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Nu är vi inne i början av maj men den riktiga vårvärmen har 
ännu inte infunnit sig här i Göteborg i alla fall. För de flesta 
av oss skärgårdsredare är detta en hektisk tid då allt skall 
rustas inför stundande sommarsäsong. 

Jag har nu varit ordförande för skärgårdsredarna i drygt  
en månad och jag ser med intresse, men även med viss  
tillförsikt, fram emot de utmaningar vår bransch står inför.  
Jag har varit med i vår förening i några år och jag hade ett 
gemytligt samtal med vår förre ordförande Arne Welin på 
årsmötet senast. Han påminde mig om den första gång jag 
var med och representerade Styrsöbolaget i säkerhetsgrup-
pen inom skärgårdsredarna. På den tiden var jag fortfarande 
befälhavare. Han lät mig också förstå att han då undrade 
vad jag var för en filur men sedan dess har jag förhoppnings-
vis blivit mer aktiv och synlig inom vår branschförening.  
Jag har suttit i styrelsen ett antal år och nu har jag dessutom 
blivit vald till föreningens ordförande, varför jag än en gång 
vill tacka för ert förtroende. Jag hoppas även att ni lärt  
känna filuren från västkusten något bättre med åren. 

Vad har vi då för stora utmaningar framför oss? Den största 
och kanske viktigaste någonsin för vår bransch är nog ar-
betet med det nationella regelverket. Det innebär att vi är på 
väg mot ett mer funktionsbaserat regelverk där det kommer 
ställas krav på oss som redare att säkerställa driften av vår 
verksamhet. Men detta innebär också en möjlighet att bättre 
anpassa vår verksamhet och vårt tonnage till det uppdrag 
som det är tänkt att vi skall utföra. Ett nationellt regelverk 
tillsammans med en god egenkontroll ser jag som en förut-
sättning för att stärka vår bransch långsiktigt. Vidare har nu 

Transportstyrelsen informerat om att även bemanning och 
behörighetsfrågorna skall upp på agendan, vilket är positivt 
och ett mål vi haft då dessa frågor hänger ihop med varan-
dra i regelverken.

Miljön är en annan viktig fråga vi måste arbeta vidare med. 
Det har bildats en miljögrupp inom skärgårdsredarna där 
Henrik Börjesson är sammankallande. Jag vet att de haft  
ett första möte och att både idé och åtgärdsplan har börjat 
formas. Jag är helt övertygad om att det måste vara en kärn-
fråga för vår bransch att vara med och driva miljöfrågorna 
och att visa på de goda satsningarna som vi gemensamt 
faktiskt gör. Jag tror också att vi behöver synliggöra detta 
utanför vår egen bransch då jag många gånger uppfattar  
det som om att vi inte anses vara just miljövänliga.

Vidare tror jag att det är viktigt att det tydligt framgår att 
vår bransch är en förutsättning för att vi i Sverige har en 
levande kust, sjö och skärgårdsmiljö. Vi är en brokig skara 
medlemmar, både stora och små, som kör både turism och 
kollektivtrafik och vi är verksamma året runt eller under sä-
song. Jag tror att det är just denna sammansättning som är 
vår styrka och jag tror vår bransch har stor potential att ut-
vecklas. Men det förutsätter att vi aktivt är med och skapar 
rätt förutsättningar. 

Lev väl 

Bertil Pevantus

Ordföranden har ordet 
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Den 5 – 7 oktober träffas vi i Hjo för intressanta möten och ett spännande 
program som inkluderar både trästaden Hjo och fästningen i Karlsborg. 
Boka redan nu i almanackan!

Vi samlas onsdag lunch på hotell Bellevue i Hjo som har en storslagen utsikt över 
Vättern. På eftermiddagen får vi träffa Transportstyrelsen och vi hinner även med 
en rundvandring i den vackra trästaden. På kvällen blir det en drink ombord på 
S/S Trafik innan middagen på hotellet.  

På torsdagen hålls föreningsmöte efter frukost, därefter inleds en workshop om 
branschen och föreningens framtida roll år 2017-2025. Här har du som med-
lem möjlighet att vara med och påverka framtiden. På eftermiddagen åker vi till 
Karlsborg för att få en guidning på fästningsmuseet. Där blir det också middag 
under tegelvalven innan vi återvänder till hotell Bellevue.

Vi återkommer med närmare information i medlemsmail efter sommaren,  
men boka in datumen redan nu!

Skärgårdsredarnas höstmöte  
5–7 oktober 2016 i Hjo

 Boka in 
5–7 oktober i Hjo!

Utsikt över Vättern. FOTO LEENA TEGEVI

Välkommen till
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Workshop i rederiadministrativa frågor
Mötet inleddes redan vid onsdag lunch 
med en workshop i rederiadministrativa 
frågor där ett 20-tal medlemmar deltog. 
Gunilla Malmqvist modererade mötet 
som var mycket uppskattat.

Årsstämma
På torsdagsförmiddagen hölls stämma 
och val av föreningens förtroendevalda. 
Styrelsen 2016/2017 består av Anders 
Åman, Lotta Rammus, Anders Olsson, 
Fredrik Almlöv, Bertil Pevantus, Henrik 
Börjesson samt Per Hermansson. Bertil 
Pevantus är ny ordförande för fören-
ingen (Henrik Börjesson kvarstår som 
ordförande i servicebolaget).

Årsmöteskonferens och middag
Under eftermiddagen demonstrerade 
Johan Bagge från Transportstyrelsen det 
nya mönstringssystemet på Redarweb-
ben. De nya funktionerna och gräns-
snittet uppskattades av medlemmarna. 
I början av juni räknar man med att 
lansera systemet.

Daniel Hellström redogjorde för 
hur tillsynen i det nya regelverket för 
nationell yrkestrafik (PNF) är tänkt att 

fungera. Här fick även deltagarna möj-
lighet att vara med och tycka till genom 
en mentometer-app i sina mobiltelefoner.  
Frågor med resultat finns på hemsidan 
under föreningsdokument.  

Sist ut för dagen var Swedeship som 
berättade om den enmansbetjänade 
färjan som man nyligen levererat till 
Fredrikstad. 

På kvällen åkte deltagare och leveran-
törer på middagskryssning med Gustafs-
berg VII. 

Årets Skärgårdsrederi
Vid middagen delades priset Årets 
Skärgårdsrederi ut till Styrsöbolaget. 
Vinnaren utsågs av juryn med följande 
motivering:

Styrsöbolaget 
har under lång 
tid arbetat aktivt 
med passageraren, 
medarbetaren och 
miljön i fokus. Med  
en kundnöjdhet på  

98 % (2015), låg personalomsättning 
och nytänkande med snabbgående 
lättviktsfartyg har bolaget visat på 
affärsmässig framgång och innovations-
rikedom. 

Styrsöbolaget arbetar även långsik-
tigt med olika åtgärder för att minska 
miljöbelastningen och har bland annat 
minskat bränsleåtgången för en normal-
båt med ca 20 % sedan 2010.

Studiebesök:  
Färjerederiets Eco-shippinganläggning
Under fredagen fick medlemmarna  
besöka den nya Eco-shipping anlägg-
ningen i Vaxholm. Där bjöd Färjerederiet 
på lunch och simulatorkörning. Det var 
en aktivitet som uppskattades mycket av 
de medlemmar som följde med.  

Styrsöbolaget  
har under lång tid 

arbetat aktivt med 
passageraren, 

medarbetaren och 
miljön i fokus.  

Skärgårdsredarnas årsmöte 
på Sjöhistoriska museet

text & foto: leena tegevi

Skärgårdsredarnas årsstämma hölls i år på Sjöhistoriska museet. Vid stämman 
valdes Bertil Pevantus till ny ordförande för föreningen. Drygt 80 personer deltog 
i olika arrangemang under de tre årsmötesdagarna 16 – 18 mars. 

Guidning på Sjöhistoriska museet.Styrsöbolagets Mats Börjesson, t.v. och VD Bertil Pevantus t.h. 
mottog priset som Årets Skärgårdsrederi.

Göran Ruckman var en av deltagarna  
vid besöket på Färjerederiets Eco- 
shippinganläggning.
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Skärgårdsredarnas nya styrelse 2016/2017: Fr.v: Louise Ressel (suppleant), Anders Åman,  
 Lotta Rammus, Anders Olsson, Fredrik Almlöv, Bertil Pevantus och Henrik Börjesson.  
På bilden saknas Per Hermansson samt suppleanterna Niklas Drakenberg och Erik Götheus.
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Föddes in i branschen
Per fick intresset för skärgårdsbåtar med 
modersmjölken. Hans far, Bo Hermans-
son, var under mycket lång tid vd för 
Uddevalla Turisttrafik AB vars båtar gick i 
farvattnen runt Byfjorden. Det var därför 
naturligt för Per att också börja sin sjö-
mansbana i det bolaget.

Per Hermansson har idag en halvtids-
tjänst vid Uddevalla Turisttrafik, och 
den andra halvan fyller han upp med ett 
eget rederi, lite bokföringsuppdrag och 
IT-tjänster.

Trafiken börjar 2009
Fartygstrafiken började 2009. Då hyrde 
bolaget in Strömkarlen från Rederi AB 
Strömkarlen (Bengt Kjell) i Trollhättan 

och startade trafik mellan Ellös på Orust 
och Lysekil via Handelsman Flink och 
Bassholmen. Uddevalla Turisttrafik hade 
haft sin Gustafsberg II stationerad i Ellös, 
så trafiken där var redan etablerad. Under 
tiden fartyget låg vid Havets Hus i Lysekil 
anordnades sälsafaris. 

Eget fartyg
I maj 2013 inköpte Bohusläns Skärgårds- 
trafik sitt första fartyg, Ran. Hon hade 
gått länge i trafik på Lysekil men för att 
markera att fartyget fått ny ägare ändra-
des namnet till Rania. Eftersom Per bodde 
i Uddevalla så blev också fartyget hemma-
hörande där.

Fartygets skrovfärg ändrades samtidigt 
från blå till vit. Från början var den röd.

Rania sattes i trafik mellan Ellös och 
Lysekil precis som Strömkarlen gjort ti-
digare. Trots att upptagningsområdet på 
Orust är stort var det mest turister som 
utnyttjade servicen. Efter tre år på traden 
har rederiet nu beslutat att förlägga hela 
sin verksamhet med utgångspunkt från 
Lysekil.

Trafiken 2016
När trafiken kommer igång vid midsom-
mar skall Rania göra sina dagliga sälsafa-
ris, till och med två om dagen, under de 
tre ”högtrycksveckorna”. Utgångspunk-
ten är Havets Hus i Lysekil som bolaget 
har ett mycket gott samarbete med. Den 
sugne kan köpa en kombibiljett där både 
ett besök på Havets Hus och en tur med 
Rania ingår. Färden går ut mot Smedje-
brotten där sälarna oftast huserar. Pers 
sambo Anna Rexon och sönerna Linus 
och Oscar, turas om att vara både guider 
och besättningsmän, samt sköta om serve-
ringen på resan. De framhåller både djur-
livet och faunan, berättar om fiske och om 
Gullmarsfjorden. Intresset för sälsafaris 

Bohusläns  
Skärgårdstrafik AB
Bohusläns Skärgårdstrafik är ett  
relativt ungt rederi som bildades 2005.  
Trafiken på Käringön var under upp-
handling och Per Hermansson ville 
gärna vara med. Nu blev det ingenting 
av den upphandlingen, men bolaget  
var bildat.

Fartyget har sin hemmabrygga vid  
Gustafsberg i Uddevalla. 

Rederiet håller sig med ett  
trevligt skorstensmärke.

text & foto: krister bång
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är stort och det är bra beläggning på varje 
resa.

Mellan turerna ut i skärgården hinner 
Rania med att göra några turer mellan  
Lysekil och Grundsund, via Gullmars-
strand, Stockevik och Gåsö. Samhället är 
mycket idylliskt och har fått mycket upp-
märksamhet genom Viveca Lärns roma-
ner om Saltön.

Både Per och Anna har sina rötter i 
Uddevalla Turisttrafik och har ett fint 
samarbete med detta bolag.

Ombyggd
Under vårvintern 2016 låg Rania vid 
Djupviks Varv på Tjörn för sedvanligt 
underhåll. Samtidigt byggdes ett nytt 
soldäck på salongstaket med plats för 30 
personer. Om ekonomin tillåter, planerar 
rederiet att bygga om salongen med en 
mer ändamålsenlig inredning och förse 
henne med en ny skorsten. Hur den skall 
se ut får bli en överraskning, så håll ögo-
nen öppna.

Gammal ångbogserare
Kungliga Marinförvaltningen lät 1945 
bygga två ångdrivna bogserbåtar vid AB 

Norrköpings Varv & Verkstad. De fick 
namnen Nya Varvet resp Beckholmen. 
Den senare sjösattes den 2 november 
1944. Hon utrustades med en ångmaskin 
om 200 ind. hk och när hon levererades 
den 8 augusti 1945 tillfördes hon Stock-
holms Örlogsvarv. Hennes militära num-
mer var A 324.

