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I slutet av april var vi på Näringsdepartementets möte om 
den maritima startegin. I allt väsentligt verkar det som den 
nya regeringen tar upp stafettpinnen där den gamla växla-
de ut. Från Skärgårdsredarna har vi tagit tillfället i akt och 
skickat in kompletterande synpunkter till den tjänsteman 
som nu är ansvarig för samordningen av den maritima  
startegin på departementet.

Kunskap, innovation och forskning
Vi har länge försökt påverka Transportstyrelsen att spetsa 
till och utöka sin kunskap och kompetens runt skärgårds- 
trafik och det mindre tonnaget. Hittills har man hävdat att 
man jobbar med generalister och att alla inspektörer och 
handläggare ska kunna allt.  

Då i stort sett allt inom den internationella sjöfarten nu  
är delegerat till klassen kommer Transportstyrelsen att  
behöva fokusera bättre på den nationella sjöfarten och  
då är det nödvändigt att bygga på sin kompetens och  
specialistkunskap inom detta segment.

Inom forskning och utveckling på akademierna ligger  
fokus på SOLAS-tonnaget. Väldigt lite inriktas på det mindre 
kustnära tonnaget. När det nya nationella regelverket (PNF) 
träder ikraft 2017 så borde det öppna dörren för ny intres-
sant och viktig forskning för den kustnära sjöfarten. Detta 
skulle i förlängningen kunna bidra till teknikutveckling inom 
exempelvis säkerhet och miljö.  

Kollektivtrafik
Kvaliten på underlagen i trafikupphandlingarna måste bli 
bättre och utvärderingskriterierna mer inriktas mot rese-
närsservice, kvalitets- och miljöutveckling. Trafikavtalen 
behöver vara långa så att det stimulerar trafikföretagen till 
investeringar i exempelvis ny miljöteknik och klimatsmartare 
sjötrafik. 

Mer utrymme för innovationsupphandlingar som driver 
utvecklingen framåt behövs. Sjötrafiken bör ses som ett 
naturligt komplement till övriga transportslag och sjöfarten 
måste komma in tidigt i stadsplaneringen som ett alternativ 
till de andra trafikslagen. För att man ska få en fungerande 
kollektivtrafik på vattnet krävs exempelvis omstigningsplat-
ser från buss och spårbunden trafik, infartsparkeringar och 
möjligheter att ta med sig cykeln ombord. Väderskydd och 
trafikinformationssystem på angöringspunkterna behöver 
förbättras. Kajer för service och underhåll måste finnas i 
närheten av trafiken. Med tanke på att ”sjövägen” ligger fär-
dig är infrastruktursatsningarna i många fall klart blygsam-
ma i jämförelse med den landbaserade trafiken. Sjötrafiken 
kan även bidra till att avlasta trängseln på våra vägar. Med 
rätt planering och logistik skulle exempelvis våra vägfärjor 
kunna utnyttjas bättre på natten för att flyt(t)a den tunga 
lastbilstrafiken runt våra städer och tätorter. 

Turism och besöksnäring
Det behövs åtgärder för att minska nedskräpningen av havet 
och för att förhindra att värdefulla marina miljöer försvinner. 
Informationen om våra unika skärgårdar behöver förbättras 
både nationellt och internationellt. Även tillgängligheten 
måste förbättras så det blir lätt att besöka skärgården för 
alla. 

Miljö
Det behövs mera forskning och utveckling av ny miljöteknik 
med inriktning mot det mindre tonnaget. För att påskynda 
utvecklingen av en ännu grönare sjöfart behöver det skapas 
incitament och ”morötter” som gör det lätt och attraktivt att 
göra rätt och ligga på framkant av utvecklingen. 

Funktionella regelverk
För oss är det nu fullt fokus på projektet nya nationella  
föreskrifter (PNF). Tanken är att det till stora delar ska bli  
funktionsbaserade regler och riskbaserad tillsyn. PNF kan,  
om det utformas rätt, bli helt avgörande för en kraftfull och 
hållbar utveckling av den nationella sjöfarten. Vi är positiva 
till PNF och hoppas att Transportstyrelsen har kraft och  
mod att skapa något nytt som kan bidra till en växande,  
modernare och mer miljöanpassad sjöfart.

Nya regelverket skulle även kunna öppna för utveckling  
av ny teknik och nya produkter hos varv och leverantörer. 
Det kan göra Sverige till en spetsnation inom den kustnära 
sjöfarten och vattenburen kollektivtrafik.

Påverkansarbete kräver mycket tålamod och en hel del 
strategiskt tänkande. Ibland kan det kännas lite segt och 
långsamt men arbetet är viktigt och helt avgörande för att 
förbättra förutsättningarna i branschen. Det nya nationella 
regelverket är sannolikt vår största framtida utmaning men 
också en stor möjlighet om vi lyckas hantera det rätt. 

På vår leverantörsmässa den 8 oktober i Göteborg finns 
chansen för alla att diskutera och komma med bra inspel till 
Transportstyrelsen och andra berörda myndigheter. Även 
om vi har en lång och bitvis utmanande resa framför oss så 
är det viktigt att vi är positiva och lösningsorienterade och 
bidrar till ett framtida bra, rimligt och relevant regelverk.

Ber att få tillönska en fin och lönsam sommarsäsong.

Väl vakt!

Affe Norgren, vd

Vd har ordet 
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KOM TILL 
HÖSTMÖTET

7–8
OKTObEr

Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje- och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare. Föreningen representerar 
115 medlemsrederier med 360 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 115 rederier med 
sammanlagt 360 fartyg medlemmar i föreningen. Fler medlemmar ger 
en ännu starkare förening.

”Genom att försäkra våra fartyg i Skärgårdsredarnas 
 kollektiva försäkringslösning fick vi en bättre försäkring med 
 högre försäkringsvärde till samma pris.”
 Anders Åman, Skärgårdslinjen i Göteborg. 

 
 För medlemskap kontakta kansliet, info@skargardsredarna.se 
 eller ordföranden Henrik Börjesson på telefon 070-543 37 82.

Kom och påverKa systemsKiftet för 
sjöfartens nya nationella regler!
Ställ dina frågor till Transportstyrelsen m fl. vid dialogmötet på  
Skärgårdsredarnas leverantörsmässa den 8 oktober i Göteborg.
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Onsdagen den 7 oktober träffas med-
lemmarna ombord på s/s Marieholm vid 
Packhuskajen nedanför Operan för en in-
ledande lunch. Därefter blir det båttrans- 
port över Göta Älv till Quality Hotell 11 där 
vi ska bo. Höstmötesförhandlingar hålls 
i mässhallen och där kommer även våra 
guldutställare att presentera sig. Middag 
för guldutställare och medlemmar serve-
ras ute på Nya Älvsborgs Fästning och  
dit kommer vi med Strömmas båtar.

Leverantörsmässan
Mässan öppnar på torsdagsmorgonen 
och invigs med sång av Nordhemskolans 
musikklasser. På mässan kan man be- 
söka 40 utställare som alla är leverantörer 
till den kustnära sjöfarten, träffa bransch-
kollegor, ta del av nyheter och umgås i 
Skärgårdsredarnas mässpub. 
Nytt för i år är bokmontern där man kan 
köpa intressant sjöfartslitteratur och 
träffa författare som bl a årets litteratur-
pristagare utsedd av Stiftelsen Sveriges 
Sjömanshus.

Mässquiz för alla besökare – fina priser 
delas ut vid mässans slut
Första pris för medlemmar, fri medlems-
avgift 2016, värde 6 040 kr. Andra pris,  
en fri fartygsavgift, värde 935 – 1670 kr.
FRI ENTRÉ MOT BILJETT.  
För information och biljetter, maila till 
info@skargardsredarna.se

Dialogmöte om systemskiftet för  
sjöfartens nationella regler
Klockan 13 börjar årets viktigaste möte; 
dialogmöte om systemskiftet för sjöfar-
tens nya nationella regler.  

Vi står inför århundradets kanske 
största och viktigaste regelföränd-
ring för rederier med skärgårdsfartyg 
och arbetsbåtar. Vilka nya möjligheter 
och utmaningar väntar? Hur kommer 
Transportstyrelsen och övriga myndig-
heters uppdrag att se ut i framtiden?  

 Kom och delta i mötet, ställ frågor  
 och  gör din röst hörd. 

Moderator är Magnus Arnström,  
konsult och rådgivare inom upphandling 
av kollektivtrafik och med en bakgrund 
som VD i Styrsöbolaget.
Medverkande: Transportstyrelsen, 
Sjöfartsverket, Kustbevakningen, 
Skärgårdsredarna m fl. 

Middag på Trubaduren
På torsdagskvällen blir det gemensam 
middag för medlemmar, utställare och 
föredragshållare. Vi åker en Skärgårds-
kryssning med populära m/s Trubaduren. 
Ombord serveras en härlig skaldjursbuffé 
till underhållning av Trubadurens egna 
showande serveringspersonal. 

NordPass möte
Våra nordiska kollegor har visat intresse 
för att besöka leverantörsmässan och 
därför har vi lagt det årliga NordPass-
mötet på fredagen. Här deltar förutom 
våra nordiska kollegor,Skärgårdsredar-
nas styrelse och anställda. Mötet hålls i 
Sjömanskyrkans lokaler i Göteborg.

SKÄRGÅRDSREDARNAS

Den 7-8 oktober är det dags för årets höjdpunkt: 
Höstmötet och leverantörsmässan på Eriksberg i Göteborg! Under mässan arrangeras i år ett dialogmöte  
om systemskiftet för de nationella sjöfartsreglerna.  Samtliga sjöfartsmyndigheter finns på plats för att svara 
på frågor och samla intryck från näringen. I år förväntas dessutom våra nordiska kollegor delta i mässan  
genom det efterföljande NordPass-mötet.

Höstmöte och  
leverantörsmässa 2015

Skärgårdskryssning 
med populära  
m/s Trubaduren.  
Här serveras en 
härlig skaldjursbuffé 
till underhållning av 
Trubadurens egna 
showande serverings- 
personal. 

Älvsborgs fästning.

text: leena tegevi  foto: skärgårdslinjen och strömma



Fr v: Henrik Börjesson, Åsa Tivelius, Anders Åman, Moran Winsteen Albin, Fredrik Almlöv, Bertil Pevantus, Lotta Rammus, 
Leena Tegevi, Per Hermansson, Anders Olsson, Niklas Drakenberg (distr sammankallande ost) samt Affe Norgren.  

Resultatet av musikquizzen framfördes med sång av de olika grupperna  
vilket väckte många skratt.

Green City Ferries fick utmärkelsen Årets Skärgårdsrederi.

Riksdagsbesök med guidning av riksdagsledamoten Per Åsling.

Nya styrelsen och  
suppleanter 2015/2016  

samt anställda.
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Årsmötesförhandlingar 2015 
I år hölls föreningsstämman på Kungliga 
Myntkabinettet i Stockholm torsdagen 
den 12 mars. Till styrelse valdes följande 
personer: Ordförande Henrik Börjesson, 
Börjessons Sjötaxi. Ledamöter Fredrik 
Almlöv, Färjerederiet, Moran Winsteen 
Albin, Strömma Turism och Sjöfart, Per 
Hermansson, Sundsvalls Rederi, Bertil 
Pevantus, Styrsöbolaget, Anders Åman, 
Skärgårdslinjen samt Anders Olsson, 
Kust Event. Till suppleanter valdes Lotta 
Rammus, Refsnäs sjötransport samt Åsa 
Tivelius, Waxholmsbolaget. 68 deltagare 
från 37 medlemsrederier deltog i stäm-
man. 

Årsmöteskonferens
Eftermiddagen inleddes med ett upp-
skattat föredrag av opinionsbildaren och 
kommunikatören Lars Jederlund. Han 
berättade om olika möjligheter att flytta 
fram sina positioner i media och politik.

Därefter var det dags för seminarium 
om miljöarbetet i våra rederier. Annika 
Kristensson var moderator när några 
medlemsrederier presenterade sitt miljö-
arbete med goda exempel. Först ut var 
Gustaf Myrsten på Rederi AB Ballerina 
som berättade om elfärjan Sjövägen. Han 
beskrev vilka problem man löst, vilka för-
delar man ser idag och vad kostnaden är 
för att bygga och driva en elfärja av den 
typen. 

Styrsöbolagets Kim Sjögren berättade 
om arbetet med sparsam körning inom 
rederiet. Genom bränslemätningssystem 

och aktivt utbildningsarbete bland perso-
nalen så har man lyckats med en bespa-
ring på 2,4 milj kronor per år, vilket även 
innebär 1 200 000 kilo besparing i CO2 
per år.

Green City Ferries
Därefter berättade Hans Thornell, Green 
City Ferries om företagets affärsidé samt 
om konverteringen av fartyget Movitz 
från konventionell dieseldrift till laddhy-
brid med superladdning ‐ ett system för 
snabbladdning som kräver bara 10 mi-
nuter för att ge fartygets nickelmetallhy-
dridbatterier tillräckligt med kraft för att 
köra i en timme vid nio knop. Det innebär 
att fartyget kan vara i trafik kontinuerligt 
hela dygnet. Tekniken innebär att man i 
stort sett helt eliminerar utsläpp av CO2, 
NOx och partiklar.

Fartyget trafikerar Mälaren mellan 
Gamla Stan och Solna. Trafiken drivs rent 
kommersiellt med biljettintäkter och är 
delfinansierat av fastighetsbolaget Vasa-
kronan. Rederiets ambition är primärt 
inte att driva rederi utan att driva utveck-
ling inom tekniken. 

Nu planeras ett nytt snabbgående 
batterifartyg med luftkuddeteknik. Det 
kommer att göra 25-30 knop med 70-
80 passagerare och sjösätts i maj. Farty-
get kommer att testas mellan Ekerö och 
Gamla Stan och man behöver dispens för 
farten. Den nya tekniken ger varken bul-
ler eller svall trots den höga hastigheten, 
enligt Hans Thornell. 

Karin Andersson från Chalmers Sjöfart 
och Marin Teknik deltog som expert, sva-
rade på frågor och förklarade grundläg-
gande begrepp inom miljöforskningen. 

I en efterföljande diskussion väcktes 
frågan hur man kan kvalitetssäkra de 
produkter man använder. Ett förslag är att 
leverera kvalitetssäkrade produkter via le-
verantörsavtal med Skärgårdsredarna.  

