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Så har ytterligare en sommarturlista passerat. Det betyder 
inte att båtåkandet behöver vara slut. Hösten i skärgårdarna 
är fantastisk. Det finns många fina utflyktsmål och svamp-
ställen i höstturlistorna. 

På Skärgårdsredarna förbereder vi oss för en intensiv och 
aktiv höst.

Pnf (projekt nationella föreskrifter) sjösatt
Från och med den 1 juni 2017 gäller nya regler för alla fartyg 
som nyttjas helt eller delvis för yrkesmässig verksamhet i 
nationell fart. Reglerna är funktionsbaserade. Det innebär 
att istället för att föreskriva i detalj hur något ska göras så 
beskriver reglerna vilken funktion och vilka mål som ska 
uppnås. 

Reglerna ska vara implementerade senast 1/4 2018  
för certifierade båtar och för övriga båtar > 5 meter den  
1/4 2019.

Transportstyrelsens mål med de nya reglerna är att:
• alla fartyg bibehåller en hög säkerhet
• reglerna är enkla att följa och förstå
• skapa rätt förutsättningar för dig som redare att  

bedriva din verksamhet
• skapa en marknad med lika villkor för alla

Det ligger nu på oss i branschen och på myndigheten  
att gemensamt ta ansvar för att reglerna utvecklas mot  
de uttalade målen.

I det stora hela tror vi i branschen mycket på möjligheterna 
i detta moderna regelverk. Vi har däremot stor respekt för 
det arbete som kommer att krävas innan det är helt imple-
menterat i verksamheten. 

Från Skärgårdsredarnas sida ska vi försöka stödja våra 
medlemmar med kontinuerlig information och utbildning för 
att övergången till nya regler ska fungera så smidigt som 
möjligt.

Just nu håller vi som bäst på att planera en introduktions-
utbildning för de nya nationella reglerna. Om det finns behov 
och efterfrågan kommer vi även ta fram en fördjupad fort-
sättningskurs som mer fokuserar på skeppstekniska frågor.

Har ni frågor runt nya reglerna så tveka inte att kontakta 
undertecknad eller Transportstyrelsen.

Grundläggande säkerhetsutbildning
Under hösten kommer vi att producera en ny CBT-utbildning 
(computer based training) i grundläggande säkerhet. Tanken 
är att ersätta vår gamla ”CD-utbildning” med en ny modern 
och uppgraderad variant. Utbildningen kommer vara öppen 
och tillgänglig på nätet för alla som är intresserade. 

Utbildningen finansieras främst med bidrag från Stiftelsen 
Sveriges Sjömanshus, Sjöfartsverket/Trafikverket, 
Skärgårdsredarna och även ett mindre bidrag från Alice o 
Helge Källssons Stiftelse. 

Behörigheter och bemanning
Arbetet med regeringsuppdraget gällande behörigheter  
och bemanning, projekt RUBB pågår för fullt. Då beman-
nings- och behörighetsfrågor kanske är en av våra viktigaste 
framtidsfrågor just nu så är det viktigt att vi får in alla  
kloka synpunkter. Henrik Börjesson samordnar RUBB  
för Skärgårdsredarna. Tveka inte att kontakta honom för 
synpunkter och frågor. Passa på att vara med och påverka 
framtida regelverk för er ombordpersonal. 

Höstmöte och leverantörsmässa
Den 5 oktober öppnar vi portarna för Skärgårdsredarnas 
tredje leverantörsmässa. Som tidigare år håller vi till i 
Eriksbergshallen, Göteborg. På mässan har ni möjlighet  
att möta ett 50-tal utställare och myndigheter. 

Entré till mässan är gratis men biljett krävs. Vill ni bjuda  
in personal, samarbetspartners, kollegor eller andra affärs- 
kontakter så är det bara att kontakta oss för biljetter.  

I samband med leverantörsmässan håller vi den  
4 oktober vårt årliga höstmöte. Var med och påverka 
Skärgårdsredarnas agenda, glöm inte att skicka in era  
motioner i tid. Motioner ska vara oss tillhanda senast  
14 dagar innan mötet. 

Vi ses på höstmötet och mässan i oktober.

Väl vakt 

Affe Norgren
VD Skärgårdsredarna

Vd har ordet 

Skärgårdsredarnas 

LEVERANTÖRSMÄSSA
5 OKTOBER 2017
ERIKSBERGSHALLEN • GÖTEBORG

FRI
ENTRÉ
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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 

BLI 
MEDLEM

 

REDAN I DAG!

”På den volym inköp och försäkringar som vi ligger 
 så sparar vi betydligt mer genom att nyttja avtalen 
 än vad det årliga medlemskapet kostar.”
 Henrik Börjesson, Börjessons Sjötaxi & Charterbåtar

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

Bli medlem_Henrik_185x130.indd   1 2017-09-05   15:05

Skärgårdsredarnas 

LEVERANTÖRSMÄSSA 
Eriksbergshallen Göteborg, 5 oktober 2017 kl 9 –18

Välkomna till ett uppskattat möte med leverantörer, rederier, myndigheter, departement  
och andra intresserade i branschen. Syftet med mässan är det goda mötet och att förmedla 
nyheter. Den är inriktad på fartyg i segmentet 20-1000 BRT i kustnära fart. 
Varje hel timma hålls ett kort anförande på temat Hållbarhet vid Speakers Corner  
som finns i anslutning till vår cafeteria och mässpub.
 
LEVERANTÖRSMÄSSAN 2017 – SPEAKERS CORNER KLOCKSLAG
Erik Ytreberg, Chalmers: Röntgen minimerar giftläckage på båtbottnar 10
Sören Eriksson, Preem: Framtidens bränslen – vad är vad? 11
Lunch 12
Thomas Lantz, Imatech: Volvo Penta  IMO 3 - SCR system 13
Pierre de Shasta, Place 2Book: Mindre miljöpåverkan med effektivare bokning 14
Andreas Cederqvist, TransAuto: Hur säkerställer ni rent vatten över bord? 15
Hans Thornell, BB Green: Snabbladdning på fartyg 16
Ellinor Svensson & Torbjörn Cederberg, Styrsöbolaget: Tjäna pengar med mindre miljöpåverkan! 17

FRI ENTRÉ! Hämta din biljett på Skärgårdsredarnas hemsida eller via länken: 
https://www.place2book.com/sv/choose_ticket_sales_workflow?seccode=e8359dc323
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Program
Onsdag 4/10 Aktivitet Plats

 Från 11.00 Samling och bagageinlämning på Eriksbergshallen Norra hallen

 11.30-12.30 Gemensam lunch på pråmen Fiskehuset Svanen Eriksbergskajen

 13.00-14.00 Föreningsmöte i Eriksbergshallen Norra hallen

 14.00-16.00 Guldutställarna presenterar nyheter 

 16.00-16.30 Waxholmsbolaget/ Trafikförvaltningen i Stockholm  
  – kort info om framtiden, utmaningar och upphandlingar. 

 18.30 Gemensam buss till Universeum.  Universeum 
  Guidning och trerätters middag.  
  Dessert o kaffe i Hajtunneln!

Torsdag 5/10 Skärgårdsredarnas leverantörsmässa kl 9-18 Eriksbergshallen

 09.00-09.30 Mässan invigs av infrastrukturministerns  Stora hallen 
  statssekreterare Mattias Landgren.

 09.00-18.00 • Besök våra utställare och ställ frågor till  Stora hallen
   departementet och sjöfartsmyndigheterna  
   i deras montrar.

  • Lyssna på intressanta tal vid Speakers Corner.

  • Delta i mässquizzen. Tävlingsformulär hämtas 
   vid Skärgårdsredarnas desk vid entrén. 

  • Förfriskningar och snacks i Skärgårdsredarnas 
   mässpub.
  • Bokmonter 

 19.30 Avgång med Skärgårdslinjens m/s Trubaduren.  Eriksbergskajen 
  Skaldjursbuffé med underhållning ombord.   
  Prisutdelning i Mässquizzen.  
  Våra utställare finns med på resan!

Välkomna till höstmötet  
och leverantörsmässan 2017  
i Göteborg!

På onsdagsprogrammet står förenings-
möte, seminarium med nyheter från våra 
leverantörer, trerätters middag på Uni-
verseum med guidning och avslutning i 
Hajtunneln.