År 1970 var bogserbåten utrangerad 
och den såldes den 16 juni för 15 000 
kronor till AB Skeppsupphuggning (Tor-
sten Johannisson) i Göteborg. Avsikten 
var säkert att skrota det kraftigt byggda 
fartyget. Men Allan Harrysson i Lysekil, 
som drev trafik över Gullmarsfjorden 
med Gullmarsfärjorna, hade andra pla-
ner och den 4 september samma år för-
värvade han fartyget för 20 000 kronor. 
Den gamla bogseraren låg då vid Ringön 
i Göteborg. Fartyget togs nu till Bertil Jo-
hansson på Fisketångens Slip där fartyget 
byggdes om fullständigt. Man rev ut allt 
och byggde om fartyget till passagerarfar-
tyg. Ångmaskinen ersattes av en begagnad 
Volvo Penta diesel. Ombyggnaden var 
klar i maj 1971. Fartyget, som döptes om 
till Ran, fick certifikat för 90 passagerare, 
registrerades på firma Skärgårdstrafik och 

sattes i trafik mellan Lysekil och Skaftö.
I september 1975 meddelades att hamn- 

chefen i Lysekil, Georg Stjern, numera 
var huvudredare för fartyget. I november 
1988 övertog Lysekils Kommun fartyget 
som fick sitt officiella namn förlängt till 
Ran av Lysekil. Och sedan 2013 är alltså 
Bohusläns Skärgårdstrafik ägare till far-
tyget.

Filmstjärna
Rania deltog i inspelningen av TV-serien 
Springfloden vars handling utspelar sig på 
Koster. Det var ett trevligt avbrott som vi 
gärna ser mer av, berättar Per och Anna.  
Vi önskar rederiet all framgång som en del 
av den allt viktigare besöksnäringen.

Fartyget var tidigare militärt med namnet Beckholmen,  
här med jagaren Gästrikland i släptåg. FOTO FRÅN REDERIET.

Anna Rexon och Per Hermansson sköter det mesta inom rederiet.

Rania på charteruppdrag den 31 maj 2014. FOTO RICKARD SAHLSTEN.

Rania deltog i inspelningen 
av TV-serien Springfloden 
vars handling utspelar sig 
på Koster. Det var ett trevligt 
avbrott som vi gärna ser mer 
av, berättar Per och Anna.  



12 ★ Skärgårdsredaren 2 -16

Genom regelverket etableras ett nytt koncept för säkerheten 
på och tillsynen av fartyg. Bland de viktigaste nyheterna är 
att säkerheten i större utsträckning än tidigare ska garanteras 
genom redarnas egenkontroll, och att reglerna ska bli funk-
tionsbaserade. En funktionsbaserad regel anger ett visst mål 
som ska uppnås, men inte på vilket sätt detta ska ske. Det är i 
stället redaren själv som får skapa standarder för hur fartygets 
säkerhet ska uppnås och upprätthållas.

Reglerna ska återfinnas i en och samma föreskrift och vara 
tillämpliga bland annat för de fartyg som idag har fart- eller 
passagerarcertifikat och för fartyg som har en längd om minst  
5 meter och som bedriver någon form av ”yrkesmässig verk-
samhet”.

I de diskussioner som har uppkommit kring konsekvenserna 
av regelverket har flera juridiskt sett intressanta frågor lyfts 
fram. En av dessa är hur redarens ansvar för fartygets säkerhet 
påverkas när detaljerade myndighetsföreskrifter ersätts av reda-
rens egenformulerade standarder och när Transportstyrelsens 
tillsyn i viss utsträckning ska ersättas av redarens egenkontroll. 
I grund och botten är redaren alltid ytterst ansvarig för farty-
gets sjövärdighet. Detta inkluderar att utse en befälhavare som 
är kompetent att i redarens frånvaro säkerställa sjövärdigheten. 
Ansvaret gäller oavsett om det finns tydliga föreskrifter utfär-
dade av en myndighet, eller om redaren själv, utifrån formella 
mål som ska uppnås, har möjlighet att sätta egna krav för 
sjösäkerheten. Till hela bilden hör även att konceptet bygger på 
att Transportstyrelsen accepterar redarens föreslagna  

standarder. Transportstyrelsen kommer också att tillhandahålla  
så kallade allmänna råd och kompletterande upplysningar som  
vägledning för hur de funktionsbaserade reglerna ska uppnås.  
I dessa ska man även kunna hitta förslag på etablerade regler 
och standarder som kan användas. Redaren är inte formellt 
bunden av dessa råd och upplysningar, men naturligtvis kom-
mer de att fungera som ett rättesnöre för hur den aktsamme 
redaren bör agera. 

Det som onekligen kommer att påverkas blir redarens kon-
trollansvar för sjövärdigheten. Detta ansvar kommer att öka, 
vilket kommer att kräva en ökad samverkan mellan redare och 
befälhavare i säkerhetsarbetet. 

Sjövärdighetskravet
Den grundläggande bestämmelsen om fartygs sjövärdighet 
finns i sjölagen (SjöL), och kan förenklat beskrivas som att 
fartyg ska uppfylla vissa rekvisit, dels för att förebygga ohälsa 
och olycksfall, dels för att säkerheten inte ska äventyras. Bland 
annat ska ett fartyg vara försett med nödvändiga anordningar, 
vara betryggande bemannat, vara tillräckligt utrustat, samt 
vara säkert lastat och barlastat (SjöL 1:9). 

Sjölagens definition av sjövärdighet är bred och omfattar 
praktiskt taget alla aspekter av sjösäkerhet. Av förarbetena 
till bestämmelsen framgår det att kravet ska vara relativt och 
bedömas från fall till fall. Bedömning måste göras med utgångs-
punkt från såväl tillämpliga föreskrifter som andra faktorer 
som kan påverka säkerheten. Fartygssäkerhetslagen (FSL) 2:1 
kompletterar sjölagens bestämmelse och anger att ett fartyg är 
sjövärdigt bara om det är konstruerat, byggt, utrustat och hållet 
i stånd på ett sådant sätt att det, utifrån ändamål och fart, ger 
betryggande säkerhet mot sjöolyckor. 

Sjövärdighetsansvaret vid funktions-
baserade sjösäkerhetsregler
Ett nytt regelverk för den nationella sjöfarten planeras  
att träda i kraft nästa år. Reglerna utarbetas för närvarande 
av Transportstyrelsen inom ramen för vad som benämns 
Projekt nationella föreskrifter (PNF). 

Advokat Mattias Widlund
Mattias Widlund är verksam som advokat vid Skarp Stockholm Advokatbyrå AB.
Han är också redaktör i sjörätt vid Jure Förlag AB.
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Ansvar för sjövärdigheten
Redaren och befälhavaren ansvarar gemensamt för sjövärdig-
heten (SjöL 6:1 och 20:1). I redarens frånvaro har befälhavaren 
en skyldighet att underrätta redaren om sjövärdighetsbrister 
som uppkommer under en sjöresa. Genom att redaren får vet-
skap om en sjövärdighetsbrist blir han eller hon också ansvarig 
för bristen. 

Vissa delar av sjövärdigheten ska kontrolleras särskilt nog-
grant före losskastning. I FSL 2:6 föreskrivs att befälhavaren 
ska se till att fartyget är sjöklart före losskastning. Sjöklar-
hetskontrollen innefattar den del av sjövärdigheten som rör 
utrustning för fartygets framförande och säkerhet. Genom 
kontrollen ska befälhavaren säkerställa att utrustningen är klar 
att omedelbart kunna användas. 

För att kunna kontrollera och upprätthålla sjövärdigheten 
måste befälhavaren dels själv skaffa sig den kunskap om farty-
get som krävs för att framföra det säkert, dels instruera övriga 
i besättningen så att de får den kännedom som behövs om 
fartyget, om säkerhetsbestämmelser, om skydd mot förorening-
ar från fartyg och om åtgärder vid sjöolycka. Redaren ska bistå 
befälhavaren i detta arbete, vilket framgår bl.a. av ISM-koden 
och motsvarande bestämmelser i det nu föreliggande utkastet 
till den nya föreskriften.

Brott mot bestämmelserna om sjövärdighetsansvaret kan 
medföra straffansvar (böter eller fängelse i högst sex månader) 
för en befälhavare som försummar att se till att fartyget är 
sjövärdigt. Samma straff kan bli aktuellt för en redare som inte 
avhjälper ett fel eller en brist i sjövärdigheten som han haft eller 
borde ha haft vetskap om. För en redare som, trots att han skul-
le ha kunnat förhindra detta, inte hindrar ett sjöovärdigt fartyg 
att gå till sjöss, gäller ett strängare straff (böter eller fängelse i 
högst två år), om resan kan vara förenad med allvarlig fara för 
de ombordvarande. 

Befälhavarens ansvar för att kontrollera sjöklarheten är 
också kopplat till straffansvar (FSL 8:3). Brottet har dock lägre 
så kallad straffskala och endast böter kan dömas ut.

Inte bara redaren, utan även den som i redarens ställe har 
befattning med fartyget, till exempel någon vid ett manage-
mentbolag, kan bli dömd enligt dessa regler (jfr SjöL 20:15 och 
20:16).

När det gäller kommunikation mellan befälhavare och reda-
ren har befälhavaren, i egenskap av redarens ställföreträdare 
ombord, också en skyldighet att underrätta redaren om åtgär-
der av vikt som vidtagits för fartygets eller de ombordvarandes 
säkerhet. Om möjligt ska befälhavaren ta kontakt med redaren 
redan innan en sådan åtgärd vidtas för att inhämta redarens 
föreskrifter (jfr SjöL 6:8). 

De ovan nämnda bestämmelserna belyser bland annat vikten 
av att redaren utser en befälhavare som är kompetent att i re-
darens frånvaro säkerställa fartygets sjövärdighet. Om redaren 
tvivlar på befälhavarens förmåga i detta avseende kan redaren 
när som helst, även under en pågående sjöresa, skilja befälhava-
ren från hans befattning ombord (sjömanslagen 16 §).

I redarens frånvaro har befälhavaren  
en skyldighet att underrätta redaren om 
sjövärdighetsbrister som uppkommer  
under en sjöresa.
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Jag som ska ge er kvartalets recept heter  
David Svensson och är intendent för de tre  
historiska kanalbåtarna Juno byggd 1874,  
Wilhelm Tham byggd 1912 och Diana som  
är yngst och byggd 1931. 

Dessa skönheter trafikerar Sveriges blå band 
och tar sig från Göteborg till Stockholm 
genom ett vackert landskap och passerar 
slussar, sjöar och akvedukter.

Nyckelordet på våra resor är njutning.  
Det gäller i högsta grad när våra gäster sätter 
sig till bords. Då gästerna kommer från hela 
världen vill vi bjuda dem på råvaror som dels 
är lokalt förankrade längs resans väg men 
även från andra delar av vårt avlånga land. 
Några exempel på vår meny är räkor från 
Västkusten, ramslök från Kinnekulle, röding 
ifrån Landösjön i Jämtland. Jag arbetar också 
med klassiska rätter så som S.O.S, gubbröra, 
oxbringa med pepparrot för att ge en smak 
av Sverige

För att fresta era smaklökar kommer här 
förrätten till vår Kaptensmiddag så att ni kan 
ta del av matupplevelsen!

Läs även om Wilhelm Thams nya kryssning på sid 25.

kvartalets

recept
David Svensson

Intendent på Juno, 
Wilhelm Tham & Diana

BESKRIVNING:

Finhacka räkor och kräftstjärtar (om du använder räkor och 
kräftstjärtar i lake behöver man låta dem rinna av ordentligt), 
krama ur lätt. Hacka schalottenlök fint. Blanda alla ingredienser. 
Smaka av med salt och peppar. 

Blötlägg gelatinet i kallt vatten tag upp och krama ur.  
Smält gelatinet över vattenbad och rör ner i smeten.  
Portionera i formar eller kraftigare glas, ca 1 dl stora.

Låt stå kallt! (helst över natten så att gelatinet hinner stelna)

Serveringsförslag:
Stjälp upp moussen (man kan behöva hjälpa till med en kniv) 
på en bädd av sallad och garnera med Vänerlöjrom, citron och 
dillkvist. 

Nu infinner sig lugnet  
och Göta kanal säsongen  
drar igång!

Skaldjursmousse
(Ingredienser 8 pers)
2,5 dl handskalade Smögen räkor

2,5 dl kräftstjärtar

1 stor schalottenlök (3 små)

0,75 liter creme fraiche

130 gram krabbkött på burk

1 dl finhackad färsk dill

Salt

Vitpeppar

7 blad gelatin
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Stillströms industrifärg har tecknat 
samarbetsavtal med Skärgårds- 
redarna. Nedan görs en kort  
presentation av företaget.

Året var 1862 då målarmästaren J A 
Stillström startade företaget med sam-
ma namn. Det blev snabbt en väl ansedd 
målerirörelse med runt 25 anställda.  
En ny epok inleddes 1979, då nya loka-
ler byggdes i Hackefors och företaget ut- 
ökades med en ytbehandlingsanläggning. 
Företaget var en ren målerifirma fram till 
för 30 år sedan, då man startade med in-
dustrifärg i Linköping. Sedan 1997 har 
Stillströms Industrifärg även funnits i  
Eskilstuna. Med företagets placering cent-
ralt i Mälardalen har de uppdrag i Söder-
manland, Västmanland, Stockholm och 
Uppland. När det gäller marina kunder är 
uppdragen spridda över hela Sverige.

Peter Gustafsson, försäljningschef på 
Stillströms i Eskilstuna, berättar att man 
fått byta lokaler allt eftersom företaget 
växt. För bara två år sedan övertog man 
dessutom grannlokalen och idag har man 
ca 1 200 m2 med industrifärg och fyra 
världsledande färgleverantörer. 

Som en följd av att Industrifärg CTW 
& DAN AB avvecklade sin verksamhet 
under 2013, tog Stillströms Industrifärg 
över delar av sortiment, leverantörsavtal 
och personal. Idag består Stillströms i  
Eskilstuna av åtta anställda, och deras 
mål är att fortsätta utvecklas och utöka  
– allt efter framgång och efterfrågan.

