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Ett år går fort och nu skriver vi sedan en tid 2017. Jag har 
varit ordförande i föreningen ett år och mycket har hänt 
både inom föreningen och i vår omvärld under det gångna 
året.

Ett av föreningens fokusområden under det gångna året 
har varit miljöfrågan och hur vi som förening och rederier 
kan bidra till en mer hållbar skärgårdstrafik. Jag skrev en 
del om det i min förra ledare men vill ändå ta tillfället i akt att 
än en gång uppmärksamma de goda och framsynta sats-
ningarna som pågår. Inom vår förening arbetas det med allt 
ifrån Eco-shipping, för att minimera bränsleförbrukningen, 
till elektrifiering av fartyg samt alternativa bränslen som HVO 
för att nämna några goda exempel. Jag tror aldrig vi har haft 
så många miljöprojekt igång samtidigt någon gång tidigare 
men å andra sidan så verkar utvecklingen ha tagit ett riktigt 
kliv framåt mot nya intressanta lösningar. 

Jag var i Norge för en tid sedan och besökte Hurtigbåts-
konferensen och det är helt klart att redarna i Norge ser 
samma utmaningar som oss. Det jag tog med mig hem var 
att det fortsatt finns många goda idéer som inte är testade 
och mycket utveckling kvar att göra, men med det engage-
manget som finns idag så tror jag på många goda lösningar 
framöver. Om vi tar tillfället i akt och delar med oss av våra 
erfarenheter är jag förvissad om att vi kan hjälpas åt med att 
få fram lösningar anpassade till skärgårdstrafik.  

Under året har även arbetet med PNF, projekt nationella 
föreskrifter, fortskridit. Det nya, mer funktionsbaserade 
regelverket börjar komma på plats och flertalet av våra re-
derier är igång med arbetet med hur det ska implementeras 
inom respektive verksamhet. Tidsplanen är att under 2018 
ska certifierade fartyg, som våra medlemsfartyg, in i det  
nya nationella regelverket. 

Den 16 mars 2017 hade vi årsmöte i Stockholm, även i år  
på Sjöhistoriska museet, och vi var ett 80-tal deltagare från 
30 rederier. Vid årsmötet valdes, förutom ny styrelse som jag 
vill ta tillfället i akt att hälsa välkomna, även undertecknad 
som ordförande för ytterligare ett år. Jag vill härmed tacka 
medlemmarna för detta förtroende och jag ser fram emot  
ett intressant och innehållsrikt år för skärgårdsredarna.  
Vid årsmötet var det även flera mycket intressanta före- 

dragare på plats.  Vi fick t ex höra av Transportstyrelsen om 
RUBB, den nu pågående behörighets- och bemanningsut-
redningen. Det är positivt att man parallellt med PNF även 
ser över behörigheter och bemanning. Dock är det viktigt 
att vi engagerar oss i frågan och lämnar goda argument till 
Transportstyrelsen så vi säkerställer att vi får ett regelverk 
anpassat till skärgårdsredarnas förutsättningar. 

Vi fick även en dragning av docent Johan Schelin om det 
lagförslag till reglering av cabotagetrafik som resulterat i 
en remiss. Man kan sammanfatta Johans dragning i korta 
drag i att myndigheten ska få möjlighet att inspektera och 
ställa krav även på utländska fartyg under 500 brutto, vil-
ket inte var möjligt tidigare och att samma regler som för 
svenskflaggade fartyg ska gälla för fartyg med annan flagg 
under 500 brutto. Dock är MBL och LAS undantaget då det 
är fackliga frågor. Förslaget ska leda till konkurrens på lika 
villkor genom att alla ska ha samma krav avseende tekniska 
regler och regler för bemanning och behörigheter. 

Dagen avslutades med en guidning på Vasamuseet 
med efterföljande middag, vilket jag uppfattade var myck-
et uppskattat. Vid middagen utdelades priset för årets 
Skärgårdsrederi som i år gick till Skärgårdslinjen i Göteborg 
och Bohuslän Ab, stort grattis! Ett stort tack även till alla 
som på olika sätt bidrog till att vårt årsmöte blev så bra.

Så till sist lite positiv information från Transportstyrelsen 
som har inlett ett arbete med att kartlägga de statliga av-
gifterna inom sjöfarten. Vi får hoppas att detta ger oss den 
prisjustering vi förväntat oss av att vi går in i ett nationellt 
regelverk med egenkontroll. Tanken var ju att vi redare skulle 
få sänkta avgifter när vi tog på oss ökat ansvar och adminis-
tration i och med egenkontrollen.

Med detta sagt vill jag nu önska er alla en god säsong  
och en skön sommar, Bertil

Bertil Pevantus

Ordföranden har ordet 
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Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje- och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare. Föreningen representerar 
115 medlemsrederier med 370 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 skärgårdstra� k.

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 370 fartyg medlemmar i föreningen. Fler medlemmar ger 
en ännu starkare förening.

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 

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

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

Styrelse och suppleanter 2017/2018. Fr v: VD Affe Norgren, Erik Götheus, Fredrik Almlöv, Anders Olsson, Ulrika Kommes, Anders Åman,  
Desirée Ressel, Henrik Börjesson och ordföranden Bertil Pevantus. Lotta Rammus och Niklas Drakenberg saknas på bilden.

6 ★ Skärgårdsredaren 2 -17



Skärgårdsredarnas Årsmöte 2017

Vid eftermiddagskonferensen, som även den hölls i den ut- 
märkta hörsalen på Sjöhistoriska, fick medlemmarna höra 
flera intressanta föredrag. Transportstyrelsens representanter 
berättade om de nya regelverken för nationell yrkestrafik, hur 
implementeringen ska ske och hur egenkontrollen är tänkt att 
fungera, IT-stödet som kommer att finnas samt planerna på nya 
bemanningsplaner och behörigheter. 

Det nya lagförslaget till reglering av cabotagetrafiken, dvs 
utlandsflaggade fartyg i nationella farvatten, presenterades av 
docent Johan Schelin. Förslaget medför konkurrens på mer lika 
villkor genom att alla får samma krav på att uppfylla tekniska 
regler och regler för bemanning och behörigheter. 

Sjöfartsforums VD Joachim Glassell kunde berätta att för- 
eningen byter namn till Maritimt Forum för att namnet bättre 
ska spegla verksamheten som är klusterövergripande. Kansli- 
chef Christer Nordling på Stiftelsen Sveriges Sjömanhus be-
rättade om deras verksamhet och uppmanade medlemmarna 
att komma in med förslag på belöningar till arbetsmiljö- och 
säkerhetsförbättringar ombord i medlemsfartygen. Advokat 
Mattias Widlund berättade om kommande medlemsutbild-
ningar i det nya nationella regelverket och sjörättsjurist Rolf 
Ihre om de standardavtal som man håller på att ta fram för den 
nationella sjöfarten. Vår försäkringsmäklare Rickard Carlsson 
från Willis och Mathias Ebersson från If berättade om läget för 
föreningsförsäkringen som ökar stadigt. Slutligen fick Jacob 

Rosenholm från Medicinska Intyg berätta om företagshälso-
vård och friskintyg. Ett späckat men uppskattat program som 
fick många nöjda kommentarer efteråt. 

Årets Skärgårdsrederi 2017 
Vid middagen på Vasamuseet fick Årets Skärgårdsrederi 2017 
ta emot diplom och pris. Det blev Skärgårdslinjen i Göteborg 
och Bohuslän med passagerarfartyget Trubaduren som utsågs 
till vinnare och hela familjen Åman fanns på plats för att ta 
emot priset av Göran Ahlqvist. 

Vinnaren utsågs av juryn med följande motivering:

Rederiet har på ett kreativt sätt utvecklat nöjeslinjen 
med show och guider till ett starkt inslag och alternativ 
till det övriga kroglivet. Detta bidrar till att kunder och 
gäster får upp ögonen för kryssningstrafiken i kustnära 
områden. Rederiet verkar för att ständigt utveckla både 
personal, idéer och koncept på ett anpassningsbart sätt. 
Rederiet har också genomfört en generationsväxling 
vilket visar att man på ett bra och starkt sätt kan överta 
och förvalta men också utveckla och förnya bra idéer 
till moderna upplevelser.

Föreningens årsmöte hölls den 16 mars på Sjöhistoriska Museet i Stockholm. Vid årsstämman valdes Eric Götheus  
in som ordinarie styrelseledamot och Ulrika Kommes och Desirée Ressel som nya suppleanter. Bertil Pevantus omvaldes 
till ordförande. Kvällen avslutades på Vasamuseet med en spännande guidning och middag bestående av en 1600-tals- 
inspirerad meny som var mycket uppskattad.

Prisutdelare Göran Ahlkvist 
t.v. med Marie-Louise Åman,  
Annica Åman, Björn Åman 
och Anders Åman från  
Skärgårdslinjen i Göteborg 
och Bohuslän AB.

Skärgårdslinjen  
i Göteborg
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Initiativtagare till rederiet är Ingemar 
Thorsson och det ägs idag inom familjen 
av Ingemar, Louise, Jan och Roger.

– Det hela började egentligen i mitten 
av 1960-talet då jag köpte en 25,5 fots 
motorbåt som jag började köra turister 
och sportfiskare med, säger Ingemar. Det 
var år 1967 och båten hette Cigli II. Det 
var ett mycket fint fartyg byggt av Oregon 
Pine och som varit representationsfartyg 
för Åhlén & Holm. Henne byggde vi om 
efter våra krav och började köra charter 
med bas i Stenungsund. Det var främst in-
dustrierna där som anlitade oss. Det var 
högkonjunktur för petrokemin.

Bakgrund
Ingemar föddes på ett privat barnhem i 
Göteborg. Han var resultatet av en för-

bjuden kärleksförbindelse och kom där-
för att bli utackorderad. Han bodde runt 
om i Västergötland innan han fick en 
fast punkt i Grimmered i Göteborg. Han 
prövade på flera yrken. Han var fiskare 
ombord på fiskebåtarna Eranto och Älvs-
borg. Ingemar har aldrig tyckt synd om 
sig själv. 

– Livet är det man själv gör det till, 
menar han. 

Förra året, 2016, kom han ut med en 
roman Att resa genom livets stormar som 
har sin grund i hans uppväxt.

Ingemar var med i Tällberg 1988 hos 
Klockar-Pelle när SWEREF, sedermera 

Skärgårdsredarna, grundades. Han var 
sedan aktiv i styrelsen under ett antal år.

Den första Walona köps in…
Sedan vi sålt Cigli II till konstnären Karl 
Gustav Holmberg i Oskarshamn köpte vi 
i maj 1975 fiskefartyget Walona från Al-
var Olsson i Varberg. Alvar var den som 
drog igång sportfisketurerna från Varberg 
så Walona var ju förberedd. 

Vi hade vår bas i Skärhamn. Vi gick 
charter för de många blomstrande indu-
strierna och även sportfisketurer. Rörelsen 
växte och vi behövde en båt till. Valet föll 
på Sunnfjord av Kyrkesund. Vi tog henne 
till Stenungsund där vi fullständigt reno-
verade henne efter våra behov. Vi inredde 
lastutrymmet med trevliga salonger och 
hytter och satte på en ny styrhytt.  Hon 
kom igång sommaren 1979. Vi använde 
henne sedan också som lägerskola.

… och säljs.
Den första Walona såldes i januari 1980 
till Båstad där hon fick namnet Mange. 
Men hon blev inte så länge där utan kom 
till Strömstad som Anki II. Sedan har hon 
vandrat runt lite grand. Hon användes  
t ex som utflyktsbåt i Mellanfjärden i 

Walona  
– ett begrepp på Västkusten
ingemar thorsson berättar för krister bång. foto: krister bång

För den som vistas i den bohuslänska 
skärgården är namnet Walona ett 
begrepp som man tycker alltid har 
funnits. Och det är nästan sant.  
Den första Walona inköptes 1975 och 
nu är rederiet, Bohuslänska Kusten 
Rederi AB, inne på sitt tredje fartyg 
med samma namn.

 Walona i Göteborgs 
hamn i juni 2005.

Walona i Göteborgs Hamn 2005.
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Hälsingland med namnet Gran. Nume-
ra är hon fritidsfartyg och har sin bas i 
Västervik och hon heter numera åter Wa-
lona. Hon inte längre i bästa skick men 
hon flyter.

Almöbrokatastrofen
– När bulkfartyget Star Clipper rammat 
Almöbron i januari 1980 befann vi oss på 
semester på Kanarieöarna. Vi avbröt den 
och for hem och Walona användes till-
sammans med Snäckeskär till att befordra 
passagerare över sundet. Sedermera upp-
handlades trafiken och fick andra aktörer 
men vi var ändå med ett tag i början.

Ritade själv Walona
– Jag började nu få en viss erfarenhet och 
visste hur jag ville ha en charterbåt som 
passade för många olika ändamål. Vi 
for till Florida och besökte varv hela vä-
gen mellan Miami och Key West för att 
få inspiration. Hemkommen ritade jag 
själv min båt. Tanken var att bygga den i 
Hunnebostrand, men av olika anledning-
ar blev så inte fallet.

Då fick jag oväntad hjälp från Skanska i 
Göteborg. Det företaget byggde även olje- 
riggar och i Nordnorge skulle det bli en 
bas. Man behövde ett varv som både kun-
de göra service och sköta underhåll samt 
även bygga mindre fartyg. Vi hittade ett 
sådant varv på Abelvær liggande i utskär-
gården ett stycke söder om Mo i Rana. Vi 
upptog förhandlingar vilket slutade i ett 
kontrakt.