Torsdag morgon inviger statssekrete-
rare Mattias Landgren Skärgårdsredar-
nas Leverantörsmässa och därefter finns 
det gott om tid att besöka och samtala 
med våra 50 leverantörer som ställer ut 
i Norra hallen. Där har vi också korta 
presentationer om hållbarhet varje hel 
timma i Speakers Corner, i anslutning  
till vårt café & mässpub. 

Passa på att ställa frågor till våra myn-
digheter och till näringsdepartementet 
som finns på plats hela dagen! 

Mässquiz för medlemmar – vinn nästa 
års serviceavgift eller fartygsavgift! 
Prisutdelning bland närvarande rederier 
under torsdagsmiddagen. 

På torsdagskvällen repeterar vi den 
mycket uppskattade skaldjurskryssning-
en med m/s Trubaduren. Skaldjursbuffén 
står uppdukad med läckerheter från 
havet. Ombordpersonalen bjuder på 
förstklassig service och underhållning 
som passar alla smaker.
Missa inte! 

Vi hälsar er hjärtligt välkomna till två 
intressanta dagar med nya kunskaper, 
kollegialt utbyte och trevlig samvaro!

Göteborg
Eriksbergshallen

Medlemmar och inbjudna önskas välkomna till årets höstmöte med  
Skärgårdsredarnas leverantörsmässa på Eriksberg i Göteborg.

text: leena tegevi

 Skärgårdsredaren 3 -17 ★ 7 



På den tiden var det många båtar som 
konkurrerade om det rosa skaldjuret. 
Med tiden har Vindhem fått färre kon-
kurrenter vad gäller räkkryssningar men 
större konkurrens vad gäller övrig restau-
rangtrafik till sjöss. Utvecklingen har hela 
tiden varit i stigande.

Det var Rederi AB Havsvinden som 
köpte fartyget till Stockholm men redan 
i september 1987 sålde man det vidare till 
det nystartade Nordtrans Rederi AB.

För att utöka kapaciteten på Vindhem 
togs hon i december 1988 till varvet i Os-
karshamn där hon förlängdes med 9 me-
ter. Hon återlevererades lagom till högsä-
songen i april 1989.

Rederiet gick bra och i november 1989 
inköptes ett andra fartyg från Tyskland 
som fick namnet Nordic Star.  I samband 
med detta beslutade de båda kompanjo-
nerna Gunnar Martinsson och Per-Olof 
Nielsen att dela på sig varvid Per-Olof 
Nielsen övertog Vindhem. Han bildade ett 
nytt bolag som fick namnet Rederi AB Po-
lena, Po, efter ägaren och Lena efter hans 
dåvarande hustru.

Vindhem hade sin tilläggsplats mycket 
strategiskt vid Slussen nära till allehanda 
kommunikationer. Bolaget utvecklade sitt 
koncept med räkkryssningar till att om-
fattade även dans till levande musik och 
landstigning på en ö där festligheterna 
kunde fortsätta. För den som hellre ville 
ha tacos gick det också att ordna.

I april 1990 anställdes Stefan Jonsson 
i rederiet. Han har sedan dess avancerat 
och sedan fem år tillbaka är han skeppare 
ombord och numera även bolagets verk-

ställande direktör.
– På den tiden var det främst lite äldre 

passagerare, minns Stefan. Jag skulle upp-
skatta att medelåldern då var runt 55 år. 
Som det är idag uppskattar jag att medel- 
åldern sjunkit till runt 35 år, så dagens 
gäster kan förbli våra kunder för lång tid.

– Det är stora ytor ombord på fartyget. 
Vi har certifikat på 400 personer inklu-
sive besättning på omkring 30 personer 
och vi kunde lätt utöka till 500 personer, 
men det vill vi inte, fortsätter Stefan Jons-
son. Vi vill att det skall finnas gott om ut-
rymme för alla. Numera gör vi ju också 
lunch- och sightseeingturer och det kom-
mer busslaster med tyskar och kineser 
men även stockholmarna uppskattar att 
kunna ta det lugnt en stund mitt på dagen.

– Sightseeingturerna började vi med 
2014. Vindhem måste flytta från sin till-
läggsplats vid Slussen för att inte ligga i 
vägen vid den stora ombyggnaden av tra-
fikplatsen. Vi fick ny plats på Skeppsbron 
och hamnade då också mitt i turistström-
men. Sedan dess har vi utvecklat den de-
len vidare men fortsätter förstås med våra 

text & foto: krister bång

I år är det 30 år sedan katamaranen Vindhem sattes i fart som charter- och restaurangbåt  
i Stockholms vatten. Fartyget kom närmast från Sundsvall, därav hennes namn. Vindhem sattes  
sommaren 1987 i trafik mellan Slussen, Vaxholm och Grinda. På kvällarna gjordes räkkryssningar.  
Redan första året lades alltså grunden för det som skulle komma att bli Vindhems paradgren, räkor.

30 år på Stockholms vatten
Vindhem

Stefan Jonsson, vd och skeppare i Rederi AB 
Polena.
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populära räkkryssningar. I regel är farty-
get i drift april-december. På vår och höst 
är det mera tacos som efterfrågas men på 
sommaren är det förstås räkor. Det går åt 
13 ton av den erkänt goda grönländska 
räkan varje år. I november-december har 
vi julbord.

– Utvecklingen har gått stadigt framåt. 
Vi hade en dipp 1994 efter Estonia-kata-
strofen, men vi återhämtade oss relativt 
snabbt.

Bolaget fick i september 2015 en ny en-
gagerad ägare. Det är nu Tommy Jönsson 
i Skarprunmarn som äger rederiet.

Från fiasko till succé
Vindhem kom till 1970 på Kalmar Varv 
på initiativ av skeppsredaren och varvs- 
ägaren Lennart Kihlberg, som på den tiden 
ägde Kalmarsundsbolaget. Tanken var att 
sätta in fartyget kvickt och lätt mellan 
Kalmar och Färjestaden sedan Ölands-
bron öppnats hösten 1972. Lennart sneg-
lade åt Norge där man hade snabba kata-
maraner i trafik så han konstruerade egen 
variant som varvet byggde. Vad han inte 
hade funderat särskilt mycket över var att 
den norska varianten var byggd i alumini-
um och hade lätt skrov, medan hans far-
tyg, som fått namnet Kalmarin, var byggt 
av gediget stål. Så det var omöjligt att få 
upp henne i mer än 12 knop hur mycket 
man än eldade på. Så Kalmarin kom inte 

igång på den sträcka som var tänkt utan 
hyrdes ut som skärgårdsbåt i Stockholm.

Lennart Kihlberg var också fartygsmäk-
lare. Han lyckades sälja sitt fartyg 1972 
till norska intressenter som satte fartyget i 
trafik mellan Strömstad och Fredrikstad. 
Efter en del konkurser där kom fartyget 
i augusti 1979 till Rømø i Danmark och 
sattes i trafik mellan Havneby och Sylt i 
Tyskland. Lockelsen var förstås att sälja 
skattefria varor. Fartygets namn blev också 
Rømø. Även denna satsning misslyckades 
och i januari 1984 var fartyget tillbaka i 
Sverige. 

Det var Bo Wilöf i Sundsvall som tagit 
över fartyget. Han hade drivit det anrika 
Hotell Knaust i Sundsvall som hade måst 
läggas ner och nu sökte han nya utma-

ningar. Han döpte om sitt nyförvärv till 
Vindhem som var namnet på en sommar-
restaurang på Alnön. Fartyget sattes in på 
lunch- och kvällskryssningar från Finn- 
kajen i Sundsvall. År 1987 var det alltså 
slut på detta. 

– Säsongen är för kort och vi kan inga 
bidrag få, konstaterade Bo Wilöf.

I Stockholm fungerar fartyget dock per-
fekt. När man äter god mat och lyssnar på 
levande musik är det ingen som efterfrå-
gar hur snabbt fartyget går. 

– Det går med ekonomifart, fastslår 
Stefan Jonsson utan att närmare precise-
ra hur fort det är. Sedan vi bytte motorer 
2006 går vi också miljövänligare.

Sedan 1987 har 850 000 gäster åkt med 
Vindhem. Vem blir den miljonte?

30 år på Stockholms vatten

Rømø postkort, arkiv.

Jørn-Bent Jensen.

Sedan 1987 har 
850 000 gäster  
åkt med Vindhem. 
Vem blir den  
miljonte?

