Årsta i stället för Dalarö 
via Ornö. Janne chansade och tog uppdra-
get att trafikera Årsta-Utö med Strömskär i 
konkurrens med Waxholmsbolagets fartyg 
som utgick från Dalarö till Utö. Året efter 
lade även Waxholmsbolaget över trafiken 
till Årsta. Man överlät inga fler turer till Utö 
Sjötaxi det året.

Passagerarantalet ökade för varje år och 
på våren 1988 tecknade Janne ett avtal med 
Hasse Wester om ett nybygge till våren 1989. 
Detta blev rederiets Mysing nr 3 som var 
mycket uppskattad inte minst för en trevlig 
inredning och gott om bagageplatser. 

Emellertid bestämde sig Janne och hustru 
Eva under vintern 1990-91 att upphöra med 
varv och sjötaxirörelsen. Istället arrenderade 
man Ålö Gård av Skärgårdsstiftelsen. Janne 
som var utbildad i jordbruk skulle äntligen 
få ägna sig åt sin barndomsdröm - att vara 
bonde. Därmed var Utö Sjötaxi AB ett min-
ne blott och bolagsnamnet ändrades till Ålö 
Gård AB. Herefordkor och pälsfår införskaf-
fades. Under de här åren satt Janne med 
i Landstinget och i den egenskapen blev 
han förutom nämndeman i Svea Hovrätt 
även invald 1993 i styrelsen för Stockholms 
Sjötrafik.

Längtan efter aktiv sjötrafik blev allt för 
stor. Tillsammans med Lolle Jönsson och 
Tomas Tesch bildades ett partrederi med 
tre ägare om varsin tredjedel. Det fanns en 
bra båt till salu på västkusten – Kosterö från 
Skärhamn. Köpet var klart i december 1993. 
Samma dag som köpekontraktet skrevs 
var det dags för första styrelsemötet på 
Stockholms Sjötrafik. Eftersom det nybil-
dade bolaget innebar en konkurrenssitua-
tion så valde Janne att inte sitta kvar i sty-

relsen.  I december 2002 övertog Utö Rederi 
AB driften av Skarpö och började året-runt 
trafik. Samma år köptes ytterligare en båt in 
- Utö Express. Sommaren 2003 fick man till 
en mycket bra turlista, där Mysing och Utö 
Express gick med 1,5 timmars mellanrum 
och kunde på så sätt hjälpa varandra när 
det riskerade att bli för mycket passagerare. 

Åren gick och tankar på försäljning 
av rederiet började ta form. 2005 köpte 
Gustaf Myrsten rederiet samtidigt som 
Janne slutförde ett nytt femårsavtal med 
Waxholmsbolaget. Janne var kvar som vd i 
Utö Rederi AB t o m hösten 2007 och var 
rederiets förste skepparvikarie t o m 2010. 
Under våren 2007 utökades rederikontoret 
med en platschef och Gustaf Myrsten tog 
över som vd. 

Janne var mycket kreativ i försöket att fin-
na ett nytt rederikontor och det slutade med 
ett husköp med många rum med utrymme 
för både kontor och övernattningsrum för 
fartygens besättningar. 

De sista åren ägnade Janne främst åt fa-
miljen – men var naturligtvis som alltid aktiv 
i olika sammanhang exempelvis kyrkorådet, 
Utö kontaktgrupp och som borglig vigsel-
förrättare.

Personalen Utö Rederi AB

✯ Person- & Företagsnytt

Till minne av Janne Schröder grundare av Utö rederi aB, vår vän och arbetskamrat

– Janne du var för oss solen som lyste ur diset 
kring Nåttarö, Ålö och Utö!
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VD-byte på Imatech 
Carl Fornander har varit VD på Imatech Marin & Industri AB se-
dan bolaget etablerades i maj 2013. Carl Fornander har tackat 
ja till en ny utmaning som direktör och operativ chef för Windy 
Scandinavia AB. Han lämnar sin befattning på Imatech den 31 
december. Carl ersätts av Hans Krondahl som går in som tf VD 
tills en ordinarie VD är rekryterad. Den processen har redan på-
börjats. Hans Krondahl valdes in i Imatechs styrelse i samband 
med att det nya bolaget bildades under 2013. Hans är konsult i 
eget bolag och har en tung meritlista som bland annat omfattar 
ledande positioner inom Volvo Cars i Sverige och USA. Hans 
Krondahl var även VD på Meca Scandinavia AB fram till 2011.