Avslutningsvis fick deltagarna besked 
från föreningens försäkringsgivare vad de 
skärpta skadeståndskraven som införts 
för rederier kommer att få för betydelse 
framöver. 

Studiebesök
Efter konferensen fick deltagarna en in-
tressant visning av Riksdagen. Inte min-
dre än 60 personer ville se maktens hög-
borg. Riksdagsledamöterna Per Åsling, 
Johan Hedin och Per Lodenius från Cen-
terpartiet guidade i tre grupper. Besöket 
var mycket uppskattat från båda sidor.  

Årsmötesmiddag
Blidösundsbolaget välkomnade ett 70-tal 
deltagare till årsmötesmiddag på M/S 
Riddarholmen vid Skeppsbron. Under 
middagen genomfördes musikquizz och 
underhållning framförd av medlemmar.  
Det hela var mycket uppskattat.

Årets Skärgårdsrederi 2015
Efter middagen dela-
des pris ut till Årets 
Skärgårdsreder i : 
Green City Ferries 
Rederi AB. Rederiet 
utsågs av juryn med 
följande motivering: 

Green City Ferries Rederi AB har satsat 
på en helt ny och hållbar teknik för eldrift 
av innerstadsfärjor. E/S Movitz är först i 
världen med superladdning och har redu-
cerat energiförbrukningen med 50 % och 
utsläppen med nära 100 %. Rederiet och 
personerna bakom har genom privat risk-
tagande visat mod att satsa nytänkande 
och innovativt.

Priset består av inköp hos någon av för-
eningens partnerleverantörer till ett värde 
av 10 000 kr exklusive moms. Syftet med 
priset är att synliggöra branschen och 
skapa uppmärksamhet för det belönade 
rederiet.

Seminarium om personal- och ekonomi-
frågor
På fredagen träffades medlemsföretagen 
igen för att diskutera personalfrågor. 
Mötet var välbesökt och uppskattat med 
frågor som engagerade många. Patrik 
Eijdfelt från ALMEGA fanns på plats för 
att svara på frågor som rörde kollektiv- 
avtalen. 30 medlemmar deltog.

SKÄRGÅRDSREDARNAS 

Årsmöte 2015

 Annika Kristensson och Karin Andersson.

text & foto: leena tegevi
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Bild 05: Örjan Backman från Ö-varvet lämnar över nybygget till tillträdande 
VDn Lars-Gunnar Pettersson, Tjörns Hamnar.

Ny färja till Härön

Styrhytten är ljus med bra sikt runt om. FOTO KRISTER NILSSON, SKÄRGÅRDSBÅTAR.SE

M/S Härön
Klass: Passagerarfärja byggd enligt 
klass DNV 1A1 fartyg under 100 m  
förstärkt för gång i is motsvarande 1C. 
Byggnadsmaterial: stål med över-
byggnad av aluminium. 
Byggnadsvarv: Ö-varvet AB
Dimensioner: Längd 12,68 m,  
bredd 5,14 m, djup 1,40 m
Motorer: 2 st Volvo Penta D5A-B TA 
118 kW/2300 rpm
Godkänd för: 18 passagerare och  
1,5 ton däckslast
Utrustning bl a: däckskran,  
bogpropeller
Byggnadsår: 2015

Örjan Backman från Ö-varvet lämnar över nybygget till tillträdande VDn  
Lars-Gunnar Pettersson, Tjörns Hamnar.

Den nya färjan Härön anlöper Kyrkesund för första gången.
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Den nya passagerarfärjan Härön levererades den  
13 april till beställaren Tjörns Hamnar AB, ett dotterbolag 
till Tjörns Kommun. Klockan 12.35 överlämnade Ö-Var-
vets chef, Örjan Backman, färjan till den tillträdande 
verkställande direktören Lars-Gunnar Pettersson.

Den nya färjan ersätter St Olof II av Kyrkesund som troget 
gått på traden sedan i augusti 1996. Denna färja har med 
tiden blivit omodern främst genom att den inte är handikapp- 
anpassad. Denna färja kommer att säljas och skulle kunna 
passa bra för sportfisketurer. Den är byggd 1959 i Sjötorp 
som Tjänstebåt 48 Ulvö I för Ulvöns lotsplats utanför Örn-
sköldsvik.

Kort led
Färjeleden mellan Kyrkesund och Härön torde vara den kor-
taste i landet och är bara något hundratal meter lång. Färjan 
Lina i Töreboda har förvisso en kortare trad, men hon är inte 
frigående. Trots att sträckan är kort kan det vara svårt att ta 
sig över sundet eftersom strömmen är stark.

18 passagerare
Nybygget, som är klassat av Det Norske Veritas 1A1 fartyg 
under 100 m är förstärkt för gång i is motsvarande 1C. Det 
är byggt av stål och med överbyggnad i aluminium. Hon är 
12,68 meter lång, 5,14 meter bred och har ett djup på 1,40 
meter.  Fartyget har två stycken Volvo Penta D5A-B TA på 
188 kW vardera och är utrustat med två propellrar och en 
bogpropeller. Hon har också en däckskran för att ta ombord 
gods. Fartyget är godkänt för 18 passagerare och 1,5 ton 
däckslast samt är handikappanpassat.

Nybygget beställdes i april 2014 av Tjörns Hamnar AB hos 
Ö-Varvet AB på Öckerö i hård konkurrens med andra varv. 
Ordervärdet var 11,4 miljoner kronor. Skrovet byggdes i två 
delar på Ö-Varvets anläggning på Hönö medan färdigställan-
de och utrustning ägde rum på Öckerö. Hon kölsträcktes den 
16 september 2014 och strax före jul hade halvorna kommit 
till Öckerö.

Populär ö
Vid leveransen i Kyrkesund hade ett stort antal personer 
mött upp. Från varvet Örjan Backman, från Tjörns Hamnar 
avgående vd Berndt Grönlund, tillträdande vd Lars-Gunnar 
Pettersson och vice vd Janina Liljekvist, från Västtrafik Anna 
Johansson och Jenny Daneberg och från Transportstyrelsen 
Kent Arvidsson. Beställare och leverantör var båda mycket 
nöjda över leveransen av det nya fartyget. Den 28 april döp-
tes fartyget av vice vd Janina Liljekvist. Det kan tyckas unikt 
att man bygger ett nytt fartyg för en så kort trad samtidigt 
som det bara bor omkring 13 personer året om på Härön. 
Men ön är sommartid mycket frekventerad med sina fina 
promenader och en härlig havsutsikt. Dessutom finns det 
en utmärkt restaurang på ön för privata tillställningar och 
på sommaren för allmänheten. Ett givet utflyktsmål för den 
stressade storstadsmänniskan.

Häröns företrädare St Olof II är fortfarande i fart.

Styrhytten är ljus med bra sikt runt om. FOTO KRISTER NILSSON, SKÄRGÅRDSBÅTAR.SE

text & foto: krister bång
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Älvfrida välkomnades till Göteborg med 
ett traditionsenligt dop den 15 april vid 
Sören Mannheimers pir på Lindholmen i 
Göteborg. Dopet förrättades av gudmor 
Annika Tennström (M), regionråd i Väs-
tra Götalandsregionen. Tal hölls av Ro-
ger Vahnberg, vice VD i Västtrafik samt 
nya ordföranden i Västtrafiks styrelse 
Lars Holmin, (M). Även varvets VD samt 
Styrsöbolagets VD tackade Västtrafik för 
förtroendet.

– Det är väldigt positivt att vi har fått 
igång de båda fartygen på Göta Älv nu. 
Allting fungerar mycket bra och de har 
tagits väl emot av både passagerare och 
besättning, säger Bertil Pevantus, Styrsö-
bolaget. Det är ett stort lyft för älvtrafi-
ken, menar han. Omlastningen är både 
snabbare och smidigare och kapaciteten 
har ökat betydligt. 

De nya älvskyttlarna kör skytteltrafik 
på linje 286 mellan Lindholmspiren och 
Rosenlund, där resandet ökar mycket 
snabbt. Älveli har varit i trafik sedan mars 
och Älvfrida sedan 27 april. 

Namnen på de nya båtarna kommer 
från Västtrafiks kunder. Hösten 2014 ord-
nades en namntävling där hundratals för-
slag skickades in från kunder och allmän-
het. En jury på Västtrafik utsåg vinnarna.

Byggd för att transportera cyklister
Både Älveli och Älvfrida tar 298 passage-
rare och 80 cyklar. Eftersom färjorna är 
double-ended, dvs kan köras åt båda hål-
len, samt har en rejält tilltagen på- och av-
stigningsramp i varje ände blir det snabb 
omlastning även när många cyklister vill 
åka. Breda automatiska sidoöppnande 
dörrar gör det smidigt att gå på med sin 

cykel i ena änden och att gå av i den an-
dra. Det finns också gott om plats att sitta 
inomhus. Allt för att göra resan mellan 
Rosenlund och Lindholmspiren så snabb 
och smidig som möjligt. 

Fartygen drivs av två stycken diesel- 
elektriska motorer från Scania på 257 kilo- 
watt styck. Dessa driver i sin tur två Rolls 
Royce thrustrar. Det holländska företaget 
Sandfirden har levererat dieselgeneratorer 
och elmotorer till fartygen. Färjorna är 
förberedda för eldrift och plats är reserve-
rad för batterier eller annan energilagring.

text: leena tegevi

Not
Varje dag reser 390 000 personer med 
Västtrafik. Västtrafik ägs av Västra Göta-
landsregionen och har cirka 900 linjer som 
körs av företag som upphandlats i konkur-
rens. Trafiken på Göta Älv opereras av 
Styrsöbolaget.

Älveli, den första färjan av de två älvpendlarna, döptes i kyla och snö i januari. 
När systerfartyget Älvfrida skulle döpas i april så regnade det ”småspik”. Men 
nu är de båda på plats och i drift för att ta passagerare och cyklar över Göta Älv.

Älvfrida döpt

Älvfrida blev tradionsenligt döpt den  
15 april vid Sören Mannheimers pir på  
Lindholmen i Göteborg. 

NU HAR GÖTEBORG FÅTT SINA TVÅ NYA ÄLVPENDLAR

FOTO KRISTER NILSSON/SKÄRGÅRDSBÅTAR.SE 
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TEKNISKA fAKTA

Älvfrida, SKYW
Längd: 33 m
Bredd: 8,5 m
Djupgående: 1,45 m
Material: Stålskrov med aluminium- 
överbyggnad
Dieselelektrisk drift: 2 x Scania 
DI09-70M med Visedogeneratorer 
levererade av Sandfirden Technics BV 
Propellrar: 2 st Rolls Royce Azimuth 
thrusters, US 55 CRP, roterbara 360 
grader
Maxfart: 11 knop
Servicefart: 8 knop
Kapacitet: 298 passagerare och 80 
cyklar.
Varv: Uudenkaupungin Työvene Oy, 
Nystad, Finland
Brutto: 306
Navigations- och radio utrustning: 
JRC, Adveto, Sailor levererat av 
Ramantenn
Livräddningssystem: 2 x Viking 
MES typ VAS 150 DKR
Larm och kontrollsystem:  
Callenberg
Brandutrustning:  
Haninge brandredskap
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Följande ämnen behandlades:
 - Miljö och energi för sjöfarten –  
utmaningar och nya koncept!

 - Aktuella bränslen och nya drivsystem 
för en lönsam sjöfart.

 - Fartygets utformning och lastförmåga.
 - Miljökrav vid upphandling.
 - Motorutveckling och angränsande 
system.

Sjöfartens miljöpåverkan står idag högt 
på den politiska agendan. Svavelutsläpp, 
kväveoxider och partiklar är några av frå-
gorna som är aktuella. Med användning 
av bränslen med låg flampunkt behövs 
regler för dessa. På svenskt initiativ har 
t ex metanol inkluderats för behandling.

Forskningsprojekt
Carl Carlsson från Sveriges Redarförening 
sammanfattade dagsläget för sjötranspor-
terna idag och framåt. Han betonade hur 
viktigt det är för sjöfarten att det finns 
gemensamma regler. Särbestämmelser i 
ett antal hamnar försvårar en utveckling. 
Carl redogjorde också för ett antal forsk-
ningsprojekt inom miljöområdet: Zero 
Vision Tool, Industriforskning, Sweship 
Energy, Energieffektivitet och Lighthou-
se, Industri- och demonstrationsprojekt.

Metanol i Stena
Per Stefenson från Stena fick deltagarna 
att förstå varför Stena har valt att använ-
da metanol som ett miljöanpassat och 
förnybart bränsle. Genom att tillsätta en 
syreatom till metan får man vätskan me-
tanol - CH3OH - ett flytande drivmedel 
som inte behöver hållas nedkylt och där-
med förenklar hanteringen; ”Ett bränsle 
för framtidens sjöfart” enligt Per. Vid ha-
veri är inte bränsleutsläppet skadligt vil-
ket förenklar tankkonstruktionen.

Rent praktiskt demonstrerades kon-
verteringen av färjan Stena Germanica 
(Göteborg-Kiel) och en kostnadsjämfö-
relse för konverteringen av Bit Viking till 
LNG-drift. 

Wallenius forskning
Carl Fagergren från Wallenius berättade 
om deras omfattande forskningsprogram 
där varje sten vänds för att skapa det emis-
sionsfria fartyget. Det är med dagens tek-
nik fullt möjligt att bygga ett emissions-
fritt fartyg, men det ger begränsningar. 

Preem utvecklar lågsvavlig bunker
Sören Eriksson från Preem, vars vision 
är att leda utvecklingen mot ett hållbart 
samhälle, berättade om marina bränslen 
på kort sikt och gissade att LNG kommer 
ta över på lite sikt. På kort sikt behövs 
alternativ till den relativt dyra marina  
gasoljan (MGO). Preem utvecklar därför 
ett lågsvavligt bunkerbränsle – en kombi-
nation av gasolja och lågsvavliga kompo-
nenter, som är ett prisvärt alternativ.

Eldrivna färjan SjöVägen
Gustaf Myrsten, Rederi AB Ballerina berät-
tade om den batteridrivna färjan SjöVägen 
som trafikerar rutten Frihamnen-Nybro-
plan, SL linje 80, i Stockholms farvatten. 
Han beskrev säkerheten, komforten, tan-
kar om drift i is och laddning av batte-
rierna. Färjan går i stort sett ljudlöst och 
erfarenheterna så här långt är goda. Han 
skulle önska bättre strömförsörjning och 
längre livslängd på batterierna. De har  
7 års garanti.

