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Det är strax vår! Så är det ifall någon inte visste det.
Skärgårdsredarnas vår, med rustning och planering inför  
det som man tror blir den bästa sommarsäsongen någonsin. 
I drygt fyrtio år har jag upplevt samma våröversyn och rust-
ning inför kommande säsong och många gånger har  
säsongen blivit den bästa någonsin. Där emellan också  
riktiga bottennapp. Det är ganska lätt att planera för förhål-
landen som man är van vid och har upplevt. Det är betydligt 
svårare att förhålla sig till och agera mot något man inte  
tidigare har blivit drabbad av men som finns där i framtiden.

Det är en ofantligt stor utmaning för samhället om vi skall 
nå de uppsatta miljömålen bl.a. för utsläpp av koldioxid och 
andra växthusgaser. Om målen skall nås krävs det stora för-
ändringar i vår översyn och rustning och en total förändring 
av våra invanda planeringar och livsmönster. Alternativet är 
att vi kör så det ryker, flyger o far så länge det går, äter och 
konsumerar så länge det finns något att konsumera och 
struntar i hur det går för våra barnbarn och dem därefter.

Ett litet steg mot ett långsiktigt hållbart samhälle har 
Skärgårdsredarna möjlighet att ta genom utbildning i 
Ecoshipping. Fredag 18 mars, dagen efter vårt årsmöte 
på Sjöhistoriska Museet, är vi inbjudna på studiebesök till 
Färjerederiets Eco-shippinganläggning i Vaxholm. Hoppas 
att så många som möjligt tar vara på tillfället och deltar.

Framöver hoppas jag att vi i samarbete med Färjerederiet 
och Linné-universitetet kan skapa förutsättningar så att alla 
inom vår förening får möjlighet att ta till sig kunskap genom 
kurser i Ecoshipping. 

En ny kategori medlemmar knackar på dörren. När det  
nya nationella regelverket sjösätts under 2017 kommer till  
slut alla båtar för max 12 passagerare som idag saknar  
passagerarcertifikat att hamna under ett komplett regel- 
verk. Då kan de rederier som har båtar godkända av 
Transportstyrelsen och som uppfyller det nationella  
regelverket bli medlemmar.

Hjo, det blir höstmöte vid Vätterns Strand. Det är mycket 
trevligt att Sällskapet S/S ”Trafiks Vänner”, med Anders 
Svensson i spetsen, står som värdar för vårt höstmöte i år.
Främjande medlemsmöte i Hjo den 5-7 oktober 2016 alltså. 
Skriv in det i almanackan!

Bästa Hälsningar

Henrik Börjesson

Ordföranden har ordet 
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Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje- och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare. Föreningen representerar 
117 medlemsrederier med 364 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och 11 miljoner fordon runt om i Sverige. Sammantaget 
förfogar medlemsfartygen över 55 000 passagerarplatser. Föreningen organiserar i huvudsak rederier med passagerarfartyg i skärgårdstrafik.

Bli medlem i Skärgårdsredarna!
Skärgårdsredarna arbetar för att förbättra villkoren för rederier med mindre passagerarfartyg.
Vi verkar för bra näringsvillkor, ett begripligt och rimligt regelverk samt informerar internt och externt  
om branschfrågor. Vi gör också gemensamma upphandlingar vilket ger förmånliga medlemsavtal.  
Skärgårdsredarnas medlemsförsäkring är specialanpassad för branschen och har konkurrenskraftiga  

premier och villkor. 

Som medlem kan du alltid kontakta vårt kansli eller någon i styrel-
sen om du behöver hjälp. Du får dessutom alla våra publikationer och 
aktuell information utan kostnad. Vid årsskiftet var 117 rederier med 
sammanlagt 364 fartyg medlemmar i föreningen. Fler medlemmar ger 
en ännu starkare förening.

”Genom att försäkra våra fartyg i Skärgårdsredarnas 
 kollektiva försäkringslösning känner vi oss säkra på att 
 vi har ett fullgott skydd.”
 Gustaf Myrsten, Utö Rederi och Rederi AB Ballerina

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

Årsmötesmiddag ombord på M/S Gustafsberg VII kl 19.30.
FOTO: MAGNUS RIETz
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Skärgårdsredarnas årsmötesförhandlingar 2016 är förlagda till 
Sjöhistoriska Museet, torsdagen den 17 mars klockan 9-12.  
Styrelsen tar gärna emot medlemmarnas motioner per mail 
till info@skargardsredarna.se senast två veckor innan mötet. 
Förslag till valberedningen lämnas till sammankallande Gustaf 
Myrsten, tel  0707-33 82 82.

Lunch och guidad visning av museet
Vi serveras lunch i minneshallen och därefter får vi en guidad vis-
ning av museet . 

Årsmöteskonferens 
Eftermiddagskonferensen på Sjöhistoriska har intressanta talare.
• Nya mönstringsfunktioner på Redarwebben 

Johan Bagge, Transportstyrelsen.
• Hur kommer reglerna se ut och hur kommer  

egenkontroll, delegering mm att fungera i det  
nya nationella regelverket?  
Daniel Hellström, projektledare för PNF, Transportstyrelsen.

• Nyheter från några av våra leverantörer.

Årsmötesmiddag 
I år välkomnar Strömma Turism alla inbjudna ombord  
på M/S Gustafsberg VII för årsmötesmiddag kl 19.30. 
Båten hämtar vid Räntmästartrappan och Strömma bjuder  
på resan! Middag till självkostnadspris.

Menyn är en Skärgårdsklassiker:
• SOS – fyra sorters sill med smör, bröd och ost
• Ångbåtsbiff med sockerstekt rödlök, rödvinsås och persiljepotatis
• Pistagepudrad vaniljglass med rårörda bär
• Kaffe 

Årets Skärgårdsrederi
Högtidlig prisutdelning till 
Årets Skärgårdsrederi sker  
vid middagen. 

Workshop i rederiadministration
Onsdagen 16 mars träffas vi på vårt kansli på Djurgården  
för att diskutera vanliga frågor om ekonomi och personal.  
Klockan 12-16 med arbetslunch och fika till självkostnadspris. 

Studiebesök och öppet hus på Eco-shippinganläggningen  
i Vaxholm
Fredag 18 mars kl 9.00 åker vi buss gemensamt från Sjöfartshotellet 
till Vaxholm och Kastellet där Färjerederiet har Öppet Hus på sin nya 
Eco-shippinganläggning. Alla får tillfälle att provköra simulatorerna. 
Vi äter lunch på kastellet innan återfärd från Vaxholm klockan 14.30. 
Färjerederiet bjuder på detta, föreningen betalar bussen och  
deltagande kostar därför inget.

Stort tack till Strömma Turism & Sjöfart samt  
till Färjerederiet för generös sponsring i samband  
med middag och studiebesök!

Välkomna
till årsmötet!

Välkomna till ett välfyllt och intressant  
årsmöte i Stockholm 16-18 mars!

Kom till mötet och gör din röst hörd.  
Träffa medlemmar, samarbetspartners, myndighet och branschkollegor!
Välkomna till Skärgårdsredarnas årsmöte!
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I det här numret av tidningen har vi nöjet  
att presentera en meny med några av  
krögaren Malin Söderströms favoritrecept. 
Malin är krögare ombord på Östanå I och 
Gustafsberg VII. Hon är också TV-kock,  
kokboksförfattare och den första kvinnan 
som blev medlem i Svenska Kocklandslaget. 

Har du också en favoriträtt som du vill  
dela med dig av, skicka gärna receptet  
till redaktionen.

kvartalets

meny
Malin Söderström

Krögare på Östanå I  
och Gustafsberg VII

Kryddrimmad 
torsk med rökt 
rödbeta, hängd 
gräddfil och oxalis

4 generösa bitar torskrygg  
á 180 g

2 lagerblad, krossade

2 vitpepparkorn, krossade

1 tsk kummin, krossade

1 tsk fänkålsfrö, krossade

1 liter vatten

0,5 dl salt

5 stora rödbetor, skalade  
och grovt rivna

1dl gräddfil

1 kruka oxalisört

0,5 dl brynt smör

METOD:

Låt gräddfilen hänga i en silduk 
eller kaffefilter ca 1 timme så 
den blir fastare i konsistensen. 

Vispa saltet med de torkade 
kryddorna tills det löst sig i  
vattnet. Rimma torsken i salt-
vattnet 1 timme. 

Rök rödbetorna med rökspån 
i abu-rök, ugnsfast form med 
folie eller på grillen med lock i 
15 min.

Pochera fisken i 120 grader tills 
innertemperaturen är 44 grader. 

Vänd rödbetorna i det brynta 
smöret. 

Servera fisken tillsammans med 
de rökta rödbetorna, gräddfilen 
och toppa med oxalisen.

Avnjut med kokt färskpotatis 
eller ångande grönsaker,  
rötter och rovor.

Vanilj- och  
chokladterrin  
med salt karamell 
och päron 

1 dl grädde

125 g mörk choklad av  
god kvalitet

1 vaniljstång

1 tsk honung

1 nypa flingsalt

1 burk söt kondenserad mjölk

2 mjuka päron

1 kvist mynta

METOD:

Terrine
Koka upp grädden med vanilj 
och honung, sila den varma 
grädden över chokladen och 
blanda ihop till blandningen är 
slät. Häll upp den i ett plastat  
fyrkantigt litet kärl. Ställ i kyl- 
skåpet medan karamellen kokar.

Karamell
Sjud hela burken kondenserad 
mjölk i 4 timmar, låt svalna och 
skrapa ur. Blanda med en nypa 
flingsalt.

Dela ned päronen i små kuber 
och hacka myntan över och 
blanda.

Skär terrinen i 4 bitar och låt den 
bli rumstempererad.

Ringla över karamellen och  
avsluta med myntapäronen. 

Krispig kycklingconfite med morots- 
majonnäs och picklad morot serverad 
på rågbröd med skott och örter 

2 färska kycklinglår, gårdskyckling eller majskyckling  
som är lite större

1 dl grovsalt

2 msk socker  

5 dl neutral olja

1 kvist rosmarin

1 gul lök, klyftat grovt

1 klyfta vitlök, krossad

2 morötter, eko

3 morötter, eko av blandade färger

3 dl 1-2-3 lag  
– koka ihop 0.5dl ättika med 1dl socker, 1,5dl vatten,  
1 lagerblad, 2 vitpepparkorn, 1 kvist timjan och en nypa salt.

0,5 dl majonnäs, hemslagen

4 skivor gott rågbröd

50 g blandade skott, örter eller groddar efter säsong

Olivolja och sherryvinäger

Salt och peppar

GÖR SÅ HÄR:

Gnid in låren med salt och socker, låt ligga ett dygn.  
Skölj av låren och torka av dem. 

Värm upp oljan med rosmarin, gul lök, vitlök och en av morötterna. 
Lägg ned låren och ställ gärna grytan i ugnen på 80 grader tills köttet 
släpper från benet under lock, ca 2 timmar. Låt svalna lite innan låren 
lyfts upp och läggs på galler för att rinna av. Spar oljan till nästa gång 
du skall confitera eller till stekning.  

Koka den andra moroten i lättsaltat vatten tills den är helt mjuk, låt 
den rinna av. Mixa den slät till en puré. När det är så liten volym kan 
det vara bra att göra dubbel sats. Blanda purén med majonnäsen 
tills blandningen har fin färg, konsistens och smak. Den skall inte 
vara rinnig. Smaka av med salt och peppar. 

Skala och skiva på mandolin eller med potatiskalare de färgade  
morötterna. Koka upp 1-2-3 lagen och slå över. 

Riv kycklingköttet med 2 gafflar så det blir finfördelat och trådigt. 
Stek det sedan krispigt i lite av oljan och låt rinna av på papper. 

Bred ett tunt lager smör på rågbrödet, varva det krispiga kyckling-
köttet med de picklade morötterna och morotsmajonnäsen. Vänd 
skotten och örterna i en skvätt olivolja, vinäger, en nypa salt och 
toppa med. 
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Ornö Sjötaxis Rederi AB har byggt ett 
nytt fartyg i Finland på varvet Kewatec 
AluBoats. Fartyget heter m/s Octava 
och tar 200 passagerare i fartområde 
E och 130 passagerare i fartområde D. 

Den nyligen levererade passagerarbåten 
påminner till form och funktion rätt 
mycket om M/S Holly som levererades 
till SeaCab på Möja under sommaren 
2014. 

Vintrig överfart i Bottniska viken
Fartyget överläts till rederiet i december 
2015. Transporten från Kewatecs varv i 
finska Karleby över Bottniska viken blev 
alldeles innan köldknäpparna kom och 
isen lade sig. 