Den nya Walona skulle byggas i plast 
med sandwichmetoden. Fartyget blev 
30 meter långt och 8,4 meter brett med 
plats för 250 passagerare. Hon inreddes 
i huvuddäck med kök och restaurang 
och med plats för 108 vid dukade bord. 
I undre däck finns baren och dansgolvet 
och på övre däck styrhuset och ett stort 
skyddat soldäck. Hon konstruerades för 
att kunna gå i öppen sjö där hon uppför 
sig mycket stabilt. Abelvær Slipp & Mek 
Verksted beställde skrovet från Herøy 
Slipp & Plastservice AS. Sedan togs det 
till Abelvær där det utrustades. Hon var 
klar att tas i drift i februari 1986. I sam-
band därmed sålde vi gamla Walona till 

Falkenberg. Fartyget är fortfarande aktivt 
som sportfiskefartyg. Nu får man ta sig till 
Råå för att ta sig en tur med Svalandia 2.

I reguljärtrafik
Inför sommaren 1986 fick vi kontrakt 
med Bohustrafik där vi gick mellan Skär-
hamn och Smögen jämte mellanliggande 
bryggor. Vi gick där två somrar men till 
sist blev hamnavgifterna för dyra och det 
minskade ju lönsamheten. Så inför som-
maren 1988 fick vi kontrakt med Koster 
Marin att gå mellan Strömstad och Koster 
på somrarna. Och det höll vi på med i 22 
år, till och med sommaren 2010.

Miljöförbättringar
Vi strävar hela tiden efter att göra vårt 
fartyg mer miljövänligt. År 2001 bytte 
vi huvudmotorer och installerade tre nya 
miljövänligare dieselmotorer. Vi installe-
rade en ny propelleranläggning för tystare 
och bekvämare gång och bytte till fyrbla-
dig propeller. De oljesmorda tätningarna 
byttes mot vattensmorda och samtidigt 
byttes styrsystemet för alla motorerna ut 
vilket medförde att bränsleförbrukningen 
minskade avsevärt.

Till Vinga
Från och med 2011 går Walona på som-
maren mellan Stenpiren och Vinga, vilket 
har blivit en alltmer frekventerad linje. 

– Under 2016 fick bara ställa in en gång. 
Då blåste det 25 sekundmeter. Det oaktat 
stod det närmare 10 personer på kajen 
och ville följa med ut. Dessa blev mycket 
besvikna. Fågelskådare bryr sig inte om 
dåligt väder.

När jag besökte Walona i mitten av 
april var det febril aktivitet ombord. Bor-
den var dukade till fest och personalen 
pyntade och gjorde fint. Ute blåste vår-
vinden frisk.

– Vi blir nog kvar vid kaj, avslutade 
Ingemar. För gästernas trevnad.

 Förra året, 2016, 
kom han ut med en  
roman Att resa genom  
livets stormar som har  
sin grund i hans  
uppväxt.

Cigli II på Hälsö en kall januaridag 1973.Den första Walona 1969 då hon fortfarande  
hörde hemma i Varberg.

Walona på väg in till 
Ekenäs på Koster 2004.
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1 Ändringar i fartygssäkerhetslagen
Den 1 juni 2017 trädde Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart i kraft. 
I samband med detta infördes ett antal ändringar i fartygssäker-
hetslagen, bl.a. följande:

 – Den s.k. tillsynsboken har avskaffats såsom otidsenlig,  
och indirekt ersatts med den digitala information, som 
enligt det nya tillsynssystemet kommer att lagras i fråga 
om tillsynspliktiga fartyg.

 – Kravet på fartcertifikat utgår numera från en fartygs-
längd om minst 15 meter, istället för som tidigare från 
en bruttodräktighet om minst 20. För fritidsfartyg har 
gränsen ändrats från en bruttodräktighet om 100 till en 
längd överstigande 24 meter. Ändringarna innebär att 
omkring 200 fartyg (varav cirka 70 fritidsfartyg) numera 
är certifikatspliktiga, medan omkring 150 fartyg i stället 
har upphört att vara certifikatspliktiga.

 – Vissa mindre och temporära brister som inte påverkar 
fartygets sjövärdighet är, under vissa förutsättningar, inte 
längre hinder för utfärdande eller förlängning av ett fart-
certifikat eller ett nationellt passagerarfartygscertifikat.

2 Redarens ansvar för tillfälligt anlitade befälhavare
I en nyligen meddelad dom av Blekinge tingsrätt behandlas 

en tvist som uppstått kring bl.a. rätten till lön för utfört arbete 
som befälhavare. Rederiet hade normalt visstidsanställda befäl-
havare under högsäsong. Under lågsäsong hade en annan be-
fälhavare (”B”), under oklara förutsättningar, tjänstgjort vid ett 
flertal tillfällen under ett par år.

B påstod att ett muntligt anställningsavtal hade träffats mellan 
honom och behörig ställföreträdare för rederiet, vilket rederiet 
förnekade. B:s talan ogillades av tingsrätten, som ansåg att något 
anställningsförhållande inte hade visats föreligga.

Målet behandlar i sig inte någon specifik fråga för sjöfarten, 
men aktualiserar en sjörättslig risk för redaren, nämligen frågan 
huruvida en befälhavare kan vara skyldig att utge ersättning för 
skada som han själv vållat.

Möjligheten att hålla en befälhavare ansvarig för den 
skada han orsakat
Enligt den grundläggande regeln om redaransvar är redaren an-
svarig för den skada som befälhavaren, oavsett om han är arbets-
tagare eller uppdragstagare, orsakar andra genom vårdslöshet 
i tjänsten (7 kap. 1 § första stycket sjölagen). Det skadestånd 
som redaren blir skyldig att betala kan han sedan, genom en s.k. 

regressrätt, kräva tillbaka av ”den som vållat skadan”. Möjligen 
utgår redare därför från att det är möjligt att utnyttja denna re-
gressrätt, även när de tillfälligt anlitar en befälhavare. 

När det gäller befälhavare som är arbetstagare, hänvisas i 
sjölagen emellertid till skadeståndslagens särskilda regel om 
skadeståndsansvar för anställda (se 6 kap. 11 § andra stycket 
sjölagen). Enligt den angivna regeln i skadeståndslagen krävs att 
synnerliga skäl ska föreligga för att en anställd ska bli skade-
ståndsskyldig (se 4 kap. 1 § skadeståndslagen), vilket i praktiken 
gör det mycket svårt för en arbetsgivare (och andra) att kräva en 
anställd på skadestånd. 

Skulle det ändå finnas en regressrätt kan skadeståndet jämkas 
(sättas ned), vilket gäller oavsett om befälhavaren är uppdrags- 
eller arbetstagare. En sådan jämkning sker utifrån omständig-
heterna i varje enskilt fall (se 6 kap. 11 § andra stycket sjölagen). 

Ett uppdragsförhållande kan ses som ett ”kringgående”
För att minimera risken att tvingas slutligt stå för skador som 
tillfälligt anlitade befälhavare orsakar, skulle alltså en lösning 
kunna vara att inte anställa dessa, utan i stället avtala om att de 
ska fakturera som uppdragstagare. Om det rör sig om en befäl- 

Mattias Widlund är advokat och verksam vid Skarp Stockholm Advokatbyrå.  
Han är även redaktör vid Jure Förlag.

Advokat Mattias Widlund

Nedslag i sjörätten
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Arbetsdomstolen (AD) har vid ett par  
tillfällen behandlat befälhavarens arbets-
rättsliga ställning, och då bl.a. uttalat att 
befälhavaren ”ligger i utkanten till att  
omfattas av LAS.” 

havare som endast har ett fåtal uppdragsgivare och som tjänst-
gör vid flera tillfällen hos samme redare, kan uppdragsförhål-
landet till rederiet emellertid komma att jämställas med en an-
ställning. Detta påverkar följaktligen möjligheten att återkräva 
befälhavaren på ersättning för den skada han har orsakat. 

Skälet till att enskilda näringsidkare och personer verksam-
ma i mindre bolag i vissa fall jämställs med arbetstagare är pri-
märt att minimera risken för ett kringgående av reglerna i lagen 
om anställningsskydd (LAS). Principen om kringgående syftar, 
enkelt uttryckt, till att skydda den som egentligen skulle varit 
anställd, men tvingas fakturera för utfört arbete som uppdrags-
tagare. För att bedöma om en uppdragstagare ska jämställas 
med en arbetstagare i detta sammanhang måste ett antal olika 
faktorer beaktas, bl.a. uppdragens omfattning och frekvens. 
Följaktligen kan en befälhavare som engageras för en enstaka 
resa inte ha samma förutsättningar att hävda ett kringgående 
som den som hyrs in under ett helt år och inte har några övriga 
uppdragsgivare. 

När det gäller befälhavaren finns det dock ett förhållande 
som möjligen kan sägas motverka påståenden om kringgåen-
de. Mot bakgrund av befälhavarens långtgående behörighet 
att företräda redaren enligt sjölagen, och hans arbetsledande 
ställning ombord, finns det skäl att anta att en befälhavares 
arbetsrättsliga ställning motsvaras av en verkställande direk-
törs ställning i ett bolag. Jämförelsen är relevant eftersom en 
verkställande direktör och andra i företagsledande ställning 
över huvud taget inte omfattas av LAS. Arbetsdomstolen (AD) 
har vid ett par tillfällen behandlat befälhavarens arbetsrättsliga 
ställning, och då bl.a. uttalat att befälhavaren ”ligger i utkan-
ten till att omfattas av LAS”. Med andra ord kan det tänkas 
att en prövning i domstol av om ett uppdragsförhållande eller 
anställningsförhållande ska anses föreligga, kommer att färgas 
av denna uppfattning, vilket hypotetiskt sett skulle kunna vara 
avgörande i tveksamma fall.

Vad ska man göra för att skydda sig mot riskerna med  
inhyrd befälhavare?
Det enklaste sättet att råda bot på det ovan beskrivna proble-
met, oavsett om det gäller en befälhavare som är att anse som 
anställd eller uppdragstagare, är naturligtvis att dels upprätta 
tydliga och skriftliga avtal avseende bemanningsuppdraget, 
dels säkerställa att även inhyrda befälhavare ges status av med-
försäkrade i rederiets försäkring. En ytterligare åtgärd att över-
väga är naturligtvis att dessutom kräva att inhyrda befälhavare 
har ansvarsförsäkring. 
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Kör på HVO-bränsle – fossilfritt
BURÖ, Öckerötrafiken (se artikel i nr 4/16)

LYRÖN, Styrsöbolaget (se artikel i detta nummer)

DROTTNING SILVIA, Limötrafiken

Redaren Per Rydback på Limötrafiken  
berättar följande:
”Det kommer att bli upphandlingskrav i Gävle  
kommun år 2020. Vi såg det dock som en konkurrens- 
fördel att vi redan till förra säsongen gick över till 
HVO-bränslet. Jag diskuterade med SCANIA innan och 
de såg inga problem med att gå över till detta bränsle.  
Vi har inte gjort någon omställning av maskinerna.  
Vi tankade HVO-bränslet rätt ner i dieseltanken och 
blandade detta med den gamla dieseln.

En annan orsak var att med det gamla dieselbränslet 
kom det rätt mycket rök ifrån maskinerna, till och med 
så mycket att folk gick undan för lukten. Detta är nu 
helt borta, det ryker väldigt lätt de första 2 minuterna 
för att sedan försvinna helt, och lukten är som matolja 
som du steker hemma.

När det gäller driften har vi inte märkt några som 
helst problem mot förut. Vi har tyvärr inget bra mät- 
system för bränsleåtgången men tycker ändå att  
maskinerna inte drar lika mycket som tidigare, detta  
är dock marginellt.”

Skärgårdsredarnas medlemmar 

satsar på hållbart
Det är modigt att gå först men utifrån 
de satsningar som gjorts har det kommit 
mycket positiva erfarenheter. Kanske går 
även du och funderar över hur er trafik kan 
minska miljöpåverkan? Läs de artiklar vi 
haft hittills om att våga ta steget. 

I detta nummer kan du läsa om fartyget 
Lyrön som har börjat köra på fossilfri die-
sel, HVO. Ta del av redaren Henrik Börjes-
sons erfarenheter och tankar från detta på 
sidan 17.

Vi har också en artikel på sidan 18 om 
innovationsprojektet Green Pilot där man 
har konverterat en lotsbåt till metanoldrift. 
Projektet finansieras av Sjöfartsverket,  
Trafikverket och Methanol Institute.

Det finns säkert fler satsningar som vi inte 
känner till. Vet du om någon som satsar 
på hållbart, hör av dig till redaktionen på 
leena@skargardsredarna.se. 

Trevlig läsning! Leena Tegevi, redaktör

Eldrift/hybrid – fossilfritt
SJÖVÄGEN, Rederi AB Ballerina (se artikel i nr 4/14)

MOVITZ, Green City Ferries (se artikel i nr 4/14)

BB GREEN, Green City Ferries (se artikel i nr 4/14 och 4/16)

LINFÄRJOR: Färjerederiets lindragna färjor Saga, Maj,  
Gerd och Vaxholmen drivs med elkabel från land. Linfärjorna 
Malin och Elvira kommer också att byggas om under året till 
eldrift med kabel från land. (se artikel i nr 1/17 m fl)

Övrigt:
SILVERPILEN har installerat motorer med efterbehandling 
som uppfyller Tier III-kraven som ännu inte gäller i svenska 
farvatten (se artikel i nr 1/17). Många fartyg har idag kataly-
tisk avgasrening som ofta är ett upphandlingskrav numera.

Bränslebesparing
Många medlemmar har installerat bränsleövervaknings-
system och/eller utbildat sin personal i ekonomisk körning. 
Bland annat har Styrsöbolaget kommit långt med detta. 

Färjerederiet har byggt upp en anläggning för Eco-shipping 
i Vaxholm där all deras personal utbildas. Genom detta har 
man minskat bränsleåtgången radikalt, och därmed även 
utsläppen från trafiken, utan att ändra tidtabeller eller över-
fartstider. 