– Vår framtidsvision är att starta en fili-
al i Stockholm, säger Peter. Vi satsar redan 
idag intensivt på det marina med Interna-
tionals produkter och har en säljare som 
på heltid jobbar mot fartyg och övrig ma-
rinverksamhet.

Samarbete med Skärgårdsredarna
Hösten 2015 ingick Stillströms ett sam-
arbetsavtal med branschorganisationen 
Skärgårdsredarna gällande färg och ut-
rustning. Avtalet innebär att medlemmar 
i organisationen kan handla efter en spe-
ciellt framtagen prislista. 

– Det är positivt och inspirerande att 
vara med som avtalsleverantör – vi ser det 
som en stor förmån, säger Johan Noréus. 

Marin kunskap
Johan har hand om all marin försäljning 
och besitter kunskapen kring den ”ma-
rina hanteringen”. Han ger teknisk råd-
givning, besöker kunder och bistår med 
målningsspecifikationer och annat som 
krävs för ett gott resultat. Han säger att 
det handlar om nya och fler projekt hela 
tiden och nämner en av de kunder där 
Stillströms har varit med och tagit fram 
nya målningsprogram. Det handlar om 
Muskövarvet, dit de levererar färg för re-
novering av försvarets stridsbåtar. 

– Det handlar inte om att ”bara” sälja 
utrustningen och materialet, säger han,  
vi är även som konsulter för våra kunder 
– vi ger råd och stöd. 

Miljövänlig nyhet
Det har kommit en ny färg på den mari-
na marknaden. Färgen Intersleek 1100SR 
är en biocidfri antifouling som bygger på 
silikon. Ytan blir extremt slät, vilket i sin 
tur ger lägre friktion, förbättrad bränsle-
ekonomi och lägre CO2 utsläpp. Silikonet 
gör att slime och annan beväxning inte 
får fäste på ytan. Färgen kan appliceras 

över gammal antifouling, vilket gör att 
man slipper kostnaden för att blästra rent 
skrovet för att byta system. 

– Vid goda förhållanden kan man dra 
ut på varvsbesöken upp till åtta säsonger, 
säger Johan.

Intersleek är alltså inte bara ett miljö-
vänligt alternativ utan även ett bra val för 
plånboken. Intersleek 1100SR mår heller 
inte dåligt av att stå på land under vin-
termånaderna. Hör av er till oss på Still-
ströms, så hjälper vi er med målningspro-
gram inför varvsbesök. 

Framgångsrecept
Företagets satsning på produktnyheter 
och hög kvalité är ett framgångsrecept 
och flera av Sveriges ledande industrier är 
regelbundna kunder till Stillströms. 

– Vi erbjuder en helhetslösning för  
kunden – tillbehör, färg, pumpar, skydds-
utrustning och kunskap, säger Peter Gus-
tafsson. 
Läs mer på: www.industrifärg.se

STILLSTRÖMS: 

150 år som företag  
– nu med marina mål

text: lena eriksson, stillströms  foto: stillströms

Stillströms Industrifärg satsar redan idag 
intensivt på det marina med Internationals 
produkter, men visionen är att starta en filial 
i Stockholm, säger Johan Noréus och Peter 
Gustafsson.

Dockning av FMVs nya bogserbåt  
”HMS HECTOR” på Oskarshamnsvarvet. 
Anledningen var att undersöka skrovet  
och göra en leveranskontroll. Vid behov  
tar man fram ett målningsprogram.
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När du ska välja kassaregister och kort-
terminal för första gången kan det kännas 
krångligt och svårt. Det finns många oli-
ka lösningar. Vissa är onödigt dyra eller  
omoderna. Därför kommer vi här sam-
manfatta vilka val du har och vad som 
kan vara bra att tänka på.

Skaffa inlösenavtal och spara pengar
Många kunder kommer att vilja betala 
med kort. För att du ska kunna ta betalt 
med kort behöver du ett inlösenavtal hos 
din bank. Banken tar ofta en procentsats 
på köpbeloppet eller en fast transaktions-
avgift. Fundera även över andra betalme-
toder som t ex Swish. Ring din bank och 
beställ ett inlösenavtal. 

Skatteverket kräver en kontrollenhet
Om du omsätter över 170 000 kr per år 
kräver Skatteverket att ditt kassaregister 
har en kontrollenhet. Mer information 
hittar du på www.skatteverket.se. Sök på 

”kontrollenhet”. En bra kassaleverantör 
bör kunna hjälpa dig med detta.

Välj en helhetslösning som du kan växa i
En snabb och säker kassa ger fler och säk-
rare köptillfällen. Det är därför viktigt att 
du tar dig tiden att utvärdera olika lös-
ningar för att hitta rätt balans på funktio-
nalitet, service och pris. Det finns fördelar 
med att välja en helhetslösning med både 
kassa- och kortterminal från en och sam-
ma leverantör. Med en leverantör behöver 
kompatibilitet och nya funktioner aldrig 
blir ett problem. Fundera även över om du 
framöver vill lägga till funktioner och an-
tal enheter eftersom dina behov förändras 
när du växer. Exempelvis kan funktioner 
som Swish-betalningar, kundregister eller 
automatiskt dagsavslut till bokförings-
program bli viktigt framöver.

Internetuppkoppling 
För att kunna ta betalt behövs internet. 
Idag finns många bra alternativ till inter-
netanslutning, exempelvis en router som 
kopplas mot det mobila nätet.

Din kassa bör klara av enklare 
redovisning
Ibland glömmer man bort pappersarbetet. 
Du kommer att behöva bokföringsunder-
lag till din revisor eller föra över uppgif-
terna till ett bokföringsprogram. Det är 
därför viktigt att din kassa klarar av enk-
lare redovisning och export av SIE-filer 
och import till bokföringsprogram. 

Ställ krav på din support
Kassaapparater är byggda för att inte gå 
sönder. Men vad händer om de ändå går 
sönder? Kolla med leverantören hur deras 
krisrutiner ser ut och hur de kan återställa 
lösningen. Välj en leverantör som kan ge 
dig bra support så snabbt som möjligt och 
som tar ansvar för hela lösningen.

Läs mer på www.onslip.se

CheCklista 
för att välja rätt kassa- 
och kortterminal

TIPS SOM SPARAR TID OcH PeNGAR!
Företaget Onslip har tecknat sam-
arbetsavtal med Skärgårdsredarna. 
Nedan tipsar de om vad man ska tänka 
på när man väljer betalsystem.

text & foto: onslip

Välj en leverantör som kan 
ge dig bra support så snabbt 
som möjligt och som tar an-
svar för hela lösningen.
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Från kust & hav

Miljöfärjan Vaxholmen invigde Kastelletleden 
Den 29 april lämnade linfärjan Vaxholmen kajplatsen i Vaxholm 
för den första officiella turen till Kastellet, där hon lade till två 
minuter senare. Den miljövänligt eldrivna och ljudlösa färjan ska 
trafikera den nya färjeleden under maj – september. Under invig-
ningshelgen var det gratis att åka med färjan.

Fakta om Kastelletleden:
Fossilfri eldrift via kabel.
Färjan rymmer 130 personer.
Vaxholms stad är trafikhuvudman och har ombesörjt byggandet  
av färjeläget på stadssidan.Statens fastighetsverk står för färjeläget 
på kastelletsidan.
Trafikverket Färjerederiet står för färja, konstruktion av linleden, 
operativ drift, trafikinformation och trafikledning.

Uppdrag för ökad kust- och inlandssjöfart
Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att analysera möj-
ligheten att öka andelen kust- och inlandssjöfart i Sverige. Sedan 
över ett år tillbaka är inlandssjöfart tillåten på Vänern via Göta 
älv ner till Göteborg samt på Mälaren ut till Stockholm respektive 
Södertälje kanal. 

– Att främja kustsjöfarten och utveckla en svensk modell för 
inlandssjöfart är en del av regeringens politik för att stärka sjö-
farten. En ökad andel gods med sjöfart kan avlasta både väg och 
järnväg och bidra till regeringens arbete för hållbara transporter 
och fler jobb, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Sjöfartsverket ska genomföra uppdraget i nära samarbete med 
Trafikverket. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2016.

BB Green
Ett fartyg för 70 passagerare som går på batteridrift och gör 30 
knop! Är det möjligt? 

Ja, med Green City Ferries senaste projekt E/S BB Green, 
som har tekniken ASV (Air Supported Vessel) så fungerar det. 
Fartyget kan förhoppningsvis ses för första gången i Sverige i 
Visby under Almedalsveckan. Missa inte! 

Regler för cabotage inom sjöfarten ska förtydligas
Cabotage innebär transport inom ett lands gränser, utförd av 
ett utländskt företag. Stockholms universitet har genom en 
överenskommelse med Regeringskansliet fått i uppdrag att un-
dersöka hur den svenska lagstiftningen kan ändras. Syftet är att 
Sverige ska kunna ställa krav på hur utländska fartyg ska vara 
konstruerade, utrustade och bemannade. För närvarande är den 
svenska cabotagelagstiftningen inom sjöfarten ålderdomlig och 
svårtolkad. Stockholms universitet genomförde 2015 en rätts-
utredning för att klargöra innebörden i den befintliga EU-rätten 
rörande cabotage och dess påverkan på svensk lagstiftning. 
Branschrepresentanter inom sjöfarten har framfört önskemål 
om förtydliganden. Frågor har även inkommit från andra EU-
medlemsstater om tillämpningen av cabotageregler i Sverige.

– Det är positivt att Regeringskansliet samarbetar med 
Stockholms universitet i denna viktiga fråga. Schysta villkor 
inom sjöfarten behövs. Samma regler för till exempel bemanning 
är viktigt för såväl konkurrenskraft som säkerhet. Därtill kan en 
stärkt svensk sjöfart bidra till minskad klimatpåverkan, säger in-
frastrukturminister Anna Johansson.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den  
15 december 2016.

Initialt var det Skärgårdsredarna som uppmärksammade 
Transportstyrelsen och Näringsdepartementet på problematiken 
runt cabotagereglerna. Vår ambition är att få frågan utredd och 
regelverket förtydligat så att en sund konkurrens på lika villkor 
kan bibehållas i skärgårdstrafiken. (Red anm)

Iskallt uppdrag för Oden
I sommar genomför Sverige och Kanada den gemensamma 
polarforskningsexpeditionen Arctic Ocean 2016. Maringeologi, 
atmosfärforskning och miljökemi står i centrum för de svenska 
forskarna som ska använda Sjöfartsverkets isbrytare Oden som 
forskningsplattform.

Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket har i samver-
kan sedan 1991 regelbundet genomfört forskningsexpeditioner 
med Oden i polarområdena. Nu i sommar ska Oden och kana-
densiska Louis Saint Laurent användas under expeditionen som 
främst kommer att koncentreras till Arktiska oceanen.

– Vi har ett mycket bra samarbete med Polarforsknings-
sekretariatet som vi vill fortsätta med även i framtiden, säger 
Tomas Årnell, isbrytardirektör på Sjöfartsverket.

Linfärjan Vaxholmen gick i skytteltrafik första dagen. 
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5–7 oktober 2016
Skärgårdsredarnas 
höstmöte i Hjo
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TRSM Group 1 AB får ny huvudägare
Gotlandsbolaget har förvärvat 51 procent av aktiekapitalet i 
TRSM Group 1 AB. TRSM fick i november 2015 Stockholms läns 
landstings uppdrag att driva delar av Skärgårdstrafiken framöver. 
Genom att Gotlandsbolaget med sin långa historia som rederi 
blir huvudägare får TRSM möjlighet att renodla verksamheten till 
att omfatta enbart skärgårdstrafik. 

– Det är väldigt positivt att få Gotlandsbolaget som ägare.  
De tillför stor rutin och kompetens. Genom att få ta del av deras 
kunskap och utveckling kommer vi att kunna erbjuda en ännu 
bättre tjänst till trafikanter och beställare samt bidra till ett gott 
samarbete med övriga operatörer och våra anställda, säger 
TRSM:s VD Anette Schilde.

– Skärgårdstrafiken är viktig för hela regionen och jag är glad 
att Gotlandsbolaget på detta sätt kan bidra med vår långa erfa-
renhet och skapa stabilitet och sammanhållning, säger tillträdan-
de styrelseordförande Jan-Eric Nilsson. Det är bland annat det 
förre huvudägaren Mikael Fahlander som säljer sin andel i före-
taget till Gotlandsbolaget. Den nya styrelsen i Skärgårdsbolaget 
kommer att bestå av Jan-Eric Nilsson, ordf, Henrik Cars,  
Björn Wolrath, Ann-Marie Åström, Håkan Johansson samt 
TRSM:s grundare Anette Schilde och Paul Ekvall. TRSM:s VD 
Anette Schilde fortsätter som VD i det nya bolaget.

Permanent fartbegränsning i Furusundsleden
Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat om permanent fart-
begränsning på 10 knop i en del av Furusundsleden. Beslutet 
gäller det drygt tio kilometer långa avsnitt av Furusundsleden 
som har varit föremål för en utredning med avseende på strand- 
erosion förorsakad av fartygstrafiken. Enligt beslutet blir den 
fartbegränsning på 10 knop som gällt under utredningstiden 
permanent. Tidigare har fartbegränsningen i detta avsnitt varit 
12 knop. Länsstyrelsen har samtidigt beslutat att medge dispens 
för de färjor som går i trafik mellan Stockholm, Åland och Åbo för 
att de ska kunna hålla sina tidtabeller. Dispens medges antingen 
på den aktuella farledssträckan i Furusundsleden eller marginellt 
på andra delar av farleden. I praktiken innebär detta att Amorella, 
Galaxy och Baltic Princess fortsättningsvis får köra 12 knop i det 
berörda farledsavsnittet. Däremot får Viking Grace ingen dispens 
för denna sträcka. I beslutet står att fartyg som enligt utredning-
en ”alstrat ytvågor över medelvärdet, inte tillåts köra den aktuella 
sträckan i högre fart än 10 knop, men medges dispens att margi-
nellt och spritt över hela farledens övriga, mindre erosionskänsli-
ga delar hålla en högre fart, så att transittiden genom skärgården 
kan behållas.