Eldriven färja i Norge - Ampere
Edmund Tolo från Fjellstrand berättade 
om färjan Ampere, ett fyndigt namn för 
en batteridriven färja. Precis som Gustaf 
Myrsten hade Edmund Tolo problem med 
strömförsörjningen och fick ha extra bat-
terier på var landsida för att kunna lad-
da tillräckligt snabbt. Konstruktionen är 
lättvikt i aluminium med ett energieffek-
tivt förtöjningssystem och 2x450 kW el-
motorer som medger 20 minuters segling 
och 10 minuters laddning. Fartyget blev 
”Årets skepp 2014”.

Batterier
Christer Steen från Saft förklarade kon-
struktionen av Litium-jonbatterier med 

en inledning om batterier till satelliter 
och den höga driftsäkerhet som krävs 
vid sådana konstruktioner. Denna typ av 
batterier används i färjan SjöVägen som 
Gustaf Myrsten beskrivit. Det primära 
batteriet sammanförs i paket eller contain-
rar i spänningsområdet 24 till 750 Volt. Ett 
paket är 2,3 m högt och väger 750 kg för 
750 Volt med kapaciteten 50 kWh. Vid 
val av batterier måste driftförhållandena 
noggrant beskrivas och säkerheten vid in-
stallationen beaktas.

Upphandlingsstrategi
Efter detta beskrev Johan Böhlin från 
Storstockholms Lokaltrafik (SL), deras 
upphandlingsstrategi för att erhålla miljö-
anpassade transporter. 2020 ska 90 % av 
drivmedlet till pendelbåtar och nya fartyg 
vara förnybart, 2030 är målet 100 %.
SL har 780 000 resenärer. Bara deras buss-
linje 4 i Stockholm har fler resenärer än 
SJ totalt.

Pendelbåten SjöVägen är enligt SL tyst, 
tillgänglig och har noll utsläpp. 

Lågemissionsteknik
Rolf Westlund, Volvo Penta beskrev hur 
Volvo Penta satsade på lågemissionstek-
nik. En bedömning är att dagens diesel 
med ökande inblandning av biobränslen 
kommer dominera transportmarknaden 
för lång tid framåt. Alternativa drivmedel 
som kommer att växa i olika segment är 
metan, el och dimetyleter (DME). Andra 
tänkbara, förnybara bränslen är FAME, 
”Feta Metylsyreestrar”, vätebehandlade 
vegetabiliska oljor (HVO), syntetisk die-
sel och metanol.

text & foto: bengt hedengren, 
b&b informationsteknik

Gröna fartyg
Den 16 april arrangerade Mekanisternas Kommitté för Stora Motorer ett seminarium i Stockholm där  
hela fartygets miljöpåverkan och energieffektivitet belystes av ledande aktörer inom sjöfarten. 

Se även
www.bb-info.se 

www.mekanisterna.se 
/Programverksamhet/
Presentationer

Många intresserade 
kom till Mekanisternas 
seminarium.



 

16 ★ Skärgårdsredaren 2 -15

Aktuellt – Vrakkonventionen
Vrakkonventionen ställer krav på  
ytterligare ett certifikat ombord om du
 - har fartyg som är 300 BT eller större
 - ska besöka farvatten till någon stat 

som tillträtt konventionen  
(t.ex. Danmark, Storbritannien)

Certifikat får du genom att kontakta Willis  
för ett ”Blue Card för vrakborttagning” 
om du har din P&I-försäkring via 
Skärgårdsredarna och Willis lösning.

Tillsammans med ditt Blue Card 
får du en ansökningsblankett till t.ex 
danska sjöfartsmyndigheten. Skicka 
ansökan, Blue Card och ansöknings-
avgiften till sjöfartsmyndigheten i den 
konventionsstat du valt. (Självklart kan 
du ansöka hos någon annan sjöfarts-
myndighet istället, bland de stater som 
tillträtt konventionen)

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 sommar önskar Willis och ert team 
Therese, Charlotte, Fredrik och Rickard 
och Anne-Lee!

Willis har sedan 1 januari 2014 
tagit över hantering och skötsel  
av Skärgårdsredarnas medlems-
försäkringar. Denna ruta återkom-
mer i varje nummer av Redaren 
med aktuell information gällande 
försäkringar.

Den 14 april i år trädde nya vrakkonven-
tionen i kraft i de länder som har tillträtt 
denna konvention. Dessa länder är Bulga-
rien, Cook-öarna, Danmark, Indien, Iran, 
Kongo, Malaysia, Marocko, Marshall Is-
lands, Nigeria, Palau, Storbritannien och 
Tyskland. I Sverige föreslås i utredningen 
Ds 2015:16 att Sverige också tillträder 
vrakkonventionen och att ändringar i sjö- 
lagen görs så att vår lagstiftning återspeglar  
konventionens bestämmelser. Utredning-
en ska skickas på remiss, men redan nu be-
höver svenska redare uppfylla certifikats- 
kravet om man ska besöka till exempel 
danska vatten.

Vrakkonventionen gäller alla typer och 
storlekar av fartyg och ger myndigheterna 
en möjlighet att ta bort vrak på redarens 
bekostnad. I första hand handlar det om 
vrak som ligger olämpligt till, som av sä-
kerhets- eller miljöskäl behöver tas bort. 
Konventionen omfattar hela den exklu-
siva ekonomiska zonen, men en stat kan 
välja att utöka detta till detta till att gälla 
även territorialhavet*. 

Nytt certifikat från 14 april 2015
Om ditt fartyg överstiger 300 BT, och om 
du skall besöka något av de länder som 
tillträtt vrakkonventionen (t.ex. Dan-
mark), behöver du ha ett speciellt certi-
fikat ombord på fartyget. Detta certifikat 
skall visa att du har den finansiella sä-
kerhet som krävs för att kunna bära de 
kostnader som uppstår i samband med 

vrakborttagningen. Säkerheten kan bestå 
av försäkring. Konventionen gäller även 
mindre fartyg, men certifikatskravet gäller 
för fartyg från 300 BT.

Om jag saknar certifikat?
Du riskerar att fartyget blir belagt med 
kvarstad i en konventionsstat om du inte 
har ett gällande certifikat med ombord.

Om jag bara har nationell trafik?
Då behöver du än så länge inte göra nå-
gonting. Först när Sverige tillträtt kon-
ventionen behövs det certifikat även inom 
landet. 

Vrakkonventionens syfte
Vrakkonventionen syftar till att skapa en 
gemensam uppsättning regler för lokali-
sering, utmarkering och borttagning av 
vrak som bedöms skadliga. Befälhavaren 
blir skyldig att rapportera en sjöolycka 
som resulterat i ett vrak till berörd stat. 
Staten ska hjälpa till att lokalisera, och i 
förekommande fall, ta bort vraket. Kost-
naderna för detta ska redaren stå för.

Text: 

Charlotte Herner, 

Willis AB

Ytterligare ett  
certifikat du måste 
ha ombord? 
NAIROBIKONVENTIONEN OM AVLÄGSNANDE AV VRAK 
(VRAKKONVENTIONEN)

✯ Willis
Skärgårdsredarnas 
försäkringsruta

M
ER

 IN
fO

:

• Kontakta din försäkringsförmedlare eller P&I-klubb/försäkringsgivare och be  
om ett ”Blue Card” för vrakborttagning enligt Nairobikonventionen.

• Skicka detta ”Blue Card” tillsammans med ansökningshandling och ansöknings-
avgift till sjöfartsmyndigheten i någon konventionsstat.

• Sjöfartsmyndigheten i detta land utställer det certifikat du behöver ha med  
ombord.

• Du kan t.ex. vända dig till DMA, den danska sjöfartsmyndigheten, för att ansöka 
om ditt certifikat. Det kostar DKK 1,250 per certifikat.

• Giltighetstiden är max 1 år, men kan inte utställas för längre period än din  
försäkring gäller.

* Territorialhav motsvarar vanligen 12 NM runt en kust. Exklusiv ekonomisk zon motsvarar 200 NM 
från baslinjen i en kustlinje.  Båda dessa definieras i Förenta Nationernas havsrättskonvention.
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Så här kan man läsa i loggboken: 
”Klockan 09.05 f.m. påträffades S/S Ulla 
af Esbjerg fast i isen på Waxholmsfjärden. 
Isbrytaren II bogserade henne loss och 
fortsatte.”

Nästa avancerade uppdrag gällde två 
ångare som frusit fast i isen i Gävles far-
vatten och som behövde hjälp. Stor risk 
fanns då för isskruvning, så Isbrytaren II 
lastade 400 ton kol och stävade norrut 
och löste efter några dagars arbete även 
detta drama.

Isbrytaren II tjänstgjorde vid sidan av 
isbrytning och konvojlotsning också som 
räddare i nöden under andra världskriget 
då hon vintern 1918 assisterade marinen 
med evakueringar av finska krigsflyk-
tingar från ett mycket isigt Åland. Turer-
na över Östersjön ska vid något tillfälle 
ha anfallits av ryskt flyg. Några skador 
på fartyget och de ombordsvarade finns 
dock inte dokumenterade. Fartyget deltog 
senare i motsvarande uppdrag från finska 
fastlandet – också det lyckosamt.

Vintern 1922-23, en historiskt kall och 
blåsig vinter, ställde omfattande isbild-
ning till stora bekymmer för sjöfarten i 
Kattegatt och Öresund. Ett flertal fartyg 
frös fast och riskerade att krossas mot 
grynnor och vridas ned i den skoningslö-
sa isskruven. Isbrytaren II kallades in och 
lyckades efter mycket möda bryta loss de 
stående fartygen. I mars samma vinter fas-
tande hon dock själv i tjugo fots packis i 
just Kattegatt.  

Föreningen Sankt Eriks vänner
År 1940 tappade fartyget stävpropellern 
och fick läggas i torrdocka. År 1958 gick 
hon över från koks- till oljeeldning, vilket 
halverade bunkringsfrekvensen och re-
ducerade manskapet med åtta man. Man 
passade också på att bygga in bryggan 
och installera radio och radar och ge da-
men namnet Sankt Erik.

En tid senare drog Sankt Erik fram-
gångsrikt loss Johnsonlinjens ”M/S Golden 
Gate” som förgäves försökt tag landsvä-
gen förbi Galtholmen i Sandhamnsleden i 
Stockholms skärgård. Sankt Erik arbetade 
sedan under en hel karriär med allehanda 
isbrytning och gick i välförtjänt pension  
6 mars 1977. Tackade besättningen gjorde 
då fartygets sista befälhavare Erik Arkrot 

som gick ur tiden 1992. 
Den Gamla damen, som fartyget då 

kallades, hotades sedan av skrotning, men 
räddades i sista stund av några eldsjälar. 
Isbrytaren förtöjdes vid Isbrytarpiren vid 
Galärvarvet på Djurgården i Stockholm 
och invigdes 1980 som museum. Hon ägs 
i dag av Statens Maritima Museer, fast 
Sjöhistoriska museet har ett särskilt an-
svar för henne. En stor arbetsinsats utförs 
också av ideellt arbetande Föreningen 
Sankt Eriks vänner för vilka Hans An-
derson är ordförande. Hans jobbade på 
Sankt Erik från 1970.

– Jag började som matros och blev se-
dan rorgängare ombord och jobbade vid 
sidan av isbrytningen med bland annat 
bogseringar. I dag arbetar jag ideellt för 
att hålla fartyget i skick. Det är ju ett häf-
tigt och synnerligen välbevarat fartyg och 
ett stycke svensk industrihistoria. Titta 

bara på de unika ångmaskinerna.  
Vi fick en pratstund också med farty-

gets siste förstemaskinist, Bertil Sahlberg, 
som minns tiden på Sankt Erik så här:

– 1976 fick jag ett erbjudande om ett 
maskinistjobb på Sankt Erik och tacka-
de ja. Det visade sig dock att jag under 
första tiden ombord fick ägna mig åt att 
renovera värmesystem som frusit sönder. 
Fartyget hade ju legat still i flera år utan 
värme. Jag tror vi fick lägga ut 50 000 
kronor för att få värme ombord. Sedan 
blev det en hel del middagsseglatser och så 
minns jag att vi bogserade en pontonkra-
nen Lodbrok till Kvicksundsbron. Dess-
utom testade vi en kanadensisk isplog på 
Saxarfjärden. Kollegan M/S Thule gick då 
intill och tryckte på lite. Då fick vi order 
på maskintelegrafen om att öka farten. 
Förklaringen från bryggan löd:

–  Thule försöker ju köra om.

Sankt Erik 100 år
Det är hundra år sedan Sveriges första havsisbrytare, M/S Sankt Erik, togs i bruk. Isbrytaren fick namnet  
”Isbrytaren II” fast blev senare Sankt Erik – som huvudstadens inofficiella skyddshelgon. När isen sedan växte  
sig tjock och svårforcerad på nyårsafton 1915 väntade damens första uppdrag i skarpt läge.  

  FOTO: STATENS MARITIMA MUSEER

Mannen på isen är Eric Hedstöm, 
telegrafist på Isbrytaren II. Bilden 
från 1936 är troligen ett självporträtt, 
en tidig selfie.
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Kostade 1 miljon år 1914
M/S Sankt Erik gick av stapeln och tog 
fart i glidfettet på Finnboda Varvs stapel-
bädd år 1914 och fick under högtidliga 
former namnet Isbrytaren II och blev Sve-
riges första havsisbrytare. Fartyget be-
mannades med militär besättning vilket 
var brukligt på den tiden. Från år 2000 
var dock isbrytarnas manskap civilt. 
Fartyget kostade beställaren Stockholm 
stad en dryg miljon att bygga. Kommu-
nen hade dock förhandlat framgångsrikt 
med staten som betalade 350 000 kronor 
på ett villkor – att Sjöfartsverket skulle 
få låna havsisbrytaren för akuta insatser 
i framförallt Bottenhavet och Öresund. 
Tanken var att den då supermoderna is-
brytaren med hjälp av sin vinklade stäv 
och fyratusen hästkrafter lätt skulle kun-
na glida upp på de tjocka nordliga isar-
na och knäcka dem. Dessutom hade hon 
försätts med ett krängningssystem som 
gav henne åtminstone en aning vaggande 
gång genom isen. Inte nog med det. Hon 
hade också efter amerikansk förebild fått 
en stävpropeller vilken spolade krossad 
is och vatten bakåt. Det visade sig dock 
senare att man överskattat hennes styrka. 