Kalmarin No i Fredrikstad augusti 1978. FOTO: RICKARD SAHLSTEN
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Jag har tagit för vana att resa upp till 
Stockholm varje år för att delta i detta in-
tressanta och betydelsefulla event. Prick 
klockan 18.15 lämnar båtarna Strömkajen 
under ljudliga former för att sedan gå i 
kortege ut till Vaxholm. I år hade jag valt 
att åka med Mariefred men hon kom ald-
rig till start.

– Då får du åka med en annan båt, 
lydde rådet och jag bestämde mig då för 
Blidösund.

– Fel val. Hon är fullbokad, löd svaret, 
men då talade jag med några kompisar 
från Trafikantföreningen som likt Baloo 
i Djungelboken förklarade:

– Han är med mig, alltså. Och så fick 
det bli.

Att jag valde just Blidösund berodde på 
att man där ombord spelade gladjazz till 
en levande orkester, den niohövdade Jelly 
Babies Jazz Band, och att man dessutom 
kunde krydda upplevelsen med ett glas 
vin.

Båtarna lämnade Strömkajen i strikt 
ordning. Först gick Storskär följd av 
Norrskär. Sedan var det vår tur. Dock var 
det svårigheter att komma på rätt kurs i 
den lite byiga vinden. Vi försökte ett antal 
gånger innan vi äntligen kom iväg. 

Waxholmsbåtarna höll an utanför Djur-
gården och efter oss kom Västan och Ang-
antyr. Sedan seglade vi iväg mot Vaxholm. 
Nytt för i år var att fartygen hela tiden 
bytte plats i kortegen vilket lockade de 
medföljande passagerarna till aktiviteter. 
Dagen hade dessvärre varit regnig så det 
fanns gott om plats på båtarna, men la-
gom till avgång sken solen.

Ute i Vaxholm hade rekordmånga samlats 
för att invänta veteranerna. På vägen ut 
hade också Södertäljes drottning, Ejdern, 
slagit följe och även den ångdrivna bog-
serbåten Örnen så Vaxholmsborna hade 
mycket att beundra. Det fanns också gott 
om stånd på kajen där man kunde förse 
sig med skärgårdens läckerheter i form av 
både livsmedel, karameller, korv och bur-
gare. Tiden gick alltför fort och när man 
hade det som bäst hördes ångvisslorna 
ljuda för hemgång.

Det känns skönt att man kan visa upp 
en sådan kulturskatt genom alla dessa pie-
tetsfullt hållna veteranfartyg.  Visa att den 
gamla tekniken fungerar och att man kan 
färdas i lugnt tempo genom skärgården. 
Visst behövs snabbåtarna också, men de 
vänder sig till en annan publik.

text & foto: krister bång

I början av juni varje år arrangerar Skärgårdens Trafikantförening Skärgårds-
båtens Dag i Stockholm med syfte att visa upp huvudstadens stoltheter i 
fråga om veteranfartyg. I år ägde arrangemanget rum den 7 juni och det var 
för den 53:e gången i ordningen.

Skärgårds- 
båtens dag

Bilder fr v:

Jazz ombord på Blidösund,
Jelly Babies Jazz Band

Ejdern

Kortege till Vaxholm.

Storskär och Norrskär  
vid Strömkajen.
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Två ansvarsfrågor med koppling till den nya nationella
sjövärdighetsföreskriften (TSFS 2017:26)

Den 1 juni i år introducerades som bekant ett nytt koncept för 
sjövärdighetsregleringen beträffande fartyg i nationell trafik. 
Konceptet består bl.a. av funktionsbaserade regler, höga krav 
på rederiernas egenkontroll, riskbaserad tillsyn som bygger på 
dokumentationskontroll, samt möjligheten för Transportstyrel-
sen att delegera viss tillsyn till privata aktörer. Kärnan i det nya 
konceptet utgörs av Transportstyrelsens föreskrifter och allmän-
na råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart och en ännu 
inte publicerad myndighetsföreskrift om överlåtelse av tillsyns-
uppgifter.

Detta är utan tvekan ett regimskifte på området och enligt 
Transportstyrelsen är Sverige i princip först i världen med att 
pröva denna typ av koncept för sjövärdighetsreglering. Man kan 
identifiera en mängd juridiska frågeställningar kopplade till kon-
ceptet, bl.a. i fråga om straffsanktioner då berörda befattnings-
havare brister i sitt ansvar och ansvar för den skada som någon 
kan lida om en privat aktör utfört felaktig (vårdslös) tillsyn.

Företagsbot som sanktion vid brister i egenkontrollen
Redare, befälhavare och andra med ansvar för sjövärdigheten 
kan vid brott mot tillämpliga säkerhetsbestämmelser dömas till 
straffansvar, i första hand enligt sjölagen, fartygssäkerhetslagen 
eller brottsbalken.

I straffrätten förekommer också en s.k. särskild rättsverkan 
av brott benämnd företagsbot (brottsbalken 36:7). Företagsbot 
kan uppgå till som högst 10 miljoner kronor och åläggas närings- 
idkare vid brott i näringsverksamhet då

1 näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen  
kunnat krävas för att förebygga brott, 

2 brott begåtts av person i ledande eller representativ  
ställning, eller 

3     brott begåtts av person som haft ett särskilt ansvar  
för tillsyn eller kontroll i verksamheten. 

Tidigare har företagsbot varit ovanlig inom den sjörättsliga dom-
stolspraxisen. Under senare tid har den dock tillämpats i ett an-
tal mål avseende sjösäkerhet och sjötrafik. En dom meddelad av 
Stockholms tingsrätt i mars 2017 förtjänar att uppmärksammas 
i detta sammanhang.

I domen konstaterade tingsrätten att det vid det ifrågavarande 

rederiet måste ha saknats ”… strukturer och en organisation med 
givna rutiner …” beträffande rederiets ansvar att säkerställa att 
dess sjömän haft giltig behörighet, varför en företagsbot ålades 
rederiet.

Fallet illustrerar tydligt att om någon i ledande befattning eller 
med ansvar för kontrollverksamhet, i målet rederiets ägare, inte 
upprätthållit en sådan egenkontroll som avses i TSFS 2017:26 
kan företagsbot komma att åläggas rederiet. 

Förutom en ägare med inflytande över rederi- och fartygsdrift, 
kan inom sjöfarten åtminstone två andra befattningshavares 
bristande ansvar leda till företagsbot: 

• Rederiets säkerhetsansvarige (DP) passar naturligtvis väl in 
under det tredje kriteriet ovan.

• Befälhavaren. Att dennes bristande ansvar kan leda till 
företagsbot framgår bl.a. av en dom meddelad Skaraborgs 
tingsrätt (mars 2016), där befälhavaren utan giltig anled-
ning framfört ett fartyg i fel riktning i ett trafikseparerings-
system (jfr COLREG regel 10 b 1 p.). 

Företagsbot kan åläggas en näringsidkare utan att någon sam- 
tidigt döms till straffansvar och t.o.m. utan att det ens går att 
bevisa vem som faktiskt brustit i sitt ansvar. Detta framstår na-
turligtvis som en mycket effektiv sanktion vid bristande egen-
kontroll. För att företagsbot ska kunna åläggas ett rederi behöver 
åklagaren i princip endast bevisa att en brist i egenkontrollen  
förelegat och att något av de tre ovannämnda kriterierna upp-
fylls. Mot bakgrund av de ökade kraven på egenkontroll är det 
alltså möjligt att vi kommer att få se en ökad användning av 
företagsbot som sanktion inom sjöfarten framöver.

Skadeståndsansvar för vårdslös kontroll av fartyg vid  
delegerad tillsyn
Den tillsyn av de fartyg som kan bli föremål för delegation, om-
fattar fartyg med krav på passagerar- resp. fartcertifikat. Dessa 
ska, förutom av Transportstyrelsen, kunna kontrolleras av pri-
vata aktörer, exempelvis varv och konsultfirmor.

En fråga som då uppstår är vad som händer om en privat aktör 
utför en vårdslös kontroll, som leder till skada för en redare eller 
någon annan. Låt säga att någon efter en genomförd tillsynsför-
rättning köpt ett fartyg i tron att det uppfyllt föreskriven stan-
dard, varefter det visar sig att fartyget var behäftat med fel som 
borde ha upptäckts vid kontrollen och som medför att fartyget 
sålts över dess egentliga marknadspris. 

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

Advokat Mattias Widlund

Nedslag i sjörätten

12 ★ Skärgårdsredaren 3 -17



Frågan har högst sannolikt sin lösning i skadeståndslagen 3:2, 
som något förenklat kan sägas föreskriva att staten ska ersätta 
den skada som vållas genom vårdslöshet vid ”myndighetsutöv-
ning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen 
svarar”. Genom denna lydelse omfattas även privatiserad myn-
dighetsutövning.