Ny VD på Stockholms Reparationsvarv
Rederi AB Gotland förvärvade förra året 25 procent av 
Stockholms Reparationsvarv AB och ökar nu sitt innehav med 
ytterligare 37,5 procent genom köpet av en av huvudägarnas, 
Erik Söderbergs, hela innehav. Således innehar nu Rederi AB 
Gotland aktiemajoritet om totalt 62,5 procent. 

Ny VD för Stockholms Reparationsvarv AB blir Staffan Röberg 
som också är en av delägarna och grundarna från starten 1992. 
Staffan behåller sitt delägarskap med ett innehav om 37,5 pro-
cent.

”Vårt tidigare förvärv byggde på god kännedom om varvet. 
Det senaste året har en omfattande miljöcertifiering genomförts 
samtidigt som efterfrågan ökat vilket stärkt vår tro på varvets 
framtid.” säger Håkan Johansson, VD på Rederi AB Gotland.

”Varvet på Beckholmen är av stor betydelse i flera avseenden. 
Det är en viktig resurs för oss rederier som är verksamma på 
östra sidan av Sverige, samtidigt är det ett unikt kulturarv som 
vi förvaltar. Vi ser fram mot att driva och vidareutveckla verk-
samheten i en anda av dialog och ömsesidig förståelse med 
de många intressen som omger Beckholmen. ”säger Jan Eric 
Nilsson, Styrelseordförande i Stockholms Reparationsvarv AB.

ÖMC filial på Rindö
Öckerö Maritime Center, ÖMC, kommer att starta utbildningar  
på Rindö i Stockholms skärgård från årsskiftet. De kommer att 
erbjuda samma refresh utbildningar som på Öckerö. Se hem-
sidan www.sjosakerhet.nu för mer information och bokning. 

Foto på K-märkt fartyg vann deltävling
Wiki Loves Monuments, enligt Guinness rekordbok världens 
största fototävling, pågick under september. Nu har vinnarna 
i den svenska deltävlingen utsetts. Förstapriset går till Elin 
Kellersson, för hennes bild på det k-märkta fartyget Sarpen, 
med hemmahamn i Simrishamn. Tävlingen, där alla är välkomna 
att delta, fokuserar på våra kulturskatter. Tanken är att samla in 
bilder på kulturhistoriskt intressanta platser och byggnader över 
hela världen. I Sverige ingår också de 128 fartyg som k-märkts av 
Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer.

Två fartyg får vara med och representera Sverige i den inter-
nationella tävlingen. Förutom Sarpen finns en bild på ångfartyget 
Ejdern, med hemmahamn i Södertälje, med bland finalisterna. 
Dessutom syns det k-märkta Stockholmsfartyget Deodar på 
tredjeprisplatsen i far-
tygskategorin.

– Nu hoppas vi såklart 
att de här fina bilderna 
kommer ta sig långt 
i den internationella 
tävlingen, säger Fredrik 
Blomqvist.

Skärgårdsbåtar i väster 
– Passagerartrafik i kustband och insjöar
Författaren, redaktören och bokförläggaren Håkan Tollesson 
har kommit ut med ännu en bok om båtar, den tolfte i ordningen. 
Boken Skärgårdsbåtar i väster är en genomgång i ord och bild av 
588 rederikonstellationer i det geografiska området från Torsby i 
norr till Laholm i söder, från Kosteröarna i väster till Tranås i öster. 
Det är ett ambitiöst verk med drygt 600 bilder på äldre och nyare 
passagerarbåtar, från mitten av 1800-talet och fram till idag, pre-
senterade efter län, kommuner och orter.