Hon fick nämligen stora problem med de 
tjocka Norrlandsisarna och det besluta-
des att hon inte skulle bryta is norr om 
Gävle. 

Staten lät senare bygga en egen havsis-
brytare för drygt två miljoner, ”Statsisbry-
taren”, som gick av stapeln på AB Lind-
holmen Motala i Göteborg 1926 och tre 
år senare fick namnet Atle.

Höll lederna i Stockholms skärgård  
farbara
Det primära syftet med Isbrytaren II var 
att hålla lederna i Stockholms skärgård 
farbara under vintern. Kommunen hade 
äntligen lyssnat på klagomålen från loka-
la befälhavare som vittnat om hopplösa 
seglatser och igensatta farleder vilka satt 
tvärstopp för allehanda lokala marina 
transporter.

Göteborg och Malmö hade vid tid-
punkten redan viss erfarenhet av egna is-
brytare. Göteborg hade till exempel haft 
stor nytta av ”Isbrytaren I” från 1882 och 
senare även ”Isbrytaren II” från 1895. 
I Malmös hamn och i Öresund var det 
framförallt Bore från Kockums som bröt 
is från 1894. Hon fungerade dessutom 

som en slags havets skvaderbuss då hon 
gick med såväl passagerare som post.

Sankt Erik hyllades vid en galamiddag 
för speciellt inbjudna gäster i oktober i 
höstas då man firade minnet av hennes 
sjösättning. På plats runt festbordet i far-
tygets ansiktslyfta salong satt då bland 
andra isbrytardirektören, Sjöfartsverkets 
generaldirektör och Stockholms hamn-
chef. 

100-årsjubileum
Mellan den 14 och 17 augusti i sommar 
ska fartyget uppmärksammas ytterligare 
en gång och då gäller det hundraårs- 
minnet av hennes överlämnande till Stock- 
holms stad. Lagom till festligheterna ska 
ett antal frivilliga entusiaster från Fören-
ingen Sankt Eriks vänner få fartyget klart 
för start. Tanken är då att fartygets ma-
skiner ska startas för första gången sedan 
2007. 

Sankt Erik har sommaröppet för all-
mänheten 23 maj till 31 augusti och fiket 
håller öppet från 23 juni till mellan 11.00 
och 18.00.

text: arne spångberg

Isbrytaren 
Sankt Erik
Varvsnummer: 361
Längd: 60,97 m
Bredd: 17,02 m
Djupgående: 6,50 m
Besättning: 30 i tjänst
Maskin: Två trecylindriga  
ångmaskiner
Effekt: 4 000 hk
Maxfart: 13,2 knop
Kuriosa: Startfartyg i Tall Ships Race 
2007. Hammarbyslussen byggdes 
efter Sankt Eriks mått.
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Sjöhistoriska i Stockholm bjuder in till tre träffar under augusti 2015: Stockholm Steam 14-17/8, Örlogsdagar 22-23/8, Segelfartygsträff 29-30/8.

Läs mer på sjohistoriska.se
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Swedish Maritime Day är en årlig mötesplats för hela det svens-
ka maritima klustret – näringsliv, akademi och offentlig sektor 
– där utvecklingen inom svensk marin och maritim verksamhet 
manifesteras och diskuteras. SMD är en kombinerad konferens 
och utställning och anordnades för tredje gången i år.

Under förmiddagsprogrammet behandlades maritim utveck-
ling och näringspolitik.

– Vi kommer att fokusera på en maritim strategi för Sverige, 
sade Anders Carlberg, maritim expert på Västra Götalandsregio-
nen, och hälsade därefter dagens inledningstalare, infrastruktur-
minister Anna Johansson, välkommen på scenen.

Maritim strategi under arbete
Anna Johansson redogjorde för regeringens syn på den mariti-
ma näringen och den maritima strategin.

– Den nya regeringen som tillträdde i oktober har egentligen 
bara tagit emot det arbete som påbörjats. Vi ser att det här är 
ett viktigt utvecklingsområde, framför allt kanske därför att 

de maritima näringarna är så vitt omspännande. Därför är det 
viktigt att ta ett samlat grepp. Både regelverk och lagstiftning 
och olika typer av insatser behöver samordnas över de olika 
sektorsgränserna, påpekade hon. Regeringen har lagt fram ett 
förslag till vision för den maritima strategin: ”En livskraftig, 
innovativ och hållbar maritim sektor som kan bidra till ökad 
sysselsättning, en minskad miljöbelastning och en attraktiv 
livsmiljö”. 

– Vi har valt ett identifiera ett antal åtgärdsområden som vi 
tror är rimliga och lämpliga att utgå ifrån i det fortsatta arbetet. 
För regeringens del så handlar det också mycket om att hitta 
åtgärder och politikområden som bidrar till att uppnå reger-
ingens övergripande mål att minska arbetslösheten, skapa nya 
jobb och samtidigt bidra till att vi når våra klimat- och miljö- 
mål. Den maritima strategin passar väldigt väl in i de över- 
gripande målen, sade Anna Johansson.

Sjöfarten kostnadseffektiv
Karin Svensson Smith (MP), ordförande i trafikutskottet, po-
ängterade sjöfartens överlägsenhet gentemot andra transport-
slag vad gäller effektivitet i synnerhet med stora godsvolymer.

– Sjöfarten har flera stora fördelar jämfört med andra sätt att 
förflytta saker om man ser det ur ett strikt transportpolitiskt 
perspektiv. Oavsett vilka bränslen som kommer att användas 

Omkring 600 personer besökte årets upplaga av Swedish 
Maritime Day, som hölls på Svenska Mässan i Göteborg  
den 20 april. Enligt Anna Risfelt Hammargren, vd för Sjöfarts-
forum som är huvudarrangörer av Swedish Maritime Day,  
var det ett uppskattat arrangemang som hölls i Göteborg. 

– Vi fick många positiva kommentarer vilket förstås är 
väldigt roligt. Bland annat var det flera som tyckte att detta 
var den bästa SMD-dagen hittills, och som spontant sa att  
de gärna återkommer även nästa år.

Swedish Maritime Day 2015
MYCKET FOLK PÅ

Karin Svensson Smith i panelen vid  
Swedish Maritime Day. FOTO LEENA TEGEVI

En livskraftig, innovativ och hållbar maritim sektor 
som kan bidra till ökad sysselsättning, en minskad 
miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö”.
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framöver för att ersätta oljedrivna transporter så är det mäng-
den energi som är ganska avgörande för det effektivaste  
sättet att använda det vi nu har att tillgå. Då har ju sjöfarten 
en enorm fördel i dess låga friktion. 

Hon sa även att om man absolut måste bygga ny infrastruk-
tur så är det viktigt att man behandlar sjöfarten likvärdigt 
med järnvägen och vägen.

– Allra viktigast är att hitta rättvisa spelregler, inte bara vad 
gäller infrastruktur utan också ekonomiskt. Det är ju ingen 
ideell verksamhet att förflytta råvaror eller färdiga produkter. 
Det är väldigt mycket kostnaderna som styr vilken transport 
som de facto blir av. Vilka kombinationer av väg, järnväg 
sjöfart som transportköparna väljer. Karin Svensson Smith 
berättade att det nu förbereds en vägslitageskatt som tillsam-
mans med den blå skatten kan bli ett sätt att åstadkomma 
rättvisa spelregler.

Slutligen lyfte Karin Svensson Smith fram transportköpar-
nas roll.

– Jag vill trycka på upphandlarnas perspektiv. Om vi inom 
politiken ser till att det finns rätt infrastruktur, rättvisa spel-
regler vad gäller avgifter, och också att man har kontroll över 
att saker och ting sköts så att det lönar sig att göra rätt, så är 
det till syvendes och sist den som handlar upp transporterna 
som har ansvar för vilka transporter som blir av. Här tror jag 
att det finns en väldigt stor förbättringspotential. 

Behövs krafttag
Lars Hjälmered (M), vice ordförande i näringsutskottet, be-
tonade bland annat att det måste tas krafttag för den svenska 
sjöfartsnäringen.

– Den är betydelsefullt som en egen näring, men också 
betydelsefull för att hälften av svensk ekonomi är kopplad till 
handel. En mycket stor del av den svenska handeln går just på 
sjöfart till och från Sverige. Klarar vi inte sjöfartsfrågorna så 
riskerar det väldigt tydligt slå mot ett handelsberoende land 
som Sverige.

Miljövänlig sjöfart”superhett”
Eftermiddagen av årets Swedish Maritime Day bjöd på en 
mängd intressanta föreläsningar, där besökarna kunde välja 
bland fyra olika programspår med olika inriktning. 

Att Swedish Maritime Day är en bred tillställning som 
omfattar hela shippingklustret visar sig tydligt i upplägget för 
eftermiddagens fyra olika seminariespår, där spår ett handlade 
om sjöfart, spår två om offshore, spår tre om fiskebranschen 
och spår fyra om kustturism. Spåren löpte parallellt under 
eftermiddagen, och som besökare var det lätt att byta mellan 
spåren eftersom föreläsningssalarna låg intill varandra.  

Nytt innovationspris
Under kvällen delades Swedish Maritime Days nya innova-
tionspris ut till premiärvinnaren Stena Line/Stena Teknik.  
De hade nominerats för sitt projekt med att konvertera Stena 
Germanica till metanoldrift. Juryns motivering löd så här: 

Genom att satsa på konvertering till metanoldrift av 
fartyg tar Stena ett stort steg för omställningen till hållbar 
sjöfart. Stena har gått i bräschen med denna idéutveckling 
och satsningen på metanol utgör en viktig pusselbit i att 
hjälpa sjöfartsbranschen nå framtida mål för minskning 
av växthusgaser och utsläpp av föroreningar till miljön. 
Stenas satsning involverar dessutom många olika aktörer  
i det maritima klustret.

KÄLLA: SJÖFARTSFORUM
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Från kust & hav
Maria Ågren ny GD för Transportstyrelsen
Maria Ågren tog den 1 mars över posten 
som generaldirektör för Transportstyrelsen 
efter avgående Staffan Widlert.  
Maria Ågren är utbildad civilingenjör och 
kommer närmast från rollen som general-
direktör på Naturvårdsverket.
FOTO: NATURVÅRDSVERKET

Positiv näringslivsutveckling uppdrag för Transportstyrelsen
Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att redovisa 
en strategi som ska se till att myndighetens verksamhet tar hän-
syn till näringslivets villkor och bidrar till en positiv näringslivs-
utveckling. En preliminär 10 punkters handlingsplan har tagits 
fram. De tre viktigaste frågorna av dessa är enligt näringen:

- Regelutveckling EU
- Dialog med näringslivet
- Transparenta konkurrenskraftiga avgifter

Handlingsplanen ska redovisas till Näringsdepartementet .

Nya pendelbåtslinjer dröjer till nästa år
De nya pendelbåtslinjerna i Stockholm, som är tänkta att gå mel-
lan Ulvsunda – Södersjukhuset, Ekerö – Gamla Stan samt tvärs 
över Riddarfjärden, ser ut att sättas i bruk först nästa år. Tidigare 
hade det talats om att sätta igång dem under 2015.

– Det har varit lite olika uppgifter om det där, men vi arbetar 
nu med upphandlingar enligt tidsplanen, och det tar den tid 
det tar, säger Göran Malmsten, chef vid Sjötrafiksektionen på 
Trafikförvaltningen.

Den första linjen ut är den tvärs över Riddarfjärden.Upphandling 
pågår och trafikstart beräknas till januari 2015. Göran Malmsten 
tror att den kommer att locka många cyklister.

– Linjen är till för alla pendlare, men vi tror att många på cykel 
kommer att välja att gena över vattnet med båten, säger Göran 
Malmsten.

Sjöfartsverkets upphandling granskad
Sjöfartsverket anklagas av SVTs Uppdrag Granskning för  
allvarliga brister i samband med inköp av sju nya helikoptrar  
av modell AW 139 från den italienska helikoptertillverkaren  
Agusta Westland. Enligt programmet har man struntat i lagen  
om offentliga upphandlingar och kommit överens med leverantö-
ren Augusta Westland om köpet flera månader innan upphand-
lingen offentliggjordes.   

Sjöfartsverket tillbakavisar kritiken i ett pressmeddelande och 
man skriver bland annat att "Det här är en beskrivning som vi vän-
der oss starkt emot och kommer att bemöta på alla sätt vi kan."
FOTO: SJÖFARTSVERKET

SRf heter numera Svensk Sjöfart
Sveriges Redareföreningen har  
fattat beslut om att, efter 109 år, 
byta namn till Föreningen Svensk 
Sjöfart

– Det är något som har drivits 
av våra medlemmar och som vi 
är övertygade om kommer att 
stärka vår profil och bidra till att 
stärka svensk sjöfart, säger Pia 
Berglund, vd på föreningen, till 
Sjöfartstidningen.

– Det kan verka ambitiöst att ta 
sig an ett så brett namn som Svensk Sjöfart, att man tar på sig 
en alldeles för stor kostym, säger Pia Berglund och fortsätter: 

– Men det är precis det vi vill göra. Vi vill visa att vi har ambi- 
tioner och mål om att förbättra villkoren för sjöfarten i Sverige.
Namnändringen har skett på initiativ av medlemmar i förening-
en under en längre period, något som varit viktigt, menar Pia 
Berglund. Namnbytet är också en del av en större förändrings-
process. (KÄLLA: SVENSK SJÖFARTSTIDNING)

Blå Skatt – vad är det?
Regeringen har under våren gått ut med utredningen (SOU 2015:4) 
om ett svenskt tonnageskattesystem på remiss. Blå skatt, eller 
ett svenskt tonnageskattesystem, är en frivillig skatt att ansluta 
sig till som möjliggör för rederier att betala i Sverige efter fasta 
taxor baserade på storleken på fartygen i den av rederiet ägda 
flottan. Denna storleksberäkning (tonnageinkomst), istället för 
den faktiska vinsten, beskattas med konventionell bolagsskatt, 
vilket ger en konkurrenskraftig och överblickbar skatt. Det är  
ett förutsägbart system som ger en bra kontinuitet för sjöfarts- 
näringen enligt initiativtagarna bakom förslaget. Initiativet har 
tagits av Sveriges Redareförening (numera Svensk Sjöfart) till-
sammans med Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen för att öka 
medvetenheten om den blå skatten och sjöfartens betydelse för 
jobben, miljön och tillväxten. Tonnageskatt har varit sjöfartspo-
litikens mest debatterade ämne de senaste 10 åren. Riksdagen 
har sagt ja till tonnageskatten flera gånger. Den infördes inte då 
på grund av andra politiska prioriteringar av regeringen.

