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Vi närmar oss även sjösättning av projekt nationella före-
skrifter (Pnf) som vi sett fram emot som en nödvändig mo-
dernisering av regelverket för den nationella sjöfarten. Vi står 
utan tvekan inför ett paradigmskifte som förhoppningsvis 
kommer att leda till nya innovativa tankar avseende teknisk 
utveckling, bättre miljöanpassade fartyg, höjd säkerhet och 
kreativ utveckling av operativ ledning på rederi- och om-
bordnivå.

Skärgårdsredarnas medlemmar och Transportstyrelsen 
kommer ställas inför nya frågor och utmaningar att ta tag i 
om vi ska lyckas med regeringens mål: ”Sverige ska sträva 
efter att erbjuda det bästa regelverket i Europa för sjöfarten”.
Vi är väl medvetna om att det kommer krävas en hel del nytt 
innovativt tänk och arbete innan allt är på plats, men inställ-
ningen är positiv och fylld av framtidstro på utvecklingen av 
vår nationella sjöfart.

Under sommaren har en ny avgiftsremiss kommit ut och 
synpunkter ska vara inne medio september. Tyvärr är den 
första känslan man får att vi kanske överhuvudtaget inte ska 
bemöda oss att svara. Transportstyrelsen fortsätter sin tidi-
gare inslagna väg sedan 2009 att helt utestänga branschen 
från dialog och samråd. Ingen kommunikation eller informa-
tion till branschen har föregått remissen. Inga utvärderingar 
eller relevanta analyser om hur avgiftsmodellen har slagit 
mot olika fartygsgrupper har presenterats. Inga ekonomiska 
underlag har lämnats ut. Skärgårdsredarna har vid ett antal 
tillfällen vädjat om att få till en dialog innan man påbörjar nya 
avgiftstremisser. Trots att detta utlovats varje gång har det 
hittills aldrig hänt. 

Som svar på våra frågor och remissynpunkter säger man 
bara att uppdraget från departementet är att få in de kost-
nader man har och att detta ska betalas av brukarna. Hur är 
det möjligt att en myndighet med detta som enda argument 
fortsätter att klafsa på i sjöstövlarna utan att ifrågasätta om 
man har rätt kostnadskostym, bemanning, arbetssätt och 
framförallt debiterar rätt brukare rätt kostnad? Vi har inga 
problem med principen att brukaren betalar kostnaderna. 
Problemet är bara att det inte är så det ser ut idag. Vi har 
utifrån faktiska beräkningar lyckats visa att exempelvis 
E-fartygen är överdebiterade (vilket även TS medgett). 
Modellen som använts i tarifferna har t.ex. inte tagit hänsyn 
till att olika fartygskategorier har olika tillsynsintervall vilket 
givetvis är grunden till att det ska bli rätt avgifter.

Med tanke på att samarbetet mellan bransch och myndighet 
i övrigt fungerar alldeles utmärkt när det gäller regler, teknik, 
utbildning, operativ verksamhet och övriga gemensamma 
frågor är det än mer märkligt att allt som rör avgifter fort-
sätter att bedrivas i ”hemliga klubben” på administrativa 
enheten.

Sedan 2009 har Skärgårdsredarnas medlemmars kostnader 
för tillsyn ökat med ca 230-250 % och nu föreslås ytter-
ligare höjning på 20 %. Det som gör det hela fullständigt 
obegripligt är att avgifterna fortsätter att rusa samtidigt som 
rederierna nu ska ansvara för egenkontroll och myndigheten 
för systemtillsyn. Avgifterna borde givetvis stagnera för att 
sedan sänkas för rederierna då de påtar sig en stor del av 
det arbete och den administration som Transportstyrelsen 
vältrar över i form av tillsyn.

Om Transportstyrelsen ska bidra till att uppnå målen i den 
maritima strategin måste man nog börja se avgifter som en 
del i helheten när det gäller tillsyn och möjligheten att få till 
en lyckad implementering av PNF.

Med tanke på det föredömliga sätt som PNF drivits på 
med bra lyhörd projektledning, innovativa dialogmöten 
med högt i tak och fortlöpande relevant information så finns 
onekligen kompetensen på myndigheten. Kanske kan pro-
jektledningen för PNF lotsa administrativa avdelningen rätt 
och få igång en dialog och förståelse om helheten för att vi 
med gemensamma krafter ska få till det bästa regelverket i 
Europa.

Som en obotlig optimist väntar vi nu (återigen) på en inbju-
dan från Transportstyrelsen till dialogmöten om avgifter för 
att vi gemensamt ska kunna jobba fram en helt ny avgifts-
modell. Detta är en förutsättning för att vårt nya nationella 
regelverk ska fungera och få den legitimitet som vi alla 
hoppas på. 

För övrigt hoppas jag ni hunnit titta på vår nya fina hemsida 
och att alla medlemmar som har möjlighet dyker upp på 
höstmötet i Hjo.

Väl vakt//Affe 

Affe Norgren, vd

Vd har ordet 

Nu är sommarsäsongen slut och vi går in i höstturlistor och charter
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Chans  

att vinna
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Det måste inte vara fartyg på bilderna, det kan 
vara naturbilder från skärgården, stämnings-
bilder 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
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. 

Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje- och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare. Föreningen representerar 
115 medlemsrederier med 365 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och 11 miljoner fordon runt om i Sverige. Sammantaget 
förfogar medlemsfartygen över 55 000 passagerarplatser. Föreningen organiserar i huvudsak rederier med passagerarfartyg i skärgårdstrafik.

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

premier och villkor. 

Som medlem kan du alltid kontakta vårt kansli eller någon i styrel-
sen om du behöver hjälp. Du får dessutom alla våra publikationer och 
aktuell information utan kostnad. Vid årsskiftet var 115 rederier med 
sammanlagt 365 fartyg medlemmar i föreningen. Fler medlemmar ger 
en ännu starkare förening.

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

 
 För medlemskap kontakta kansliet, info@skargardsredarna.se 
 eller vice ordförande Henrik Börjesson på telefon 070-543 37 82.
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Skärgårdsredarnas  
höstmöte i Hjo

Välkommen till

ONSDAG 5 OKTOBER 2016

 11.30 Samling och lunch på hotellet  
  PLATS: Hotell Bellevue, Hjo

 12.30  Höstmötesseminarium med fika:
Nya forskningsrön om bottenfärg:  
Erik Ytreberg, Chalmers.
Transportstyrelsens kommande regelverk  
för fartyg och besättning: Daniel Hellström  
om PNF och Henrik Ramstedt om RUBB.
Senaste nytt från våra leverantörer:  
Scania Engines, Ramantenn, Willis och  
Ferry Systems (bokningssystem).
BB Green – ett helt nytt koncept: Hans 
Thornell, Green City Ferrries. 

 15.30  Incheckning och tilldelning av rum 
 16.00-17.30  Guidad stadsvandring i trästaden Hjo 
 18.30  Kopparbergs Bryggerier bjuder på fördrink

ombord på s/s Trafik i hamnen.  
 19.30  Trerätters middag på hotellet. 
  Underhållning: ”Sommarmorgon i Smögen”,

en ljudmonolog av och med tidigare fartygs- 
inspektören Mats Berggren. 

TORSDAG 6 OKTOBER 2016

 Från 07.00  Frukost på hotellet 

 09.00  Höstmötesförhandlingar (endast medlemmar)  
  PLATS: Hotell Bellevue, Hjo

 10.30  Fika 

 11.00  Workshop: Medlemsutveckling i 
  Skärgårdsredarna 2018 – 2025
 12.00-13.00  Lunch  

 13.00  Workshop, grupper och summering  
 14.30  Fika 

 15.30  Buss till Karlsborg 

 16.30  Historisk äventyrstur på Karlsborgs fästnings  
  museum 

 18.30  Fördrink och trerätters middag i  
  Västra Gravkaponjären 

 22.00  Återresa till Hjo 

FREDAG 7 OKTOBER 2016

 Från 07.00  Frukost på hotellet 

Den 5 – 7 oktober träffas vi i Hjo för intressanta möten och ett 
spännande program som inkluderar både trästaden Hjo och 
fästningen i Karlsborg. Du har väl anmält dig?

Vi samlas för gemensam lunch på hotell Bellevue som har en stor-
slagen utsikt över Vättern. 

Eftermiddagen inleds med att Erik Ytreberg från Chalmers delger 
oss nya forskningsrön om bottenfärg. Transportstyrelsens projekt- 
ledare för det nya nationella regelverket samt för översynen av 
bemannings- & behörighetsregler berättar hur arbetet fortgår och 
svarar på frågor. Därefter får vi senaste nytt från några av våra leve-
rantörer: Scania Engines berättar om nya miljömotorer, Ramantenn 
om nya radar och leasing samt Ferry Systems om sitt bokningssys-
tem. Willis informerar om försäkringslösningen och ALMEGA  
om avtalssidan. Vi får också intressant information om det nya  
konceptet BB Green – snabbgående pendelbåt med eldrift och  
minimalt vågsvall.

Besök på Ångaren Trafik
Under eftermiddagen hinner vi även med en rundvandring i den 
vackra trästaden Hjo. 

På kvällen blir det drink ombord på S/S Trafik innan vi serveras 
en trerätters middag på hotellet. Underhållning: ”Sommarmorgon  
i Smögen” med tidigare fartygsinspektör Mats Berggren.

Workshop
På torsdagen hålls föreningsmöte efter frukost, därefter inleds  
en workshop om branschen och föreningens framtida roll år  
2017 – 2025. Det nya nationella regelverket innebär en ny spel- 
plan och vi diskuterar hur det kan påverka branschen.

Karlsborgs fästningsmuseum
På eftermiddagen åker vi till Karlsborg för att få en ”historisk även-
tyrstur” på fästningsmuseet. Där blir det även trerätters middag 
under tegelvalven innan vi återvänder till hotell Bellevue.
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Akvedukten i Håverud är en konstruktion 
där båt, järnväg och bilväg korsar varan-
dra i olika plan. Den byggdes av värmlän-
ningen Nils Ericson och hans son Werner 
för att ta fartygstrafiken förbi forsarna i 
Håverud. Berget var så skört att det inte 
gick att bygga slussar där, så man tillver-

kade helt enkelt en plåtränna där fartygen 
kunde gå.

Färden går genom sjöar och slussar för-
bi samhällen som Buterud, Mustadsfors, 
Dals Långed och Billingsfors, orter som 
på sin tid var betydelsefulla, och avslutas 
i Bengtsfors. Då har man tillbringat fem 
timmar ombord.

Ägarna
Passagerarfartyget Storholmen drivs av 
Storholmen Kanaltrafik AB bakom vilket 
bolag makarna Sture och Annika Holme- 
dahl står. De har en gedigen bakgrund 
inom sitt område. 

Sture är uppvuxen vid kanalkanten. 
Hans far, Gösta, hade det lilla lastfartyget 
Odin, och på detta fartyg fick Sture sin ut-
bildning. Senare arbetade han i en el- och 
vitvarubutik och är mycket händig. Sture 
gör, tillsammans med Annika, allt under-
hållsarbete själva. Det är en förutsättning 
för att kunna driva trafiken.

Annika håller på med kost och mat och 
är i grunden kostekonom/dietist och har 
ett förflutet i resebranschen. Hon var ti-

digare kostchef i Bengtsfors kommun och 
vet hur man skall hantera matvaror både 
i teorin och i verkligheten. I år har hon 
bytt meny på Storholmen. Nu får man en 
underbar varmrökt lax som är framtagen 
av det lokala rökeriet i Håverud, potatis, 
grönsaker och en smakrik örtsås. Vill man 
kan man ta ett lokalt öl till. Närproduce-
rat och ekologiskt.

Rederiet
Storholmen hade gått i trafik på Dalslands 
kanal sedan säsongen 1938. Hon insattes 
då i trafik mellan Ed och Töcksfors och 
mellan Lennartsfors och Bengtsfors. Hon 
ägdes av samma familj i flera generationer 
fram till maj 2008 då makarna Holme- 
dahl tog över.

– Det var en dröm för oss när vi fick till-
fälle att överta denna trafik, säger Annika. 
Synd bara att chansen kom så sent. Sture 
är redan pensionär och om några år är jag 
där också. Men vi brinner för vårt jobb. 
Under säsongen, från maj till september, 
är det i princip 16 timmars arbetsdagar 
och det är nästan som man inte vet hur 

Är det något man kommer ihåg från skoltiden om Dalsland är det akvedukten i Håverud. 
Och det är just i dessa fagra nejder som passagerarfartyget Storholmen har sin bas. Att åka på Dalslands kanal 
är en upplevelse. Det tycker nog de flesta som har gjort det. Förutom akvedukten, vacker natur, gamla bruksorter
och engagerad guidning erbjuds man också god mat.

Storholmen  
Kanaltrafik AB

Sture Holmedahl i styrhytten på Storholmen. 
FOTO PRIVAT
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Akvedukten i Håverud är en konstruktion där båt, järnväg och bilväg  
korsar varandra i olika plan. Den byggdes av värmlänningen Nils Ericson  
och hans son Werner för att ta fartygstrafiken förbi forsarna i Håverud.

sommaren varit. Vintertid gör vi inga tu-
rer. Då laddar vi batterierna. Gärna med 
lite golf i södra Europa.

Båten
Storholmen fyller i år 120 år och den 
har en intressant historia. Hon byggdes 
av järn på klink 1896 i Oskarshamn av 
Oskarshamns Mekaniska Verkstad med 
namnet Furesøen för ett danskt rederi för 
trafik på sjön Furesøen. Snart nog visade 
det sig att fartyget var för stort för sin trad 
och redan efter två år togs hon ur trafik 
och utbjöds till försäljning.

Den vittbefarne sailorn John Berg från 
Gävle slog till och köpte henne i juni 1900 
”as is” i Insjön. Han förde henne ut till 
Öresund med hjälp av en maskinist och 
två ångvältar. Sedan kom hon upp till 
Gävle och sattes i trafik mellan staden 
och Bomhus under namnet Bomhus II. 
Under första världskriget blev det ont 
om kol och hon såldes därför i februari 
1917 till sockerbagare Lundevall i Enkö-
ping som använde fartyget till att frakta 
ut gäster till sitt värdshus Fagerudd. Detta 
blev också fartygets nya namn. I maj 1927 
återvände hon till Norrland och kom till 
Holmsund och fick heta Döbeln. Nu blev 
det trafik mellan Umeå och Holmsund.  
I juli 1933 såldes hon till kapten Edman 
i Ljungskile och fick namnet Storholmen. 

Hon sattes i trafik mellan Ropsten och 
Viggbyholm, därav namnvalet. Efter två 
år kom hon ner till Göteborg och gick i 
trafik i skärgården innan hon i mars 1938 
såldes till Lennartsfors för den trafik som 
hon kanske har blivit mest känd för.

Båten var ångslup fram till 1951 då hon 
fick sin första motor, en Deutz. Numera 
sitter det en Volvo Penta i henne. År 1969 
byggdes hon om vid Kållandsö Varv och 
förlängdes samtidigt med 3 meter. 1973 
fick hon en ny styrhytt.