Bland Skärgårdsredarnas 
medlemsfartyg pågår det 
flera spännande projekt för 
hållbar framdrivning.  
Fartyg som drivs utan fossila 
utsläpp genom eldrift eller 
med HVO som bränsle.  
Och fartyg som uppfyller 
framtida utsläppskrav  
långt innan de börjat gälla.

DROTTNING SILVIA BB GREEN SJÖVÄGEN
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En förutsättning för att kunna ställa om 
till fossilfri diesel är naturligtvis att eko-
nomin skall gå ihop med ett acceptabelt 
pris för kund. Lyrön, med sitt speciella 
lättdrivna skrov byggt på Boghammar på 
70-talet, ger tillsammans med nya bräns-
lesnåla motorer rätt förutsättningar för 
fossilfri drift med fortsatt god lönsamhet.

Vår leverantör av HVO100, Sollebrunns 
Oljeservice, levererar fossilfri diesel som 
produceras av Neste i Finland. Den syn-
tetiska dieseln är framställd av mat och 
slaktavfall och en mindre del växtfetter, 
garanterat fritt från palmolja.  Viktigt är 
att den fossilfria dieseln uppfyller motor-
tillverkarnas krav på Standard EN 15940.

Prissättningen på HVO100 följer höj-
ningar och sänkningar på vanlig fossil 
diesel. Vid vår första bunkring betalade vi 
9,90 kr/liter för HVO100. Samtidigt var 
priset på MK1 4,60 kr/liter.

Producenter och leverantörer  
påstår följande om HVO100:

1. Det höga cetantalet ((ett mått på 
tändvillighet) medför att den brinner 
mer effektivt, den ger effektivare och 
renare förbränning vilket ger mindre 
sot och i motor och reningssystem.

2. Utsläppen av koldioxid reduceras med 
90 % (min kommentar är att det är en 
sanning om man sätter det i förhållan-
de till att istället bränna fossila produk-
ter men om man mäter CO2 utsläppet 
vid skorstenen så är mängden CO2 
den samma som fossil diesel,  
producenter och leverantörer borde 
här uttrycka sig mer tydligt.)

3. Luktar mindre.

4. Inget problem med bakterietillväxt

5. Goda köldegenskaper vid drift ner  
till -34 grader.

6. Blandbar med fossil diesel utan  
problem.

7. Svavelfri och innehåller ej aromater

8. Minskade utsläpp av NOx, CO 
och HC.

På säkerhetsbladen är HVO100 till 
skillnad mot fossil diesel inte klassat som 
miljöfarlig men det står ändå angivet att 
HVO100 har skadliga långtidseffekter för 
vattenlevande organismer. Det finns upp-
fattningar om att ett spill med HVO100 i 
sjön inte ses som lika allvarligt som spill 
med fossil diesel. Hur myndighet och 
kustbevakningen bedömer risk och följ-
der av spill av HVO100 i sjön är något 
som Skärgårdredarnas Miljöarbetsgrupp 
skall reda ut.

Ett dokumenterat godkännande från 
motortillverkaren är nödvändigt innan 
man börjar köra på HVO100. Enligt motor- 
tillverkare är vissa motorer, och då främst 
de av äldre typ, komponerade med ”elas-
tomerer”, en typ av packningsmaterial 
som inte är kompatibelt med bränslet 
HVO100.

Motortillverkare anger också att densi-
tet och viskositet på HVO100 ligger i un-
derkant enligt den europeiska standarden 
för diesel EN590. Lägre densitet påverkar 
energiinnehåll per liter och lägre visko-
sitet kan påverka pumpar och spridare 
negativt om de inte är anpassade efter 
förhållandet.

Bränsleförbrukning. Det lägre energi- 
innehållet för HVO100 påstås av leveran-
törer kompenseras av det höga cetantalet 
i bränslet. Leverantörer och brukare av 
HVO100 på landsidan som har uttalat sig 
uppger att förbrukningen är densamma i 
förhållande till fossil diesel, någon anger 
t.o.m. att förbrukningen minskar. 

En glädjande utveckling är också att 
det nu finns mindre dieselmotorer som 
är godkända för HVO100. Citroen och 
Peugot blev först ut att marknadsföra 
småbilar som är godkända att köras på 
HVO100. På landsidan kör vi nu vår nya 
skåpbil med HVO100 och den första all-
männa pumpen i Göteborg finns nu på 
tappstation i Västra Frölunda.

Vårt första uppdrag med HVO100 i 
”Lyröns” bränsletankar gjordes för Läns-
styrelsen i Västra Götaland med deltaga-
re från en nationell hållbarhetskonferens 
som önskade en avslutningsaktivitet på 
sjön. De behövde inte fundera på vilken 
båt och offert de skulle välja.  Fossilfri 
drift är miljösmart men också i stigande 
betydelse mycket konkurrenskraftig.  

För Veganer och Vegetarianer kan det 
upplevas fel att färdas på djurens be-
kostnad. Förhoppningen bör vara att 
HVO100 i framtiden mer produceras av 
energiskog än av slakteriprodukter och 
annat animaliskt matavfall.

Jag hoppas med mina rader att någon 
fartygsägare som kanske inte är så insatt 
i möjligheterna med fossilfritt bränsle får 
en god idé som bidrar till en svensk fossil-
fri hamn- och skärgårdssjöfart.

Henrik Börjesson
Börjessons Sjötaxi & Charterbåtar

Fossilfri 
100 % FÖRNYBAR RÅVARA I TANKEN
I slutet på mars så bunkrades M/S ”Lyrön” med fossilfri diesel för första gången. 
”Lyrön” är nu det första passagerarfartyg i chartertrafik i Sverige som drivs  
med 100 % fossilfri diesel, HVO100 (Hydrerad Vegetabilisk olja).

Lyrön, med sitt speciella  
lättdrivna skrov byggt på 
Boghammar på 70-talet,  
ger tillsammans med nya 
bränslesnåla motorer rätt  
förutsättningar för fossilfri  
drift med fortsatt god  
lönsamhet.
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Svenska vatten trafikeras av över 800 mindre fartyg, och sett till 
inlandssjöfarten i Europa så är den miljö- och klimatmässiga 
förbättringspotentialen för det här storlekssegmentet betydande.

Genom att konvertera en av Sjöfartsverkets lotsbåtar från 
diesel- till metanoldrift ämnar GreenPilot påvisa hur metanol 
som bränsle kan minska miljö- och klimatpåverkan och förbätt-
ra konkurrenskraften för fartyg som trafikerar inre vattenvägar 
och skärgårdsområden samt mindre tonnage för kustnära sjö-
fart. Fossilfri metanol används som bränsle för demonstrationen.

Fossilfri metanol
Metanol är ett av flera förbättrande bränslealternativ. En av för-
delarna med metanol är de med LNG (Liquified Natural Gas) 
jämförbara emissionerna, men framförallt finns det en stor po-
tential för fossilfri framställning av metanol. Ett flertal olika rå-
varor kan användas.

Att använda metanol som fartygsbränsle har redan imple-
menterats i det större motorsegmentet för såväl två- som fyr-
taktsmotorer. Däremot har metanolanpassning för högvarviga 
fyrtaktsmotorer inte tidigare genomförts varken nationellt eller 
internationellt. Inom projektet ingår det även att utöver själva 
motoranpassningen ta fram förslag på applicerbara regler för 
metanol som bränsle för mindre fartyg och arbetsbåtar. 

Banar väg
Sammantaget är GreenPilot en first mover inom nämnda motor-
segment med ambitionen att bana väg såväl tekniskt som regel-
mässigt för en fortsatt kommersiell utveckling av metanoldrift 
med stora miljö- och klimatvinster som resultat.

Projektet påbörjades 2016 och kommer att avslutas i maj 

2018. I nuläget har det nya systemet installerats i båten och 
provkörning påbörjats. Motorerna har testats i bänk med goda 
resultat och mätdata från provkörningar kommer att samlas in 
under sommaren och hösten för utvärdering. Ett öppet semina-
rium kommer hållas den 15 juni i Göteborg för att presentera 
resultaten från projektet hittills.

GreenPilot finansieras av Sjöfartsverket, Trafikverket och den 
internationella branschorganisationen Methanol Institute. Pro-
jektdeltagarna inkluderar Svenskt Marintekniskt Forum (projek-
tägare), SSPA (administrativ projektledare), ScandiNAOS (tek-
nisk projektledare), Trafikverket Färjerederiet och Sjöfartsverket.

För mer information och kontaktuppgifter: www.greenpilot.se

GreenPilot är ett innovationsprojekt där man vill sänka miljöpåverkan från mindre fartyg och arbetsbåtar.  
Sverige har målsättningen att ha en fossilfri fordonsflotta till 2030 och obefintliga nettoutsläpp av växthusgaser  
till 2045. EU:s klimatmål är att minska CO2-utsläppen med 50 % till 2050. För att klara målen krävs en uppväxling 
av miljö- och klimatförbättrande åtgärder för såväl små som stora fartyg. 

GreenPilot går före

Fr v: Bengt Ramne, Patrik Molander och Joakim Bomanson 
vid premiärturen. 

Text: Eva Errestad, Projektutvecklare, SMTF (Svenskt Marintekniskt Forum)
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Den 6 februari undertecknade Waxholms-
bolaget, som är en del av landstingets  
trafikförvaltning, ett avtal på det nya 
fartyget. Det estniska varvet Baltic Work-
boats AS kommer att utföra bygget.

– Att fartyget är isgående säkerställer 
att de som bor och verkar i Stockholms 
norra skärgård får trafik året runt, säger 
Peter Kristiansson, affärsförvaltare på tra-
fikförvaltningen.

Skärgårdstrafiken har cirka 14 000 re-
senärer en sommardag och cirka 1 500 
resenärer en vinterdag. Fartyget kommer 
att trafikera norra skärgården via bryg-
gorna Furusund, Köpmanholm, Östernäs, 
Gräskö, Norröra, Söderöra, Svartlöga, 
Rödlöga, Fårgångsö, Högmarsö, Söder- 
äng och Solö. För att kunna gå till alla 
bryggor finns krav att klara ett begränsat 
djup på 2,5 meter.

Blidösundsbolaget kör fartyget
Fartyget byggs enligt gällande riktlinjer 
för tillgänglighet och kommer att ha en 
hög komfort. Under sommaren går det 
att använda fartygets soldäck och på  
huvuddäck finns en kafeteria med lättare 
servering.

Blidösundsbolaget är den leverantör som 
har avtalet för området i dag och som 
kommer att köra fartyget. Personal utbil-
das under projekttiden och deras erfaren-
heter är mycket viktiga för att få ett väl 
fungerande fartyg.

– Jag är stolt över att projektet lyckats 
uppfylla de viktiga miljö- och tillgänglig-
hetskraven. Resenärerna kommer att få 
en bekväm och tillgänglig resa med alla 
väsentliga funktioner så som tillgänglig-
hetsanpassade toaletter och kafeteria på 
huvuddäck, säger Anna Metzelius, pro-
jektledare på trafikförvaltningen.

Miljö och manöverförmåga prioritet
För att begränsa miljöpåverkan kom-
mer fartyget att vara försett med en  
dieselmotor som har katalytisk rening 
och partikelfilter. Styrningen av motorn 
sker elektriskt. Fartyget kan köra på för-
nybara drivmedel och kommer vid leve-
ransen att vara förberett för hybriddrift. 
Det innebär att ett batteri kan komplette-
ra fartygets dieselmotor. Av säkerhetsskäl 
kommer fartyget att förses med två axlar, 
vilket också möjliggör en god manöver-
förmåga. Den skeppstekniska utmaning-

en är att kombinera bra isgående förmå-
ga med det djupgående som krävs för att 
kunna gå in till alla bryggor i det aktuella 
trafikområdet. Fartyget förses med två 
propellrar eftersom god manöverförmåga 
har varit prioriterat vid planeringen.

KÄLLA: Trafikförvaltningen i Stockholm

Waxholmsbolaget köper 
nytt isgående fartyg
Waxholmsbolaget, en del av Stockholms läns landsting, har beslutat sig för att köpa ett nytt isgående 
fartyg, byggt för att kunna gå i trafik året runt oavsett väderförhållanden. Det nya fartyget kommer 
också kunna köras på förnybara drivmedel. Sommaren 2018 sätts fartyget i drift. 

Illustration: Saltech Consultants

FAKTA
Kapacitet: 150 passagerare
Maxfart: 11 knop
Längd: 27 meter
Djupgående: 2,5 m

För att begränsa  
miljöpåverkan kommer 
fartyget att vara försett 
med en dieselmotor 
som har katalytisk 
rening och partikelfilter. 
Styrningen av motorn 
sker elektriskt.
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Från kust & hav
Efterlängtat beslut om förenklat 
regelverk för nationella fartyg
Det sker just nu en stor översyn av 
reglerna för nationella fartyg och 
där finns ett behov av ett förenklat 
tillsynssystem som är anpassat till 
de fartyg som endast omfattas av 
svenska regelverk. Både regering-
en och riksdagen har nu beslutat 
om propositionen Ett förändrat 
tillsynssystem för nationella fartyg, 
som innebär en förenkling för na-
tionella fartyg genom ett moderni-
serat och utvecklat regelsystem. 
Propositionen innebär att svenska 

rederier kommer att få utföra egenkontroll på sina fartyg där re-
sultatet ska rapporteras till Transportstyrelsen. 

Kraven på så kallat fartcertifikat (bevis om sjövärdighet) och 
fribordcertifikat utgår dels från fartygets användningssätt och 
dels från fartygets storlek. Det föreslås en förenkling genom 
att bruttodräktighet, som anger fartygets storlek, ersätts med 
längdmått.

Transportstyrelsen får delegera utfärdande och förnyande  
av vissa svenska certifikat till aktörer som till exempel varv, 
konsultfirmor och andra aktörer. Propositionen föreslår även ett 
förtydligande att brister som upptäcks vid tillsyn, men som inte 
påverkar fartygets sjövärdighet, inte ska utgöra ett hinder att ut-
färda certifikat.

