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Även om skärgårdstrafiken är lite mer återhållsam under 
hösten så händer det mycket i branschen. På rederierna 
jobbar man intensivt med planering, ombyggnader och upp-
gradering av tonnaget inför nästa års säsong. På andra håll 
rustas och pyntas båtarna och köken förbereder sig inför 
årets stundande julbordssäsong. För oss på kansliet är  
hösten späckad med möten, workshops och konferenser 
som avlöser varandra.

7 – 8 oktober avlöpte vårt årliga höstmöte och vår  
andra leverantörsmässa i ordningen. Förutom sedvanliga  
föreningspunkter på medlemsmötet berättade Färjerederiet 
om sitt nya utbildningscenter för Eco‐driving i Vaxholm. 
Förhoppningsvis kan detta utvecklas och bli ett allmänt 
inslag i utbildning av våra skeppare i skärgårdstrafiken. 
Sjöarbetsförmedlingen berättade om vad de kan hjälpa  
rederierna med. Dagen avslutades med en fantastisk  
middag under tegelvalven på Älvsborgs fästning i  
inloppet till Göteborg.

På årets mässa samsades ett femtiotal utställare till-
sammans med många entusiastiska och intresserade be-
sökare. Nytt för årets mässa var vårt myndighetstorg där 
besökarna kunde ta ett snack med Näringsdepartementet, 
Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Kustbevakningen. 
Deltagandet från myndigheter och departement var mycket 
uppskattat och många intressanta diskussioner kunde föras 
på ett avspänt sätt. I samband med mässan anordnades 
även ett mycket välbesökt dialogmöte om nya nationella  
regelverket tillsammans med berörda myndigheter.

Mässdagen avslutades med klang och jubelföreställning 
med fantastiska skaldjur och proffsigt uppträdande från  
den musikaliska besättningen ombord på m/s Trubaduren. 
Stort tack till alla utställare och besökare som gjorde årets 
mässa till en fantastisk bra dag.

Arbetet med nationella regelverket (PNF) går vidare och 
under december går en internremiss ut inom myndigheten. 
Under våren ska det vara klart för externremiss. Även om 
det givetvis finns utmaningar i att gå mot funktionsbaserade 
regler och egenkontroll med riskbaserad tillsyn så kommer 
det säkert även att ge massor av nya möjligheter till utveck-
ling i branschen. 

Från Skärgårdsredarna har vi redan från starten av PNF 
sagt att Transportstyrelsen måste börja titta på behörig-
heter och bemanning parallellt med att man utvecklar nya 

tekniska regler. Säkerhet och skydd av den marina miljön 
är en kombination av fartygets konstruktion – utrustning - 
bemanning. Dessa tre delar hänger intimt ihop och måste 
genomlysas samtidigt för att resultatet ska bli så bra som 
möjligt. Transportstyrelsen menar att man inte har resurser 
att titta på bemanningsfrågan nu. Om så är fallet hoppas vi 
att näringsdepartementet skjuter till det som behövs för att 
arbetet ska komma igång på allvar.

Under oktober var det hearing om cabotage baserad  
på Johan Schelins utredning. Slutsatsen blev att rättsläget 
är högst oklart. Frågan bör utredas ytterligare och förslag  
till lagändringar tas fram. Vi är glada att departementet  
hörsammat vårt önskemål om att titta på frågan för att klar-
göra vad som gäller och ser fram emot ytterligare utredning. 
Även om vi ännu inte översvämmats av andra flaggor i skär-
gårdstrafiken så är det en viktig framtidsfråga så att vi fort-
satt kan ha en sund konkurrens på lika villkor i branschen.

Ytterligare en viktig konferens arrangerades av Sjöfarts-
forum i slutet av oktober. Syftet var att diskutera hur vi  
gemensamt i det maritima klustret kan säkerställa att  
den politiskt beslutade Maritima strategin och inriktnings- 
dokumentet tas vidare in i tydliga handlingsplaner som  
ger konkurrenskraft och utveckling för näringen. Drygt 60 
engagerade deltagare bidrog till intressanta och spännande 
diskussioner och visade att det finns en fantastisk drivkraft 
och entreprenörsanda i branschen. 

Snart är det jul igen. Förhoppningsvis får ni alla lite  
julefrid och tid till återhämtning. I den oroliga situation  
som många medmänniskor befinner sig i kan jag inte  
undgå att avsluta med ett citat från Theodor Kallifatides: 

Jag förstår inte riktigt hur den flyktingtragedi  
vi bevittnar debatteras som ett större problem 
för oss än för alla som genomlever den.

Med förhoppning om en fröjdefull Jul
Väl vakt//Affe

Affe Norgren, vd

Vd har ordet 
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2016
18 jan Heldagsmöte om regeringens Maritima Strategi, 
  Stockholm

16 mars Medlemsseminarium om personal- och  
 ekonomifrågor, Rosenvik, Stockholm

17 mars Skärgårdsredarnas årsmöte  
 Sjöhistoriska, Stockholm

25 april  Swedish Maritime Day, Stockholm

12-13 maj  WISTA-möte, Muskö, Stockholm

3-10 juli Almedalsveckan, Visby
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Daniel Hellström, 
projektledare på 

Transportstyrelsen 
redogör för  
tidsplanen.

Middag under tegelvalven i Kurtin V. 
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Höstmötet
Den 7 oktober hölls Skärgårdsredarnas höst- 
möte i Eriksbergshallen i Göteborg. Anslut-
ningen var god och ett 100-tal deltagare fanns 
på plats. Efter mötesförhandlingarna beskrev 
Arbetsförmedlingen Sjöfart vad de kan göra 
för branschen och Anders Werner på Färje-
rederiet berättade om rederiets satsning på 
utbildning i eco-shipping i Vaxholms kastell, 
där man bland annat har byggt upp simulato-
rer för eco-driving (se separat artikel i denna 
tidning). Deltagarna fick även höra guldutstäl-
larna berätta senaste nytt. Som en avslutning 
på dagen gick färden med Strömmas fartyg  
St Erik till Älvsborgs fästning för en mycket 
uppskattad middag.  

Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa
Den 8 oktober var det dags för mässa i Eriksbergshallen. 
50 utställare fanns på plats och arrangemanget fungerade 
mycket bra. På myndighetstorget kunde besökare i lugn och ro 
prata med representanter från Transportstyrelsen, Kustbevak-
ningen, Sjöfartsverket och Näringsdepartementet. Såväl utstäl-
lare som besökare var mycket nöjda. 

Antalet besökare slutade på cirka 300 vilket är ganska  
bra då man betänker att alla hade anknytning till yrkes- 
sjöfarten på ett eller annat sätt. Ett stort tack till alla utställare 
som visade mycket entusiasm och professionalitet. 

Dialogmöte om systemskiftet för den  
nationella yrkessjöfartens regler
Under eftermiddagen anordnades ett välbesökt 
seminarium om Transportstyrelsens nya regel- 
verk för nationell yrkessjöfart.  Förutom Trans-
portstyrelsen, Sjöfartsverket och Kustbevak-
ningen medverkade Skärgårdsredarna i panelen. 
Moderator var Magnus Arnström.

Festmiddag med underhållning
På kvällen efter mässan deltog både utstäl-
lare, medlemmar och nordiska kollegor i en 
fantastisk skaldjurskryssning med uppskattad 
underhållning ombord på m/s Trubaduren. 

Innan middagen var det prisutdelning i mäss- 
quizen. Sex rederier hade alla rätt och vinnarna 
fick dras bland de närvarande rederierna. 

SeaCab på Möja knep första priset: 2016 års medlemsavgift! 
Andra pris gick till Laponia Rederi i Luleå (en fartygsavgift för 
2016) samt tredje pris, den fina fotoboken Sjömän II av Stefan F 
Lindberg, gick till Cascad Rederi på Runmarö. Grattis!

NordPass-möte
Den 9 oktober hölls det årliga NordPass-mötet. Denna gång  
på Sjömanskyrkan i Göteborg. NordPass är ett nätverk för er-
farenhetsutbyte mellan Sverige, Norge, Finland, Danmark och 
Island.
text & foto: leena tegevi

Över 100 deltagare från medlemsrederierna kom till Eriksberg 7-8 oktober för att vara med vid Skärgårdsredarnas  
höstmöte samt leverantörsmässan som ordnades för andra gången. Intresset för mässan var stort bland besökarna och 
antalet utställare hade ökat till drygt 50 sedan förra gången. Nytt för i år var att branschens myndigheter samt Närings-
departemenet fanns på plats. Något som uppskattades från båda sidor. 

Medlemmarna fick åka med nya älv-
pendeln Älvfrida över Göta Älv.

 

Välbesökt höstmöte

Ett stort tack till alla utställare som visade mycket entusiasm och professionalitet. 

Per styrde St Erik mot Älvsborgs 
Fästning.
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Skärgårdsredarnas 

leverantörsmässa 

Mässan invigdes av Annelie Hultén, ordf. 
i Göteborgs kommunstyrelse och till 
sång av Nordhemsskolans musikklasser.

Utställarna visade stor entusiasm och professio-

nalitet.

Myndighetstorget var välbesökt.
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text: krister bång. foton från göran hahnes samlingar

Sotefjorden gick om sommardagarna 
mellan Kungshamn och Hållö. Det kunde 
vara nog så stressigt att för en liten grabb 
hinna sälja 105 biljetter på den kvart som 
resan från Kungshamn till Hållö tog. För 
Göran blev Gustaf Karlsson en stor inspi-
rationskälla. Gustaf hade tidigare innan 
han anslöt till sina bröders skärgårdstrafik 
varit skutskeppare. Han berättade gärna 
om den tiden och vad till exempel segla-
tionen under Andra Världskriget innebar. 
Göran insöp allt. Speciellt berättelserna 
om terrorbombningarna över Kiel och 
när tremastaren Barbro förliste utanför 
Lübeck 1940.

Sjöfararsläkt
Göran kommer från en släkt med havs-
vatten i ådrorna. Så långt tillbaka som till 
1500-talet har det funnits sjömän i släk-
ten. I mitten av 1800-talet flyttade An-
dreas Johansson Hahne f. 1817, son till 
båtsmannen Johannes Andersson Hahne 
f. 1795, från Lysekil till Gravarne, det 
som idag heter Kungshamn. Titeln var 
kustroddare, det vill säga en tulltjänste-
man som tjänstgjorde på ett kustbevak-
ningsfartyg. För att bli det måste man ha 
seglat på de stora skeppen i Kungliga Flot-
tan. Generationerna därpå var kustrod-
darna Axel Hahne f. 1847 och Leonard 

Hahne f. 1871. Leonard Hahne var för 
övrigt den som bröt mönstret och lämna-
de sin anställning i Kungliga Tullverket. 
Han motiverade detta med att arbetskam-
raterna söp för mycket. Då ska man ha i 
bakhuvudet att detta var mitt under den 
sista sillperioden som varade mellan 1877 
till 1906. Vid denna tid var nästan halva 
den vuxna manliga befolkningen i Bohus-
län där sillen gick till mer eller mindre al-
koholister. Att det blev farligt, det var lätt 
att förstå. Leonard sysselsatte sig sedan 
som fraktskeppare och med fiske.

Beskjuten av tyskar
Görans farfar Ludvig f. 1897 var dock fis-
kare. I sin ungdom var han med på fiske 
både vid Island, Färöarna och över hela 
Nordsjön. Mitt under kriget, år 1941, 
räddade han en dansk familj som skulle 
fly ur sitt fädernesland. Tyskarna fick korn

Dubbeljubileum 
på Smögen

I år är det 40 år sedan Göran Hahne började sitt yrkesliv på havet.  
Som fiskarson uppvuxen på Hasselösund i norra änden av Smögen föll sig  
livet till sjöss naturligt. Redan som tolvåring började han 1975 sitt första  
sommarjobb med Gustaf Karlsson på Sotefjorden som däcksman med att  
sälja biljetter till den månghövdade turistskaran. 

FOTO: KRISTER BåNG
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på honom och besköt hans lilla fiskebåt 
LL106 Britt, men det hela slutade lyckligt. 
Han vågade inte sedan gå ut med Britt 
som ju var rödlistad av tyskarna. Så Lud-
vig köpte tillsammans med sin son Gustaf 
f.1922, alltså Görans pappa, en annan 
fiskebåt Vale (LL 946) och lät Britt ligga 
osåld vid kaj resten av kriget. Ludvig var 
mån om att ingen annan skulle råka illa ut 
med båten. Tyskarna hade ju inget agg till 
Vale som fick fiska i fred mitt under kri-
get. Far och son fiskade tillsammans ända 
fram till 1967 då farfadern gick i land. 
Gustaf höll på med fisket fram till 1975 
då Vale blev proviantfartyg med Gustaf 
som skeppare. 

Smögenö
År 1979 bestämde sig Gustaf Karlsson 
för att gå i land och Sotefjorden övertogs 
då av Gustaf Hahne. Göran hade varit 
ombord sedan flera år tidigare. Vintrar-
na och lågsäsong tillbringade far och son 
med vadskarpsillfiske på LL628 Atlan-
tic. Sotefjorden fortsatte att gå mellan 
Kungshamn och Hållö och de guidade 
Kvällskryssningarna på Sotekanalen om 
somrarna. Inför sommaren 1989 satsade 
man stort och Mysing inköptes från Utö. 
Hon som en gång gått i Göteborgs skär-
gård med namnet Harry Hjörne. Detta 
fartyg döptes om till Smögenö, ett namn 

som Göran Hahne använt till många av 
sina fartyg.

Sommaren 1989 drabbades familjen 
av stor sorg då Gustaf Hahne mitt under 
säsongen hastigt avled sedan han fått en 
hjärntumör endast 67 år gammal. Detta 
var förstås ett hårt slag för Göran som 
drev trafiken vidare i egen regi. Sotefjor-
den såldes i samband med detta. Våren 
1991 såldes Smögenö till Stockholms 
skärgård. För att klara sommartrafiken 
chartrade då Göran Snäckeskär av Don-
sö och under tiden juni – augusti detta år 
gick hon under artistnamnet Smögenö.

Ännu en Smögenö
Till säsongen 1992 köpte Göran Hahne 
legendariska passagerarfartyget Aramis 
som gått i trafik i Sundsvalls skärgård se-

dan 1950. Även detta fartyg fick nu nam-
net Smögenö. Göran kom i samband med 
sina sjökaptensstudier att engageras i Bör-
jessons Utflyktsbåtar på Donsö och var 
skeppare på Evert Taube, Lasse Dahlquist, 
St Erik och Carl Michael Bellman. När 
Smögenö såldes i april 1996 drev Göran 
Evert Taube på Börjessons uppdrag för att 
upprätthålla trafiken runt Smögen. Även 
detta fartyg fick heta Smögenö, men bara 
som artistnamn. Vintrarna under ett antal 
år kom han att tillbringa ute i handelsflot-
tan i båtar såsom torrlastaren West Sky 
och Roro fartygen Rodona och Finnbirch.