Turerna ofta fullbokade
Numera har fartyget certifikat för 100 
passagerare. Stor omsorg läggs ner på 
marknadsföring och ofta är turerna full-
bokade. Måndag, onsdag och fredag går 
turen mellan Bengtsfors och Håverud och 
tisdag, torsdag och lördag i motsatt rikt-
ning. På söndagen vilar man sig. Rederiet 
samverkar med Dalslandia som gör mot-
svarande turer så att man kan åka i den 
riktning man vill under alla vardagar.
text & foto: krister bång

Annika Holmedahl på Storholmens däck.

Lunchen med varmrökt lax. Vy över den berömda akvedukten i Håverud.

År 1900 kom fartyget till Gävle och fick namnet Bomhus II. FOTO FRÅN KLUBB MARITIM
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M/S Skraken kommer under årets hela isfria tid att trafikera 
skärgården runt Furusund. Större öar som anlöps är Norröra, 
Söderöra och Gräskö. Öborna har möjlighet att åka till Brom-
skär på Blidö, Köpmanholm på Yxlan, Östernäs på Rådmansö 
samt Furusund. Fartyget har certifikat för 30 passagerare. 
Marschfarten är omkring 20 knop och maxfarten 26 knop. 

Tillgänglighet och miljöanpassning
Skraken har mycket god tillgänglighet utan besvärliga nedsteg 
och är även utrustad med en handikapptoalett. Fartyget är 
byggt i ett plan vilket gör det mycket bekvämt att stiga på och 
av även för passagerare med begränsad rörlighet. Skrovdesig-
nen är dessutom gjord med integrerade propellertunnlar för att 
minimera djupgång samt reducera svallvågor. Fartyget har en 
robust konstruktion och samtliga motorsystem har designats 
och tillverkats för att klara gång i issörja och bruten isränna. 
Det har också uppvisat utomordentliga köregenskaper också 
i högre sjö, och för att citera rederiet, fartyget är ”en riktig 
fyrhjulsdriven Jeep – fast på sjön”. En stor vikt har satts vid att 
åstadkomma en god bränsleekonomi.  Miljöpåverkan minime-
ras ytterligare genom valet att montera in Scania-motorer med 
erkänt låga utsläppsvärden.  

Kort byggnadstid
Skraken är byggd i Karleby i Finland av Ab Kewatec Aluboat 
Oy och beställdes när upphandlingsresultatet var klart i janua-

ri. Byggtiden har varit mycket kort (knappt åtta månader) vil-
ket varvet satt en ära i att klara av med utlovad kvalitet, enligt 
rederiet. Fartyget har finansierats av Svenska Skeppshypotek 
som har Riksdagens uppdrag att medverka till en föryngring 
och modernisering av den svenska handelsflottan. Den långa 
avtalstiden med Trafikförvaltningen har gjort det möjligt för 
Svenska Skeppshypotek att finansiera ett nybyggt passagerar-
fartyg för Stockholms skärgård.

Blidösundsbolagets 
nybygge

Som ett resultat av Stockholms läns landstings upphandling av skärgårdstrafik har Blidösundsbolagets låtit 
bygga ett nytt mindre skärgårdsfartyg. M/S Skraken invigdes den 2 september i närvaro av ett tiotal inbjudna. 
Fartyget är det första och enda nybygge Blidösundsbolaget beställt i modern tid. Invigningstillfället bestod 
också av en lunch ute på akterdäcket i det soliga vädret samt en provkörning. 

text & foto: niklas oscarsson, blidösundsbolaget och jens ahlskog, kewatec

Fartyget klarar sig med enmansbesättning och befälhavaren kan 
förutom att framföra fartyget också själv sköta biljettförsäljning och 
fjärröppna dörrar. På bilden Fredrik Liw, skeppare och rederiinspek-
tör på Blidösundsbolaget.

M/S Skraken invigdes och togs i bruk av Blidösundsbolaget 2 september.
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TEKNISK SPECIFIKATION SKRAKEN:
Dimensioner: längd 14,9 m, bredd 4,8 m, 
djupgående 1,1 m
Byggnadvarv: Oy Kewatec AluBoat Ab
Deplacement, lätt: 17 ton
Huvudmotorer: 2 x Scania DI13, effekt  
2 x 331 kW/450 hp @ 2100 rpm
Backslag: ZF 325IV
Nav system: Adveto ECDIS 2000 och Simrad 
radar
Antal passagerare: 30 / 63 passagerare  
Fartområde: SE-E

Invigning och provtur i strålande september- 
väder, fr v:  Nicklas Holmberg, Fairwater Marine; 
Jonathan Pertot, Trafikförvaltningen; Göran 
Ahlqvist, Blidösundbolaget; Lars Johansson, 
Svenska Skeppshypotek; Anders Korsgren, 
Svenska Skeppshypotek; Jens Ahlskog,  
Kewatec samt Indrek Pöldma, Sjöblick.

Salongen är ljus och rymlig med stryktåliga  
stolar från norska Georg Eknes industrier AS.

Skraken har ett stort maskinrum där allt är 
lättillgängligt och prydligt monterat.
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Det är nu ett halvår sedan regeringen 
lanserade sin maritima strategi och 
vision, om ”Konkurrenskraftiga, inno-
vativa och hållbara maritima näringar 
som kan bidra till ökad sysselsättning, 
minskad miljöbelastning och en attrak-
tiv livsmiljö”. Vi tvingas konstatera att 
regeringen hittills försummat ett antal 
uppenbara tillfällen att börja förverk-
liga visionen. Stadsmiljöavtalen, som 
ska gå till miljömässigt bättre trafik-
lösningar, har bara gått till spårväg och 
eldrivna bussar, Klimatklivet delfinan-
sierar över tusen laddplatser för elbilar 
och regeringen arbetar nu med att ta 
fram en särskild peng till elbussar. Men 
inte ett enda projekt, inte en enda krona 
går hittills till att ställa om sjöfarten, 
trots att regeringen själv betonar sjö-
fartens roll i kollektivtrafiken, och slår 
fast att de som kan bidra till en hållbar 
sjöfart ofta är ”mindre eller medelstora 
företagare som inte alltid har tillgång 
till större internt utvecklingskapital”, 
och därför behöver man ”stimulera 
maritima näringar”.

Det mesta av framdrivning av bilar, 
bussar och fartyg sker idag med för- 
bränningsmotorer, som släpper ut 
koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx) 

och partiklar (PM). Debatten om vad vi 
kan göra åt dessa utsläpp är förvirrande 
för många. Vi sätter upp klimatmål och 
satsar på energieffektivitet, förnybart, 
hållbart och fossilfritt. Men vi tycks ha 
svårt att skilja mellan åtgärder avseende 
klimat och miljö. Förenklat kan man 
säga att klimatdiskussionen handlar om 
koldioxiden och dess klimatpåverkan, 
och miljödiskussionen handlar om 
luftföroreningar av typ kväveoxid och 
partiklar. Om klimatfrågor handlar om 
globala problem så är miljöfrågorna i 
högsta grad lokala. Det handlar om här 
och nu.

Enligt European Emission Agency dör 
500 000 människor i Europa i förtid 
p.g.a. utsläpp av NOx och PM. Det gör 
det märkligt att CO2 har fått en sådan 
huvudroll i utsläppsdebatten.

Trafikverket har under 2015 uppda-
terat sitt underlag för ”Samhällsekono-
miska principer och kalkylvärden för 
transportsektorn”. Detta används för att 
beräkna samhällets kostnader för lokala 
utsläpp av bl.a. NOx och PM. Enligt un-
derlaget värderas 1 kg NOx som släpps 
ut i Stockholms innerstad till knappt 40 
kr/kg. Partikelutsläpp värderas till så 
mycket som 12 600 kr/kg!

Sjöfarten genererar stora lokala 
utsläpp. Kanske inte så mycket jämfört 
med biltrafiken i en stad, men utsläppen 
blir ändå väsentliga då det rör sig om 
stora och ofta äldre diesel-motorer med 
lägre utsläppskrav. En pendelbåt med 
en trafikintensitet som Djurgårdsfärjan 
använder ca 125 000 liter diesel/år och 
släpper enligt de beräkningsmodeller 
som Naturvårdsverket använder för 
ansökningar till Klimatklivet ut ca 5 000 
kg NOx och ca 75 kg PM per år. Skulle 
man elektrifiera en sådan färja sparar 
samhället ca 1 145 000 kr per år!  
– En samhällskostnad motsvarande ca  
9 kr/liter diesel vilket skall jämföras 
med att operatören av färjan betalar  
3,5 – 4 kr/liter med rådande oljepris.

Eldriven båttrafik reducerar samhällskostnaden 
för utsläpp markant!

Insändare

E/S BB Green, först i Sverige med ASV teknik  
och batteridrift (Air Supported Vessel), drivs av  
Green City Ferries. Än så länge i testtrafik. 
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Att eliminera lokala utsläpp för att för-
bättra luften i en stad som Stockholm 
med ökande sjötrafik måste alltså vara 
positivt för samhället. Då måste dock 
kraven i upphandlingar och regelverk 
för sjöfart på inre farvatten utformas 
på ett sätt som ger de mest miljövänliga 
och för samhället mest kostnadseffekti-
va lösningarna.

I Oslo har man både tänkt och gjort. 
Oslo har, genom sitt geografiska läge 
mellan berg, tidvis mycket höga NOx- 
halter och politikerna har därför infört 
restriktioner. Vidare har de premierat 
användningen av elbilar och Oslo är 
t.ex den Teslatätaste staden i världen. 
”Det er ikke svert att innføre regle-
ringer når det dør Oslobor” säger ett 
kommunalråd från Oslo. Miljöorgani-
sationen Zero i Norge har en stark på-
verkan och driver mot ”Zero emission” 
2030. Nu tar man itu med färjetrafiken.

Eldrift är ju utsläppsfri där driften 
sker. Sedan kan man diskutera hur det 
är vid källan där elen produceras. Ur 
folkhälsosynpunkt borde man i största 
möjliga utsträckning övergå till eldrift 
där NOx-nivåerna är som högst dvs 
i städerna. Där finns också de bästa 
förutsättningarna för eldrift i form av 
infrastruktur med laddmöjligheter.

Idag saknas det tyvärr drivkrafter för 
övergång till eldrift av färjor och min-
dre fartyg trots att varken teknik eller 
ekonomi utgör något hinder.  

I Norge pågår en övergång till eldrivna 
bilfärjor. Varför går vi då inte snabbt 
mot en ökad användning av eldrift i 
svenska inlandsfarvatten? Jo, det finns 
inga politiska visioner eller uttalade 
mål för övergång till en utsläppsfri 
framdrivning av denna typ av fartyg i 
städer. I Stockholms Läns Landstings 
Trafikförvaltning har man en ”Plan 
för övergång till drift med icke-fossila 
bränslen inom sjötrafiken”. I den finns 
inte eldrift med som ett alternativ man 
överväger. 

Med lite kunskap om vad som händer i 
andra länder och då framför allt Norge 
vill vi nu uppmana Regeringen att 
genomföra tre punkter för en mindre 
hälsofarlig, mer klimatsmart sjöfart:

1. Utöka möjligheten till nedsatt 
energiskatt på el även för mindre 

fartyg – under 400 i bruttodräktighet, 
ett volymmått som ju inte ens Djur-
gårdsfärjan kommer upp i.

2. Kopiera den i Sverige redan 
existerande NOx-avgift som 

finns för vissa energiproducerande 
verksamheter med 50 kr/kg. Lagstift-
ningen finns redan och det borde inte 
vara svårt att genomföra en utökning 
och bilda en NOx-fond enligt norsk 
förebild med uppgift att understödja 
NOx-fri verksamhet.

3. Ändra på direktiven till statliga 
Skeppshypotek så att de kan ge 

långa lån till förmånlig ränta för miljö-
inriktad om- och nybyggnad.

Därtill bör varje kommun, landsting 
och region sätta egna miljömål för sjö-
farten såsom Utsläppsfri sjöfart 2025:

1. Sätta miljömål av typen  
”Utsläppsfri sjöfart i Stockholm 

2025”. Då råder inte längre någon  
osäkerhet för fartygsägare som måste  
se långsiktigt på sina investeringar.

2. Ge dispens för vissa fartyg  
(t.ex. gamla ångfartyg) och  

övergångsregler eller omförhandlingar 
av långtidskontrakt för andra.

3. Kräva att varje rederi lämnar 
planer för om- och nybyggnad 

av varje enskilt fartyg.

Förutom att hälsan förbättras hos 
stadsbor och att samhällets kostnader 
för utsläppen minskas radikalt så kom-
mer många företag med ny teknik att 
växa, skapa arbetstillfällen och få goda 
exportmöjligheter från ett land som 
visar kompetens och handlingskraft i 
miljöfrågor. 

Hans Thornell 
VD Green City Ferries Rederi AB

Mattias Goldmann 
VD Fores med 2030-sekretariatet

E/S BB Green, först i Sverige med ASV teknik  
och batteridrift (Air Supported Vessel), drivs av  
Green City Ferries. Än så länge i testtrafik. 
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Förenklade standardavtal
för SkärgårDSrEDArNAS mEDlEmmAr

För att underlätta förhandling och avtals-
skrivande stödjer Skärgårdsredarna ett 
arbete med att ta fram några svensksprå-
kiga basdokument som bedöms att med-
lemmarna kan ha användning av. Avtalen 
är avsedda att användas som checklistor 
och som förslag på lösningar av enskilda 
frågor. Utformning av avtalen görs av 
sjörättsjuristerna Rolf Ihre och Mattias 
Widlund i samarbete med bland annat 
Jure Förlag AB.

Avtalen byggs upp med en villkorsdel 
som innehåller förslag till kortfattade och 
balanserade arbets-, ansvars- och riskför-
delningar, en boxdel för individuella upp-
gifter om affären samt en så kallad rider 
med utrymme för tilläggsklausuler. Till det-
ta kopplas Råd och Anvisningar med för-
klaringar och med tips på alternativa lös-
ningar om standardvillkoren inte passar. 

Dokumenten skall ses som förslag. Av-
talens parter måste själva tänka igenom, 
förhandla och komplettera texterna så att 
avtalen passar och är tillräckliga för den 
avsedda affären. 

MoA svenskt fartyg
Det första standardavtalet som plane-
ras är ett köpavtal som får kodnamnet 
”MoA Svenskt fartyg” (MoA står för 
Memorandum of Agreement som är 
den internationellt etablerade, och ofta i 
Sverige använda, benämningen på avtal 
för fartygsförsäljning). Målgruppen är i 
första hand säljare och köpare av fartyg 
avsedda för användning i skärgårdstrafik 
eller kustnära farvatten. Texterna är inne- 
hållsmässigt i det närmaste klara men 
eftersom publicering kommer att ske di-
gitalt så återstår viss teknisk bearbetning 

innan det första avtalet kan presenteras 
på Skärgårdsredarnas hemsida.

Planen är att som kommande avtal 
även färdigställa och publicera
• ett tidsbaserat avtal för hyra av  

bemannat eller obemannat fartyg

• ett uppdragsbaserat befraktnings- 
avtal samt 

• ett managementavtal

Dessa förenklade avtal kan förhopp-
ningsvis vara till stor hjälp för Skärgårds-
redarnas medlemmar. Avtalen kommer 
att säljas på marknaden men kommer av 
Skärgårdsredarnas medlemmar kostnads-
fritt kunna laddas ned och användas via 
inloggning på föreningens hemsida. 