Förändringarna i fartygssäkerhetslagen träder ikraft den  
1 juni 2017. Befintliga fartyg med certifikat ska tillämpa föreskrif-
ten den 1 april 2018 och fartyg mellan 5 och 15 meter utan krav 
på certifikat den 1 april 2019.

Även Transportstyrelsens styrelse har nu beslutat om det nya 
regelverket för nationell sjöfart. Informationsmaterial har skick-
ats ut till berörda fartygsägare (ca 5 000 personer/företag) med 
information om det nya regelverket och vad som gäller framöver. 
Samtidigt publiceras en ny sida på Transportstyrelsens webb-
plats där det kommer att finnas information om de nya reglerna 
och där den nya e-tjänsten för att hantera egenkontrollen finns 
tillgänglig. 

FAQ om PNF
Det mesta du vill veta om de nya nationella reglerna och när de 
börjar gälla finns på Transportstyrelsens hemsida under adressen:
http://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartyg/nationell- 
sjofart/ 
Där finns även en kort film samt Frågor och Svar om PNF
http://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartyg/nationell- 
sjofart/fragor-och-svar-om-nationell-sjofart/ 

Samma rättigheter för ombordanställda i hela EU
Ombordanställda får samma arbetsrättsliga rättigheter i hela EU. 
De nya reglerna, som börjar gälla 1 oktober, innebär att arbetsta-
gare till sjöss ska få samma arbetsrättsliga rättigheter som andra 
arbetstagare. Det handlar bland annat om löneskydd, rätten till 
information och skydd vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. 
Regeringens förslag bygger på tvingande EU-regler och syftet är 
att stärka arbetstagarskyddet och verka för lika spelregler inom 
EU. Tidigare har arbetstagare till sjöss i vissa länder varit undan-
tagna från den här typen av regler. Några sådana undantag har 
dock inte funnits i Sverige, därför får inte heller direktivet någon 
praktisk betydelse i Sverige.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Sjöfartsverket satsar på 
modernisering av sjösäkerhetsutbildning
Skärgårdsredarna planerar att modernisera utbildningsmaterial-
et för grundläggande säkerhetsutbildning för personal ombord 
på fartyg under 500 bto i inre fart. Tack vare finansieringshjälp 
från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Sjöfartsverket kan nu 
detta bli verklighet. Man har även fått ett mindre bidrag från  
Alice och Helge Källssons stiftelse.

Den grundläggande säkerhetsutbildningen är fastslagen av 
Transportstyrelsen och får genom-
föras rederiinternt. Utbildningen 
består av en teoridel som kom-
pletteras med praktiska övningar. 
För de teoretiska grunderna finns 
det sedan 10 år tillbaka en inter-
aktiv CD-skiva som endast varit 
tillgänglig för Skärgårdsredarnas 
medlemmar. Nu finns det ett behov 
av att modernisera teoridelen och 
samtidigt göra den offentlig för 
alla som kan ha nytta av en sådan 
utbildning. Skärgårdsredarna pro-
jektleder och genomför satsningen 
som beräknas vara klar i början av 
2018. Resultatet ska bli en modern 
och självlärande utbildning ”på 
nätet”. 

Sjökortslyftet gör sjökorten mer rättvisande
De svenska sjökorten genomgår just nu en omfattande förändring, 
då de anpassas till det nya nationella höjdsystemet RH 2000. Först 
ut är sträckan Haparanda – Skellefteå där sjökorten numera utgår 
från det nya referenssystemet.

– De nya sjökorten blir enklare, lättare och mer rättvisande. 
Som användare behöver man inte ta hänsyn till landhöjning utan 
bara korrigera för aktuellt vattenstånd för att få aktuellt djup,  
säger Elisabeth Svensson, kartingenjör på Sjöfartsverket.
Landhöjningen som pågår i större delen av Sverige och med 
störst intensitet utmed mellersta och norra Norrlandskusten 
medför att det långsamt blir grundare i de flesta av våra kust-
farvatten. För sjökortens del innebär landhöjningen att djup-
uppgifterna långsamt blir inaktuella. I vissa områden längs 
Norrlandskusten är det vid medelvattenstånd så mycket som 
0,5 m grundare än vad sjökorten för närvarande anger. För att 
lösa detta problem, samt för att anpassa de svenska sjökorten 
till en internationell referensnivå, har Sjöfartsverket påbörjat 
"Sjökortslyftet".

Marina Läroverkets elever tränar sjösäkerhet. FOTO: MARINA LÄROVERKET
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Almedalsveckan – Maritima Mötesplatsen
Den 3 – 6 juli 2017 arrangeras den Maritima Mötesplatsen med 
seminarier och maritima mingel i Gotlandsbolagets trädgård på 
Hamngatan 1 i Visby. Årets budskap är Den maritima näringen 
skapar nya företag och jobb och Sjöfartsforums maritima hand-
lingsplan som överlämnades till regeringen under hösten 2016 
ligger till grund. Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Svensk 
Sjöfart, Lighthouse, Sveriges Skeppsmäklareförening, SMTF 
samt Sveriges Hamnar arrangerar den Maritima Mötesplatsen 
och ansvarar även för fyra gemensamma seminarier under 
huvudtemat konkurrenskraftiga maritima näringar. De gemen-
samma seminarierna äger rum varje mellan måndag till torsdag 
kl 11.00-12.00 och kommer att ha ett särskilt dagstema enligt 
nedan: 

Måndag den 3 juli: Klimatutmaningen 
Tisdag den 4 juli: Svensk export
Onsdag den 5 juli: Persontransporter
Torsdag den 6 juli: Blå näring 

På mötesplatsen arrangeras även seminarier av andra maritima 
aktörer samt två maritima mingel. Läs mer på Maritimt Forums 
hemsida under Events. 
På onsdagen under rubriken Persontransporter framträder  
Bertil Pevantus och Anders Werner under lunchseminariet  
kl 11-11.50: ”Krockar miljöambitionerna med vattenvägens  
persontransporter?” Trängsel, utsläpp och dyr infrastruktur på 
land gör att vattenvägen får allt större betydelse för kortväga och 
långväga persontransporter. Men krockar miljöambitionerna med 
vattenvägens persontransporter? Hur kan persontransporterna 
öka samtidigt som man värnar om ett hållbart samhälle?  
Medverkande:
Lena Ek, Ordf Södra Skogsägarna, Förtroenderådet i Stiftelsen 
Hållbara Hav, (C)
Karin Svensson Smith, Ordförande Trafikutskottet,  
Sveriges Riksdag
Niclas Mårtensson, VD, Stena Line
Anders Werner, Rederichef, Färjerederiet
Bertil Pevantus, VD, Styrsöbolaget
Åsa Burman, Verksamhetschef, (Moderator), Lighthouse

Transportstyrelsens Sjöfartsseminarium
8-9 mars anordnades Transportstyrelsens sjöfartsseminarium  
på hotell 11 i Göteborg. Mötet var välbesökt och temat hållbarhet 
resulterade i många intressanta föredrag. Skärgårdsredarnas 
miljögrupp stod för ett seminarium om hur medlemsrederierna 
jobbar med hållbarhet idag. 

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss i syfte att  
underlätta för sjöfartsnäringen
– Regeringen vill utveckla den svenska sjöfarten. Det handlar 
både om jobben, transporteffektiviteten och klimatet. De regel-
förenklingar som nu föreslås i lagrådsremissen är ytterligare en 
bit i regeringens arbete för att främja sjöfarten, säger infrastruk-
turminister Anna Johansson.

I lagrådsremissen föreslås att registreringen av mindre skepp 
förenklas genom att storleksmåtten för indelningen av fartyg i 
skepp och båtar ändras så att fartyg bara kommer att räknas 
som skepp om deras skrovlängd är över 24 meter. I dag gäller 
att ett skepp ska ha en längd på minst 12 meter och en bredd på 
minst 4 meter. Detta innebär att pantsättningen av skepp genom 
pantbrev och inteckningar bara kommer gälla de lite större farty-
gen som fortfarande kommer att klassas som skepp. Detta un-
derlättar ägande och användande av mindre fartyg i de maritima 
näringarna.

Registreringsskyldigheten för båtar utökas till att inte bara om-
fatta båtar som används i vissa yrkesmässiga syften utan även 
andra båtar, men då bara om skrovlängden är 15-24 meter.
Regeringen föreslår också att det införs en möjlighet till en villko-
rad tillfällig registrering i fartygsregistret för att underlätta överfö-
ringen av skepp som köpts i utlandet och ett utländskt fartygsre-
gister kräver registrering i Sverige innan slutlig avregistrering kan 
ske i det gamla hemlandet. Den otidsenliga rätten till särskiljande 
skeppsnamn avvecklas också eftersom skepp i dag identifieras 
genom sitt så kallade IMO-nummer från FN:s sjöfartsorganisa-
tion. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.

Sjöfartsforum byter namn till Maritimt Forum! 
Föreningen Sjöfartsforum har i många år varit en samlande kraft 
inom det svenska maritima klustret och arbetat för att stärka den 
svenska maritima näringen. Föreningen byter nu namn och fort-
sätter det arbetet som Maritimt Forum!

Sjöfartsforum höll årsstämma den 22 mars i Stockholm, på 
Klubbarnas Klubb på Djurgården. Den stora frågan för dagen var 
förslag om namnbyte från Sjöfartsforum till Maritimt Forum som 
stämman biföll. Styrelse för verksamhetsåret 2017 valdes under 
stämman. Claes Berglund, Stena AB, omvaldes till ordförande. 
Nya styrelseledamöter är Jonas Forslind, Seko sjöfolk; Johan 
Castwall, Stockholms Hamnar och Åsa Burman, Lighthouse. 
Följande personer lämnar styrelsen: Lars Green, Green 
Consulting Group AB; Kenny Reinhold, Seko sjöfolk; Karina 
Linnér, Svenskt Marintekniskt Forum och David Bromander, Alba 
Tankers Sweden AB. I samband med stämman hölls en minikon-
ferens på temat potential för den maritima näringen med fyra in-
tressanta talare: Mattias Landgren, statssekreterare på närings-
departementet. Björn Garberg från Sjöfartsverket som var pro-
jektledare för regeringsuppdraget kring potential för kustsjöfart 
och inre vattenvägar. Mimmi Goude som är handelssekreterare 
för Business Sweden i Oslo och Björn Dahlbäck, föreståndare för 
Polarforskningssekretariatet, en statlig myndighet som främjar 
och samordnar svensk polarforskning.

Waxholmsbolaget sjömäter skärgården
Waxholmsbolaget tillsammans med Sjöfartsverket sjömäter 
stora delar av skärgården. Syftet är att möjliggöra utvecklingen 
av säkrare, snabbare och mer bränslesnåla turer än i dag. Stora 
delar av Stockholms skärgård har inte blivit sjömätta sedan slu-
tet av 1800-talet. De sjömätningar som Waxholmsbolaget och 
Sjöfartsverket nu gör är en form av modern multibeam-lodning 
som ger en detaljerad och heltäckande bild av havsbottnen.
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Svensk Sjöfarts årsmöte
På Föreningen Svensk Sjöfarts årsmöte den 27 april skedde en-
dast mindre förändringar i styrelsens sammansättning. Marcus 
Risberg från Tallink Silja AB blev ny ledamot i styrelsen. Håkan 
Johansson från Rederi AB Gotland blev ny vice ordförande och 
Dan Sten Olsson från Stena AB hedersordförande. 

Ett seminarium arrangerades på eftermiddagen. Efter en 
inledning om Svensk Sjöfart idag och framåt av föreningens 
vd Pia Berglund talade Mattias Landgren, statssekreterare på 
Näringsdepartementet, Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom 
på Stockholms Handelskammare och forskare vid Ratio, samt 
Patrick Verhoeven, generalsekreterare för ECSA. Seminariet 
avslutades med en genomgång av året 2016 och förväntningar 
på 2017 av föreningens ordförande Ragnar Johansson och vice 
vd Rikard Engström. Mattias Landgren (S), statssekreterare på 
Näringsdepartementet, talade om regeringens politik inom sjö-
fartsområdet.

– Ni är fantastiskt viktiga för hela Sverige, inledde han sitt  
anförande och syftade då på sjöfartens avgörande betydelse  
för landets export och import. Inom sjöfarten finns det ledig ka-
pacitet som vi ska nyttja till 100 procent. Den kan avlasta  
godstransporter på land.

Han sa vidare att regeringen har en väldigt tydlig prioritering i 
denna fråga. (KÄLLA Sjöfartstidningen)

Sjövägen ökar igen
Sjövägen, eller pendelbåtslinje 80 som den egentligen heter, 
åker mellan Frihamnen och Nybroplan via Lidingö och Nacka. 
Under första kvartalet 2017 så har resande på linjen ökat med 34 
procent. Sedan den 27 mars har en extra båt satts in på delar av 
sträckan för att ge ökad kapacitet under Tvärbanans upprust-
ning.

– Stockholm är en stad på vatten och det vore idioti att slösa 
bort en så unik resurs. Därför är det kul att pendelbåtstrafiken 
är så populär som den är. Just Sjövägen är en stor hjälp vid 
Slussens och Tvärbanans upprustningar, säger Gustav Hemming 
(C), miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd.