I rättsfallet NJA 1991 s. 138 fastställde Högsta domstolen att 
staten skulle svara för den skada som AB Svensk Bilprovning 
hade orsakat genom vårdslöshet i samband med obligatorisk 
kontrollbesiktning av ett bilfordon. Det går naturligtvis att dra 
en direkt parallell mellan just bilprovning och den kontrollverk-
samhet som nu ska kunna överlåtas. 

Formerna för delegation av fartygstillsynen avses bli regle-
rade genom tillämpningsföreskrifter meddelade av Transport- 
styrelsen. Av Transportstyrelsens konsekvensutredning avseende 
regleringen, framgår att krav kan komma att ställas upp för er-
hållande av auktorisation (TSF 2016-32, daterad 2017-03-10). 
Bl.a. krävs att sökanden ska upprätthålla en adekvat ansvarsför-
säkring, vilket framstår som ett sätt för staten att skydda sig mot 
eventuella skadeståndsanspråk med anledning av den delegerade 
tillsynen.

Skärpt ansvar för fartygs-
vrak 
Riksdagen har godkänt den 
s.k. Nairobikonventionen om 
avlägsnande av vrak, 2008. 
De ändringar som krävs för 
att införliva konventionen i 
svensk lagstiftning kommer 
att införas bl.a. genom ett 
nytt kapitel i sjölagen (be-
nämnt 11 a. kap. Ansvar för 
vrak). Det är upp till Reger-
ingen att bestämma när reg-
lerna ska träda i kraft, vilket 
ännu inte har skett.

En central utgångspunkt i 
den nya lagstiftningen är att fartygsägare blir skyldiga att av-
lägsna vrak som utgör en fara för sjöfarten eller för miljön, alter-
nativt vidta någon annan åtgärd för att undanröja faran (sjöla-
gen 11 a:7). Sker inte detta ska Sjöfartsverket vidta åtgärden på 
fartygsägarens bekostnad (sjölagen 11 a:8).

I fråga om svenska fartyg med en bruttodräktighet om minst 
300 är fartygsägaren dessutom skyldig att upprätthålla en an-
svarsförsäkring (eller ställa en annan betryggande säkerhet), som 
täcker det skadestånd som fartygsägaren kan ådra sig (sjölagen 
11 a:12). En sådan försäkring skulle i och för sig kunna vara en 
företagsförsäkring, men i normalfallet är en P & I-försäkring att 
rekommendera för denna typ av försäkringsbehov.

Fallet illustrerar tydligt att om någon i ledande 
befattning eller med ansvar för kontrollverk-
samhet, i målet rederiets ägare, inte upprätt-
hållit en sådan egenkontroll som avses i TSFS 
2017:26 kan företagsbot komma att åläggas 
rederiet. 
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En obehandlad yta som sänks ned i havsvatten riskerar att 
snabbt bli övervuxen av tusentals olika växt- och 
djurarter. Detta så kallade påväxttryck varierar 
stort mellan olika hav, säsonger och vattent-
emperaturer. I Östersjön är exempelvis på-
växttrycket lägre än i Kattegatt, medan 
det i varmare vatten, som Medelhavet, 
är högre. Problemen med påväxt  
är särskilt stor för sjöfarten då på- 
växten gör att friktionen mellan 
skrov och vatten ökar, vilket kan  
få stora ekonomiska konsekvenser 
då fartyget går långsammare och 
mer bränsle går för att bibehålla 
en viss fart. För att minska risken 
för att få påväxt på skroven, och de 
negativa konsekvenser den medför, 
målas fartygsskrov ofta med giftläckan-
de båtbottenfärg. 

Den vanligaste biociden (giftämnet) i dagens 
färger är koppar, men även andra metaller som zink 
tillsätts i färger. Utsläpp av dessa biocider kan ge en rad allvar-
liga konsekvenser för såväl djur- som växtlivet i havet och det 
är därför viktigt att dels minimera mängden gift som används, 
dels ha noggrann kontroll på hur mycket gift som läcker ut från 
färgen till havet. 

Den metod som idag används för att mäta läckaget av bio- 
cider är både komplicerad, tidskrävande och dyr, varför en 
nyutvecklad metod förväntas kunna spara både pengar och tid. 
Den nya mätmetoden som forskare på Stockholms Universi-
tet och Chalmers tagit fram är baserad på röntgenflourescens 

(XRF), vilket varken påverkar färgen eller skrovet, och kan ef-
ter bara 20 sekunder ge svar på hur mycket metaller som finns 
i en färg. Metoden kan även bidra med information om färgers 
läckagehastigheter genom att paneler målade med färger med 
olika koncentrationer av koppar och zink sänks ned i hamnar 
eller fästs på fartygsskrov. Genom att mäta med XRF-metoden 
före nedsänkandet och sedan efter en viss tid i vatten, får man 
uppgifter om hur mycket gift som läckt ut från färgen. 

XRF-metoden har även potential att användas vid utvecklandet 
av färger för att studera vilken läckagehastighet olika  

metalliska biocider behöver ha för att förhindra 
olika former av påväxt, så som havstulpaner 

och alger i olika slags vattenmiljöer.  
Resultaten i en nyligen publicerad  

forskningsartikel inom forsknings- 
projektet Change visar exempelvis  
på att läckagehastigheten av framfö-
rallt koppar ökar med ökad salthalt.  
De flesta färgerna läcker upp till 
dubbelt så mycket koppar i Väster-
havet jämfört med i Östersjön. 

Har man kännedom om vilka vatten 
ett fartyg kommer att trafikera och  

hur påväxttrycket är där, kan man  
alltså med hjälp av XRF-tekniken  

skräddarsy färgers läckagehastigheter  
för att minimera miljöbelastning, utan att 

göra avkall på färgens effektivitet. 

Metoden kan också komma att användas för att tillstånds- 
pröva färger, vilket ansvariga myndigheter i Sverige, Finland 
och Tyskland har visat intresse för. Vidare används mätmeto-
den i ett projekt finansierat av Transportstyrelsen för att på 
fartyg ta reda på hur vanligt det är att det giftiga och numera 
förbjudna ämnet tributyltenn (TBT) förekommer i underliggan-
de gamla färglager på fartyg. 

Erik Ytreberg
Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers

Röntgen ger information om 
hur mycket gift båtbottenfärger 
behöver läcka
Färgindustrin, fartygssektorn och miljömyndigheter ser  
alla en vinst med att ta fram effektiva och hållbara båt-
bottenfärger med låg miljöpåverkan. Med en nyutvecklad 
mätmetod, baserad på röntgen, går det relativt enkelt att  
ta reda på vad som finns i färgen på ett fartygsskrov,  
hur läckaget ser ut och hur mycket giftiga ämnen en färg 
behöver innehålla och läcka för att vara funktionell.

man kan alltså med hjälp av XRF-tekniken skräddarsy färgers läckagehastigheter  
för att minimera miljöbelastning
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Bakgrunden till att vi började titta runt efter alternativa bränslen är ett led i  
vårt pågående miljöarbete inom företaget där vi jobbar hårt för att bli bättre  
och mer miljövänliga på alla plan. Vi beslöt oss för att testa det syntetiska driv-
medlet Eco Par. Testet började i april 2017 och kommer att pågå under ett år.  
När vi började titta runt efter nya alternativa bränslen hade vi i som krav att 
bränslets negativa påverkan på vår närmiljö skulle vara så liten som möjligt.

Bränsleförbrukningen idag är ca 50 000 
liter om året och med Eco Par dubblar 
vi vår kostnad för bränsle. Detta är en 
väldigt stor investering för oss men som 
vi ser det så är den nödvändig. Hela vårt 
koncept bygger på havet och skärgården, 
dels den vackra miljön vi kan bjuda våra 
gäster på men också maten vi serverar 
ombord som till 90 % kommer från ha-
vet. Därför känns det som en självklarhet 
att på detta sätt värna om den vackra 
miljö som vi verkar i. Detta är ett sätt att 
bli mer miljövänlig utan att behöva satsa 
stora pengar på fasta investeringar om-
bord. Bränslet går att blanda med diesel, 
så i princip skulle vem som helst kunna 
prova detta. Det krävs ingen rengöring 
av tankar osv. Vi har bunkrat från tankbil 
och tillgängligheten av Eco Par har inte 
heller varit några problem, något som är 

viktigt för oss då vi behöver snabb och 
flexibel leverans av bunker.