Författaren bedriver sedan 2001 även insjötrafik med passa-
gerarfartyg, men står i begrepp att avyttra båten eller hela rörel-
sen, då han sedan en tid engagerat sig i fraktfart i Östersjön och 
Nordsjön istället. Passagerarbåten Svanen som han kör på sjön 
Öresjö i Borås gjorde den 5 november sin 1.000:e kvällskryss-
ning med räkfrossa och musikunderhållning på sjön, och det 
vore ju lämpligt att sätta punkt efter det, säger Håkan.

Boken Skärgårdsbåtar i väster kan beställas direkt från  
författaren på telefon 0738-18 57 67 eller via e-mail:  
hakan.tollesson@gmail.com. Priset är 495 kr inkl porto inom  
landet, 585 kr inkl porto inom övriga Europa.

Göteborg får en kulturbåtshamn
De gamla pirarna på Eriksberg har rustats upp och möjliggjort en 
kulturbåtshamn. Redan 27-28 september fylldes de nyrenove-
rade pirarna med k-märkta båtar då Göteborgs kulturbåtsfestival 
arrangerades. Renoveringen av pirarna, som är en lämning från 
varvsindustrins tid, är ett första steg mot ett förverkligande av 
en kulturbåtshamn, som många entusiaster har förespråkat och 
pirarna görs också mer tillgängliga med trädäck, bänkar och 
belysning. Att komma närmare vattnet har varit en av götebor-
garnas starkaste önskningar inför stadens 400-årsjubileum 2021. 
Under året har en förstudie pågått som har handlat om att rusta 
upp de gamla pirarna i Eriksbergs hamn och därmed möjliggöra 
en kulturbåtshamn.

✯ Kultur och boknytt

BOKA IN 
Skärgårdsredarnas årsmöte  

den 12 mars 2015!

På Myntkabinettet i Stockholm med 
efterföljande middag på m/s Riddarholmen.
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Den isländska turistnäringens bransch-
organisation, SAF, som organiserar pas-
sagerarrederier på Island, deltog för första 
gången och representerades av två perso-
ner vid NordPassmötet. turistnäringen 
ökar explosionsartat i landet och där finns 
många valskådningsfartyg. totalt har man 
84 registrerade passagerarfartyg på Island. 

NordPass-mötet diskuterade de olika 
ländernas regelverk och informerade var-
andra om aktuella ärenden i respektive 
land. Bland annat avhandlades cabota-
getrafik, tillämpning av nya regelverk, 
behörighetskrav, bemanning, alternativa 
bränslen, elbåtar och stöd för miljöför-
bättringar.

Nästa möte kommer att hållas 9 oktober 
2015 i Göteborg i samband med Skär-
gårdsredarnas leverantörsmässa den 8 
oktober i Eriksbergshallen.

NordPass är ett forum för de branschor-
ganisationer i Finland, Sverige, Norge, 
Danmark och Island som organiserar re-
derier med inrikes passagerarfartyg. Syftet 
med nätverket är att utbyta kunskap och 
erfarenheter, att sträva mot en gemensam 
säkerhetsnivå bland de nordiska fartygen 
och att tillsammans förbättra branschens 
villkor samt att öka allmänhetens kun-
skap om branschen. tillsammans opere-
rar NordPass över 400 rederier med fler 
än 1100 fartyg.

Det nordiska nätverket NordPass höll möte den 5-7 november i Rudkøbing i 
Danmark. Representanter från sex nordiska föreningar för inrikes passagerar-
trafik träffades för att diskutera gemensamma mål och angelägenheter.  
För första gången fanns även Island representerat.