Segel
Göran fortsatte att arbeta för Börjessons 
fram till hösten 2000 då han fick ett vika-
riat som skeppare på Lady Ellen. Tjäns-
ten övergick senare till en fast befattning.  
Göran hade skaffat sig lite erfarenhet från 
segelfartyg sedan han seglat med Westkust 
under sina ledigheter sedan 1998 samt 
fick ett gott mentorskap av legendariske 
Gustaf Karlsson.

Hösten 2004 började Göran Hahne 
som styrman och skeppare på skolfartyget 
barken Gunilla. Detta fartyg seglade i oce-
anfart och han mönstrade på i Cadiz i Spa-
nien. Sedan blev det Agadir, Cap Verde, 
Djävulsöarna, Grenada för avmönstring 
i Cartagena i Colombia. 

Göran Hahne 
på kajen i 
hemma- 
hamnen 
Smögen med 
Soten i bak-
grunden.

Sotefjorden i Hasselösunds hamn 1987. Far och son Gustav och 
Göran Hahne vid relingen. 

Torsö. FOTO: KRISTER BåNGS SAMLINGAR

Legendariske Skutskepparen och Skärgårdsredaren Gustaf 
"Soten" Karlsson i styrhytten på Smögenö 1993.

Far och son Gustav och Göran Hahne i  
styrhytten på proviantbåten Ran 1976.
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Göran stannade på Gunilla till hösten 
2006 då han drabbad av borrelia, tog 
paus och mönstrade av. Hela vintern var 
han utslagen innan han på våren 2007 
började som styrman och senare skeppare 
på bunkerfartyget Gullmartank och sena-
re även Dana. Sedan blev det nästan två år 
på tankern Ängön av Hönö som styrman 
och överstyrman innan han 2010 återvän-
de till Smögen som ägare och skeppare på 
Soten. Båtens gamla namn, Smögenö, var 
då reserverat av en annan person. 

Sotefjorden
Nuvarande Soten drivs i samma slags tra-
fik som tog sin början 1934 med att Knut 
Karlsson och Fredrik Johnsson inköpte 
f.d. Stockholms Stads gamla flodspruta 
St. Erik till Smögen och döpte om den till 
Sotefjorden. Denna trafik hade egentligen 
redan gått i gång några år tidigare med 
båten Näset som nybeställdes i Risör och 
som ägdes av Bröderna Karlssons far.
Sedan skulle även båtarna Idun 1939 och 
Soten, nuvarande Enköping, tillkomma 
1943. Båtarna i rederiet, Bröderna Karls-
sons Båttrafik, kom tillsammans med en 
lastbil som de också skaffat, att i prakti-
ken tillsammans med de övriga kustbåtar-
na att vara lokaltrafiken här på den tiden. 
Nämnas bör också att Lennart Karlsson, 
gamla Sotens siste ägare, var en av de ur-
sprungliga initiativtagarna till bildandet 
av Skärgårdsredarna. Så dagens trafik har 
en lång tradition att falla tillbaka på.

Vintertid vikarierar Göran som befäl-
havare på Trafikverkets färjor på Gull-
marsleden.

Hundraåringen
Dagens Soten byggdes av Wennbergs 
mekaniska Verkstad i Karlstad 1915 på 
beställning av Torsö Kommun. Namnet 
på båten blev också Torsö och hon sat-
tes i trafik mellan Skeberga på Torsö och 
Mariestad. Denna trafik fortgick fram till 
1935 trots att Torsö då hade haft broför-
bindelse sedan några år. När Torsö Kom-
mun inte längre ville driva trafiken såldes 
fartyget i oktober 1935 till Johan Rickard 
Olsson på Torsö och Torsö fortsatte i sam-
ma trafik.

Trafiken Motala – Karlsborg hade le-
gat nere sedan 1930-talet. Redaren, Axel 
Svensson i Gränna, inköpte fartyget i april 
1939 för att öppna trafiken på nytt. Andra 
världskrigets utbrott förbättrade också 
förutsättningarna för en sådan trafik. Un-
der hösten 1939 byggdes fartyget om för 
att bättre kunna motstå Vätterns vågor 
och för att isolera båten ytterligare. Strax 
före midsommar 1940 gick hon premiär-
tur med namnet Hebe III.

År 1941 flyttades hon till linjen mellan 
Gränna och Visingsö sedan fartygen där 
drabbats av bränsleproblem eftersom de 

var motordrivna. Samma år byggdes hon 
om i Sjötorp vilket innebar att hon blev 
heldäckad och fick maskinrummet kraf-
tigt utökat. Redan 1942 var hon tillbaka 
på sin gamla trad mellan Karlsborg och 
Motala. Under kriget var många soldater 
förlagda till Karlsborg så fartygets turer 
var välbelagda.

Men 1944 var hon ändå tillbaka på tra-
den till Visingsö. I november 1955 såldes 
Hebe III till bröderna Allan och Åke Har-
rysson från Kungshamn. De hade tidigare 
etablerat sig på linjen Gränna – Visingsö 
och där fick hon fortsätta. Våren 1956 
ändrades hon från ångfartyg till motor-
fartyg då man installerade en 6-cyl Albin-
motor i henne.

I november 1962 överlät man fartyget 
på Sven Vetter och Tage Gustafsson från 
Visingsö som efter några år bildare HB 
Visingsöbåtarna. 

I oktober 1970 gjordes ytterligare någ-
ra förändringar i fartyget. Hon fick då ny 
styrhytt och samtidigt byttes motorn ut 
mot en Volvo Penta på 135 hk.

År 1980 övertogs bolaget av Moberg & 
Johansson på Visingsö.

I februari 1982 fick fartyget andra tra-
fikuppgifter. Hon såldes då till HB Wet-
tern Båttrafik i Vadstena och fick namnet 
Victoria av Vadstena. Nu sattes hon i tra-
fik på Göta kanals östra del mellan Vad-
stena, Motala och Borensberg. År 1988 
byttes motorn ut igen. Valet föll nu på en 
Volvo Penta TMD 100A på 147 kW.

I januari 1998 hamnade fartyget hos 
Bengt Kjell i Trollhättan och hans Rederi 
AB Strömkarlen. Hon fick rederiets namn, 
det vill säga Strömkarlen. Hon gick mes-
tadels i trafik på Göta älv. Inför säsongen 
2009 hyrdes hon ut till Bohusläns Skär-
gårdstrafik AB i Uddevalla och sattes i 
trafik mellan Ellös och Lysekil. Fartyget 
användes också till sälsafaris.

Till Smögen
I december 2010 inköptes hon av Sea Vi-
sion Rederi AB på Smögen, ett rederi som 
ägs av Göran Hahne. Tanken var först att 
fartyget skulle få namnet Smögenö, men 
det namnet var reserverat och i stället blev 
det det välrenommerade Soten. 

Fartyget går i trafik i området mellan 
Smögen och Lysekil under sommaren. 
Man gör även turer genom Sotekanalen 
och runt Smögen samt Malö Strömmar 
med Göran Hahne som guide vilket har 
varit mycket uppskattat. Berättarkonsten 
är något han har fått med sig sen barnsben 
då fiskare och sjöfolk berättade om sina 
resor och upplevelser. Övrig tid, utöver 
själva högsäsongen, är det mycket char-
terverksamhet.

Vi önskar både redare och fartyg många 
goda år i branschen.

Vintertid vikarierar Göran som 
befälhavare på Trafikverkets 
färjor på Gullmarsleden.

Erik hjälper till med bottenmålning 2015.

Berättarkonsten är något  
han har fått med sig sen 
barnsben då fiskare och  
sjöfolk berättade om sina  
resor och upplevelser.

Far och son Göran Hahne och Erik Appel-
qvist Hahne fyller upp välkomstbubbel 2013.

Ministyr-
man Erik 
är redan 
delaktig i 
verksam-
heten.
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Bild t.v.
Hämtning av bröllopsfölje på Bohus Malmön.

Bild nedan:
Vigsel på fyrplatsen Hållö. Göran är vigselförrättare.

Bilderna nedan:
Sälsafari vid Smedjebrotten utanför Lysekil.

Strömkarlen i Trollhättan. FOTO KRISTER BåNG
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Hundraåringen hör i dag hemma i Söder-
köping där hon stävar fram som turbåt i 
Göta kanal och i den östgötska skärgården. 
Befälhavare ombord är Norrköpingssonen 
Per Gustafsson, 49, som beskriver sin ar-
betsplats så här:

– Det är helt enkelt ett kanonfartyg som 
dessutom på grund av den låga tyngd-
punkten är väldigt säkert. Hon är visserli-
gen aningen fyrkantig i skrovet och suger 
därför rätt bra i kanalen, men i stort sett är 
hon ett väl gående fartyg. En bra hundra- 
årspresent kan nog bogpropellrar vara, så 
att hon får det lite lättare i svängarna.

Pers första kontakt med sjöfarten var ett 
jobb som hoppilandkalle på Göta Lejon 
som senare blev Wasa Lejon. Han blev se-
dan kock på bogserbåten Polar som drog 
pråm på Östersjön. 

– Där stannade jag arton månader och 
det sägs att alla i besättningen då gick upp 
fem kilo…

Kocken Per fick sedan jobb som matros 
med ansvar för maskin och satte sig där- 
efter på skolbänken för att läsa till styr-
man och klass 6 behörighet. Efter examen 
blev det jobb på en rad fartyg, såväl in- 
rikes som utomlands. Lindön hamnade 
han på för fjorton år sedan.

– Och det har jag inte ångrat. Vi är ett 
trevligt gäng som jobbar ombord; ägaren, 
två jungmän och servitriser från ”Brunnen”  
där maten som serveras ombord lagas.   

Vi frågar vad han gör på vintern då 
Lindön går i ide.

– Jag och min familj bor då i Thailand 
där vi har en del fastigheter som vi hyr 
ut. Fast när våren kommer längtar vi alla 
hem till Östergötland och Lindön.

En svan i sjön
Redaren Stig Ekblad från Småland äger 
både Lindön och Söderköpings Brunns-

hotell. Han beskriver sitt fartyg som väl-
behållen och som en svan i sjön och dess-
utom som en viktig del i affärerna.

– Vi har slagit vakt om hennes karaktär 
och har i dag röd plysch och mycket och 
välputsad mässing ombord. Dessutom har 
vi originalskylten från Motala verkstad på 
undre däck och den är vi stolta över.  

Stig, som har ett förflutet som salongs-
uppassare på anrika Johnsonlinien, berät-
tar att Lindön är populär bland inte minst 
hotellets konferensgäster som numera ofta 
vill ha en kanaltur i programmet.

– Resan inleds vid Tegelbrukets och 
Mems slussar och går sedan vidare på 
Slätbaken och vänder om vid Stegeborg.

När det gäller framtiden för ”Brunnen” 
och Lindön finns det enligt Stig inga pla-
ner på att slå av på takten:

– Vi kör på så länge det går. Fartyget är 
i gott skick och vi har gott om gäster på 
hotellet. Lindön är visserligen till salu för 

tre miljoner, men det är hon mest för att 
vi är nyfikna på vad hon kan vara värd. 

Peresupj
Fast åter till Ryssland och Nikolaj II:s 
beställning. Ordern omfattade egentligen 
två fartyg, Lindön och ett systerfartyg, vil-
ka efter revolutionen blev kvar i Motala 
några år – utan ägare. De hette då Pere-
supj I och Peresupj II. Det senare höggs 
upp för bara ett par år sedan.

År 1919 köpte stuvaren Carl Haglund 
Peresupj I som då blev Tor. Ett år därpå 
hamnade hon hos Gefle Nya Stuveri AB 
som personalfartyg och bogserbåt.

Fartyget såldes senare till Kungliga 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och 
fick då heta Färja 63/68, alias Nätra Ex-
press, efter orten Nätra på Höga kusten. 

Hon byggdes om på Dockstavarvet, 
som i dag är specialvarv för aluminium-
fartyg, och fick sedan i många år gå som 
passagerarfartyg på traden Köpmanhol-
men-Trysunda-Ulvön. Några legendariska 
befälhavare under åren var Carl ”Skeppar-
kalle” Söderberg och Lennart Westin. 

Bryggorna på turen känns säkert igen. 
Just Ulvön levererar ju fin surströmming 
till glada fantaster och Trysunda är inof-
ficiellt ”Sveriges vackraste ö”. Köpman-
holmen var musikern Totta Näslunds 
uppväxtort. 

År 1978 tog Örnsköldsviks kommun 
hand om Lindön och en tid senare axlade 
stadens bussbolag rollen. På hösten 1990 
såldes fartyget till Rederi Sjötorp AB i 
Östergötland för 353 000 kronor och 
fick namnet Lindön af Sjötorp. Hon an-
passades etappvis för passagerarfart och 
inledde senare seglatserna som Lindön 
helt enkelt. 

text: arne spångberg

Lindön hundra år
Söderköpings populära M/S Lindön fyller hundra år 2015 men är ”still going strong” på Göta kanal och i Östergötlands 
skärgård. Egentligen skulle hon ha bogserat fartyg och brutit is i forna Ryssland. Det var åtminstone tsaren Nikolaj II:s 

avsikt när han 1915 beställde fartyget på Motala Verkstads Nya AB. Fast sedan kom bolsjevikerna i vägen och då  
gick allt åt pipan. Tsarfamiljen fängslades och togs av daga.

Byggd: 1915 på Motala Verkstad Nya AB.
Varvsnummer: 459.
Skrov: Stål.
Längd: 22,15 m.
Bredd: 5,13 m.
Bruttoton: 79.

Maskin: 2 x Scania D11.
Effekt: 306 hk.
Toppfart: 10 knop.
Passagerare: 124.
Signal: SJGF

M/S Lindön

Stig Ekblad och befälhavaren  
Per Gustafsson.
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Det finns bestämmelser om att  
kollektivtrafikföretag ska anmäla sin 
trafik till Samtrafiken. För att denna 
bestämmelse ska kunna efterlevas är 
en definition av vad som är kollektiv- 
trafik av stor vikt. Denna artikel för-
söker reda ut begreppen. 