– Överfarten från varvet gick på det 
stora hela smidigt och bra, men speciellt 
starten var besvärlig eftersom vi hade 
motvind med meterhöga vågor och det 
var alldeles beckmörkt, säger projekt-
chefen Jesper Häggblom från Kewatec 
AluBoat. När det väl ljusnade kvicknade 
också besättningen till och även om vi 
hade hård vind och minusgrader så blev 
det en härlig dag till sjöss. Vi körde över 
300 nm på 19 timmar och vi behövde 
inte bunkra bränsle en enda gång efter-
som bränsleförbrukningen är så låg. 

Huvudmaskineriet består av två 
bränslesnåla Scania DI16 marindieslar 
med Twindisc MGX-backslag kopplade 
till raka axlar och syrafasta Steelcraft 
duplex-propellrar. Maskinrummet är  

förberett för de nya striktare Tier3 
utsläppsnormerna som är framtida 
krav. I bogen pressar en norsk Sleipner 
sidopropeller på med 420 kg. Fartyget 
har navigationsutrustning från Adveto 
och Furuno, och hydraulikstyrningen 
fungerar både med ratt och med joystick. 
Fartyget är även utrustat med intercepto-
rer för minskat vågmotstånd. 

Man märker att Kewatec AluBoats VD 
Jens Ahlskog är stolt över Octava. 

– Målsättningen var att göra ett 
mycket tyst fartyg och slutresultatet är 
fenomenalt. Det är nästan overkligt att 
man kan åka fram i över 20 knop med 
två V8-or som väsnas i maskinrummet, 
men i salongen hålls bullernivån långt 
under 70 decibel. I styrhytten ligger 
bullernivån endast på 55 decibel vid full 
motoreffekt. 
 
Många möjligheter
Passagerarbåten är framtagen speciellt 
för skärgårdstrafik i D- och E-området 
och är anpassad för rörelsehindrade. 
John Olof Adolfsson, som driver Ornö 
Sjötaxis Rederi AB och Haninge Charter 
och Sjötaxi AB, berättar att de beställde 
fartyget i december 2014. Det tog alltså 
ett år att bygga. Octava kompletterar 
de övriga fartygen Ramsö och Långvik. 
Rederiet valde att bygga ett D-fartyg 
för att ha fler möjligheter till både 
charter och upphandlad trafik. Den nya 
Nord-Sydlinjen har t ex vissa sträckor 
i D-området. Om Huvudskärstrafiken 

kommer igång är det också en möjlighet. 
Nu hoppas man givetvis på att upphand-
laren ser fördelarna med ett modernt och 
väl anpassat fartyg. 

D-fartyg
– Att bygga ett D-fartyg innebär själv-
klart högre kostnader då man måste 
dubblera mycket av utrustningen, och 
det ställs även högre krav på brandisole-
ring, fribordshöjd, luftintag och ventiler 
mm, berättar John Olof. Men det var 
egentligen inga större problem förutom 
att det blev det mycket diskussioner med 
Transportstyrelsen om tröskelhöjder. 
Varvet löste frågan på ett bra sätt. En 
annan oväntad kostnad var valutasäk-
ringen. Den kostade betydligt mer än  
vad rederiet hade räknat med. 

Nu ligger Octava infrusen i hemma-
hamnen på Ornö och inväntar vårtur- 
listan i slutet av april.  

– Då ska Octava ISM-certifieras,  
berättar John Olof. 

Namnet Octava
Namnet Octava kommer av att det är  
rederiets åttonde fartyg sedan man 
startade verksamheten i början av sjut-
tiotalet. I vår blir det eventuellt någon 
dopceremoni tror John Olof. 

– Fast egentligen vore det häftigare 
med ett dop på isen, jag tror inte någon 
har gjort det förut, avslutar han.

M/S OCTAVA
text: leena tegevi  foto: kewatech aluboats
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TEKNISK SPECIFIKATION OCTAVA:
Dimensioner: 24,7 längd x 6,4 m bredd  
x 1,2 m djup
Byggnadvarv: Oy Kewatec AluBoat Ab
Bruttodräktighet: 130 brt
Deplacement, lätt: 41 ton
Huvudmotorer: 2 x Scania DI16,  
effekt 2 x 551 kW/750 hp @ 1800 rpm
Backslag: Twindisc MGX 5145A
Hjälpmotor: Kubota Nanni 13 kVA @ 1500 rpm
Nav system: Adveto ECDIS 2000 och Furuno radar
Fartområde D: 130 passagerare 
Fartområde E: 200 passagerare 
Fart: Marschfart 20 knop, toppfart 24 knop Styrhytten är digert utrustad, skepparens stol är på skenor och fartyget kan köras 

stående eller sittande.

Baren är utrustad med all utrustning som  
kan behövas också för charterbruk.

Salongen är inredd med bekväma tipup-stolar i bords-
grupper och rader från Eknes. Skottlaminaten är i ek, 
och salongen är inredd i ljusa färger.

Eftersom båten är handikappanpassad med hela däcket i ett plan blir 
också utrymmena under salongen väldigt rymliga.  
På bilden tankutrymmet med tankar för 4000 liter bränsle.

Motorrummet är rymligt och arrangemanget anpassat för smidig 
åtkomst. Stora däckluckor möjliggör motorbyten på kort tid.

Den handikappanpassade  
toaletten rymmer också  
skötbord och dusch.

Fatrygsbild t.h: Fartyget är planerat för stävtillägg och är utrustat med en elmanövre-
rad hydraulisk landgång som finns på de flesta skärgårdsbåtar.
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Saturnus på Gullmarsleden är landets största vägfärja. Men inte 
alltför länge till, för nu beställer Trafikverket en ny färja i samma 
storleksklass. FOTO: PATRIK NyLIN.

Trafikverkets  
färjerederi
fÖrSTärKer floTTan

Efterfrågan på vägfärjetrafik är fortsatt stark och nu  
vill Färjerederiet bygga fler fartyg. En anbudsförfrågan 
har gått ut på ett fartyg med storlek motsvarande  
Saturnus, Sveriges hittills största vägfärja.

Bygget ska starta i år och i förfrågan ingår även en option  
på ytterligare ett fartyg med samma storlek. Den 15 februa-
ri är sista dagen för inlämning av anbud och därefter fattar  
Trafikverket beslut om vilket varv som får uppdraget att byg-
ga den nya storfärjan.

– Vi har tagit tillvara erfarenheter från vårt förra storbygge, 
vägfärjan Saturnus, som togs i bruk 2014 på Gullmarsleden 
mellan Uddevalla och Lysekil. Det betyder att vi fortsätter att 
utveckla och förfina tekniken för denna typ av fartyg, säger 
Fredrik Almlöv, chef för teknik och miljö i Färjerederiet.

Det nya fartygets längd blir 100 meter och bredden 18 meter. 
Det byggs för en last på max 600 ton och kommer att erbjuda 
utrymme för 80 bilar och 297 passagerare. Maxfart 11 knop. 

– Det är glädjande att vi nu kan starta processen med att 
ytterligare förstärka Färjerederiets flotta, säger rederichef 
Anders Werner. Genom att anbudsinfordran innehåller op-
tion på ytterligare ett nybygge i samma storlek, ser vi nu att 
rederiets behov av ökad kapacitet kan fullföljas steg för steg.

Trafikverket Färjerederiet är Sveriges största rederi. Årligen 
genomförs 22 miljoner personresor och 12 miljoner fordons- 
transporter. Vägfärjan är ett bra miljöval. På färjan får bilar- 
na stänga av motorn och åka kollektivt. 
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Waxholmsbolaget
Waxholmsbolaget ansvarar för Stock-
holms Läns Landstings kollektivtrafik till 
sjöss som sträcker sig mellan Arholma i 
norr och Landsort i söder samt trafiken i 
de inre hamnarna. Totalt har Waxholms-
bolaget fyra miljoner resenärer per år. Bo-
laget, som ägs av Stockholms Läns Lands-
ting, har hårt ställda miljökrav som till 
exempel att all kollektivtrafik ska övergå 
till fossilfritt drivmedel innan 2030. Men 
redan innan 2020 ska 90 procent vara 
förnybar energi.

Av bolagets 24 fartyg har nu åtta fått 
Blueflow installerat som ett hjälpmedel att 
minska bränsleförbrukningen, men även 
interceptorer finns på ett flertal snabbgå-
ende fartyg för att både minska svallvågor 
och bränsleförbrukning. På kontoret är 
både tekniker och trafikplanerare upp-
kopplade mot Blueflows onlineläge.

Marc Weimann, Trafikplanerare på 
Waxholmsbolaget, tycker att det är lätt att 
följa fartygen och se aktuell förbrukning.  
I framtiden hoppas han kunna optimera 

både rutter och tidtabeller med hänsyn till 
miljövinster och tidsbesparingar. Ur syste-
met skapas rapporter som enkelt går att 
skräddarsy efter eget huvud beroende på 
vilka siffror man vill få fram.

Än så länge är inte befälhavarna ”ut-
bildade” på Blueflow. Mätningen ses mer 
som en värdemätare där man kan köra 
snålare och tävla mot sig själv. Waxholms-
bolaget har även träffat Styrsöbolagets 
kvalitetschef, Ellinor Svensson, som har 
erfarenhet av Blueflow, för att lära och 
se vilka fördelar de har utnyttjat. Styrsö-
bolaget har även erbjudit sina tjänster att 
hjälpa till med utbildning av befälhavar-
na.

Egentligen är processen uppdelad i tre 
steg, där Waxholmsbolaget idag befinner 
sig på steg 1.

 1. Samla information och lära sig 
  systemet

 2. Utvärdera data

 3. Ändrat beteende för att spara bränsle

Installationen
Systemet har på ett enkelt sätt integrerats i 
fartyget utan egentliga modifikationer då 
samtliga parametrar lätt kan hämtas ur 
motorgränssnittet. Intentionen från Wax-
holmsbolaget är att utrusta samtliga far-
tyg med tekniken då miljökraven är tufft 
satta från ägaren landstinget. 

– Målet är att lära oss mer om var de 
stora bränslerelaterade topparna uppstår 
och hur både vi och befälhavarna kan 
agera för att kapa dessa och spara på mil-
jön, säger Renato Petéh, Affärsförvaltare 
Fartyg på Sjötrafiksektionen (Waxholms-
bolaget).

Utö Rederi
För ca sex år sedan började Staffan Schrö-
der på Utö Rederi experimentera med oli-
ka sätt att spara bränsle genom att ändra 
körsätt. Det var viktigt att tidtabellen inte 
skulle påverkas. Då man för första gång-
en skulle köra exakt samma tidtabell som 
året innan var det relativt enkelt att, när 
sommarturlistan var slut, sammanfatta 
nästan exakt hur mycket det ändrade kör-
sättet hade sparat i bränsleförbrukning.

Det fartyg som Staffan är ansvarig 
befälhavare över är Utö Express: 38 
meter långt, 7 meter brett med 2 Scania 
DSI14-motorer. Fartyget får ta 300 passa-
gerare i D området.

Efter en noggrann granskning visade 
det sig att den totala besparingen blev 
ganska exakt 15 000 liter diesel! 

– Självklart kan väder och vind ha på-
verkat resultatet men det var ändå över en 
relativt lång period, säger Staffan Schrö-
der, och fortsätter: Efter några månader 
läste jag ett reportage i Skärgårdsredaren 
om ett fältprov som Styrsöbolaget genom-
fört med något som hette Blueflow. Jag 
hade aldrig hört talas om företaget men 

Bränslebesparingsprojekt 
I SToCKHolMS SKärGÅrDSTrafIK

Allt fler skärgårdsrederier gör vad de kan för att minska bränsleförbrukningen. Det medför inte bara en besparing  
för rederiet utan även för miljön. Förutom vissa tekniska åtgärder så är det framför allt förändrat körsätt som gör skillnad. 
Och det kan uppnås med olika medel. Trafikverkets Färjerederi satsar mycket på utbildning i Eco-shipping som bland 
annat innefattar Eco-driving. Andra rederier har installerat utrustning för att momentant mäta och analysera bränsle- 
förbrukningen och på så sätt få ner den. Här beskriver några rederier hur man jobbar med detta. 

text: leena tegevi

Viberö och Dalarö är två av Waxholmsbolagets åtta fartyg som fått Blueflow installerat. 
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Bilden visar fartygets bränsleekonomi i realtid och ger befälhavaren 
möjlighet att enkelt se hur olika körsätt påverkar bränsleförbrukning-
en.

Bilden presenterar fartygets "bränsleprofil" och indikerar för  
befälhavaren hur bränsleförbrukningen kommer påverkas vid en 
fartökning respektive fartminskning.

exakt det som beskrevs i reportaget var ju 
det som jag hade testat när jag körde båt. 
Jag föreslog för min chef Gustav Myrsten 
att vi skulle kontakta företaget för få veta 
mera om deras produkt och vi bestämde 
oss för att prova. Först ut blev Waxholm II 
och året efter fick Silverpilen sitt system 
installerat.