NordPass medlemmar
• Hurtigbåternes Rederiforbund, HRF 

(Norge)
• Rederiernes Landsforening, RLF 

(Norge)
• Skärgårdsredarna (Sverige)
• Suomen Matkustajalaivayhdistys r.y. / 

Passagerarfartyg i Finland r.f. (Finland)
• Sammenslutningen af Mindre 

Erhvervsfartøjer, SME (Danmark)
• Småøernes Færgeselskaber 

(Danmark)
• SAF, isländska turistnäringens 

branschorganisation

NordPass växer
text & foto: leena tegevi
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I Sundsvall driver trion åtta olika restau-
ranger. Biteline, som är sportbar, finns på 
tre olika adresser i staden, torget Bras-
serie vid Stora torget, restaurangerna vid 
Bergsåkers travbana samt personalmat-
salen vid Ortvikens Bruk. Antalet med-
arbetare är 35 på heltid vartill kommer 
omkring 400 under säsong.

Årets entreprenör i Sundsvall
I år tilldelades trion utmärkelsen Årets 
entreprenör i Sundsvall av Juniorhandels-

kammaren. Detta pris tilldelas ett företag 
eller en person som med nyfikenhet, pas-
sion, envishet, optimism och visionärt 
tänkande utvecklar nya affärsmöjligheter 
och detta passar ju bra in i trions arbets-
sätt.

Som inte detta vore nog heter också de-
ras restaurangfartyg Medvind. Detta far-
tyg är i trafik mellan maj och september 
och man lockar med både lunch- och mid-
dagskryssningar. På menyn står en härlig 
skärgårdsbuffé. Under 2014 genomfördes 
130 kryssningar.
Medvind är av katamarantyp och är lite 
känslig för sjögång. Därför brukar man 
välja en rutt kring Alnön som erbjuder 
lugn sjö, men någon gång ibland går man 
söderut och kryssar i skärgården vid Juni-
skär. Säkerheten kommer förstås i första 
hand.

Fartyget har plats för 188 sittande gäs-
ter men har certifikat för 250 personer i 
D-området. På övre däck, med plats för 

50 personer, har man en härlig panora-
mautsikt.

Under en vecka om året har fartyget 
sin bas i Hudiksvall. I denna hälsingestad 
finns ingen trafik med passagerarfartyg 
och skärgården där går inte att nå med 
mindre än att man har egen båt.

Fartyg med brokig historia
Fartyget byggdes 1971 av Karlskronavar-
vet med namnet Ölandssund för Rederi 
AB Ölandssund. tanken var att sätta hen-
ne i trafik mellan Kalmar och Öland sedan 
Ölandsbron blivit klar. Man räknade med 
att det var många som inte skulle ta bron. 

Samtidigt funderade skeppsredare Len-
nart Kihlberg över samma sak. Kihlberg 
drev Kalmarsundsbolaget och transporte-
rade bilar och passagerare mellan Kalmar 
och Färjestaden. Ovetande om Ölands-
sundsbolagets nybygge började han vid 
sitt varv i Kalmar också bygga en kata-
maran som fick namnet Kalmarin. 

De båda konkurrerande bolagen kom 
dock till en överenskommelse där Kalma-
rin chartrades ut för trafik i Stockholm 
och Ölandssund fick sättas i trafik sedan 
bron blivit färdig. Sägas skall att det inte 
blev någon succé för någondera parten. 
Redan den 1 december 1972 inställdes 

När man kommer till Sundsvall får man inte försumma att sig en tur med stadens 
restaurangbåt Medvind. Hon drivs av Sundsvalls Rederi AB sedan 2007. Det som 
är lite ovanligt är att männen bakom bolaget, Per och Ola Hermansson samt Jonas 
Hamlund inte tidigare har någon erfarenhet från sjöfart utan är verksamma inom 
restaurangbranschen. Men där har man desto större erfarenhet.

M/S Medvind, Sundsvalls Rederi AB 
4394, 4395, 4397, 4433, 4439, 4501, 4522
Pelle Hermansson, delägare i Sundsvalls Rederi och styrelseledamot i Skärgårdsredarna
MS Medvind som Strömskär och Helmi

Mat till sjöss i Sundsvall
text: krister bång

FOTO: JOAKIM SÖDERBERG, FOxSOUND

Pelle Hermansson. FOTO LEENA TEGEVI
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trafiken på Öland och Ölandssund lades 
upp i Kalmar.