Den 1 augusti 2012 utökades kollektiv- 
trafiklagen till att gälla även för kollektiv-
trafik på vatten, vilket innebär att det efter 
detta datum är den regionala kollektiv-
trafikmyndigheten i varje län som är an-
svarig för den offentligt finansierade kol-
lektivtrafiken även till sjöss. Enligt lagen 
ska den kollektivtrafik som bedrivs med 
fartyg, på samma sätt som annan kollek-
tivtrafik, anmälas till Samtrafiken. Sam-
trafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag 
som ägs av en rad trafikföretag och som 
arbetar för att göra kollektivt resande 
enklare, mer tillgängligt och mer pålitligt. 
De uppgifter som anmäls till Samtrafiken 
sammanställs bland annat i en reseplane-
ringstjänst där man kan få information om 
resor och resekombinationer för alla typer 
av färdmedel på ett och samma ställe. 

Samtrafiken ska vara samverkansarenan 
för att bedriva gemensam utveckling av 
branschen, och blir en katalysator för ut-
veckling genom att samordna, stimulera 
och öppet kommunicera det utvecklings-
arbete som sker inom branschen. Mer in-
formation finns på Samtrafikens hemsida: 
www.samtrafiken.se

Resrobot är branschens reseplanerare 
där man kan planera och hitta sin kollek-
tivtrafikresa från dörr till dörr. Dessutom 
kan man köpa biljetter till och från Sve-
riges 3500 största orter. www.resrobot.se

Har du frågor angående inlämnande av 
uppgifter till det gemensamma systemet 
för trafikantinformation, kontakta Anders 
Flodén, anders.floden@samtrafiken.se. 

En tydlig definition av kollektivtrafik är 
viktigt för att de företag som bedriver 
sjötransporter ska veta om den trafik de 
bedriver räknas som kollektivtrafik och 
därmed ska anmälas. Troligtvis sätter 
många likhetstecken mellan kollektivtrafik 
och offentligt finansierad trafik, men så ser 

inte definitionen i kollektivtrafiklagen ut. 
I kollektivtrafiklagen hänvisas till EU:s 
kollektivtrafikförordning ¹  där kollektiv-
trafik definieras som persontransporter 
av allmänt ekonomiskt intresse som er-
bjuds allmänheten fortlöpande och utan 
diskriminering. Transportstyrelsen tolkar 
definitionen som att begreppet omfattar 
trafik som har som huvudsyfte att trans-
portera passagerare på en tidtabellsbun-
den linje. Transportstyrelsen har även (ut-
ifrån regeringens proposition 2011/12:76 
rörande komplettering av kollektivtrafik-
lagen) kommit fram till att följande inte 
torde räknas som kollektivtrafik: 

• Beställningstrafik och chartertrafik
• Rundresor där passagerarna åker 

tillbaka till samma utgångspunkt
• Trafik som anordnas vid särskilda 

evenemang
• Resor där logi eller andra turist- 

tjänster ingår i resan
• Resor där det huvudsakliga syftet  

är något annat än själva person-
transporten 

Detta innebär att exempelvis en räk-
kryssning inte lär vara att betrakta som 
kollektivtrafik även om den utförs enligt 
tidtabell eftersom att det huvudsakliga 
syftet inte är persontransport. Båttaxi-
verksamhet definieras inte heller som kol-
lektivtrafik i och med att tidtabell saknas. 
Enligt Transportstyrelsens bedömning 
skulle dock en båt som utför turer enligt 

tidtabell till en badholme där man kan kli-
va av definieras som kollektivtrafik i och 
med att det huvudsakliga syftet är person-
transport. Att trafiken är säsongsbunden 
hindrar inte att man kan tolka trafiken 
som kollektivtrafik. 

Av EU:s definition ovan framgår även att 
det heller inte är kollektivtrafik om trafi-
ken är diskriminerande. Ett exempel på 
diskriminering kan vara om folkbokförda 
på en ö ges företräde framför andra rese-
närer vid platsbrist. Det ska tilläggas att 
gränsen mellan vad som är kollektivtrafik 
och vad som inte är det i vissa fall är svår 
att dra. Transportstyrelsen har inte tagit 
ställning till frågan i något tillsynsärende 
om anmälningsplikt och ytterst är det för-
valtningsdomstol som avgör. 

För att kunna följa upp hur lagkravet om 
anmälningsplikt efterlevs har Transport-
styrelsen gjort en kartläggning av mark-
naden kollektivtrafik på vatten. Denna 
har visat att det finns ett antal aktörer 
som bedriver kollektivttrafik på vatten 
men som inte har anmält sin trafik med 
anledning av att man inte har vetat om 
anmälningsplikten eller att man inte har 
varit medveten om att trafiken definieras 
som just kollektivtrafik.    

Sofia Tersmeden, Transportstyrelsen

¹ Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1370/2007, artikel 2 a

Kollektivtrafik på vatten
och anmälninGsplikTen Till samTrafiken

Transportstyrelsens informerar



Magnus Ivofors, befälhavare på Oxdjupsleden, har hjälpt  
till med slutjusteringen av programvaran.

Håkan Gustafsson kommer att vara med och assistera vid 
utbildningarna. "All sjögående personal ska gå en refresh- 
utbildning vartannat år, säger han."

simUlaTorerna imponerar!
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Intresset var stort när Färjerederiet in-
vigde sin anläggning för utbildning i 
Ecoshipping på Vaxholms kastell i sep-
tember. Över 100 personer hade tagit sig 
ut till ön i regnet och anläggningen gjorde 
intryck. Framför allt de fyra simulato-
rerna imponerade men också de vackra 
lokalerna som renoverats på ett varsamt 
sätt av Statens Fastighetsverk som hyr ut 
lokalerna till Färjerederiet.

På Kastellet finns stora möjligheter till 
ett bra kursupplägg både kost och logi. 
För att ta sig till kastellet krävs en båt-
tur och Färjerederiet håller för fullt på 
att projektera en ny linfärja över sundet 
mellan kastellet och Vaxholm. Ett projekt 
som väckt debatt då det befaras att linfär-
jan ska störa övrig trafik och utgöra en 
säkerhetsrisk. Sista ordet är ännu inte sagt 
om detta i skrivande stund.

Bränslesnål körning
Färjerederiet arbetar sedan ett par år med 
att befälhavare ska tillämpa bränslesnå-
lare körning och har redan sett resultat. 
Ett exempel är Gräsöleden i Roslagen. På 
ett år minskade bränsleåtgången med 16 
procent efter det att ecoshipping införts.
– Ecoshipping innebär en enorm bespa-
ringspotential. Vi har sett att det skiljer 

upp till 50 procent i bränsleförbrukning 
mellan olika befälhavare. Om alla lär sig 
köra miljövänligt har det en mycket större 
effekt än olika tekniska åtgärder, som att 
byta till modernare motorer eller lättare 
skrov, berättade Anders Werner, chef för 
Färjerederiet.

Utbildningen är obligatorisk för rede-

riets personal och erbjuds även för andra 
intresserade rederier. 

Transas har levererat och utvecklat 
både hårdvara och mjukvara, Linnéuni-
versitetet står för det pedagogiska insla-
get. En lärare på heltid samt en tekniker 
håller i undervisningen. 

Långsiktigt miljöarbete 
Anders Werner berättade vid invigningen 
att Färjerederiet påbörjade sitt miljöar-
bete redan 2008-2009. Då installerades 
bränslemätare för att kunna avläsa bräns-
leförbrukningen momentant ombord. Det 
visade sig att det skiljde 50 % mellan de 
olika befäl som körde en och samma färja 
beroende på olika körstil, temperament 
osv.  Färjerederiet började skicka sin per-
sonal till miljösimulatorn i Rörvik i Norge 
för utbildning. Det var ett bra samarbete 
men det blev dyrt med resor och uppehäl-
le och det tog mycket tid att åka dit. Målet 
blev att göra utbildningen på hemmaplan. 
Det skulle också ge huvudkontoret möj-
lighet att träffa de olika besättningarna 
från alla delar av landet och utbyta idéer 
under utbildningsdagarna. All personal 
ska nu gå en 2,5 dagars miljöutbildning 
i Vaxholm inklusive fyra timmar i kund-
bemötande.  

Färjerederiet pionjär i  ecoshipping
Trafikverket Färjerederiet är första rederi i världen att erbjuda utbildning i ecoshipping i egen regi.  
Utbildningen är förlagd till Vaxholms kastell med fyra fartygssimulatorer, där rederipersonal tränas i att manövrera  
fartyg på ett miljömedvetet sätt. Även andra rederier kommer att kunna köpa utbildningen för sin personal. 

Pia Berglund, VD i Svensk Sjöfart, som för-
rättade invigningen: ”Vi följer er – vi vill få det 
här att flyga på en större basis.” På bilden 
assisterad av Färjerederiets kommunika-
tionschef Ingrid Jarnryd.

text & foto: leena tegevi



Marie Karlsson, befälhavare på Furusundsleden, gick utbildningen  
för ett år sedan i Norge. Om Färjerederiets egen simulator säger hon:  
”Det är helt realistiskt, man kan öva på precis alla moment.”
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Färjerederiet pionjär i  ecoshipping
Anders Werner betonar att ecoshipping 
inte bara handlar om körsätt utan om at-
tityd till hela havsmiljön, hur vi hanterar 
våra resurser. 

– Det här är ett miljöprojekt där vi fak-
tiskt även kan spara pengar. Miljöeffekten 
är i snitt 15-20 procent efter genomförd 
utbildning.

– Vi är väldigt stolta över vår anlägg-
ning, här finns allting, fortsätter Anders. 
Förutom de fyra simulatorerna för ut-
bildning i ecoshipping så finns ett Bed & 
Breakfast (24 enkelrum) där kursdelta-
gare kan bo samt äta frukost och lunch, 
en restaurang där en gemensam middag 
anordnas och ett mycket fint museum där 
guidning kan ordnas. 

Ted Bågfeldt, prefekt på Linnéuniversi-
tetet, framhöll i sitt tal att sjöfarten är ett 
av de mest miljövänliga transportslagen 
och att Färjerederiet har visat att man tar 
ansvar för att minska utsläppen genom 
den här satsningen.

Bo Vikström, ordförande i Färjerede-
riets internstyrelse, menade att projektet 
har stor betydelse för sjöfarten, klimatet 
och miljön samt att ecoshipping är viktigt 
för sjönäringens attraktionskraft. 

Simulatorerna
Idag innehåller simulatorprogrammet en 
färja (Svanhild) och två leder: Björkö och 
Hönö. Nästa fartyg som man bygger en 
modul för blir en ”Planet-färja” (typen 

Pluto, Saturnus m fl) och nästa led som 
man ska kunna öva på blir Oxdjupet.  De 
fyra bryggorna kan köras var för sig i ett 
gemensamt scenario eller mot varandra 
som jämförelse.

I programmet finns alla parametrar som 
man kan behöva öva på: tung sjötrafik, 
olika vädertyper och skymd sikt. Fokus i 
utbildningen ligger på tillägg och avgång. 

Även snabbfärjan Valö finns som en 
modul i programmet tillsammans med 
cirka 250 andra modeller. Att skapa ett 
anpassat fartyg för simulatorn kostar 
runt 250 000 kronor. Finnferies och Vax-
holmsbolaget med flera har visat intresse 
för anpassade moduler enligt Marcus An-
vell på Transas Marine.
 
Diplom
Efter avslutad utbildning diplomeras per-
sonalen. Även linfärjepersonalen ska få  
gå en miljöutbildning som inkluderar 
kundbemötande på anläggningen, berättar  
Anders Werner.

i programmet finns alla  
parametrar som man kan 
behöva öva på: tung sjötrafik, 
olika vädertyper och skymd 
sikt. fokus i utbildningen  
ligger på tillägg och avgång. 

SKEPPSLISTA
2015

Skärgårdsredarnas illustrerade

BESTÄLL  
ÅRETS

SKEPPSLISTA!

Sätt in 195:-
på bankgiro 5526-7371  
så får du  
Skeppslista 2015  
direkt i din brevlåda.
Glöm ej att ange namn  
och adress!
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Willis har sedan 1 januari 2014 tagit över hantering och skötsel av Skärgårdsredarnas 
medlemsförsäkringar. Denna ruta återkommer i varje nummer av Redaren med aktuell 
information gällande försäkringar.

Det lagförslag som lades i våras i prop. 
2014/15:95 har nu blivit lag och trädde 
ikraft den 2 september 2015.

Förändringarna i lagen innebär kort- 
fattat att man inom EU har skärpt  
kraven på transportörerna vid sjötrans- 
porter av passagerare, vilket har medfört 
en stärkt ställning för passagerarna vid 
olyckor till sjöss. De skärpta reglerna 
innebär bland annat att transportörerna 
har ett strikt ansvar (ansvar oberoende 
av vållande) för personskador vid sjö-
fartsolyckor och att de ska ha försäkring 
som täcker ansvaret. Transportörerna 
ska också tydligt informera passagerarna 
om deras rättigheter. 

Det förstärkta skyddet innebär att dessa 
förbättringar gäller även för passagerar-
na vid inrikes transporter till sjöss.
Av intresse för skärgårdredarna är att 
alla fartygsklasser nu omfattas av ansvar 

enligt sjölagen kap. 15 i alla fartområ-
den A-E. För fartyg som tar fler än 12 
passagerare gäller nu dessutom försäk-
ringsplikt. Denna försäkringsplikt för pas-
sagerarfartyg är oberoende av fartygets 
storlek. För fartyg i fartområde A och 
B ska medföras ett certifikat i enlighet 
med fartygssäkerhetslagen (2003:364). 
Utfärdare är Transportstyrelsen som 
även är tillsynsmyndighet. För fartyg i 
fartområde C, D och E behövs endast 
ett försäkringsbevis medföras vilket 
utfärdas av ansvarsförsäkringsgivaren. 
(Vad gäller skärgårdsredarna så är det 
Carina.) Detta följer av förordning 
(2012:354) om försäkringsbevis för vissa 
sjöförsäkringar. Fartyg i område C-E 
behöver dock ej ha krigsförsäkring. 

Det har även införts straffrättsliga sank-
tioner, om transportören inte är försäk-
rad eller om befälhavaren inte medför 

ett certifikat eller ett bevis som visar att 
försäkringsskyldigheten är fullgjord.  
Det blir även möjligt att belägga fartyget 
med nyttjandeförbud om certifikatet eller 
beviset inte medförs. Ansvarsgränsen för 
transportörens totala skadeståndsansvar 
vid en och samma händelse har även den 
höjts (vilket skedde redan i våras).

För större fartyg (med en bruttodräk-
tighet över 300) gäller sen tidigare 
försäkringsplikt i enlighet med 7 kap. 
sjölagen. 