Cabotage på lika villkor?
Den 16 februari arrangerade Sjörättsinstitutet ett kvällssemina-
rium på temat: Cabotage på lika villkor? Seminariet leddes av 
docent Johan Schelin. Tillgången till den svenska marknaden 
för cabotage regleras idag genom en delvis mycket ålderdom-
lig lagstiftning i form av 1724 års produktplakat. Marknaden är 
i grunden förbehållen svenska fartyg. Genom den så kallade 
cabotageförordningen har emellertid marknaden öppnats för 
konkurrens även från fartyg flaggade i andra medlemsstater i 
Europeiska unionen. Marknadsöppningen innebär exempelvis 
att utländska aktörer kan komma in och vinna upphandlingar 
av skärgårdstrafik som sedan utförs med utländska fartyg. Hur 
detta påverkar konkurrenssituationen på den svenska markna-
den diskuterades vid seminariet. Diskussionen föranleddes av 
en utredning som lämnats till Näringsdepartementet angående 
frågan.  

Not: Utredningen har resulterat i ett lagförslag som ska ge 
myndigheten möjlighet att kontrollera sjösäkerheten ombord 
på de fartyg som rör sig mer eller mindre permanent i svenska 
farvatten. 

Transportstyrelsen mötte näringarna
Vid den näringslivsträff som anordnades av Transportstyrelsen 
21 april på World Trade Center i Stockholm deltog ett 30-tal per-
soner från de olika transportslagen. Myndigheten informerade 
om framtida strategier och om en ny avdelning med stabsfunk-
tion där Ingrid Cherfils blir chef från 1 juni. På avdelningen ska  
ett 60-tal personer arbeta med frågor som strategisk utveckling 
och förvaltning, bättre regelverk (EU), FoI-strategi, omvärlds- 
bevakning, utveckling av processer och digital förnyelse. Ett  
genomgående tema på Transportstyrelsen är, enligt tf GD  
Jonas Bjelfvenstam, ”Från kontroll till tillit”. Ekonomidirektören 
Mats Ringqvist berättade om den nya avgiftsmodellen som 
kommer att ha mera transparens för ökad förståelse. En remiss 
gällande avgifter 2018 kommer före sommaren.

Mattias Landgren (S), statssekreterare på Näringsdepartementet
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SMHI och Sjöfartsverket skapar gemensamt nät för att mäta 
havsvattenstånd
Nu ska det bli enklare att följa vattenståndets förändringar. SMHI 
och Sjöfartsverket har kommit överrens om att skapa ett gemen-
samt nät för vattenståndsmätningar längs Sveriges kust. Ny mät-
teknik och tätare geografisk täckning innebär en mer detaljerad 
bild av havsnivån i närområdet.

Vattenståndsobservationer presenteras idag i SMHIs webb-
tjänst Havsvattenstånd och vågor och i Sjöfartsverkets vind- och 
vattentjänst, ViVa.

– Ett gemensamt nät för havsvattenobservationer innebär till-
gång till fler mätstationer i de båda tjänsterna och medför nytta 
för exempelvis lotsar, sjöfarten, hamnar, båtägare och ägare av 
strandtomter. Tjänsterna kan bland annat bidra till att undvika 
grundstötningar och negativa konsekvenser vid översvämningar, 
säger Christian Kark, systemansvarig för ViVa på Sjöfartsverket.

– Det gemensamma projektet kommer att leda till ett rikstäck-
ande och modernt observationsnät för mätningar av havsvatten-
stånd, med hög mätnoggrannhet och driftsäkerhet, säger Mikael 
Stenström, nätansvarig för SMHIs havsvattenståndsstationer, 
och fortsätter:

– Redan till hösten 2017 kommer de första mätstationerna att 
uppgraderas med modernare mätteknik. Mätningarna kommer 
att ge en mer detaljerad bild av havsnivån i närområdet tack vare 
en tätare geografisk täckning längs kusten.

Många belönades i Långedrag
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus delade ut över en halv miljon 
kronor under belöningsdagen i Göteborg. Den största delen 
av summan, 411.000 kronor, var arbetsbelöningar. Det vill säga 
innovationer, nya konstruktioner eller tekniska förbättringar som 
direkt kan användas ombord på fartyg. Bland annat belönades 
Stefan Persson, Björn Elmström och Lennart Gistedt på Franklin 
med 15.000 kr för sin landgång som konstruerats för att följa 
fartygets naturliga rörelser. Totalt delades 40 belöningar ut under 
belöningsdagen i Långedrag.

Extremt lågt vatten
Göta kanalbolag kommer att återställa den gamla farleden in i 
Motala hamn. Det är en direkt åtgärd för att säkerställa tillgäng-
lighet i farleden och vidare till och från Göta kanal trots Vätterns 
låga vattennivåer. Under våren och fortlöpande lodar och mäter 
Göta kanalbolag vattennivåer i farleden bland annat i Motala 
hamn, där rådande vattendjup nu anmälts till UFS.

Trafikanalys får i uppdrag att göra en miljökonsekvensanalys 
av farledsavgiften 
Regeringen har beslutat att ge Trafikanalys i uppdrag att göra en 
miljökonsekvensanalys av Sjöfarsverkets föreslagna ändringar 
i farledsavgifterna. Trafikanalys får, inom ramen för nuvarande 
självfinansieringsprincip, komma med förslag på justeringar för 
att nå bättre miljö- och klimatnytta samt underlätta målet att  
flytta långväga lastbilstransporter till sjöfart.

Fokus på sjöfart i VTI-uppdrag
Regeringen ger Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI) uppdraget att kartlägga sjö- och luftfartens kostnader. 
Uppdraget att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om sjö- 
och luftfartens samhällsekonomiska kostnader är en fortsättning 
på ett tidigare uppdrag från början av 2015 och som rörde alla 
trafikslagen samt både gods- och persontransporter. Det senas-
te uppdraget omfattar också alla trafikslag i de delar där behovet 
finns, men fokus ligger inom sjö- och luftfart. VTI ska uppdatera 
kunskapsunderlag och ta fram siffror för bland annat kostnader 
för olyckor, trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. 
Uppdraget ska även inkludera en analys av de samhällsekono-
miska konsekvenserna, inklusive konsekvenser för klimat och 
miljö, av att internalisera de externa kostnaderna. 

– Rättvis och effektiv prissättning av transporter kräver fortsatt 
arbete. Kontinuerlig forskning och data behövs för att grundligt 
belysa transporternas samhällsekonomiska kostnader, säger 
infrastrukturminister Anna Johansson.

VTI ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast 
den 1 november 2017 och slutredovisa den 1 november 2018.

Kustbevakningen ska ledas från en ledningscentral
Kustbevakningen genomförde den 1 september 2016 en or-
ganisationsförändring för att införa en tydligare nationell led-
ning i myndigheten utan indelning i regioner och huvudkontor. 
Myndighetens lednings- och stödorganisationen är även 
efter omorganisationen framförallt lokaliserad i Karlskrona, 
Stockholm, Göteborg och Nyköping. Den nya organisationen 
innebar heller ingen förändring för kuststationernas och flygkust-
stationens geografiska placering. Organisationsförändringen 
gjordes för att skapa förutsättningar för en bättre enhetlighet 
och tydligare styrning av Kustbevakningen. I och med omor-
ganisationen fick Kustbevakningen en huvudledningscentral i 
Göteborg och en stödledningscentral i Stockholm. Frågan om 
hur Kustbevakningens ledningscentralsfunktion ska organiseras 
har utretts vidare och den 22 maj 2017 har Kustbevakningens 
generaldirektör Lena Jönsson fattat beslut att Kustbevakningen 
framöver ska ha en ledningscentral lokaliserad i Göteborg, och 
att stödledningscentralen i Stockholm ska avvecklas senast den 
1 juni 2018.

FOTO: SMHI

Generaldirektör Lena Jönsson. FOTO: KUSTBEVAKNINGEN
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SCB:s statistik om de maritima näringarna är nu klar 
I juni 2016 fick SCB i uppdrag att ta fram grundläggande ekono-
misk statistik för den maritima näringen. Nu har uppdraget redo-
visats för näringsdepartementet. 33 000 personer är sysselsatta 
i företag med huvudsaklig maritim anknytning, enligt SCB. Det 
kan nämnas att Norge sysselsätter 110 000 personer inom den 
maritima näringen, trots en snävare statistisk definition än den 
SCB valt att tillämpa. Å ena sidan kan man konstatera, vilket SCB 
gör, att det är svårt att ta fram statistik för den maritima näringen 
i Sverige. Å andra sidan kan man peka på Norge och konstatera 
att det finns en mycket stor sysselsättningspotential inom det 
maritima klustret. 

SCB har nu fått ett förlängt uppdrag av regeringen för att 
bygga upp en databas med den statistik som nu redovisats. 
Rapporten finns att hämta från Maritimt Forums (tidigare 
Sjöfartsforum) hemsida.

Onlinekurs mot trakasserier
Nu har den nya onlinekursen mot trakasserier lanserats. 
Utbildningen har tagits fram för att öka förståelsen för vikten av 
likabehandling och hjälpa till att visa på var gränserna går. Målet 
är att alla som genomför utbildningen skall reflektera över hur 
de agerar och utifrån det stötta den utsatte samt sätta stopp 
för trakasserierna. Kursen vänder sig till alla som arbetar inom 
sjöfarten, både ombord och i landorganisationen. Länk till utbild-
ningen: https://shipgaz.com/courses/likabehandling

Utbildningen är gratis.

Genombrott för inlandssjöfarten i Sverige medför logistik- 
fördelar
Den EU-klassade inlandssjöfarten, EUs femte trafikslag, med 
högteknologiska pråmfartyg håller på allvar på att etablera sig i 
Sverige. Om allt går som planerat kommer ett helt nytt logistik- 
upplägg med pråmfartyg – före årets slut – att komplettera i 
den regionala godslogistiken mellan Göteborg och Vänersborg. 
Logistikaktören och inlandssjöfartsrederiet Avatar Logistics AB 
är först ut med pråmbaserade logistikupplägg för container- 
transporter mellan Göteborgs hamn och inlandshamnen i 
Vänersborg. I mars genomförde företaget ett demo-projekt med 
en containerpråm från Göteborgs hamn, via Göta älv och slus-
sarna i Trollhättan till Vänersborg hamn. Försökstransporten med 
omlastning från det internationella rederiets fartyg i Göteborgs 
hamn genomfördes som planerat.

Intresset att titta på lossningen och omlastningen till lastbil 
i Vänersborgs hamn var rekordstort. Trots det kalla snöväd-
ret deltog ca 100 personer från riksdag, departement, Västra 
Götalandsregionen och Region Värmland, kommunerna runt 
Vänern, varuägare/transportköpare, statliga verk, lastbilsåkerier, 
speditörer m fl aktörer. Även ett pråmrederi i Holland och rederi-
representanter från Åland och Finland fanns på plats.

Wista Sweden valde ny ledning
30-årsjubilerande shippingnätverket Wista Sweden har haft 
sitt årsmöte och valde där en ny styrelse: vice ordförande 
Pia Berglund på Föreningen Svensk Sjöfart, ledamot Cecilia 
Gartell på Wallenius Wilhelmsen, kassör Elisabeth Heino på 
Greencarrier Freight Services, och ledamot Ann Andersson på 
Stena Marine Management. Kvar sedan tidigare är ordföran-
de Petra Hansson, DFS; sekreterare Annica Börjesson, Maqs; 
ledamot Gertrud Hermansen, Align Agency; suppleant Carina 
Olofsson, Fortum Värme; och suppleant Jeanette Wetterström, 
Viking Supply Ships.

Wista Sweden grundades 1987 och kallar sig Sveriges bredaste 
shippingnätverk. Medlemmarna är kvinnor i beslutsfattande ställ-
ning, verksamma inom sjöfartsklustret. Föreningen är den svens-
ka delen av globala organisationen Wista, som finns i 40 länder 
och totalt har ca 3.000 medlemmar.

FAQ om tonnageskatten
Svensk Sjöfart noterar ett ökande intresse för tonnageskatten 
och har lagt upp en ny FAQ i ämnet på sin hemsida. 

"Såväl medlemsrederier som andra rederier kontaktar oss ut-
ifrån att de ser över möjligheterna att gå in i systemet och i vissa 
fall också som svenskflaggade. De nya centrala TAP-avtalen 
stärker ju dessutom den svenska flaggan och kan om/när in-
flaggning sker vara positivt för svensk sjöfart och för jobben", 
skriver Föreningen Svensk Sjöfart på sin hemsida.

Med anledning av det tilltagande intresset lägger föreningen 
upp en FAQ-avdelning på sin hemsida där redare som funderar 
på om tonnageskatten är något för dem kan gå in och få vägled-
ning. Där beskrivs vägen in i systemet med de krav som ställs, 
hur det fungerar när man väl är inne och vägen ut ur systemet.
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Skärgårdsbolaget likvideras
Waxholmsbolagets trafik i norra och södra mellanskärgården 
kommer från 20 april att köras av Rederi AB Faludden (helägt 
av Gotlandsbolaget). Skärgårdsbolaget, som sedan förra året 
har trafikerat mellanskärgården, kommer att träda i likvidation 
på grund av betydande ekonomiska underskott. Med anledning 
av Skärgårdsbolagets ekonomiska situation säger trafikförvalt-
ningen upp rådande uppdragsavtal och direkttilldelar Rederi 
AB Faludden ett tidsbegränsat kontrakt. Det tidsbegränsade 
kontraktet innebär att trafiken i berört område fortsätter enligt 
tidtabell då verksamheten tas över av det nya bolaget. Detta 
innebär att berörd personal erbjuds anställning i det nya bolaget 
samt att avtal med underleverantörer fortsatt gäller. Det nya 
kontraktet gäller från 20 april till 15 oktober. Efter detta datum 
har trafikförvaltningen möjlighet att antingen förlänga avtalet till 
december 2018, eller att efter konkurrensutsättning teckna av-
tal med annan leverantör. Avtalsbytet förutsätter godkännande 
av trafiknämnden. För perioden maj till oktober innebär det nya 
avtalet en ökad trafikkostnad med ca 13 procent. Ordinarie upp-
handling av skärgårdstrafik i berörda områden pågår parallellt.  
(KÄLLA Waxholmsbolaget)

NOT. Rederi AB Faludden namnändrades till Nya Skärgårds-
bolaget i maj. 

