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Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning och behörigheter för sjöpersonal 

  
Om Skärgårdsredarna 

Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med yrkesfartyg i nationell fart. Fartygen är passagerarfartyg upp 

till 500 passagerare, färjor samt yrkesfartyg om minst 15 m med en bruttodräktighet under 500. Skärgårdsredarna 

organiserar cirka 110 medlemsrederier med tillsammans 330 fartyg som årligen transporterar fler än 35 miljoner 

passagerare och över 12 miljoner fordon. 

Skärgårdsredarnas medlemsrederier är statligt, kommunalt eller privat ägda och svarar för nästan all fartygsbaserad 

kollektiv-, vägfärje- och turisttrafik i Sverige. Många medlemsrederier är småföretag där redarna själva arbetar ombord på 

sina fartyg. Skärgårdsredarnas medlemmar bedriver trafik över hela landet i skärgårdar, längs kusterna, i insjöar och 

kanaler. Trafiken är en förutsättning för en levande skärgård och har stor betydelse för turism och rekreation. Vägfärjorna 

är en del av det svenska vägnätet. 

Drygt 75 procent av persontransporter i Skärgårdsredarnas medlemsfartyg sker i offentligt finansierad eller subventionerad 

kollektivtrafik. Resterande del är utflyktsbaserad linjetrafik, kryssningar, charter- och taxibåtsverksamhet. 

 

Skärgårdsredarna (SR) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. 

Till vår glädje kan man i bifogade konsekvensbeskrivningar se att intentionerna har varit att förenkla och möjliggöra.  

Vi vill gärna uppehålla oss lite kring traditionsfartygen. Hundra dagars sjötid på en 5-årsperiod kan ju naturligtvis ses som 

lite åtminstone i jämförelse med 12 månader på en 5-års period. Vi får då inte glömma att traditionsfartyg endast trafikerar 

på korta säsonger och många utan ordinarie turlistelagd trafik, i den betraktelsen är hundra dagar för många svårt att 

uppnå.Vi vet också att underhållstiden ombord med uppstart inför säsong och nedstängning därefter är betydligt längre än 

den tid som man kan räkna till behörigheten. Enligt de källor jag pratat med räknar man normalt med ca 10 dagar för 

uppstart och ca 20 dagar för nedstängning. Även om jag förstår att mycket ligger på maskinbefälet så arbetar man ofta lite 

annorlunda i den här typen av fartyg, man hjälps åt på ett helt annat sätt och även däcksbefälet är insatta och involverade i 

dessa dagar. Att få räkna lite mer tid än de stipulerade 4 respektive 10 dagarna till underhåll skulle nog hjälpa en hel del. 

Man kan naturligtvis också sänka de 100 dagarna men det kan väl ses som en större förändring än att öka på antalet 

underhållsdagar som ändå utförs för att få fartyget driftsatt under de korta säsongerna. 

Ett traditionsfartyg är ju ett levande kulturarv och vi måste tillsammans göra allt som står i vår makt för att bevara detta till 

våra barn och barnbarn i generationer. Det finns naturligtvis mycket som kan fallera med tanke på ekonomi och ideellt 

arbete, men det vore ju illa om det skulle hänga på några dagars underhållsarbete. 
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