Jämfört med dieselolja går utsläppen 
av många cancerogena ämnen ner med 
över 90 %. Halterna av kvävedioxid i 
omgivningen går ner med upp till  
50 %. Nettoutsläppen av koldioxid går 
ner med upp till hela 50 %. Den stora 
skillnaden vi märkt är att mängden sot 
minskat avsevärt samt att avgaserna 
numera är i stort sett luktfria, detta är  
ett stort plus med tanke på att vi verkar 
och utgår ifrån centrala Göteborg. 
Numer behöver vi inte skämmas när vi 
startar upp motorerna strax innan  
gästerna kliver ombord.

Anders Åman
Skärgårdslinjen med m/s Trubaduren

Trubaduren testar nytt bränsle

M/S Trubaduren
Charterbåt med inriktning på skaldjurskryssningar med show i 
Göteborgs skärgård, transporterar ca 30 000 passagerare/år. 
Säsong april-december  
Längd: 30 m
Bredd 9,6 m
Djupgående: 1,85 m
Huvudmaskiner: Två Guascor E318 SP V-12 dieslar. 31,8L, 448 hk/st.
Hjälpmaskiner: 1x Volvo Penta D5, 75 kW 1x Volvo Penta TAMD 70, 
100kW.
Maxfart: 11 knop
Max passagerarantal: 295 personer. Sittplatser för ca 220 personer. 
www.skargardslinjen.se

EcoPar är ett ultrarent drivmedel för vanliga dieselmotorer. 
Enligt Svenska Miljöinstitutet är det ogiftigt för vattenlevande 
organismer och särskilt lämpligt vid arbete i närheten av vatten- 
skyddsområden och andra känsliga naturmiljöer. Göteborgs 
Universitets forskningsfartyg R/V Nereus kör t ex. på EcoPar. 
Tester utförda av bland annat IVL i Stockholm, NIVA i Oslo och 
av Stockholms universitet visar att giftigheten på EcoPar AB:s 
syntetiska dieseldrivmedel är mycket lägre än för dieseloljor. 
Testerna har utförts på akvatiska organismer som t. ex. alger, 
kräftdjur, musslor och fiskar, samt fiskarnas ägg och yngel.

Jämfört med diesel är förbränningen något mer effektiv  
och EcoPar har något högre energiinnehåll vilket gör att förbruk-
ningen minskar med 5 -10 %, vilket även minskar  
utsläppen ytterligare.

EcoPar är ett syntetiskt dieseldrivmedel och utvinns ur  
naturgas med hjälp av Fischer-Tropsch-processen. Drivmedlet 
är fritt från polyaromater (PAH) och svavel, och halten av aroma- 
tiska kolväten och tunga naftener är under en volymprocent. 
Avgaserna blir därför betydligt renare än avgaser från konven-
tionell dieselolja. Detta har visats i försök tillsammans med 
Chalmers Tekniska Högskola, Svensk maskinprovning (SMP),  
Luleå tekniska universitet (LTU) , UVMV i Prag, STT Emtec, tes-
ter hos VW i Wolfsburg, hos Scania och Volvo Penta, m. fl. 
Finansiärer av avgasmätningarna har varit bl.a.Energimyndig- 
heten i Eskilstuna, Vägverket, Svenska Ingenjörers Miljöfond, 
SLO, m.fl.  

(Källa EcoPar AB och Wikipedia) 

KORT FAKTA OM ECO PAR A

Anders och Annica är syskon och utgör  
50 % av familjen Åman som driver Skär-
gårdslinjen.

FOTO: MARCUS HELMER GUSTAFSSON
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Vad ska man då tänka på? 
Många redare eller personalansvariga har 
haft sin beskärda del av missbruksproblem 
bland anställda och det finns ett ökat tryck 
från beställare att tydligt visa en handlings-
plan. Lyckligtvis har flera parter på arbets-
marknaden nu fått en mer positiv inställning 
till provtagningar av anställd personal och 
det ger stora möjligheter att förbättra häl-
sofrämjande arbete och säkerhetstänkande. 

Först och främst bör man ha en genom-
tänkt alkohol- och drogpolicy. Den ska syfta 
till att visa att det är helt oförenligt att vara 
påverkad eller ha ett sådant bruk att det 
sätter en själv, kollegor eller passagerare i 
fara. Vidare är det ett sätt att i tid upptäcka 
och på så sätt hjälpa medarbetare som har 
ett oupptäckt problem: vi träffar varje vecka 
människor som har stora problem med alko-
hol/narkotika där ingen direkt anat något. 

Ett bra råd är att ta hjälp av företagshälso- 
vården eller en särskild utbildad läkare, en 
s.k. MRO*-läkare för att utforma en plan.  
I denna bör det ingå en plan för provtagning, 
både planerat och oannonserat.
* (Medical Review Officer)

Vilka prover gäller det?
För alkohol:
Utandningsprov: visar konsumtion de  
senaste 12-24 timmarna. 
Blodprover: CDT 1-7 veckor, Peth 1-2 veckor
För Droger:
Urintest visar dagar – veckor.
Saliv visar upp till en vecka. 

Vad visar proverna?
Intag, inte graden av påverkan. 
Ett positivt cannabis-prov visar att man an-
vänt drogen, hur påverkad man är skiljer sig 
starkt från person till person. En person som 

blåser 0,0 kan fortfarande vara påverkad  
och ha kraftigt sänkt reaktionsförmåga och 
omdöme men klara en kontroll.
Tiden sedan man använt något rusmedel. 
Detta kan vara timmar till flera veckor. Ett  
utandningsprov visar t.ex alkoholintag på  
senaste 12 – 24 t. Ett blodprov för CDT kan 
visa konsumtion över månader och är ett  
bra screening-test för att hitta missbruk. 

Hur ska det tolkas?
Provsvaren är en del av bedömningen, man 
väger också in det som framkommit vid 
samtal med personen. Alla drog och alkohol-
prov bör bedömas av en MRO-läkare. Det 
ställs särskilda krav på att provtagning och 
analyskedjan görs rätt, framför allt då det 
kan påverka anställning. 

Vad gör man med positiva svar?
Den ansvariga MRO-läkaren kontaktar först 
personen det gäller och diskuterar svaret, 
därefter kopplas arbetsgivaren in. Då kan 
man upprätta en plan: ska personen direkt 
stängas av från tjänst, krävs vidare prover 
eller rör det sig om en varningssignal? Man 
kan redan här med fördel börja fundera på 
eventuellt rehabiliteringsalternativ. 

Sammanfattningsvis är en bra utformad 
och genomförd drog- och alkoholpolicy en 
fantastisk möjlighet: det minskar risken för 
olyckor, fångar upp ohälsa och missbruk i ett 
tidigt skede och leder till stora besparingar i 
form av minskad sjukskrivning.

Hör gärna av er med frågor till oss,  
vi tar tacksamt emot mail på: 
info@medicinskaintyg.se

Johannes Kriisa 
Leg.Läkare, Sjöläkare och MRO

Dr. Johannes Kriisa  
är sjömansläkare på  
Medicinska Intyg.

Hej och välkommen åter efter sommaren!
Vi har fått många frågor om alkohol och droger, så jag ska tänkte ta tillfället i akt att 
översiktligt beskriva några viktiga metoder och begrepp för att förbättra arbetet med 
alkohol och drogfrågor. Det är ett värdefullt sätt att minska risken för olyckor och före-
bygga ohälsa. 

Idag är det nolltolerans som gäller ombord på svenska fartyg och arbetsgivare och fack- 
föreningar är överens om drogfrihet i tjänsten. Skärgårdsredarna har en drogpolicy som  
man rekommenderar sina medlemmar att följa. Drogmissbruk förekommer dock i samhället. 
Det är ett av de stora hälsoproblemen bland befolkningen, och fortfarande är det en laddad 
och skamfylld fråga..

Fråga  
Sjömans- 
läkaren:

Stockholm
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Från kust & hav
Ny infrastrukturminister: 
Tomas Eneroth
Efter IT-skandalen på Transportstyrelsen 
valde den tidigare infrastrukturministern, 
Anna Johansson (S), att lämna minister-
posten. Hon ersattes av Tomas Eneroth 
(S) som tillträdde som infrastrukturminis-
ter i samband med regeringsombildning-
en den 27 juli 2017. 