Japanskt besök hos Skärgårdsredarna
M Setsuo Nomura från Tokyo besökte Skärgårdsredarna 
och ALMEGA den 21 mars för att få veta mer om villko-
ren för små passagerarfartyg i inrikes trafik. Han åkte även 
med Djurgårdsfärjan i Kungliga Huvudstaden och besökte 
Transportstyrelsen i Norrköping under sitt besök i Sverige. 

Medlemsnytt

Skärgårdsredarnas miljögrupp, fr v: Håkan Samuelsson, Hans 
Thornell, Henrik Börjesson, Ellinor Svensson, Kim Sjögren och 
Anders Åman. Även Leena Tegevi deltog i mötet men gömde sig 
bakom kameran. FOTO: LEENA TEGEVI

Skärgårdsredarnas och Svensk Sjö- 
farts monter vid Baltic Sea Future.

M Setsuo Nomura. FOTO: LEENA TEGEVI

Miljögruppen åkte fossilfritt
Skärgårdsredarnas entusiastiska miljögruppsdeltagare har haft 
ett givande möte på Styrsö 5-6 april. Deltagarna fick premiäråka 
från Saltholmen med m/s Lyrön som just gått över från diesel till 
HVO. Vid mötet diskuterades skattefri landel, miljökrav vid upp-
handling och miljövägledning för medlemmar.

Nytt skärgårdsavtal klart!
Sjöbefälsföreningen och ALMEGA har den 5 april undertecknat 
en överenskommelse avseende skärgårdsavtalen. Avtalet är tre-
årigt och i enlighet med industrins märke på 6,5 %. I år innebär 
det att lönetariffer och tillägg räknas upp med 2,2 procent räknat 
från den 1 januari. 

Baltic Sea Future
Baltic Sea Future är 
en tvärvetenskaplig 
kongress, initierad av 
Stockholms universitet, 
Stockholms stad och 
Stiftelsen Hållbara hav, för 
att stötta kommunerna i 
deras avgörande roll för 
Östersjöns miljöarbete. 
Skärgårdsredarna och 
Svensk Sjöfart fanns i en 
monter tillsammans under 
kongressen som invigdes 
av kronprinsessan Victoria.
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Tre ministrar på Havs- och vattenforum
Under årets Havs- och vattenforum den 16 – 17 maj i Göteborg 
deltog landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, klimat- och bistånds-
minister Isabella Lövin och miljöminister Karolina Skog. De höll 
en pressträff om The Ocean Conference som Sverige står värd 
för tillsammans med Fiji i New York den 5 – 9 juni. Nu kraftsamlar 
regeringen och svenska aktörer för att kunna visa ledarskap för 
världen i havsfrågorna! Havs- och vattenforum anordnas årligen 
i Göteborg för alla aktörer i Sverige som arbetar för en hållbar 
utveckling kring haven. I år präglades konferensen av ett interna-
tionellt fokus genom FN:s havskonferens The Ocean Conference 
i New York. Konferensen samlar ledare från hela världen och ska 
peka ut vilka insatser som behövs för att nå det globala mål om 
haven som FN-länderna antog 2015. Havskonferensen i New York 
är den största FN-konferens som Sverige organiserat sedan 1972.

Ett steg mot fossilfrihet
Den 28 april tog samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan 
emot en rapport som Energimyndigheten, Boverket, Naturvårds-
verket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen på 
regeringens uppdrag gemensamt tagit fram. Rapporten är en 
strategisk plan i syfte att bidra till omställningen av transportsek-
torn till fossilfrihet. Energimyndigheten har varit samordnande 
myndighet för framtagandet av rapporten som överlämnades av 
Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma. I anslutning 
till pressträffen arrangerade de sex myndigheterna ett fördjup-
ningsseminarium och ett panelsamtal med generaldirektörer lett 
av Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. 

Sjöfart som vägvisare till miljövänliga transporter 
Det nydanande projektet GreenPilot banar vägen för en helt 
ny metanolmarknad; kust- och inlandsjöfart. I projektet har 
Sjöfartsverkets lotsbåt 729, som första fartyg i det mindre far-
tygssegmentet konverteras till metanoldrift. Den 15 juni hålls 
ett seminarium på temat "Sjöfart som vägvisare till miljövänliga 
transporter" och mer detaljer finns på GreenPilots hemsida. 
Bakom seminariet står SMTF, Scandinaos, SSPA, Trafikverket, 
Sjöfartsverket och Lighthouse. Läs även separat artikel i detta 
nummer.

Yara – batteridriven och autonom
Gödselproducenten Yara och teknikleverantören Kongsberg 
samarbetar om att bygga världens första lastskyttel, ett helelek-
triskt och självgående containerfartyg som ska ersätta 40 000 
lastbilsturer per år. Fartyget kommer att ha noll utsläpp och 
förbättra trafiksäkerheten genom att flytta gods från väg till sjö. 
Fartyget planeras att vara i drift i slutet av 2018 och kommer då 
att vara bemannat för att övergå till fjärrdrift 2019 och bli helt  
autonomit från 2020.

Nytt fartyg för Hurtigruten med LNG och bränsleceller 
Skeppsbyggnadsföretaget LMG Marin i Bergen och gasföre-
taget Gasnor lanserar ett nytt fartygskoncept för Hurtigrutten 
på sträckningen Bergen-Kirkenes.  Budskapet från LMG Marin 
och Gasnor är klar: När den norska regeringen under året ska 
tillkännage en ny upphandling för Bergen - Kirkenes bör det 
ställas strängare miljö-, klimat- och energikrav än vad som görs 
i dagens avtal. Det kan möjliggöra fartyg som praktiskt taget eli-
minerar lokala föroreningar och samtidigt minskar utsläppen av 
växthusgaser kraftigt.

– Regeringen bör gå vidare och låta sjöfartsindustrin visa vad 
som är möjligt med dagens och framtidens teknik. Miljö och 
klimat måste viktas mycket starkare, säger chefen för särskilda 
projekt i LMG Marin, Geir Rise. CO2-utsläppen kan minskas med 
upp till 60 procent.

– Det är lite för tidigt att basera nya långdistansfartyg på bat-
terielektrisk eller annan teknik med nollutsläpp. Vi har designat 
ett gashybridfartyg som är betydligt mer energieffektivt än ren 
gasdrift och konventionell gas /dieseldrift och som har mycket 
låga utsläpp, säger Rise.

Bränslebytet – klimatomställning i transportsektorn
Regeringen har i vår presenterat Bränslebytet, ett förslag till helt 
nya styrmedel som både reducerar transportsektorns utsläpp 
och över tid kan öka användningen av biodrivmedel kraftigt. I 
arbetet med det nya regelverket har ledorden varit långsiktighet 
och stabilitet. Bränslebytet innebär dels att en så kallad reduk-
tionsplikt införs i Sverige och dels skatteförändringar som gynnar 
biobränslen. Reduktionsplikten innebär en skyldighet att minska 
utsläppen av växthusgaser från bensin och dieselbränsle genom 
inblandning av biodrivmedel. Det främjar framför allt biodrivme-
del med särskilt låga utsläpp av växthusgaser, som avancerade 
biodrivmedel. Det svenska systemet blir ett av de mest ambitiösa 
reduktionspliktssystemen i världen. De föreslagna kvoterna utgår 
från dagens inblandningsnivåer och kommer sedan successivt 
att höjas för att bidra till att transportsektorns utsläpp minskas 
med 70 procent till och med 2030. Samtidigt föreslås ett antal 
förändringar av drivmedelsbeskattningen. Skatten för höginblan-
dade och rena biodrivmedel sänks, så att dessa biodrivmedels 
konkurrenskraft förbättras. Koldioxidskatt tas ut på de bränslen 
som ingår i kvoten men skatten uppdateras efter de energivär-
den och kolinnehåll som gäller för dagens bränslen. Hänsyn tas 
också till drivmedlets innehåll av biodrivmedel.

Miljö & Teknik

Ny kustlinje på Hurtigrutten Bergen-Kirkenes kan få 60 % lägre 
CO2-utsläpp jämfört med de nya expeditionsfartygen på Hurtig-
ruten. Med batteridrift som laddas med landström kan fartyget gå 
runt fyra timmar på batteri, bland annat i Geirangerfjorden. 
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Eco-bonussystem för överflyttning av gods från väg till sjöfart
Regeringen har beslutat att ge Trafikanalys i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att införa ett tillfälligt eco-bonussystem i 
Sverige för att snabba på överflyttningen av gods från väg till 
sjöfart. Trafikanalys ska undersöka om ett eco-bonussystem kan 
bidra till en kostnadseffektiv uppfyllelse av regeringens beslutade 
miljömål. I uppdraget ingår också att dra lärdomar från andra 
länders arbete med eco-bonussystem som till exempel Italien, 
Norge och Storbritannien. Eco-bonus kan till exempel innebära 
att staten går in och betalar delar av merkostnaden när trans-
portköpare använder sjöfart istället för lastbil på sträckor där 
överflyttningspotentialen är stor. 

Skärpt ansvar för fartygsvrak
I en remiss som överlämnats till Lagrådet föreslår regeringen lag-
ändringar som innebär att ansvaret för fartygsvrak skärps. Enligt 
förslagen måste fartygets ägare avlägsna vrak efter fartyg som 
gått på grund eller sjunkit om vraket utgör en fara för sjösäkerhe-
ten eller för miljön.

Sjöfartsverkets befogenhet att ta bort vraket i en situation 
där ägaren inte tar sitt ansvar utökas i och med den nya lagen. 
Om fartygsägaren inte fullgör sin skyldighet, ska Sjöfartsverket 
avlägsna vraket på ägarens bekostnad. Ägaren ska också ha en 
ansvarsförsäkring för att täcka sitt kostnadsansvar.

– Fartygsvrak ska inte bli liggande utan att någon tar ansvar 
för dem. Den nya lagstiftningen skärper fartygsägarnas ansvar, 
utökar Sjöfartsverkets möjligheter att ingripa mot farliga vrak och 
stärker skyddet för miljön, säger justitie- och migrationsminister 
Morgan Johansson.

Tillförordnad generaldirektör till Sjöfartsverket
Regeringen har beslutat att utse  
Ove Eriksson till tillförordnad general-
direktör och chef för Sjöfartsverket. 
Då nuvarande generaldirektör Ann-
Catrine Zetterdahls förordnande 
löpte ut den sista april tillträdde Ove 
Eriksson sin befattning den 1 maj 2017. 
Ove Eriksson förordnande löper till 
dess att en ny generaldirektör utsetts 
av regeringen. Ove Eriksson är i dag 
anställd som avdelningsdirektör på 
Sjöfartsverket.

Ny vd på NES
Henrik Malm är ny vd på Northern Energy & Supply i Göteborg. 
Han tillträdde tjänsten 1 mars. Henrik Malm tar över ansva-
ret från Magdalena Gerlam som vd och Elin Kristensson som 
försäljningschef i alla ansvarsområden, enligt ett pressmed-
delande från NES. Henrik Malm kommer närmast från MAN 
Diesel & Turbo där han var ansvarig för MAN:s affärer i Sverige, 
Finland och Baltikum. Henrik Malm har en sjöingenjörsexamen 
från Chalmers och är affärsutbildad vid IHM Business School i 
Göteborg. Northern Energy & Supply bildades i juni 2016 efter 
en sammanslagning av Northern Energy Services och Northern 
Supply Services.

Ny vd för Svensk Sjöfart
Pia Berglund lämnar över  
vd-posten till Rikard Engström 
i juni, men fortsätter som vice 
vd. Föreningen Svensk Sjöfart 
har under flera år varit inne 
i en förändringsprocess, en 
process som under de drygt 
tre senaste åren letts av Pia 
Berglund. Efter dessa hektiska år som vd för föreningen anser 
Pia Berglund att det nu är dags att få mer tid över för familjen.

– Av familjeskäl har jag beslutat mig för att gå ner i tid och där-
med lämna vd-posten. Nu känner jag mig ganska klar åtminstone 
med de interna förändringarna och då känner jag att det finns 
möjlighet för mig att trappa ner lite grann i tid. 

Bytet av vd kommer att ske den 16 juni då nuvarande vice vd 
Rikard Engström tar över. Från samma datum blir Pia Berglund 
vice vd. Hon kommer att sitta i Stockholm och jobba deltid. 
Rikard Engström kommer även fort-
sättningsvis att sitta i Göteborg.

– Styrelsen är nöjd med föreningens 
utveckling, med nuvarande vd:s pre-
station och ser fram emot att arbeta 
med att stärka Svensk Sjöfarts konkur-
renskraft under nya ledningens ansvar. 
Att behålla nuvarande ledningsteam 
har varit en prioriterad fråga för sty-
relsen. Styrelsen välkomnar Rikard till 
jobbet som vd. 
(KÄLLA Sjöfartstidningen)

Färjerederiet söker ny chef
Anders Werner går vidare till en tjänst som sjöfartsdirektör 
i Trafikverket med inritning mot strategiska sjöfartsfrågor. 
Trafikverket söker nu hans efterträdare.

Carl Rapp tekniskt ansvarig för marina produkter hos  
Diesel Power AB
Diesel Power meddelar att Carl Rapp förstärker den marina 
avdelningen genom att bli ansvarig för alla tekniska frågor och 
rådgivning avseende marina motorer, generatoraggregat och 
installationstillbehör från bland annat MAN, John Deere, Kohler, 
Hyundai SeasAll, Solé Diesel och Parker Racor. Carl har arbetat 
inom kommersiell sjöfart i mer än 20 år, bland annat som tekniker 
på många av Stena Lines Ro-Ro fartyg, färjor och high-speed 
båtar. De senaste nio åren har Carl jobbat på oljeborrplattformar 
i Norge huvudsakligen med att sköta 
stora hydraulsystem, service & under-
håll av själva borrutrustningen samt 
kommit i kontakt med en stor del av all 
övrig teknisk utrustning som finns inom 
oljebranschen. 