Gotlandsbåten kom igång till slut
Den 29 april var det slutligen trafikstart med färjan HSC Express. 
Premiärturen gick från Nynäshamn till Visby. Man misslyckades 
med trafikstarterna både 2014 och 2015, men i år har alla bitar 
fallit på plats för Gotlandsbåten – den första konkurrenten inom 
passagerartrafiken mellan Gotland och fastlandet på 49 år.  
HSC Express är 91 m lång, 26 meter bred och gör 30 knop  
samt tar 849 passagerare och 180 bilar.

Kristihimmelfärdshelgen har under många år varit en stor 
resehelg till Gotland med fullbokade färjor långt i förväg. Det 
har förhindrat många resenärer att ta sig dit under den begrän-
sade ledigheten. Gotlandsbåten transporterade under årets 
Kristihimmelfärdshelg 2 300 besökare till ön.

Ny privatfinansierad 
linje till Söderarm
Nu kan man åka båt från 
Nybrokajen i Stockholm 
till Söderarm, längst ut 
i Stockholms skärgård, 
på gränsen till Ålands 
Hav. Onsdag och tors-
dag v 27-31 går turen 
Stockholm/Norrtälje – 
Kapellskär – Söderarm. 
Där finns sedan 1999 
en konferensanläggning 
som är öppen året om. 
Anläggningen har 23 rum 
och 33 bäddar. Man ar-
rangerar konferens eller 
privat fest med möjlighet 
till äventyr som strids-
båtsåka, kajakpaddling, 
örn – och sälsafari m.m. 

Dagen avslutas med bastubad i den världsunika bunkerbastun 
eller/och bad i badtunnan på norra klippan. Avslutning på dagen 
blir en middag i f.d. utkikstornet med fönster runt om. Bara att 
njuta av utsikten över havet! Vill man övernatta finns det stugor  
att hyra. Linjen sponsras av fem företag. Fram till 1997 var 
Söderarms fyrplats bemannad. Fyren som är från 1839 är  
kulturminnesmärkt. 

Allt klart för ny pendelbåtslinje mellan Ekerö – Stockholm   
Rederi AB Ballerina vann upphandlingen och kommer köra den 
nya SL-båten mellan Ekerö och Stockholm. Antal gångtimmar 
per år är cirka 1150 och resan kommer ta cirka 50-55 minuter. 
De bryggor som kommer att angöras är Tappström (Ekerö), 
Jungfrusund, Kungshättan, Ekensberg/Gröndal, Lilla Essingen 
och Klara Mälarstrand. Bryggan Kungshättan, på ön Kungshatt, 
får anropsstyrd trafik. Linjen ska trafikeras med 3 avgångar från 
respektive ändhållplats per vardag inom rusningstid, dock inte 
under SL:s sommartidtabellperiod, och erbjuder nya resvägar  
för boende på Ekerö och bryggorna längs vägen som arbetar i 
framförallt city. Någon som är ännu viktigare då Trafikverket  
genomför ombyggnad av bland annat Ekerövägen. Cyklar är  
tillåtna på båten.

Avtalstiden är på två år och driftstart planeras till den 22 au-
gusti 2016. Kostnaden för båten är 11 885 000 kronor per år.

– Pendelbåtarna ger attraktiva och nya resvägar. När Trafik-
verket genomför ombyggnad av Ekerövägen och Förbifart 
Stockholm är jag övertygad om att pendelbåten kommer vara 
ett bra komplement och min förhoppning är att den även utökas 
och blir permanent, säger Gustav Hemming (C), miljö- och skär-
gårdslandstingsråd. Stockholms vattenvägar är en outnyttjad  
resurs. Att vi under 2016 startar två nya pendelbåtslinjer i 
Mälarens inre vatten är viktiga trafiksatsningar som inte kräver 
några infrastrukturinvesteringar. 

Gustaf Myrsten på Rederi AB Ballerina bekräftar att det blir 
två båtar som ska köra trafiken vintertid. Båda dessa kommer att 
vara utrustade med katalytisk avgasrening för utsläpp i nivå med 
TIER 3 (IMOs hårdaste krav för utsläpp av kväveoxid).

FOTO: GOTLANDSBÅTEN

för strejken i  
skärgårdstrafiken.

Redaktionen
tycker till:

 för att strejken är slut.
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Möte om bränsleskatten
Turerna har varit många kring vilka fartyg som får nyttja skattefritt 
bränsle sedan lagen ändrades i juli 2015. Skärgårdsföretagen, 
Skärgårdsredarna, Skärgårdarnas Riksförbund och ett flertal 
företagare möttes i Riksdagen den 20 april för möte med politi-
ker, departementstjänstemän och Skatteverket. Skatteutskottets 
ordförande Per Åsling (C) hade bjudit in parterna och var ordfö-
rande vid mötet. 

Enligt gällande lagstiftning står det egentligen klart att den 
som nyttjar ett fartyg i näringsverksamhet, dvs tar betalt för 
transporten, har rätt till skattebefriat bränsle. Skatteverkets 
handläggare och jurister har gjort andra tolkningar och vid mötet 
kunde man konstatera att det råder en begreppsförvirring, bland 
annat kring uthyrning, charter, taxibåt mm. 

Under mötet menade Skatteverket att de sannolikt inte hade 
tillräcklig kunskap om de olika näringar som finns i skärgården 
och bjöd in till ett möte för att få förklaring till hur de olika verk-
samheterna ser ut. Den 15 juni blir det därefter ytterligare ett 
möte i Riksdagen. 

Rederi AB Göta Kanal lanserar ny exklusiv kryssning längs 
Bohusläns kust
Den k-märkta kanalbåten M/S Wilhelm Tham (1912) kommer  
i sommar bege sig ut på nya farvatten under den helt nya  
3-dagarskryssningen, Bohuslänsresan. Resan sträcker sig  

mellan Göteborg och Grebbe-
stad. M/S Wilhelm Tham tar med 
sina 25 hytter upp till 50 passa-
gerare på en oförglömlig tur längs 
vår vackra västkust i sommar. 
Resan inkluderar helpension och 
ett spännande utflyktsprogram.

– Vi är stolta och otroligt glada 
över att kunna erbjuda en unik 
paketerad produkt där man får 
uppleva det bästa av västkusten, 
säger Fredrik Duveskog, plats-
chef Strömma Turism & Sjöfart  
i Göteborg.

Dans utan tillståndskrav
Justitieutskottet tycker att det så kallade danstillståndet ska  
tas bort. I dag krävs tillstånd för att få anordna en offentlig 
danstillställning, även om den inte anordnas på offentlig plats. 
Det innebär en stor administrationsinsats både från polisens och 
arrangörens sida och därför vill nu utskottet att tillståndskravet 
tas bort. Regeringen har tidigare sagt att kravet borde vara kvar 
eftersom polisen annars skulle få svårare att inhämta information 
och upprätthålla ordning och säkerhet. Justitieutskottet tycker 
dock inte att risken är tillräckligt stor för att väga upp mot all den 
administration som ett tillståndskrav innebär. Utskottet föreslår 
därför att riksdagen uppmanar regeringen att se till att tillstånds-
kravet slopas. Även i denna fråga är utskottet enigt.

Räddningscenter invigt i Kalmar
Sjöfartshögskolan i Kalmar har invigt ett nytt räddningscenter 
som erbjuder utbildningar till både studenter och aktivt sjöfolk. 
Det nya centret, som fått namnet Kalmar Rescue Training Center, 
ligger placerat i Kalmar hamn i anslutning till Kustbevakningens 
tidigare lokaler. Anläggningen består av en frifallslivbåt, en 
livbåt som sjösätts med en konventionell dävert samt en fast 
rescue-båt, FRB. Anläggningen är tillverkad och levererad av 
Palfinger Marine.

– Vi kommer i samband med detta också kunna erbjuda kurser 
till tidigare studenter och aktivt sjöfolk som kan komma hit på  
vidareutbildning och repetitionskurser, säger Ted Bågfeldt,  
prefekt på skolan.

Allt klart för Norvikshamnen i Nynäshamn
Högsta Domstolen säger nej till prövningstillstånd av Stockholm 
Norvik Hamn. Det betyder att hamnen efter många turer och lång 
tid kan börja byggas redan i år. Byggtiden uppges bli drygt tre år 
från det att projektet påbörjas till dess att Stockholms Hamnar 
kan ta emot det första fartyget.

Ökat miljöfokus i förslag till nya farledsavgifter
Nu ska de renaste fartygen premieras ytterligare. I Sjöfarts-
verkets förslag till ny avgiftsmodell får de miljövänligaste far- 
tygen kraftiga reduktioner på farledsavgifterna. Enligt Jaak Meri, 
samhällsdirektör på Sjöfartsverket, har den nya avgiftsmodellen 
för fartyg som trafikerar svenska hamnar arbetats fram under 
en längre tid. Man har gjort en så transparent och enkel modell 
som möjligt där alla behandlas lika. Målet har varit att göra en 
enkel avgiftsmodell som är anpassad till de strukturförändringar 
som skett i branschen på senare tid, med färre anlöp och större 
fartyg. En viktig del av den nya avgiftsmodellen handlar om att 
Sjöfartsverket utökar sin miljöstyrning genom att införa ett miljö- 
index som tar hänsyn till fartygens totala miljöpåverkan – inte 
bara kväveoxidutsläppen, som fallet är idag. 

Höjning av farledsavgifter drabbar Stockholms besöksnäring
För att öka intäkterna till Sjöfartsverket vill verket höja farleds- 
och lotsavgifterna för fartyg som anlöper Stockholms hamnar. 
Den analys som Stockholms hamnar har gjort av förslaget visar 
att förslaget får ”mycket svåra konsekvenser” för sjöfarten och 
för Stockholms besöksnäring. Särskilt hårt slår förslaget mot 
kryssningstrafiken, en sektor som varje år bidrar med en halv mil-
jard till besöksnäringen i Stockholmsregionen, anser Stockholms 
Hamnar.

– Besöksnäringen till Stockholm skapar jobb och bidrar med 
stora belopp till stockholmarnas gemensamma kassa. Jag ifråga- 
sätter att staten för att täcka upp de ekonomiska problemen i 
Sjöfartsverket chockhöjer avgifterna på ett sätt som slår direkt 
mot turismen, säger Ann-Katrin Åslund (L), ledamot i Stockholms 
hamnars styrelse.

Samtal om Blå tillväxt
Svensk Sjöfart, Sjöbefälsföreningen och Seko sjöfolk stod 
som arrangörer för Samtal om blå tillväxt som hölls i mars på 
Sjöhistoriska museet i Stockholm. Efter välkomsthälsningar av 
Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart, Kenny Reinhold, ordförande 
Seko Sjöfolk, Mats Högblom, ordförande Sjöbefälsföreningen 
samt Hans-Lennart Ohlsson, museichef Sjöhistoriska museet, 
rivstartade programmet med inledande inlägg av Carola Lemne, 
vd Svenskt Näringsliv, och Jan Rudén, förbundsordförande 
Seko. Ett genomgående budskap under seminariet var att sjöfar-
ten är en betydligt större resurs för Sverige än enbart ett trans-
portslag bland många andra. Under tillställningen Samtal om blå 
tillväxt tog många talare upp nödvändigheten av att vi börjar se 
sjöfarten som en näring, inte enbart ett transportslag som endast 
utgör en del av vår transportinfrastruktur.

Prisad sjöräddningshund
Salt, en Australian Shepherd med husse Rikard Kullenberg,  
har vunnit priset på 5 000 kronor som nyligen delats ut i katego-
rin Årets tjänstehundsekipage vid Svenska Brukshundsklubbens, 
SBK:s, kongress. Priset får de främst för insatsen som gjordes 
julafton 2015. Då larmades de och ett annat hundekipage till 
Stockholms skärgård tillsammans med Sjöräddningssällskapet, 
från station Munsö, liksom sjöpolis, kustbevakning och 
Sjöfartsverkets räddningshelikopter.

En fiskare hade anmälts saknad. Efter flera timmars sökande 
fick Salt vittring från en brygga och markerade ut i vattnet där  
fiskarens kropp hittades under ytan 50 meter ut från land.

– Det blev en mycket tragisk utgång. Jag hoppas dock att vi 
underlättat de anhörigas sorgearbete eftersom vi ändå hittade 
honom så snabbt, säger Rikard Kullenberg.
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Klart för förlängd försöksperiod av skärgårdens hurtigrutt
Nordsydlinjen i Stockholm skärgård, som startade som ett för-
sök under förra året återuppstår i sommar igen. Med start den 
20 juni och med något större båtar. Den nordsydliga skärgårds-
linjen kastade loss från Arholma till Nynäshamn på försök under 
förra sommaren. Utvärderingen, som slutfördes under hösten, 
visade att linjen blivit en så stor succé att försöket förlängdes en 
sommar till. Det är nu klart att Ressel rederi kör linjen i år med 
fartygen Kungsholm 
och Gripen, med om-
kring 60 platser vardera. 
Bryggorna som linjen 
angör vid är i stort de 
samma som under förra 
året och kostnaden för 
linjen är lite lägre, 3,8 
miljoner kronor kostar 
linjen i år.