Skärgårdsredarna har svarat på remissen och ställt sig posi-
tiva till förslaget även om medlemsföretagen inte direkt kommer 
att omfattas av skatten. Däremot gör man bedömningen att en 
stärkt svensk sjöfart är viktig när det gäller forskning och fram- 
tida kompetensförsörjning.

Viking förnyar isbrytarkontrakt
Viking Supply Ships AS har slutit ett avtal med Sjöfartsverket 
om att rederiet ska fortsätta driva myndighetens fem isbrytare. 
De har haft hand om driften av Sjöfartsverkets isbrytare sedan 
2000 och det nya kontraktet mellan rederiet och myndigheten är 
en fortsättning på det gamla avtalet och sträcker sig över sju år. 
Enligt Viking Supply Ships tecknades kontraktet efter marknads-
mässiga priser, men företaget vill inte närmare gå in på kontrak-
tets värde. Rederiet menar att kontraktet är viktigt då de befäster 
sin position som en av världens ledande operatörer av isbrytare 
och offshorefartyg.
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Sams på sjön
Allt fler intressenter vill ta del av våra vackra sjöar, kanaler och 
skärgårdar och Allemansrätten går mot en utökning för att ännu 
fler ska ha möjlighet att uppleva naturen. Ibland uppstår intres-
sekonflikter och det ville man belysa i året Båtting, arrangerat 
av Svenska Båtunionen på Stockholmsmässan i mars. En panel 
med företrädare för Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, fiskare, 
kanotister, vattenskotrar, skärgårdsredare, kryssningstrafik m fl 
diskuterade vilka konflikter som finns och hur man kan hantera 
dessa. Affe Norgren från Skärgårdsredarna framhöll att vatten-
skotrar och RIB-båtar utgör ett problem när deras förare surfar 
på vågorna efter yrkestrafiken. 

– Det är både farligt och otroligt obehagligt för den som sitter 
på bryggan på ett stort fartyg när någon med dåligt omdöme  
leker i svallvågorna, menade han. 

Skatteregler för flyg- och fartygsbränsle ändras (SkU12)
Färre undgår att betala skatt på flyg- och fartygsbränsle då 
Riksdagen sagt ja till regeringens förslag om ändrade beskatt-
ningsregler. Förslaget innebär att skattebefrielse endast ska  
ges när flygplan och fartyg används:

• för transport av passagerare eller varor mot ersättning
• för utförande av andra tjänster mot ersättning
• av offentliga myndigheter eller för deras räkning
• för yrkesfiske

Inga förändrade regler för passagerartrafiken i skärgården med 
andra ord. Frivilliga försvarsorganisationer och ideella organisa-
tioner som använder bränslet för sjöräddning, brandövervakning 
eller liknande verksamhet ska inte heller behöva betala skatt 
på flyg- och fartygsbränsle. Ändringen görs för att anpassa 
Sveriges regler till EU-rätten. De nya reglerna ska börja gälla  
den 1 juli 2015. 

Miljömärkt passagerarbåtsterminal
Västtrafiks terminal för båt- och busstrafik vid Tuvesvik utanför 
Orust har blivit miljömärkt av Sweden Green Building Council. 
Det innebär att byggnaden uppfyller organisationens krav på ef-
fektiv energianvändning, bra innemiljö och hållbara byggmaterial. 
Västtrafiks terminal i Tuvesvik, som invigdes sommaren 2013, 
är en viktig knutpunkt för både resenärer och godstrafik mellan 
fastlandet och öarna Käringön och Gullholmen. Den rymmer en 
vänthall, en förvaringslokal med kylrum för gods och en säsongs- 
öppen kiosk. 

– Västtrafik jobbar med hållbarhet under hela resan. Därför  
är det viktigt att våra byggnader uppfyller högt ställda miljö- 
krav samtidigt som de motsvarar kundernas förväntningar på 
bekvämlighet och service. Tuvesvik terminal är ett lysande ex-
empel på detta, säger Stefan Ekman, chef infraavdelningen på 
Västtrafik.

Utformningen av Tuvesvik terminal har genomförts av Kanozi 
Arkitekter. Ramböll har arbetat med projektering under byggtiden 
och har samordnat ansökan om miljömärkning. 

FOTO: BERT LEANDERSSON

Maritima Mötesplatsen under Almedalsveckan
Almedalsveckan kommer även i år att få sin Maritima Mötesplats. 
Måndag – torsdag fylls Gotlandsbolagets trädgård med tält och 
utrustning, seminarier och mingel. Platsen är en av Visbys bästa 
trädgårdar med full insyn från Hamngatan och Hamnplan.  
Här lyfts viktiga sjöfartfrågor och andra ämnen kopplade till  
den maritima näringen fram. Här ges viktiga möjligheter att  
mötas över gränser och diskutera det som är av vikt för en  
ökad sjöfart i transportsystemet och för en stark maritim  
näringsutveckling. I år kommer Sjöfartsforum och medlems- 
organisationerna Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar, 
Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna, 
Svenskt Maritimt Forum, Energigas Sverige och Kungliga 
Örlogsmannasällskapet att gemensamt arrangera 12 seminarie-
pass. Tillsammans fokuserar man på utvecklingsfrågor inom om-
rådena hållbar transportutveckling, sjöfarten och samhällsnyttan 
samt maritim näringsutveckling.

Skärgårdsredarna deltar aktivt i spåren: ”Turismen, vår nya 
stora exportnäring; vilken roll spelar sjöfarten?” samt ”Kan nya 
regler ge skärgårdstrafiken flyt?” (De olika sjöfartsmyndigheter-
na får ge sin syn på det nya nationella regelverket som nu växer 
fram). Välkomna!

”Koll på vatten” gick på Cirkus
Den 6 maj hölls Kollektivtrafikdagen på Cirkus i Stockholm. Där 
presenterades bland annat de pinfärska slutresultaten från det 
treåriga forsknings- och innovationsprojektet ”Koll på vatten”, 
som vi tidigare skrivit om i Skärgårdsredaren. Projektet initie-
rades av Trafikverket i kölvattnet av deras Kapacitetsutredning 
2012, där man pekade på de urbana vattenvägarna som en 
möjlig avlastning för vägar och spår. ”Koll på vatten” är ett natio-
nellt projekt, regionalt förankrat i storstadsregionerna Göteborg 
och Stockholm, hälften finansierat av vardera Trafikverket och 
Vattenbussen AB. Syftet har varit att studera de urbana vatten- 
vägarnas potential att bidra till ökad transportkapacitet och för-
bättrad tillgänglighet, men även att höja kunskapsnivån och öka 
samverkan över organisatoriska gränser, skapa nätverk och er-
farenhetsutbyte. En tydlig slutsats som framkommer i arbetet är 
att dagens beräkningsmetoder och utvärderingsmodeller inte är 
anpassade för bedömning av vattenburen kollektivtrafik. 

Västtrafik tar bort båttilläggen
För att förenkla sortimentet och skapa mer enhetliga priser 
inom båt- och färjetrafiken tar Västtrafik bort de så kallade båt-
tilläggen. Det innebär att priserna i flera fall sänks och att resan 
får samma pris, oavsett om man väljer att resa med båt, buss, 
tåg eller spårvagn inom en zon. Det är Kollektivtrafiknämnden i 
Västra Götaland som har gett Västtrafik i uppdrag att ta bort båt-
tilläggen och att se över priserna på enkelbiljetter inom båt- och 
färjetrafiken. Från och med den 14 juni kommer priset för en  
enkelbiljett i båt- och färjetrafiken följa priset i respektive kom-
munzon, i de allra flesta fallen 39 kronor.

– Våra kunder har upplevt att priserna inom båt- och färjetrafi-
ken har varit snåriga. Nu förenklar vi sortimentet och gör priserna 
mer enhetliga. Vi hoppas att det ska göra det enklare att resa 
med oss, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och 
marknad på Västtrafik.
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försäkringsplikt för avlägsnande av vrak
I en departementspromemoria föreslås att Sverige tillträder 
Nairobikonvention om avlägsnande av vrak och i så fall föreslå 
den lagstiftning som behövs för införlivande av konventionen 
med svensk rätt. Konventionen innebär en skyldighet för svenska 
myndigheter att verka för avlägsnande av vrak som orsakats av 
en sjöolycka och medför en risk för sjösäkerhet eller miljö. Ägaren 
av fartyg som blivit vrak (eller fartyg som vrakföremål kommer 
ifrån), ska i första hand vara skyldig att ombesörja avlägsnandet 
och ha ett närmast strikt ansvar för kostnader som avlägsnandet 
medför. Detta ansvar ska täckas av en obligatorisk ansvarsför-
säkring eller annan betryggande säkerhet. Att försäkringsplikten 
fullgjorts ska styrkas genom ett certifikat som ska finnas ombord 
på fartyget. Den ersättningsberättigade ska kunna rikta direkta 
krav mot försäkringsgivaren, väsentligen oberoende av de för-
säkringsvillkor som gäller.

Konventionen reglerar i första hand rättsläget beträffande 
vrak i konventionsstaternas ekonomiska zon men tillåter att 
tillämpningen utvidgas till att gälla statens territorialvatten. 
Konventionen träder i kraft den 14 april 2015.

färjetrafiken viktig för Sverige
Bil- och passagerarfärjorna bidrar i allra högsta grad till att 
turismen i Sverige ökar som den gör, det framgår av Passagerar-
rederiernas årliga rapport. Passagerarrederierna, som är en 
förening för rederier som är verksamma med turism inom, till eller 
från Sverige, understryker i sin senaste rapport att färjetrafiken 
spelar en mycket viktig roll för svensk turism.

– Lika många väljer att resa med färja som med flyg till och  
från Sverige. Siffror som bara stärker oss i övertygelsen att vi 
spelar en oerhört viktig roll för svensk turism, säger Jari Virtanen, 
ordförande i Passagerarrederierna.

Under fjolåret reste sammanlagt 27,6 miljoner passagerare 
med bil- och passagerarfärjor till eller från Sverige samt inom 
Sverige. Volymen är ungefär densamma som 2013.

De omkring 35 miljoner passagerare som mindre färjor och 
passagerarfartyg inom kollektiv-, väg-, färje- och turisttrafik 
transporterade i Sverige, behandlas inte i denna rapport.

Res lätt med biljett
Näringsdepartementet initierade i maj 2014 en intern utredning i 
syfte att undersöka om det bör bli obligatoriskt för kollektivtrafik-
företag att tillhandahålla data som gör det möjligt att bygga sys-
tem för information, bokning och biljettförsäljning av kollektivtra-
fikresor. Bakgrunden var att det ur ett resenärsperspektiv är vik-
tigt vid kollektivtrafikresor att på ett enkelt sätt få en överskådlig 
bild av resealternativ, kunna jämföra tider och priser samt kunna 
boka och köpa biljetter för hela resan, även när den omfattar flera 
sträckor och/eller flera aktörers trafik. I promemorian föreslås att 
lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ändras så att kollektivtrafik-
företag ska lämna och tillgängliggöra information i andra format 
och på annat sätt än i dag. Utredningen bedömer också att den 
information som ska lämnas bör utökas så att fler uppgifter om 
trafiken bör lämnas och att tillförlitligheten och kvaliteten ska 
vara åtminstone likvärdig med den kvalitet som kollektivtrafik-
företagen har i sina egna system. En gemensam portal bedöms 
lämpligt för enkel åtkomst av den information som görs tillgänglig 
som öppna data (där öppna data som begrepp används i en vid 
bemärkelse).

Åtalade för att ha kört samma sträcka i 40 år
Två befälhavare ombord på Utö rederis fartyg Silverpilen 
åtalades i februari för brott mot skyddslagen. Detta då 
Försvarsmakten menade att de båda brutit mot lagen när de 
trafikerat genom ett militärområde vid Stora och Lilla Äggskären 
i Horsfjärden på sin färd mellan Årsta Havsbad och Utö. En 
sträcka som rederiet trafikerat i nästan 40 år efter en muntlig 
överenskommelse med Försvarsmakten i slutet av 60-talet. 
Rättegång var planerad i mars men förundersökningen lades 
ned då det visade sig att sjökortet över skyddsområdet varit fel-
märkt och att därmed även de prickar som markerade linjen för 
skyddsområdet hade placerats ut felaktigt – så även den prick 
som Silverpilen anklagats för att passerat på fel sida om. 

Gustaf Myrsten, vd för Utö Rederi, är lättad över beskedet. 
– Mina befälhavare har tagit det hela mycket hårt. Det var ju i 

princip en ren tillfällighet att just dessa två blev åtalade, när det 
skett tusentals passager genom åren, inte bara av oss utan av 
flera andra rederier, sa han i en kommentar.

Isforskning ger bättre sjöfart
Krafter av is mot fartygsskrov kan påverka såväl manövrering av 
fartyg i tjock is som båtarnas bränsleåtgång och därmed också 
miljöpåverkan. I ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universi-
tet, i samarbete med den svenska skeppsprovningsorganisatio-
nen SSPA i Göteborg, håller ett simuleringsprogram för islaster 
på att utvecklas.

– Vi vill utveckla en simuleringsmodul med målet att den ska 
kunna användas i utbildningen av fartygsbefäl där iskrafterna 
mot fartygsskrovet ska kunna simuleras numeriskt. Nyttan med 
det är till exempel att man ska kunna manöverera fartyget in och 
ut från kaj med rätt motorkraft i förhållande till iskrafterna. Det i 
sin tur påverkar givetvis hur mycket bränsle som förbrukas, säger 
Lennart Fransson, isforskare vid Luleå tekniska universitet.

för Årets Skärgårdsrederi
Green City Ferries.

för ökningen av nya miljögifter  
i havet.

redaktionen
tycker till:
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Nya styrelsen
Till styrelse valdes vid årsmötet 2015 följande personer: 
Ordförande Henrik Börjesson, Börjessons Sjötaxi. Ledamöter 
Fredrik Almlöv, Färjerederiet, Moran Winsteen Albin, Strömma 
Turism och Sjöfart, Per Hermansson, Sundsvalls Rederi, Bertil 
Pevantus, Styrsöbolaget, Anders Åman, Skärgårdslinjen samt 
Anders Olsson, Kust Event.