Efter ett tag hade man funnit en ny trad 
för fartyget. Under namnet Perlen sattes 
hon i mars 1974 in i trafik mellan Hel-
singborg och Snekkersten i Danmark. Då 
hade hon byggts om i Sölvesborg och för-
setts med nya barer och en tobakskiosk.

Inte heller här blev fartyget någon läng-
re aktör och sommaren 1976 kunde man 
finna henne i trafik mellan Malmö och 
Köpenhamn.

Till Finland 
I november 1976 såldes fartyget till Fin-
land och kom att trafikera Saimen under 
namnet Saimaan Helmi med utgångs-
punkt från Savonlinna. Efter 1982 års 
säsong var det slutkört på de finska sjö-
arna och fartyget hamnade ett kort tag i 
Hangö.

I augusti 1983 kom hon till Björneborg 
och tre år senare kortades namnet av till 
Helmi.

Fartyget var då säkerligen i dåligt skick 
för hösten 1987 kom hon till Nystad för 
reparation. I maj 1988 var det dags att 
sätta fartyget i trafik från Åbo och då 
hade hon döpts om till Birgitta.

Medvind
I oktober 1989 köptes hon tillbaka till 
Sverige och från 1990 drevs hon som 
krogfartyg av Stockholms taxiflotta & 
Co KB (torbjörn Karlsson) med namnet 
Strömskär. Fartygets tilläggsplats var vid 
Skeppsbron nära Slussen.

I mars 2004 övertogs driften av No 
Fear Rederi & Chartering AB i Stockholm 
och åter blev det ett nytt namn, No Fear. 
Stockholms taxiflotta behöll dock ägan-
det av fartyget. I början av 2006 återtog 
Stockholms taxiflotta driften av fartyget 
och för att lägga det gamla bakom sig fick 
fartyget sitt nuvarande namn Medvind. 

Fartyget sattes upp på salulistan och i 
december 2006 kunde fartyget inköpas 
av Sundsvalls Rederi AB. Under sin tid i 
Sundsvall har Medvind byggts om ordent-
ligt och det verkar som om gamla Ölands-
sund äntligen hittat sin rätta miljö. 

Tidigare trafik på Sundsvall
Den mest legendariska båten i trafik från 
Sundsvall är Aramis som trafikerade norr-
landskusten med Sundsvall som utgångs-
punkt åren 1950 till 1982. Det var en 
gammal vedettbåt som Marinen hade tills 
hon 1950 byggdes om till passagerarfar-
tyg. Kapten Bölja var starkt förknippad 
med båten. Efter flera hemorter runt vårt 
land återfinns detta fartyg nu i Stockholm 
med namnet Jera.

År 1984 kom katamaranen Vindhem 
till Sundsvall och sattes i trafik på traden 
Sundsvall-Bremön. Hon är identisk med 
Kalmarin som en gång byggdes för Kal-
marsunds-trafiken. Hon gick under två 
år i Medelpad innan hon förflyttades till 
Stockholm. Och där går hon fortfarande 
som populär middagsbåt.

M/S Saimaan Helmi 1981. FOTO KRISTER BÅNG

M/S Strömskär 2003. FOTO KRISTER BÅNG

Med M/S Medvind på skärgårdskryssning utanför Hudiksvall 2014. FOTO LEENA TEGEVI
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If och CARINA
If som är kaskoförsäkringsgivare, d.v.s. den intressent som 
försäkrar själva fartyget, utreder om ett haveri omfattas av 
försäkringen. Är detta klarlagt, utreds i samråd med rederiet 
om, hur och var fartyget skall repareras.