Vid överlåtelser och befraktningar av fartyg, vid sjötransporter och andra sjörelaterade uppdrag används ofta  
något av de väletablerade engelskspråkiga standardavtal som bl.a. internationella branschföreningar publicerat.  
Då parter och fartyg är svenska, och affärerna rör väl kända förhållanden, kan textbearbetningen av omfattande  
engelskspråkiga standardavtal bli onödigt tungt. Parterna väljer ibland att istället ta fram egna skriftliga avtal eller  
att göra affären helt eller delvis muntligt, det vill säga avtala utan att upprätta ett genomarbetat skriftligt avtal. 

Dokumenten skall ses som förslag. Avtalens parter måste själva tänka igenom, förhandla  
och komplettera texterna så att avtalen passar och är tillräckliga för den avsedda affären. 

rolf Ihre och mattias Widlund är sjörättsjurister med nautisk utbildning. Bägge har tidigare haft  
kontakter med Skärgårdsredarna/Sweref och båda har flerårig erfarenhet som författare och föreläsare 
inom sjörättens område. rolf har erfarenhet som bolagsjurist i ett rederi och har flerårig erfarenhet som 
sjörättsadvokat. mattias är advokat och även verksam som redaktör vid Jure förlag.

Advokaterna Rolf Ihre & Mattias Widlund
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Stenpirens resecentrum, som uppförts av Västtrafik, omfattar 
en flytbrygga för båttrafiken, spårvagns- och busshållplatser 
samt en terminalbyggnad med Pressbyrån, serveringar och 
vänthall. Från mitten av augusti 2015 trafikeras Stenpiren av  
de båda linjerna i älvtrafiken. 

Sedan tillkomsten av Stenpirens resecentrum har många bo-
ende och besökare haft förväntningar på att det skulle bli trafik 
även till södra skärgården, inte minst från Göteborg & Co 
som har stadens uppgift att marknadsföra Göteborg och södra 
skärgården. Efter beslut från Västtrafik och Göteborgs stad 
blev det trafik från Stenpiren till södra skärgården när sommar-
tidtabellen inleddes den 19 juni. Trafiken kördes som ett test 
under sommartidtabellen fram till 20 augusti och återkommer 
förhoppningsvis nästa sommar. 

Många resenärer valde Stenpiren
Hur har det då gått med resandet i sommar? Jo, mycket bra får 
vi säga. Varje dag har det gått en förmiddagstur till Stenpiren 
med Vesta. 10.50 har Vesta avgått från Stenpiren via Salthol-
men och andra öar till Vrångö med en restid på ca 1,5 timma 
till slutbryggan. På eftermiddagen har det gått en returresa till 
Stenpiren och därefter en tur från Stenpiren till södra skärgården. 
Eftermiddagsturerna har trafikerats med Ylva, Silvertärnan eller 
Vesta. Västtrafiks ordinarie taxa har gällt på turerna och det 
har därmed varit samma pris för resa från Stenpiren som från 
Saltholmen. 

Den tur som haft flest resenärer är som förväntat 10.50-turen 
från Stenpiren. Turen har alltid haft fler påstigande på Sten- 
piren än på Saltholmen. Under perioden 19 juni-31 juli har  
16 000 resenärer gått ombord eller iland på Stenpiren räknat 
på samtliga turer, medan 5 000 resenärer valde att stiga på vid 
Saltholmen på dessa turer.

Sommaren på västkusten har inte varit så varm och fin som 
önskat, men det var en vecka i juli som det var riktigt soligt och 
gott. Då körde vi extraturer från Stenpiren 10.50 direkt  

Sommarens skärgårdsturer 
från Stenpiren i Göteborg

Ombordstigning på  
Vesta vid Stenpiren.

I sommar var det första gången i modern tid som det gick 
att resa med skärgårdsbåt från Stenpiren i Göteborg till 
södra skärgården i vanlig reguljär kollektivtrafik. Trafiken 
har körts av Styrsöbolaget som en utökad del i uppdraget 
att trafikera södra skärgården för Västtrafik. 
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till Vrångö med Älv-Snabben 3. När det var som mest reste 750 
passagerare från Stenpiren och 400 från Saltholmen, där det 
även behövdes extrabåtar. Återresorna på eftermiddagen har 
haft god men lite lägre beläggning beroende på ett mer utspritt 
resande. 

Utan tvekan har turerna från Stenpiren avlastat Saltholmen 
där det lätt blir ett kaos på de små kajytorna för väntande rese-
närer. Båtresan från Stenpiren upplevs generellt trevligare än en 
spårvagnsresa till Saltholmen för att där byta till båt. Det finns 
ju ett plusvärde med att kunna sitta utomhus på båten eller ta 
en fika i caféet och samtidigt resa genom hamnen. Förhopp-
ningarna om en fortsatt och helst utvecklad trafik på Stenpiren 
är stora inför nästa sommar.

Trots det dåliga vädret under juli reste 300 000 personer med 
båtarna i södra skärgården. Det motsvarar en resandeökning 
på 6,8 %. För att få loss de större båtarna för trafiken på Sten-
piren fick Vipan tursättas som åttonde båt i tidtabellen  
för södra skärgården.

Historisk trafik
Stenpiren och Skeppsbron var från ångbåtstrafikens begynnelse 
utgångspunkt för den omfattande skärgårds- och kusttrafiken 
från Vrångö i söder till Oslo i norr. Oslolinjens trafik med ånga-
ren Göteborg till Strömstad och Oslo samt Marstrandsbolagets 
trafik till Marstrand och Kungshamn upphörde efter sommaren 
1963. Öckeröbolagets trafik till norra skärgården upphörde 
hösten 1969. 

Styrsöbolagets sommartrafik med flera dagliga turer från 
Skeppsbron till södra skärgården kördes fram till sommaren 
1974. Därefter var i princip all trafik flyttad till Saltholmen. 
Fram till våren 1980 kördes dock en tur måndag-fredag mitt 
på dagen för att underlätta öbornas ärenden i stan. Vi var då i 
bilismens gyllene tidsålder och de flesta ville hellre resa med båt 
så kort som möjligt och ta bilen till och från Saltholmen eller 
i nödfall spårvagnen. I dagens läge finns inte plats för alla att 
parkera på Saltholmen och för många resenärer kan det vara 
lättare att ta sig till Stenpiren än till Saltholmen. 

Som en komplettering kan nämnas att Styrsöbolaget trafike-
rade Öckerö, Rörö och Marstrand kommersiellt från somma-
ren 1978 till 1992 med gamla Styrsö, men den såldes därefter 
och trafiken upphörde. Styrsö inledde också på den tiden turer-
na till dansen på Brännö som andra rederier numera tagit över. 
Sedan dess och fram till nu har Stenpiren bara trafikerats av 
ångaren Bohusläns utflyktsresor och Walonas turer till Vinga. 

text & foto: gunnar söderberg, styrsöbolaget

Redaktionen har frågat Anna Johansson på Västtrafik  
vad de tycker om satsningen och om det blir någon fortsättning.  
Hon berättade att man håller på och utvärderar de kundenkäter 
som gjorts samt sammanställa passagerarsiffrorna från somma-
ren. Spontant tycker Anna att det verkar ha varit lyckat. Om det 
blir någon fortsättning nästa år är upp till politikerna att avgöra 
när underlaget är utvärderat och klart, säger hon. 

Red.

NOT. 
Vid tidningens pressläggning har redaktionen fått kännedom om 
att flera privata rederier som kör turer på samma sträcka upplever 
trafiken som osund konkurrens. De vill tillsammans med ansvariga 
beslutsfattare diskutera trafiken från Stenpiren ur ett konkurrens- 
perspektiv. 
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Första systemen ut var nödmottagare som via elektro/meka-
nisk funktion kunde ta emot SOS larm från nödställda fartyg. 
Därefter blev det navigation och positionsbestämning via 
Radiopejlutrustningar, som efter 2:a världskriget var lika hett 
eftertraktat som GPS blev på senare tid. 

Hur utvecklar man en sådan nisch? Ett en-
träget arbete och intresse samt, inte minst, en 
skara trofasta medarbetare som har brunnit 
för att utvecklas i denna marina miljö med 
fartyg i absoluta fokus, har medfört att Ram- 
antenn haft möjligheten att utvecklas ihop 
med tekniken. Efter 90 år är ambitionen fort-
farande att kunna erbjuda funktionella och 
pålitliga navigations-, kommunikations- och 
manövreringssystem till kunderna. 

Målmedveten satsning på utbildning och simulatorträning 
Ramantenn bedriver sedan 15 år tillbaks även utbildning inom 
Elektronisk navigation och numera ECDIS Generic och Type 
Specific kurser där och har haft samarbete med Chalmers och 
Sjösportskolan för att leda nya och erfarna navigatörer till att 
få en av Transportstyrelsen godkänd utbildning. Ramantenn 
har en simulator för att utbilda i bl.a. Adveto systemen och för 
navigering i skärgårdsmiljö för arbets-, passagerar-, färje-, samt 
lotsfartyg. Utbildningen sker med hjälp av erfarna instruktörer 
från det egna rederier som övar. Numera ingår även ”grön kör-
ning” med hjälp av Blueflows bränslemonitoreringssystem. 

AIS Tillverkning 
Redan 1993 fick företaget delta i den spännande utvecklingen 
med AIS system som då installerades i bl.a. Styrsöbolagets far-
tyg som en testplattform för Sjöfartsverket, både för elektronisk 
navigation och för AIS tekniken. 

När Radiopejl appara-
terna spelade ut sin roll 
i samband med intro-
duktionen av GMDSS 
ville man fortsätta 
tillverkningen med an-
dra typer av nautiska 
instrument och system. 
År 2000 fick man möj-
ligheten att påbörja en 
legotillverkning av AIS 
Transponder system för 
Saab Transpondertech 
AB där man tillverkade 
basstationer, lotsväskor, 
AtoN och specialappli-
kationer som bygger på 
AIS teknik.  

Idag har man fort-
farande tillverkning av 
specialapplikationer i 
små serier inom antennteknik, manövreringshjälpmedel, säker-
hetsrelaterad utrustning både elektroniskt och mekaniskt

Idag drivs företaget av Mikael Olin, son till Sven Olin.  
Mikael tog över företaget 2005 men har jobbat i firman sedan 
1972. Han har i huvudsak sysslat med tekniska lösningar, 
radiopejlutrustning, AIS-tekniken och med nautiska sjökorts-
system. Han är både tekniker och nautiker vilket underlättar 
jobbet. Kunderna är och har i huvudsak varit skärgårdstrafi-
ken, bogserbåtar och liknande fartyg i nationell trafik. 

text & bilder: ramantenn

Ramantenn 
90 år
90 år har gått sedan Ramantenn etablerades. Redan från starten har Ramantenn 
arbetat med navigations- och säkerhetsrelaterade produkter med egen tillverk-
ning i Göteborg. Sjökapten Sven Olin (Transatlantic) hade ett brinnande intresse 
av att förbättra och utveckla dåtidens system för navigation och nödkommuni-
kation. Omfattningen ökade och att starta ett företag var önskvärt för att utveck-
las vidare. Redan 1926 etablerades företaget som idag är ett av de äldsta marina 
företagen i landet som fortfarande är verksamt inom samma bransch. 

Sven Olin.

Mikael Olin.

Lars Olin.
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– Det studenterna berättade var mycket 
värre än något vi hört tidigare, säger Ted 
Bågfeldt prefekt vid Sjöfartshögskolan. 
Jag funderade några dagar på hur vi skul-
le hantera detta, och kom fram till att vi 
inte kunde göra det själva utan att vi be-
hövde samarbeta med branschen.

En enig sjöfartsbransch
Ted Bågfeldt kontaktade därför ett antal 
intressenter inom sjöfarten och två veck-
or senare kunde branschen underteckna 
en gemensam handlingsplan för likabe-
handling inom svensk sjöfart. Handlings- 

planen undertecknades av Chalmers, 
SEKO Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sjö-
fartens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens 
Utbildningsinstitut, Svensk Sjöfart, Trans-
portstyrelsen och Sjöfartshögskolan i Kal-
mar tillsammans med studentkårerna vid 
Chalmers och Sjöfartshögskolan.

– Det var imponerande att se det enga-
gemang som alla parter visade, förklarar 
Ted Bågfeldt. Det gick väldigt snabbt att 
ta fram en gemensam handlingsplan.

Likabehandling står på agendan
Det har nu gått ungefär 1,5 år sedan 
handlingsplanen togs fram. Vad har hänt 
sedan dess?

– Likabehandlingsfrågorna är högre 
upp på agendan idag. Sjöfartsbranschen 
har fått fokus på de här frågorna på ett 
sätt som inte funnits tidigare när man har 
jobbat enskilt med detta, säger han. Nu 
finns ett engagemang som drar åt samma 
håll i hela branschen. Det är viktigt med 
en nationell samling där alla inblandade 
är med och bidrar.

– Summerar man de saker som görs 
känns det riktigt bra. Vi är definitivt på 
väg åt rätt håll, säger Ted Bågfeldt.

Studenterna 
Hur ser det ut för studenterna vid Sjö-
fartshögskolan, vad får de för utbildning 
inom likabehandlingsområdet?

– Först och främst är det ju viktigt att
den som upplever eller ser en kränkning – 
till exempel en student – känner att de har 
stöd och att de vet vad som är rätt och fel.

– Vi har utbildningar för studenterna 
vid flera tillfällen i våra program. Tidigt 
i programmet tar vi till exempel upp lika-
behandlingsfrågor för att de ska ha en bas 
att stå på och känna sig tryggare under sin 
utbildning ombord. 

– Efter att studenterna tagit examen 
tjänstgör de ofta som befäl ombord och 
som framtida ledare inom sjöfarten. De 
kan också själva bli handledare för våra 
framtida studenter. Det är därför viktigt 
att de har en god kunskap i de här frå-
gorna. Vi vill att våra studenter blir bra 
skeppskamrater och handledare.

– Studenterna kommer i sin framtida 
yrkesutövning vara med och forma fram-
tidens sjöfart. De har en viktig roll i det 
långsiktiga arbetet mot trakasserier och 
för likabehandling.

Gratis online-utbildning 
En punkt i handlingsplanen handlade om 
att ta fram ett utbildningsmaterial riktat 
främst till handledare, besättningsmed-
lemmar och annan personal som kommer 
i kontakt med studenter. 

– Den punkten blir nu verklighet, berät-
tar Ted Bågfeldt. Det är jättebra att det 
blir verklig handling av handlingsplanen.

Sjöfartsbranschen har tagit fram en 
kostnadsfri online-utbildning om lika-
behandling tack vare stöd från Stiftelsen 
Sveriges Sjömanshus. Utbildningen som 
är en så kallad CBT, Computer Based 
Training, lanseras i höst. 

Att utbildningen är en CBT innebär att 
man kan genomföra den hemma eller var 
helst man är uppkopplad mot internet, 
men den kan även sparas ner på datorn 
och genomföras när internetuppkoppling 
inte finns tillgängligt, till exempel på en 
del fartyg. 

Arbetet med att ta fram utbildningen 
har letts av Per Barkman, ordförande i 
Sjöfartens Utbildningsinstitut (SUI). En 
referensgrupp med representanter från 
branschen har varit knuten till arbetet 
med utbildningen. Även Sjöfartshögsko-
lan har varit med i referensgruppen.