Tony Schröder, If
sjörättsjurist och chef för  
internationella transporträttsavdelningen

✯ Willis
Skärgårdsredarnas 
försäkringsruta

Förstärkt skydd för fartygs-
passagerare nu lagstadgat

 – Vad inneBär deTTa för en skärGårdsredare och för mindre farTyG?

av intresse för skärgårdredarna är att alla fartygsklasser nu omfattas  
av ansvar enligt sjölagen kap. 15 i alla fartområden a-e.

Årets Skärgårdsrederi 2016
Skärgårdsredarna har instiftat utmärkelsen Årets Skärgårdsrederi. 
Priset avser medlemsrederiers prestationer på den svenska marknaden 
under det gångna verksamhetsåret och har ett värde av 10.000 kr. 

Nyckelord är: affärsmässig utveckling och framgång, innovationsrikedom,  
miljötänkande och socialt ansvar. Utmärkelsen kan ges för såväl ett långvarigt  
arbete som för en kort enskild insats. 
Nominera:
Nomineringar kan göras av medlemmar och utomstående före den  
1 februari 2016 till info@skargardsredarna.se. Juryn utgörs av föreningens styrelse.

För mer information: kontakta informationschef Leena Tegevi, 0703-745 812.
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En självklarhet för de flesta redarna är att, inför vinterupp-
läggning av ouppvärmda fartyg, stänga bottenventilerna 
och dränera rör och filter. Tyvärr har det ändå inträffat att 
detta har glömts bort med påföljd att rör och filter sprängts 
sönder vid sträng kyla. Vid efterföljande blidväder har i 
värsta fall fartyget sjunkit. Normalt aktsamma redare vet 
att dessa enkla åtgärder är nödvändiga för att bibehålla  
sjövärdigheten inför vintern. Som bekant undantar kasko- 
försäkringen uttryckligen haverier orsakade av osjövärdig-
het.

  I allas vårt intresse ber vi er kontrollera följande:  
• Att bottenventilerna är stängda och sluter tätt.

• Att ventilspindlar är väl smorda.

• Att ventilhus, packningar och röraranslutningar  
är i god kondition.

• Att kylvattensystemet eller andra vattensystem  
ombord är väl avtappat.

• Att övriga bottengenomföringar är i god kondition  
och utan risk att springa läck.

• Att propellerhylsan är tät.

• Att vatten inte finns kvar i aquadrevgenomföringar  
och kopplingshus.

• Att någon håller regelbunden uppsikt över fartyget  
under uppläggningen.

Vi rekommenderar även att fartyget har en länsanordning 
med vattennivåautomatik.

Bifogat finns utdrag ur två besiktningsrapporter som talar 
för sig själva.

Öppna bottenventiler
Vid besiktning omedelbart efter att brandförsvaret länsat  
ur fartyget, kunde följande konstateras: Samtliga botten-
ventiler hade varit öppna vid olyckstillfället, ventilerna hade 
stängts efter att länsningen slutförts. Den direkta orsaken 
till haveriet var att filterhuset på BB-motorns sjövattenfil-
ter frusit sönder under senaste tidens kyla. I samband med 
blidväder tinade isen i filtret, varvid vatten strömmade in 
i fartyget. Det inträffade beror i sin helhet på en bristfällig 
uppläggning av fartyget inför vintern. Bottenventilerna 
stod öppna, rörsystemet var inte tappat från vatten, ingen 
isolering fanns på utsatta ställen. En mindre länspump hade 
installerats för att slutlänsa skrovet. Inga läckor kunde 
upptäckas i skrovet.

Vattenfyllt maskinrum
Fartyget hade under vintern börjat ta in vatten i maskin-
rummet någonstans vid aquadrevet. Fartyget hade legat 
infruset i isen och inte kunnat flyttas förrän vid islossningen 
för torrsättning. Vid demontering av bälg och drev fram-
kom att kopplingshuset var spräckt på 3 ställen. Orsaken 
till sprickorna är issprängning. Vatten har trängt in genom 
bälg och mot kopplingshuset, som i sin tur sitter i akter- 
spegeln. Kopplingshuset är i gjutjärn, och för att spara vikt 
är huset gjutet med håligheter. När vatten trängde in i hålig-
heterna och frös på vintern så sprängdes kopplingshuset.  
Ett sätt att förhindra detta är att fylla håligheterna med 
massa av något slag, eventuellt att plasta för att motverka 
inträngning av vatten.

If Skadeförsäkring AB, Fartygsavdelningen

IF GER RÅD FÖR 

Vinterupplagda  
fartyg och båtar
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Fartyget Nordan, f.d. M:me Tingley, har sålts av Färjerederiet till Ingmarsö  
Sjötjänst Ab (ny medlem i föreningen). Hon har legat upplagd på Fridhems  
varv i två år i väntan på beslut om sin framtid. 

Bilderna ovan är tagna av Hans-Erik Wetterlind, Färjerederiet, vid leveransen av 
Nordan till Ingmarsö Sjötjänst Ab i början av oktober. Hans-Erik körde Nordan  
till Falkvarv för leveransdockning tillsammans med de nya ägarna från Stockholm 
som kom för att lära sig båten och vara med på resan ned till Falkenberg.

”Tisdag 6 oktober kl 09.15: avgång Fridhem. Mycket inomskärs i Bohusskär- 
gården, ost Donsö-Styrsö sedan öppet resten med 12-14 m/s ostligt, så det skvätte  
rätt så bra när vi kom ut på öppet hav. Denna vädertypen har vi testat Nordan i 
många gånger på Vättern så det fixar hon utan problem.

Anlände Falkenberg ca 17.30 samma dag. Indockning på Falkvarv under onsdag 
förmiddag, rengörning, spolning botten under e.m. Man ser på bilden hur hon såg  
ut i botten efter legat upplagd i saltvatten med sötvattensbottenfärg.

Vid lunch torsdag utfördes bottenbesiktning av Transportstyrelsen utan anmärk-
ning.

Fredag förmiddag utdockning: I samband med detta så överlämnade jag Nordan 
till de nya ägarna. Hemfärden till Stockholm utfördes av nya ägarna själva.” 

text: hans-erik wetterlind

M/S Nordan tillbaka 
till Stockholm

Fr v Håkan och Henrik (Ingmarsö), Hans-Erik  
samt nya ägarna Ulla och Christer Heurlin, 
Ingmarsö Sjötjänst AB.

Botten var kraftigt beväxt.Omdöpt och upplagd i dockan.

Not.
Nordan levererades 1970 av Marinteknik 
Verkstads AB i Östhammar till Waxholms 
Ångfartygs AB för trafik i Stockholms 
skärgård. Hon döptes vid en cermoni på 
varvet av gudmor Eva Remens, stadsfull-
mäktigeordförande i Stockholm. Flaskan 
vägrar dock att krossas mot fartygets stäv. 
När gudmodern för tredje gången svingar 
flaskan mot fartyget så brakar istället hela 
ställningen, med flaska, banderoller och 
allt. När gudmor, övriga gäster och press 
går in för att istället avnjuta ett smörgås-
bord så smyger sig en av varvets anställda 
flickor fram och kastar flaskan med all kraft 
mot fartygets stäv och helt ensam döper 
hon därmed fartyget. 
Fartyget såldes 1992 till Jönköpings 
kommun och gick i över 20 år i trafik till 
Visingsö under namnet M:me Tingley. 
2012 såldes Visingsötrafiken till Färje- 
rederiet.
(Källa Skärgårdsbåtar.se)
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Från kust & hav
Tre rederier kör skärgårdstrafiken
Trafiknämnden i Stockholms läns landsting beslutade 16 no-
vember att uppdra till tre leverantörer att bedriva den kollektiva 
sjötrafiken i Stockholms skärgård. Blidösundsbolaget AB, TRSM 
Group 1, samt Utö Rederi AB kommer från och med april 2016 att 
bedriva trafik inom sex olika trafikområden från Arholma i norr till 
Landsort i söder. I uppdraget ingår att driva och förvalta lands-
tingets (Waxholmsbolagets) egna fartyg men även att tillhanda-
hålla eget tonnage eller att anlita underleverantörer. Leverantören 
får ersättning utifrån utförd trafik och målet är att öka antalet 
resande i skärgården, att behålla en hög kundnöjdhet samt ef-
fektivisera verksamheten.

De tre leverantörerna har lämnat de ekonomiskt mest  
fördelaktiga anbuden för Trafiknämnden och trafiken fördelas 
enligt nedan:
Blidösundsbolaget AB inom område norr- och innerskärgården
TRSM Group 1 inom område norra och södra mellanskärgården 
Utö Rederi AB inom område södra samt sydöstra skärgården

TRSM Group 1 är än så länge ett okänt företag i branschen. 
Bolaget har inte bedrivit någon sjötrafik tidigare utan varit in-
riktad på busstrafik, bland annat till Arlanda. Enligt tidningen 
Skärgården sysslade bolaget tidigare med försäljning av pre-
sentkort, men ändrade inriktning i år till ”transport- och aktivi-
tetsindustri”. För år 2014 uppges företaget ha haft en nettoom-
sättning på 31.000 kronor.

Ny sjömätning i Stockholms skärgård ska ge säkrare sjökort
Med start under våren 2016 kommer stora delar av Stockholms 
skärgård att sjömätas med moderna metoder. Det står klart se-
dan ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket och Stockholms 
läns landsting beviljats EU-finansiering. 

– Resultatet kommer att bli säkrare sjökort för såväl den 
sjöburna kollektivtrafiken som för alla som färdas på sjön, 
säger Magnus Wallhagen, produktionschef sjögeografi på 
Sjöfartsverket.

De stora farlederna i Stockholms skärgård är sjömätta med 
moderna metoder, vilket innebär att djupförhållandena där är 
kända med mycket stor noggrannhet. Men utanför farlederna 
finns områden som i vissa fall inte är sjömätta på över hundra år. 
På den tiden använde man sig av handlod och positioneringen 
var inte så exakt. En del av dessa områden trafikeras av den kol-
lektiva skärgårdstrafiken genom Waxholmsbolaget, och det är 
dessa områden som kommer att sjömätas med start under våren 
2016. Sjömätningen utförs av Sjöfartsverket. Därefter uppdateras 
Sjöfartsverkets elektroniska sjökort med det nya sjömätningsre-
sultatet, så att Waxholmsbolaget får tillgång till förbättrade elek-
troniska sjökort. Även de reguljära sjökortsprodukterna kommer 
att uppdateras med den nya djupdatan under främst 2018.

– Sjömätningsresultatet kommer också att användas för att 
göra analyser av Waxholmsbolagets rutter för att kunna hitta 
möjligheter till effektiviseringar och möjliga bränslebesparingar, 
säger Magnus Wallhagen.

Nej till motioner om sjöfylleri 
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 
och 2015 om utvärdering av skärpta regler för sjöfylleri. I mo-
tionerna uttrycks att regeringen bör utvärdera den lagändring 
som började gälla den 1 juni 2010. Reglerna innebär att den 
som har mer än 0,2 promille alkohol i blodet och kör båt eller har 
annan uppgift som är viktig för säkerheten ombord kan dömas 
för sjöfylleri. Gränsen för grovt sjöfylleri går vid 1,0 promille. 
Civilutskottet, som förberett riksdagens beslut, förutsätter att 

regeringen noga följer frågan och att de nya reglerna om sjö-
fylleri kommer att följas upp. Därför finns det inte behov av ett 
tillkännagivande till regeringen.

Karl-Johanslussen i Stockholm stängs under sju år
Från och med november i år så måste all trafik mellan Saltsjön 
och Mälaren använda Hammarbyslussen. Anledningen är om-
byggnationen av trafikplatsen Slussen med omgivningar. Många 
befarar ett sjuårigt kaos i trafiken. Sightseeingturerna rumphuggs 
rejält enligt Strömma Turism och Sjöfart som menar att ombygg-
nationen kunnat göras i olika etapper istället.

Sveriges Maritima Strategi
I oktober arrangerade Sjöfartsforum ett öppet möte kring den 
nya politiskt beslutade maritima strategin: ”En svensk maritim 
strategi – för människor, jobb och miljö”. 

Strategin anger riktningen för att förverkliga den vision som 
regeringen antagit för de maritima näringarna. De offentliga in-
satserna presenteras i åtgärder inom sex åtgärdsområden men, 
”För att realisera regeringens vision behöver offentliga aktörer, 
enskilda företag och branschorganisationer samverka”, faststäl-
ler strategin. Mötet var ett första initiativ och steg i denna viktiga 
samverkan inom det maritima klustret. 

Anders Hermansson från Näringsdepartementet är ansvarig 
för regeringens arbete med den maritima strategin. Han be-
rättade om innehållet och hur arbetet koordineras internt inom 
regeringskansliet samt om planeringen för arbetet framåt. Ett 
30-tal representanter från näringen fanns på plats på Solliden 
i Stockholm och deltog i rundabords-diskussioner kring fram-
tida branschfrågor. Skärgårdsredarna representerades av Affe 
Norgren och Leena Tegevi.  

Svensk Sjöfarts klimatfärdplan lanserad
Svensk Sjöfart presenterade den 21 oktober sin klimatfärd- 
plan på seminariet "Sjöfarten och fossiloberoende fordonsflotta", 
arrangerat av 2030 sekretariatet. Bakgrunden till färdplanen är 
EU:s målsättning att reducera utsläppen av växthusgaser med 
mellan 80 och 95 procent fram till 2050 jämfört med 1990 års 
nivå. Föreningen Svensk Sjöfart antog våren 2009 EU:s Maritime 
Transport Strategy 2009 – 2018, som fastslår de långsiktiga  
målen om nollutsläpp inom sjötransporter. Avsikten är att  
nollvisionen ska uppnås samtidigt som den svenska sjöfarts- 
näringens konkurrenskraft stärks.

Framtidsvy över Katarinaparken och terrasserna. 
KÄLLA: FoSTER + PARTNERS 2014.
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Akvedukt över Göta Kanal
Trafikverket har sedan i våras utrett en passage av Göta Kanal 
i form av en akvedukt, där E22 passerar under kanalen utanför 
Söderköping. Utredningen, som nu är färdig, visar att en akve- 
dukt är ett lämpligt alternativ. Första etappen av akvedukt- 
utredningen är klar och har visat sådant resultat att Trafikverket 
bedömer det som väldigt intressant för vidare studier. 
Utredningen tyder på att denna utformning är lönsam på lång 
sikt. Akveduktalternativet bedöms ge minst trafikstörningar på 
E22 och förhoppningsvis även för båttrafiken på Göta Kanal. 
Trafikverket har nu påbörjat den andra etappen av utredningen, 
där man ska undersöka sättningsproblematik, spridningsrisk av 
föroreningar i marken, med mera. Etapp 2 beräknas vara klar i 
början av oktober. Därefter kommer Trafikverket att fatta ett for-
mellt beslut om fortsatt inriktning gällande kanalpassagen.