Ny sjömätning i Östersjön
Nu genomför Waxholmsbolaget, Sjöfartsverket och Ålands 
landskapsregering nya sjömätningar. Målet med mätningarna för 
Waxholmsbolaget är att utveckla och implementera säkra, tids-
effektiva och bränsleeffektiva farleder och uppdaterade sjökort. 
Projektet är delfinansierat av EU och löper under 2016-2019.

Akvedukten i Håverud renoveras
2013 beslutade Länsstyrelsen i Västra Götalands län att  
akvedukten i Håverud skulle byggnadsminnesförklaras. Beslutet 
grundades på att man ansåg akvedukten och dess näraliggan-
de områden synnerligen märkliga genom sina kulturhistoriska 
värden och att kanalen i sin helhet var ett riksintresse för kultur-
minnesvården. Som en konsekvens av byggnadsminnesförkla-
ringen gjordes därefter en översyn av akvedukten som kom att 
bli grunden för kanalbolagets vård- och underhållsplan för det 
skyddsvärda objektet. I samband med översynen konstaterades 
att akvedukten i princip är intakt och i det närmaste i original-
skick sedan den togs i bruk 1868, men att det fanns behov av 
bättringsmålning och åtgärder för att täta visst läckage. 
- Dalslands kanal är en av landets stora besöksmål. 
Hundratusentals besökare kommer varje år för att titta på och 
resa på kanalen. Håverud är den i särklass mest besökta plat-
sen, just på grund av akvedukten, säger Benny Ruus, kanaldi-
rektör vid Dalslands Kanal AB. Eftersom Dalslands kanal fyller 
150 år 2018 och därmed jubilerar, fann vi det lämpligt att redan 
nu åtgärda det som sågs nödvändigt och angeläget.

Nya färjan Neptunus redo för tjänst på Gullmarsleden
Nybyggda vägfärjan Neptunus och systerfartyget Saturnus är 
Sveriges största vägfärjor, med plats för 80 bilar och 297 passa-
gerare. Neptunus har nu satts i trafik på Gullmarsleden mellan 
Lysekil och Uddevalla. 

Neptunus levererades till Färjerederiet i augusti 2017. Färjan är 
100 meter lång, 18 meter bred och håller en maxfart på 11 knop. 
Skrovet är utformat för en låg energiförbrukning. Neptunus er-
sätter systerfartyget Saturnus som istället ska förstärka kapaci-
teten på Svanesundsleden som går mellan Svanesund på Orust 
och Kolhättan, strax norr om Stenungsund.

Gullmarsleden är en av de tyngst trafikerade färjelederna, med 
drygt 100 000 transporterade fordon per månad. En betydande 
andel utgörs av tunga lastbilstransporter till och från Lysekil. 

Leden är nästan 
två kilometer lång. 
Den nya färjan har 
byggts i Lettland 
och Estland.

Rekordeventet på Donsö Shipping Meet
260 utställare, 90 rederier och runt 2 000 besökare. Alla rekord 
slogs på årets Donsö Shipping Meet. Efter elva månaders arbe-
te kan projektledare Ann-Sofie Ankarcrona nu luta sig tillbaka 
aningens, andas ut och summera DSM17. 

– Det har varit intensivt, spännande och roligt. Allt från det in-
ledande seminariet som huvudsponsorn Alfa Laval höll i till de to-
talt 26 miniseminarier under de två dagarna. För att inte tala om 
alla speed-möten och spontana möten som har ägt rum. Det har 
varit två fantastiska dagar, mycket nöjda utställare som redan 
har bokat upp sig för 2019. Att ha fått vara med på den här resan 
och tagit DSM till nya höjder har varit väldigt roligt, säger hon.
Jämfört med DSM 2015 har antalet utställare ökat från 160 till 
260 och medverkande rederier från 60 till årets 90. Det stora 
tältet i hamnen där banketten hölls svalde med nöd och näppe 
på tisdagskvällen 1 700 sittande personer. Frågan är om Donsö 
Shipping Meet kan bli så mycket större?

– Jag tänker att detta är en lagom nivå för att klara logistiken. 
Ön är inte större än den är och ett större bankett-tält kan vi inte 
ha. Om man inte ska tänka mer visionärt och sätta upp ett tält  
på pontoner i vattnet...
(KÄLLA Sjöfartstidningen)

Historiskt tapp i Göteborgs hamn
Den fackliga konflikten i Göteborgs Hamn har lett till ett historiskt 
volymtapp. Under årets första halvår minskade antalet skeppade 
containrar med hela 22 procent, den största minskningen någon-
sin i hamnens historia. Särskilt stor är nedgången i juni – minus 
60 procent. Containerhanteringen är nu nere på 2001 års nivå. 
Konflikten mellan operatören APMT och Hamnarbetarförbundet 
avd. 4 har pågått sedan maj 2016. Konflikten har även lett till att 
regeringen tillsatt en utredning för att se över spelreglerna på 
arbetsmarknaden. 

– Vi ser nu en historiskt stor minskning av containervolymerna 
på grund av den fackliga konflikten som pågått i över ett år nu. 
Konsekvenserna för svensk handel är stora, eftersom flera linjer 
till viktiga marknader har dragits in, däribland direktlinjer som  
är så viktiga för både importen och exporten. Mycket gods har 
flyttats från sjöfart till väg, investeringar uteblir och arbetstill- 
fällen har försvunnit, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs 
Hamn AB.

FO
TO

: J
A

N
N

 L
IP

K
A

Neptunus.  
FOTO KASPER DUDZIK.

Ann-Sofie Ankarcrona. FOTO HENRIK EKBERG, SJÖFARTSTIDNINGEN
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Inspel till Besöksnäringsutredningen 
Maritimt Forum har lämnat ett inspel till besöksnäringsutredning-
en, N2016:4 Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad 
politik för upplevelsebaserad tillväxt. Förslagen från den mariti-
ma näringen baseras på två möten under våren med medlemmar 
som har besöksnäring som fokus.

Bland annat tar inspelet upp den undanträngning av maritima 
verksamheter som pågår till följd av urbanisering och jakten på 
byggbar mark, och med förslag om att samhällsplaneringen 
förbättras för att tillgodose den maritima näringens behov bätt-
re. Syftet med utredningen är att ge regeringen underlag för att 
stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. 
I uppdraget ligger bland annat att analysera utvecklingen och 
bedöma framtida utmaningar och möjligheter för besöksnäring-
en. Utredningen beräknas vara klar till den 1 december 2017.

KBVs arbetsbåt typ 428 ersätts efter olycka
Under ett sjöräddningsuppdrag närmade sig KBV 428 ett grund-
stött fritidsfartyg. När farten skulle sänkas genom backmanöver 
uteblev den förväntade effekten och KBV 428, som är en vatten-
jetdriven beredskapsbåt, grundstötte och fastnade. I samband 
med detta kom överspolande sjöar att snabbt vattenfylla båten, 
som således stod hårt på. Besättningen vadade i land, och 
assisterade samtidigt fritidsbåtens två personer att ta sig till 
fast mark. Samtliga evakuerades strax därefter med helikopter. 
Utredningen visar att KBV 428 varit något tyngre än beräknat 
vilket bidragit till att båten vattenfyllts snabbt. Den ökade vikten 
beror emellertid inte på att de vattentäta sektionerna i skrovet 
förlorat sin funktion, utan snarare på en omfattande mängd 
utrustning. Den direkta orsaken till att backmanövern uteblev 
är att en ställmotor skadats. Detta i sin tur har kunnat inträffa 
då överbelastningsskydd för denna saknats och att den därför 
kunnat arbeta med större krafter än systemet tålde samt att de 
olika komponenterna i framdriftssystemet inte fungerat optimalt 
tillsammans. Händelsen utgör en av många liknande händelser, 
och Kustbevakningen har därför beslutat att ersätta båttypen 
helt och hållet.  (KÄLLA: Statens haverikommission) 

Maritimt samverkanskluster i Mälardalen 
Den 20 juni bjöd Mälardalsrådet in till ett öppet möte med fördju-
pad diskussion kring syfte, mål, engagemang och arbetsformer 
för ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen.

– Mälardalsrådet stärker regionens konkurrenskraft genom 
samverkan mellan olika aktörer, sade Maria Nimvik Stern, gene-
ralsekreterare Mälardalsrådet, vid mötets inledning. Ett exempel 
är att vara storregional mötesplats för den här aktuella frågan. 
Det visar på ett starkt engagemang när över 50 personer samlas 
i semestertider för att diskutera vägen framåt för ett möjligt  
maritimt samverkanskluster i vår region. 