Nord-syd-linjens bryggor (vissa ändringar kan ske)
Arholma Nord, Simpnäs, Arholma, Östersjö, Lidö, Fejan, 
Kapellskär, Norröra, Stämmarsund på Blidö, Kolsvik på Yxlan, 
Själbottna, Finnhamn, Stora Kalholmen, Möjabryggorna Långvik, 
Ramsmora, Löka, Berg, Södermöja och Möjaström, Stavsnäs, 
Östanvik och Solvik på Nämdö, Rögrund, Dalarö, Kymmendö, 
Ornö kyrka, Fjärdlång, Gruvbryggan på Utö och Nynäshamn.

Temporära uppdragsavtal för skärgårdstrafiken klara 
Trafiknämnden i Stockholm läns landsting godkände i februari 
de temporära uppdragsavtal som trafikförvaltningen tecknat för 
skärgårdstrafiken. Anledningen till de temporära avtalen är över-
klagande av den upphandling som genomfördes under hösten. 
Trafikförvaltningen har, efter analys och riskbedömning, valt att 
i väntan på utfall av överprövningar teckna temporära avtal med 
de leverantörer som förordades i tidigare upphandling, och som 
beslutades i trafiknämnden 17 november 2015. Trafiken i skär-
gården drivs från mitten av april av följande leverantörer:

• Norra skärgården: Blidösundsbolaget
• Norra mellanskärgården: TRSM Group1 AB
• Innerskärgården: Blidösundsbolaget
• Södra mellanskärgården: TRSM Group1 AB
• Sydöstra skärgården: Utö Rederi AB
• Södra skärgården: Utö Rederi AB

De temporära avtalen följer samma indelning och upplägg  
som tidigare upphandling, och baseras i allt väsentligt på samma 
villkor som ställdes i denna. Vid frågor kontakta trafikförvaltning-
ens presstjänst, 08-686 15 50.

Stena köper fyra nya bränsleeffektiva fartyg
Stena har skrivit kontrakt på fyra nya RoPax-färjor med planerad 
leverans under 2019 och 2020, med en option på ytterligare fyra 
färjor. Färjorna är optimerade för effektivitet och flexibilitet och 
kommer att byggas på AVIC Shipyard i Kina. 

– Under de senaste två åren har våra ingenjörer lyckats ta fram 
en design som inte bara är 50 procent större än dagens genom-
snittliga RoPax-färjor, men kanske desto viktigare, de har också 
inkluderat de lösningar för minskade utsläpp och ökad effekti-
vitet som utvecklats inom Stena under senare år. Dessa fartyg 
kommer att vara de mest bränsleeffektiva färjorna i världen och 
sätter en ny branschstandard när det gäller prestanda, utsläpp 
och kostnadseffektivitet som ger Stena Line ger en stark position 
de kommande decennierna, säger Stena Lines VD Carl-Johan 
Hagman.

Färjorna kommer att ha en kapacitet på mer än 3 000 längd-
meter med ett bildäck som bygger på genomfartsprincipen och 
kommer att kunna ta cirka 1 000 passagerare, med fullt ombord-
serviceutbud. Huvudmaskinerna kommer att vara ”Gas Ready” 
och är förberedda för att kunna konverteras till metanol eller LNG. 

Nya vägfärjan byggs i Estland
Trafikverket Färjerederiets nya frigående vägfärja (av Saturnus-
typ) byggs på det estniska varvet Baltic Workboat AS, som 
har erfarenhet av att bygga vägfärjor och även att bygga olika 
typer av avancerade fartyg för den svenska staten. Margus 
Vanaselja, vd i Baltic Workboats AS, skrev på nybyggnadsavta-
let tillsammans med Trafikverkets rederichef Anders Werner på 
Trafikverkets rederikontor i Vaxholm i mars.

– Det är glädjande att vi fortsätter förstärka Färjerederiets flot-
ta. Den nya vägfärjan blir ett viktigt tillskott i vårt arbete med att 
öka vår kapacitet. Varvet Baltic Workboats är nytt för oss som 
leverantör, men har den erfarenhet och kompetens som efter-
frågades i vår anbudsförfrågan och vi är glada att få anta deras 
anbud, kommenterar rederichef Anders Werner.

I likhet med Saturnus, som byggdes vid det finska varvet 
Uudenkaupungin Työvene, blir den nya vägfärjan 100 meter lång 
och 18 meter bred. Färjan kommer att ha utrymme för 80 bilar 
och 297 passagerare och byggs för en last på max 600 ton. Enligt 
Trafikverket Färjerederiet blir skrovet utformat så att bränsleför-
brukning och utsläpp hålls på en låg nivå. Tack vare modern far-
tygsteknik kommer färjan att kunna framföras av en besättning på 
endast två personer. Byggnationen av den nya vägfärjan inleds i  

år och beräknas vara  
klart till 2017. I upp-
handlingen ingår 
option på ytterligare 
ett fartyg i samma 
storlek.

Vägfärjan Saturnus. FOTO: TRULS PERSON, TRAFIKVERKET
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Skärgårdsredarnas nya styrelse
Skärgårdsredarnas styrelse 2016/2017. Från vänster: Per 
Hermansson, Sundsvall, Lotta Rammus, Refsnäs, Erik Götheus 
(suppleant), Stockholm, Fredrik Almlöv, Stockholm, Anders 
Olsson, Strömstad, Louise Ressel (suppleant), Stockholm, Henrik 
Börjesson (vice ordförande), Styrsö, Bertil Pevantus (ordförande), 
Göteborg samt Anders Åman, Göteborg. Saknas på bilden Niklas 
Drakenberg (suppleant), Stockholm.

Medicinska Intyg samarbetar med 
Skärgårdsredarna!
I april 2016 har Medicinska Intyg 
och Skärgårdsredarna slutit ett 
samarbetsavtal för att erbjuda 
Skärgårdsredarnas medlemmar 
hjälp med medicinska frågor och de 
läkarintyg som Transportstyrelsen 
kräver. Medicinska Intyg är en läkar-
mottagning i centrala Stockholm som 
specialiserats på att utfärda läkarintyg 
för yrkesfolk inom sjöfart och transport. Mottagningen bemannas 
av specialutbildad personal för att garantera tjänsternas kvalitet. 
Medicinska Intyg arbetar också aktivt med förebyggande vård 
och hälsa för företag och kan inom ramen för samarbetet med 
Skärgårdsredarnas erbjuda en ny typ av företagshälsa. 

Bertil, Anders och Hans till Almedalsveckan
Skärgårdsredarna medverkar som vanligt vid den Maritima 
Mötesplatsen under Almedalsveckan. På tisdagen, under rubriken 
Kan vattenvägen utveckla besöksnäringen? samtalar bl a Bertil 
Pevantus från Styrsöbolaget och Anders Olsson från Kust Event 
i Strömstad på ämnet ”Skärgårdstrafiken är en förutsättning för 
en levande skärgård, men kan den utveckla besöksnäringen?” 
På torsdagen är ämnet Sjöfartens miljöfördel och då ska Hans 
Thornell från Green City Ferries berätta om det senaste konceptet 
E/S BB Green (Airiel). Förhoppningsvis finns även fartyget på plats 
i Visby hamn för visning. (På Skärgårdsredarnas hemsida finns 
mer information om fartyget.)

Skärgårdsredarnas nya hemsida
Vår hemsida har uppnått den ålder när ny teknik gjort att den  
börjat fungera sämre. Vi har därför uppgraderat oss med ny teknik  
och därmed har sidan också fått ett nytt och mera användar- 
vänligt utseende. Den är dessutom anpassad för smartphone och 
surfplatta. Alla funktioner finns kvar så det är bara att sätta igång 
och utforska sidan: www.skärgårdsredarna.se 
Vi tar tacksamt emot synpunkter på sidan till: 
leena@skargardsredarna.se

Skärgårdsredarna hälsar nya medlemmarna 
TRSM Group 1 och Limöbåten Rederi AB välkomna!

Nya medlemsfartyg 
Limöbåtens Drottning Silvia och Green City Ferries E/S BB Green 
(Airiel)

Medlemsnytt

Drottning Silvia.

Inför införandet av nya nationella regler för yrkessjöfarten (PNF) 1 januari 2017.  
Skärgårdsredarna planerar att sätta samman en introduktionskurs om de nya reglerna för  
intresserade medlemsrederier. Utbildningen tas fram i samverkan med sjörättsjuristerna Rolf Ihre och  
Mattias Widlund. Förutom introduktionskursen hoppas vi kunna erbjuda en kurs i sjörätt med inriktning  
på köp och försäljning av fartyg, upprättande av management- och operatörsavtal m.m.  

Hör av er till Affe Norgren för mer information: affe@skargardsredarna.se

På gång

Carl Kilander, leg. läkare

Airiel (E/S BB Green).
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Planerad driftsättning
En handledning och ”komma igång information” kommer att  
sändas ut till alla registrerade rederier innan nya Redarwebben  
tas i drift. Planerad produktionssättning är vecka 22.

Mål med nya Redarwebben
• Informationen ska hämtas vid källan
• Öppen och transparent behandling med bevakning  

och förhandsbesked
• Minimalt med papper
• Förbättrade kontrollmöjligheter
• All relevant information ska finnas digitalt vid beslutstillfället
• Återkoppling till berörda av ärendegången

Fördelar
• Snabbare
• Billigare
• Enklare
• Ingen pappersarkivering

För ytterligare information:  
vänd er till Konrad Asterbäck, Sektionen för sjöpersonal:  
konrad.asterback@transportstyrelsen.se

NYA REDARWEBBEN FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN
Mönstringsrapportering ska enligt lag ske på alla svenska 
handelsfartyg. Som alla vet är sjötid nödvändig för att få ut  
de flesta certifikat och behörigheter eftersom utfärdandet 
baseras på teoretisk utbildning och praktik.  

Det system för registrering av mönstringar, Redarwebben, som 
Transportstyrelsen och tidigare Sjöfartverket, tillhandahåller är 
en datatjänst som syftar till en enkel och snabb rapportering av 
sjötjänster för sjömän. Alternativet vore ett nästan oändligt antal 
intyg om sjötjänstgöring som skulle skrivas av redaren, bevaras 
och skickas in i kopia av sjömannen och bedömas och arkiveras 
av myndigheten.

Redarwebben har funnits sedan 2007 men håller nu på att få ett 
stort ansiktslyft. Hittills har rapporteringen skett en i taget, d.v.s. 
en sjöman, ett fartyg, en befattning. Den stora skillnaden i nya 
Redarwebben är tanken att rapporteringen sker gruppvis, alltså 
flera sjömän, flera fartyg, flera befattningar samtidigt. Eftersom 
Redarwebben i första hand är ett verktyg för rederierna har vi haft 
flera kontakter med branschen, bland annat Skärgårdsredarna, 
och anpassat metoderna till hur man vill arbeta i verkligheten. 

Det blir därmed ett mycket kraftfullt verktyg som förutsätter att 
användaren kan hantera det. Det gäller att ta det försiktigt i början 
och, vartefter man blir varm i kläderna, öka hastigheten. 
Ytterligare en skillnad är att rapporteringen sker i tre olika moment: 
påmönstring, dagredovisning och avmönstring. Dagar kan alltså 
rapporteras under året, t.ex. månadsvis för att det ska var klart till 
årsskiftet.

En ny lista med färgmarkeringar tillkommer för bevakning av 
sjömännens dokument, certifikat, behörigheter, sjöfartsbok, läkar-
intyg m.m. Rött för Utgånget, Gult för Dags att förnya och Grönt 
för Ingen fara.

Redarwebben är en del i ett större informationssystem som 
Transportstyrelsen arbetat med sedan länge där så mycket 
som möjligt ska ske digitalt och papperslöst. Där ingår även 
Sjömanswebben (Mina sidor för sjömän), Sjöläkarwebben och 
Utbildarwebben och direktbetalning. Målet är att all information 
ska presenteras för handläggarna direkt på datorn och därefter 
arkiveras digitalt. Förenklat stoppas allt ner i en digital tratt och 
kommer ut i form av en behörighet.

Förutom Redarwebben kan rapportering ske med blankett eller 
med datafil. Slutresultatet blir detsamma. Datafilerna skapas av 
separata program som Transportstyrelsen inte tillhandahåller men 
väl godkänner. Blanketterna ska i första hand ses som undantag 
t.ex. för att ändra en äldre mönstring. Skärgårdsredarnas mönst-
ringssystem kommer fortsatt att fungera tills vidare så att alla hin-
ner byta arbetssätt i lugn och ro. 

Transportstyrelsen informerar
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Som ni säkert vet så har Kustbevakningen och Transportstyrelsen 
sedan länge en överenskommelse som bl.a. innebär att vi ska göra 
minst en kontroll per år ombord på svenska fartyg under 1500 brt. 
Kontrollerna brukar normalt innehålla kontroll av certifikat, fartom-
råde, behörighet, bemanning och nykterhetskontroll. 

Anledningen till kontrollerna är inte att vi har en brottsmisstan-
ke eller misstanke om någon oegentlighet i normalfallet. Syftet 
är att säkerställa (när fartyget är i drift) att fartyg och besättning 
uppfyller de krav som finns. Kustbevakningen vill göra det för att 
kontrollera sjösäkerheten men även för att säkerställa att sund 
konkurrens råder så att ingen bortser från kraven som finns för att 
på så sätt ha lägre kostnader och möjlighet att konkurrera ut en 
seriös redare. 