Väljer Trafikverket att gå vidare med akvedukt innebär det 
att tidplanen för projektet förskjuts ytterligare cirka ett halvår. 
Trafikverket räknar då med att vägplanen kan skickas till faststäl-
lelseprövning i början av 2017. Fastställelseprövningen beräknas 
ta cirka ett år, därefter följer en överklagandeperiod. om ingen 
överklagan inkommer vinner vägplanen laga kraft och trafik- 
verket har rätt att ta marken i anspråk för byggnation.

Skärgårdsradion ny partner till 
Hållbara Hav
Skärgårdsradion 90,2 går in som 
partner till Initiativet Hållbara 
Hav i arbetet för ett friskare 
Östersjön. Genom samarbetet 
får Hållbara Hav möjlighet att nå 
lyssnare som redan upptäckt 
vilken fantastisk tillgång en frisk 
Östersjö är. Skärgårdsradions 
engagemang bidrar till att sprida 
information och kunskap om hur 
vi alla, med enkla medel, kan på-
verka hur vårt framtida Östersjön 
ska se ut.

– Med Skärgårdsradion når 
vi ut till en grupp av människor 
som är central i vårt arbete för en hållbar Östersjö. Dessutom en 
spännande partner som innebär nya utvecklingsmöjligheter för 
vår kommunikation, säger Anders Mannesten Marknadschef på 
Initiativet Hållbara Hav/ Briggen Tre Kronor.

– Skärgårdsradion vill värna den ömtåliga miljön i skärgården 
och Östersjön genom att vara den miljövänligaste radiostationen. 
Sommartid drivs vår radiostudio t.ex. helt med solkraft. Därför är 
det självklart för oss att vara partner med Initiativet Hållbara Hav 
och regelbundet berätta vad vi kan göra för att förbättra miljön i 
Östersjön, säger stationschef Martin Loogna.

Kryssningar till Norrland
Som första rederi i världen lanserar Birka Cruises sommaren 
2016 två tredygnskryssningar till Höga Kusten och midnatts- 
solens land med landstigning i Härnösand och Luleå

– Nu ger vi svenska resenärer en chans att uppleva den vackra 
Norrlandskusten på ett helt nytt sätt. Under vår kryssning går 
vi bland annat inomskärs i fyra timmar från Härnösand upp till 
Örnsköldsvik via Högakustenbron, Ulvön och Trysunda. Det är 
första gången någonsin ett kryssningsfartyg går den rutten,  
säger Marcus Hammarström, marknadschef Birka Cruises.

Kryssningen lägger till i Härnösand på nationaldagen och 
midsommarafton med möjlighet att promenera omkring i staden 
på egen hand eller med guide, delta i midsommarfirandet på 
Murberget, åka båt på Ångermanälven eller åka med på någon 
av de guidade bussutflykterna till Hemsö fästning, Skuleberget, 
Högakustenbron, Hernö Gin, Härnösands bilmuseum och 
Västanåfallet.

– Vi reser till stor del med magen och intresset för lokal mat 
och dryck är stort. Då måste vi så klart besöka Hernö Gin och 
testa surströmming på Ådalen III tillsammans med experten 
Ruben Madsen, säger Marcus Hammarström.

Stenpiren resecentrum vinner prestigefyllt transportpris
I början av nästa år slår Västtrafik upp portarna till Stenpiren 
resecentrum på Skeppsbron i Göteborg. Men resecentrumet är 
redan en vinnare – av den svenska tranportbranschens tyngsta 
pris, Future Transport Award.

– Det känns fantastiskt kul. Stenpiren är inte bara en viktig knut-
punkt i kollektivtrafiken utan kommer även att bli en modern och 
citynära mötesplats, säger Stefan Ekman, infrachef på Västtrafik.

Juryns motivering till Stenpiren löd: ”För att Göteborg genom 
det nya resecentrumet, som snart öppnas i sin helhet, får en att-
raktiv och väl fungerande knutpunkt och terminalbyggnad, samt 
ett nav för byten mellan spårvagn, buss och färja.”

Stenpiren resecentrum är en viktig del i den nya stadsut-
vecklingen vid Södra Älvstranden. Det centrala läget vid älven 
är ett resultat av Västtrafiks samarbete med Göteborgs stad, 
Fastighetskontoret och Trafikkontoret.

Mellan Stenpiren och Rosenlundskanalen är tanken att nya 
bostäder, butiker och arbetsplatser ska växa fram. I takt med att 
trycket på resor över älven ökar kommer Stenpiren att bli allt vik-
tigare som bytespunkt mellan spårvagn, buss och båt.

Trafiken startade i augusti, bland annat på den nya spår-
vagnslänken mellan Brunnsparken och Järntorget. Byggnaden 
beräknas stå färdig i början av nästa år.

– Priset känns extra roligt eftersom resecentrumet faktiskt inte 
är helt klart än. Det är ett kvitto på att vi gör helt rätt i vår sats-
ning på miljö, hållbarhet och tillgänglighet. Vi vill att Skeppsbron 
ska bli en attraktiv plats där man gärna stannar till en stund,  
säger Stefan Ekman.

Stenpiren resecentrum på Skeppsbron i Göteborg. 
ILLUSTRATIoN:  SWECo

Briggen Tre Kronor.

I Ljungsbro går Götakanaltrafiken redan nu på en akvedukt. 
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Nytt innovativt räddningsredskap
Ingenjörsfirman SE Sörelius AB har utvecklat ett system som 
marknadsförs under namnet Räddningsflotten SES-CR5. Det be-
står enligt företaget av ett modulsystem med fem livflottar i olika 
storlekar som passar i varandra. Hela modulen är 2,7 m i diameter 
och 0,2 m hög. Den tar mindre än 10 kvm däcksyta i anspråk och 
väger strax under 150 kg. Totalt finns det plats för 50 passagerare 
och varje flottedel tar 2 - 20 passagerare. Fler kan flyta runt den.  
Den minsta flotten kan med fördel användas vid Man-över-bord-
situationer. Genom att anpassa flottens storlek efter aktuellt 
behov kan man göra en snabbare insats och det tar kortare tid 
att få en flotte i sjön. Flera flottar kan även staplas på varandra. 
Materialet är kolfiber som förutom att det är ett lättviktsmaterial 
är så gott som underhållsfritt. I vattnet är ringarna lätta att äntra 
och genom att de är försedda med en nätbotten sitter man sä-
kert tills dess att räddning till annan farkost kan genomföras. 

På Marina Läroverket har man testat några ringar vid MoB-
övning med hjälp av sina studenter. Daniel Lindefors, lärare för 
utbildningen till skärgårdsbefäl på skolan, tycker att ringarna är 
en intressant idé som flytredskap. De är underhållsfria, oömma, 
lätta att hantera och inte skrymmande på fartyget. 

Enligt Roland Eklöf på Transportstyrelsen är redskapet lämp-
ligt för fartyg utan beredskapsbåt för att kunna ta upp personer 
ur vattnet. Systemet är inte godkänt som livflotte. 

Stor passagerarsuccé för Sjövägen till Nacka
Sjövägen till Nacka väntas slå passagerarrekord under 2015  
med runt en halv miljon passagerare. Det visar på att pendelbåts- 
trafiken är en populär och användbar del av kollektivtrafiken. 
Centerpartiet och Alliansen kommer nu att fortsätta utveckla  
båttrafiken, säger Lukas Forslund (C), ordförande för 
Trafiknämndens Sjötrafikberedning. Under året har antalet  
passagerare på Sjövägen ökat med upp till 77 % per månad  
och förväntas dubblas sedan 2013. Centerpartiet och Alliansen 
har under året fattat beslut att utveckla även trafiken i Mälaren, 
med start med linjen mellan Norr och Söder Mälarstrand nästa  
år enligt Lukas Forslund.

– Att Sjövägen är så populär visar på att vi har gjort rätt vägval 
när vi satsat på sjötrafiken. Det står bortom allt tvivel att pendel- 
båtstrafiken är ett trafikslag som har framtiden för sig i en vatten-
nära region som Stockholm, säger Lukas Forslund och fortsätter: 

– Att vi kan använda hybridteknik även på vattnet visar på att 
den gröna omställningen går att genomföra för samtliga trafik-
slag. Centerpartiet vill använda hybridteknik och miljövänliga 
bränslen på vattnet. Vi kommer fortsätta att satsa på att bygga  
ut en miljövänlig sjötrafik.

Landstingets trafikförvaltning har ett pågående arbete med att 
starta tre nya pendelbåtslinjer i Mälaren, där en linje mellan Norr 
och Söder Mälarstrand är först ut med trafikstart under 2016.

Carola årets Kompassros
Carola Alzén, VD på Mälarhamnar, är årets mottagare av WISTA 
Swedens ledarskapspris, Kompassrosen. Det avslöjades vid  
firandet av Världssjöfartens Dag i Göteborg 24 september.

– Jag känner mig mycket hedrad. Tillsammans med min 
ledning fortsätter arbetet med att ställa om verksamheten i 
Mälarhamnar för att möta de stora investeringar som kommer att 
genomföras i Mälarprojektet. Då är det oerhört värdefullt att få 
det kvitto som det här ger, säger Carola Alzén.

Juryns motivering: 
Carola är en rak och tydlig ledare med visioner, hon är engage-

rad och målmedveten, väcker känslor och får motstånd. Med sin 
bakgrund i järnvägen har Carola en övertygelse om att sjöfarten 
skulle kunna bli mycket mer konkurrenskraftig och står gärna 
upp för sjöfartsnäringen. 

Samhället fungerar inte utan transporter
Samhällsviktiga transporter måste kunna genomföras även vid 
samhällsstörningar och transportresurser kan även vara avgö-
rande i hanteringen av en störning. Långvariga elavbrott, svåra 
stormar och översvämningar är exempel på händelser som kan 
drabba transportsektorn hårt. Planering krävs även för den vär-
sta tänkbara samhällsstörningen,höjd beredskap och krig. För 
att stärka transportsektorns möjligheter att förflytta passagerare 
och gods från A till B även vid samhällsstörningar, samverkar 
transportbranschen och myndigheterna genom TP SAMS.  
TP SAMS är ett sätt för transportbranschen och myndigheterna 
att tillsammans hitta lösningar på utmaningar som samhällsstör-
ningar medför. TP SAMS etableras under perioden 2015 – 2017 
med statligt stöd via Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, MSB. Under perioden planeras seminarier, studier och öv-
ningar som är till nytta för transportsektorns aktörer. Efter 2017 
ska former för det fortsatta arbetet samt långsiktig finansiering 
för TP SAMS vara säkrade.

Besättningslösa fartyg snart här
Utvecklingen mot autonoma, besättningslösa, fartyg går vidare. 
Finska inovationsmyndigheten Tekes står för finansieringen i ett 
projekt som leds av Rolls-Royce. Projektets kallas Advanced 
Autonomous Waterbourne Applications Initiative, har en budget 
på 6,6 miljoner Euro och meningen är att universitet, företag, 
myndigheter och redare ska utveckla autonoma fartyg. Senast 
i raden av företag att gå med i projektet är Inmarsat, stora inom 
satelittelefoni och bredbandslösningar på fartyg, som ska stå 
för kommunikationslösningarna inom projektet. Utvecklingen 
av ”Remote Controlled Ship” leds av oskar Levander på  Rolls 
Royce. Han är övertygad om att framtidens fjärrstyrda fartyg är 
ett koncept som blir verklighet inom 10 till 15 år.

Fjärrstyrda fartyg. FoTo RoLLS RoYCE
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av 12 eller färre passagerare). De fartyg som berörs av förslagen 
används exempelvis till fiske, charter- och turismverksamhet, 
passagerarbefordran och olika typer av arbete till sjöss.   
Från detaljerade till funktionsbaserade regler
En stor förändring jämfört med dagens regler är att de nya reg-
lerna föreslås bli funktionsbaserade. Funktionsbaserade regler 
innebär att reglerna talar om vad som ska uppnås, inte i detalj 
hur det ska uppnås. Det skapar utrymme för olika lösningar, an-
passade efter olika verksamheters förutsättningar. Funktionerna 
kan uppfyllas exempelvis genom att man tillämpar allmänna råd 
och vägledningar som tillhandahålls av Transportstyrelsen, eller 
genom att man tillämpar ett etablerat regelverk eller en erkänd 
standard. Men det skapar även möjligheter för att ta fram nya 
tekniska lösningar och med hjälp av riskanalyser kunna visa att 
dessa lever upp till funktionskraven i regelverket. 
Från detaljtillsyn till egenkontroll
Förutom att reglerna ses över föreslås även en ny modell för att 
sköta tillsynen av fartygen. Idag omfattas endast fartyg som 
har certifikat av en regelbunden tillsyn. Tillsynen sker då genom 
så kallade besiktningar av Transportstyrelsens inspektörer. 
Den föreslagna modellen för tillsyn bygger i stället till stor del 
på egenkontroll, där fartygsägaren själv intygar att fartyget 
är sjövärdigt i en självdeklaration. Det blir fartygsägaren som 
ansvarar för en stor del av de tillsynsuppgifter som idag utförs 
av Transportstyrelsen. Vissa uppgifter i tillsynen kräver en stor 
kunskap och erfarenhet, och för dessa uppgifter kommer far-
tygsägaren att behöva vända sig till exempelvis ett varv eller en 
konsult som har godkänts av Transportstyrelsen. Det gäller en-
dast för de fartyg som har certifikat. Ägare till fartyg som inte är 
certifierade kan således även fortsättningsvis sköta tillsynen av 
fartyget själva. 

Syftet med det nya tillsynssystemet är att skapa en ökad 
flexibilitet för fartygsägarna. För att ytterligare förenkla kommer 
certifikaten att gälla tillsvidare, vilket minskar administrationen 
för företagen. 
Lätt att göra rätt
En viktig del i det arbete som genomförs är att skapa stöd i form 
av vägledningar, handböcker och checklistor för regelverket och 
tillsynen. Transportstyrelsen kommer till exempel att tillhandhålla 
allmänna råd och vägledningar för att göra det enkelt att tillämpa 
regelverket. Dessutom kommer handböcker och vägledningar 
finnas som beskriver vad man ska kontrollera på sitt fartyg, och 
hur kontrollen genomförs. Inlämning av självdeklarationen kan 
ske genom Transportstyrelsens hemsida, men det kommer även 
att finnas pappersblanketter för dem som inte har möjlighet att 
rapportera via hemsidan. 
När sker förändringen?
De nya reglerna föreslås finnas på plats i början av 2017, men 
förändringen sker därefter under flera år. De fartyg som innehar 
fart- eller passagerarcertifikat kommer enligt förslaget att berö-
ras av de nya reglerna från den 1 januari 2018. För de fartyg som 
inte har krav på certifikat är förslaget att reglerna ska gälla från 
den 1 januari 2019. 
Vill du veta mer?
Transportstyrelsen kommer löpande att informera om arbetet 
vid exempelvis mässor och branschmöten, genom Transport-
styrelsens webbplats och via direktutskick till fartygsägare. 
Förslagen kommer ut till allmänheten på remiss under våren 
2016, och då finns det möjlighet att komma med synpunkter. 