För att konkretisera arbetet vidare bildades vid mötet fyra 
arbetsgrupper, utifrån fyra maritima fokusområden. Dessa in-
troducerades genom exempel från respektive område: maritim 
teknologi (Torvald Hvistendahl, Stockholms Reparationsvarv), 
vattenburen kollektivtrafik (Hans Thornell, Green City Ferries), 
godstransporter på vatten (Johan Axiö, Trafikverket) samt fritid 
och turism (Tina Larsson, Stockholm Archipelago). 

I september har grupperna sina första möten för att börja kart-
lägga innehåll och avgränsningar samt diskutera hur man kan gå 
vidare inom området. Redovisning planeras vid nästa maritima 
möte senare i höst. Om du vill engagera dig i någon eller några 
av grupperna är du välkommen att ta kontakt med gruppens 
sammankallande person. 

160 maritima miljarder per år
Havs- och vattenmyndigheten har gett Statistiska centralbyrån 
i uppdrag att ta fram uppgifter om det ekonomiska värdet av 
havet. Rapporten ska användas som underlag för Sveriges ar-
bete med att genomföra EU:s havsmiljödirektiv, för att ta fram 
havsplaner för svenska havsområden och för att göra jämförelser 
med andra EU-länder. Den är också en kartläggning för Havs- 
och vattenmyndighetens arbete med EU-kommissionens strate-
gi om blå tillväxt och den svenska maritima strategin. Statistiken 
omfattar verksamheter som bidrar med varor eller tjänster rikta-
de till maritima verksamheter, eller som är beroende av havet. 

– Det är första gången vi gör en så här omfattande genomlys-
ning av maritima näringar. Dels ingår det som ett krav i havsmil-
jödirektivet att redovisa på vilket sätt havet ger oss nytta, dels 
är det viktigt att vi som myndighet får bättre kunskap om havets 
samhällsekonomiska värden, säger Max Vretborn, utredare på 
havs- och vattenmiljöenheten på Havs- och vattenmyndigheten.

Några av siffrorna om de svenska maritima näringarna:
Drygt 73 000 personer sysselsätts, motsvarande  
2,8 procent av antalet anställda i svenskt näringsliv.
15 000 företag ingår. Omsättningen är 160 miljarder kronor  
om året, motsvarande 2,2 procent av den totala  
nettoomsättningen i Sveriges näringsliv. 
(KÄLLA Sjöfartstidningen)

KBV 412 tillhör inte den olycksdrabbade båttypen. 
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för våra utställare som bokat upp 
samtliga montrar vid Skärgårds-
redarnas leverantörsmässa 2017.

för de remissinstanser som mot-
sätter sig utökade behörigheter 
för sjöbefäl i inre fart.

Fartygsforum 2017
Statens maritima museer och Sällskapet S/S Trafiks Vänner 
bjuder in till Fartygsforum 2017.  Fartygsforum är en mötesplats 
för dem som bevarar och använder historiska fartyg. Det är ett 
tillfälle för ideella aktörer och myndigheter/institutioner att mötas 
och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor 
för att utveckla verksamheten. I år är det sjutton år sedan första 
Fartygsforum arrangerades. 

Tid: Lördag 14 oktober – söndag 15 oktober 
Plats: Hjo, Hotell Bellevue, Stadsparken 
Anmälan senast 30 september till fredrik.blomqvist@maritima.se 
eller på telefon 0766-31 86 04.

Styrsöbolaget vinner avtal i Göteborgs södra skärgård
Transdevs dotterbolag Styrsöbolaget har återigen vunnit frakt-
avtalet i Göteborgs södra skärgård. Avtalet gäller mellan 1 
november 2019 och 31 oktober 2024, med option på 1 + 1 år. 
Styrsöbolaget förser därmed även fortsättningsvis boende,  
näringsidkare och turister med gods. Avtalet omsätter cirka  
15 MSEK och sysselsätter åtta personer och tre fartyg.

TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR
Sjö- och luftfartsavdelningen utvecklar kundfokus
För att sjö- och luftfartsavdelningen ska vara bättre rustad för 
framtiden har SL ledningsgrupp beslutat att starta upp ett ut-
vecklingsprojekt med namnet SL 2.0. Verksamheten inom sjö- 
och luftfartsavdelningen bedöms vara väl fungerande utifrån de 
förutsättningar som råder idag. Inom ramen för avdelningens 
kvalitetsarbete pågår flera aktiviteter för att ständigt förbättra 
och utveckla processer och arbetssätt. Omvärlden förändras 
dock i en snabb takt och vår verksamhet behöver utvecklas i  
takt med övriga samhället. Det övergripande målet med projektet 
är att bidra till att skapa den myndighet som vi själva som med-
borgare vill möta och där vi är rustade för de utmaningar som 
morgondagens teknik- och miljöutveckling innebär. Projektets 
fokus ska vara ett ”utifrån-och-in-perspektiv” där medborga-
rens, näringslivets och uppdragsgivarens behov står i centrum. 
Vid eventuella frågor kontakta projektledare Karin Fransson  
karin.fransson@transportstyrelsen.se 

Nu är det enklare att rapportera in sjöolyckor och tillbud  
till Transportstyrelsen
För att Transportstyrelsen ska kunna arbeta så bra som möjligt 
med att förbättra sjösäkerheten är det viktigt att myndigheten 
vet vad som inträffar till sjöss. Enligt sjölagen är alla fartyg 
skyldiga att rapportera inträffade olyckor och tillbud till Trans- 
portstyrelsen, men tyvärr är det långt ifrån alla som gör det. 
Transportstyrelsen vill att det ska vara enkelt att rapportera in 
olyckor och tillbud som skett till sjöss. För att underlätta vid  
rapporteringen har de skapat ett nytt och enklare formulär för 
dessa rapporter och myndigheten har även sett över och förenk-
lat reglerna om detta. 

– De som arbetar till sjöss ska rapportera in tillbud och olyckor 
för att vi ska kunna arbeta så bra som möjligt med sjösäkerhets-
frågor, säger Patrik Jönsson, analytiker på Transportstyrelsens 
på Sjö- och luftfartsavdelning. Det är många som missar att 
rapportera vilket är olyckligt då rapporteringen är nödvändig och 
dessutom lagstadgad.

Förenklad föreskrift beskriver bättre
Transportstyrelsen får in rapporter om olyckor och tillbud från 
samtliga trafikslag. År 2016 har sjöfarten skickat in 220 rapporter, 
från luftfarten har myndigheten fått in 9000 rapporter. 

– Dessa låga siffror får oss att reagera eftersom vi vet att det 
sker fler tillbud inom sjöfarten. Vi tror att det möjligen handlar om 
okunskap eller olika syn på vad som är en olycka och vad som 
är ett tillbud, kanske uppfattar man inte att det är ett tillbud som 
har inträffat, säger Patrik Jönsson. I vår nya föreskrift har vi bland 

Medlemsnytt Transportstyrelsen

Ångaren Trafik i Hjo. FOTO: LEENA TEGEVI

Medlemsutbildning i  
Systematiskt  
sjösäkerhetsarbete
Vi kommer under hösten att anordna heldagskurser  
för våra medlemmar med anledning av det nya  
nationella regelverket. Målgrupp är Redare, Befälhavare, 
Inspektörer och DP. Föredragande blir advokat  
Mattias Widlund, Skarp Stockholm advokatbyrå,  
Affe Norgren, Skärgårdsredarna, Alandia Marine  
samt representanter från Transportstyrelsen. 
Priset blir cirka 2 000:- inklusive lunch för medlem  
(subventionerat). Max 15 deltagare per tillfälle. 

Ytterligare information om tid och plats  
kommer att skickas ut per mail till
alla medlemmar i höst.

Redaktionen tycker till:
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Rapporterna används även till att skriva en årlig 
Sjösäkerhetsöversikt med grundläggande statistik uppdelat 
på fartygstyp. Statistiken visar exempelvis att många allvarliga 
olyckor sker på Ribbåtar och pråmar.