– Jag tycker personligen att vi har fått 
ett utmärkt hjälpmedel för att spara både 
pengar och inte minst miljöpåverkan, av-
slutar Staffan.  

Utveckling  
Enligt Peter Knudsen på Blueflow så har 
systemet alltmer utvecklats till att bli ett 
komplett energimätningsverktyg. Tidiga-
re fokuserade man på de parametrar som 
befälhavaren använder för ECO-driving, 
men nu ser man att fler och fler kunder 
vill få total kontroll på samtliga energi-
förbrukare ombord. Värmepannor och el- 
generatorer står för en stor del av den 
totala förbrukningen och det finns bespa-
ringar att göra även där. 

NOT:
Blueflowsystemet mäter bränsle 
och energiförbrukningen ombord 
på fartyget. Med hjälp av skärmen 
ombord kan föraren enkelt testa 
och utvärdera olika körstilar och 
se hur det påverkar bränsle- 
ekonomin. Systemet lagrar också 
all information på servrar vilket ger 
rederikontoret full kontroll på hela 
flottans bränsleförbrukning.
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Klockan 6 på morgonen den 11 januari 
i år rycktes färjelinjen mellan Kungs-
holmen och Södermalm upp ur sin 
långa törnrosasömn. Det var då över 
70 år sedan Riddarfjärden senast be-
fors av lokal kollektivtrafik med färjor.

Det är Stockholms läns landstings trafik-
förvaltning som fått politikernas uppdrag 
att under en försöksperiod om två år, med 
möjlighet till förlängning ytterligare ett, 
upprätta färjetrafik på Riddarfjärden. 
Detta sker inom ramen för ett flertal före- 
slagna satsningar på att utveckla ett ny-
gammalt linjenät på Stockholms vatten. 
Riddarfjärdstrafiken är en av två linjer 
som hittills har beslutats, den andra är 
en högtrafiklinje mellan Stockholm och 
Tappström vid Ekerö centrum, en linje 
som även trafikerades ett flertal år kring 
1990, med SL som huvudman. Den här 

gången gäller SL-kortet och övrig SL-taxa 
fullt ut på båda linjerna. Ekerölinjen vän-
tas återuppstå i slutet av året.

Det var Djurgårdens Färjetrafik AB, 
ett företag inom Strömma-gruppen, som 
vann uppdraget att bedriva trafiken på 
Riddarfjärden och det gör man på en linje 
med numret 85 som börjar vid Klara Mä-
larstrand, nära Tegelbacken, och tar sig 
över fjärden till ett läge på Söder Mälar- 
strand mittför Torkel Knutssonsgatan. 
Färjan fortsätter därefter diagonalt över 
Riddarfjärden till Kungsholmen, i närhe-
ten av Kungsholmstorg. Trafiken bedrivs 
med färjan Djurgården 4, med Djurgården 
7 som avlösare, och går varje 30 minut  
kl 6 -19, vid veckoslut 9 -19. När detta 
skrivs i början av februari reser mellan 
omkring 250 och 700 passagerare med 
linjen per dag, där de högsta värdena har 
uppmätts vid veckosluten.

Trafik med långa anor
Slup- och färjetrafiken på Riddarfjärden 
har långa anor. Redan 1853 byggdes de 
första sluparna. Det var små sidohjulång-
are som tillkom för linjen Röda bodarna 
– Riddarhusgränden, en sträcka som un-
gefär motsvarar dagens Vasabro och då 
benämndes ”Norra Passet”. Med tiden 
konkurrerade ångbåtarna ut de roddbåtar 
som i många år hade utgjort en form av 
kollektiv transport mellan Gamla Stan 
och malmarna. 

Hjulångarna ersattes snart av propeller- 
drivna ångslupar som lättare kunde 
användas även vid isläggning. De första 
kom 1859. Det året började Kungsholms- 
torg att anlöpas av slupar på traden Rid-
darhusgränden - Lövholmen, vid Gröndal. 
De slupar som lade till vid Kungsholms-
torg och Marieberg gick ”yttre vägen”, 
övriga turer tog Pålsundet. 

”Kungsholmspasset”
fÖreGÅnGare TIll ÅTerUPPVäCKTa färJeTrafIKen

PÅ rIDDarfJärDen I SToCKHolM

text: gunnar friberg

Ångslupen Nian backar ut från Söder Mälar-
strand och vänder stäven mot Eiraplan på 
Kungsholmen, troligen år 1907.

Mälaren 3 har lämnat Kungsholmstorg och  
går mot Varvsgatan vid Söder Mälarstrand, 
30-talets början.

T.h: Varvsgatans färjeläge låg mittemot Mälar- 
varvet och i anslutning till trappan mellan Söder 
Mälarstrand och Varvsgatan i Högalid. På andra 
sidan Riddarfjärden syns Kungsholmen och kvar-
teren som skulle avlösas av funkisbebyggelsen 
längs Norr Mälarstrand. 
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Hösten 1860 började slupar anlöpa Eld- 
kvarnshamnen, ungefär där Stadshuset 
idag är beläget. 

Flera ångslupsbolag tillkom eller fusi-
onerades och slupar byggdes i rask takt 
under 1860-talet och framåt. År 1863 bil- 
dades Stockholms Ångslups AB som skul-
le komma att bedriva hamntrafik i Salt-
sjön och Mälaren ända till 1970. År 1867 
trafikerade man bl a Riddarholmskana-
len-Eldkvarnsviken-Kungsholmstorg. 
Mycket intressant som hänger samman 
med trafikutvecklingen finns att nämna, 
bl a skriver Arne Sundström medryckande 
och initierat om allt detta i Sankt Eriks 
årsbok 1996.

Det dominerande rederiet i den lokala 
mälartrafiken var sedan 1856 ”Nya Bo-
laget för Ångslupsfarts idkande mellan 
Staden och Norrmalm i Stockholm”, till 
vardags benämnt Nya Ångslupsbolaget. 
Likaså fick många av sluparna och seder-
mera även färjorna nummernamn såsom 
”Ettan”, ”Tvåan” o.s.v, vilket skrevs ut 
längs långsidorna på färjorna. Även ”Nol-
lan” fanns! År 1872 började slupar anlö-
pa Ragvaldsbro på Söder Mälarstrand 
och sex år senare bildades en linje Rag-
valdsbro-Skinnarviken-Eldkvarnsviken, 
som också benämndes ”Norra Passet”. 
Skinnarvikens brygga låg nära dagens ny-
öppnade på Söder Mälarstrand. 

Från 1883 förfogade Nya Ångslups-
bolaget över en hamn och ett varv vid 
Smedsudden som användes av alla slupar 
och färjor som rederiet hade användning 
av för mälartrafiken. I den växande tra-
fiken på Riddarfjärden tillkom bl a två 
korta linjer från Söder Mälarstrand, dels 
Ragvaldsbro-Mälartorget dels Mariahis-
sen-Mälartorgets norra del. I mitten av 
1880-talet levererades nya ångfärjor till 
båda dessa linjer, Ettan t.o.m. Fyran.

I början av 1900-talet tillkom ytterligare 
mälarfärjor, bl a Sexan, som från 1913 
blev Stockholms Ångslups ABs Mälaren 3. 
Den färjan lades upp redan 1950 men 
ägs sedan över 40 år av Stiftelsen Skär-
gårdsbåten, som ännu inte har givit upp 
hoppet om att rädda färjan för framtiden. 
Ångmaskinen står numera att beskåda på 
Spårvägsmuseet.

När Stockholms Ångslups AB (SÅA) 
övertog Nya Ångslupsbolaget Smedsud-
dens trafik och flotta, som då bestod av 
7 ångfärjor och en ångslup, hade trafiken 
nog sett sina allra bästa dagar. Bl a hade 
linjen från Söder Mälarstrand till Eiraplan 
på östra Kungsholmen dragits in. Ham-
nen vid Smedsudden behölls och använ-
des av SÅA till slutet av 30-talet. Med SÅA 
tillkom de linjer som SL nu återigen trafi-
kerar, med skillnaden att det ursprungliga 
färjeläget på Söder Mälarstrand nedanför 
trapporna från Varvsgatan har ersatts av 
platsen nedanför Torkel Knutssonsgatan. 

Oavsett val av läge får passagerarna så-
ledes räkna med en rejäl stigning för att 
nå centrala Södermalm. När SÅAs tra-
fik gick som bäst åren kring 1930 hade 
man normalt tre färjor insatta på de två  
”benen” till Tegelbacken resp. Kungs-
holmstorg, två av färjorna till Tegelback-
en. Ofta användes Mälaren 3 och två av 
Strömfärjorna. När isen låg användes 
isförstärkta slupar såsom Bore, Frithiof 
och Angantyr. Som mest transporterades 
omkring 135.000 passagerare per månad. 

Sedan Västerbron hade invigts 1935 
sjönk resandet snabbt till omkring 30.000 
per månad men SÅA fortsatte ändå tra-
fiken på de båda delsträckorna till 1939 
resp. 1940. Inte nog med det. Man åter-
upptog dessutom trafiken under drygt ett 
halvår 1944, då med 15-minuterstrafik 
och två färjor som gick i ett V på fjärden, 
precis som idag, men till Varvsgatan på 
södersidan. Ångfärjornas tid var dock 
förbi. Med novembers utgång återvände 
färjorna som då användes, Djurgården 2 
och Strömfärjan 3, ut i Saltsjön och fort-
satt trafik på Strömmen.

Djurgården 4
Djurgården 4 tillhör de verkliga vetera-
nerna i Stockholms lokala sjötrafik. Hon 
byggdes redan 1897 för trafik till Konst- 
och Industriutställningen på Djurgården 
det året och fick namnet Nybron 2, efter-
som hon sattes in på linjen Nybroplan- 
Alkärret invid utställningsområdet. Fär-
jan hade tre systrar, varav Stadsgården 1 
idag är Djurgården 3 och alltjämt i drift-
dugligt skick som ångfärja i Stiftelsen  
Skärgårdsbåtens ägo.  Nybron 2 döptes om 
till Djurgården 4 och sattes in på ”Kungs-
leden” från Slussen år 1900 när Stock-

holms Ångslups AB köpte de båda nybro-
färjorna. På Slussenlinjen gick de båda 
som ångfärjor till 1969. Waxholmsbolaget 
övertog kvarvarande färjetrafik på hösten 
1970 och några år senare motoriserades  
Djurgården 4 för den återöppnade sommar- 
linjen från Nybroplan.

Den första Djurgårdsfärjan
Som avlösare på Riddarfjärden kommer 
Djurgården 7 att användas. Den färjan är 
den allra först byggda av den kända färje-
modell som vi förknippar med begreppet 
”Djurgårdsfärja”. Hon levererades som 
Saltsjöbaden 1 år 1893 för anslutnings-
linjen mellan Karl XII torg och Saltsjöba-
nans dåvarande ändstation i Stadsgården. 
Åren 1938-52 gick hon i trafik i Västerås 
och köptes därefter av Ångslupsbolaget 
där hon blev extrafärja på Slussenlinjen. 
Djurgården 7 motoriserades 1971 och an-
vändes därefter mest på Nybrolinjen.

Sedan Nybrolinjen hade lagts ned över-
togs båda färjorna år 2004 av Strömma 
Kanalbolaget för fortsatt trafik inom 
hamnen. Inför den nya uppgiften på Rid-
darfjärden har färjorna utrustats med nya 
miljömaskinerier av Scanias fabrikat och 
har dessutom berövats propeller och ro-
der i ena stäven. Därmed är veteranerna 
inte längre färjor i egentlig bemärkelse 
utan får backas ut och vändas efter till-
läggen. Befälhavaren använder sig bara av 
ena styrhytten och slipper därmed traska 
över taket mellan styrhytterna åtta gånger 
per timme.    

Hur framtiden ter sig för Riddarfjärds- 
trafiken följs med spänning av många 
stockholmare. En politiker gjorde bedöm-
ningen att det finns ett uppdämt behov 
av lokal SL-trafik till sjöss. De närmaste 
månaderna får visa hur stort det uppdäm-
da behovet är, eller om fördämningarna 
redan har brustit. Det finns trots allt åt-
skillig kollektivtrafik på landbacken som 
sedan länge konkurrerar med den nya 
färjelinjen. Ett är dock klart och det är 
att den pånyttfödda trafiken på Riddar-
fjärden är ett uppskattat inslag. Många 
stockholmare hoppas nog att turerna ska 
bli väl utnyttjade att de kan permanentas.
Djurgården 4 – bild från premiärdagen.  
FOTO: GUNNAR FRIBERG

Strömfärjan 3 vid 
Varvsgatans färje- 
läge på Söder Mälar-
strand den 15 mars 
1933. Den stora sido- 
skylten och många 
fler därtill finns i 
förvar hos Stiftelsen 
Skärgårdsbåten.
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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.