Det finns även en referensgrupp knuten till projektet med 
företrädare från bland annat branschorganisationer. 
Referensgruppens deltagare har möjlighet att ta del av förslag 
och lämna synpunkter i ett tidigt skede. De kan då sprida infor-
mation till sina medlemmar och sitt kontaktnät, och förmedla 
synpunkter på projektets förslag. 

Vill du redan nu veta mer om arbetet eller referensgruppen  
kan du besöka: www.transportstyrelsen.se/pnf 

Kulturbåtarna prisade
I oktober utsågs årets vinnare av Stora Turismpriset 2015.  
15 kandidater slogs om titeln och Kulturbåtarna representerade 
Västsverige. WildSweden tog hem storvinsten på 100 000 kronor 
men som delad tvåa belönades även Kulturbåtarna med 10 000 
kronor att använda till en kunskapsfrämjande insats inom turism.
Stora Turismpriset delas ut en gång per år av Stiftelsen för kun-
skapsfrämjande inom turism för föredömliga insatser i nytän-
kande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet, som bidrar 
till att utveckla turismen i Sverige. Turistorganisationer i samtliga 
län erbjuds att nominera kandidater till Stora Turismpriset, och 
Turistrådet Västsverige valde i år att nominera Kulturbåtarna, 
som erbjuder olika typer av temakryssningar i Göteborg och 
Bohuslän – och därigenom lockar många turister till regionen.

Nya medlemmar
Ingmarsö Sjötjänst AB  
med fartyget Nordan är 
nyblivna medlemmar och 
hälsas hjärtligt välkomna  
i föreningen.

EnklaRE REGlER FÖR natIonEll sjÖFaRt

Bedriver du någon form av yrkesverksamhet till sjöss? Då kanske 
du kommer att omfattas av ett nytt regelverk och tillsynssystem 
som just nu tas fram av Transportstyrelsen. 
Regelförenkling
Alla som bedriver någon form av yrkesverksamhet till sjöss om-
fattas av en mängd regler som bland annat ska skapa en hög 
säkerhet för de som arbetar på fartyget och för passagerarna. 
Reglerna är dessvärre i många fall svåra att förstå och leva upp 
till. Det är grunden för det regelförenklingsarbete som pågår 
inom Transportstyrelsen sedan något år tillbaka med syftet att 
skapa enklare och mer anpassade regler som ska öppna upp för 
ny teknik, en hållbar utveckling och en säkrare sjöfart. Arbetet 
omfattar de krav som ställs på fartygets konstruktion, utrustning 
samt på fartygsägare och rederi.  
Vilka berörs?
De förslag som Transportstyrelsen arbetar med berör fartyg som 
används i yrkesmässig trafik och som i huvudsak omfattas av 
nationella regler. Det innebär att fartyg som omfattas av heltäck-
ande internationella krav inte berörs, exempelvis fartyg som är 
certifierade enligt EU-direktiv för passagerar- eller fiskefartyg.  
Reglerna och tillsynen föreslås gälla för alla fartyg som är större 
än 5 meter och sammanfaller då med gränsen för när ett fartyg 
ska vara registrerat om det är ett yrkesfartyg. Totalt omfattas cir-
ka 1 000 fartyg som idag har certifikat (fartcertifikat eller passa-
gerarcertifikat) och cirka 5 000 mindre fartyg som är registrerade 
för yrkesverksamhet men som inte har krav på certifikat (dvs. far-
tyg under 20 brutto och fartyg som används för personbefordran

för Färjerederiets nya  
center för ecoshipping

Redaktionen
tycker till:

Medlemsnytt

Transportstyrelsen
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Dödsolycka med RIB utredd
Statens haverikommission (SHK) har lämnat sin slutrapport 
om kollisionen mellan lotsbåten Pilot 116 SE och en privatägd 
båt av typen RIB Delta. olyckan inträffade efter klockan 1.12 
på natten den 26 oktober 2014 utanför Sandön och Korsön i 
Sandhamnsleden i Stockholms skärgård och ledde till att en  
person omkom. I utredningen framgår att de två delägarna till  
RIB Delta var ute på en nattlig provtur efter ett restaurangbesök 
för att testa båtens prestanda i grov sjö. Av någon anledning stan-
nade man båten i farleden, sannolikt för att ta på sig flytvästar. 
Samtidigt var lotsbåten Pilot 116 på väg in mot Sandhamn efter att 
ha hämtat en lots från den utgående tankern orateca. Lotsbåten 
gjorde mellan 16 och 18 knops fart som varierade eftersom båten 
surfade på medföljande sjöar.

ombord på lotsbåten följde lotsen det utgående fartyget på det 
elektroniska sjökortet. Båtmannen var sysselsatt med att ringa 
efter en taxi till lotsen. Strax efter att han hade avslutat samtalet, 
tittade han i radarn utan att se något eko av någon båt. Därefter 
uppfattade man en duns ombord på lotsbåten och att den gick 
trögare i vattnet. Maskinen stoppade på lotsbåten och gick inte 
att starta på nytt. På lotsbåten trodde man först att man råkat ut 
för ett maskinhaveri, men fick sedan syn på något på vattenytan 
i ljuset från den egna akterlanternan. När man tänt strålkastaren 
förstod man att lotsbåten kolliderat med en RIB (Rigid Inflatable 
Boat) och man kunde se att en person fanns ombord. Ingen av 
de tre ombordvarande hade i den grova sjön sett den låga RIB:en 
och inte heller uppfattat ljus från någon lanterna. Lotsbåten blev 
manöveroduglig och drev mot land i den hårda vinden. När den 
kom in på grundare vatten ankrade man. Då observerade besätt-
ningen att den delvis vattenfyllda RIB:en drev förbi. Vid kollisionen 
försvann RIB:ens förare överbord och hittades inte förrän senare. 
Han hade omkommit direkt av sina skador i samband med kollisio-
nen. Den andre personen på RIB:en skadades allvarligt och kunde 
hjälpas först efter att en landsatt styrka nått honom landvägen på 
den plats där RIB:en drivit iland på Korsö.

SHK konstaterar i sin utredning att olyckan orsakades av att 
fartygen inte observerade varandra i mörkret och den grova sjön. 
Vidare konstateras att lanterneföringen på RIB:en var bristfällig 
och att det inte gått att avgöra om ljusen var tända eller inte, samt 
att besättningen på RIB:en var alkoholpåverkad. Sjöfartsverket 
har efter olyckan beslutat att vidta åtgärder för att underlätta an-
kring av lotsbåtarna. Man har dessutom skaffat utrustning som 
är bättre anpassad till bogsering. Under 2016 kommer lotsarna 
dessutom att utrustas med ett mobilt navigationssystem, för att 
kunna övervaka andra fartyg med AIS, oberoende av placering i 
lotsbåten och lotsbåtens utrustning. Med hänsyn till de åtgärder 
som Sjöfartsverket beslutat om har SHK inte funnit anledning att 
utfärda någon säkerhetsrekommendation.

En tickande miljöbomb under ytan
Fartygsvrak som läcker olja innebär ett hot mot miljö och djurliv 
men kan även få förödande konsekvenser för turismen och fiske- 
näringen. Uppskattningsvis finns det mer än 8 000 fartygsvrak 
runt om i världen, i Sverige räknar man med att det finns ett trettio- 
tal potentiellt miljöfarliga vrak längs kusten. Många vrak har legat 
under ytan under lång tid och eftersom det saknas ägare till dem 
är det ingen som vill ta ansvar för den kostsamma saneringen.

– Det saknas pengar och det finns ingen som äger vrakfrågan. 
Det vi skulle vilja är att en myndighet utses som ansvarig för vra-
ken och får en årlig påse pengar. Då kan de prioritera sanerings-
insatser och ta sig an de vrak som bedöms utgöra det största 
miljöhotet, säger forskaren Fredrik Lindgren.

Han har nyligen presenterat sin doktorsavhandling på Chalmers 
och varnar för att fartygsvraken är en tickande miljöbomb. och det 
är inte bara de medialt uppmärksammade större oljeläckagen som 
spelar roll här – även mindre läckage, när det sipprar ut olja under 
lång tid, är farliga för miljön. Mindre organismer som våra matfiskar 
lever av, riskerar att dö och då flyr fisken vilket i sin tur innebär min-
dre fångster. Större läckage innebär att sjöfåglar och bottenlevande 
djur dör och det kan bli obehagligt även för oss människor att bada i 
havet på grund av oljeföroreningarna.

Hur mycket olja vraken innehåller är det ingen som vet, men 
forskarna uppskattar allt mellan 2,5 och 20 miljoner ton olja.  
Enligt Fredrik Lindgren kan ett större utsläpp ske när som helst 
och få liknande konsekvenser som vid en tankerolycka.

Minskad halt av svavel i luft efter skärpta regler för fartygsbränsle
Beslutet att skärpa gränsvärdet för hur mycket svavel som fartygs-
bränsle får innehålla ser ut att ha gett resultat. Det säger forskare 
vid IVL Svenska Miljöinstitutet som inom den regionala miljööver-
vakningen uppmätt lägre lufthalter av svaveldioxid i kustnära delar 
av Östersjön i år jämfört med tidigare år.

– Det är sannolikt att de minskade lufthalterna av svaveldioxid 
vid de kustnära platserna är ett resultat av den minskade sva-
velhalten i fartygsbränsle som infördes i år, säger Gunilla Pihl 
Karlsson på IVL Svenska Miljöinstitutet. Gränsvärdena för hur 
mycket svavel som fartygsbränsle får innehålla skärptes den  
1 januari 2015, från tidigare 1 procent till 0,1 procent svavel.
De mätningar som gjorts inom de regionala miljöövervaknings- 
programmen Krondroppsnätet och Luft- och nederbördskemiska 
nätet visar att halterna av svaveldioxid vid de kustnära mätplat-
serna ottenby på Ölands södra udde och Hoburgen på Gotlands 
södra udde under senvåren och den tidiga sommaren 2015 var 
ungefär hälften så höga som medelvärden för motsvarande måna-
der under de närmast föregående tre åren. För andra mätplatser i 
sydöstra Sverige, belägna längre inåt landet, syns inte motsvaran-
de förändring. Mätningarna behöver dock bekräftas av ytterligare 
analyser vad gäller till exempel rådande vindriktningar med mera 
för att forskarna ska vara helt säkra.

– Är det som vi tror, att minskningen beror på de skärpta kraven 
är det mycket positivt. Då är det en åtgärd som minskar påverkan 
på människors hälsa och skador på miljön i form av försurning, 
säger Gunilla Pihl Karlsson.

Halten av svavel i bränslet påverkar utsläppen på flera olika sätt. 
Förutom att den är avgörande för hur mycket svaveldioxid som 
släpps ut påverkar svavelhalten även utsläppen av partiklar och 
kväveoxider.

Miljö & TeknikHaverikommissionen
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Skifte på VD-posten i Stockholms Sjötrafik 
Efter nästan 15 år som VD och 11 som huvudägare lämnar 
Magnus Sillén VD-posten i Stockholms Sjötrafik AB.

– Min sorti har varit planerad sedan länge och inte minst sedan   
jag i våras avyttrade min del i företaget till min kompanjon. Nu har 
vi funnit tidpunkten lämplig och den sista september lämnar jag 
över till Anna Öberg som nu också är ensam ägare av företaget, 
säger Magnus Sillen. Magnus kommer att sitta kvar i styrelsen för 
Stockholms Sjötrafik. 

Den 6 november fanns det möjlighet att tacka av Magnus om-
bord på m/s Söderarm vid Nybroviken vilket många passade på 
att göra. 

Christian Melkeraaen ny innesäljare på Marinplus
Marinplus växer med nya varumärken och ny teknisk innesäljare 
från den 1 januari 2016 är Christian Melkeraaen. Christian, som 
är utbildad mariningenjör inom motor- och elektroniksystem, 
kommer närmast från Blekinge där han jobbar som säljare på 
MMG Marine. Christian har lång erfarenhet av försäljning och 
teknik samt har stort intresse för båtar och båtliv. Christian kom-
mer att jobba med försäljning, säljstöd och teknisk support till 
kunder.

Fartyg vinnare i fototävling
Nu är de svenska vinnarna i fototävlingen Wiki Loves Monuments 
utsedda. Det är enligt Guinness rekordbok världens största foto-
tävling. Tävlingen, där vem som helt får delta, går av stapeln i sep-
tember för att samla in fria bilder från monument över hela världen. 
I Sverige tävlar deltagarna i kategorierna k-märkta fartyg, byggna-
der, fornlämningar och arbetslivsmuseer. I fartygskategorin vinner 
en bild på ångfartyget Siljan, byggt 1868, som hör hemma i Insjön 
i Dalarna. På andraplats i samma kategori hamnar en bild på ång-
fartyget Flottisten, med hemmahamn i Rättvik, även det i Dalarna.

– För Sjöhistoriska museet är det viktigt att det flytande kultur-
arvet är tillgängligt för alla, så det är härligt att se de här bilderna, 
säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet.
Priset för bästa bildserie går till en fotoserie av fartyget Storskär.

– Trevligt att just Storskär uppmärksam-
mas. Det är ett fartyg som är tillgängligt för 
alla, då det går i reguljärtrafik ute i Stockholms 
skärgård under sommarmånaderna. Det är 
alltså ett fartyg som vem som helst kan gå 
ombord på, säger Fredrik Blomqvist.

Priset för bästa bild, alla kategorier, går 
till ett nattfotografi på Gamla Upsala kyrka. 
Denna bild kommer att också att delta i en 
internationell tävling.