Pend(el)båten E/S Sjövägen fick Miljöpriset 2015
Tack vare minskade koldioxidutsläpp med upp till 152 ton per  
år tilldelas Miljöpriset 2015 i Stockholms läns landsting batteri- 
drivna E/S Sjövägen. Miljölandstingsrådet Gustav Hemming (C) 
delade den 19 maj ut priset till Rederi AB Ballerina. E/S Sjövägen 
är ett nybyggt och batteridrivet elfartyg, som trafikerar Nybroplan 
-Nacka, med plats för 150 passagerare, 25 cyklar, 5 rullstolar  
och 5 barnvagnar. Pendelbåten ger en minskning av koldioxid- 
utsläppen med 152 ton per år, jämfört med trafik i traditionell 
dieseldrift.

– Stockholms läns landsting bedriver ett offensivt miljöarbete 
som på flera områden är ledande i landet och under lång tid har 
vi vågat satsa på innovativa lösningar för miljön. Därför känns 
elbåten E/S Sjövägen, först i världen av sitt slag, som en utmärkt 
vinnare av Miljöpriset 2015, säger Gustav Hemming (C), miljö-
landstingsråd.

Årets miljöpris är det andra som landstinget delar ut och  
41 inkomna bidrag har varit med i tävlingen. Prissumman, om  
20 000 kronor, ska användas till att utveckla eller sprida idén.

färjerederiet bygger nytt igen
Efter ett inriktningsbeslut av Färjerederiets styrelse gällande  
investeringar har teknikavdelningen påbörjat arbetet med ett  
nybyggnadsprojekt innehållande bl a två storfärjor, enligt  
rederichefen Anders Werner i tidningen Sjövägen.

Venfärjorna har bytt ägare
Det isländska rederiet Hvskodun (Elding Whale Watching) har 
köpt passagerarfärjan Norreborg från Rederi AB Ventrafiken 
för 3,5 miljoner kronor. Fartyget har döpts om till Elding III och 
fått isländsk flagg. Hon lämnade Landskrona och anlände 
till Reykjavik i början av maj. Norreborg byggdes 1971 som 
Sundbuss Erasmus och köptes av Ventrafiken 2001. Hon har  
senast använts som reservtonnage. Fartyget har kapacitet för 
247 passagerare.

Rederi AB Ventrafiken har tagit över ägandet av sitt huvud- 
fartyg Uraniborg genom ett köp från Landskrona stad för  
56.647 miljoner kronor. Uraniborg levererades 2012 och kan ta 
394 passagerare och 14 personbilar. I flottan ingår dessutom  
färjan Stjerneborg, byggd 1990.

50 knop på norska kusten
Designföretaget Eker Sandvik har utvecklat ett nytt snabbåts-
koncept. Fartyget ska kunna gå från Stavanger till Trondheim i  
50 knop när fartygstunneln i Stad står klar. Med ett långt, smalt 
och spetsigt skrov och skrovstabilisering på två sidor har form-
givarna tänkt en spektakulär och snabb resa längs kusten med 
upp till 180 passagerare.

– Konceptet bygger på tillgänglig teknik, det kan byggas nu , 
säger Petter Martens som är chef för  Small Craft Design i Eker 
Sandvik.

Konceptet kallas Kløyv. Tanken är att fartyget ska klyva havet 
med det 60 meter långa och 13,5 meter breda skrovet. Själva 
huvudskrovet är bara 3 meter. Fartyget är konstruerat för en 
maximal hastighet på 50 knop med en medelhastighet på 45 
knop. Restiden från Stavanger till Trondheim med åtta stopp 
längs vägen, uppskattas till 10 timmar och 49 minuter.

Konsept: KLØYV
• Lengde: 60 meter
• Bredde hovedskrog: 3 meter
• Total bredde: 13.5 m
• Passasjerer: 180
• Toppfart: 50 knop+
• Motorer: 4 x MTU 8V 2000 M72, 720 kW vid 2250 rpm
• Gir: Servogear HDX 295 PTI
• Propulsjon: Servogear VSPP

Konceptfartyget jämfört med en Boeing 737-800. FOTO: EKER SANDVIK.

Sideskrogene på det nye hurtigbåtkonseptet Kløyv sikrer stabilitet. 
FOTO: EKER SANDVIK. 

Medlemsnytt

Hovedskrog.
FOTO: EKER SANDVIK.
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Nya Holmöfärjan på plats i Norrfjärden
Nyrenoverade färjan Capella har anlänt till Norrfjärden för att 
köra på Holmöleden.

– Fartyget har genomgått en omfattande renovering och man 
har lagt särskild vikt vid säkerhet och bekväma passagerarut-
rymmen. Alla tillstånd är klara och fartyget är certifierat, säger 
Anders Werner, rederichef i Trafikverket. 

– Färjelägena har anpassats för att underlätta tilläggning,  
lastning och lossning, säger Lena Utbult, byggnadsingenjör  
i Färjerederiet.

Nuvarande färja Helena Elisabet kommer successivt att fasas 
ut från trafiken på Holmöleden.

– Capella har tidigare gått i trafik i Åbo skärgård och vi kan 
konstatera att hon har mycket goda seglingsegenskaper. 

FAKTA OM CAPELLA:
33 meter lång, 7 meter bred, två passagerarsalonger, utrymme 
för rullstolar, soldäck och bildäck och lastar 150 passagerare och 
fyra bilar. Capella ska trafikera Holmöleden, som är den längsta 
led som trafikeras av Färjerederiet. Holmön ligger utanför Umeå, 
mellan svenska fastlandet och Finland. Färden från färjeläget i 
Norrfjärden till Holmön tar 45 minuter och går över öppet hav.

Maskinist Traditionsfartyg Ånga 750
Tillgången på maskinister för de större traditionsfartygen tryter 
och intresset att genomföra utbildningen vid sjöbefälsskolorna  
är litet pga av det låga antalet elever som kan komma i fråga.
Nu har Sjöskolan på Beckholmen fått tillstånd att genomföra 
utbildningen med examinering vid någon av de behöriga hög- 
skolorna. 

Ebba Brahe rustas för D-område
Färjerederiets färja Ebba Brahe på Visingsöleden byggs om för 
att kunna fortsätta trafiken i Vättern, dvs i fartområde D. Enligt 
de nya reglerna krävs bland annat bättre läckstabilitet och därför 
byggs nu nya skott i färjan. Även passagerarutrymmen och liv-
räddningssystemen uppgraderas och det hela ska vara klart till 
midsommarhelgen. Arbetet utförs av Kållandsö varv på plats  
i Färjerederiets torrdocka i Huskvarna. 

Remiss om fartområdenas indelning
Transportstyrelsen föreslår en ändring av innebörden av dels 
avståndet till skyddad plats och till strandlinje för C- och 
D-områdena, dels av utökningen av E-linjen. Vidare föreslås 
det att två av de förändringar i D- och E-linjernas geografiska 
utsträckning som har föreslagits till Transportstyrelsen in-
förs. Förslaget är ute på remiss och svar ska vara inne 18 juni. 
Föreskriftsförslagen finns på Transportstyrelsens hemsida och 
planeras träda i kraft den 1 oktober 2015.

Nu delegeras ytterligare tillsynsuppgifter inom sjöfarten
Delegeringen kommer att ske till så kallade erkända organisa- 
tioner, det vill säga främst klassificeringssällskap Transport-
styrelsen delegerar redan idag vissa tillsynsuppgifter till  
exempelvis klassificeringssällskap. Men det finns starka  
önskemål från flera håll om att delegera ytterligare uppgifter 
inom sjöfartsområdet. Myndigheten bedömer också att dele-
gering skapar bättre förutsättningar för redarna att få snabb 
service. En anpassning krävs även av myndighetens verksamhet 
efter nya förutsättningar med färre svenska fartyg i internationell 
trafik. Därför har Transportstyrelsen utrett möjligheterna för ytter-
ligare delegering. Beslut har nu fattats om delegering av ett antal 
tillsynsuppgifter gällande den svenskflaggade internationella 
sjöfarten.

– Genom vårt beslut gör vi det möjligt för branschen att snabb-
are få service och att välja vem som ska genomföra tillsynen, 
säger Maria Ågren, Transportstyrelsens generaldirektör.
(KÄLLA: TRANSPORTSTyRELSEN)

Kollisionen mellan Viking Grace och Sunni utredd
Haverikommissionen har nu blivit klar med utredningen av kol-
lisionen mellan Viking Grace och Sunni i Furusundsleden i april 
förra året. En mycket tät dimma gjorde det svårt att se mer än en 
mycket kort distans framför sig.

Olyckan orsakades av att båda fartygen färdades på skäran-
de kurs i farleden i tron att det inte förelåg någon kollisionsrisk. 
Detta förhållande har kunnat råda då besättningarna på båda 
fartygen undgick att upptäcka det andra fartyget. Orsaken till 
att ingen av besättningarna har uppfattat att det andra farty-
get fanns i närheten har inte kunnat fastställas närmare. Dock 
fullgjordes inte uppgiften att tyda och tolka informationen från 
radarskärmarna på ett tillräckligt bra sätt på något av de två 
fartygen. Utebliven ljudsignalering från båda fartygen bidrog till 
att kollisionen inte avvärjdes. Med hänsyn till att Viking Line efter 
händelsen vidtagit åtgärder bl.a. när det gäller medvetenheten 
om vikten av att signalera och om utkikens roll och den resurs 
befattningen innebär finner haverikommissionen inte anledning 
att utfärda några rekommendationer till Viking Line.

Likaså finner haverikommissionen ingen anledning att utfärda 
rekommendationer till Gräskö Sjötransport AB då rederiet vidta-
git åtgärder bl.a. avseende ljudsignalering och utkik.

I övrigt finner haverikommissionen anledning att utfärda  
följande rekommendationer.

Transportstyrelsen rekommenderas att:
• överväga att införa krav på radarutbildning för befälhavare 

med enbart Skepparexamen för att få framföra fartyg i  
yrkesmässig trafik. (RS 2015:02 R1)

• överväga att införa krav på AIS ombord på fartyg oavsett 
storlek som används yrkesmässigt. (RS 2015:02 R2)

Rederichef Anders Werner och projektledare Hans Söderqvist hälsar 
vägfärjan Capella välkommen till Holmöleden. FOTO: INGRID JARNRyD

Transportstyrelsen



 

32 ★ Skärgårdsredaren 2 -15

Problem med igensatta bränslefilter
Sedan i höstas har det kommit in flera rapporter från den natio-
nella sjöfarten om tillbud och mindre allvarliga olyckor beroende 
på igensatta bränslefilter. Det är oklart varför problemen uppstår. 
Ur rapporterna framgår tappad effekt och eller stopp på endera 
maskinen. Driftstörningarna har hittills inte resulterat i några 
allvarligare konsekvenser, annat än plåtskador vid förtöjning. 
Transportstyrelsen vill gärna att denna typ av störningar rappor-
teras.

Transportstyrelsen får både ros och ris
Transportstyrelsens kundnöjdhetsundersökning riktades till dem 
som varit i kontakt med myndigheten gällande sjöfartfrågor un-
der 2013-2014. Totalt handlade det om 6.943 kunder och av dem 
ställde 995 upp och blev intervjuade över webben. Mest kritik får 
Transportstyrelsen för sitt arbete med att förenkla reglerna för 
branschen och för de höga avgifterna. Man anser att reglerna 
främst är anpassade för större företag och att Transportstyrelsen 
gör alldeles för lite för att hjälpa svensk sjöfart att överleva. Även 
webbsidan får mycket kritik för att inte vara tillräckligt intuitiv och 
begriplig. De tillfrågade anser också att Transportstyrelsen är all-
deles för långsamt med att svara på frågor via telefon eller mail. 
Enligt myndigheten visar undersökningen att kunderna har låg 
toleransnivå när myndighetens anställda brister i kompetens, tid-
såtgång eller återkoppling. Men samtidigt är de anställdas servi-
ceorientering det område som får bäst värden i undersökningen. 
De flesta kunder upplever att de får ett bra bemötande och att 
Transportstyrelsens personal är pålitliga och engagerade.

Enklare regler för nationell sjöfart målet
De nationella reglerna för sjöfarten är svåröverskådliga och be-
höver moderniseras. Därför driver Transportstyrelsen ett projekt 
för att förenkla och förbättra reglerna för den del av svenska sjö-
farten som inte styrs av internationella regler. De som berörs är 
allt från passagerarfartyg som används i skärgårdstrafik till fartyg 
som används av hantverkare för att förflytta sig mellan uppdrag.

Transportstyrelsen startade 2013 ett projekt för att se över de 
nationella reglerna för svenska fartyg som används yrkesmässigt 
och som inte omfattas av internationella regler. Målet är moderna 
regler och effektivare tillsyn. Reglerna föreslås gälla de cirka 800 
fartyg som idag har certifikat utfärdade av Transportstyrelsen 
och ytterligare cirka 4 000-5 000 fartyg, som inte är certifikats-
pliktiga men omfattas av krav på registrering. Exakt vilka fartyg 
som kommer att omfattas är inte klart, men förslaget just nu 
är att alla fartyg oavsett längd ska inkluderas. Men det är bara 
fartyg som är minst 5 meter som kommer att omfattas av någon 
form av tillsyn.

– Vi har sett ett stort behov av att förenkla reglerna för den na-
tionella sjöfarten och det är något som också sjöfartsbranschen 
efterfrågar starkt, säger Ingrid Cherfils, sjö- och luftfartsdirektör 
på Transportstyrelsen.

Projektet, kallat Projekt nationella föreskrifter (PNF), går nu in 
i ett nytt skede. De slutsatser som dragits från projektets utre-
dande första faser ska omsättas i nya regler och förändringar i 
tillsynen. Detaljregler ska ersättas med funktionsbaserade regler 
och egenkontroll införas.

Funktionsbaserade regler innebär att reglerna talar om vad 
som ska uppnås, inte i detalj hur det ska uppnås. Det skapar ut-
rymme för olika lösningar, anpassade efter olika verksamheters 
förutsättningar.

Egenkontroller betyder att en utövare själv kommer att få in-
tyga att fartyget är kontrollerat och i sjövärdigt skick genom en 
självdeklaration. Ett sätt att utföra den här "deklarationen" kan 
vara att använda en e-tjänst på webben.

– Syftet med de nya reglerna är att förenkla samtidigt som an-
svaret flyttas närmare utövarna, säger Daniel Hellström, projekt-
ledare för projektet nationella föreskrifter.