Ett viktigt steg för en bra arbetsmiljö
– Detta är inte lösningen på problemet, 
men det är ett viktigt steg och en del av 
lösningen, påpekar Ted Bågfeldt. Det är 
bra att vi i sjöfarten har en gemensam syn 
på hur arbetet med de här frågorna ska 
bedrivas. 

– Den nya utbildningen ger oss möjlig-
het att lyfta frågan till väldigt många, ef-
tersom den är ett material som alla kan ta 
del av, avslutar han.

text: annika sand
foto: gun hjortryd, linnéuniversitetet

Förra vintern blev Sjöfartshögskolan 
vid Linnéuniversitetet i Kalmar upp-
märksammade på att några av deras 
studenter hade blivit trakasserade 
ombord under sin fartygsförlagda 
utbildning. 

Likabehandling i fokus
INom SJöfArtEN 

Ted Bågfeldt, prefekt för Sjöfartshögskolan  
vid Linnéuniversitetet. 

Studenterna kommer i sin 
framtida yrkesutövning vara  
med och forma framtidens 
sjöfart. De har en viktig roll  
i det långsiktiga arbetet  
mot trakasserier och för  
likabehandling.

20 ★ Skärgårdsredaren 3 -16



Onlineutbildning
om lIkABEHANDlINg

Per Barkman, som leder utbildnings-
projektet för den samlade sjöfartens 
räkning, säger att just presentationen är 
viktig. Ämnet upplevs ofta som tungt och 
lite svårt och då är det särskilt viktigt att 
göra det så lättillgängligt som möjligt.

– Även den som är ointresserad ska 
kunna ta det här till sig. Att vi inte bara 
har en massa skriven text utan också en 
uppläsare tror jag underlättar, säger Per 
Barkman. 

Filmade situationer
För att ytterligare belysa ämnet har man 
valt att även använda sig av filmsekvenser.
Under våren har inspelningar av iscen-
satta kränkande situationer genomförts. 
Tio olika scenarier har valts ut med allt 
från härskartekniker till rasism och sex-
uella trakasserier. Samtliga situationer är 
baserade på verkliga händelser.

– De bygger på intervjuer med befäls-
studenter som varit ute på praktik och 
själva blivit utsatta eller sett när andra 
blivit det, säger Per Barkman.

Per Barkman arbetade tidigare som per-
sonalchef på ett rederi, men är numera 

konsult inom sjöfarten med inriktning 
mot personalfrågor/kompetens. När  
han är ute och håller i sina utbildningar 
för ombordpersonal märker han att det 
finns ett stort behov av att diskutera de 
här frågorna.

– När jag tar upp exempel på kränk-
ningar känner folk ibland igen sig och 
säger att, ”så där brukar jag också göra, 
men det är ju inte trakasserier”. När 
vi sedan diskuterat en stund brukar de 
flesta inse hur deras beteende faktiskt 
kan uppfattas.

Hela branschen står bakom
Bakgrunden till utbildningen är de av-
slöjanden om sexuella trakasserier mot 
befälsstudenter som framkom i media 
i början av förra året. Sedan dess har 
sjöfartsbranschen vidtagit flera åtgärder 
för att komma till rätta med problemen 
och utbildningen är ett led i det arbetet. 
Såväl fackliga representanter som redare 
och skolor står bakom projektet.

– Men utan ekonomisk hjälp från Sjö-
manshusstiftelsen hade vi aldrig kunnat 
göra det här, säger Per Barkman.

Kostnadsfri utbildning
Utbildningen kommer att finnas tillgäng-
lig kostnadsfritt på både svenska och 
engelska och ska sjösättas under början 
av hösten.

– Alla elever på sjöfartsskolorna kommer 
att göra den och min förhoppning är att 
även rederierna tar beslutet att deras per-
sonal ska genomgå utbildningen en gång 
om året. Det är bra att upprepa budska-
pet och fånga upp nyanställda. 

I början av hösten kommer utbild-
ningen finnas tillgänglig online, både på 
svenska och engelska. 

text: red

I utbildningen om kränkningar och 
trakasserier ombord har man valt att 
jobba med flera sinnen för att belysa 
problemen. 

Per Barkman leder utbildningsprojektet.

Bakgrunden till utbildningen 
är de avslöjanden om sexuella 
trakasserier mot befälsstudenter 
som framkom i media i början  
av förra året. 
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Från kust & hav

Skärgårdsredarnas fototävling!
Glöm inte skicka era bästa bilder till Skärgårdsredaren för att 
delta i fototävlingen. Första pris är ett presentkort på 1 000:- på 
Fotografiska museet (gäller i museets butik och i restauranger-
na)! 2:a och 3:e pris är den fina boken Svensk Sjöfartshistoria 
(235:-). Senast 18 november måste vi ha in era bidrag till: 
leena@skargardsredarna.se 

Nu ska världens första snabbgående elbåt prövas på 
Stockholms vatten
Stockholms läns landsting har nu tagit beslut att finansiera ett 
test av världens första snabbgående elbåt. Syftet med testet 
är att undersöka om båttypen kan bli verklighet i reguljär trafik. 
Sedan tidigare har testet fått dispens för att hålla högre hastig- 
heter, vilket leder till att man kommer upp i dubbelt så hög fart 
som vanlig båttrafik.

Det är på sträckorna Riddarholmen och Ekerö samt Slussen 
och Östra Rindö (Vaxholm) som försöket kommer att genomföras 
under hösten 2016. Båten, BB Green (Airiel), är byggd i Riga, 
går på el och kan komma upp i 25 knop i medelhastighet. Detta 
kommer att leda till att restiden mellan Ekerö och Stockholm kan 
halveras jämfört med den ”vanliga” SL-båten som började köra 
den 22 augusti i år. 

Projektets totala kostnad beräknas till 2 100 000 kronor, varav 
landstinget står för 1 050 000 kr. Förutom landstinget är SSPA 
Sweden AB, Forskningsinstitutet - Stiftelsen Chalmers Tekniska 
Högskolan, Green City Ferries och Echandia med och finansierar 
projektet.

– Nu när vi möjliggör försöket med en snabbgående eldriven 
båt öppnar vi upp för en pendelbåtstrafik utan svallvågor och 
med mindre miljöpåverkan. Samtidigt som en högre hastighet i 
pendelbåtstrafiken gör det ännu mer attraktivt att åka kollektivt 
på vattnet. Förhoppningsvis leder försöket till fortsatt utveckling, 
säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslands-
tingsråd.

Ny pendelbåtslinje invigd
Den 22 augusti invigdes den 
nya pendelbåtslinjen 89 mel-
lan Ekerö och Stockholm.  
Det är Rederi AB Ballerina 
som trafikerar linjen med två 
av sina båtar. Avtalstiden är 
två år och pendelbåtarna  
ska vara ett komplement till 
bilvägen under ombyggna-
tionen av Ekerövägen och 
Förbifart Stockholm.

– Jag tror att det här kommer att bli ett mycket uppskattat till-
skott för Ekeröborna och det öppnar upp för helt nya resvägar 
och kan avlasta bland annat Ekerövägen, säger Gustav Hemming 
(C), landstingsråd med ansvar för sjötrafik, som var  
på plats vid premiärturen. Båten tar 190 passagerare, 30 cyklar 
och två rullstolar (när det är is i Mälaren tar båten 140 passagera-
re, 10 cyklar och 2 rullstolar). Det är fritt fram att ta med cykel på 
båten och SL:s biljett gäller.

Båten som trafikerar linjen för närvarande heter Kungshatt  
(fd Sjösaga) och vintertid kommer även Kanholmen att hjälpa till 
med trafiken. Bägge fartygen har avgasrening med katalysatorer 
som reducerar NOx (kväveoxiderna) med upp till 96 %. 25% av 
bränslet som används är förnybart (biodiesel/HVO).

Holly vid Åsättra. FOTO MIA SUNDBERG

Vid Ekensberg mötte körsång och ett 100-tal personer vid kajen.
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Världssjöfartens dag i Norrköping
I år förläggs Världssjöfartens dag till Norrköping den 29 sep-
tember klockan 15-17 hos Östsvenska Handelskammaren 
på Dalsgatan 13. Årets tema är Sjöfartens roll för den globala 
handeln. Medverkande i programmet är Jonas Arnberg, chefs-
ekonom på Svensk Handel, Peter Carlson, logistic operations 
manager på Stadium och Pia Berglund, vd på Svensk Sjöfart 
samt Johan Lantz, vd på Avatar Logistics. Moderator är Joachim 
Glassell, vd Sjöfartsforum. Eftermiddagen avslutas med mingel. 
Anmälan görs vis Sjöfartsforums webbplats:  
www.maritimeforum.se  

Skärgårdslandstingsrådet vill se fler resenärer på nordsydlinjen
Förra året startade försöket med den nord-sydliga skärgårdslinjen 
i Stockholm, som blev en succé med 13 000 resenärer och många 
extrainsatta turer för att båtarna blev fulla. I sommar gick linjen för 
andra försöksåret och under de första sex veckorna var det unge-
fär 1 000 färre resenärer. Skärgårdslandstingsrådet menar att 
minskningen är väntad och inte dramatisk, men hoppas på fler 
resenärer under de sista veckorna. Försöket med Nordsydlinjen 
startade sommaren 2015 och har förlängts till en treårig försöks- 
period över sommaren 2016 och 2017. Därefter ska linjen ut-
värderas och antingen bli ett permanent inslag i trafiken eller 
avvecklas.

Nästa färjeavgång i mobilen
Nu finns en app med tidtabeller för alla gula vägfärjor i Sverige 
som körs av Trafikverket Färjerederiet. Med appen installerad 
kan man med några klick se när färjorna avgår och planera sin 
resa i god tid. Bakom appen står en befälhavare som ville för-
enkla för färjetrafikanterna och förhoppningsvis minska hetskör-
ningarna. Appen heter Tidtabellen och finns för iPhone. I appen 
finns tidtabeller för 40 olika leder som alla körs i Trafikverket 
Färjerederiets regi. Genom öppet API har Färjerederiet gjort det 
möjligt att skapa en direkt koppling mellan appen och alla tid- 
tabeller, så tabellerna är alltid uppdaterade. Att alltid ha färjetid-
tabellen tillgänglig i telefonen och kunna få fram avgångstiderna 
på några sekunder är ett exempel på nyttig teknik som förenklar 
vardagen för många, såväl öbor och sommargäster som besö-
kande och yrkeschaufförer. I appen finns förutom tabellerna en 
kartfunktion som ger dig en vägbeskrivning och talar om hur lång 
tid det tar att köra till färjan från där du är. Initiativtagare till appen 
är Carl Pike som är befälhavare på en av vägfärjorna. I samarbete 
med utvecklaren David Wahlberg har de utvecklat appen på sin 
lediga tid.

Fler Stockholmare åker pendelbåt – nya fartyg ska köpas in 
Pendelbåtstrafiken fortsätter att gå starkt framåt i Stockholm. 
Nästan dubbelt så många resenärer åker pendelbåt nu som 
under 2013, samtidigt som nöjdheten är rekordhög. För att 
möta efterfrågan ska landstinget köpa in nya snabbgående och 
miljövänliga båtar enligt ett pressmeddelande från Centern i 
Stockholm. Under de första fyra månaderna i år åkte 525 000  
resenärer i pendelbåtstrafiken, jämfört med 2013 då omkring  
300 000 resenärer åkte under samma tidsperiod. Detta trots en 
omfattande strejk i sjötrafiken. 

På pendelbåtslinjen Sjövägen, mellan Nacka och Stockholm, 
har trafiken ökat med 20 procent jämfört med föregående år och 
den nya pendelbåtslinjen 85 i Riddarfjärden går över förväntan. 
Under våren hade redan 47 000 resenärer hunnit åka. Fler rese-
närer har visserligen lett till ökad trängsel på vissa turer, men trots 
detta är nöjdheten bland de som åker uppe på hela 97 procent. 

För att möta det ökande antalet resenärer kommer landstinget 
att köpa in nya, snabbare och modernare båtar i aluminium eller 
komposit. Landstinget har undersökt pendelbåtstrafiken runt 
om i världen. Bland annat har båtarna i Rotterdam visa sig kunna 
passa bra i Stockholm. Samtidigt som bryggorna ska bli standar-
diserade i tre olika varianter där två är flytbryggor. 

– Som centerpartist vill jag att 
Stockholm ska komma ännu närmare 
vattnet och att fler ska kunna ta del av 
SL-trafiken på vattnet. Stockholm är 
en stad på vatten och det vore idioti att 
slösa bort en så unik resurs, därför ska 
vi göra pendelbåtstrafiken ännu mer 
attraktiv och ännu mer effektiv. För det 
så behöver vi köpa in nya båtar, säger 
Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- 
och regionplaneringslandstingsråd. De 
nya båtarna ska kunna åka snabbare 
och med mindre miljöpåverkan än de 
nuvarande samtidigt som de lämnar 
mindre svallvågor. 

Fartbegränsningen i Furusundsleden – förtydligande:
Den nya fartbegränsningen i Furusundsleden som Länsstyrelsen 
har beslutat om gäller inte för ”Fartyg i turlistbunden linjefart 
uteslutande mellan platser inom Stockholms län…” dvs t.ex trafik 
för Waxholmsbolaget. Så var det också innan fartbegränsningen 
infördes. Det rådde en viss osäkerhet kring detta i samband  
med att Länsstyrelsen skickade första tillägget/ändringen  
(01FS 2016:16) men sedan skickade de ut ytterligare en änd-
ring (01FS 2016:20) i vilken det framgår klart att linjefart inom 
Stockholms län är undantagen. För skärgårdsrederier med  
linjetrafik innebär de nya fartbegränsningarna därför inga  
förändringar.

Regeringsuppdrag om näringslivsstatistik för maritima 
näringar
Regeringen vill stärka de maritima näringarna i Sverige. Det 
handlar både om att skapa fler jobb och hållbara, attraktiva 
livsmiljöer. Idag saknas bra statistiskt underlag för att följa upp 
utvecklingen inom de maritima näringarna när det gäller omsätt-
ning, antalet sysselsatta och antal företag. Mot den bakgrunden 
har regeringen beslutat ge i uppdrag åt Statistiska Centralbyrån, 
SCB att utveckla näringslivsstatstiken kring de maritima nä-
ringarna. Statistiken ska tas fram på årlig basis med start från 
och med 2018 avseende året 2017. Den bör finnas både som en 
årsrapport och som sökbar data. Detta ger regeringen ett bättre 
kunskaps- och beslutsunderlag för ett fortsatt arbete med ut-
vecklingen av de maritima näringarna. Det ökar förutsättningarna 
att skapa fler jobb i Sverige. Uppdraget är en del i regeringens 
maritima strategi som presenterades i augusti 2015.

Nu finns en app med tidtabeller för alla gula vägfärjor i Sverige.

Gustav Hemming (C), 
landstingsråd med 
ansvar för sjötrafik.  
FOTO: ANNA MOLANDER
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Nya farledsavgifter kritiseras
Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell är nu klar. En modell som enligt 
myndigheten ska öka förståelsen för verkets prissättning sam- 
tidigt som det inte ska innebära några sammanlagda ökade kost-
nader för alla fartyg som trafikerar svenska hamnar.