Är det frågan om rederiets ansvar kan detta antingen falla 
under kaskoförsäkringens kollisionsansvar d.v.s. rederiets 
ansvar för egendomsskador vid sammanstötning eller under 
CARINAS P&I-försäkring*. Grovt förenklat kan man säga  
att det ansvar som inte ersätts av kaskoförsäkringen ersätts  
av P&I-försäkringen.** I undantagsfall kan det krävas en 
utredning om vilken försäkring som försäkrar ansvaret.

Oavsett vem som försäkrar ansvaret krävs det utredning om 
aktuell skadeståndsrätt:

• Är rederiet ansvarigt?
• Är skadeståndskravet rimligt?  
• Finns det någon annan som kan hållas ansvarig?
• Sjölagen medger rederier att begränsa sitt ansvar  

till vissa belopp. Är en sådan begränsning aktuell?
• Om ansvaret uppstått utanför Sverige, vilket lands  

lagstiftning är tillämpligt?

Vid komplicerade ärenden krävs nästan alltid medverkan av 
kunniga sjörättsjurister. Både If och CARINA har etablerade 
kontakter med specialiserade advokatbyråer. Dessa kräver 
nästan alltid kompletterande utredningar. Erfarenhetsmässigt 
är det alltid bra att engagera en advokat så tidigt som möjligt i 
processen. I många länder är det formellt viktigt att advokaten 
så snabbt som möjligt erbjuds möjlighet att förhöra besätt-
ningen (statements) vilket kan ha stor betydelse vid en eventuell 
kommande domstolsförhandling. Detta gäller även i Sverige 
där vi utöver detta kan luta på oss myndighetsutredningar.   

Rederiets egen utredning
Befälhavaren eller rederiet skall enligt Sjölagen rapportera om 
olyckor och tillbud till transportstyrelsen (s.k. § 70 rapport). 
Detta skall bland annat ske vid dödsfall, svåra kroppskador, 
sammanstötningar, grundstötningar, övergivande av fartyg i 
sjön och diverse skador på last. Närmare besked om när, var 
och hur anges på transportstyrelsens hemsida.

Är rederiet ålagt att efterfölja ISM-koden kan även detta 
innebära en intern rapporteringskyldighet enligt det system 
som rederiet arbetar med. Båda dessa fall kan medföra en viss 
intern utredningsverksamhet.

text per erici

Utredningar vid haverier

 * P&I står för engelskans Protection and Indemnity och är benämningen på redarens ansvarsförsäkring
 ** Vid kollisioner med andra fartyg ersätter kaskoförsäkringen ansvaret för skador som uppstått på det andra fartyget, skador på last, bunker  
  och andra föremål som befinner sig på det andra fartyget samt den tidsförlust som drabbat det andra fartyget. detsamma gäller i princip även  
  vid sammanstötning med andra föremål än fartyg.  

Vid haverier, och då speciellt haverier som berör ansvarsfrågor, kan en mängd  
olika intressenter engagera sig.
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Transportstyrelsen  
Baserat på nämnda § 70 rapport eller om information kommit 
från andra källor utreds haveriet som underlag för statistikbe-
arbetning mm. Komplettering kan ske via förhör, Sjöförklaring 
etc. Före detta Sjöfartinspektionen utredde tidigare alla have-
rier men nu har en del av utredningsverksamheten har tagits 
över av Statens Haverikommission.

Statens Haverikommission (SHK)
SHK är en statlig myndighet som har till uppgift att utreda 
haverier och tillbud till haverier i samband med driften av ett 
fartyg i syfte att höja säkerheten. SHK kan i princip utreda alla 
typer av fartygsolyckor men skall alltid utreda händelser där 
fartyg har försvunnit eller övergivits i sjön, när någon avlider 
eller flera har blivit allvarligt skadade, allvarliga miljöskador 
eller om fartyget eller annan egendom fått omfattande skador.

SHK tar aldrig ställning i skuld- eller ansvarsfrågor. Indirekt 
kan dessa utredningar ha betydelse när det gäller att avgöra ett 
eventuellt ansvar då SHK så att säga vänder på alla stenar.