 – Dieselmotorer har varit en central 
del under hela mitt yrkesliv, så jag har 
en hel del kunskap och erfarenhet med 
mig och ett brinnande intresse för mar-
inteknik och följer därför noga med i alla 
marknadsnyheter”, säger Carl Rapp.

Person- & Företagsnytt
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för alla nya hållbara initiativ 
som eldrift, HVO-bränsle mm 
bland våra medlemmar.

På gång
Skärgårdsredarnas nya utbildnings-
material i grundläggande säkerhets-
utbildning för personal ombord på 
fartyg under 500 bto i inre fart. 
Resultatet blir en modern och  
självlärande utbildning ”på nätet”  
som kommer att vara fritt tillgänglig 
för alla.
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Kulturutskottet om kulturarvsfrågor 
Kulturutskottet föreslår att riksdagen riktar sex tillkännagivanden 
till regeringen om olika kulturarvsfrågor. Uppmaningarna handlar 
bland annat om att bevara varje museums särart, de statliga mu-
seernas donationer av föremål och samarbetet mellan museerna 
och skolan. Kulturutskottet föreslår också att riksdagen ska rikta 
dessa tillkännagivanden till regeringen:

• Regeringen bör skyndsamt ta fram en lagstiftning som  
skyddar det transporthistoriska kulturarvet.

• Regeringen bör göra en fördjupad kartläggning av  
skyddsvärda kyrkor, tillsammans med en analys av framtida 
kostnader.

• Digitaliseringen av kulturarvet kopplat till forskning och  
bildning ska stärkas.

Kewatec Aluboat bygger räddningsbåt åt Landskrona stad
Aluminiumsbåtvarvet Kewatec AluBoat och Landskrona stad  
i Sverige har ingått avtal om byggnation av en snabbgående  
ambulans- och räddningsbåt till stadens räddningstjänst.  
Båten skall stå färdig i maj 2018.

Båten är 13,7 meter lång, 3,7 meter bred och kommer att väga 
omkring 15 ton. Toppfarten kommer att bli knappt 35 knop. 
Båten utrustas med två dieselmotorer med IPS-drev från Volvo 
Penta. Förutom att båten utrustas för sjukvårdstransporter 
kommer båten dessutom att vara försedd med vattenkanon för 
brandbekämpning samt värmekamera för sjöräddningsuppdrag.

Diesel Power ny svensk distributör för MAN high-speed  
marine engines
MAN Truck & Bus AG utser Diesel Power AB till svensk distribu-
tör för sina ”high-speed” marindieselmotorer som är utvecklade 
av lastbils- och bussdivisionen inom MAN koncernen. MAN 
Diesel & Turbo Sverige AB kommer fortsättningsvis att koncen-
trera sig på MAN’s stora och lågvarviga fartygsdieslar. Diesel 
Power AB kommer omedelbart att inleda arbetet med kraftigt 
förstärka serviceorganisationen och öka försäljningen på den 
svenska marknaden. 

MAN Engines utvecklar, tillverkar och säljer dieselmotorer från 
50 till 1900 hk inom fyra affärsområden – On-road, Off-road, 
Power och Marine. Deras ”Competence Center” i Nürnberg har 
idag nästan 4000 anställda och tillverkar varje år mer än 100 000 
motorer.

Man Engines är en division till MAN Truck & Bus som under 
2015 hade en omsättning på 9 miljarder Euro. Bolaget utveckla-
de och tillverkade världens första dieselmotor redan 1897. MAN 
Marine Engines tillverkar bränslesnåla, kompakta och tysta 
motorer med kraftigt vridmoment genom hela varvtalsregistret 
förklarar varför motorerna från MAN erbjuder marknadsledande 
prestanda/vikt förhållanden och toppfarter till snabbgående bå-
tar inom passagerartrafik, marinen, sjöräddningen, tullen samt 
större fritidsbåtar och yachter. Dessutom möter de kommersiella 
motorerna alla högt ställda prestandakrav för arbetsbåtar och 
mindre fartyg med tyngre körcykler.

Stromma goes international!
Nu är den nya Strömmaboken klar! Med titeln ”Stromma. The 
Journey.” Det är den tredje versionen och nu helt på engelska. I 
de båda tidigare böckerna har, förutom de olika svenska delarna, 
även Malmö, Helsingfors och Köpenhamn beskrivits. Men nu 
är det alltså dags att berätta om de nya etableringarna i Norge 
och Amsterdam. Här finns mycket att läsa av städernas kom-
munikationshistoria. Bokens författare är som tidigare Lennart 
Jarnhammar.

När steget togs ut i Europa beslutade man sig också för att 
ta bort prickarna i bokstaven ö i företagsnamnet. Allt för att sig-
nalera den nya internationella inriktningen. Nu är därför namnet 
Stromma. Annars är grundelementen och färgerna de samma. 
Med andra ord har Strömma blivit internationellt. 
Lennart Jarnhammar

Det gåtfulla skeppsvraket vid Dalarö identifierat
Dalarö har i århundraden varit ett centrum för internationell och 
regional sjöfart, och haft en nyckelposition för Sveriges sjöför-
svar. År 1636 inrättades Sveriges stora sjötull i Dalarö och gjorde 
platsen till ett viktigt nav för handeln och resandet längs med 
kusten och in mot Stockholm. Dalarös centrala funktion inom så 
många sjöfartsområden är orsaken till att vattnen utanför rym-
mer så många skeppsvrak. Ett 30-tal vrak är kända, men troligen 
finns det många fler. Några av vraken har en känd historia, men 
de flesta är gåtor. Ett av de vrak som gäckat marinarkeologer 
och forskare är det som kallats ”Dalarövraket” – ett välbevarat 
1600-talsvrak som ligger på ca 30 meters djup. Nu har en fors-
kare vid Stockholms universitet, Niklas Eriksson, lyckats ta reda 
på mer om skeppet. Det rör sig om flottans fartyg Bodekull, som 
sjönk i oktober 1678 under det Skånska kriget.

– Det var en fantastisk känsla när bitarna föll på plats. Ett an-
nat vrak hade man inte kunnat identifiera på det här sättet, men 
just i det här fallet var skeppskonstruktionen så pass unik, säger 
Niklas Eriksson på Stockholms universitet.

Kultur och boknytt

Pressreleaser
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VAD HÄNDER I 

Kustbevakningen just nu?
AIS
Det har kommit frågor om varför inte 
Kustbevakningens fartyg har AIS:en på-
slagen? Kustbevakningen har möjlighe-
ten att själva avgöra om AIS ska vara i 
synligt läge eller ej. Eftersom Kustbevak-
ningen är en övervakningsmyndighet så 
finns det relativt ofta tillfällen då vi inte 
vill dela vår position, kurs och fart med 
allmänheten. Det skulle innebära att vi 
skadar vår verksamhet och omöjliggör 
vissa av våra uppdrag. Dock är det så 
att sjösäkerheten alltid går före varför 
vi alltid vid nedsatt sikt eller i mycket 
trafikerade farleder mm alltid ska ha  
den påslagen. Befälhavaren är den som 
avgör i varje given stund hur AIS ska vara 
inställd.

Internationellt
Kustbevakningen kan endast delta i EU:s 
Frontex operationer efter Regeringsbe-
slut och konsekvensbeskrivning. Opera-
tion Poseidon är på den grekiska övärden 
mot Turkiet, operation Triton är söder om 
Italien mot Tunisien-Libyen och Egypten, 
samt öster om Italien mot Albanien.

Poseidon
Kustbevakningen har efter 19 månader 
avslutat engagemanget på den grekiska 
ön Lesbos. I början av operationen hade 
vi ett fartyg i missionen men såg att vi 

behövde vara två systerfartyg (Kbv 477 
och Kbv 476) i operationen för tillräck-
lig säkerhet och för att kunna undsätta 
tillräckligt många människor. I och med 
avtalet med Turkiet har antalet migranter 
som kommer från Turkiet kraftigt gått 
ner och bägge fartygen behövde kom-
ma hem för en total genomgång. Vi har 
under den här operatioen haft 126 sjö- 
räddningar och räddat 5337 människor, 
gripit 23 misstänkta människosmugglare 
och patrullerat 6204 timmar.

Triton Flyg
Under hela maj månad har Kustbevak-
ningen ett sjöövervakningsplan baserat på 
Sicilien och deltar i operation Triton. När 
den här texten skrivs har vi varit verksam-
ma i två veckor och redan lyckats delta i 
en sjöräddning med 127 räddade personer 
och säkerställt att misstänkta droger kun-
nat beslagstas i stor skala. Vi har även som 
en av de första enheterna börjat samverka 
samtidigt som vi genomför gränskontrol-
ler och sjöräddningar med EU:s fiske- och 
sjöövervakningsmyndigheter och förser 
även dem med information.

Triton Fartyg
19 maj avgår Kbv 002 Triton från Stock-
holm mot Medelhavet för att delta i ope-
ration Triton. Det kommer bli svårt för 
deltagarna att förstå när vi menar opera-

tionen kontra fartyget. Kbv 002 kommer 
att vara i operationen i tre månader och 
förväntas till största delen vara verksam 
mellan Italien och Libyen. Vi har 18 Kust-
bevakare, sex poliser och två sjukvårdare 
ombord. 

Väl mött till sjöss! 

Kenneth Neijnes, 
Bitr.chef Operativa Avdelningen

Kustbevakningen informerar 

Kenneth Neijnes Biträdande chef 
Kustbevakningens operativa avdelning
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Kapten Welin tar över

✯  Lennart Jarnhammar | Porträttet
Här fortsätter berättelsen om föreningen Skärgårdsredarnas historia, berättad av Lennart Jarnhammar.

Det jag omedelbart slås av är Arne Welins ungdomliga blick. Hela han vittnar om  
spänst och ungdomlighet. Den enda detalj som röjer hans kunskap om och erfarenhet av sjöfart  

och båtar är hans klassiska lilla sjömanstatuering på ena handen. 

”Jag är uppvuxen på Lidingö utanför 
Stockholm. 1961, när jag var 16 år gick 
jag till sjöss. Att jag blev intresserad av 
båtar handlade mest om att få komma ut 
och se världen. Skolan kändes mer som en 
tvångsrekrytering som jag gav upp redan 
när jag var 15 år. Egentligen hade jag inga 
som helst begrepp om vad sjöfarten hand-
lade om när jag gav mig iväg. Det hand-
lade om att få resa, helt enkelt”, berättar 
Arne och fortsätter:

”Jag gick på storsjöfarten fram till 
1974, och under den tiden läste jag även 
till sjökapten. De här åren hann jag med 
att vara på Saléns, Broströms, Svea och 
Johnsons men även på en hel del små- 
rederier. Det handlade nästan enbart om 
gamla styckegodsfartyg, jag vara bara på 
någon enstaka tanker.”

Efter tretton år till sjöss var det dags för 
Arne att ta sig iland för att prova på andra 
saker. Sjöbefälsstudierna med några min-
dre kompletteringar räckte för att komma 
in på universitetet. Arne läste pedagogik 
och sociologi och blev efter några års 
studier lärare på universitetet. Samtidigt 
arbetade han under ett par år i ett forsk-
ningsprojekt om sjösäkerhetssystem med 
inriktning på den s.k. mänskliga faktorn.

”Efter att ha jobbat på pedagogiska in-
stitutionen i sex år fick jag en tjänst på 
Kärnkraftsinspektionen som ansvarig 
för ’människa och maskinfrågor’ och var 
där under tre år på 1980-talet. På fritiden 
hade jag börjat intressera mig för segel-
fartyg och skutor och på somrarna var jag 
kapten på några tremastskonare. Det re-
sulterade i att jag 1989 tillsammans med 
några vänner lånade pengar för att köpa 
ett eget segelfartyg. Det blev den tremas-
tade stålskonaren ’Najaden’ som vi köpte 
och seglade hem från Holland. Hon var 
helt nyrenoverad och klar att sätta i tra-

fik. Efter några år blev jag också delägare 
i ett antal andra segel- och motorfartyg. 
Vi använde dem i charter- och turisttrafik 
och den verksamheten var jag med om att 
driva i inte mindre än 22 år, fram till 2011. 
Den ursprungliga idén var att jag skulle 
segla under sommarhalvåret och vara le-
dig på vintern, men det kom egentligen att 
handla om arbete i stort sett hela året om.”

Som redare sökte Arne medlemskap i 
Skärgårdsredarna. Han blev i mitten av 
1990-talet involverad i några av förening-
ens arbetsgrupper. När Styrsöbolagets vd 
Ove Boström ville avgå som ordförande 
föreslogs att Arne skulle ta över ordföran-
deklubban och i mars 1997 valdes han till 
föreningens ordförande.

Det skulle visa sig vara ett rätt omfat-
tande arbete, som dessutom skedde på helt 
ideell basis. Det blev med tiden ganska 
ohållbart, varför Arne så småningom fick 
en halvtidstjänst i föreningen.