– Det ska vara enkelt för transportköparna och sjöfartsnäringen 
att förutse kostnaderna. Vår utgångspunkt har varit att utforma 
en enkel, rättvis och transparent modell samtidigt som vi så långt 
möjligt tagit hänsyn till konkurrenskraften för svenskt närings- 
liv, säger Ove Eriksson, direktör för affärsavdelningen på Sjöfarts-
verket, i ett pressmeddelande. 

– Sjöfartsverket har inte lyssnat överhuvudtaget på branschen 
när de kommit fram till sin nya avgiftsmodell menar Svensk 
Sjöfarts vd Pia Berglund. Vi är väldigt besvikna. Vi har velat ha en 
dialog med Sjöfartsverket om den nya avgiftsmodellen men de 
har bara ignorerat oss, säger Pia Berglund.

Tidigare i våras presenterade Sjöfartsverket sitt förslag till nya 
farleds- och lotsavgifter. Efter remissvaren är förslaget nu klart 
och verket vill införa förändringarna 1 januari 2017. Efter kritiken 
har Sjöfartsverket bjudit in parterna till nya samtal om farleds- 
avgifterna.

Projekt för att öka kust- och inlandssjöfart
Björn Garberg är lotsområdeschef i Göteborg och projektledare 
för det uppdrag som Sjöfartsverket fått av regeringen att analyse-
ra hur den svenska kust- och inlandssjöfarten kan öka. Uppdraget 
består av fem delprojekt. Det första heter ”Avgifter och kostnader”, 
där man ska titta på både offentliga och privata kostnader och 
avgifter kopplade till de olika trafikslagen. Delprojektet ”Regelverk 
och administrativa hinder”, ser över de regler som gäller för sjöfar-
ten och om det är så att sjöfarten är förfördelad – om det till exem-
pel är svårare att boka en sjötransport än en biltransport. 
Det tredje delprojektet är ”Fysiska förutsättningar”, där man stu-
derar vilka hamnar och lastplatser som är tillgängliga för sjöfar-
ten och hur de är kopplade till framförallt järnvägen. I det fjärde 
delprojektet som heter ”Logistik och godsflöden” analyseras hur 
godset rör sig i landet och man får på det sättet en helhetsbild. 
Det femte delprojektet ”Persontransporter” tittar på var i landet 
som sjötransporter skulle kunna vara alternativ till landtransporter 
när det gäller kollektivtrafik.

I varje delprojekt ingår i genomsnitt 3-5 medarbetare och till 
varje delprojekt har man arbetsgrupper med representanter från 
myndigheter och näringen. Målet med uppdraget, som gör ihop 
med Trafikverket, är att få in näringen i ett så tidigt skede som 
möjligt. 

I delprojektet ”Persontransporter” ingår Styrsöbolaget och 
Strömma Turism & Sjöfart i arbetsgruppen.

Krav på minskade kväveoxidutsläpp om fem år
Ett förslag har lämnats in till IMO från Helcom-länderna och 
nordsjöländerna om att Östersjön och Nordsjön blir NECA, dvs 
utsläppskontrollområden för kväveoxider, från 2021. Förslaget 
innebär också att *NOx Tier III-kraven tillämpas på nybyggda 
 fartyg kölsträckta från och med den 1 januari 2021.  
(*Kväveoxid (NOx): <2 g/kWh)

Kravet sätts genom Marpol som är ett internationellt regel-
verk. Dock blir det inte samma dramatiska övergång som vid 
införandet av SECA. Fungerande teknik för att avlägsna NOx ur 
avgaserna existerar och utvecklingen går snabbt framåt även 
inom detta område. Kravet ska inte gälla retroaktivt på existeran-
de fartyg men innebär att vi får ett striktare regelverk i Östersjön 
och Nordsjön än i övriga EU. Reglerna gäller alla nybyggda fartyg 
med motorer med över 130 kW och det kommer alltså att beröra 
väldigt många fler fartyg än normalt när nya IMO-regler börjar 
gälla.

Konsekvenser av kvävekontrollområde för sjöfarten ska utredas
Regeringen har beslutat att ge myndigheten Trafikanalys i upp-
drag att i samråd med Transportstyrelsen utreda konsekvenser-
na för svensk industri av ett införande av ett så kallat kvävekon-
trollområde NECA (Nitrogen Oxides Emission Control Area) i 
Östersjön och Nordsjön. Detta med anledning av att FN:s sjö-
fartsorganisation IMO just nu studerar hur kvävekontrollområdet 
skulle kunna genomföras. I utredningen ska särskild hänsyn tas 
till företagens konkurrenskraft både vad gäller företag verksam-
ma inom sjöfartsnäringen och svensk industri i övrigt. Tidigare 
analyser av hälso-, klimat-och miljöeffekter av ett införande av 
kvävekontrollområde ska sammanfattas.

– Regeringen ser att sjöfarten i Sverige har en stor potential att 
öka sin andel av godstransporterna. Sjöfarten har en viktig roll 
för att stärka industrin och exporten i Sverige. Samtidigt är det 
viktigt att sjöfarten minskar sina utsläpp av både växthusgaser 
och luftföroreningar och bidrar till omställningen av transport-
sektorn, säger infrastrukturminister Anna Johansson. En delre-
dovisning ska lämnas senast den 30 september 2016 och  
en slutredovisning ska ske senast den 31 mars 2017.

Brådskande med bättre sanktioner mot svavelutsläpp
Riksdagens trafikutskott ryter nu ifrån mot regeringen för att 
man ännu inte har förbättrat sanktionssystemet för de rederier 
som bryter mot svaveldirektivet, vilket som bekant infördes den 
1 januari 2015. Trafikutskottet konstaterar att Transportstyrelsen 
redan 2014 i en rapport varnade för att det finns stora problem 
med det befintliga sanktionssystemet, men att regeringen trots 
detta ännu inte har kommit med några förslag på hur sanktioner-
na ska kunna förbättras. Utskottet påpekar också att det enligt 
rapporten är i stort sett omöjligt att få en fällande dom för de far-
tyg som bryter mot reglerna, och att det finns starka ekonomiska 
incitament för rederier att bryta mot de skärpta svavelreglerna. 
Ett enigt trafikutskott anser nu att ett effektivt sanktionssystem 
måste införas skyndsamt, och man föreslår därför att riksdagen 
riktar ett så kallat tillkännagivande till regeringen om detta.

Bondökanalen i Piteå åter öppen för båttrafik 
I juni öppnades den 230 meter långa Bondökanalen för båttrafik. 
Första båten att passera i kanalen var Stig af Piteå med kom-
munalrådet Peter Roslund ombord. Kanalen förbinder den norra 
och södra skärgården. Bron över kanalen är åtta meter lång och 
har seglingsfri höjd på fyra meter. Eftersom bron är öppnings-
bar kan även högre båtar passera. I och med byggandet av 
Bondökanalen "tjänar" man 14 kilometer när man slipper köra 
runt Degersten/Bondön, något som tar cirka en timme med båt. 
Den intjänade sträckan är i sig viktig men kanalen innebär också 
möjligheter för fler att tillgängliggöra sig den yttre skärgården 
utan egen båt.

Ove Eriksson, Sjöfartsverket. 
FOTO: TORD STRØMDAL

Pia Berglund, Svensk Sjöfart.
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Skatteverket backar – skattefritt bränsle gäller vid transport 
av passagerare eller gods mot ersättning
Många medlemmar har fått tvetydiga besked från Skatteverket 
gällande sin ansökan om skattefritt bränsle. Föreningen har 
med hjälp av Riksdagens Skatteutskott och tillsammans med 
andra branschföreningar i skärgården haft överläggningar 
med Skatteverket i frågan. Framför allt har problemet varit 
Skatteverkets tolkning av det som i branschen allmänt kallas för 
fartygshyra i meningen charter. Resultatet av samtalen är bl.a. 
några förtydliganden i Skatteverkets rättsliga vägledning.

TaxiBåTSTrafik
Ett förtydligande har bl.a. gjorts avseende fartyg i taxibåtstrafik 
där det också framgår fler exempel på vad som avses med an-
vändning av fartyg för annat än privat ändamål. Av förtydligandet 
framgår att Skatteverket anser att skattebefrielsen för taxibåts- 
trafik gäller för såväl båtar som går i linjetrafik som förbeställda 
taxibåtar. Detsamma gäller även när kunden beställer transport 
med en taxibåt som redan finns på plats. Skatteverkets bedöm-
ning är att skattebefrielsen omfattar användning av fartyg för 
transport av passagerare vid bland annat fisketurer för fritidsfis-
kare, sälsafari, nöjesdykning och RIB-turer, under förutsättning 
att transporten sker mot ersättning.
 
CHarTer
Andra exempel på transporter som enligt Skatteverkets bedöm-
ning omfattas av skattebefrielsen är sådana som sker vid t.ex. 
bröllop, teambuilding eller liknande ombord på fartyg, under för-
utsättning att den sker mot ersättning.

farTyGSHyra 
Vid fartygshyra (hyra av egendom) är skattebefrielsen beroende 
av hur fartyget används av den som hyr det. Om den som hyr 
fartyget använder det för att transportera personer eller varor 
inom den egna verksamheten, för representationsändamål eller 
intern utbildning är förbrukningen inte skattebefriad. Om den 
som hyr fartyget däremot använder det för transport av varor el-
ler personer eller utförande av tjänster mot ersättning är förbruk-
ningen skattefri. Skatteverket har även gjort ett förtydligande om 
när det ska anses vara fråga om hyra eller chartring av fartyg. 
Skatteverkets bedömning är att i detta sammanhang avser hyra 
respektive charter fall när ersättningen som betalas utgör hyra 
för egendomen i sig, d.v.s. fartyget. Detta framgår normalt av  
avtalet mellan parterna. 

    
Skärgårdsredarnas bedömning är att alla transporter som sker 
mot betalning, dvs allt ifrån en ren transport, kryssning, guidad 
tur till charterpaket eller liknande är berättigade till skattefritt 
bränsle. Medlemmar som känner sig osäkra på sitt besked bör 
skicka in en ny ansökan för att få ett tydligt beslut. De rederier 
som ännu inte har fått något beslut behöver inte göra något. 

Det har varit en komplicerad fråga som vi lagt mycket tid 
på, men resultatet visar att det går att lösa komplicerade 
problem när man jobbar tillsammans inom olika branscher. 
Skatteutskottet med dess ordförande Per Åsling har imponerat 
med stor handlingskraft i ärendet. 

Strömma köper Canal med 46 sightseeingbåtar och 100-tal 
pedalbåtar
Strömma Turism & Sjöfart har köpt den ledande sightseeingaktö-
ren på Amsterdams kanaler Canal Bike B V. Genom företagsköpet 
skapas möjlighet att samordna och utveckla bolagens distribution 
och hållbarhetslösningar i Holland och Norden. Förvärvet trädde i 
kraft den 7 juni 2016. Den nuvarande ledningsgruppen för Canal 
kommer att fortsätta och huvudägare Mr. Felix Guttman kommer 
att kvarstå som delägare. 

– Vi ser fram emot att fortsätta Canals framgångsrika resa. 
Med Strömmas utvecklade distribution kommer vi att kunna  
bidra till både företaget och turismen i Amsterdam, säger  
Jan Larsén, VD på Strömma Turism & Sjöfart.

– Strömma och Canal är en perfekt matchning. Vi delar lik-
nande företagskultur där värderingar i ett familjeägt företag 
kombineras med den professionalism som en viss storlek 
kräver. Frågor som är viktiga i Amsterdam är också relevanta i 
Skandinavien, exempelvis elektrifiering av flottan, den tekniska 
utvecklingen, IT-system för framtidens onlineåterförsäljare, glo-
bala kunder etc, säger Felix Guttmann.

Båda företagen är medlemmar i organisationen Gray Line som 
grundades 1910 och är den största leverantören av sightseeing 
och utflykter i världen. Både Strömma och Canal har starka 
varumärken som leder tillbaka till när sightseeing startades på 
respektive destination. Båda företagen har en historia som går 
tillbaka över 100 år på sina respektive destinationer och har 
båda historiska fartyg. Strömma driver världens äldsta passage-
rarfartyg, m/s Enköping, som fortfarande är i drift, byggd 1868. 
Strömma är också kunglig hovleverantör. Strömmagruppen ägs 
av Hans v Rettigs familjs intressen.

för Skatteutskottets  
handlingskraft i  
bränsleskattefrågan.

Redaktionen
tycker till:

Medlemsnytt

för transportstyrelsens förslag 
till tillsynsavgifter 2017.

regeringen har uppdragit åt 
Statistiska Centralbyrån att 
ta fram en samlad statistik för 
de maritima näringarna.  

På gång

5–7 oktober 2016
Skärgårdsredarnas höstmöte i Hjo
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Skärgårdsredarnas Miljögrupp
I våras hade Skärgårdsredarnas nybildade miljöarbetsgrupp sin 
första sammankomst på Dyrön. Träffen blev lyckad och gruppens 
viktiga uppgift är nu att hjälpa till att förverkliga Skärgårdredarnas 
vilja att verka för att minska den negativa miljöpåverkan från fartyg 
som transporterar passagerare på vattnet.

SkärGårdSredarNaS MiljöSTifTelSe
Arbetsgruppen ska arbeta för att skapa förutsättningar för våra 
medlemmar att bli mer miljö- och klimatanpassade. En del i 
detta arbete är idén att skapa Skärgårdsredarnas Miljöstiftelse. 
Avkastning och utdelningar från stiftelsen ska vara till gagn för  
miljö- och klimatsatsningar inom nationell skärgårdstrafik.  
Medel från stiftelsen kan sökas för att skapa specifika utbildning-
ar som ger kunskap och beteenden som leder till minskad miljö 
och klimatpåverkan. Det ska också vara möjligt att söka medel till 
forskningsprojekt som bidrar till att minska miljö- och klimatpåver-
kan från nationell skärgårdstrafik.

Rederier eller andra aktörer i skärgården har möjlighet att betala 
in pengar till fonden för en hållbar framtidsinriktad utveckling i 
skärgården. Det blir en bonus att kunna presentera för våra kunder 
att en del av fakturabeloppet går till miljö- och klimatarbete. 
Många bäckar små leder till en renare sjöfart.

aNTifouliNG 
Skärgårdsredarnas Miljöarbetsgrupp har bjudit in Erik Ytreberg, 
Chalmers till medlemsmötet i Hjo i oktober.  Erik forskar i antifou-
lingfärger och vi får ta del av de senaste forskningsresultaten.

Ni har väl hittat till nya hemsidan!
Vi publicerade den nya hemsidan i juni. Hoppas ni tycker att den är 
fin. Det är ännu vissa funktioner som inte fungerar som de ska och 
vi jobbar på det.  Vi är mycket tacksamma för all input från er med-
lemmar. Initialt behöver vi framför allt få veta om det är något som 
inte fungerar, så gå gärna in och testa det som ni brukar använda 
på medlemssidorna. Har ni sparat genvägar till inloggning osv så 
kommer dessa inte att fungera längre. Gå in på www.skargards-
redarna.se, klicka på Medlemssidor och spara länken som syns i 
adressfältet som ny genväg. 

När ni klickat 
runt och vill till-
baka till huvud- 
sidan, klicka 
på vår logga så 
kommer ni dit 
direkt.