Sjöförklaring
Sjöförklaring regleras i Sjölagen och är det äldsta av utred-
ningsinstituten. Sjöförklaringar hålls i särskilda tingsrätter som 
utsetts till sjörättsdomstolar under ledning av domare och sak-
kunniga bisittare. Syftet är att klarlägga händelser och orsaker 
vid förlust eller skada på fartyg eller last samt skador och döds-
fall som drabbat personer ombord. Vid Sjöförklaring utfärdas 
ett sjöförklaringsprotokoll som inte utgör någon dom.

Initiativ till Sjöförklaringar kan tas av transportstyrelsen 
men även av rederiet, befälhavare eller lastägare.      

Från Ifs och CARINAS horisont är detta institut mycket 
viktigt då vi vid Sjöförklaringar tillsammans med rederiet aktivt 
kan ställa frågor som berör haveriet och eventuella ansvars-
frågor på ett helt annat sätt än vad som framkommer i andra 
utredningar med andra syften. Vidare väger en Sjöförklaring i 
många fall tyngre än andra utredningar i internationella sam-
manhang.

Sjöpolisen
Sjöpolisens utredningsgrupp utreder 
samtliga båtrelaterade tillgreppsbrott 
samt sjörelaterade brott enligt Sjölagen, 
Fartygssäkerhetslagen, Fiskelagen och 
Sjöfyndslagen.

Kustbevakningen
Kustbevakningen utreder miljöbrott.

Som framgår av denna lilla utflykt i utredningsfloran kan det i 
värsta fall vara mycket belastande för rederier och befälhavare 
att delta i alla förekommande utredningar. 

Därför kan det vara bra att känna till de olika begreppen i 
förväg. 

Per Erici
underwriter, If skadeförsäkring
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Visste du att de flesta framgångsrika per-
soner har misslyckats på vägen mot sin 
framgång? Jag vill dessutom påstå att de 
tycker att det är lika jobbigt att misslyckas 
som du och jag. Skillnaden är att de vet att 
misslyckandena är en förutsättning för att 
kunna lyckas.

Läs och låt dig inspireras. Låt inte dina 
rädslor stå i vägen för din framgång. För 
tänk om personerna jag nu skall berätta 
om hade låtit sina misslyckanden och  
nederlag stoppa dem. 

Rädslan för att få ett nej är ett av de van-
ligaste hindren vi stöter på. Ordet ”nej” kan 
kännas så jobbigt att höra att många hellre 
låter bli än tar risken. 

Walt Disney var inte en av dem. På 50- 
talet hade han nått stora framgångar med 
sina tecknade figurer Musse Pigg, Kalle 
Anka och deras vänner, men han bar på 
en dröm. En dröm om en nöjespark där 
man skulle färdas in i en magisk värld och 
få träffa sina favoritfigurer i verklig storlek. 

”If you can dream it, you can do it” var 
Walt Disney´s motto och han gick till ban-
ken för att få låna pengar till sitt Disneyland-
projekt.

 ”Har du blivit galen? Håll dig till dina 
tecknade figurer” svarade den första ban-
ken. Men Walt lät sig inte nedslås utan gick 
vidare till nästa bank. 

”Du måste ha jobbat för hårt. Försök att 
få lite mer sömn” var beskedet där. 

Och det var kanske inte så förvånande. 
Vi får inte glömma bort att på den här tiden 
fanns det inget som ens liknade den typ 
av nöjespark som Walt Disney drömde om 
att skapa. Men Walt trodde på sin idé och 
gick vidare till nästa bank, och nästa och 
nästa och nästa. 302 banker besökte Walt 
Disney och lika många gånger fick han nej.

Du har kanske, liksom några hundra 
miljoner andra personer, besökt någon av 
hans parker och vet därför redan slutet på 
historien. 
En annan person som inte var rädd för att 

få ett nej var Joanne. I början av 90-talet 
var livet tufft för henne. Hon var nyskild, 
arbetslös, deprimerad och hade en liten 
bebis att ta hand om. En dag fick hon en 
idé till en spännande barnbok och började 
skriva. När boken äntligen var klar tog hon 
mod till sig och skickade in den till tolv olika 
förlag. Alla tackade nej. 