Kultur och boknytt

Person- och företagsnytt

Magnus Sillén uppvaktas med blommar av Monica Swall. 
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D Miljoninvestering på utbildningscentret på Käringön
Det nya utbildningsföretaget KrisRisk i Väst AB startades i ja-
nuari 2014. Koncernen omfattar utbildningsföretaget KrisRisk, 
offshoresupporten och Sjöfartsakademin samt även Hotell 
Käringön och Ökrogen. Man har nyligen kört i gång en fartygs-
simulator, ”Nautis DeskTopSimulator”, som är hopkopplad med 
KrisRisks räddningsledarsimulator ”Rescuesim” för säkerhets-
utbildningar på Käringön. Nästa stora projekt som nu också 
skapas är ett Övningsbrandhus i tre plan med helt nytt Hightech 
Släcksimulatorsystem. Man kommer in i huset med en tung och 
otymplig brandslang med ett skummunstycke och släcker synliga 
bränder i rummen men inte med vatten eller skadlig rök utan med 
laserteknik och ångbildad rök. Det finns även vanliga pulversläck-
are utan pulver men med samma laserteknik. Alltså ett av det 
senaste inom miljö och säkerhet för utbildning av elever som skall 
släcka bränder i olika svårighetsgrader. 

Marinplus ny distributör för VDO
Marinplus AB har utsetts till exklusiv distribu-
tör för VDo Marines produkter i Sverige och 
lanserar samtidigt VDo:s nya produktserie: 
AcquaLink®. VDo, som är en av de största 
aktörerna i världen, har tillverkat högkvalitativa 
givare och instrument till såväl fordonsindustrin 
som marinindustrin i över 50 år.
I den nya produktserien AcquaLink® finns bland annat multidis-
player, navigationsinstrument, motorinstrument, nivåinstrument 
och kontrollenheter. Alla AcquaLink® instrument är blyfria och 
tillverkade enligt ISo 14001:2009. AcquaLink® kan hantera både 
analoga som digitala signaler för att integrera olika delar i båten 
i samma system (NMEA 0183/NMEA 2000/CANBUS/Ethernet/
video m fl).

Nu kan du lämna in dina  
batterier på spa och hotell
Länge har vi kunnat checka in 
oss själva eller bildäcken på 
spa och hotell. Nu erbjuder vi 
på Global Batterier även spa 
och hotell för batterier. Välj mel-
lan en kortare spabehandling 
eller en längre hotellvistelse 
under hela vintersäsongen. 
Spa- och hotellsatsningen rik-

tar sig framför allt till de batterier som inte används under vintern, 
till exempel batterierna i båten, motorcykeln, sommarbilen eller 
gräsklipparen. På hotellet får de vinterförvaring och laddas regel-
bundet för att befinna sig i bästa skick när de hämtas ut.

– Många känner inte till att batterierna far illa när de ställs undan 
och inte laddas. Genom att ladda dem får de en betydligt längre 
livslängd och kunden behöver inte köpa ett nytt batteri lika ofta, 
berättar Palle Rosenberg, teknisk chef på Global Batterier.

Innan batterierna lämnas in hos Global Batterier testas de och 
genomgår en så kallad hälsokontroll. Global Batteriers batteri- 
experter gör sedan ett utlåtande om vilken behandling som be-
hövs och kunden kan därefter checka in batteriet och hämta ut 
det. Behandlingen tar ungefär ett dygn och börjar med en nog-
grann kontroll av batteriet, därefter tvättas och laddas de, så att 
de befinner sig i bästa skick när kunden hämtar dem.

Kärnan i spaverksamheten är Global Batteriers avancerade 
laddningsanläggning som laddar över 3000 batterier per dygn. 
Hotellet är Global Batteriers eget batterilager med plats för över 
100 000 batterier och här finns både test- och rengöringsutrust-
ning för batterier.

Pressreleaser
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Kineser besökte Skärgårdskaptensutbildningen
Delar av det kinesiska transportministeriet besökte skärgårds- 
kaptensutbildningen på Marina läroverkets ö Norra Idskär en 
vacker höstdag i oktober. Syftet var att lära sig mer om svenska 
sjöfartsutbildningar. Störst uppmärksamhet väckte mötena med 
finlandsfärjorna som dök upp när morgondimman lättade. Däcket 
på Petsamo fylldes snabbt med fotoglada kineser. På Norra Idskär 
presenterade skolledningen skärgårdskaptensutbilningens upp-
lägg och det svenska utbildningssystemet för sjöfart. Den kinesis-
ka delegationen imponerades över den svenska statsfinansierade 
utbildningsformen och den rederiförlagda utbildningen LIA - läran-
de i arbete. 

Kineserna fick också träffa flera studenter som passande nog 
var ute på sin två veckor långa praktiska navigering- och sjöman-
skapsövning. Studenterna tog emot och handledde gästerna 
ombord på f.d tullkryssaren Petsamo. Kineserna visade även 
intresse för Sven Sörelius projekt med räddningsringar där Marina 
läroverket bistått med praktisk utprovning och hållbarhetstester i 
verklig havsmiljö.

En ny delegation från det kinesiska utbildningsministeriet plane-
rar besöka skolan under hösten igen. Då kommer fokus ligga på 
sjöfartsutbildningens pedagogik och kursplaner.
Text & foto Kristian Bergström

Anytec ingår nytt samarbete med Flow Naval Architects
Anytec har ingått ett nytt samarbete med Henrik Andreasson 
från Flow Naval Architects för att utveckla Anytecs båtmodeller 
med fokus på prestanda och innovativa lösningar. Flow Naval 
Architects utvecklar och levererar hydrodynamiska lösningar och 
design. Företaget drivs av den erfarna skrovdesignern Henrik 
Andreasson. På referenslistan ryms allt från snabbgående patrull-
båtar till stora yachter där fokus ligger på hög prestanda - utan att 
offra båtens estetik eller möjlighet att navigera i höga farter.

– Henrik kombinerar sann passion för båtlivet med både prak-
tisk och teoretisk kunskap. Tillsammans genomför vi nu ett flertal 
spännande projekt med stor potential, säger Magnus Östman, 
marknadschef på Anytec Sweden AB.

När hastigheterna ökar ställs allt högre krav på säkerhet, ljudni-
vå, stabilitet och navigering. Samarbetet omfattar därför hela mo-
dellprogrammet samt utveckling av kommande modeller.

– Vi tar nu våra skrovkoncept till nästa nivå genom att veten-
skapligt inspektera, mäta och analysera skrovens prestanda på ett 
sätt som vanligtvis reserveras för större fartyg. Där är Flow Naval 
Architects en viktig och erfaren samarbetspartner, säger Magnus 
Östman. De första resultaten av samarbetet når marknaden redan 
nästa år.

Nominera din 
kandidat till 
utmärkelsen:



Tel 031-17 62 95 • e-post manbw@se.manbw.com 
www.mandieselturbo.com

Tel 031-17 62 95 • e-post Primeserv-se@mandieselturbo.com
www. mandieselturbo.com

MARINMOTORER FÖR PROFESSIONELLT BRUK 62 – 552 kW

Iveco Sweden AB, FPT  INDUSTRIAL • tel. 031-49 24 50
www.fptindustrial.com

www.tenovarv.se

  

Trevlig Helg
Tillönskas Skärgårdsredarens läsare 

av våra annonsörer

www.westersmek.se

 Skärgårdsredaren 4 -15 ★ 37 

GÖR SÅ HÄR: Sätt in pengarna på bankgiro 5526-7371.  
Kom ihåg att uppge namn och adress dit prenumerationen ska gå. 

✔  Prenumeration Skärgårdsredaren 2016 4 nummer  200:-

✔  Skärgårdsredarnas illustrerade skeppslista 2016 195:-

ERBJUDANDE: 
✔  Prenumeration Skärgårdsredaren 2016 4 nummer  
      och Skärgårdsredarnas illustrerade skeppslista 2016  350:-

Prenumerera!
2015 – VOLYM 81

ÅRGÅNG 21
PRIS 52:-

Nr 1
OFFICIELLT ORGAN FÖR 
SKÄRGÅRDSREDARNA

Nya älvpendeln 
i göteborg döpt

HOTAD UPPSALAVETERAN  |  STYRSÖBOLAGETS MILJÖARBETE  |  UTSIRA

SkärgårdS
redareN2015 – VOLYM 82

ÅRGÅNG 21
PRIS 52:-

Nr 2
OFFICIELLT ORGAN FÖR 
SKÄRGÅRDSREDARNA

Ny färja till Härön 

 ÄLVFRIDA DÖPT |  NORD – SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD  |  BUSSBÅT

SkärgårdS
redareN2015 – VOLYM 83

ÅRGÅNG 21
PRIS 52:-

Nr 3
OFFICIELLT ORGAN FÖR 
SKÄRGÅRDSREDARNA

Välkommen till 
leverantörsmässan!

STOCKHOLM STEAM  |  MARITIM STRATEGI LANSERAD  |  S/S EJDERN

SkärgårdS
redareN

2015 – VOLYM 84
ÅRGÅNG 21

PRIS 52:-

Nr 4
OFFICIELLT ORGAN FÖR 
SKÄRGÅRDSREDARNA

Dubbeljubileum
på Smögen

ECOSHIPPING I VAXHOLM |  VAD ÄR KOLLEKTIVTRAFIK?  |  HÖSTMÖTET

SkärgårdS
redareN

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.

Årets Skärgårdsrederi 2016
Skärgårdsredarna har instiftat utmärkelsen Årets Skärgårdsrederi. 

Priset avser medlemsrederiers prestationer på den svenska marknaden 

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

Nyckelord är:  

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

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

Nominera

Nomineringar kan göras av medlemmar och utomstående före den 1 februari 2016 till 

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

För mer information

kontakta informationschef Leena Tegevi, 0703-745 812.
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gymnasieläraren som sadlade om

Ulrika Kommes
Nyfiken på:

Ulrika gör det mesta som behövs 
på ett litet rederi. Hon sköter 
marknadsföring, bokningar, 
ekonomi och personal. Hon är 
också matros, serverar ombord, 
jobbar i köket och kör fartyget 
ibland för att få ihop sin sjötid för 
klass VI. När fartyget lägger till 
vid något resmål så är hon guide i 
land och det händer även att hon 
spelar dragspel för gästerna. Ni 
som har haft förmånen att höra 
Ulrika sjunga och spela på något 
föreningsmöte vet att hon gör det 
väldigt bra. 

När jag först ringer Ulrika 
svarar hon på sitt andra jobb på 

Teknikens Hus i Luleå där hon tar emot och guidar skolklasser. 
Det blir ju förstås när det inte är högsäsong i skärgårdstrafiken 
som hon har möjlighet att hjälpa dem.  

Vad har du för bakgrund?
– Jag utbildade mig till lärare i matematik och de naturveten-

skapliga ämnena för högstadiet och gymnasiet på lärarhög- 
skolan i Umeå. Sen flyttade vi till Göteborg och jag jobbade  
på Universeum i fem år under 2004-2009. Jag var ansvarig  
för program, arrangemang samt för guideverksamheten.  
2009 flyttade vi tillbaka till Luleå då vi fick vårt första barn. 
2010 tog vi över Laponia Rederi AB från Kalle Söderholm och 
Seija Barsk. Idag har vi två barn, Alfred 6 och Petter 3 år.

Varför hamnade du i den här branschen?
– Det var tack vare att jag träffade Johan (år 2000). När vi 
hade sommarsemester så avlöste han Kalle och när Johan ändå 
jobbade ombord så gjorde jag också det. 

Hur ser verksamheten ut idag?
– För varje år sedan vi tog över har vi vidgat vårt operativa 
område samt försökt erbjuda nya besöksmål och produkter.  
Vi har t ex arbetat fram en båtshow med fem rätter och fem 
akter under ledning av en kapellmästare vilket vi erbjudit våra 
gäster sedan 2014. I år, 2015, utökades flottan med ytterligare 
ett fartyg, Symfoni. Hon går på kontrakt åt Luleå kommun 
men hon finns även tillhands för att kunna dubblera charter-
trafiken vid behov. Nu trafikerar rederiet hela skärgården längs 
Bottenvikskusten från Haparanda i norr till Skellefteå i söder, 
en sträcka på 30 landmil.

Ulrika är föreningens sammankallande och kontaktperson 
för distrikt nord. Hon driver tillsammans med sin man, 
Johan Söderholm, Laponia Rederi i Luleå med fartygen 
Laponia och Symfoni. De har precis lagt upp fartygen på 
slipen berättar Ullrika när jag ringer och i morgon börjar 
semestern på varmare breddgrader. 

För varje år sedan vi tog över har vi vidgat  
vårt operativa område samt försökt erbjuda 
nya besöksmål och produkter.

FoTo: LEENA TEgEVI
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Vad har din största utmaning varit?
– Att sätta mig in i alla krav och regelverk. 
När man har en restaurangbåt så handlar 
det inte bara om tekniska föreskrifter och 
behörigheter utan även om alkohol, miljö 
och hälsa. För oss har fartområdena spelat 
väldigt stor roll, vi har fått lägga ner mycket 
tid och resurser på Transportstyrelsen för att 
kunna fortsätta trafikera vissa öar.  

– Att få tiden att räcka till är en utmaning 
varje dag när man är egenföretagare med 
småbarn.  

Vad tror du om framtiden för branschen?
– Om jag talar om vårt område så hoppas jag 
att det ska fortsätta att utvecklas. Vi har ju 
förutsättningarna men besöksmålen i skär-
gården behöver utvecklas och bli fler. Och 
för att det ska kunna ske måste angöringar 
och fler bryggor byggas för att vi ska kunna 
lägga till och trafikera fler besöksmål. 

– Jag hoppas att branschen generellt kommer att vara stabil. 
Vattenvägarna finns ju där och de behövs för att avlasta 
vägtrafiken och kollektivtrafiken. Men visst känns det som 
att branschen har motvind när sjötrafiken och båtarna som 
transportmedel inte beaktas. Man bygger broar och planerar 
bort infrastrukturen på kajerna och tänker inte på vad som 
behövs för sjötrafiken. Folk som inte sysslar med båttrafik har 
inte sådan inblick att de ens tänker på vattenvägarna som en 
möjlighet kan jag uppleva. Det behövs kunskap och en attityd-
förändring. Här i Luleå har vi i år fått strida för att få behålla 
våra kajplatser och få verksamheten att fungera när kommunen 
ändrar förutsättningarna utan hänsyn till vår verksamhet. Och 
ändå profilerar sig kommunen som en skärgårdsstad. De som 
bestämmer förstår inte vad som krävs för att man ska kunna 
vara det. 

Hur har sommaren varit?
– Vädret i juli var ju väldigt dåligt men våra trogna grupper har 
åkt ändå. Sedan hade vi en bra eftersäsong så sammantaget har 
det varit helt OK. 

Har du hunnit med att ta semester?
– Nej, den tar vi nu. Men vi vet ju att det är 
så. Halva november och hela december är 
vår semester. 