Kustbevakningen är mån om att dessa kontroller görs så sjösäker-
hetsmässigt bra som möjligt och att vi även tar hänsyn till näring-
ens förutsättningar. Om vi ropar upp befälhavaren för att göra en 
kontroll så är vi medvetna om att vi ibland behöver avvakta för att 
hitta ett tillfälle som passar bägge parter. Vi har förståelse för att 
det ibland kan vara olämpligt med en kontroll t.ex. när hela besätt-
ningen är upptagen med att många passagerare ska gå ombord 
eller i land. Framför era eventuella synpunkter på VHF:en så kom-
mer vi om möjligt att ta hänsyn till dem.

Jag vill även passa på och slå ett slag för att ni kan höra av er när 
ni upptäcker något som ni anser att vi ska kontrollera. Om ni vill 
vara anonyma så går det också bra.

Ring till Ledningscentralerna i Stockholm 08-578 976 00 eller 
Göteborg 031-727 91 00.

Väl mött till sjöss!

Kenneth Neijnes
Regionchef 
Kustbevakningen nordost

Kustbevakningen informerar

FOTO: KUSTBEVAKNINGEN
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Nästan fyra miljoner för skydd av grunda havsvikar
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt drygt 3,9 miljoner 
kronor för att kartlägga och skydda grunda havsvikar i Stockholms 
skärgård. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Stockholm i samar-
bete med Världsnaturfonden, WWF, Stockholms universitet och 
Skärgårdsstiftelsen.

Nordisk ministerdeklaration mot plastskräp i haven
Under det nordiska miljöministermötet i Helsingfors i april enades 
Sveriges klimat- och miljöminister Åsa Romson och de nordiska 
ministrarna om en deklaration som syftar till att intensifiera arbetet 
för att få bort plastavfall i haven. Deklarationen kommer att lyftas 
vid ett FN-möte i maj och avser stärka arbetet mot allt plastavfall, 
inklusive mikroplaster, som orsakar svåra ekologiska och hälso-
mässiga problem.

Vattenbilar
Ett samarbete mellan studenter på KTH och Konstfack har 
lett fram till sex intressanta bilar som tar sig fram lika bra på 
Stockholms gator som på stadens vatten. Amfibiefordonen är 
skapade i ett studentprojekt kopplat till EU-tävlingen Future Urban 
Mobility. Denna tävling är arrangerad av konsortiet Efficient Urban 
Light Vehicles och är ett sätt att uppmuntra universitetsstudenter 
och andra att skapa mer hållbara stadstransporter. Ämnet som 
sådant passar studenterna från KTH och Konstfack väl eftersom 
det är just inom hållbara stadstransporter som framtidens arbets-
tillfällen finns.

– Det är viktigt att studenterna inte bara jobbar akademiskt  
med olika teorier utan också får chansen att lösa verkliga problem. 
Att tussa ihop blivande industridesigner från Konstfack med bli-
vande ingenjörer från programmet Marina system på KTH är ock-
så en god idé, de kommer ändå att jobba tillsammans i arbetslivet 
längre fram, berättar Anders Rosén, universitetslektor på institu-
tionen för farkost och flyg vid KTH.

– Tre bilar är gjorda för persontransport och tre för att frakta 
gods. Vi tweakade så att säga konceptet en smula eftersom stu-
denttävlingen enbart gällde transporter på land. Det fanns dock 
inget i reglerna som sade att sjötransporter inte var ok, säger 
Anders Rosén.

Den bil som enligt Anders Rosén lyckades lite bättre än de  
andra går under namnet Aquair.

– Den här studentgruppen gjorde en ganska fri tolkning av upp-
giften att ta fram en farkost för godstransport. Aquair skulle bland 
annat kunna användas av Stockholm stad för provtagning, till 
exempel av luft och vatten, något som staden redan gör på andra 
sätt. Sedan skulle bilen kunna visa upp resultatet i realtid. Aquair 
skulle kunna vara en informationsplattform, helt enkelt, och upp- 
lysa medborgarna om luft- och vattenkvalitet. Men också informe-
ra om att dessa mätningar förekommer, säger Anders Rosén.

Kraftigt förbättrad luft i Göteborg med nya svavelregler 
Den 1 januari 2015 infördes ett nytt svaveldirektiv för sjöfarten i 
Nordsjön och Östersjön. Det innebar att det tillåtna gränsvärdet 
för svaveldioxidutsläpp skärptes rejält. Det har lett till kraftigt för-
bättrad luftkvalitet i Göteborg enligt Göteborgs Hamn. Sjöfartens 
svaveldioxidutsläpp minskade med över 70 procent mellan 2014 
och 2015, medan partikelutsläppen minskade med 50 procent.
– Det här är väldigt positivt, både för miljön och för människors 
hälsa. Svavelutsläpp är sjöfartens stora problem globalt och det 
här visar att direktivet verkligen gjort skillnad i vårt närområde, sä-
ger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.
I Göteborgsområdet har sjöfartens utsläpp minskat från 330 ton 
svaveldioxid 2014, till 91 ton 2015, vilket innebär en minskning 
med över 70 procent. Partikelutsläppen halverades, från 22 ton 
till 11 ton under samma period. Bakom siffrorna står IVL Svenska 
Miljöinstitutet.

FAKTA:
Svaveldirektivet innebär att svavelhalten i marint bränsle 
bara får vara 0,1 procent i farvattnen i norra Europa. I större 
delen av världen gäller 3,5 procent. Från 2020 gäller 0,5 pro-
cent i övriga delar av EU och från 2025 är det 0,5 procent i 
övriga delar av världen som gäller. Bakom direktivet står  
den internationella sjöfartsorganisationen IMO. 
Skärgårdstrafiken kör sedan länge på lågsvavlig diesel,  
t ex MK1 med 0,001 % svavelinnehåll (10 ppm). 

Många frågor och svar på välbesökt seminarium om  
urban sjöfart
För att urban sjöfart ska kunna bidra till en hållbar tillväxt krävs bra 
logistiksystem, tidig planering, bra noder mellan olika trafikslag, 
modiga politiska beslut och samverkan mellan ett flertal aktörer.
Så kan man summera det välbesökta seminariet Vatten i staden 
– barriär eller tillväxt som hölls i Göteborg den 11 mars. Flera av 
seminariets talare var överens om den urbana sjöfartens potential 
men det finns också utmaningar. Bland annat när det gäller sjö-
fartens påverkan på miljön och att övertyga andra om att urban 
sjöfart kan vara en del i en hållbar helhet.

Viking Line-donation för bättre skärgårdsmiljö
Av intäkterna för varje plastpåse som säljs i Viking Line-fartygens 
taxfreebutiker donerar rederiet en del till miljöarbetet i Östersjön. 
Under 2015 inbringade kampanjen sammanlagt 70 000 euro,  
varav hälften går till Håll Sverige Rent och hälften till den finländ-
ska miljöorganisationen Håll Skärgården Ren. Kampanjen inled-
des våren 2014, och redan i fjol donerade Viking Line sammanlagt 
50 000 euro till de två organisationerna.

– Vi höjde priset på plastpåsarna med några cent och med 6,6 
miljoner passagerare på ett år säljer vi en hel del plastpåsar, säger 
Viking Lines informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström till 
Sjöfartstidningen.

Miljökampanjen har lyckats så väl att Viking Line har beslutat att 
fortsätta med den även i år.

– Den har lyckats väl och vi har ett gemensamt intresse. Folk blir 
allt mer miljömedvetna och vi hjälper gärna till på det här sättet, 
säger Johanna Boijer-Svahnström.

Hon säger att Viking Line gärna vill bära sitt ansvar för miljön på 
olika nivåer eftersom fartygen dagligen rör sig dagligen i skärgår-
den.

– Förutom våra egna miljösatsningar vill vi stödja de organisatio-
ner som jobbar konkret med att skydda skärgården.

Miljö och teknik

Aquair. Design Lina Wilckens och Johan Ansander.
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Joachim Glassell blir ny chef för 
Sjöfartsforum
Joachim kommer närmast från 
branschorganisationen Svensk Handel 
där han varit näringspolitisk expert och 
arbetat med att främja medlemsföre-
tagens affärsnytta vid politiska beslut 
kring infrastruktur och logistik. 

”Med sin goda erfarenhet kring arbe-
tet mellan näringsliv och samhälle är vi 
mycket glada över att Joachim nu kom-
mer att ta över det viktiga arbetet med 
att utveckla den maritima näringen”, 

säger Claes Berglund ordförande i Sjöfartsforum.
”Jag ser fram emot att fortsätta det fina arbete som gjorts inom 

Sjöfartsforum hittills. Det är med stor ödmjukhet jag tar mig an 
denna uppgift och ser fram emot leda föreningen”, säger Joachim 
Glassell. 

Joachim tillträder tjänsten den 1 juni. Anna Risfelt Hammargren 
som varit föreningens vd i nästan tio år slutar den 10 juni.

Ny VD för Göta Kanalbolag
Roger Altsäter har av styrelsen för AB Göta kanalbolag blivit 
utsedd till ny VD. Han tillträder den 1 september 2016. Roger 
Altsäter är 48 år och arbetar sen 8 år tillbaka som VD för ASM 
Foods i Mjölby. Roger är en målinriktad och ambitiös ledare med 
en gedigen erfarenhet från flera olika branscher.

Jakob Granit ny generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten
Regeringen har utnämnt Jakob Granit till generaldirektör för Havs- 
och vattenmyndigheten. Han kommer närmast från en tjänst som 
Stockholmschef och vice VD för Stockholm Environment Institute 
och tillträder sin tjänst den 1 september.

Åsa Kärnebro ny hamnkapten i Göteborg
Göteborgs Hamn har utsett Åsa Kärnebro till ny hamnkapten.  
Hon efterträder Jörgen Wallroth som går i pension i mars efter 22 
år som hamnkapten. Åsa Kärnebro har haft rollen som vice hamn-
kapten i Göteborgs Hamn sedan 2010, och ser i sin nya position 
flera möjligheter att ytterligare stärka hamnens konkurrenskraft i 
Europa och världen. 

Ragnar Johansson tar över 
klubban
Ragnar Johansson från Svenska 
Orient Linien AB är Föreningen 
Svensk Sjöfarts nya ordförande. 
Han efterträder Anders Boman, 
Walleniusrederierna AB, som  
varit föreningens ordförande  
under fyra år och nu valdes till 
vice ordförande tillsammans 
med Lars Höglund, Furetank 
Rederi AB och Dan Sten Olsson, Stena AB.

Helena Leufstadius ny VD för Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafiks styrelse har utsett Helena Leufstadius 
som ny VD för Svensk Kollektivtrafik. Helena kommer närmast 
från Sweco, där hon i nästan 5 år varit expertkonsult. Innan dess 
har Helena haft en rad nyckelpositioner i kollektivtrafikbranschen 
bland annat VD för Västtrafik Sjuhärad, VD för Styrsöbolaget och 
Upplands Lokaltrafik samt avtalschef på SJ AB.

– Jag ser verkligen fram emot att fortsätta utvecklingen av 
Svensk Kollektivtrafik som den samlade kraften för medlemmar-
na i branschfrågor. Vi ska arbeta nära medlemmarna i vardagen, 
driva frågor proaktivt och sprida kunskap och erfarenhetsutbyte 
via olika kanaler och mötesplatser, säger Helena Leufstadius.

Rikard Engström vice VD på Svensk Sjöfart
Rikard Engström, ekonomie doktor i företagsekonomi, har an-
ställts som vice vd med ansvar för näringspolitik vid föreningen 
Svensk Sjöfart fr o m den 23 maj 2016. Rikard kommer närmast 
från en tjänst som chefsstrateg på Trafikverket med ansvar för 
gods- och logistik samt uppdrag för EU-kommissionen. 

Henrik Malm tar över efter Linda Ahl på MAN
Henrik Malm är sedan 1 mars 2016 Head of PrimeServ på MAN 
Diesel & Turbo Sverige AB. Henrik har de senaste 2,5 åren varit  
ansvarig för affärsutvecklingen för MDT Sverige men kliver nu  
fram och tar över ansvaret för hela den svenska marknaden för 
MDT’s marina motorer och turboladdare. Innan han började på 
MDT 2013 arbetade Henrik på Wärtsilä och har en bakgrund som 
sjöingenjör.

Person- & företagsnytt
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Svensk Sjörätt
Hugo Tiberg, Johan Schelin och Mattias Widlund.
Jure förlag, 2016.

En monografisk framställning av den svenska sjörätten med sär-
skilt fokus på frågor som rör fartyg, sjösäkerhet, sjöarbetsrätt, 
befälhavaransvar, kollisioner och bärgning. Boken innehåller även 
exempel på hur olika författningar tillämpats i några fall samt källor 
till lagstiftningen. Läs mer på www.jure.se 

Två nya pusselbitar i Stockholms sjöfartshistoria
Förra sommaren hittades flera vrak mellan Skeppsholmen  
och Kastellholmen. Nu läggs ytterligare två bitar till pusslet om 
Stockholms sjöhistoria, med två nyupptäckta vrak som kan  
vara äldre än skeppet Vasa.

– De är gamla, stora och kraftiga, precis som de vi hittat tidigare, 
säger Jim Hansson, marinarkeolog på Sjöhistoriska museet.
De två nyupptäckta vraken ligger sida vid sida strax utanför 
Skeppsholmen, i närheten av det flytande vandrarhemmet af 
Chapman. Upptäckten gjordes i mitten av april, då Sjöhistoriska 
museets marinarkeologer på uppdrag av Stockholms Länsstyrelse 
undersökte sjöbottnen utanför Skeppsholmen.