Färjor konverteras för att minska ut-
släppen och förbättra Öresunds miljö
HH Ferries Group har beslutat att om-
vandla de två färjorna Tycho Brahe och 
Aurora till batteridrift under 2017 som en 
del av företagets miljöstrategi. Initiativet 

kommer att sänka de totala utsläppen med mer än 50 % och för-
bättra den regionala miljön.

– Som leverantör av kritisk transportinfrastruktur för regionen 
söker vi alltid efter vägar att minska miljöpåverkan från vår verk-
samhet. Aurora och Tycho Brahe är i drift 24 timmar per dag, så 
denna investering kommer att ha en betydande positiv inverkan, 
säger vd för HH Ferries, Henrik Rørbæk.

Rederiet är bland de första i världen att konvertera till 100 % 
batteridrift på så stora fartyg som används för en högfrekvent väg, 
såsom Helsingborg-Helsingör. Efter konvertering kommer fartyg- 
ens tid i hamn och överfart vara oförändrade jämfört med dagens 
prestanda. Fartygen kommer att laddas vid varje hamnstopp med 
el som levereras från nybyggda laddstationer. Omvandlingen är 
det enskilt största investeringsprojektet i företagets historia med 
en beräknad kostnad på nästan 300 miljoner kronor. INEA, EU: s 
verkställande organ för innovation och nätverk, har valt att stödja 
projektet med cirka 120 miljoner kronor. EU-bidraget har varit en 
avgörande förutsättning för beslutet att investera i omställningen 
till den nya tekniken.

Första gången i Sverige ett tankfartyg bunkras med LNG
Den 3 september tankades för första gången ett fartyg med fly-
tande naturgas i Göteborgs Hamn. Det var en milstolpe i hamnens 
gröna utveckling. Det första fartyget ut är nybyggda tankfartyget 
Ternsund som drivs av det svenska, Donsöbaserade Tärntank 
Ship Management AB. Claes Möller, driftansvarig för bolaget, är 
förväntansfull:

– Det här är början på något nytt för oss, startskottet för en mo-
dernare och betydligt renare sjöfart. Genom att välja LNG klarar vi 
dagens och morgondagens miljökrav med råge. Jag är stolt över 
att Terntank går i bräschen för grönare transporter.

Bunkringen sker vid en skyddad plats strax innanför Fotö i  
hamninloppet. Där förses Ternsund med LNG av belgiska bunker- 
fartyget Coral Energy. Naturgasen kommer från Nordsjön och  
levereras av gasföretaget Skangass.

– Bunkringen kan utföras i Göteborg tack vare att vi har tagit 
fram säkerhetsföreskrifter som reglerar hur det ska gå till. Vi är en 
av de första hamnarna i världen med att ha ett sådant regelverk 
på plats, säger Jill Söderwall, chef för Energihamnen, Göteborgs 
Hamn AB. 

Ternsund är först ut men snart väntas fler fartyg vilja bunkra 
LNG regelbundet i Göteborgs Hamn. Cirka 10 nybyggda fartyg 
med LNG-drift är på väg från varv, samtliga ägda av svenska 
tankrederier och samtliga med rutter som passerar Göteborg. 
Flytande naturgas, eller LNG, blir till vätska genom att kylas ned 
till minus 163 grader. Miljövinsterna med det nya fartygsbränslet 
är stora.

Miljö & Teknik

Skärgårdsredarnas miljögrupp fr v: Ellinor, Henrik, Anders, Annika, 
Leena och Kim.
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Batteriplacering på Tycho Brahe/HH Ferries Group.

 Skärgårdsredaren 3 -16 ★ 31 



 

En riktig Megastar
Tallink Siljas nya LNG-drivna höghastighetsfartyg Megastar har 
döpts vid Åbovarvet och gudmor blev Finlands förra president 
Tarja Halonen.

– Vi är stolta och hedrade över detta. Megastar är ett miljöan-
passat fartyg i alla avseenden och därför känns det extra bra att 
ha före detta presidenten Tarja Halonen som gudmor. Ur ett miljö-
perspektiv så sänder Megastar en viktig signal till hela branschen, 
säger Janek Staelmeister, vd AS Tallink Grupp.

Idén är att kombinera en bekväm och snabb fartygsupplevel-
se med hög servicenivå, sociala måltidsmöjligheter, inbjudande 
lounger och skräddarsydd shopping. Passagerarkomforten har 
uppgraderats med en tvåvånings-lösning, som möjliggör för per-
sonbilar och större fraktbilar att passera in och ut genom olika 
nivåer, vilket underlättar för logistiken. Även passagerarutrym-
mena har uppgraderats med bland annat ett tyst loungeområde. 
Leveransen av fartyget är beräknat till början på 2017. Megastar är 
delfinansierat av EU:s program CEF – Connecting Europe Facility 
med 4,8 miljoner euro. Megastar blir 212 meter långt och har ka-
pacitet för att transportera 2800 passagerare, lika många som 
rederiets största kryssningsfartyg Baltic Queen. Det miljövänliga 
fartyget använder LNG som drivmedel och hon kommer att följa 
de nya och mer strikta utsläppsbestämmelser som uppförts för 
ECA-området, Östersjön inräknat. Fartyget, med en bruttodräk-
tighet på 49 000 ton och marschfart på 27 knop, kommer att med-
föra att energieffektiviteten förbättras märkbart. Den innovativa 
skrovformen minimerar strömningsmotståndet och säkerställer  
att fartyget fungerar väl i isförhållanden.  

Henrik Cars vd för TRSM Group
Henrik Cars har utsetts till ny vd för TRSM Group. 
Detta efter att den tidigare vd:n Anette Schilde 
avgått på egen begäran. Förutom Anette Schilde 
avgår även Paul Ekwall från posten som vice 
vd och Henrik Ekelund som trafikchef. Enligt 
ett pressmeddelande från TRSM Group avgick 
samtliga på egen begäran ”för företagets bästa”. 
Samtidigt uppges att Per Teiner har rekryterats 
internt inom företaget som tillförordnad trafik-
chef, medan Ludwig Lindkvist utsågs till ny ope-
rativ chef efter Anders Widén som i sin tur sade upp sig i maj.

– Anette Schilde, Paul Ekwall och Henrik Ekelund har mot 
bakgrund av den senaste tidens interna oro ställt sina platser till 
förfogande. Henrik Cars är med sin breda och dokumenterade er-
farenhet rätt person att fortsatt leda och utveckla verksamheten, 
säger Jan-Eric Nilsson, styrelseordförande för TRSM Group, i en 
skriftlig kommentar.

Henrik Cars är vice vd för Destination Gotland AB och har 
tidigare varit hamnkapten i Stockholms Hamnar, sjöbefäl inom 
Johnsonlinjen samt befälhavare på Silja Lines fartyg. 

Ny trafikchef på TRSM
TRSM Group har rekryterat Ludwig Lindkvist till tjänsten som 
ny operativ chef. Han har de senaste 25 åren arbetat inom 
Försvarsmakten, huvuddelen inom Marinen. Han är utbildad vid 
dåvarande Krigshögskolans högre kurs och har vid sidan om det 
löpande genomfört kompletteringsutbildningar och övningar både 
i Sverige och internationellt. 

Ny överdirektör på Trafikverket
Regeringen har utsett Bo Netz till överdirektör på Trafikverket från 
och med den 1 juni. Han kommer att få ansvaret att leda delar av 
verksamheten under generaldirektören Lena Erixon. Bo Netz är i 
dag överdirektör och ställföreträdande generaldirektör vid Sida.

Ny tf VD i Sjöbefälsföreningen
Mikael Huss har tagit över som tf VD i sjöbefälsföreningen efter 
det att Mats Jäderland avslutat sin anställning i våras. Mikael 
Huss har under många år arbetat som ombudsman i föreningen 
och tog över från och med den första juli.

Person- och företagsnytt

Tallink Siljas nya LNG-drivna höghastighetsfartyg Megastar. 
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Ekonomiskt stöd håller historiska fartyg flytande
Sjöhistoriska museet fördelar nu 1 miljon kronor till bevarande av 
kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får åtta fartyg del av stödet. 

– Att bevara och använda historiskt värdefulla fartyg är en kost-
sam uppgift och det här stödet utgör normalt bara en mindre del 
av den totala kostnaden. Pengarna ska stimulera till bevarandein-
satser och engagemang som har kulturhistorisk inriktning, säger 
Claes Wollentz, intendent på Sjöhistoriska museet.
För museet är det viktigt att kulturhistoriskt intressanta fartyg 
kan bevaras och användas. Arbetet med detta engagerar ett 
stort antal människor, främst ideella föreningar runt om i landet. 
De historiska fartygen är viktiga för en levande kustbygd och 
skärgård och dragningskraften hos dem är stor. En undersökning 
som Sjöhistoriska museet nyligen har genomfört visar att 250 000 
människor årligen kliver ombord på landets 130 k-märkta fartyg.

MoTTaGare av STöd Till BevaraNde av HiSToriSkT 
värdefulla farTyG 2016
ejderN, ångfartyg, Södertälje, Stockholms län 
floTTiSTeN, ångfartyg, Rättvik, Dalarnas län 
Harry, motorfartyg, Lysekil, Västra Götalands län 
HerkuleS, motorfartyg, Göteborg, Västra Götalands län 
iNGo, segelfartyg, Göteborg, Västra Götalands län 
iSolda, segelfartyg, Göteborg, Västra Götalands län 
MiNa, segelfartyg, Lidköping, Västra Götalands län 
Nalle, ångfartyg, Oskarshamn, Kalmar län 

Ejdern, Södertälje har 
fått 300 000 kr i stöd. 
Ejdern byggdes av 
Göteborgs Mekaniska 
Werkstad år 1880. 
Fram till slutet av 
1800-talet trafikerade 
hon Göteborgs skär-
gård. Mellan åren 1898 

och 1905 gick hon först i sjön Roxen och trafikerade sedan olika 
mellansvenska hamnar. 1957 såldes Ejdern till Södertälje stad. 
Hon var då i dåligt skick och hade också dålig lönsamhet. Flera 
olika intressenter försökte rädda henne men till slut beslutade 
man att sänka Ejdern i Landsortsdjupet. I sista stund räddades 
hon av några ångbåtsintresserade ungdomar och Södertälje stad 
skänkte Ejdern 1964 till en förening. Ur denna förening bildades 
Museiföreningen Ångfartyget Ejdern. Sedan 1976 går hon i trafik 
varje sommar och hon drivs fortfarande av ångmaskinen från 
1880. Årets stöd ska användas till reparationsarbeten på ång- 
panna, skorsten, sotskåp m m.

Soten i Smögen k-märks av Sjöhistoriska museet
Nu har Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima 
museer, k-märkt ytterligare ett fint fartyg. Det är passagerarfarty-
get Soten från Smögen. Därmed ingår hon i den exklusiva skaran 
historiska skepp och båtar som anses viktiga för det maritima kul-
turarvet. Sammanlagt är 130 fartyg k-märkta. Fartygets nuvarande 
ägare, Soten Sea Vision Rederi AB, Resö övertog fartyget 2010 
och hon gavs då namnet Soten. Ny hemort är Smögen. Soten an-
vänds för beställningstrafik i Bohusläns skärgård.

FARTyGSFAKTA SOTEN: SOTEN / SGYE
Byggd: Wennbergs mekaniska, Karlstad, 1915.
Hemmahamn: Smögen

Sjöväder – praktisk meteorologi
Anders Ljungkvist
Jure förlag – 112 sidor

Sjöväder är en modern väderbok 
som ger vägledning bl a i hur man 
använder Internet för sina beslut 
ombord. Boken behandlar proble-
matiken kring att förstå och kunna 
tillämpa den väderinformation som 
står till buds när man ska fatta be-
slut om sitt båtåkande. Vad berättar 
sjöväderprognosen och vad berät-

tar den inte? Vilka väderprognoser kan man lita på? osv. Ett kapitel 
handlar t ex om lokala vindsystem i skärgårdsmiljö. 

Anders Ljungkvist är marin- och flygmeteorolog, långseglare,  
fd TV-meteorolog och privatflygare med stor erfarenhet av skär-
gårdsväder. 

Kultur- och boknytt

Pressreleaser

Soten och Wilhelm Tham vid kajen i Strömstad. FOTO: GÖRAN HAHNE.

Solé Diesel lanserar två nya SM motorer på 82 och 94 hk 
SM-82 och SM-94 är två turboladdade raka fyror med mekanisk 
direktinsprutning baserade på kvalitetsmotorer från Mitsubishi. 
Motorerna är konstruerade för att klara tuffa krav även för kontinu-
erlig drift inom yrkesfart. SM-82 utvecklar 82 hk vid 2500 rpm och 
är lämplig för både fritidsbåtar och mindre fiske- och arbetsbåtar. 
SM-94 ger 94 hk vid 2500 rpm och har ett effekt/viktförhållande, 
då motorn endast har en torrvikt på 303 kg, som gör att den pas-
sar även till halvplanande båtar.  Motorerna finns med mekaniska 
och hydrauliska, raka eller vinklade backslag, det finns även en  
rad olika tillval såsom 2-polig el, extra remskivor, kraftuttag,  

anpassade för kölkylning, extra laddningsgenerator mm. 
Motorernas effektiva förbränning ger så låga utsläppsnivåer att  
de klarar de europeiska RCD2 bestämmelserna. Deras robusta 
konstruktion med gjutjärnsblock, drev som driver kamaxel samt  
att de är fria från modern elektronik borgar för god driftsäkerhet.  
Den termostatstyrda färskvattenkylningen bidrar till både god 
bränsleekonomi samt möjlighet ger att ta ut varmvatten för gång-
värme. De är dessutom förberedda för NMEA2000 kommunikation 
genom Solé Diesels signalkonverterare SDC2000 som kommuni-
cerar all motorövervakningsdata till både TE3 och SVT 30 instru-
mentpaneler. Allt enligt Diesel Power AB. 
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Sjömansläkaren
Hej, hoppas att ni har haft en underbar 
sommar! Själv har jag spenderat några 
härliga veckor på Landsort i södra skär-
gården och har nog sett några av 
er passera förbi på horisonten. 

I det här avsnittet kommer jag att gå ige-
nom en klassisk sjukdom för sjöfarten. 
Av de cirka tusen sjömän som hör av sig 
till vår mottagning varje år är den abso-
lut vanligaste frågan”Vad är Tuberkulos 
och varför måste jag vara vaccinerad mot 
det?”. 

Tuberkulos, förkortas till TB eller TBC, 
är en välkänd sjukdom för de lite äldre 
men ofta ett främmande begrepp för 
den yngre generationen. Den har också 
bidragit till två Nobelpris, ett framgångs-
rikt vaccin och ett oändligt lidande för 
människor över hela jorden. Sjukdomen 
orsakas av en bakterie, Mycobakterium 
tuberculosis, som hos de allra flesta 
smittade ligger vilandes, och orsakar då 
varken symptom eller smittsamhet.