P&I-försäkringen är en av redarens grundläggande försäkring-
ar och omfattar redarens eller operatörens legala skadestånds-
ansvar som kan uppstå i samband med fartygsdriften. P&I-för-
säkringen är en ansvarsförsäkring som även fungerar som ett 
tillägg till redarens kaskoförsäkring, genom att komplettera 
kaskoförsäkringens ansvarsskydd vid exempelvis kollision och 
gemensamt haveri.

P&I-försäkringen omfattar bland annat:
 ›  Ansvar för personer
 › Ansvar för last
 › Ansvar för utsläpp
 › Ansvar för annan egendom 
 › Ansvar för sammanstötning
 › Vrakborttagning 

P&I-försäkringen kan vara tecknad via en P & I Club eller  
av traditionella försäkringsbolag och man skiljer på Mutual 
(ömsesidig) och Fixed premium P & I. Den 20 februari är gene-
rellt sett den stora förnyelsedagen för Mutual P&I-försäkring. 

Mutual P&I med preliminär premie
Vid en Mutual (ömsesidig) P&I betalar redaren en preliminär 
premie vid försäkringsårets början. Om försäkringsgivaren 
drabbas av högre kostnader för skador än vad premieintäk-
terna är kan de debitera en tilläggspremie efter försäkringspe-
riodens slut. Vid utträde ur en ömsesidig P&I kan redaren få 
betala ett så kallat Release Call. Release call-beloppet är ett en-
gångsbelopp och syftet med det är att täcka eventuella skador 

som uppkommit men inte rapporterats till försäkringsgivaren 
efter redarens utträde ur försäkringen.

Fixed Premium är fast premie
Vid Fixed premium så betalar redaren en fast premie till 
försäkringsbolaget, och det tillkommer inga extra debiteringar 
vid försäkringsårets slut eller release calls vid försäkringens 
upphörande. 

Skärgårdsredarnas medlemsförsäkring erbjuder en P&I-för-
säkring via Carina med Fixed premium. Willis och Skärgårdsre-
darna har tillsammans förhandlat fram en P & I försäkring med;

• premie som baserar sig på antalet passagerare, vilket gör 
premien lätt att beräkna och förutsäga. (Vid internationell 
fart kan premien beräknas på annat sätt.)

• Maximalt försäkringsbelopp: 500 000 000 USD
• Låg självrisk: 10 000 SEK varje skada

Carina är ett Londonbaserat försäkringsbolag som ingår i  
Tindall Riley & Co. Carina har specialiserat på att försäkra  
mindre fartyg och de har verksamhet över hela världen. 
 If Skadeförsäkring frontar för Carina och det innebär att vid 
eventuella P&I-skada så kontaktar redaren Ifs skadereglerare. 
Försäkringsbevis och fakturering hanteras av Willis.

Om ni vill ha en offert, har frågor eller funderingar kring  
Skärgårdsredarnas medlemförsäkring så tveka inte att  
kontakta Willis på telefonnummer 08-463 89 78  
eller via mail: skargardsredarna@willis.com

✯ Willis
Skärgårdsredarnas 
försäkringsruta

Håll koll på din premie 
vid P&I-försäkring!
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Askölaboratoriets nya fartyg

Modern fartygsteknik
Det nya isgående fartyget blir 24,3 me-

ter långt och 7 meter brett. Det kommer 
att ha toppmodern utrustning för både 
vatten- och sedimentprovtagning liksom 
geofysiska instrument. Modern fartygs- 
teknik och miljövänliga motorer ger det  
nya fartyget utomordentlig funktionali-
tet och förutsättningar för att verka  
inom ett större geografiskt område än  
vad som tidigare varit möjligt. 

R/V Electra kommer att vara statione-
rat vid universitetets fältstation Askö- 
laboratoriet i Trosa skärgård.

Mycket mätutrustning
– Som det ser ut just nu är det leverans 
i början av juni men vi ser det inte som 
hugget i sten, säger Susann Ericsson, 
skeppare på Askölaboratoriet. Fartyget 
utrustas med en hel del avancerad mätut-
rustning vilket kräver mycket av varvet 
för att få plats med allt på ett fartyg som 
trots allt bara är 24 meter. Det gör att 
varvet har en stor utmaning i att få allt att 
fungera och det kan uppstå förseningar. 
Samarbetet med varvet, universitetet och 

Transportstyrelsens inspektörer har dock 
fungerat mycket bra, berättar Susann 
som varit flitig besökare på varvet i Est-
land det senaste året.

Electra utrustas med två poddar och 
en bogpropeller för att få bästa möjliga 
egenskaper för att kunna ligga stilla på 
en position, vilket är mycket viktigt vid 
provtagningar. Hon kommer även ha 
DP-system (dynamisk positionering) 
för detta ändamål. Electra byggs enligt 
isklass 1c men blir inte klassad för detta 
då hon inte kommer att uppfylla kraven 
i maskinstyrka. Electra kommer ha 
certifikat för 35 passagerare i fartområde 
D samt även vara klassad för fartområde 
A-50 med 12 personer ombord.

Hon har ett stort labb på ca 30 kvm 
samt ett apparatrum på ca 12 kvm där 
all teknisk apparatur och skärmar finns 
för den geologiska utrustningen (hon 
kommer att fungera nästan som en 
sjömätare).

På fördäck kommer det att finnas en 
mindre kran för prover som behöver tas 
i vatten som inte störs av propellerström-
mar. Längst akterut finns en A-ram med 

vinsch på 3 tons kapacitet för tyngre 
utrustning. Det kommer även att finnas 
en stor kran som kan lasta och lossa 
en 10-fots container som kan placeras 
på akterdäck. Akterdäck har även en 
mindre kran för provtagning. Inne i det 
stora labbet finns en stor öppning samt 
en telfer med vinsch för provtagning med 
bl.a. avancerade vattenhämtare.

Styrhytten kommer att ha en främre 
ordinarie styrplats och en styrplats i  
akterkant för att ha full koll över akter-
däck vid provtagning. Det kommer även 
att finnas en flyttbar station med joystick 
för manövrering via DP-systemet. Denna 
kan placeras inne i styrhytten längst ut 
på SB eller BB sida (för tillägg) samt ute 
i akterkant uppe vid styrhytten. Electra 
kommer ha totalt åtta sovplatser.

Fartygsbygget i Estland följs noggrant 
av Östersjöcentrums utsedda fartygs-
grupp, där ansvariga från Askölabora-
toriet förstås har en viktig roll. De reser 
regelbundet till varvet och inspekterar på 
plats för att dokumentera och snabbt ta 
olika viktiga beslut om utformning.

Stockholms universitets Östersjöcentrum bygger ett nytt forskningsfartyg för marin forskning i Egentliga Östersjön 
(från Ålands hav till de danska sunden). Fartyget, R/V Electra, kommer att vara klart sommaren 2016.

– Det nya fartyget kommer att göra stor skillnad i hur forskarna kan arbeta med olika forskningsfrågor, och även 
gynna samarbete mellan olika forskningsdiscipliner, säger Christoph Humborg, vetenskapligt ansvarig vid Östersjö- 
centrum. Teknik i toppklass gör att vi äntligen kan få en bild av världen under ytan redan medan expeditionen pågår.

text: leena tegevi
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MAIN DIMENTIONS
CLASS Ice 1C

Length O.A 24,3 m

Length Between P.P 20,1 m

Depth MLD 3,5 m

Breadth 7,2 m

Draught 2,1 m

Speed 11,0 knots
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Workboats
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Shipyard

E-mail: info@bwb.ee

Bakgrund: 
FälTSTaTionEn 
Askölaboratoriet behöver ett nytt  
fartyg för att ersätta den över 40 år 
gamla R/V Aurelia. Familjen Erling-
Perssons Stiftelse gav i februari 2013 
Stockholms universitet ett bidrag på 
30 miljoner kronor för att bygga ett 
nytt modernt isgående forsknings-
fartyg. I juli 2014 skrevs kontrakt med 
varvet Baltic Workboats AS. Fartyget 
beräknas vara klart sommaren 2016.

Askölaboratoriets nya fartyg
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Från kust & hav
isgående nybygge till Stockholms Skärgård
Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har beslutat  
bygga ett nytt isgående skärgårdsfartyg. Anna Metzelius på 
Projekt och upphandlingsavdelningen är projektledare. Hon 
berättar att man just nu håller på och sammanställer kraven för 
hur fartyget ska projekteras och upphandlas. Det blir en selektiv 
upphandling med första steget i maj. Avtalet ska vara klart under 
året så att man kan börja bygga fartyget under nästa år med  
planerad leverans i början av 2018.

Fartyget kommer att bli ett cirka 25 meter långt isgående tra-
ditionellt enskrovsfartyg som ska ta ungefär 150 passagerare. 
Beställare är Trafikavdelningens Sjötrafiksektion, och fartyget 
ska ägas av Waxholmsbolaget. Fartyget projekteras för att klara 
Trafikförsörjningsprogrammets mål för kollektivtrafik på vatten. 
Detta innebär att det ska vara tillgängligt för alla och klara av att 
genomföra effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan. 
Flera olika alternativ för att energieffektivisera utreds för att välja 
det mest fördelaktiga alternativet. Fartyget kommer att bidra 
till en ökad tillgänglig och sammanhållen region för skärgårds-
borna i den norra delen av skärgården och ska trafikera Solö-
Furusund-Gräskö-Norröra-Söderöra.

Finskt nybygge till Blidösundsbolaget
Blidösundsbolaget har avtalat med Kewatec AluBoat i finska 
Österbotten om nybygge av en taxibåt. Taxibåten är knappt 15 
meter lång, och kommer att certifieras för 30 personer i svenskt 
fartområde E. Båten utrustas med två lågvarviga Scania-DI13 
huvudmotorer och båtens arrangemang är helt anpassat för  
rörelsehindrade. Båten kommer att ha en toppfart på omkring  
26 knop, och beräknas vara mycket bränslesnål i marschfarts-
området omkring 20 knop. Båten blir trafikklar till hösttidtabellen 
2016.

ännu inga besked i frågan om bränsleskatt
Efter att lagändringarna för skatt på fartygsbränsle trädde i  
kraft förra året har många redare och näringsidkare i skärgården 
hamnat i en osäker situation. Förutom den osäkerhet som det  
redan nu åsamkar rederierna har ett antal näringsidkare i skär-
gården hört av sig och uttryckt oro över att deras transporter av  
passagerare och gods nu är i fara. Ett stort antal kursgårdar och  
restauranger utan reguljär linjetrafik, är helt beroende av att skär 
gårdsrederierna kan leverera transporter till deras gäster till kon- 
kurrenskraftiga priser. Detta är en förutsättning för en levande 
skärgård. 

– Med tanke på att frågan är helt avgörande för många 
verksamheter i skärgården och säsongen närmar sig måste 
Skatteverket prioritera denna fråga. Som det är idag vet inte 
rederierna hur man ska prissätta sina tjänster. Restauranger, 
boenden och kursgårdar etc. kan inte ta bokningar då man 
inte vet vad man har för kostnader att ta hänsyn till, säger 
Skärgårdsredarnas VD Affe Norgren.

Sverige väljs in i Fn-organet iMos råd
Sverige tar åter tar en plats i rådet för den internationella sjöfarts- 
organisationen, IMO (International Maritime Organization) FNs 
fackorgan för sjöfartsfrågor. Detta röstades igenom på IMOs  
generalförsamling i London i höstas. Sveriges plats i rådet gäller 
för åren 2016 – 2017.

infrastrukturministern vill ha mer gods på köl
Infrastrukturminister Anna Johansson betonade vid Transport-
forum i Linköping i januari att Sveriges ökande godsmängder i 
större utsträckning ska föras över till sjöfart. Väg och järnväg är 
trånga sektorer och landtransporterna behöver införliva sjöfarten 
i transportsystemet för att utnyttja sjöfartens kapacitet, men  
också för att värna miljön. 

I sitt inledningstal lyfte infrastrukturminister Anna Johansson 
också fram klimatutmaningen och Sveriges befolkningsökning. 
Med fler invånare växer behovet av transporter. Receptet är en 
bredare samsyn på transportutvecklingen, nya innovationer och 
modet att våga tänka nytt. Skatteväxling kan vara en metod att 
skapa morötter för en ”hållbarhetsklok” utveckling.