Att resa genom livets stormar
Ingemar Thorsson
Förlag: Vulcan

Ingemar Thorsson, Rederi AB Bohuslänska Kusten, har skrivit en 
personlig bok om sin uppväxt som utomäktenskapligt barn från 
1938 och framåt. En allmängiltig bok om barnhem, bortadoption 
och fördomar. Boken kostar 200:- plus frakt och kan beställas av 
Ingemar på telefon 0708-384 940. 

Kultur & boknytt Pressreleaser
Tillåtet kartlägga djup för personligt bruk
Den 1 maj blev det tillåtet att för eget bruk kartlägga djup och 
göra befintliga sjökort mer detaljerade även i havet. Tidigare har 
det endast varit tillåtet i insjöar, vattendrag och kanaler. På så 
sätt ökar säkerheten i vatten med många grund och båtägare får 
bättre möjlighet att utforska nya farvatten. Garmin presenterade 
nyligen Quick Draw Contours – en funktion där man kan rita egna 
sjökort med hjälp av en kompatibel sjökortsplotter1 och ekolods-
givare. Registreringen sker i plottern och lagras på ett minneskort. 
Användaren kan sedan välja att dela informationen med närmaste 
familje- och vänkretsen eller hålla det för sig själv.

Marinplus AB och Odelco går samman
Odelco AB har förvärvat Marinplus AB och blir därmed en distri-
butör som kan erbjuda ett komplett sortiment med produkter och 
lösningar inom strömförsörjning, moderna elsystem, säkerhets- 
och övervakningssystem. Odelco har under många år tillverkat 
och marknadsfört produkter inom strömförsörjning, elinstallatio-
ner och batteriövervakning. I sortimentet finns starka varumärken 
som till exempel Victron, BlueSea, Lopolight, SilentWind, Sterling 
Power och Oceanvolt. Produkterna säljs av butiker, installatörer 
och varv samt finns som standardutrustning hos många båttill-
verkare. Marinplus marknadsför användarvänliga lösningar till 
båtbranschen från varumärken som till exempel Maretron, AMEC, 
FLIR, EmpirBus, Bluefin LED, Ocean Signal, Actisense och VDO. 

MRV – Monitoring, reporting and verification
Blueflow Technologies AB har beviljats medel från Energimyndig-
heten  för utveckling av MRV-stöd i Blueflow Fuel. MRV står för 
"Monitoring, reporting and Verification" och är namnet på EU-
förordning 2015/757. Förordningen föreskriver att alla fartyg över 
5000 gt som angör eller avgår från en EU-hamn skall mäta och 
rapportera CO2-utsläpp och hur mätningen samt rapporteringen 
ska gå till. Senast den 31/8 2017 ska samtliga fartyg lämna in en 
"Monitoring plan" som beskriver hur de avser följa förordningen. 
Denna plan ska godkännas av "verifikatörer" utsedda av myndig-
heten. Verifikatörerna ska jämföra planerna med rapporterna och 
när allt är godkänt utfärda certifikat som ska finnas ombord. Det 
här kommer troligtvis att bli krångligt för många. Stödet man fått 
från E-myndigheten ska gå till att anpassa nuvarande system så 
att det uppfyller kraven i förordningen.

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!

FOTOTÄVLING Chans  

att vinna
FINA

PRISER!

5–7 oktober 2016
Skärgårdsredarnas 
höstmöte i Hjo
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Själv kallar sig Ove ibland för ”bonnapoj-
ken från Skaraslätten”. Det började egent-
ligen med en maskinteknisk utbildning i 
Trollhättan, och som färdig ingenjör fick 
han på 1970-talet jobb som säljare på 
dåvarande Nynäs Petroleum. Man sålde 
och marknadsförde oljeskyddsutrustning, 
vilket ledde till att han började resa runt 
i världen och kom i kontakt med många 
inom den marina sektorn, bland annat 
den svenska kustbevakningen och flera av 
de svenska varven. På så vis kom han även 
i kontakt med Djupviks varv på Tjörn och 
fick arbete där som varvsingenjör. När så 
varvet bytte ägare 1976–1977 fick Ove 
erbjudande att bli vd för hela varvet. 

En av varvets många kunder var Styrsö- 
bolaget, och när den gamle vd:n gick i 
pension 1988 tillfrågades Ove om att ta 
över bolaget, och det gjorde han med stor 
framgång. Styrsöbolaget var ett gammalt 
anrikt rederi som trafikerat skärgården 
sedan slutet av 1860-talet. Sedan 1949 
hade ägaren Göteborgs stad drivit trafi-
ken i skärgården med Styrsöbolagets far-
tyg.  År 2000 köpte Ove Styrsöbolaget av 
Göteborgs kommun. Han sålde det 2004 
till Veolia Transport Sverige AB.

Ove skapade sig snart ett namn inom 
sjöfartskretsar, inte bara i Göteborg utan 
över hela landet. Det var därför inte så 
underligt att man inom Skärgårdsredarna 
gladdes mycket när Ove accepterade pos-
ten som styrelseordförande i föreningen. 
Det var också genom Ove som arbetet 
för att bredda anseendet i sjöfartskretsar 
kom igång på allvar, inte minst i kontak-
terna med berörda myndigheter. Först och 

främst kontaktade man Sjöfartsverket, 
som tidigare i stort sett behandlat fören-
ingen som luft.

Den nya styrelsen i början av 1993 be-
stod förutom Ove Boström som ordfö-
rande av Åke Norén som vice ordförande,  
Jan Branting vd (ordförande 1991-1992), 
Curt Sundquist kassör, Stefan Karlsson se-
kreterare samt Kent Krusell och Christer 
Heurlin som övriga ledamöter. Ove berät-
tar hur det hela började: 

”Till en början var ju inte vi som tillhörde 
de kommunala rederierna välkomna som 
medlemmar i föreningen. Man var i för-
sta hand ute efter att organisera mindre, 
privata rederier för att skapa en röst inom 
svensk sjöfartsnäring. Det var problem 
med att bilda en struktur för ledningen, 
och man insåg att det nog krävdes ett stör-
re engagemang för att det skulle kunna 
bli något av föreningen. Små redare hade 
fullt upp med sin egen verksamhet och 
inte tillräckligt med tid för att engagera 
sig. Det var nog anledningen till att jag 
blev uppringd av styrelsen, som undrade 
om jag kunde tänka mig att vara med och 
arbeta för föreningen.

Jag hade med åren blivit väl insatt i hur 
lagar och förordningar fungerade inom 
svensk sjöfart, inte minst Sjömanslagen. 
Många av de medlemmar från smårede-
rierna som det var frågan om hade svårt 
att tillämpa denna lag. Eftersom jag lev-
de med dessa förordningar inom Styrsö- 
bolaget förstod jag att detta var ett jätte-
bekymmer för de små familjerederierna. 
Det gick helt enkelt inte att tillämpa denna 

typ av lag rent ekonomiskt, eftersom det 
ju för det mesta var familjemedlemmarna 
som körde båtarna och drev rederiet. Där 
spelade varenda krona stor roll för om det 
hela skulle gå runt ekonomiskt. Jag kände 
genast att det här var en förening som jag 
skulle hjälpa och lägga lite tid på för att få 
en bättre struktur på verksamheten.”

Tidigare hade Jan Branting fungerat 
som både vd och styrelseordförande. Det 
var viktigt att försöka avlasta Jan och få 
två personer att engagera sig i förening-
ens arbete. Ove förstod också att om man 
skulle komma någonstans måste man 
också ta på sig en tydlig och stark roll. 
”Det passade mig, och det gjorde att jag 
också kunde påverka arbetet för framti-
den”, fortsätter Ove Boström. ”Jag var 
glad att Stefan Karlsson kom med som 
sekreterare för att ta ansvar för styrelse-
protokoll och allt viktigt pappersarbete 
som annars var betungande om jag själv 
skulle sköta det.”

Föreningens kansli låg ännu i Sträng-
näs hos Jan Branting. I Strängnäs arbetade 
också Leena Tegevi i sitt företag Ordkraft 
som ansvarig för tidningens prenumera-
tioner och marknadsföring. Hon var en 
viktig länk redan under den här tiden. 
Ove fortsätter:

”Tidigt förstod både jag, Stefan Karlsson 
och övriga styrelsen att ett av problemen i 
föreningen var hur kansliet och tidningen 
sköttes. Branting hade mycket annat att 
arbeta med. Han hade sitt rederikontor 
i samma lokaler som föreningens kansli 
och var samtidigt engagerad som lokal-

Full fart framåt med  
Ove Boström!

Det är en makalöst vacker försommardag nere vid Styrsöbolagets rederikontor vid Långedrag.  
Havet är blått. Himlen är blå. Solen gassar över bryggor och båtar. Här hade Ove Boström sitt kontor 

med utsikt över havet under många år på 1990-talet. Samtidigt var han aktiv styrelseordförande  
och företrädare för småföretagarna i föreningen Skärgårdsredarnas (f.d SWEREF) flotta 1993–1996, 

och föreningen utvecklades mycket under Oves tid. 

✯  Lennart Jarnhammar | Porträttet

Här fortsätter berättelsen om föreningen Skärgårdsredarnas historia, berättad av Lennart Jarnhammar.
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politiker. Vi bestämde att vi skulle träffas i 
Strängnäs för en genomgång av hur saker 
och ting skulle kunna förändras för fram-
tiden. Förutom jag själv och Stefan var 
det även Jan Branting, Leena Tegevi och 
Anders och Per Ahlerup. Det var Ahlerups 
som skötte och producerade föreningens 
tidning Redaren.

Det stora problemet var tidningen, som 
vi alla tyckte inte speglade verksamheten 
i föreningen utan mest handlade om äldre 
fartygshistoria.

Tidningens layout och tryckkvalitet var 
heller inte något att skryta över. Det kän-
des mest som ’klipp och klistra’.

Ganska snart urartade mötet eftersom 
man inte ville lyssna på våra argument 
och önskemål. Vi hävdade att vi inte var 
intresserade av att betala för något som 
vi inte fick. Vi ville ha riktig branschtid-
ning, ingenting annat. Det blev en minst 
sagt hätsk diskussion som slutade med att  
Ahlerups inte ville släppa tidningens 
namn, Redaren, som man ansåg sig äga 
rätten till. För att överlåta namnet krävde 
man en rejäl ekonomisk kompensation.

Till slut sade jag: ’Vi skiter i namnet. Vi 
kallar oss Passagerarredaren istället!’ Så 
vi bar helt enkelt ut hela kansliet, packade 
in allt i min bil och åkte hem till Göteborg. 
Jan Branting avgick med ekonomisk kom-
pensation och Leena Tegevi kontraktera-
des och tog över vår nya tidning Passa-
gerarredaren (numera Skärgårdsredaren). 
Sedan dess har Leena gjort ett fantastiskt 
arbete med allt som har med tidningen att 
göra, inte minst ekonomiskt.”

Vid den här tiden i början av 1990-talet 
handlade praktiskt taget allt i föreningen 
om tekniska frågor. Mest av allt handlade 
det om besiktningar av båtarna, och de 
skedde varje eller vartannat år. Kontakten 
med Sjöfartsverket var ytterst sparsam. 
En del hade ingen kontakt med Sjöfarts-
verket alls, utöver besiktningen. Förening-
ens småredare ansåg sig illa behandlade, 
och bedömningen av fartygen skedde på 
ett sätt som ingen begrep sig på. Man frå-
gade sig varför sjöfartsinspektionerna var 
mer krävande i Göteborg än i Stockholm. 
Reglerna som Sjöfartsverket tillämpade 
var som ett lotteri. Andra frågor handlade 
om bemannings- och behörighetsfrågor.

En av Oves första åtgärder var att 
ordna ett möte med sjöfartsdirektören 
Bengt-Erik Stenmark på Sjöfartsverket. 
Ove och Stefan Karlsson reste till mötet 
i Norrköping tillsammans med Kent Kru-
sell. ”Det blev ett möte som jag sent ska 
glömma”, berättar Ove och fortsätter: 

”Efter att vi fått vänta ett tag kom 
överdirektören och placerade sig på ga-
veln av det stora konferensbordet. Längs 
sidorna satte sig alla hans underlydande 
experter. Med myndig ton började han 

med orden: ’Jaha ja, ni ville träffa oss. Vad 
är det ni vill?’ Jag berättade hur vi upp-
levde kontakten med Sjöfartsverket. Det 
handlade om bristande information och 
om de många olika besked vi fick på våra 
frågor. Vi ville istället ha en kontinuerlig 
dialog med Sjöfartsverket. Jag erbjöd ock-
så verket att använda vår tidning för sin 
information till våra medlemmar.

Överdirektören dröjde ett tag och slog 
sedan ut med armen mot sina medhjälpa-
re och sa: ’Nu är det så här att ingen av de 
här herrarna har någon kapacitet för att 
kunna skriva.’ Med de orden sopade han 
ut hela gänget.” 

Ove skrattar när han berättar vad som 
hände och fortsätter: 

”I början av den följande diskussionen 
var praktiskt taget allt omöjligt att ge-
nomföra. Men plötsligt blev överdirek-
tören alldeles tyst. Nästan en hel minut. 
Så tog han till orda igen och berättade att 
det var självklart att vi skulle börja sam-
arbeta. Nu var som genom ett trollslag allt 
möjligt. Nu skulle verket hjälpa till på alla 
möjliga vis genom att bilda samarbets-
grupper och mycket annat. Det var ett av 
de märkligaste möten jag varit med om.”