Efter hårt arbete fick hon till slut ett förlag 
att ge ut boken och den trycktes i 1 000 
exemplar. Förlaget uppmanade Joanne att 
skaffa sig ett riktigt jobb också, eftersom 
”det inte finns pengar i barnböcker”.

I dag är JK Rowlings en av världens ri-
kaste personer och hennes böcker om 
Harry Potter är kända världen över. Det var 
tur att hon vågade ta risken att få ett nej. 

Själv kan jag tycka att det väldigt jobbigt 
att få ett nej från mina kollegor när jag haft 
en riktigt bra idé.

Rädslan att misslyckas och göra fel hin-
drar oss också ofta från att lyckas. Ingen 
längtar väl efter att misslyckas, men om vi 
inte vågar prova så har vi inte heller chan-
sen att faktiskt lyckas. 

Bill Gates förknippas oftast med fram-
gång och att lyckas. Men Microsoft var 
inte hans första företag. Det hette istället 
Traf-o-data och utvecklade trafikräknare 
men blev ingen större succé och Bill Gates 
och han kollegor fokuserade istället på att 
skapa Microsoft. Det gick bättre. 

På 70-talet bildades ett av världens i 
dag mest framgångsrika företag, Apple, av 
Steve Jobs och några av hans kompisar. 
De skapade det vi i dag tar för givet: den 
lättanvända datorn. 

Men något alla kanske inte vet är att 
Steve Jobs 1985 fick sparken från Apple. 
Han fick dessutom sparken av samma man 
som han själv anställt som vd några år ti-
digare. Detta blev början på en resa nedåt 
för Apple, och företaget var riktigt illa ute 
under 90-talet. 

För Steve blev det tvärtom början på 
något nytt. I ett tal han höll på Stanford 
University 2005 berättade han att detta 

var det bästa som hänt honom. Han star-
tade istället företaget Next Computer och 
utvecklade de tekniker som senare skulle 
komma att skapa Apples nya framgångar. 
1996 köpte Apple upp Steves företag Next 
och Steve Jobs blev åter chef på Apple, och 
resten är historia…

Våga misslyckas
Jag funderar ofta på varför vi är så rädda 
för att misslyckas, för att få ett nej eller i 
värsta fall få sparken, när det kanske är det 
som är nyckeln till att vi lyckas och istället 
blir det bästa som hänt oss. För om vi inte 
vågar prova nya arbetssätt, om vi inte vågar 
presentera våra idéer eller om vi inte vågar 
tro på att det vi gör är rätt, vad blir det kvar 
då? Ett gäng ja-sägare som nickar och hål-
ler med, men som inte själva har en åsikt.

Tänk om vi blev lite modigare och vå-
gade mer i vårt ledarskap, vilka fantastiska 
framgångar vi skulle se runt om i våra or-
ganisationer. För att lyckas måste vi våga 
misslyckas! 

Nästa gång du står inför en utmaning, 
så kan du använda ett av de enklaste och 
mest användbara råd som jag fått. Det var 
för mer än tio år sedan, i mitt tidigare yrke. 
Jag skulle hålla min första föreläsning på 
en konferens om bilsäkerhetsdetaljer. Fråga 
mig inte varför jag tackade ja, för jag var 
precis hur nervös som helst. 

Jag pratade med en kund till mig (som 
numera är en god vän) för att få lite pepp-
ning och tyck-synd-om. Men istället blev 
han tyst en stund och sedan sa han: 

–  Anders, är det dödlig utgång?
– Nej så klart inte svarade jag.
– Då så, vad väntar du på? svarade han… 

Det är något jag har försökt bära med mig 
inte bara i mitt yrkesliv utan även privat. För 
övrigt så var föreläsningen inte helt fläck-
fri, men jag gjorde det, och det är det som 
räknas.

✒ KRÖNIKA

Vill du lyckas? 
Våga misslyckas!
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