Pia Berglund, vd för Svensk 
Sjöfart medverkade i Närings-
departementets hearing senare 
under dagen och svarade på 
Anna Johanssons uttalande:

– Myndigheterna har alla 
möjligheter att höja golvet för 
hållbarhetsarbetet. Den svens-
ka sjöfarten är innovativ och 
kan bidra till att sätta en ny 
världsstandard. Världens första 
metanolfartyg har tagits fram av 
ett svenskt rederi. Det är bara 
ett exempel på den utveckling 
vi ser.

Bemannings- och behörighetsregler  
för den nationella sjöfarten
Skärgårdsredarna har till näringsdepartementet påtalat behovet 
av att se över bemannings- och behörighetsregler för den natio-
nella sjöfarten samtidigt som arbetet med nationella föreskrifter 
genomförs. Detta har nu införts i Transportstyrelsens reglerings-
brev för 2016:

Regleringsbrev för budgetåret 2016  
avseende Transportstyrelsen:

Mot bakgrund av det pågående arbetet med en översyn av  
föreskrifter för den nationella sjöfarten, projektet nationella  
föreskrifter (PNF), ska Transportstyrelsen genomföra mot- 
svarande översyn avseende bemannings- och behörighets- 
regler och reglernas tillämpning för de aktuella fartygen.  
Inom ramen för arbetet ska myndigheten, så långt möjligt,  
beakta behovet av en tidsmässig synkronisering vid införandet  
av de nya nationella föreskrifterna och eventuella ändringar  
avseende bemanning och behörigheter. Transportstyrelsen  
ska inom ramen för arbetet lämna förslag på nödvändiga  
författningsförändringar. I arbetet ska myndigheten särskilt  
beakta de målsättningar som anges i den maritima strategin  
(dnr N2015/6135/MRT).

Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart.
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Utredning om Furusundsleden klar
Enligt en slutrapport om stranderosion i Furulundsleden ledde 
fartsänkningar till minskad erosion. Utredaren föreslår nu 
ett paket av åtgärder, däribland en ny farled till Stockholm.  
Furusundsleden är som bekant en viktig farled in till Stockholm, 
inte minst flitigt använd av Finlandstrafiken. Trafiken i leden  
skyddas av riksintressen och är också väsentlig för näringsliv 
och turism. 

Brobygge medför trolig rederikonkurs
På grund av brobygget över Fyrisån i Flottsund begränsas  
antalet broöppningar starkt under sommarsäsongen 2016.  
AB Rederi Fyris med m/s Kung Carl Gustaf i Uppsala meddelar 
att de inte kommer att klara säsongen utan de extra öppningar 
utanför tidtabell som man blivit lovade tidigare av Uppsala  
kommun. Ån är den enda möjligheten att komma ut i Mälaren. 
Efter beskedet om extra broöppningar valde man att renovera 
båtens maskiner, vilket innebär att den buffert företaget hade nu 
är slut. Om man hade fått det ändrade beskedet från kommunen 
i september hade man kunnat välja att sälja eller få kompensa-
tion från kommunen för att ligga stilla i hamn under hela 2016. 
Men eftersom de tolkade kommunen som att de skulle få fler 
öppningar valde m/s Kung Carl Gustaf att i stället satsa. Nu är 
farleden helt stängd och man kan varken sälja eller flytta efter-
som man inte kommer ut med båten.

Regeringens maritima strategi på agendan
Sjöfartsforum bjöd in till en andra fas med diskussioner om  
regeringens maritima strategi den 18 januari ombord på  
S/S Stockholm i Stockholm. Runt 60 personer medverkade  
i rundabordssamtal. Anders Hermansson redogjorde för  
regeringens pågående arbete med den maritima strategin.  
Han pekade på att en samordning för det maritima arbetet  
pågår över olika departement för att utveckla och stimulera de 
maritima näringarna. Business Sweden har bland annat fått i 
uppdrag att undersöka hur Sverige ska kunna samarbeta till- 
sammans med andra länder. Den maritima turismen är en del  
i tillväxtstrategin. Natur och kulturupplevelser ska inkluderas  
varför även Havs- och vattenmyndigheten kommer att bli  
involverad i det arbetet tillsammans med Tillväxtverket.
Tord Dale, Norskt Maritimt Forum var inbjuden för att tala om 
hur Norge arbetar med sin maritima strategi. Tord Dale lyfte fram 
norsk sjöfartsindustris styrkor. Som exempel byggs avancerade 
fartyg i Norge då de verkligt kvalificerade skeppsbyggarna som 
krävs finns inom landet. Han menade även att år 2020 kommer 
att bli havets decennium och att havet har stora möjligheter att 
bli vårt nästa tillväxtområde. 

Kustbevakningen fördubblar antalet utbildningsplatser i år
Kustbevakningen har beslutat att anta dubbla aspirantklasser 
under 2016. Totalt kommer 48 personer att rekryteras till de två 
klasserna. Rekryteringen görs mot bakgrund av att myndigheten 
i dagsläget har cirka 40 vakanser på kuststationerna. De senaste 
årens ekonomiskt osäkra läge har inneburit tre uteblivna aspi- 
rantomgångar. Inriktningen är att den operativa verksamheten 
ska vara fullt bemannad senast i slutet av 2018.

För att bättre spegla samhället i stort ser nu Kustbevakningen 
över möjligheten att erbjuda aspiranterna individuellt anpassad 
träning i sjömanskap. Syftet är att säkerställa aspiranterna ska 
ha ett fullgott sjömanskap när de avslutar sin grundutbildning.

 – Målet är att på sikt kunna förbättra mångfalden och jäm-
ställdheten inom Kustbevakningen för att nå en jämnare för-
delning i den operativa verksamheten, förklarar Helene Frykler, 
personal- och ekonomidirektör vid Kustbevakningen.

Huvuddelen av utbildningen är förlagd i Karlskrona och an- 
sökningsperioden pågår fram till 6 mars 2016.

KBV utökar i Medelhavet
Kustbevakningen utökar insatsen i Medelhavet till två patrullbåtar 
och ett flygplan för bevakning av EU:s yttre gräns.Det svenska 
bidraget till Frontex operation i Grekland utgörs sedan oktober 
2015 av patrullbåt KBV 477. Från den 1 april till den 31 september 
i år får den sällskap av ytterligare en patrullbåt.

– Med tanke på den stora antalet sjöodugliga gummiflottar, 
flottar som dessutom för med sig upp emot 70 personer, kan vi 
med två båtar arbeta säkrare än med en. Säkerhetsaspekten,  
tillsammans med det faktum att den här delen av EU:s yttre 
gräns är oerhört hårt belastad, gör att det här är ett väl avvägt 
bidrag till situationen där nere, säger Kenneth Neijnes, operativt 
ansvarig för Kustbevakningens insatser för Frontex.

Trafikutskottet vill ha en översyn av Transportstyrelsens  
avgifter 
Transportstyrelsens verksamhet finansieras framför allt med 
avgifter som betalas av brukarna. Enligt trafikutskottet finns det 
brister i avgiftssystemet som framför allt drabbar mindre före-
tag. Inom transportsektorn är Transportstyrelsens tillsyn ofta 
en förutsättning för att driva företag, menar utskottet. Därför är 
det viktigt att avgiftssystemet utformas på ett effektivt sätt, med 
utgångspunkt i de behov som de som ska betala avgifterna har. 
Exempelvis bör ett litet företag med flera mindre fordon eller 
fartyg kunna kontrolleras som en enhet med en avgift för hela 
företaget i stället för att varje fordon ska få tillsyn och avgifter ska 
betalas separat. Trafikutskottet föreslår därför att riksdagen rik-
tar ett tillkännagivande till regeringen om att genomföra en gene-
rell översyn av myndighetens tillsynsavgifter. Regeringspartierna 
reserverar sig mot förslaget.
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M/S Kung Carl Gustaf.
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Sjöskolan utbildar Ångmaskinister igen
Sjöskolan på Beckholmen har, tillsammans med Claes Insulander 
på Ångfartyget Mariefred, åter tagit initiativ till en utbildning för 
ångmaskinister och eldare på ångfartyg. Claes Insulander, som är 
en av de mest erfarna ångbåtsskepparna i landet, vill med utbild-
ningen säkra den framtida bemanningen på mindre ångfartyg, så 
kallade Traditionsfartyg 75 kW, och i en förlängning även 750 kW.

– Jag är så glad att vi tillsammans med Sjöskolan åter kan 
genomföra utbildningen. När dessa elever har klarat sin examen, 
senare under våren 2016, så har vi underlag att till hösten gå  
vidare med även 750 kW, säger Claes Insulander.

Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW, som utbildningen 
 heter, ger examinerad elev titeln Eldare och Teknisk Chef. 
Utbildningen är en YH-utbildning (yrkeshögskoleutbildning) 
om 100 YH-poäng och genomförs av Sjöskolan på Beckholmen. 
Ansvarig för utbildningen på Sjöskolan på Beckholmen är 
Gerhard Chronholm, som också är delägare i Sjöskolan 
på Beckholmen. Sjöskolan på Beckholmen utbildade 
Ångmaskinister första gången 2012

Världsunik funktion i Sveriges nya ubåt
Sveriges nya ubåt går under beteckningen A26. Även om det 
faktiska bygget av den första A26 började i september på varvet i 
Karlskrona så dröjer det till 2022 innan den är klar för leverans till 
svenska marinen. Det är extremt komplicerat att tillverka en ubåt 
med alla olika system som behövs. Fast redan nu går det att få 
en viss uppfattning om hur den nya svenska ubåten kommer att 
se ut, både på utsidan och insidan. En av de mest uppseende-
väckande förändringarna med nya A26 är att ubåten får ett sepa-
rat utrymme i fören som kan användas för en rad olika funktioner. 
Det blir en slags sluss med en lucka som kan öppnas för att till 
exempel dolt under ytan släppa ut och hämta hem specialsol-
dater på uppdrag. Flera dykare med utrustning får plats innanför 
luckan i utrymmet som är 6 meter långt och 1,5 meter i diameter. 
Utrymmet kan också användas för att transportera mindre far-
koster som ska släppas ut under vattnet. 

Enligt Saab Kockums är bolaget ensamt om den här lösningen 
som är svår att göra eftersom den kräver ett förhållandevis stort 
hål i ett trycksäkert skrov. Fast den amerikanska marinen sägs 
titta på samma sak. A26 väger 1 800 ton och kan dyka till mer 
än 200 meters djup. Tack vare att ubåten drivs av en luftobero-
ende stirlingmotor kan den vara under ytan i mer än 18 dagar. 
Totalt sett klarar den uppdrag på mer än 45 dagar. Inne i ubåten 
krävs det en besättning på 26 personer. Svenska försvaret har 
än så länge bara beställt två nya ubåtar av modellen A26. De 
utmärks bland annat av att drivas av extremt tysta stirlingmoto-
rer. Hållfastheten i de svenska ubåtarna testas också på riktigt 
genom att man genomför sprängningar direkt utanför ubåten i 
undervattensläge när besättningen är ombord.

Gotlandsbåten flaggar svenskt
Fartyget HSC Express som kommer att användas för Gotlands-
båtens trafik mellan Visby – Nynäshamn och Visby – Västervik får 
svenskt flagg. Därmed blir HSC Express också världens första 
bilfärja med hemort Uppsala.

– Det känns fantastiskt att få vara med och bidra till svensk  
sjöfartshistoria och tradition. Det är väldigt få stora fartyg som 
flaggas svenska nuförtiden så av denna anledning känns det  
extra trevligt. Samtidigt blir HSC Express världsunik när hemma-
orten blir Uppsala, säger Ralph Axelson VD för Gotlandsbåten.

Gotlandsbåten kommer för säsongen 2016 att ha sin premiär-
tur från Nynäshamn torsdagen 28 april kl 17:55. Fredagen 29 
april kl 09:15 blir det sedan premiärtur mellan Visby – Västervik. 
Totalt kommer 354 enkelturer att köras under säsongen som 
sträcker sig fram till 4 september. Bokningen för säsongen 2016 
har precis öppnat med priser från 89 kr för en personbiljett både 
mellan Nynäshamn – Visby och Västervik – Visby.

Utökad verksamhet vid militära skjutfält i Stockholms skärgård
Regeringen har beslutat om tillstånd för Försvarsmaktens verk-
samhet vid militära skjutfält i Stockholms skärgård. Ärendena har 
prövats i regeringskansliet enligt miljöbalken och rör skjutfälten 
Roten, Väddö, Söderarm, Korsö, Stabbo, Mellsten och Askö.

Pendelbåt mellan Ekerö och City får WiFi
De som åker pendelbåt till och från Ekerö kommer att kunna 
surfa fritt med WiFi. När landstingets trafikförvaltning upphandlar 
trafiken är internetuppkopplingen ett särskilt krav. Ekerölinjen 
är ett tvåårigt försök som beräknas starta den 22 augusti 2016. 
Under vintern pågår upphandlingen om vilka som ska sköta tra-
fiken och vilken exakt rutt båten kommer att åka. Bestämt är att 
den går till och från Ekerö till Klara Mälarstrand. Trafiken kommer 
ingå i SL-kortet.