Cirka 10 miljoner människor årligen 
får symptom och cirka 1,5 miljon dör i 
sjukdomen. Bakterien växer långsamt 
varför symptomen därför också brukar 
smyga sig på under lång tid. Till en 
början ofta diffusa besvär som lätt 
feber, nattliga svettningar, trötthet, dålig 
matlust och viktnedgång. Sjukdomen 
drabbar oftast lungorna och orsakar då  
hosta. Men bakterien kan slå sig ner 
i nästan alla kroppens organ och kan 
därför ge en mängd olika besvär. Från 
smittotillfället dröjer det minst flera  
månader innan symptom uppkommer. 
Vissa insjuknar efter många år, ibland 

flera decennier senare, men de absolut 
flesta får aldrig några besvär. Den smittar 
genom hostningar från en person till 
en annan. Förr fick man det oftast från 
någon i ens närhet som familjen eller 
någonstans där man var tätt förlagda 
tillsammans, armén, fängelse eller på 
trånga båtar. Trots dess stora spridning 
räknas den inte till de mest smittsamma 
sjukdomarna. 

På grund av ett framgångsrikt vaccina-
tionsprogram och förbättrade levnads-
standard har den varit ganska ovanlig i 
Skandinavien, men antalet fall i Sverige 
har ökat ända sedan 2005.

Internationellt sett är sjukdomen dock 
fortfarande extremt vanlig, man räknar  
med att cirka en tredjedel av världens 
befolkning är smittad. Vidare sprids 
resistenta stammar av sjukdomen vilket 
är ett orosmoment. 

Historiskt  drabbades ofta yngre som 
blev successivt sämre över många år. 
Innan man fick tillgång till antibiotika 
var den främsta behandlingen vila och 
frisk luft.

Över hela världen byggdes sk sanato-
rier, sjukhus ofta förlagda i bergen eller 
vid havet. Patienterna kunde vara inlagda 
i åratal, avskärmade från resten av sam- 
hället. Den klassiska beskrivningen åter- 
finns i Tomas Manns roman Bergtagen 
där ramen är huvudpersonens liv på 
sanatoriet

Lungröntgen rekommenderas alla 
sjömän som söker behörighet för obe-
gränsat fartområde. I länder där tuber-
kulos är vanligt vill man säkerställa att 
sjömannen inte bär på aktiv sjukdom. 

För personer bosatta i Sverige, där sjuk-
domen är ovanlig, är den främsta vinsten 
att man har en referensundersökning att 
utgå ifrån, om man blir smittad under sin 
tjänst.

Vaccinet mot tuberkulos, BCG-vacci-
net, kom redan 1921. Fram till 1970-talet 
vaccinerades alla svenska barn men i och 
med att sjukdomen blev allt ovanligare 
övergick man till att endast vaccinera 
vissa riskgrupper. Många är osäkra på 
om de blev vaccinerades som barn eller 
ej. Vaccinet efterlämnar ofta en liten grop, 
vanligen på axeln.

Vi rekommenderar att alla som söker 
behörighet för obegränsad fart röntgar 
lungorna inför tjänst och sedan regel-
bundet vart 7:e år samt att man vaccine-
rar sig inför tjänsten. Man behöver bara 
vaccineras en gång i livet.

Och gällande Nobelprisen: Tuberkel-
bakterien har bidragit till två Nobelpris: 
dels i litteratur till Tomas Mann och 
dels i medicin 1905, tilldelat bakteriens 
upptäckare Robert Koch.

Har du några frågor om medicin 
eller hälsa, hör gärna av dig!
08-512 588 00, info@medicinskaintyg.se 

Dr. Johannes Kriisa
Läkare och medicinskt ansvarig på 
sjöläkarmottagningen Medicinskaintyg 
i Gamla Stan.

För mer kunskap om tuberkulos  
rekommenderas Europeiska Smittskydds 
Myndigheten (ECDC):  
www.ecdc.europa.eu

Dr Carl Aulin och Dr. Johannes Kriisa är sjömansläkare på Medicinska Intyg.

Fråga  
Sjömans- 
läkaren:

Stockholm

M
ED

ICINSKA INTYG
T      B

Tidningens läsare är välkomna att maila in frågor till leena@skargardsredarna.se
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Kustbevakningens generaldirektör Lena Jönsson har beslutat 
att Kustbevakningen ska ha en ny organisation från och med  
1 september 2016. Syftet är att öka helhetssynen i myndigheten 
och skapa en effektivare styrning av verksamheten med snabb-
are beslutsgångar och mindre dubbelarbete. Förändringen 
innebär att Kustbevakningen skapar en nationell ledning som 
består av en verksledning och följande sex avdelningar:

• Metodutvecklingsavdelningen 
• Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen 
• Operativa avdelningen 
• IT-avdelningen 
• Personal- och ekonomiavdelningen 
• Verksledningsstaben 

Detta innebär också att Kustbevakningen inte längre kommer 
att ha några regionledningar eller något huvudkontor. Verk-
samhetens lednings- och stödfunktioner kommer även fortsatt 
att finnas i Karlskrona, Göteborg, Stockholm och Nyköping 
samt på ytterligare några orter. Den nya organisationen innebär 
ingen förändring för kuststationernas och flygkuststationens 
geografiska placering. Kustbevakningens operativa avdelning 
blir stor och kommer att bestå av sex enheter som ska säker-
ställa att vi får en bra verksamhet med hög tillgänglighet.

Ni som är yrkesverksamma till sjöss och har mest kontakt med 
våra fartyg och ledningscentraler ska därmed inte märka av 
organisationsförändringen nämnvärt. Även fortsättningsvis ska 
ni använda samma telefonnummer och samma anrop på VHF.

Sommaren är snart är slut och 
jag kan konstatera att, precis 
som tidigare år, så märker vi i de 
kontroller vi utför att ni yrkes-
verksamma har en hög regelef-
terlevnad. Vi har hittills i år 
genomfört 268 bemannings- och 
certifikatskontroller och endast 
rapporterat ett fåtal för allvarliga 
brister. Det innebär att det gene-
rellt är god sjösäkerhet och att 
det oftast råder sund konkurrens!

Om ni misstänker att det före-
kommer osund konkurrens eller 
annan typ av brottslighet till sjöss 
där vill jag gärna uppmana er att 
höra av er till oss!

Så här når ni oss:
Ledningscentral Nordost
Tel: 08-57 89 76 00
E-post: lc.krn@kustbevakningen.se
Ledningscentral Sydväst
Tel: 031-727 91 00
E-post: lc.krs@kustbevakningen.se

Om ni har ärenden som inte är av direktoperativ karaktär går 
det bra att ringa till Kustbevakningens växel för att bli kopplad 
till rätt person för ditt ärende, telefonnummer 0455-35 34 00.

Väl mött till sjöss!

Kustbevakningen 
ändrar organisation 
fråN oCH mED DEN 1 SEptEmBEr 2016

Kustbevakningen informerar 

Kenneth Neijnes Biträdande 
chef Kustbevakningens operativa 

avdelning
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Färjekommittén bildades 1994
År 1994 bildades International Waterborne Transport Commit-
tee vid ett möte i Venedig. Medverkande från Sverige var då Leif 
Widmark (Waxholmsbolaget) och Ragnar Domstad (företrädde 
Styrsöbolaget). Bland de utländska färjeföretag som var med från 
början kan nämnas Venedig, Hamburg, Lissabon, Amsterdam, 
Hongkong och Abidjan (Elfenbenskusten). UITP har en mängd 
olika kommittéer för olika trafikslag och nu var det dags för fär-
jetrafiken att få sin kommitté. Förste ordföranden var från ACT 
i Venedig och ordförande är för närvarande Gianluca Cuzzolin 
från ACTV, Venedig.

Från början var det givetvis lite trevande vilka ämnen som 
skulle behandlas och en del ämnen som kom relativt tidigt var 
anpassning av färjor och terminaler/bryggor för funktionshin-
drade. Eftersom jag själv arbetat en hel del med detta ämne för 
andra trafikslag gjorde jag ett första utkast som sedan bearbetats. 
Med tiden ändrades sammansättningen i färjekommittén och 
nya färjeföretag tillkom och ämnet anpassning för funktions-
hindrade blev mer och mer intressant även i andra länder. Wax-
holmsbolaget och Styrsöbolaget har alltid legat långt framme 
och har t ex på sina hemsidor bra beskrivningar av hur man kan 
åka med färja med olika funktionshinder.

Ett annat ämne som påbörjades tidigt var en ordlista på eng-
elska för olika facktermer samt beskrivande bilder. Detta arbete 
pågick under lång tid och vi fyller på med nya ord/begrepp allt-
eftersom någon medlem tar upp något nytt. Ämnet var mycket 
intressant och alla medlemsföretag har bidragit med illustreran-
de bilder. 

Miljövänlig färjetrafik är ett ämne som behandlats under läng-
re tid, och utveckling på detta område sker mycket snabbt. Vid 
möte i Hamburg har vi sett både en soldriven färja och en vätgas-
driven färja, i Bordeaux har vi sett en eldriven färja. 

I oktober 2012 var det en workshop i London med titeln 
”Low-carbon and Low-impact waterborne transport opera-
tions”, d v s miljövänlig färjetrafik. Workshopen samlade många 
deltagare och det blev livlig diskussion kring föredragen. I ok-
tober 2015 var det en workshop i Venedig i anslutning till ordi-
narie möte för WTP. Temat var ”Seamlessly connecting water-
borne transport to land public transport” (på svenska ungefär: 
Hur man direkt förbinder färjetransport med kollektiva land-
transporter - det innebär normalt också att man kan använda 
samma biljetter). Även denna workshop hade stort deltagarantal 
och var mycket uppskattad. Föreläsarna kom mest från Europa 

men även från USA. Nästa workshop kommer att bli 2017 och 
temat blir troligen ”Miljövänlig färjetrafik – en uppdatering”.

Mötet i Göteborg 2016
Färjekommittén hade ett möte i Göteborg 2011 och vi har haft 
möten i Stockholm 2007 och 2012. Årets möte i Göteborg på 
Hotel Elite Plaza samlade rekordstort antal deltagare (27) och 
några nya medlemsföretag tillkom. Förutom deltagare från ett 
stort antal städer i Europa finns städer från Elfenbenskusten, 
Hong Kong, Bermuda och USA med. USA företrädes av det gan-
ska nya UITP-kontoret i New York och New York blir kanske 
snart plats för ett nytt möte. 

Vid varje möte är ett mycket viktigt inslag att de företag som 
har några nyheter på 5 minuter informerar om detta. Efter denna 
punkt vid mötet i Göteborg avhandlades ett tema som på svenska 
skulle kunna kallas ”Utförande och underhåll av bryggor”. Varje 
medlemsföretag fick redogöra för detta ämne och nu skall en 
rapport sammanställas. Därefter kom en punkt med kommitténs 
arbetsprogram den närmaste tiden. En sammanfattning om det 
som vi fick information om vid workshopen i Venedig följde. 

Alla kommittéerna inom UITP skall med jämna mellanrum 
skriva ett Newsletter som går ut till alla UITP-medlemmarna. 
Färjekommittén står näst i tur och deltagarna ombads komma 
med material till nyhetsbrevet. Vartannat år har UITP en världs-
kongress. För ett år sedan var det Milano som var värdstad och 
2017 blir det Montreal. 

Plats för nästa möte bestämdes till Hamburg 16—18 oktober i 
år.  Färjetrafiken i Hamburg är mycket intressant. De har dels en 
trafik på Elbe genom företaget HADAG och dessutom turisttra-
fik genom dotterföretaget Alstertouristik på Alstersjöarna. Själv 
har jag vid ett årsmöte hos Skärgårdsredarna informerat och vi-
sat bilder hur man kör enmansbetjäning på hamnfärjor som går 
i en trafik som liknar älvtrafiken i Göteborg.

På kvällen samlades alla tillsammans med UITP:s Marknads-
kommitté - som hade möte samtidigt med Färjekommittén - på 
den närbelägna ganska nyöppnade terminalen Stenpiren där 
man kan byta mellan färjor, stadsbussar, expressbussar och spår-
vagnar. Det blev sedan en resa genom hamnen och ut till södra 
skärgården med snabbfärjan Rivö. Det var en härlig kväll, så det 

Lyckat möte i Göteborg 
för INtErNAtIoNEllA färJEkommIttéN

UITP (internationella lokaltrafikföreningen) har ett antal 
kommittéer för olika trafikslag. Waterborne Transport  
Platform (här: Färjekommittén) hade möte i Göteborg  
29-31 maj, vilket var andra gången i Göteborg. Det blev nytt 
rekord vad beträffar antalet deltagare (27 pers) för WTP. 
Vi tyckte alla att det var roligt att deltagarantalet har ökat. 
Från Sverige deltog Göran Malmsten SLL, Roger Vahnberg 
(delvis), Christer Olsson och Anna Johansson Västtrafik, 
Susanna Hall Kihl, Vattenbussen samt undertecknad  
Ragnar Domstad som är seniorkonsult.

Ordföranden Gianluca Cuzzolin från ACTV, Venedig.
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blev en lyckad tur genom södra skärgården till restaurangen 
på Skäret, Styrsö. Som alltid var middagen mycket uppskattad. 
Efter middagen blev det en tur tillbaka med Vipan i den härliga 
kvällen. 

Som avslutning på WTP:s möten brukar det vara en halvdags 
studiebesök på delar av linjenätet i värdstaden. Efter själva mö-
tet gick vi till Stenpiren – Skärgårdsredaren har tidigare berättat 
om Stenpiren – så här kan bara nämnas att kommittén visade 
mycket stort intresse för såväl arkitekturen som funktionerna 
som finns i Stenpirens Resecentrum. Sedan var det dags att stiga 
ombord på Älvfrida, som tillfälligt frikopplats från trafiken som 
älvskyttel. WTP delades upp i två grupper som växelvis kunde 
besöka styrhytten eller maskinrummet. Några andra färjestäder 
kommer inom kort att skaffa färjor liknande älvskyttlarna, var-
för intresset för detta studiebesöket var mycket stort. Älvfrida 
gjorde en rundtur i hamnen så att alla kunde se angöringsbryg-
gorna och typen av samhälle som betjänades. Christer Olsson, 
Västtrafik berättade ”allt” om utvecklingen av trafiken i ham-
nen – en utveckling som ju är väldigt intressant – under färden i 
hamnen. Själv tycker jag att Norra älvstranden påminner en del 
om Docklands i London, och älvtrafiken har ju varit en stor del 
av framgången i Göteborg med bostads- och industribebyggels-
en på särskilt Norra älvstranden. 

I en tidigare artikel i Skärgårdsredaren visades hur lika ut-
rymmet för cyklar är i Rotterdam och Göteborg och färjorna 
i de båda städerna är mycket nya. Cyklismen har ju tagit fart i 
de flesta länder och det är därför viktigt att färjorna kan ta med 
erforderligt antal cyklar. I Nederländerna lär det vara ett villkor 
för att få stadsbidrag att man har ett visst antal cykelplatser. 
Efter en härlig rundtur med intressanta studiebesök ombord 
var det dags att promenera tillbaka till konferenshotellet och 
inta en god lunch. Alla verkade vara mycket nöjda med mö-
tet i Göteborg. Förutom att vi slog rekordet för antal deltagare 
var det också mycket intressanta mötespunkter och en mycket 
uppskattad tur till Södra skärgården med god middag på Skäret 
samt rundtur i hamnen.

text & foto: ragnar domstad

På studiebesök i Göteborgs hamn med Älvfrida. 
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De svenska havsdjupen blir allt mer 
kända. Nyligen passerades en mil-
stolpe inom sjömätning: den svenska 
djupdatabasen innehåller numera 
över 100 miljarder lagrade djupupp-
gifter. Det innebär att Sjöfartsverkets 
sjömätare så att säga sänkt ner lodet 
på botten på över 100 miljarder 
positioner.