Alla var lätt förbryllade när man gick 
från mötet, men det var inledningen till ett 
allt bättre samarbete med Sjöfartsverket. 
Det bildades samarbetsgrupper som gjor-
de att man kunde diskutera många viktiga 
frågor inom föreningen. Det kunde gälla 
sjösäkerhet, ISM-kodens införande, behö-
righetsfrågor, livräddningsutrustning, ra-
dioutrustning, radiocertifikat och många 

andra nya lagar och regler som utvecklade 
den svenska sjöfarten under 1990-talet. 
Engagemanget och arbetet förde också 
med sig att de större rederierna, som Wax-
holmsbolaget, Strömma och Styrsöbola-
get, blev medlemmar i föreningen. I och 
med det blev också föreningens ekonomi 
stärkt.

Arbetet inom föreningen blev med åren 
alltmer betungande. 1996 var ungefär tio 
personer aktiva med arbetet inom styrel-
sen, och man insåg att det i längden inte 
gick att begära att bara några få personer, 
helt obetalda, skulle ha tid att resa till sty-
relsemöten i Norrköping, Stockholm och 
Göteborg för att bevaka och arbeta med 
föreningens olika frågor. Det var dags att 
ha en avlönad ordförande.

Mycket hände under de år som Ove 
Boström var styrelseordförande. Det vik-
tigaste var att föreningen blev känd och 
accepterad av myndigheterna på ett helt 
annat sätt än tidigare. I allt högre grad fick 
man nu vara med och påverka när nya 
regler och lagar skulle införas. Det gällde 
framför allt de nya behörighetsreglerna, 
som man genom en väl fungerande arbets-
grupp var med och utformade. 

Ove Boström avgick som styrelseordfö-
rande efter väl förrättat värv vid årsskiftet 
till 1997, och lämnade då över ordföran-
deklubban till Arne Welin. Under Oves 
tid på ordförandeposten skedde mycket 
som gav föreningen en bättre och stabi-
lare form.

Ove Boström t.v. och Stefan Karlsson vid Långedrag 2015. FOTO LENNART JARNHAMMAR
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Utvecklingsarbetet, som har pågått sedan 
2014, har resulterat i miljösmarta drivli-
nor tillsammans med nyutvecklade pen-
delbåtar i tre olika storlekar och fyra olika 
framdrivningsalternativ.  Det handlar om 
en grön innovation inom närsjöfarten och 
Eurofeeders samarbetspartners hoppas 
och tror att deras nya fartyg med nyut-
vecklade framdrivningsteknik kommer 
att göra Sverige till ett föregångsland för 
Clean Shipping och skapa ytterligare ett 
skyltfönster mot den fossilfria världen.  

Pendelbåtar med fossilfri drift och  
flytande hållplatser. 
I samarbete med Lars Modin design 
(Delta) har tre olika fartyg utvecklats för 
optimal passagerarlogistik, mycket god 
bränsle- och underhållsekonomi samt 
lättdrivna och isförstärkta skrov för året 
runt bruk. Fartygen finns i storlekar för 
75 passagerare i E/D område, 150 passa-
gerare i E/D område samt 250 passagera-
re i E område. Fartygen är designade för 
att kombineras med flytande hållplatser. 
Detta för att skapa ett effektivt och säkert 
passagerarflöde men även för att säker-
ställa trovärdiga handikappanpassade 
fartyg. I och med att det alltid är samma 
nivå mellan fartyg och hållplats kan smala 
och skrangliga landgångar helt elimineras 
och effektiv av- och påstigning kan ske.  

Fraktfartyg öppnar för en bättre  
citylogistik 
I bland annat Stockholm och Göteborg 
pågår stora infrastrukturprojekt som bin-
der en stor mängd gods och lastbilar. De 
fraktfartyg som Eurofeeder har utvecklat 

har kapacitet att ersätta 100 lastbilar per 
resa och transporterar gods från samlast-
ningspunkter i städernas logistiknav till 
byggarbetsplatser i rätt tid utan slitage på 
vägar, utsläpp från lastbilar eller köer på 
vägarna. I Stockholm pågår stora projekt 
som till exempel Norra Djurgårdsstaden, 
Loudden, Telegrafberget och Kvarnhol-
men. På tillbakavägen fraktar fartygen 
byggavfall från byggplatserna. I Göte-
borg byggs bland annat Västlänken samt 
fraktas gods och passagerare till och från 
öarna i norra och södra skärgården. 
 
Framdrivningssystem 
Beroende på tillgången på bio/naturgas 
kommer fartygen att kunna erbjudas 
med fyra olika drivlinor, alla med syfte 
och fokus på att vara så miljövänliga som 
möjligt och minimera drift- och under-
hållskostnader. Mjukvaran för att reglera 
drivlinan är specialutvecklad för att söm-
löst säkerställa driftprofil efter aktuellt 
operationsområde, minimera underhåll, 
maximal livslängd på batterier och opti-
mera energianvändning.  

Biogasdrivna  
pendelbåtar snart här
Stad efter stad har identifierat ett behov av nya miljösmarta fartyg som är fossilfria, energieffektiva och framtids-
orienterade. Med den målbilden framför sig har Eurofeeder i samarbete med bl. a Energimyndigheten utvecklat nya 
drivsystem som är speciellt framtagna för pendelbåtar och fraktfartyg i närtrafik.   

Andreas Westergren, Eurofeeder Shipping AB
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• Biohybrid: framdrivning med el, batte-
ri och biogasgenerator/bränsleceller. 

• Elhybrid: framdrivning med el, batteri 
och dieselgenerator av högsta miljö-
klass.  

• Dieselhybrid. En kombination av 
konventionella dieselmotorer i kombi-
nation med elmotorer för hamn- och 
lågfartsdrift 

• Miljödiesel: en traditionell framdriv-
ning med dieselmotorer av högsta 
gällande miljöklass tillsammans med 
biodiesel.  

Miljö- och driftprofil
Biohybriden laddas under natten med el 
och gas. På morgonen är fartyget klart för 
drift i upp till 12 timmar utan stopp för 
laddning av el eller gas. Gasen levereras 
i ett befintligt nätverk och utvinns från 
mat- och toalettavfall som då återanvänds 
på ett 100 procent klimatsmart sätt, det 
ultimata kretsloppet för en fossilfri fram-
tid. (I och med invigningen i april 2016 
av biogasanläggningen på Henriksdals-
verken har Sverige fått en ytterst effektiv 
produktionsprocess av biogas).    

Samarbetspartners 
Fartygen och framdrivningssystemen har 
skapats med stöd av Energimyndigheten 
och i samarbete med Eurofeeder Ship-
ping, Sustainable Innovation, Lars Mo-
din Design, SSPA, Scandinavian Biogas, 
Stockholms Hamnar, Vattenfall samt El 
& Marinteknik. 

text: andreas westergren, 
ceo eurofeeder shipping ab

Biohybriden laddas under natten 
med el och gas. På morgonen 
är fartyget klart för drift i upp till 
12 timmar utan stopp för ladd-
ning av el eller gas.
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Vem behöver ett läkarintyg och vad innehåller det?
Varje yrkesverksam sjöman måste enligt internationella regelverk ha ett godkänt  
läkarintyg utfärdat innan påmönstring. Intyget skall dessutom alltid medföras  
ombord. Läkarintyget är en del i en tjänstbarhetsbedömning som läkaren gör för  
att trygga säkerheten ombord. Läkarintygens omfattning och innehåll varierar  
beroende på fartområde och befattning.

Läkarintyg för begränsad eller obegränsad fart baseras på en hälsodeklaration 
bestående av ett antal frågor om tidigare sjukdomar och hälsoproblem. Deklara- 
tionen kan sjömannan själv fylla i. Intyget skall därefter kompletteras med en medi-
cinsk undersökning. För inre fart kräver Transportstyrelsen ett läkarintyg med fokus 
på framför allt syn- och hörsel-funktioner där hälsodeklarationen inte är tvingande. 
Intyget måste förnyas vart fjärde år. För icke mönstrande besättningsmän finns  
undantag för kravet om läkarintyg.

Hur bra måste man se?
Kraven på synskärpa varierar med befattning. För de som igår i säkerhetsbesättningen 
krävs en synskärpa på minst 0,8 med båda ögonen med eller utan glasögon/linser och 
bättre syn än 0,2 utan glasögon/linser (normal syn är 1,0). Man skall dessutom ha 
normalt färgseende. För besättningsmän i intendenturen krävs synskärpa på minst  
0,2 med eller utan glasögon/linser. Hörselundersökning ska genomföras utan hörsel-
hjälpmedel. Prestationskraven varierar utifrån befattning.

Intyg enligt STCW Manila eller inte?
STCW Manila är namnet på den standard 
det internationella sjöfartsorganet  
IMO (International Maritime Organization) 
har fastställt att alla sjömäns utbildning 
och certifiering skall följa. Arbetet med att 
införa detta har pågått sedan 2011 och från 
och med första januari 2017 accepteras 
inte längre certifiering och intyg enligt äldre 
standard. Läkarintyg enligt STCW Manila 
följer en specifik mall som IMO har fastställt 
för att tydliggöra de medicinska kraven som 
ställs på sjömän i yrkestrafik. Eftersom de 
äldre intygen upphör att gälla efter 2016 bör 
nya intyg utfärdas enligt STCW Manila.

Sjömansläkaren  
om läkarintygen

Fråga 
Sjömansläkaren:

Vilken är den största hälsorisken  
för sjömän?

SVAR: Sjömän, liksom många andra 
yrkesaktiva i dagens samhälle, får 
alltmer passiva arbetsuppgifter. I takt 
med att robotar och maskiner kan göra 
stora delar av arbetet blir vi mer stilla-
sittande. Stillasittande och inaktivitet 
är en av vår tids stora riskmoment. 
Studier visar att risken för exempelvis 
hjärtinfarkt dubbleras om man har ett 
stillasittande arbete jämfört ett mer 
aktivt arbete.

Carl Kilander
Legitimerad läkare

Det finns idag tre fartområden  
på läkarintygen:
Inre fart
Till Inre Fart räknas kustnära trafik  
(maximalt 1 sjömil från skyddad hamn) 
samt trafik inom Sverige.

Begränsad fart
Till Begränsad Fart räknas trafik  
inom Europa, norr om Brest  
(Västra Frankrike).

Obegränsad fart
Som namnet antyder finns ingen  
begränsning för Obegränsad Fart.

Stockholm

M
ED

ICINSKA INTYG

T      B

Tidningens läsare är välkomna  
att maila in frågor till  
leena@skargardsredarna.se
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De stora farlederna i Stockholms skär-
gård 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 sedan 
andra halvan av 1800-talet eller tidigt 
1900-tal. På den tiden använde man sig 
av handlod och positioneringen var inte 
så exakt. En del av dessa områden tra-
fikeras av den kollektiva skärgårdstrafi-
ken genom Waxholmsbolaget, och det är 
dessa områden som kommer att sjömätas 
med start under våren 2016. Sjömätning-
en utförs av Sjöfartsverket. Därefter upp-
dateras Sjöfartsverkets elektroniska sjö-
kort med det nya sjömätningsresultatet 
så att Waxholmsbolaget får tillgång till 
förbättrade elektroniska sjökort. Även de 
reguljära sjökortsprodukterna kommer 
att uppdateras med den nya djupdatan 
under främst 2018. 

– Sjömätningsresultatet kommer ock-
så att användas för att göra analyser av 

Waxholmsbolagets rutter för att kunna 
hitta möjligheter till effektiviseringar 
och möjliga bränslebesparingar, säger 
Magnus Wallhagen. 

Sjömätning kommer att starta våren 2016 
och pågå även 2017. Därefter uppdateras 
sjökortsprodukterna under främst 2018. 
Projektet pågår 2016 – 2019. Normalt 
måste Sjöfartsverket prioritera sjömät-
ning och sjökortsprodukter för handels-
sjöfartens räkning, men genom EU-stödet 
från Interreg Central Baltic programmet 
kan verket nu även prioritera skärgårds- 
trafiken i Stockholmsområdet. 

– Det är fantastiskt glädjande att vi på det 
här sättet får möjlighet att samarbeta och 
få fram moderna sjökortsprodukter för 
skärgårdstrafiken. Det är ett bra exempel 
på vad Sjöfartsverket menar med mari-
timt partnerskap när vi samverkar med 
andra för att kunna göra mer tillsam-
mans, säger Magnus Wallhagen. 

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 sedan 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.

ADAPT  
Assuring Depth of fairways for  
Archipelago Public Transportation
Projektet ADAPT som beviljats EU-stöd 
är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, 
Stockholms läns landsting som ansva-
rar för den kollektiva skärgårdstrafiken i 
Stockholms län genom Waxholmsbolaget, 
samt Ålands landskapsregering som har 
motsvarande ansvar för skärgårdstrafiken 
i Ålands skärgård. Syftet är att samarbeta 
för att hitta möjligheter till effektivisering 
och möjliga bränslebesparingar samt att 
höja säkerheten för skärgårdstrafiken ge-
nom sjömätning och moderna sjökortspro-
dukter. Den totala budgeten är 2,2 miljoner 
euro, varav Interreg Central Baltic finansie-
rar 1,6 miljoner euro. 

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR: 
Magnus Wallhagen 
produktionschef sjögeografi, 
Sjöfartsverket.  
Tfn 010-478 49 18
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Plan för sjömätning i Stockholms skärgård. De gröna område-
na är sjömätta med moderna metoder. De röda områdena ska 
sjömätas med moderna metoder under 2016 och 2017 inom 
ramarna för det EU-finansierade samarbetet Adapt. Streck-
ade linjer är farleder, bruna områden är planerad sjömätning 
med angivet år.