Kryssningsfartyget som är störst i världen
I sommar kommer en jätte till Medelhavet, närmare bestämt 
världens största kryssningsfartyg Harmony of the Seas. Med 
sina 19 däck och drygt 3 000 hytter är Harmony of the Seas 
världens största kryssningsfartyg. Jätten är Royal Caribbean 
Internationals senaste tillskott i flottan och till sommaren börjar 
fartyget kryssa mellan olika pärlor i Medelhavet.

Ombord finns flera områden, eller ”kvarter” som de kallas,  
som alla har olika teman. Det sträcker sig från Central Park, ett 
område med mycket grönska, till Boardwalk som är ett klassiskt 
tivoli med allt från arkadspel till karuseller.

Det blandas med mat från hela världen, allt från klassisk 
pubmat till restauranger av allra högsta kvalité. Restaurangen 
Coastal Kitchen – som beskrivs som en ”liten bit Napa och en 
liten bit Toscana” – har redan innan fartyget gjort sin jungfruresa 
väckt stort intresse i världen. Även stjärnkocken Jamie Olivers 
restaurang Jamie’s Italian finns ombord på fartyget.

De hytter ombord som inte ligger på utsidan är utrustade med 
virtuella fönster. Det innebär att kameror på fartygets utsida 
projiceras i realtid på en vägg inne i varje hytt. På det sättet ska 
gäster kunna njuta av en solnedgång eller havets lugn direkt på 
väggen i rummet, även om de inte bor i en utsideshytt. Även om 
det är mycket lugn och ro ombord fartyget så är det en adrenalin- 
kick som är en av de mest spännande nyheterna. Det var en 

hemlighet fram till nyli-
gen men i januari 2016 
presenterades vatten- 
rutschkanan Ultimate 
Byss. Den startar 45 
meter ovanför havs- 
nivå och består av två  
parallella cylindrar  
som skapar en färd i 
fyra meter per sekund  
från däck 16 till 6.

Claes Insulander. FOTO: STEFAN F. LINDBERG
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Scandlines renar skrubbervatten iland
Istället för att rena spillvattnet ombord från closed-loop  
anläggningarna på de nya färjorna Berlin och Copenhagen 
går Scandlines in för rening av vattnet i en ny anläggning i 
Gedser hamn. Reningsverket ska vara i drift under april 2016.
Reningsverket är av typ MarinePaq och levereras av green-tech 
företaget Apateq i Luxemburg. Tekniken har tagits fram speciellt 
för att kunna hantera spillvattnet så att det renade vattnet utan 
miljöpåverkan kan släppas ut i hamnbassängen. En viktig faktor 
för Gedser Hamn var att anläggningen kunde utformas med ett 
minimalt fotavtryck, vilket har resulterat i en kompakt anläggning 
i två 40 fots containrar staplade på varandra.

Guldmedalj till Viking Grace
Viking Line har tilldelats Global Business Travel Associations 
hållbarhetspris Project ICARUS Gold Medal för arbetet med att 
utveckla flaggskeppet Viking Grace. Det naturgasdrivna fartyget 
som sjösattes 2013 är enligt GBTA ett bevis på att rederiet är  
ledande inom teknisk utveckling med fokus på hållbarhet.  
Viking Grace är främst känt för att drivas med den flytande  
naturgasen LNG, men hållbara lösningar genomsyrar hela  
fartyget. Där finns allt från grön teknik i maskinrummet och  
skrovets bränslesnåla form till energisparande LED-belysning 
och eget kolsyrat vatten i återvinningsbara flaskor.

– Viking Grace är ett i verklig mening världsunikt fartyg i 
sitt slag. Många internationella företag förlägger redan sina 
konferenser och möten hos oss och i och med detta erkän-
nande från Global Business Travel Association hoppas vi att 
ännu fler ska upptäcka och välja Viking Line och Grace, säger 
Tapani Kauhanen, marknadsdirektör och vd för Viking Line 
Skandinavien.

Project ICARUS Gold Medal är ett pris instiftat 2007 för att 
uppmärksamma verksamhet riktad mot affärsresenärer med  
en genomtänkt hållbarhetsfokus. Bland övriga vinnare märks  
företag som Scandic, British Airways och Microsoft. 

Skärgårdsredarna hälsar nya medlemmarna 
Polena Rederi med M/S Vindhem och Rederi AB Grisslan  
med M/F Stora Karlsö välkomna!

nya medlemsfartyg 
Affärsverkan i Karlskrona har köpt fartyget Flaggskär.  
Hon ska gå i linjetrafik Karlskrona skärgård (Karlskrona-Sturkö) 
året runt och har ett tvåårigt avtal med Blekingetrafiken.
Ornö Sjötaxi har fått leverans av fartyget Octava som  
är nybyggt på Kewatec i Finland.
Blidösundsbolaget har köpt fartyget Rex och dessutom  
beställt ett nytt fartyg från Kewatec i Finland.
Skärgårdsrederiet i Stockholm har köpt ett nytt sightseeing- 
fartyg. Namnfrågan är inte klar ännu.

Dags att söka fartygsstöd 2016
Bidrag kan sökas av ägare till fartyg som blivit k-märkta av 
Sjöhistoriska museet eller fartyg som står inför möjligheten  
att kunna k-märkas. Stöd kan ges till arbeten som har en kultur-
historisk inriktning och görs på sådant sätt att det tydliggör  
fartygets historiska värde.  
Senast den 15 mars måste ansökan postas till:  
Statens maritima museer, Box 27131, 102 52 Stockholm.
Mer information om bidraget och ansökningsblanketter finns på 
www.sjohistoriska.se/Kusten-runt/Fartyg--batar/Bidrag-till-
historiska-fartyg/ 

ombyggnad av Öfararen vid Dockstavarvet
Under oktober och november har M/S Öfararen, som ägs av 
Dalarö Sjötransporter, förlängts med en 2,35 m lång vattentät 
sektion akterut. Dessutom har ett träskott mellan nedre för- 
salongen och besättningsutrymmet bytts till ett aluminiumskott 
med en vattentät dörr.  Syftet var att få ett utökat passagerar- 
antal i fartområde D genom att bygga in läckstabilitet och  
samtidigt få mer däcksyta.

Genom detta har passagerarantalet i D-området utökats från 59 
till 90 pax och i C-området från 29 till 48 pax. Det som begränsar 
passagerarantalet i C-området är endast val av flottar. Fartyget 
uppfyller idag skade- och intaktstabilitetskraven för fartområde A. 
Efter förlängningen har farten ökat med 1 knop, vilket motsvarar 
en bränslebesparing om 6 %.

Öfararen har haft en rad uppdrag i D och C området, bl.a trafik 
på Holmön under fyra år för Färjerederiets räkning samt trafik 
till Lilla Karlsö under fem år, dock med stöttning av systerfarty-
get Trindeln två av åren. Sommaren 2015 trafikerade Öfararen 
sträckan Dalarö – Huvudskär för Waxholmsbolagets räkning.
Arbetena har utförts vid Dockstavarvet AB som med extremt kort 
varsel kunde frigöra kapacitet för jobbet. Stabilitetsundersökning 
och upprättande av en ny stabilitestsbok med skadestabilitet har 
utförts av Skeppsbyggnadsingenjör Truls Persson.

Medlemsnytt

Flaggskär.

Vindhem.

Rex.

Octava.

Stora Karlsö.

Skärgårdsrederiets nya  
sightseeing fartyg.

M/S Öfararen. FOTO: BENGT LARSSON
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TransporTsTyrelsen informerar

noll dödsolyckor inom yrkessjöfarten 2015
2014 omkom 22 personer i fritidsbåtsolyckor och 6 personer inom 
yrkessjöfarten. 2015 ser annorlunda ut då dödsolyckorna bara  
förekom med fritidsbåtar. Den absoluta majoriteten av de omkom-
na har troligtvis drunknat. Ingen har förolyckats i samband med 
kollisioner med andra båtar eller andra föremål. Kanotolyckorna 
har varit fler än vanligt, 6 omkomna mot normala 1-2. Det har 
dessutom inträffat flera allvarliga incidenter med kanoter. Samtliga 
som har omkommit i fritidsbåtsolyckorna är män eller pojkar. 
Även om ingen omkom inom yrkessjöfarten var det preliminärt 34 
stycken som skadades allvarligt. Hälften av skadorna uppkom i 
så kallade personolyckor då till exempel en i besättningen halkar 
och skadar sig. Resterande är sjöolyckor som har med driften av 
fartyget att göra, till exempel en grundstötning. Transportstyrelsen 
arbetar med att försöka öka rapporteringen av tillbud inom yrkes-
sjöfarten. 

– Tillbudsrapportering är en viktig förutsättning för det proaktiva 
säkerhetsarbetet och ett mycket viktigt underlag för vårt arbete 
inom analys och tillsyn, säger Maria Ågren, generaldirektör på 
Transportstyrelsen. Som det är nu är det bara befälhavaren på ett 
fartyg som måste rapportera tillbud, men som vi har sett inom luft-
farten får vi en bättre helhetsbild av tillbuden när andra än befäl-
havaren har rapporteringsskyldighet. Exempel på kategorier som 
skulle kunna omfattas av rapporteringskrav är lotsar, personal 
inblandade i hanteringen av ett fartyg i hamn och annan personal 
än befälhavaren som utför säkerhetsrelaterade uppgifter ombord 
på ett fartyg.

Transportstyrelsens sjöfartsseminarium 
Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning bjuder in till 
det första årliga seminariet mellan myndigheten och sjöfarts-
branschen. Seminariet är uppdelat på två dagar och äger rum den 
6-7 april 2016 i Stockholmsområdet. Det riktar sig främst till far-
tygsägare, redare eller andra som har ansvar för fartygssäkerhet, 
miljöskydd, sjöfartsskydd eller operation på ett rederi eller dess 
underleverantörer samt andra myndigheter eller intresseorganisa-
tioner inom sjöfarten.

Snart enklare fartygsregistrering
Regeringen har gett i uppdrag åt Transportstyrelsen, Skatteverket 
och Delegationen för sjöfartsstöd vid Trafikverket att utreda förut-
sättningarna för ett sammanhållet förfarande vid fartygsregistre-
ring. Syftet är att erbjuda en enklare modell för fartygsregistrering 
som kräver att man endast ska behöva vända sig till en myndighet, 
webbplattform eller liknande. Arbetet förväntas leda till sänkta 
kostnader för företagen när samma uppgifter inte längre behöver 
lämnas till flera myndigheter.

Förtydligande om anmälningsplikten
I Skärgårdsredaren nr 4/15 finns en artikel med rubriken: 
Kollektivtrafik på vatten och anmälningsplikten till Samtrafiken. 
Redaktionen vill förtydliga att anmälningsskyldigheten gäller även 
till berörd regional kollektivtrafikmyndighet. 

KusTBevaKningen informerar 

Fartygsägare som bedriver yrkesmässig verksamhet med båtar 
som kan gå över 45 knop bör uppmärksamma följande:
KBV kommer framöver att kontrollera bemanningen på charter 
RIB-båtar som kan gå 45 knop eller mer. Då de är att anse som 
handelsfartyg oavsett om de har passagerare eller inte så kommer 
man att rapportera om det finns brister i bemanningen, t ex om det 
endast finns en behörig ombord. Hävdar någon att det rör sig om 
en fritidsresa så kommer man att begära bevis som styrker att så 
verkligen är fallet. Bakgrunden är att man påträffat charter RIB-
båtar som kan gå 45 knop eller mer med endast en behörig be-
sättningsman ombord. T ex har RIB-båten varit på väg att bunkra 
(resa Stockholm – Fjäderholmarna) eller till eller från charter- 
körning. Då det har rått oklarheter om vad som gäller har KBV  
begärt ett klarläggande från Transportstyrelsen som har svarat 
att ett handelsfartyg är ett handelsfartyg även då det för tillfället 
inte fraktar gods eller passagerare. Så länge fartyget har en egen 
funktion i en affärsmässig verksamhet ska det räknas som han-
delsfartyg vid all användning som hör till den affärsmässiga verk-
samheten. Dit räknas exempelvis varvsbesök och bunkringar.  
Ett fartyg kan vid vissa resor används för rena fritidsändamål  
och vid sådana resor istället räknas som fritidsfartyg. Vid sådan 
användning gäller inte bemanningsföreskriftens krav. Om en 
användare av ett fartyg, som i vanliga fall används i affärsmäs-
sig verksamhet, vid en kontroll hävdar att den aktuella resan 
genomförs som en privat resa för fritidsändamål, är det enligt 
Transportstyrelsens mening rimligt att begära bevis som styrker 
att så verkligen är fallet.