Hinner du med några fritidsintressen?
– Jag spelar och sjunger lite och sen har jag 
en hund, en tollare, som jag tycker om att 
träna och som kräver aktivering. På vintern 
är jag gärna på isen och gör olika aktiviteter 
med familjen. Just nu så längtar vi efter att 
snön skall lägga sig och ljusa upp tillvaron 
när det är så mörkt. 

En framtida dröm
– Jag har ingen direkt storslagen dröm. 
Men det skulle vara fint att få egen tid att 
till exempel paddla havskajak i vår vackra 
skärgård på sommaren. 

Vilken är Skärgårdsredarnas viktigaste framtidsfråga?
– Att behörighetskraven ses över då reglerna inte hänger ihop 
med dagens verksamhet. Det tar för lång tid innan det kom-
mer ut behörigt sjöfolk. Det är föråldrat system som inte har 
utvecklats med trafiken i övrigt. T ex om man, som vi, ska ha 
maskinbrevet klass VIII behöver man 48 månader aktiv sjötid i 
obemannat maskinrum, i närfart!

– De nya Manilareglerna ställer också till det för dem med 
högre behörigheter. Om man inte är ute på större fartyg över 
vintern begränsas behörigheten till inre fart vilket hindrar folk 
att jobba på lots- och bogserbåtarna här uppe. 12 månader 
aktiv sjötid i närfart eller högre på 5 år är ju nästan halvtidsan-
ställning med 1:1-system. Man måste vara ute 2,5 månader per 
år. 

– Mycket viktig fråga för vår verksamhet och för branschen 
i stort.

text: leena tegevi

FoTo: HANS-ErIK wETTErLIND
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Idag, drygt 86 år senare, kvarstår uppdra-
get med tillägget att fartygen inte längre 
behöver segla under svensk flagg. Idag 
kan lån lämnas både till svenska rederier 
och till utländska rederier med betydande 
svenskt intresse eller inflytande.

Belåningsgraden har stigit från 50 pro-
cent av uppskattat värde till 70 procent, i 
särskilda fall 80 procent. För att särskilt 
måna om den mindre skeppsfarten, enligt 
en speciell förordning, kan lån lämnas till 
90 procent av fartygets värde.

Sedan 1929 har utvecklingen inom 
sjöfarten varit dramatisk. Från kol till 
naturgas, från styckegods till contai-
ner, från dussintalet containrar på ett 
fartyg till 20 000, från en bransch om-
gärdad av hårt slit och äventyr till in-
genjörskonst och automatisering. Segel-
fartygen på internationella trader var i  
kommersiell trafik ända in på slutet av 
20-talet. Svenska Skeppshypotek är en av 
få aktörer som fortfarande är aktivt verk-
samma och som varit med om branschens 
alla utvecklingssteg.

Finansiering och rådgivning
Utöver finansiering av fartyg är neutral 
rådgivning och rollen som diskussions-
partner en central del i verksamheten.

– I den rollen kan vi uppfattas som 
konservativa, säger Svenska Skeppshypo-
teks vd, Lars Johanson. Som kommersiell 
aktör vill vi inte se förluster, varken hos 
oss eller hos våra kunder. Vår uppgift kan 
därför bli dämpande. Vi provar alla pro-
jekts bärighet, både ur det korta och långa 
perspektivet. Hållbarhet har för oss alltid 
varit ett självklart kriterium. I rollen som 
rådgivare och möjlig långivare är diskre-
tion en självklarhet. Frågor om vad som 
är på gång, kommande fartyg och nya 
projekt blir därför obesvarade.

Kontor i Göteborg
Svenska Skeppshypotek har sedan starten 
suttit i Göteborg, i branschens naturli-
ga och traditionella centrum. Kontoret 
ligger vid Brunnsparken, mitt i centrala 
Göteborg. Med åtta personer, inklusive 
vd, administreras cirka 6,6 miljarder (per 
2015-09-30) i utestående lån. På uppdrag 

av Trafikverket hanteras också adminis-
trationen av det svenska sjöfartsstödet.

Med sin centrala roll i svensk sjöfart är 
Svenska Skeppshypotek en ansvarsfull ak-
tör. Förluståren är genom historien noll.

– Med förnuft och balanserat risktagan-
de har vi under åren byggt en stabil reserv- 
fond, säger Lars Johanson. Det innebär 
att vi står starkt rustade när nya bärkraf-
tiga projekt dyker upp.

Av Svenska Skeppshypoteks samman-
lagt runt 840 lån till fartyg har de flesta gi-
vits till större fartyg. Kustnära fartyg med 
begränsat arbets- och användningsområ-
de har inte varit ett prioriterat område.

– I år deltog vi för första gången som utstäl-
lare på Skärgårdsredarnas Leverantörs- 
mässa, berättar Lars Johanson. Mässan 
gav nya ingångar till en del av branschen 
som vi av tradition stått utanför. Varav 
några till projekt med god potential.

Namnkunniga styrelseordförande och 
vd:ar
I vd-stolen och på kortändan av styrelse-
bordet har många tunga och viktiga namn 
suttit, både för branschen och för Sverige. 
Rekordet har Pehr Gyllenhammar, vd från 
starten fram till 1969. Hans son, Pehr G 
Gyllenhammar, tog över som vd fram till 
1976 då han övergick till ordförande, en 
post han hade fram till 2007. En annan 
långvarig tjänst, ordförande från 1935 
till 1957, utfördes av landshövding Malte 
Jacobsson, professor i filosofi samt lands-
hövding i Göteborgs och Bohus län. Vd 
Lennart Petersson satt i tjugo år, 1976 till 
1996.

Ordförande för Svenska Skeppshypo-
tek idag är Mikael Zell. Bland andra kän-
da personer kan nämnas revisor Per Albin 
Hansson, suppleanten Carl Gustaf Ek-
man, som lämnade uppdraget för att bli 
statsminister, suppleanten häradshövding 
Knut Dahlberg, vice vd i Svenska Han-
delsbanken och vd för Svenska Bankför-
eningen samt ledamöterna Olof Wallenius 
och Dan-Axel Broström.

85-årsjubileum
Till 85-årsjubileet sammanställde Svenska 
Skeppshypotek en historisk tillbakablick. 
Med tyngdpunkten på fartygsbilder är 
den en inspirationskälla för sjöfartsbran-
schens alla nostalgiker.

Svenska Skeppshypotek
– ständig resurs inom svensk rederinäring

Svenska Skeppshypotek startade verksamhet 1929 på initiativ av dåvarande regering med Arvid Lindman 
som statsminister. Regeringen såg ett akut behov av att stärka branschen och underlätta investeringar i nytt 
svenskt tonnage i en period av kraftig strukturförändring. Riksdagen godkände regeringens förslag 6 juni 
1929. Uppdraget var kort och konkret; att stärka den svenska handelsflottans konkurrenskraft. 

Lars Johanson, vd för Svenska Skepps-
hypotek.

Till 85-årsjubileet sammanställde 
Svenska Skeppshypotek en historisk 
tillbakablick. 

Svenska Skeppshypoteks kontorsentré. 
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170 personer hade samlats i Folkets Hus i Göteborg för att 
lyssna på talare och delta i diskussionerna runt årets tema 
”Maritime education and training”. Hur ska våra framtida ut-
bildningar se ut och varför? Vilken roll kommer e-learning och 
simulatorträning att spela till vilken sjöfart ska vi utbilda och 
hur ska vi attrahera utbildade sjömän till vår näring?

För första gången var Världssjöfartens Dags key-note speaker 
inte svensk, utan från Filippinerna. Gerardo Borromeo, CEO för 
Philippine Transmarine Carriers, vice president för Internatio-
nal Chamber of Shipping och president för InterManager, den 
internationella ship-managementindustrins branschorganisa-
tion, talade. 

Gerardo Borromeo berättade om Filipinernas satsning på 
crew management och på vikten av utbildning och träning för 
en hållbar framtidsinriktad sjöfart.

Dr Cleopatra Doumbia-Henry – World Maritime Universitys 
nytillträdda president – höll årets IMO-tal. Talet handlade 
mycket om utvecklingsfaktorer med påverkan på den maritima 

näringen idag, bland annat teknologiutvecklingen, att se hela 
transportkedjan, corporate social responsibility och globala 
hållbarhetsmål. 

– Utbildning och träning är, sa Cleopatra Doumbia-Henry, 
mycket större än vad som händer i en lektionssal och myck-
et bredare än samspelet mellan lärare och elev. ”Excellent 
maritime education and training” bygger på tre grundfaktorer; 
effektiva offentliga system och administrativa samhälls- och 
myndighetsstrukturer, hög förvaltningspraxis/chefskap inom 
akademierna samt hög kvalitet- och utbildningsleverans. 

Under runda-bords-samtalen deltog alla konferensens 170 
deltagare. Tre frågeställningar diskuterades. Ska den framtida 
utbildningen fortsatt vara bred och lång eller kortare, smalare 
och mer specialiserad? Är ökad e-learning och simulatorutbild-
ning önskvärd? Utbildar vi till den framtida sjöfart vi kommer 
att se – eller hur måste utbildningen förändras?

Alla 22 bords anteckningar samlades in och anteckningarna 
kommer att skickas vidare till akademierna och t ex SARFs 
HR-kommitté för fortsatt handläggning. Världssjöfartens Dag 
2015 blev därför inte bara ”en dag av prat”, utan en tydlig del  
i näringens samlade utvecklingsarbete.

Efter firandet, men innan middagsminglet var slut, talade också 
Anders Höfnell på Lloyd’s Register om den nya rapporten 
Global Marine Technology Trends 2030, en rapport som analy-
serar 18 olika teknologitrender med speciellt stor påverkan på 
sjöfarten, både den kommersiella och Försvarsmaktens. Denna 
starka teknologiutveckling kommer i sin tur får stor påverkan 
på framtidens maritima utbildningar och träning.

text: sjöfartsforum

ledarskap och simulatorträning under 

Världssjöfartens Dag
Världssjöfartens Dag firades den 24 september i Göteborg. Under dagen uppmärksammades sjöfartsutbildningarnas 
och träningens betydelse för den hållbara, globala sjöfartsindustrin. Föredragen och diskussionerna kan sammanfattas 
i vikten av ledarskap, samverkan mellan akademi och näringsliv, den snabba teknologiutvecklingens stora påverkan 
på fartyg och landorganisation, simulatorträning på stark frammarsch och vikten av att träna det vardagssituationerna 
ombord inte möjliggör, landorganisationens utbildning samt inte minst hållbarhetsfrågornas allt större påverkan.

 FoTo: PEr ELEruD, FuLLPAgE coMMuNIcATIoNS



 Skärgårdsredaren 4 -15 ★ 45 

Brødrene Aa har samarbetat hela 40 år 
med rederiet Rødne och Rygerprins är 
den artonde färjan från Br. Aa. Fjordlys 
är den trettonde färjan till rederi Norled. 
Däremot är rederi Helgøy Skyssbåt AS 
en ny kund och deras färja heter Helgøy 
Glimt.  På dopdagen var det strålande sol-
sken och det tillsammans med den stora 
publiken till tomatfestivalen gjorde att det 
blev ovanligt många dopdeltagare och ett 
ovanligt festligt dop.

Det hör ju inte till vanligheten att tre 
färjor från tre olika rederier döps samti-
digt. Normalt är det bara särskilt inbjud-
na som får vara med på färjdop, men nu 
var det fritt fram för alla, och det blev 
”smockfullt” på kajen. Färjorna är bygg-
da i kolfiber på samma rederi, Brødrene 
Aa, som även byggt Valö och Rivö för 
trafiken i Göteborgs södra skärgård. Och 
visst ser man likheterna mellan de nyd-
öpta färjorna även om de har olika mått, 
men även med färjorna i Göteborg.

Lättmanövrerade
Färjorna är anpassade efter de linjer de 
skall gå på. Det är kort tid mellan varje 
tilläggning. De kan lätt manövreras för att 
enkelt angöra bryggorna. Rygerprins och 
Helgøy Glimt är helt lika och tar 97 passa-
gerare medan Fjordlys tar 180 passagerare.  
Fartygen kostar mellan 30 och 45 miljoner 
NOK. 

Några av de krav som ställdes vid det ge-
mensamma uppdraget var att det skulle 
vara gratis internet ombord, det skulle 
finnas hjärtstartare och plats för 15 cyk-
lar på däck. Motorerna på Rygerprins 
och Helgøy Glimt är på 2 x Volvo Penta 
D13-AMP (515 kW v/2300 min) och två 
hjälpmotorer på 220 V, 2 x 20 kW. Bun-
kerkapaciteten är 2800 l diesel och 100 l 
smörjolja. Toppfart 28 knop. Färjorna 
är 21 m långa och 7,80 m breda med en 
dräktighet på 200. De är byggda i kolfiber 
och har en rymlig salong med kiosk, allt 
i ett plan. Det finns också rullstolsplats 
och gott om plats på däck. Den större fär-
jan Fjordlys tar 180 passagerare och har 
motorer på 2x MTU 10V2000 M72 CR  
(750 kW).  Hon är 27 meter lång och 8,80 
meter bred med en dräktiget på 220. Far-
ten är 30 knop.

Färjorna, som alla trafikerar Ryfylke-
fjorden, har nu gått i trafik ett tag. Fjord-
lys har faktiskt varit i trafik sedan julen 
2014 men dopet avvaktade man med tills 
alla tre färjorna var klara. För den som är 
intresserad av att åka en tur kan nämnas 
att det är 25 % billigare om man köper 
på nätet. Färjetrafikens huvudman är Ko-
lumbus, och hemsidan för färjetrafiken är 
https://www.kolumbus.no/ruter/bat/ 

KÄLLA: Kolumbus, Stavanger Aftenblad, Br Aa

Dop x 3 i Stavanger
Varje år firas en tomatfestival på Finnøy intill Stavanger. Det är en festival  
med fokus på tomater och tomatprodukter. Det finns också aktiviteter för små 
och stora samt underhållning. I år var det extra festligt. Man hade lagt in dop  
av tre färjor från Brødrene Aa för tre olika rederier. 

text: ragnar domstad    
bilder från rederi rødne a/s

Helgøy Glimt, Fjordlys og Rygerprins.  
Båtarna passerar Ramsvig på väg från 
dopen på Judaberg till festmiddag på 
Sjernarøy. 

Från vänster; VD Tor Øyvind Aa från  
varvet Brødrene Aa (som har byggt alla 
tre båtarna), blomstergutten Jonas 
Rødne, gudmor Emilie Rødne, VD Lars A. 
Rødne, Tor Kommedal, Arne Breivik och 
Else Norheim. 

Från vänster; Helgøy Glimt, Fjordlys  
och Rygerprins ligger vid kaj vid  
Sjernarøy Maritime under festmiddagen. 