– Genom att införa egenkontroller skapas en ökad flexibilitet 
för redarna samtidigt som det ger förutsättningar att förbättra 
säkerhetskulturen inom de delar av sjöfarten som berörs.

Exakt när de nya reglerna kommer att träda i kraft är inte klart 
ännu, men målsättningen för projektet är att reglerna ska träda i 
kraft 1 januari 2017.

Effektmål vid Transportstyrelsens Projekt för  
nya Nationella Föreskrifter (PNF)

1. Bättre och mer tillgängliga regler som öppnar upp för ny tek-
nik och innovation samt en mer planerbar och effektiv tillsyn, 
med bibehållen säkerhet

2. Ökad förståelse för regelverket, ändamålsenliga regler och 
enklare tillämpning

3. En bransch som är mer och bättre informerad om regel- 
verket

4. En bransch som därigenom kan ta större eget ansvar för sjö-
säkerhet och miljöskydd (en mer utvecklad säkerhetskultur)

5. En bransch som har förutsättningar för långsiktig och hållbar 
utveckling

6. Förutsebarhet både avseende på regler och tillsyn, dvs. 
att alla och envar ska förstå vad som förväntas och hitta 
allt samlat på ett ställe, samt vara införstådd när man ska 
genomgå tillsyn (egenkontroll + självdeklaration eller besikt-
ning) och vad denna tillsyn består av.

Skärgårdslinjen valde 
Skärgårdsredarnas försäkringslösning

 
Skärgårdslinjen med fartyget Trubaduren har just tecknat 
om försäkringen i Skärgårdsredarna med Willis som för-
säkringsmäklare. VD Anders Åman delar med sig av sina 
erfarenheter.

Vad var det som gjorde att ni bestämde er för att 
teckna försäkringen?
– Vi fick en bättre försäkring med högre försäkringsvärde 
till samma pris.

Vilka fördelar ser du med Skärgårdsredarnas  
försäkringslösning?
– Som kollektiv är vi en starkare förhandlingspart.

Var det krångligt att byta?
– Nej, det var enkelt. Dialogen med Willis har fungerat 
väldigt bra.

redaktionenfrågade:

Anders Åman på Skärgårdslinjen.
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Strömma och WWf samarbetar för att rädda Östersjön
Strömma Turism & Sjöfart och Världsnaturfonden WWF inleder 
ett treårigt samarbete för ett renare Östersjön. Resenärer och 
partners ska utbildas om Östersjöns miljöutmaningar och före-
taget ska bidra till lokala naturvårdsprojekt som kan förbättra 
havsmiljön i regionen.

– Vi har nästan 80 passagerfartyg som gör utflykter i Öster-
sjöns vatten. Det är viktigt för Strömma att stolt kunna visa upp 
våra vackra och unika miljöer. Både länder och företag behöver 
ta ansvar för att havsmiljön inte mister sin attraktion som rekre-
ationsområde. Vi stödjer WWFs opinionsbildande arbete och vill 
gärna involvera våra kunder och partners i det, säger Jan Larsén 
vd för Strömma Turism & Sjöfart. 

Rapportering av koldioxidutsläpp
Fartyg som går till, från och mellan EU:s hamnar ska från och 
med 1 januari 2018 vara skyldiga att rapportera sina koldioxid- 
utsläpp. Det beslutade EU-parlamentet den 5 maj. Sjöfarten står 
i dag utanför EU:s klimatlagstiftning och den nya rapporterings-
skyldigheten är ett första steg för att minska näringens klimat- 
påverkan.

– Om ingenting görs kommer klimatutsläppen från sjöfarten att 
öka med 50 procent till år 2030, säger José Inácio Faria, föredra-
gande i miljöutskottet.

Rapporteringsskyldigheten gäller stora fartyg, över 5 000  
bruttodräktighet. Parlamentets beslut ska formellt godkännas  
av EU:s medlemsländer. (KÄLLA: ALLTINGET/TRANSPORTGRUPPEN)

Stena Lines metanolsatsning prisas
Stena har fått pris för sin satsning på att konvertera Stena 
Germanica till metanoldrift. Utmärkelsen ”Ship-owner of the 
year” delades ut på årets upplaga av Green Ship Technology 
Conference (GST) i Köpenhamn i april. Priset delas ut till "inno- 
vativ ny teknik som innebär ett framsteg för den marina miljön" 
och juryn valde konverteringen av Stena Germanica med motive-
ringen att det är "ett starkt 3: e alternativ som växer fram för den 
specifika utmaningen med hållbara sjötransporter inom ECA". 
Stena Germanica som till vardags trafikerar rutten Göteborg till 
Kiel har konverterats vid Remontova Shipyard i Polen. Den 240 
meter långa färjan blir det första fartyget i världen att köra på mil-
jövänlig metanol.

Omfattande forskning på sjöfartens effekter på Östersjön
Nu startar det treåriga Bonusprojektet SHEBA som tar ett brett 
grepp om sjöfartens påverkan på Östersjön. Med tre miljoner 
euro i ryggen kommer forskningen bland annat ge svar på frågor 
om effekterna av undervattensbuller, spridningen av mikropartik-
lar och hur ekosystemen påverkas av en mer intensiv sjöfart.

– Det här är en stor ansats. Vi ska se till hela konsekvenskedjan 
av sjöfarten i flera olika scenarier. Trafiken över Östersjön kommer 
troligtvis öka och det sätter press på ekosystemen på många sätt, 
säger IVL:s Jana Moldanova som leder hela projektet.

 Sammanlagt deltar elva parter med ett 40-tal forskare från 
institut och universitet i samtliga Östersjöländer. Nya forsknings-
frågor som miljökonsekvenserna av undervattensbuller och 
sjöfartens effekter på ekosystemtjänster under och ovan vatten 
ryms inom projektet. Men framförallt ska projektet ta ett samlat 
grepp på kostnader och vinster för olika åtgärder mot bakgrund 
av olika scenarier. Sjöfartsindustrin har redan visat stort intresse 
för projektet.

Hedersmedlemmen Åke Norén har lämnat oss
Åke Norén har varit med i föreningen Skärgårdsredarna  
(f.d. SWEREF) sedan den bildades och var även styrelseledamot 
under flera år. Hans rederi Mälaren-Hjälmaren hade som mest 
fyra fartyg och han var en eldsjäl som med framgång kämpade 
mot orimliga krav och icke öppningsbara broar. Han hade en 
känsla för Örebros historia som hamn- och sjöfartsstad och 
”räddade” bland annat Hjälmare kanal genom att driva ige-
nom en öppningsbar bro där kanalen korsar riksvägen utanför 
Arboga. 

Åke var son till skepparen Claes Norén och gick till sjöss redan 
första levnadsåret 1923. Modern hade honom i en korg när hon 
samtidigt skötte köket ombord för besättning och passagerare. 
Åke låg i flottan under beredskapsåren och gick sedan ut på 
världshaven under många år. Han gifte sig med Eva och de star-
tade Rederi AB Mälaren-Hjälmaren. Rederiet drivs nu vidare av 
Åkes brorson, Hans-Ove Norén.

2003 kom Åkes självbiografi ”Kaptens ord är lag”. Åke Norén 
blev 91 år och efterlämnar hustrun Eva samt dottern Åsa med 
familj. 

Claes Insulander 70 år
En av skärgårdstrafikens mest kända profiler och en levande 
ångbåtslegend har fyllt 70. Få har gjort så stora insatser inte bara 
för ångfartyget Mariefred utan också för många andra ångbåtar 
som Claes Insulander. S/S Mariefred är den båt som Claes kör 
mest men han är även aktiv i att bevara ångfartygen Djurgården 
3, Tärnan, Motala Express, Frithiof och Bore. Claes avser att köra 
båt åtminstone tills han fyller 73, säger han. Han har kört Maja i 
mer än ett kvarts sekel, utan avlösare och utan olyckor. Men det 
finns så mycket mer att göra i verksamheten för att allt ska fung-
era. Inte minst Claes senaste projekt, Bore, som kräver mycket 
av både tid och pengar. Claes Insulander uppvaktades den 10 
april under högtidliga former på i Gästabudssalen, Hartwickska 
huset. 

Miljö och teknik Person- & Företagsnytt
Åke med brorsonen 
Hans-Ove Norén.
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1000 frågor om skärgården
I Skärgårdsstiftelsens vänbok 2015 har fotografen och författa-
ren Jeppe Wikström skapat en lekfull bok som också är ett spel. 
Här finns frågor om allt mellan himmel och hav i skärgården; öar, 
djur och natur, musik, väder, kultur, historia, geografi och mycket 
annat. Några frågor är enkla, vissa lite svårare, men de allra flesta 

är lagom kluriga. Spelmodulen 
– ett slags digital domare – 
kan ge dig slumpvis valda 
frågor eller så kan själv välja. 
Spelmodulen säger om du haft 
rätt eller fel och håller ordning 
på poängen. Utmana dig själv 
att testa dina kunskaper om 
skärgården eller spela i lag 
tillsammans med kompisarna 
eller familjen! En underbar bok 
för både skärgårdsälskare och 
båtfolk.

Huvudredaktör Jeppe Wikström, Fotograf Jeppe Wikström m fl
Formgivning Patric Leo, Amelie Stenbeck-Ramel
Omfång 176 sidor, Antal bilder Ca 200, Format 21 x 21 cm
Cirkapris i bokhandeln 329:-

Havets Ord
yrkessjömännens språk är kärnfullt. Det har berikats med oräk-
neliga bidrag från skilda epoker och streck på kompassrosen. 
Många av de äldre termerna har frisiskt eller nederländskt ur-
sprung. Direkt eller via den närbesläktade lågtyskan smög de sig 
in i de skandinaviska sjömännens ordskatt. Under senare sekler 
har importen ofta skett från brittisk och amerikansk engelska, 
med åtskilliga inslag som filtrerats genom det norska sjömans-
språket – de skandinaviska sjömännen var länge ett domineran-
de inslag i världssjömanskåren, sin tids filippinare. Men sjömans-
språket inrymmer även en hel del ord som – likt flyttfåglar – tagit 
sig från mera exotiska språkområden, som det arabiska. Denna 
skrift vill bidra till att spegla detta rika kulturarv.

Författare: Torbjörn Dalnäs, Grafisk form: Johanna Hedborg
Pris: 195:-

I storm och stiltje
Den uppdaterade utgåvan av Svensk sjöfartshistoria! 
Här skildras Sveriges sjöfartshistoria från 1850-talet och framåt, 
med fokus på tiden efter andra världskriget och fram till idag, 
av ett tiotal skribenter med erfarenhet 
inom olika områden av sjöfartsnäringen. 
Innehållet har utökats och uppdaterats 
sedan första utgåvan 2010. 

Projektledare: Anders Lindström, 
Redaktör: Gert Malmberg
Förlag: Breakwater Publishing
ISBN: 978-91-86687-30-4
Antal sidor: 416, Inbunden, 
Rikt illustrerad
Pris: 345:-
Pris: För sjöfartsstudenter 100:- + frakt.

Kultur och boknytt

Pressreleaser

Sjöhistoriska delar ut 1 miljon
Sjöhistoriska museet fördelar nu 1 miljon kronor till bevarande av 
kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får sju fartyg ta del av stö-
det. Bland dem finns storslagna segelfartyg, klassiska ångfartyg 
och charmiga motorfartyg. Intresset för landets k-märkta fartyg 
är stort – årligen kliver 250 000 ombord. 

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

Öckerö Maritime Center – nu även på ostkusten
Öckerö Maritime Center (ÖMC) är en ideell förening som sedan 
1997 bedriver utbildning inom området sjösäkerhet för folk 
som arbetar inom sjöfartsområdet – professionellt som ideellt. 
Verksamheten som idag bedrivs på Öckerö på Västkusten är ett 
modernt utbildningscenter med egna moderna utbildningslo-
kaler, konferensanläggning samt kurshotell. Verksamheten har 
utvecklats på ett mycket positivt sätt och ÖMC har under det se-
naste året inlett ett samarbete med Chalmers Tekniska Högskola
och Sjöräddningssällskapet SSRS för att skapa ett internationellt 
forskningscenter inom området massräddning på Öckerö. Nu 
etablerar man sig även på Ostkusten på Rindö i Vaxholms kom-
mun. Där har man fått tillgång till moderna utbildningslokaler. 
ÖMC har också etablerat ett modernt övningsbrandfällt liksom 
en övningskaj i direkt anslutning till Rindö hamn. Anläggningen 
invigdes den 8 maj.

Viking Line köper svensk ECDIS
Viking Line har beslutat att installera navigationssystemet 
ECDIS-4000, från det svenska marinteknikföretaget Adveto, i 
fyra av sina passagerarfärjor. Systemet har funktioner som mul-
tirutter, avancerade prediktorer, alternativ nattpresentation av 
sjökort och nerladdning av de officiella sjökorten från Primar via 
internet direkt in i ECDIS. Viking Lines Technical Superintendent 
Börje Jansson säger i ett pressmeddelande att de funktionerna, i 
kombination med att systemet är lättanvänt, var värdefulla para-
metrar vid valet. (SJÖFARTSTIDNINGEN)

Callenberg tog hem stororder 
Callenberg har tagit hem en stororder gällande den nya 
Gotlandsfärjan Ropax 1600 för Gotlandsbolaget. En order som 
leder till nyanställningar.  

– Vi kommer att leverera ett paket med elektrisk utrusning 
och ventilation för den nya färjan. Den byggs i Kina på varvet 
Guangzhou Shipyard International, GSI, och ska levereras i maj 
2017, säger Per-Erik Larsson, ansvarig för el- och automations-
lösningar på företagets globala marknad.

En ny stor prestigeorder innebär även ett antal nyanställningar.
– Projektledningen finns i Sverige, men vi kommer även att ha 

ingenjörer på plats i Kina, och lokalt folk som övervakar det hela. 
Vi är inne i en fas nu där vi växer och har inlett arbetet med att 
bland annat nyanställa konstruktörer. 

– Nu har Gotlandsbolaget fått ett nytt tioårsavtal på att köra 
trafiken mellan Gotland och fastlandet och fokuserar på miljö och 
säkerhet. Den nya färjan kommer att köras på LNG, det vill säga 
naturgas, berättar Per-Erik Larsson.

Det nya fartyget kommer att ha kapacitet för 1 650 passagerare. 
Callenberg var tidigare en del av Wilhelmsen Technical Solution.  
I dag har Callenberg cirka 140 anställda i Uddevalla och Göteborg.