Under den här tiden drev Arne även det 
egna rederiet, som hade kontor i det s.k. 
Scharpska huset vid Skeppsbron 10 – ett 
anrikt hus från 1600-talet. Det innebar att 
föreningens kansli flyttade från Göteborg 
till Stockholm. Huset ägs sedan 1961 av 
välkända sjöfartssällskap och -föreningar, 
varför det numera kallats Sjöfartshuset.  
I SWEREF:s (Skärgårdsredarnas tidigare 
namn) nya kansli arbetade även Åsa Peedu, 
som var anställd av Arne. Han berättar  
vidare: 

”Föreningen hade varit verksam i nio 
år då jag valdes till ordförande, men hade 
ännu inte riktigt hittat sin form. Det fanns 
en viss misstänksamhet från mindre rede-
rier mot större, men även mellan lands-
orten och centralorterna. De ekonomiska 
resurserna och möjligheterna att påverka 
myndigheter skilde sig mycket mellan de 
större kommersiella och samhällsägda re-
derierna och de mindre privatägda. Några 
av de större rederierna ville till en början 
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heller inte vara medlemmar i föreningen.
Medlemsmötena kunde vara ganska 

livliga, och inte minst fick närvarande re-
presentanter från tillsynsmyndigheterna 
ta emot rättframma synpunkter på hur 
de skötte sin verksamhet. Det var en rätt 
spännande tid, men kanske inte så bra för 
att åstadkomma förändringar. De flesta 
interna motsättningar kom vi så småning-
om över, och möteskulturen civiliserades 
successivt.”

Föreningens ekonomi stärktes genom 
en gemensam försäkringslösning där det 
med tiden ingick fler än hundra fartyg. En 
del av mängdrabatten gick till föreningen, 
vilket hjälpte till att finansiera verksam-
heten.  

Det hade i skärgårdstrafiken inte inträf-
fat något fartygshaveri med dödlig utgång 
sedan 1916, då ångfartyget ”Per Brahe” 
förliste på Vättern. Men efter Estonias 
förlisning på Östersjön kom sjöfarts-
branschen att utsättas för en aldrig sinan-
de ström av nya och kostsamma påbud, 
som upplevdes som mycket betungande. 

”Vår motpart var från början Sjöfarts- 
inspektionen”, fortsätter Arne. ”I ett ini-
tialt skede hade inspektionen en rätt arro-
gant hållning mot oss och betraktade oss 
som tämligen ointressanta. Man ansåg 
helt enkelt att det var storsjöfarten som 
var den ’riktiga’ sjöfarten. Regelverket 
kom från storsjöfarten, inspektörerna 
hade sällan egna erfarenheter från skär-
gårdstrafiken och hade svårt att inse hur 
irrelevant regelverket i många stycken 
var. Men skärgårdsfartygen är inte små 
oceangående fartyg, varför det var klart 
för oss att regelverket måste anpassas till 
de speciella förhållanden som råder i den 
kustnära trafiken.

Men med tiden förändrade myndighe-
ten sin attityd mot oss. Det berodde dels 
på att Sjöfartsinspektionen inkorporera-
des i Transportstyrelsen, dels på att allt 
fler svenskägda handelsfartyg flaggades 
ut och skärgårdstrafiken blev en relativt 
större del av myndigheternas tillsynsar-
bete. Men också på att vi i föreningen 
arbetade fram handlingsplaner och bör-
jade driva regeländringsfrågor på ett mer 
systematiskt sätt än tidigare. Istället för 
att bara påpeka att regelverket var dåligt 
förde vi resonemang kring varför det var 
fel och hur det borde vara istället.

Detta var inte Sjöfartsinspektionen 
riktigt vana vid, många av myndighet-
ens ställningstaganden byggde bara på 
tyckande. Myndigheten, vars uppgift var 
att förhindra olyckor, hade märkligt nog 
aldrig arbetat med riskanalyser. Inte hel-
ler gjorde man några utvärderingar om 
huruvida existerande regelverk verkligen 
ökade säkerheten. Min tid i Kärnkraftin-
spektionen gjorde att jag var rätt väl insatt 

i erfarenhetsåterföringssystem och riska-
nalyser och vi drev därför hårt att man 
borde införa sådana system även i sjöfar-
ten för att kunna utvärdera och utveckla 
regelverken.”

Ett av de krav som föreningen såg som 
orimliga var att skärgårdstrafiken skulle 
installera räddningsflottar med tak som 
krävdes på de stora passagerarfartygen. 
Historiskt hade aldrig någonsin ett skär-
gårdsfartyg behövt använda en flotte i en 
nödsituation. Men om man ska evakue-
ra till flottar är det betydligt enklare och 
säkrare att göra det till sk ”open rever-
sible” flottar, dvs vändbara flottar utan 
tak. Efter en lång och tämligen infekterad 
holmgång med Sjöfartsinspektionen fick 
föreningen till slut till stånd en ändring av 
dessa orimliga krav. Arne berättar vidare: 

”När man slog ihop alla trafikinspek-
tionsmyndigheter till Transportstyrelsen 
var många i de olika branscherna mycket 
kritiska, men vi tyckte att det var bra. Nu 
gick det inte längre att skylla ett otymp-
ligt regelverk på de speciella förhållanden 
som råder inom sjöfarten. Sjöfartsdelen 
av myndigheten måste nu t.ex. förklara 
för exempelvis luftfartsdelen varför det 
ska ta åtta år att få ut en behörighet att 
köra skärgårdsbåt men bara två år för att 
bli pilot på ett passagerarplan. 

Den här typen av jämförande argu-
ment presenterade vi för Näringsdeparte-
mentet, som höll med om att regelverket 
föreföll orimligt och krävde Transportsty-
relsen på förklaringar. Föreningens aktivi-
teter ledde bland annat till att regeringen 
i sitt regleringsbrev för Transportstyrelsen 
2009 skrev: ´Transportstyrelsen skall i 
regelskrivning och inspektionsverksam-
het inom sjöfartsområdet särskilt beakta 
skärgårdssjöfartens särart.´  Skärgårdstra-
fiken var det enda trafikslag som nämndes 
i regleringsbrevet.

Vi drev hårt att regelverket ska vara evi-
densbaserat och kostnadseffektivt och 
efter ett segt initialt motstånd fick vi änt-
ligen till stånd många bra regeländringar, 
mycket beroende på att Sjöfartsinspektio-
nen inordnades i Transportstyrelsen.”

Arne lämnade succesivt föreningsarbetet 
och fortsätter: ”Till en början var jag både 
ordförande och vd. Att både vara betald 
vd och vald ordförande kunde uppfattas 
som lite väl många roller för en person 
och därför delades rollerna efter ett antal 
år upp på två personer. Ordförandeska-
pet övergick till Henrik Börjesson och jag 
fortsatte som vd. Det var nog en helt riktig 
utveckling. 2011 slutade jag som vd och 
Affe Norgren tog över.”

Arne avslutar med orden: ”Att leda en 
förening är ett långsiktigt arbete som ald-
rig tar slut. Till skillnad mot att köra båt 
ser man i föreningsarbetet sällan konse-
kvenserna av en insats förrän ett antal år 
senare. Men tveklöst har styrelsearbetet 
för föreningen varit en mycket spännande 
och stimulerande uppgift.”
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I Styrelsen 2009 fr v: Göran Ahlqvist, Affe Norgren, Bertil Pevantus, Arne Welin, Bernt 
Lindbäck, Henrik Börjesson och Magnus Haglund.

FOTO: LENNART JARNHAMMAR 2017

 Skärgårdsredaren 2 -17 ★ 43 



Internationella kollektivtrafikförening-
en UITP hade i slutet av mars ett möte i 
Lausanne, där färjeföretaget Compagnie 
générale de navigation sur le Lac Léman 
– CGN – hade värdskapet. CGN har två 
typer av trafik. Turisttrafiken kallas popu-
lärt ”Belle Epoque” (vackra/ljuvliga epo-
ken) med vita båtar och kollektivtrafiken 
med blå båtar. Överskriften markerar hur 
man jobbar med de båda typerna av tra-
fik.

Belle Epoque    
Det man kanske i första hand tänker på 
när man hör talas om färjetrafiken i Lau-
sanne är trafiken med de gammaldags bå-
tarna som är eller ser ut som hjulångare 
och där man tydligt ser arvet från gamla ti-
der. Denna typen av trafik som kallas Belle 
Epoque har 450 000 passagerare / år. Det 
finns fem riktiga hjulångare med ångma-
skiner och tre modernare som man kallar 
motorhjulångare och även de ser gamla 
ut. Den nyaste är från 2015. CGN säger 
att de har den största flottan i världen av 
Belle Epoque-fartyg. Att verka för turis-
men är ett av huvuduppdragen för CGN 
och man räknar med att varje schweizer-
franc, CHF, ger tillbaka 10 CHF. Att ta 
tillvara arvet från förr är också en huvud-
uppgift. Salongerna där maten serveras 
under utflyktsturerna går i gammaldags 
stil. På någon av båtarna kan man från 
passagerardäck se en 100-årig ångmaskin 
i drift – det är alltså ingen överbyggnad. 
Det är en upplevelse utöver det vanliga 
att flyta fram utefter Genèvesjöns stränder 
medan man äter en god måltid.

Kollektivtrafiken – de blå båtarna
Båtarna som kör kollektivtrafik trafikerar 
tre linjer. N1 är på 12 km och går Lausan-
ne – Evian (Frankrike), linje N 2 är på 18 
km och går Lausanne – Thonon (Frank-

rike) och N 3 är på 7 km och går Novon 
– Yvoire (Frankrike). CGN har ett mycket 
bra samarbete dels med de av landets egna 
kantoner som är berörda men även med 
de franska myndigheterna som verkar 
glada över att CGN kör trafiken. Det har 
aldrig varit ett problem att trafiken går 
till Frankrike. Vid den blomsterprydda 
terminalen i Evian hade man ingen som 
helst passkontroll utan det var som att 
åka mellan Saltholmen i Göteborg ut till 
södra Skärgården. Trafiken bedrivs med 
en båt på vardera linjerna N 1 och N 3, 
men linje 2 har 2 båtar. En stor andel av 
antalet passagerare åker – på samtliga tre 
linjer – före kl 9.00 och är alltså arbets-
pendling. Antalet passagerare år 2016 var 
1,6 milj och det utgjorde 69 % av CGN:s 
totala passagerarmängd. Under de senas-

te 12 månaderna var ökningen av antalet 
passagere på linje N 1 4,9%, N 2 1,9 % 
och N 3 3,9 %.

Skillnad på marknadsföringen
Efter succén med kollektivtrafiklinjerna 
har CGN utvecklat CGN-mobilitetskon-
ceptet. Det betyder att man skiljer på 
den blå och den vita flottan och delar på 
marknadsföringen så att man marknads-
för turisttrafiken på ett sätt och kollektiv-
trafiken på annat sätt. Kollektivtrafiken 
marknadsförs med hastighet, komfort, 
turtäthet och prenumeration på olika pe-
riodkort. Turisttrafiken marknadsförs för 
”livets sötma”, gastronomi, skönhet och 
arv.

Eget skeppsvarv
Vid besök på huvudkontoret hade vi ock-
så tillfälle att gå ut och titta på det egna 
skeppsvarvet som var under tak, så att 
man i alla väder kan utföra underhållsar-
beten utan att påverkas av vädrets makter. 
En viktig funktion som fanns på varvet 
var säkerhetsutbildningen och det fanns t 
ex en mycket stor livflotte som man kun-
de träna i. Upplysningen att Styrsöbolaget 
brukar låta allmänheten prova på att gli-
da ner utför en ramp till en livbåt under 
dagar med ”öppet hus” verkade tas emot 
som något att fundera på i framtiden i 
Lausanne.

Sammanfattning: 
Driften av såväl de gamla fartygen för 
turisterna som de moderna för kollek-
tivtrafikanterna gav ett mycket gediget 
intryck. Varvet måste vara verkligen bra 
att ha inom de egna ägorna och särskilt 
att arbetena kan utföras utan påverkan av 
vädrets makter.

text & foto: ragnar domstad

Ragnar Domstad  (tidigare på Stadstrafiken/Trafikkontoret och Västtrafik) var med då den  
internationella lokaltrafikföreningen UITP:s Waterborne Transport Platform (färjekommittén)  

bildades 1994 under ett möte i Venedig. Ragnar har under åren rapporterat genom artiklar 
 i Skärgårdsredaren. Han har nu blivit vederbörligen avtackad för sin insats i kommittén  

och det återstår att se om det kan bli några fler artiklar i Skärgårdsredaren.

Bevarar arvet  
medan de förbereder sig för framtiden

100-årig ångmaskin i bästa skick.
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CGN säger att de har den största flottan i världen av Belle Epoque-fartyg.  
Att verka för turismen är ett av huvuduppdragen för CGN och man räknar med  
att varje schweizerfranc, CHF, ger tillbaka 10 CHF.

Fartyget Vevey tillhör Belle Epoque-flottan.
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FRÅGA:

Funktionsbaserade regler, vad är det?
När ska vi börja rätta oss efter det nya regelverket?  
Måste vi ha någon form av godkännande först? 

SVAR:

1 juni 2017 träder de nya reglerna för nationell yrkestrafik och 
ett nytt tillsynssystem i kraft, men förändringen sker därefter 
under flera år. Du som är fartygsägare blir informerad i god tid 
innan de nya reglerna börjar gälla.

Fartyg som har fart- eller passagerarcertifikat kommer  
enligt förslaget att beröras av de nya reglerna från och med 
den 1 april 2018.

Fartyg som inte har krav på certifikat kommer enligt förslaget 
att beröras av de nya reglerna från och med den 1 april 2019.

Funktionsbaserade regler innebär att reglerna talar om vad 
som ska uppnås, inte i detalj hur de ska uppnås. Det skapar 
utrymme för olika lösningar, anpassade efter olika verksam- 
heters förutsättningar.

Ex. på en däcksyta 
ombord som måste  
beträdas måste det  
säkerställas att man  
inte faller över bord.  
Idag talar man om hur  
ett räcke ska vara kon-
struerat avseende höjd 
och avstånd mellan  
spolar etc. I ett funk-
tionsbaserat regelverk 
kommer kravet vara att 
rederiet ska tillse att det 
finns anordning/skydd 
så personer inte riskerar  
att falla över bord. 

Läsarnas frågor:

Boka in 4 – 6 oktober:  

Skärgårdsredarnas höstmöte och  
leverantörsmässa i Göteborg
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