Transportstyrelsen Kustbevakningen

för sjöfartsstaden göteborg 
som projekterar för en dyr 
linbana över älven när  
vattenvägen är färdigbyggd 
och underhållsfri.

för att regeringen hörsammat 
skärgårdsredarnas uppmaning 
och gett Transportstyrelsen i 
uppdrag att även se över  
bemannings- och behörighets- 
reglerna i arbetet med det nya 
regelverket för nationell yrkes- 
trafik.

Redaktionen
tycker till:
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ny VD på Simrishamns Varv aB
Björn Andersson, 38 år har tagit över rodret som VD på 
Simrishamns Varv sedan den 1:e december 2015. Björn är född 

och uppväxt i Simrishamn, har arbetat på 
varvet sedan 1996, först som motormeka- 
niker och därefter som ansvarig för motor- 
verkstaden. Sedan något år tillbaka har 
han i praktiken ansvarat för driften av var-
vet. Efter Ö-borgens övertagande av aktie-
majoriteten i företaget har han alltså fått ta 
över VD posten efter Sven Johansson som 
startade företaget. Sven kommer nu på 
heltid att ägna sig åt sin tjänst på Imatech.

Caroline ottosson ny VD för Waxholmsbolaget
Stockholms läns landsting har beslutat att utse Caroline Ottosson 
till ny chef för trafikförvaltningen, VD för SL och Waxholmsbolaget. 
Caroline Ottosson kommer närmast från tjänsten som chef för 
verksamhetsområde Trafikledning och ställföreträdande general-
direktör vid Trafikverket.

– Caroline är en person med 
bred kunskap och erfarenhet 
i trafikfrågor samtidigt som 
hon har visat mycket god för-
måga att tillsammans med en 
ledningsgrupp leda komplexa 
organisationer, säger Toivo 
Heinsoo landstingsdirektör. 
Caroline Ottosson tillträder  
den 1 mars 2016.

Förändringar i Sjöfartsforum
Sjöfartsforums VD Anna Risfelt-Hammargren kommer att lämna 
föreningen till sommaren. Rekrytering av hennes efterträdare på-
går. Styrelsen kommer under våren att se över hur verksamheten 
i Sjöfartsforum ska drivas vidare. Sjöfartsforum driver klusterge-
mensamma maritima frågor och agerar arena för möten och sam-
verkan inom det maritima klustret. Målet är en konkurrenskraftig 
maritim näring, god kunskap om sjöfart och maritim verksamhet i 
samhället samt ett starkt maritimt kluster i samverkan.

Göta kanalbolags VD slutar
Efter åtta år som VD på Göta kanalbolag har Anders Donlau med-
delat styrelsen att han önskar avgå.

– Vi beklagar att Anders nu vill sluta i bolaget men har samtidigt 
full förståelse för hans beslut. Anders har arbetat mycket hårt och 
målmedvetet med bolagets bästa för ögonen under 8 år. AB Göta 
kanalbolag har under Anders ledning fått en affärsmässig och 
marknadsorienterad verksamhet samtidigt som stort fokus har 
lagts på det kulturhistoriska bevarandeuppdraget. Det är Anders 
förtjänst att kanalen nu renoveras och att framtida drift säkras,  
säger Elisabeth Nilsson, styrelseordförande i AB Göta kanalbolag.

ny VD i Briggen Tre Kronor aB
VD Göran Lindstedt övergår från 1 februari till den nybildade 
Stiftelsen Hållbara Hav. Göran skall bygga upp en ny verksamhet 
och bl.a. utveckla Hållbara Hav-konceptet internationellt.

–  Stort tack för drygt 6 härliga år på Briggen Tre Kronor.  
En stundtals guppig färd men att få vara med och utveckla verk-
samheten och sätta in fartyget i ett vidare sammanhang har varit 
jättekul. Kombinationen av ungdomar, vårt fartyg och satsningen 
på framtiden och ett hållbart hav är oslagbar. Förhoppningsvis får 
vi se Tre Kronor af Stockholm segla för Östersjön i många, många 
år till, säger Göran Lindstedt. Anders Mannesten går in som till-
förordnad VD för Briggen Tre Kronor AB. Anders har sedan 2011 
arbetat som marknadschef i bolaget. 

Person- och företagsnytt Kristofer Forssén ny marin-
säljare hos Diesel Power aB
Kristofer Forssén har bör-
jat som ansvarig för Diesel 
Powers marina avdelning. 
Hans yrkesbana startade 
inom båtbranschen och 
Kristofer har jobbat dels som 
segelmakare, dels som mon-
tör/installatör av utrustning i 
nya båtar samt arbetat som 
GKSS seglingsinstruktör un-
der många år. Kristofer åter-
vänder nu till marinbranschen 
efter att ha jobbat med mark-
nadsföring och försäljning inom eventbolag och livsmedels- 
branschen. Han kommer att jobba med såväl fritidsfartyg som  
yrkessjöfart.

Öckeröborgen expanderar – Tenö Varv samt Simrishamns Varv 
tillförs gruppen.
Öckeröborgen AB har tillsammans med ägarna till Simrishamns 
Varv, Björn Andersson, Martin Andersson och Johan Andersson 
samt ägarna till Tenö Varv, Thomas Marshall, Pär Isberg och 
Urban Fridén samt Uudenkaupungin Työvene med Harri Putro, valt 
att gå vidare i ett nytt gemensamägt moderbolag till Tenö Varv och 
Simrishamns Varv, Maringruppen Norden AB. Öckeröborgen dri-
ver idag ett flertal varv via dotterbolagen, Ö-varvet på Öckerö och 
Hönö samt Hasslö varv på Hasslö och i Karlskrona. Med synergier 
i den kunskapsbas som bolagen gemensamt besitter samt med 
best practise från personal, projektsystem, ISO, inköp och IT ser 
man stora fördelar med detta. Sven Johansson lämnar sitt ägande 
i Tenö och Simrishamn, för att fortsätta utveckla den Industri‐ och 
kommersiella affären för Imatech Marin & Industri AB.

Marinplus ny distributör för ocean Signal
Marinplus har utsetts till ny exklusiv distributör för det engelska 
företaget Ocean Signal. Marinplus kan därmed erbjuda ett omfat-
tande sortiment från Ocean Signal som inkluderar dess rescue-
ME-produkter och SafeSea®-produkter för GMDSS-bruk. Som 
tillverkare av säkerhetsprodukter för både fritidsanvändning och 
kommersiellt bruk, fokuserar forsknings- och utvecklingsföretaget 
Ocean Signal på noggrann design för att kunna erbjuda ett utbud 
av lättanvända och kompakta produkter. 

Fler lotsfartyg från Docksta
Dockstavarvet har fått en order på två 28 meters lotsfartyg till 
Tyskland. Beställare är Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes, den statliga tyska sjöfartsmyndigheten. Varvet har tidi-
gare levererat sex 17 metersbåtar till samma kund. Dessa båtar 
arbetar sedan 2011 i Travemunde och Kiel /Holtenau, den östra 
änden av Kielkanalen. De nya båtarna kommer att stationeras i 
Brunsbuttel vid det västra inloppet till kanalen. Området där lot-
sarna skall sättas ombord och hämtas från lotsade fartyg ligger i 
Elbeflodens mynning till Nordsjön. Där blir det mycket besvärliga 
sjöförhållanden vid hård pålandsvind och utgående tidvatten-
strömmar på upp till 6 knop. Därför har kunden krävt en vikt på 
över 100 ton och det blir därmed bland de största lotsfartyg som 
byggts i modern tid. Farten blir 14 knop med ett maskineri på  
850 kilowatt. Båda fartygen skall levereras under 2017 och  
ordersumman ligger en bit under 100 miljoner. 

Pressreleaser

Caroline Ottosson. 
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Curt Sundqvist 
var kassör i 

många år  
och skapade 
föreningens 

första hemsida 
och medlems-

databas.

Redan under 1930-talet fanns turisttrafik 
mellan Ullånger och Ulvön, men den upp-
hörde under 1960-talet. Curt berättar: 

”Egentligen var det en kusin som kom 
på idén att försöka öppna trafiken igen. 
För att hitta en lämplig båt gav vi oss iväg 
till Leksand och köpte en ’Lisskullabåt’, 
som vi tog på järnväg upp till Örnskölds-
vik. Det visade sig dock efter bara två år 
och en växande trafik att den var på tok 
för liten, varför vi vände oss till Luleå där 
vi hittade båten Kusttrafik. Den trafikera-
de Ulvön redan på 1930-talet men hade 
upphört med trafiken 1961. Vi gjorde ett 
byte med ägaren genom att han tog över 
Lisskullabåten. ’Kusttrafik’ har nu gått i 
turisttrafik sedan 1972, med stor fram-
gång. 

År 1988 fick vi ett brev från Klockar 
Per i Tällberg. Tillsammans med Lennart 
Karlsson från västkusten ville han samla 

ett antal rederier runt om i landet och fun-
derade på om det kunde finnas några ge-
mensamma intressen. Vi tyckte redan från 
början att idén lät intressant, eftersom vi 
nog kände oss lite ensamma i den verk-
samhet vi bedrev. Det visade sig vara flera 
som nappade på inbjudan, och vi var 18 
stycken med totalt 37 fartyg på det första 
mötet i Tällberg. En interimsstyrelse bild-
ades hösten 1988, och sedan var det hela 
igång. Nyheten om att föreningen hade 
bildats spreds sig snabbt, och efter bara 
några år hade den hunnit samla drygt 100 
medlemmar. 

Jan Schröder från Utö var också med 
från början. Han hade tidigare varit enga-
gerad i en förening i Stockholms skärgård 
som kallade sig ’Föreningen för mindre 
rederier’ men som hade avsomnat.  Där 
hade Janne fungerat som kassör. I den 
gamla föreningskassan fanns ännu lite 
pengar kvar som nu fördes över till vår 
nybildade förening i Tällberg. Det blev en 
del av grundplåten.

Redan efter ett år blev jag kassör i för-
eningen efter Lennart Karlsson, som hade 
den rollen den första tiden. Jag hade redan 
innan föreningen bildades varit intresse-
rad av den tidiga datoriseringen. Det 
handlade mest om nyfikenhet, eftersom vi 
sedan 1971 också drev Hotell Erikslund i 
Ullånger. Vi hade byggt ut hotellet 1981, 
men redan några år tidigare började jag 
intressera mig för mikrodatorer. Det var 

i den vevan som vi byggde upp ett av lan-
dets första hotellbokningsprogram. Vi 
organiserade paketresor med hotell och 
turistresor i trakten kring Höga kusten.

Det var många med mig som tyckte att 
det var viktigt att få igång en ny och bra 
dialog med Sjöfartsverket.  Det var ju så 
att alla fartyg behandlades på mer eller 
mindre samma sätt. Det var nästan så att 
en supertanker hade samma regelverk 
som en mindre passagerarbåt. Vi ansåg att 
det var viktigt att regelverket anpassades 
till vår trafik. Från början var föreningen 
främst till för mindre och privata passage-
rarbåtar. Vi var lite emot de stora rederier-
na, eftersom vi var rädda för att de skulle 
äta upp oss mindre redare.

Ove Boström på Styrsöbolaget, som 
vi då betraktade som ett större rederi, 
fick oss att ändra ståndpunkt. Vi förstod 
att även de större redarna skulle kunna 
hjälpa oss mindre vidare. Ove blev ock-
så en ledande kraft när föreningen kom 
igång med samtalen med Sjöfartsver-
ket. Det förde med sig att även de stora  
Waxholmsbolaget och Strömma kom 
med i föreningen.

Publikationer, hemsida och databas
Anders och Per Alerup tog redan det för-
sta året kontakt med Klockar Per och 
föreslog att man skulle producera en för-
eningstidning. Styrelsen tyckte att det var 
en bra idé, och man kom överens om hur 

✯  Lennart Jarnhammar | Porträttet

Den vetgirige skepparen 
från Höga Kusten

Trakten längs Höga kusten och Ulvön är kanske mest förknippad med strömmingsfiske  
och doften av surströmming, en tradition med urgamla anor längs Norrlandskusten.  

Men här finns också en stor kunskap och erfarenhet kring turisttrafik. Familjen Sundqvist  
är en del av denna kulturella tradition. Curt Sundqvist är född och uppvuxen här och har mer än  

45 års erfarenhet av turisttrafik i dessa vatten. Redan 1969 inledde han sin bana som redare.  
Med ombord under de första åren hade han sin far, som fungerade som maskinchef. 
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tidningen skulle läggas upp och få en vet-
tig budget. Tidningen blev dock inte vad 
styrelsen hade hoppats på, och efter några 
år sades avtalet upp med Alerups upp.”