– Men vi har fortfarande samma huvudägare, Wilhelmsen,  
säger Per-Erik Larsson.
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Belöningsdag
 I LÅNGEDRAG

400 000 delades ut
Totalt delades 400.000 kronor ut, och av dessa pengar gick 
merparten  till så kallade arbetsbelöningar, det vill säga till  
innovationer, nya konstruktioner eller tekniska förbättringar 
som direkt kan användas ombord på fartyg. Högsta beloppet 
på 30.000 kronor gick till matrosen Adonis Castrence och  
överstyrmannen Maria Moberg på Wallenius-fartyget Fidelio, 
för att de konstruerat en ny typ av ramar för landgångsnät. 
Ramarna är vikbara och kan fixeras så att nätet kan sträckas  
ut från vardera sida av landgången, vilket minskar risken för 
fall mellan fartygssida och kaj.

Eldsjälar fick pris
Förutom arbetsbelöningarna delades också en del andra  
belöningar ut. Fartygskocken Richard Fritz på Charterfrakt 
Baltic Carrier-fartyget Baltic Bright fick idrottsbelöningen på 
20.000 kronor för sitt långvariga engagemang inom sjömans- 
idrotten, och en lika stor summa gick till Sjöfartstidningens  
tidigare och mångårige sportkrönikör Hans Fredriksson  
som fick årets hedersbelöning för att också han bidragit till  
att främja motion och friskvård inom sjömanskåren.  
Årets litteraturpris gick till Thomas Taro Lennerfors, som  
tilldelades 20.000 kronor för att ”förena akademisk noggrann-
het med en intresseväckande presentation”. 

Sjöräddningsbelöning
Vidare delades tre sjöräddningsbelöningar också ut. 20.000 
kronor gick till Wallenius-fartyget Fidelio som i april förra året 
räddade en nödställd ensamseglare i Stilla havet. Lika mycket 
pengar tilldelades Concordia Maritime-fartyget Stena Paris 
som i augusti förra året räddade ett äldre par som befann sig 
i en nödsituation i Stilla havet. Ett hedersomnämnande inom 
kategorin sjöräddningsbelöningar gick till Wallenius Marine, 
för att ha tagit fram ett så kallat ”distress aid kit” som kan 
användas i samband med nödsituationer, inte minst vid sådana 
räddningsinsatser med flyktingar på Medelhavet som Wallenius-
fartyg tidigare varit inblandade i.       

Insjöpris från Svensk Sjöfart
Slutligen delades också årets Insjöpris ut. Det är ett pris  
som delas ut av Svensk Sjöfart och som i år gick till Jörgen 
Zachau, haveriutredare vid Statens Haverikommission. Jörgen 
Zachau fick årets Insjöpris för sitt engagemang och arbete med 
tillbudsrapporteringssystemet Foresea.

Bild nedan över samtliga närvarande prismottagare på Stiftelsen 
Sveriges Sjömanshus belöningsdag. På bilden syns också Svensk 
Sjöfarts vd Pia Berglund, som är vice ordförande i Stiftelsen Sveriges 
Sjömanshus, samt dagens hedersgäst Carl-Johan Hagman, vd för 
Stena Line. FOTO TORBJÖRN DALNÄS.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus hade sin årliga belöningsdag i maj. Under ceremonin, som i år hölls på  
Sjöräddningssällskapets Hus i Långedrag i Göteborg, deltog 150 personer. Carl-Johan Hagman, vd för Stena Line, 
var hedersgäst och höll ett inledningsanförande. Stiftelsens kanslichef Christer Nordling och Karl Karell från  
stiftelsens belöningsgrupp presenterade belöningar och omnämnanden.

Ett hedersomnämnande inom kategorin sjöräddningsbelöningar gick till  
Wallenius Marine, för att ha tagit fram ett så kallat ”distress aid kit” som kan  
användas i samband med nödsituationer, inte minst vid sådana räddningsinsatser  
med flyktingar på Medelhavet som Walleniusfartyg tidigare varit inblandade i.
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– Intresset för bussen är jättestort och vi 
ser fram mot en fin sommar med många 
resenärer, säger Max  Ekwall som tillsam-
mans med brodern Paul startat Ocean Bus 
Stockholm AB och driver verksamheten 
sedan ett år tillbaka.

Pågarna Ekwall har rötterna i Skåne 
och jobbade tidigare i finanssvängen med 
aktier och snabba affärer, men tröttade på 
livet framför datorskärmarna och ville nå-
got nytt - något mer socialt.

– Vi hade sett en bild på en amfibiebuss 
och tänkte att det där kanske var något 
satt satsa på. Vi tog kontakt med olika 
myndigheter och organisationer och fick 
till slut grönt ljus för busstrafiken och 
bygget av en ramp och kunde sedan be-
ställa bussen från USA. Bussen är i grun-
den en Volvo FL 42 och chassit har byggts 
i Belgien. 

Turen med den blåmålade amfibiebussen 
tar 75 minuter och inleds och avslutas vid 
en hållplats vid Djurgårdsbron. Sjösätt-
ningen äger rum vid Villa Källhagen där 
en ramp anlagts. Priset för de vuxna är 
260 kronor och för barnen 150 och då 
ingår guide. Bussen kan också hyras för 
privata evenemang eller företagsevent 
och då kan viss servering ombord ordnas. 
Bussen har plats för 40 passagerare och 
är försedd med allt tänkbar säkerhetsut-

rustning som flytvästar, livflottar, GPS, 
brandsläckare, apotek och VHF, men går 
tydligen väldigt säkert. 

– Estelle är väldigt stabil i sjön, hon 
väger ju tio ton utan passagerare, och är 
faktiskt mer bussbåt än båtbuss, säger 
Max. Hon är propellerdriven och har 
roder i aktern som styrs med joystick på 
”bryggan”. Svänger gör hon också med 
framhjulen. Dessutom klarar hon upp till 
två meter höga vågor. Som buss på gatan 
är bussen aningen hoppig, men går ändå 
helt okej. Självklart krävs busskort för 
den som kör och klass 6-behörighet för 
sjöfarten.

Vi undrar hur bröderna ser på konkurren-
sen när det gäller turisttrafik på och runt 

Djurgården och får veta att de inte är sär-
skilt oroade.

– Spårvagnarna till exempel hör ju hem-
ma i en helt annan nisch. Det skulle då 
vara sightseeingbåtarna. Fast vi känner 
ändå att vi jämfört med dem har en gan-
ska annorlunda produkt. Så vi känner oss 
rätt lugna, säger Max som i samma ande-
tag berättar om att Estelle fått ett varmt 
mottagande i pressen. 

– Alla är entusiastiska och nyfikna och 
det gör ju  jobbet ändå roligare. 

Vi frågar om hur Ocean Bus tänker 
fira ettårsjubileet och får veta att bröder-
na Ekwall som bäst smider planer på att 
skicka en inbjudan till Haga slott och till 
just prinsessan Estelle med familj.
text: arne spångberg

Bussbåt eller båtbuss?
Skandinaviens första amfibiebuss har fått namn efter prinsessan Estelle och trafikerar sedan ett knappt år  
tillbaka Kungliga huvudstadens gator och farvatten. Den ”rojalistiska” turen seglar längs sevärdheter som Gröna 
Lund, Vasamuseum och Slottet och rullar på torra land förbi Dramaten, Stureplan och till exempel Berwaldhallen.

M/S Estelle  
alias bussen Estelle
Vikt: 10 ton utan passagerare
Längd: 12, 5 meter
Bredd: 2, 50 meter
Höjd: 3, 60 meter
Motor: 250 hk Volvo
Max/marschfart på sjön: 8/4 knop
Maxfart på väg: 90 km/h 
Pris: 6 miljoner
Passagerare: 40 +2 personal
Tillverkare: CAMI  LLC i USA 
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Den 15 juni börjar fartygen trafikera 
den nya Nord-sydlinjen mellan Ar-
holma och Nynäshamn i Stockholms 
skärgård. En efterlängtad nyhet som 
knyter samman de olika delarna av 
skärgården.

Ombord på Waxholmsbolagets Dalarö 
presenterades den 12 maj sommarens 
planer för den nord-sydliga båtlinjen 
som börjar på Arholma och slutar i 
Nynäshamn. Linjen är till för att man 
ska kunna åka genom hela Stockholms 
skärgård utan en massa byten. Det ska 
gå att åka hela linjen eller bara några 
enstaka bryggor. 

– Vi hoppas att det ska bli succé, 
sa skärgårdslandstingsrådet Gustav 
Hemming (C). Han vågade inte hoppas 
på fullsatta båtar under första säsongen, 
utan menade att det tar minst 3-4 år 
innan en sådan här satsning slår igenom. 
Vi startar under sommarsäsongen när 
förutsättningarna är som bäst och sen 
sträcker vi ut säsongen månad för må-
nad, berättade han.

 – Nu slipper båtluffarna åka tillbaka 
till Waxholm och byta båt hela tiden. 
Den bästa turisten äter och sover sig  
runt och provar olika aktiviteter,  
menade Gustav.

Linjen ska köras mellan 15 juni och 16 
augusti. Den ska bland annat marknads-
föras genom Waxholmsbolaget som ett 
sätt för turister att ta sig ut i skärgården, 
för både längre resor och för dagsut-
flykter. Satsningen är budgeterad till 10 
miljoner totalt. 

Man kommer att kunna åka med 
5-dagarsbiljett samt med Accesskortets 
reskassa och det går att köpa biljetter 
ombord.

– Vi har fått både positiva och negati-
va synpunkter så här före start, berättade 
Göran Malmsten som är chef vid Sjö- 
trafiksektionen på Trafikförvaltningen.  
De negativa har mest handlat om att 
man varit besviken för att linjen inte  
lägger till vid en speciell brygga. Men 
vi kan ju inte stanna överallt om vi ska 
komma fram på rimlig tid, menade 
Göran.  

Linjen har nr 40 och finns med i alla 
Waxholmsbolagets tidtabeller. Hela 
resan tar 11 timmar och då får man göra 
ett båtbyte på vägen. Totalt angörs 23 
bryggor. Priset är 220:- för hela resan 
men de flesta kommer troligen att stanna 
och övernatta eller äta på ett antal ställen 
under vägen, tror Göran Malmsten.  
Stavsnäs Båttaxi är upphandlade för 

att köra trafiken med fartygen Gripen 
och Cascad.  Cascad ska gå från Utö via 
Stavsnäs till Möja och Gripen ska gå från 
Simpnäs via Stavsnäs till Dalarö. 
– Det kommer att gå att köpa enklare 
förtäring ombord men man kommer 
även att kunna köpa med sig mat från 
en del krogar utmed vägen, säger Håkan 
Rosén på Stavsnäs Båttaxi.

Nord-syd linje
I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

Hela resan tar 11 timmar och då får man göra ett  
båtbyte på vägen. Totalt angörs 23 bryggor.

Stavsnäs Båttaxi kör trafiken med bl a Cascad

text: leena tegevi
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Att driva och verka inom skärgårdstrafiken 
kan innebära olika typer av verksamheter. 
Trafiken kan delas upp i den kollektivt styr-
da trafiken, upplevelsebaserad trafik samt 
taxiverksamhet. Till det kan man självklart 
koppla yrkestrafik med hantverksinriktning 
men den lämnar jag utan ytterligare kom-
mentar.

Det finns en målsättning att kunna öka 
sjötrafiken som ett alternativ till annan, land-
baserad trafik. Myndigheten tittar nu på ett 
nytt regelverk för all nationell sjötrafik. En av 
de springande punkterna kommer att vara 
egenkontroll, systemtillsyn, – och mindre 
byråkrati?

I dagsläget tror jag att de flesta aktörer 
upplever raka motsatsen. Sverige har ju haft 
som mål att förenkla för små och medel-
stora företagare men har det verkligen blivit 
så? Inom min verksamhet upplever jag ett 
ständigt allt snårigare regelverk med allt fler 
fallgropar. Jag tror i grund och botten att 
de flesta företagare vill sköta sig och vara 
stolta över det som man presterar. Att driva 
vår typ av verksamhet ter sig snart mer som 
en livsstil än som ett kommersiellt hållbart 
allternativ på sikt. Kopplar man dessutom 
på regelverk, både nationella och interna-
tionella, så blir bilden ännu mer komplex.

Klagar vi bara eller förstår vi inte myndig-
heternas ständigt nya visioner och riktlinjer? 
Säkerhet och trygghet till sjöss skall vi aldrig 
tumma på men hur skall ett framtida före-
tagande för sjötransporter se ut? Vår nä-
ringssektor sträcker sig ju över så många 
yrkeskategorier; formella behörigheter, kuli-
nariska kunskaper, marknadsföringsstrate-
gier, ekonomi och personalfrågor. Om man 
någon gång inte lyckas fullt ut så betraktas 
man som mer eller mindre kriminell! Jag tror 
att all drivkraft ligger i skapandet. Den krea-
tiva människan måste tas tillvara. 

Kommer vi som verksamhet och Skär-
gårdsredarna som organisation att kunna 
påverka regelverket och också vår framtid? 
Svaret är självklart Ja på denna fråga. Det 
kräver en engagerad och aktiv medlemskår 
vilket vi ju har inom föreningen.

Vi bör också ta med oss det personliga 
samtalet med våra politiker och myndig-
hetspersoner. Här tror jag att vi har en stor 
framgångsmöjlighet.

Sverige som nation är beroende av små 
framgångsrika företag som har rimliga 
ekonomiska villkor för verksamheten. 
Myndighetens egna lönsamhetskrav kan 
inte vara förutsättningen för tillsynsavgif-
ter och regelverk. Alla branscher måste få 

villkor som harmoniserar med tillgång och 
efterfrågan.

Framtiden inom allt svenskt näringsliv 
står inför stora utmaningar. Andra viktiga 
faktorer är konsumenternas krav på oss 
inom exempelvis miljöområdet, kvalitet och 
värdskap.

Här finns den andra stora utmaningen för 
branschen. Ett gott värdskap bör prägla alla 
verksamheter. 

Låt oss med tillförsikt se fram emot en 
spännande innovativ framtid med nöjda 
passagerare.

Med vänliga hälsningar

Anders Olsson, Strömstad 
Styrelseledamot

✒ Krönika

Mellan kobbar, regelverk och skär 

– vem lägger ut framtidens kurs?