De senaste fem åren har den svenska 
djupdatabasen vuxit kraftigt, från 30 
miljarder djupuppgifter till över 100 mil-
jarder djup. Anledningen är att sjömät-
ningen i de svenska vattnen ökat, bland 
annat tack vare finansiering från EU  
och andra myndigheter.
  – Om sjömätningarna fortsätter i sam-
ma takt så kommer drygt 70 procent av 
svenskt vatten vara sjömätt med moderna 
metoder år 2020. Det innebär att samtliga 
prioriterade ytor som trafikeras av han-
delsfartyg då kommer att vara sjömätta, 
säger Magnus Wallhagen, produktions-
chef för sjögeografi på Sjöfartsverket.

100 miljarder djupuppgifter innebär i  
sig en gigantisk mängd data, men fak-
tum är att stora delar av botten inom 
det svenska havsområdet fortfarande är 
i princip outforskad. I dagsläget är drygt 
50 procent av det svenska havsområdet 
sjömätt med modern teknik, framförallt 

multibeam-ekolodning. Resten är sjömätt 
med äldre metoder, bland annat handlod, 
som inte ger lika detaljerat resultat. Stora 
ytor utanför farlederna i de svenska skär-
gårdarna är inte sjömätta sedan andra 
halvan av 1800-talet och tidigt 1900-tal.

Sjöfartsverket har fem fartyg för sjömät-
ning. Under 2016 kommer sjömätningar 
att genomföras i bland annat Hanöbuk-
ten, mellan Öland och Gotland, söder 
om Landsort, norr om Gävle samt mellan 
Piteå och Luleå. Även i Stockholms skär-

gård kommer en del områden att sjömätas 
under 2016 och 2017. 

– Förutom ökad navigationssäkerhet 
ger kartlagt djup möjlighet till effektivare 
rutter där man kan minska bränsleför- 
brukningen genom att välja att gå i  
djupare vatten. Ju närmare ett fartyg  
rör sig botten desto högre är motstån-
det i vattnet. Djupdata efterfrågas också 
av många andra delar av samhället som 
havsmiljöområdet och för havsplanering 
och exploatering under havsytan, säger 
Magnus Wallhagen.

100 miljarder havsdjup
I DEN SVENSkA DJupDAtABASEN

I dagsläget är drygt 50 procent av det svenska havsområdet 
sjömätt med modern teknik… 
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Moms vid inhyrd besättning och vissa andra konsulttjänster 

frågA 1: 
Ska en inhyrd befälhavare eller annan besättningsmedlem 
som är egenföretagare med f-skatt debitera moms då denne 
fakturerar sin uppdragsgivare (rederiet) för utförd tjänst?

Såsom Skärgårdsredarna tolkar bestämmelserna, utifrån den 
information som finns tillgänglig, gäller följande:
Enligt 3 kap. 21 § mervärdesskattelagen är omsättning av vissa 
tjänster inte skattepliktig om den avser t.ex. ombyggnad, repa-
ration, underhåll, befraktning och uthyrning, avseende skepp för 
yrkesmässig sjöfart (dvs. person- eller godsbefordran mot ersätt-
ning) eller fartyg (både skepp och båt) för bogsering eller bärgning.
I fråga om besättningsmedlemmar omfattas, enligt Skatteverkets 
tolkning, den sjöpersonal som ingår i den s.k. säkerhetsbesätt-
ningen. Normalt finns ett beslut om säkerhetsbesättning, där det 
alltså indirekt framgår vilka befattningar som skatteundantaget 
gäller för. Undantaget kan även omfatta t.ex. serveringspersonal 
under förutsättning att de ingår i säkerhetsbesättningen. 

frågA 2: 
vad gäller avseende moms för konsulttjänster, som t.ex. 
framtagning av ritningar, beräkningar och specifikationer 
och byggnadskontroll för ett fartyg som byggs om eller 
byggs nytt? 

SVAr: 
Dessa tjänster är undantagna från moms om de avser de fartyg 
som anges ovan under fråga 1.

Läsarnas frågor:
Bränsleskatt eller inte?

frågA:
vårt rederi fick i början av året ett tvetydigt besked från 
Skatteverket gällande bränsleskatten. vad gäller egentligen  
om vi kör en bröllopscharter där kunden ”hyr” fartyget för sig 
och sina gäster för en femtimmars rundtur enligt eget önske-
mål? fartygshyran betalas per gångtimma, rederiet står för  
all driftspersonal samt lagar och serverar all mat och dryck.  
är det skattefritt bränsle eller inte som gäller?

SVAr: 
Transporter som enligt 
Skatteverkets bedöm-
ning omfattas av skatte-
befrielsen är sådana som 
sker vid t.ex. bröllop på 
fartyg under förutsättning 
att transporten sker mot 
ersättning. Detta gäller 
under förutsättning att 
ersättningen som betalas 
från kunden inte utgör 
hyra för egendomen i sig, 
d.v.s. själva fartyget.

FOTO LISA FORSELL.
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Aktiviteterna på Maritima Mötesplat-
sen blev en lyckad satsning med många 
besökare i tältet och i Gotlandsbolagets 
trädgård. Skärgårdsredarna var medar-
rangörer för samtliga lunchseminarier och 
på tisdagen var vi aktivt medverkande 
under rubriken: Kan vattenvägen utveckla 
besöksnäringen? 
Frågeställningarna var bland annat: 
Kryssningar och färjor skapar reseupple-
velser för många av Sveriges turister. Hur 
bidrar sjöfarten till Sveriges viktiga besöks- 
näring och är det ett hållbart resande?  
Hur vässar vi Sverige som turistland?  
Vilka politiska beslut måste till? Vilken roll 
har skärgårdstrafiken för besöksnäringen?
 
Om Skärgårdstrafikens roll för besöksnä-
ringen berättade Bertil Pevantus, Styrsö-
bolaget och Anders Olsson, Kustevent. 

Bland annat pekade de på hur många olika 
regelverk man som redare och småföre- 
tagare måste ha koll på för att kunna 
köra turister i skärgården. Moderatorer 
var Irene Fällström och Joachim Glasell. 
Riksdagsledamöterna från Näringsutskot-
tet, Helena Lindahl (C) och Anna-Caren 
Sätherberg, (S) lyssnade intresserat. 
På torsdagen medverkade Hans Thornell 
från Green City Ferries under rubriken 
Grön omställning för konkurrenskraftig 
maritim sektor. Åsa Burman, Lighthouse, 
var då moderator.

Det är viktigt att skärgårdstrafiken syns 
och tar plats när sjöfart och besöksnäring 
diskuteras under politikerveckan.  

text och foto: leena tegevi

Joachim Glassell, vd Sjöfartsforum  
sammanfattar den maritima mötesplatsen under Almedalsveckan 2016 i Visby

Det var fullt av aktivitet på den Maritima 
Mötesplatsen under årets Almedalsvecka. 
Politiker, näringslivsföreträdare, forskare 
och tjänstemän från myndighetsvärlden 
stod på scenen i seminarietältet eller 
umgicks över kaffe en kopp kaffe, an-
tingen inne i tältet eller ute i solskenet i 
trädgården. Så när vi kan blicka tillbaka 
på årets Almedalsvecka var den Maritima 
Mötesplatsen ännu en succé med god 
uppslutning på seminarierna och så  
även till det maritima minglet.

Totalt arrangerades 18 seminarier un-
der fyra dagar med inbjudna talare från 
Sjöfartsforums medlemmar och externa 
aktörer. Den maritima näringen represen-
terades på bredden med allt från sjöfart 

till energisektorn. Det blev därför en bred 
spännvidd i perspektiv. Som alltid i sådana 
här sammanhang kom väl inridna käpp-
hästar till heder igen jämte nya tankar  
och infallsvinklar.

Almedalsveckan betraktas rent allmänt 
främst som ett opinionsbildande evene-
mang. Men det som slog mig är hur god 
uppslutningen var från Sjöfartsforums 
medlemmar. För mig var det roligt att kon-
statera att Almedalsveckan utöver att vara 
en möjlighet att göra vår röst hörd även är 
en mycket bra mötesplats där människor 
inom klustret kan mötas. Det märks att 
våra politiker är intresserade av företa-
gen inom det maritima klustret och vilken 
vardag de möter med allt från skatter och 

avgifter till regelkrångel. De är pålästa och 
känner till att klustret bedrivit ett strate-
giarbete som regeringen tagit till sig och 
arbetat vidare med. Uppslutningen från 
myndigheter med bäring på det maritima 
området är också god. Det är glädjande att 
den Maritima Mötesplatsen är så väl eta-
blerad som en plats där politik och förvalt-
ning kan knyta kontakter inom näringen.
Helt klart har klustret fått in foten i dörr-
springan och etablerat sig som en aktör 
värd uppmärksamhet. Men i det ligger 
också stegrade förväntningar. Nu vilar ett 
ansvar på oss att utveckla budskapen till 
nästa år för att vara fortsatt relevanta för 
politikerna.

Almedalsveckan
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Jag är upp-
växt med 
segelbåt. 

Redan som 
barn tyckte 
jag att det var 
fascinerande 
att man kunde 
ta sig fram en-

dast med hjälp av vinden. Att bara kunna 
glida fram genom vågorna. Under hela min 
barndom tillbringade familjen alla helger 
under sommarsäsongen, och naturligtvis 
hela sommarsemestern, till sjöss ombord 
på vår segelbåt. 

Alla i familjen var dock inte lika fascinera-
de av vindarna och vädrets makter – halva 
familjen tyckte det var väldigt otäckt när 
det lutade. Att ”fuska” med motor vid tufft 
väder eller stiltje var inte att tänka på. 
Seglingen skulle göras i samklang med na-
turen och maten skulle lagas på gasolkök 
eller grill. Målet var alltid att vi skulle styra 
långt ut i skärgården. Men det blev oftast 
samma vik som tidigare. Den var ju både 
praktisk för tilläggning och väldigt mysig!
För det mesta gick allt utan problem. Men 
visst gjordes misstag. Till exempel de 

gånger vi slängde i ankaret för tidigt så att 
tampen tog slut innan vi kom fram till bryg-
gan. Andra gånger var tampen tillräckligt 
lång men då släppte ankaret från botten 
och båten började slå mot klippkanten. 
Detta slående hände, av någon outgrundlig 
anledning, alltid nattetid. 

Senaste missödet ägde rum i början av 
årets sommar. Efter en familjetur till barn-
domens traditionsenliga vik med mat från 
grillen var det dags att bege sig hemåt. 
Plötsligt börjar motorn gå varm, ingen kyl-
ning – men vi har tur för det händer ”bara” 
100 meter från varvet. Det är bara att kavla 
upp ärmarna, leta rätt på paddlarna och 
börja paddla. Iland med sambo och små 
barn, farfar hjälper till med förtöjning och 

det är då det händer. Båten glider ut och 
farfar i spagat, förvånansvärt vig får jag 
säga. Det blev en blöt avslutning på kvällen 
för honom. Farfar fiskas upp och båten 
läggs fast på varvets område. 
Följande dag tar jag en promenad till var-
vet. Här får jag ett fint bemötande, det är 
inga problem, de kan hjälpa till att under-
söka vad som är fel och förhoppningsvis 
fixa felet. Toppen! Ja, alltså efter semest-
rarna, för nu är det ju högsommar och folk 
vill ju vara lediga. Ska vi säga i slutet av 
augusti, början av september?

Det blev inga fler seglatser denna som-
mar. Men nästa år, då ska vi göra en riktig 
seglats. Då ska vi styra färden långt ut i 
skärgården! 

Båtfolk samlar på oändligt med historier, 
tänk bara på vad Carl-Erik Arcini har att 
berätta efter att ha ägt sin Petterssonbåt  
i över 70 år. 

Erik Götheus
Personalchef, Strömma Turism & Sjöfart
och styrelsesuppleant i Skärgårdsredarna

✒ KRÖNIKA

Båtfolk samlar på historier

Red anm: Den unika Petterssonbåten Plurr lämnade Nyköping i slutet av augusti. Ägaren Carl-Erik Arcini har skött om den minutiöst de senaste  
70 åren. Nu har han skänkt den till Sjöhistoriska museet. En lastbil fraktade båten på motorvägen till Stockholm och Långholmen där den ska tas om 
hand av båtklubben tills vidare.

Båten glider ut och farfar i  
spagat, förvånansvärt vig får  
jag säga. Det blev en blöt av-
slutning på kvällen för honom. 
farfar fiskas upp och båten 
läggs fast på varvets område.
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Dagen inleddes med en visning av fotografen Stefan F Linde-
bergs fantastiska bilder på sjömän ombord och i arbete. Där-
efter berättade Ted Bågfeldt från Kalmar Sjöfartshögskola och 
Per Barkman om ett projekt om likabehandling inom sjöfarten 
som initierats från Kalmar efter rapporter om sexuella trakasse-
rier av elever. Genom stöd från Stiftelsen har man nu tagit fram 
en CBT-utbildning (computer based training) som ska sjösättas 
i höst och som kommer att vara fri att använda för hela sjö-
fartsbranschen. (läs mer på sid 20-21 i tidningen)

Drygt hundra personer närvarade vid prisutdelningen då Stif-
telsen premierade 29 olika förslag på arbetsplatsförbättringar. 
Summorna varierade mellan 5 000 och 30 000 kronor. Den 
högsta summan på 30 000 kronor gick till andre styrman Björn 
Bendix på isbrytaren Atle för ”Snabbare brandbekämpning 
med färgglada spjäll”.

Dessutom delade Stiftelsen ut fyra sjöräddningsbelöningar på 
vardera 20 000 kronor för livräddande insatser. Priserna gick 
till fritidskassan på AHTS Tor Viking II för räddning av ensam-
seglare i havererad båt utanför Alaska, matros Jonas Laveryd 
som räddade livet på en bebis i Visby hamn, fritidskassan på 
segelfartyget Gladan för assistans till nödställd segelbåt utanför 
Kap Verde samt överstyrman Johan Söderling som räddade 
livet på en äldre man i Luleå hamn.

Litteraturpriset går till fil. dr. Joachim Östlund för boken 
Saltets pris och delas ut på bokmässan i Göteborg.

Välbesökt  
belöningsdag

Fotografering av de belönade.  
Stiftelsens kanslichef Christer Nordling 
längst till vänster.

SKICKA IN DITT BIDRAG!
Skärgårdsredarnas medlemmar och ombordanställda 
uppmanas att skicka in sina smarta lösningar för att underlätta 
arbetet ombord, höja säkerheten eller trivseln ombord! Det måste 
inte vara några avancerade uppfinningar, ofta kan det enkla och 
självklara vara det bästa.

Förslag ska vara Stiftelsen Sveriges Sjömanshus tillhanda senast  
30 oktober. Läs mer på www.sjomanshus.se

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus delade ut sammanlagt  
426 000 kronor vid sin årliga belöningshögtid som i år  
hölls den 18 maj på Fotografiska museet. 
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