Tidningen döptes till Redaren och hade 
först som syfte att komma ut med fyra 
nummer varje år. Det visade sig vara väl 
ambitiöst, och man klarade endast av två 
nummer om året. Tidningen finansierades 
genom annonser, som Alerups också an-
svarade för. Det dröjde inte länge innan 
styrelsen framförde synpunkter på tid-
ningen, eftersom den mest kom att bli en 
enklare form av Båtologen och inte ett 
språkrör för föreningen så som det var 
tänkt. Curt fortsätter: 

”I och med att Leena Tegevi togs med 
i arbetet blev det ett verkligt lyft för tid-
ningen. Till en början ansvarade hon för 
annonsförsäljningen, som mest handlade 
om sponsorsannonsörer. Det innebar ock-
så en god affär för tidningen. Själv ansva-
rade jag för prenumerationerna. Leena 
var duktig på att både plocka fram och 
skriva reportage, vilket gjorde att tidning-
en blev mer och mer intressant.” 

I mars 1990 avgick Klockar Per som 
ordförande. Roland Norlin anställdes 
som vd, och det första kansliet med tele-
fon, telefonsvarare och telefax öppnades. 
I november 1990 valdes Jan Branting till 
ny ordförande, och i övrigt bestod sty-
relsen av vice ordförande Jens Carlsson 
från Dalarö, kassör Curt Sundqvist från 
Ullånger och sekreterare Christer Heurlin 
från Svartsö. Curt fortsätter: 

”Under 1991 kom också idén att pro-
ducera en ’skeppslista’ där medlemmar-
nas alla båtar presenterades med fakta. 
Första numret kom ut på våren 1992. 
Även den finansierades med egna spon-
sorsannonser såväl som leverantörsan-
nonser, och jag arbetade fram ett speciellt 
dataprogram för att det skulle bli enklare 

att ta in fakta om fartygen. Det var ett 
drygt arbete att samla och mata in alla 
fakta för att till slut göra ett register. Till 
det kom arbetet med att samla in bilder 
på fartygen. Senare, i början av 2000- 
talet, var jag också med om att bygga upp 
föreningens första hemsida, och då hade 
jag nytta av mina tidigare datakunskaper.”

I samband med kontakterna med Sjö-
fartsverket bildade föreningen mindre 
arbetsgrupper för att effektivare kunna 
bemöta krav och idéer om hur saker och 
ting skulle hanteras. Det fungerade bra för 
det mesta, vilket gjorde att föreningen fick 
större kunskaper om hur verket var orga-
niserat och hur man arbetade. Det förde 
också med sig att Sjöfartsverket insåg att 
det var av godo att man fick en organisa-
tion att diskutera med och inte behöva ha 
kontakt med enskilda redare. Till en bör-
jan försökte föreningen även närma sig 
den stora Redareföreningen, vilket dock 
skulle visa sig vara ganska meningslöst. 
Curt berättar: 

”Vi fick en känsla av att de mest tyckte 
att vi var något som katten släpat in. Vi 
fick ingen respons därifrån.”

Vår- och höstmöten
En annan viktig del av arbetet har varit 
föreningens vår- och höstmöten. Även 

dessa har Curt alltmer kommit att an-
svara för, och när Leena Tegevi mer och 
mer kom in i organisationen hjälptes de 
åt. Inte minst var det viktigt att träffas 
och dela erfarenheter och kunskaper un-
der lättsamma former. Det har resulterat 
i en mycket bra gemenskap som har be-
tytt mycket för arbetet i föreningen. Curt 
fortsätter:

”Den första resan, 1989, gick med 
’Birka Princess’ till Åland, och året efter 
reste vi med ’Stena Germanica’ till Kiel. 
1992 ordnade jag en uppskattad resa upp 
till Ullånger då medlemmarna fick sight-
seeing i Ulvöns hamn. De fick uppleva 
notdragning på Norra Ulvön, göra en tur 
med stridsbåt-90 och fick en sightseeing 
i Dockstavarvet. Dessutom bjöds det gi-
vetvis på en större surströmmingsmiddag 
efter konstens alla regler.”

Redarveteranerna
Curt har under de första åren varit en 
ledande kraft för hela föreningens upp-
byggnad. Han avgick 2008 efter en del in-
terna diskussioner men har sedan ett par 
år tillbaka varit med om att organisera en 
grupp veteraner i föreningen. 

”Det var Björn Justin, Kalle Söderholm 
och jag själv som startade veterangänget. 
Vi tyckte helt enkelt att det vore kul att 
återses, ha det lite trevligt och dela gam-
la minnen. Den första träffen avhölls hos 
Klockar Per i Tällberg 2013 och året där-
på åkte vi på Göta Kanal med Sonny Mo-
dig. 2015 träffades vi i Höga Kusten med 
bl.a besök på Box Whisky, världens nord-
ligaste whiskydestilleri. Även en resa till 
Ulvön företogs med 50-åriga m/s RÅNÖ. 
Dagen till ära under befäl av Kent Krusell 
som byggde båten 1965. Mötena lockar 
fler och fler och det känns väldigt roligt. 
2016 är det meningen att vi skall träffas 
på Västkusten. För mig har nog den stora 
behållningen med föreningsarbetet varit 
att lära känna alla kollegor och vara med 
om att bygga upp organisationen från star-
ten 1988. Sedan dess har jag fått möjlig-
het att lära känna praktiskt taget varenda 
redare i hela landet – en erfarenhet och 
kunskap som jag har haft otrolig nytta av 
under åren.”

för mig har nog den 
stora behållningen 
med föreningsarbetet 
varit att lära känna 
alla kollegor och vara 
med om att bygga 
upp organisationen 
från starten 1988. 

Höga Kusten båtarna Ronja och Rånö.

Höga Kusten båtarnas flaggskepp Kusttrafik.



38 ★ Skärgårdsredaren 1-16

Vi ser ofta fantastiska bilder flimra förbi på Facebook.  
Det verkar faktiskt finnas en fotograf i de flesta människor  
och idag har alla en skaplig kamera med sig i sin telefon  
och kan fånga det ”rätta” ögonblicket. 

vi skulle vilja att tidningens läsare fick ta del av era bästa bilder. Därför  
bjuder vi in alla er som jobbar ombord eller i land, ni som åker med fartygen 
eller bara ser dem passera, till skärgårdsredarens fototävling 2016. 

Det måste inte vara fartyg på bilderna, det kan vara naturbilder från skär-
gården, stämningsbilder i stadsmiljö, personalen i arbete eller fartfyllda och 
roliga bilder när något oväntat händer. men gärna med någon anknytning till 
skärgårdstrafik eller kollektivtrafik på vatten.

  Maila era bidrag till leena@skargardsredarna.se  

publicerade bidrag ska vara fria att använda utan ersättning med  
fotografens namn angivet. i slutet av året utses tre vinnare. fina priser!

Läsarnas 
frågor: 

fråga:
Får man segla matros inre fart på  
lättmatrosbehörighet?

svar: 
Ja. De matroser som föreskrivs i de 
nuvarande besluten får ersättas av 
lättmatroser med behörighet som 
lättmatros II/4.

fråga:
Vad gäller angående krishantering 
för maskinbefäl på ångfartyg?

svar:
Från och med 1 januari 2012 undan-
tas maskinbefäl som tjänstgör på 
ångpassagerarfartyg som uteslutan-
de trafikerar inre fart ifrån kravet om 
att ha en specialbehörighet för kris-
hantering. Ingen dispens behövs.

fråga:
Får man segla matros (inre fart) på 
sin Fartygsbefälsbehörighet?

svar: 
Ja, men man måste ta ut behörig-
hetsbeviset för den aktuella tjänst- 
göringen.

FOTOTÄVLING

Chans  

att vinna
FINA

PRISER!
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Anders Åman 
Nyfiken på:

Vad har du för 
bakgrund?
– Jag har alltid haft 
intresse för båtar 
och det livet. Mam-
ma och pappa har 
alltid varit ute på 
havet så länge jag 
kan minnas.  
Så jag gick på 
sjöfartsgymnasiet 

på Tjörn för jag kände att jag ville jobba 
på sjön. Utbildningen var ganska riktad 
mot storsjöfarten men det kände jag att 
jag inte var intresserad av. Att vara borta 
så mycket tilltalade mig inte så jag gick 
aldrig ”till sjöss” på det sättet.

Varför hamnade du i den här branschen?
– Det beror mycket på familjen; mamma, 
pappa och min tvillingsyster Annika. 
Vi har jobbat tillsammans med verk-
samheten sedan vi köpte båten från 

Örnsköldsvik 2004. Där gick den bland 
annat på räkkryssningar och den passade 
för den verksamhet som vi tänkte oss 
– skaldjurskryssningar i Göteborgs skär-
gård.  Till att börja med jobbade jag  
parallellt som projektledare på ett före-
tag som jobbade mot bilindustrin och 
drog igång detta med Trubaduren samti-
digt. Det fanns ingen inarbetad marknad 
så vi började från noll.  Men jag slutade 
min anställning 2010 och sen dess har 
det varit Trubaduren på heltid. 

 
Hur ser verksamheten ut idag?
– Jag och Annika driver verksamheten 
tillsammans. Hon håller i restaurang- 
delen och personalen. Jag håller på med 
driften; båten, kontakt med Transport-
styrelsen osv. Det funkar bra och är 
roligt. Mamma och pappa är i stort sett 
pensionerade men hjälper till ibland.

Det här med underhållningen om-
bord som vi är kända för har vuxit till 

efterhand. Vi tänkte att gästerna skulle 
få en bra upplevelse oavsett väder och 
vind.  Och vi hade tur som fick med oss 
bra människor som kunde utveckla den 
biten. Numera är det därför många åker 
med oss, för att det har blivit så bra och 
proffsigt.  

Vad är på gång just nu i verksamheten?
– Vi håller på och utvecklar en ny hem- 
sida. Det är en av killarna som jobbat 
hos tidigare som fixar det. Sen har vi 
flyttat Trubaduren och ligger nu vid 
Stenpiren vid Västtrafiks nya terminal. 
Det är väldigt positivt. Där händer det 
saker hela tiden och det är massor av 
människor i rörelse.

Vad har din största utmaning varit?
– Det har varit att man jobbar och är en 
familj samtidigt. Det är roligt men kan 
också vara en utmaning ibland. Men 
man kommer varandra nära också,  
och idag fungerar allting smidigt. 

Hur är bokningsläget inför sommaren?
– Det känns ganska bra, som att det 
kommer att bli en bra säsong. Vi har 
mycket återkommande gäster, framför 
allt företag under maj-juni och augusti. 

anders är föreningens sammankallande och kontaktperson för distrikt väst.  
Han är också ledamot i Skärgårdsredarnas styrelse. Tillsammans med sin  
syster annika driver han Skärgårdslinjen med fartyget Trubaduren i Göteborg.  
Verksamheten är känd för sin härliga skaldjursbuffé men framför allt för den 
proffsiga underhållningen ombord. 

reDare i unDerhållningsBranschen
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Under juli beror antalet gäster mer på 
vädret för dagen.

Har du några fritidsintressen?
– Helst vill man ju vara med familjen 
så mycket som möjligt, men jag tycker 
också om att fiska och spela golf. Sen har 
jag hållit på med karate i perioder. Jag 
har blått bälte och tävlade lite för några 
år sedan men det tar väldigt mycket tid 
att hålla igång det på den nivån. 

Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Det är roligt att jobba med något som 
gör människor glada. 

En framtida dröm
– Att kunna ta det lite lugnare och bara 
göra det jag vill för dagen. Att vara med 
familjen och människor jag tycker om 
lite oftare. 

Vad tror du om framtiden för branschen?
– Skärgårdskryssningar och resor för att 
komma ut i skärgården tror jag alltid 
att det kommer finnas ett behov av. När 
det gäller kollektivtrafik på vatten tror 
jag också att framtiden är ljus. Idén med 
exempelvis Sjövägen känns helt rätt.  
Många värdesätter tiden ombord, att få 
sitta i lugn och ro och slippa stressen. 

Det är ett bra sätt att ta sig till jobbet.  
I framtiden kan man göra det miljö- 
vänligt på fler fartyg och då blir det  
ännu mer intressant.

Branschens viktigaste framtidsfråga
– Det är många frågor som påverkar ett 
litet företag. Men viktigast är nog de 
miljökrav som kommer att ställas på  
alla oss som jobbar med passagerar- 
trafik och i skärgården. 

text: leena tegevi

Det är många frågor 
som påverkar ett litet  
företag. men viktigast 
är nog de miljökrav 
som kommer att  
ställas på alla oss 
som jobbar med 
passagerartrafik  
och i skärgården.

Fr v: Björn, Marcus, Jakob och Anders framför Trubaduren innan avfärd.