Statistiken och rapporterna har flera användningsområden:
Statens haverikommission, till utredningar.
Forskning
Sjöfartsverket (infrastruktur)

RAPPORTER SJÖFART 2/2017:
Halkolycka i snöväder
Befälhavaren på en mindre passagerarbåt skulle springa över till 
ett systerfartyg för att hämta en reservdel. Det var 10-15 grader 
kallt med snö och is. Kollegan ombord var kvar på bryggan och 
höll fartyget mot kajen. Efter en stund reagerade personen på 
bryggan över att det tog oväntat lång tid för befälhavaren att 
komma tillbaks så att fartyget kunde fortsätta sin tur och spa-
nade ut mot det andra fartyget för att se om befälhavaren var på 
väg. Besättningsmedlemmen upptäckte då att befälhavaren stod 
på kajen med det han hämtat vid sidan av sig och förstod att  
något var på tok.

Besättningsmedlemmen sprang ner för att hjälpa till och det 
framkom att befälhavaren var skadad. Det visade sig att befäl-
havaren halkat på det andra fartygets däck, fallit handlöst och 
slagit i huvudet kraftigt. På det fartyg där befälhavaren hämtade 
delar saknades det mattor och halkskydd på däcket och det var 
inte skottat eller saltat och därmed mycket halt. Befälhavaren 
blev sjukskriven i två månader i första skedet. Det är viktigt ur 
arbetsmiljösynpunkt så väl som för passagerarnas säkerhet att 
de ytor där människor rör sig är halkskyddade på lämpligt sätt 
och att det finns utrustning och organisation för att hålla snö och 
is borta. 

Huvudskada vid uppgång från maskin
När en besättningsman på en mindre lastbåt som förtöjt i 
hemmahamn för kvällen skulle utföra ett mindre servicearbete 
innan arbetsdagens slut sprang han ner i maskin för att hämta 
verktyg. På vägen upp slog han huvudet i en balk vid maskin-
kappens uppgång vilket ledde till att han tappade medvetandet. 
Arbetskamraterna hittade den skadade liggandes på marken 
i närheten av fartygets truck vilket först fick dem att tro att det 
skett en olycka med trucken. Besättningsmannen hade vaga 
minnesbilder av händelseförloppet men kom senare fram till att 
det var i samband med att han skyndat sig upp från maskin som 
han slagit i huvudet. Låga balkar i maskinrummet och uppgång-
en från maskin har efter händelsen skyddsisolerats och marke-
rats med varningstejp. Rederiet har också i sin SMS en viktig re-
gelbundet återkommande rutin om rundvandring och diskussion 
av riskfyllda områden och arbetsmoment på fartyget där erfarna 
såväl som nyanställda besättningsmedlemmar informerar varan-
dra om risker och händelser.

annat definierat vad som räknas som ett tillbud, så att det ska bli 
tydligare vad vi menar med tillbudsrapportering. Det är föreskrif-
ten TSFS 2016:121 som beskriver hur rapporteringen av olyckor 
och tillbud till sjöss ska gå till. Den skrevs 1991 men har uppda-
terats och den nya versionen trädde ikraft den 1 februari 2017. I 
den nya versionen är det tydligare vad som menas med ett tillbud 
eller en olycka till sjöss och vad som skiljer dem åt.

Exempel på tillbud:
• maskinhaveri
• ett fartyg som nästan går på ett grund  

(kanske en felutmärkning i farleden)
• händelser vid förtöjning, lastning och lossning  

(ex. trossen går av)

När något händer är det alltid till Transportstyrelsen  
du ska rapportera
Det förekommer en osäkerhet hos vissa sjömän vem man ska 
rapportera till, men handlar det om ett tillbud eller en olycka är 
det alltid till Transportstyrelsen. Många sjömän tror att arbets-
platsolyckor ombord eller kring fartyget ska rapporteras till 
arbetsmiljöverket, men även dessa ska i princip alltid skickas till 
Transportstyrelsen. För att rapportera in en olycka eller ett till-
bud använder du ett formulär som finns på Transportstyrelsens 
webbplats. Det nya formuläret är betydligt enklare och mindre 
omfattande än det gamla. Med dessa förändringar i formulär och 
föreskrift, hoppas myndigheten att fler skickar in sina rapporter – 
det är ju sjösäkerheten det handlar om.

– Med hjälp av rapporteringen kan vi rikta in oss på att arbeta 
med de områden inom sjöfarten där det behövs. Vi vill också fö-
rebygga arbetsplatsolyckor för personalen ombord och skapa en 
bättre arbetsmiljö. Vet vi vilka tillbud och olyckor som sker kan vi 
hjälpa till att förbättra deras arbetsmiljö, säger Patrik Jönsson.

En ökad rapportering leder till bättre tillsyn och ökar  
säkerheten ombord
En olycka är både tragisk för de som drabbas och kostar mycket 
pengar för redaren. Om Transportstyrelsen får en bra kännedom 
av vad som sker till sjöss så kan myndigheten arbeta förebyg-
gande och förhindra att liknande olyckor inträffar i framtiden.

En ökad rapportering leder till större kunskap hos myndighe-
ten, som kan utöva bättre tillsyn på rätt saker, arbeta med ett 
förebyggande sjösäkerhetsarbete som i slutändan leder till mins-
kade kostnader för redaren.

– Vi får en klarare bild av vad som faktiskt inträffar, något som 
även skulle underlätta vid vårt tillsynsarbete. Idag måste vi göra 
tillsyn på hela fartyget, men om vi får in rapporter om vilka tillbud 
som sker skulle vi istället kunna rikta in tillsynen på rätt saker, 
alltså utöva en riskbaserad tillsyn – och på så sätt spara både tid 
och pengar, säger Patrik Jönsson.
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Nu byggs Sveriges första frigående vägfärja med batteridrift
Trafikverket Färjerederiet utökar sin flotta med en miljöanpas-
sad frigående vägfärja. Färjan ska börja byggas i Estland i år 
och sättas i trafik 2019. Den kommer att ha plats för 80 bilar. 
Färjerederiet arbetar sedan många år för att minska fossilbero-
endet och bidra till en hållbar utveckling inom sjöfartsområdet. 
Ett nytt steg är att bygga en frigående färja som drivs med  
batterier, vilket kraftigt minskar påverkan på den yttre miljön.  
Liknande fartyg går redan i trafik i Norge och Finland.

– Beslutet att bygga den nya batterifärjan är en följd av våra 
satsningar på långsiktig hållbarhet. Den tekniska utveckling-
en går allt snabbare och det gynnar de höga krav vi ställer. 
Batterierna har blivit lättare och smidigare och andra miljöanpas-
sade bränslealternativ kan också komma ifråga vid hybriddrift, 
säger Anders Werner, chef för Färjerederiet.

Färjerederiet har sedan tidigare utvecklat en speciell teknik 
för eldrift av linfärjor som har införts på fem färjeleder, senast på 
Stegeborgsleden i Östergötland. Man testar att använda miljö-
bränslet HVO (syntetiskt framställt miljöbränsle) på den största 
färjeleden, Hönöleden utanför Göteborg. En annan satsning är 
Färjerederiets utbildningscentrum för ecoshipping som invigdes 
2015 och som ger befälhavare träning i att framföra fartyg på ett 
mer miljöanpassat sätt.

– Sammantaget är vårt mål att ligga i framkant när det gäller 
hållbarhet, konstaterar Anders Werner.

Den nya miljöfärjan blir 100 meter lång och 18 meter bred. Den 
byggs för en last på 600 ton och har plats för 80 bilar och 297 
passagerare. Maxfart 11 knop. Skrovet är utformat så att energi-
förbrukningen kan hållas på en låg nivå.

Fossilfritt biobränsle för vägfärjorna  
Trafikverket Färjerederiet startar nu omställningen till fossilfri 
färjedrift. Först ut är de fyra färjorna på Sveriges största färje-
led, Hönöleden utanför Göteborg, som i september går över 
till biobränslet HVO. Hönöledens fyra färjor står idag för den 
högsta dieselförbrukningen, och därmed koldioxidutsläppet, 
av Färjerederiets samtliga färjor. En övergång till det fossilfria 
alternativet HVO - Hydro treated Vegetable Oil – ger här maximal 
effekt. Man räknar med en minskning på 6000 ton koldioxid per 
år. Det är en betydande andel av det totala utsläppet på 33 000 
ton koldioxid från färjorna på de statliga lederna. Övergången till 
HVO, från den miljödiesel som Hönöfärjorna idag går på, väntas 
bli okomplicerad. 

Motorer och bränsletankar fungerar med det nya biobränslet, 
och behöver inte byggas om. Efter två års användning av HVO 
kommer Färjerederiet utvärdera effekten, både när det gäller 
bränsleförbrukning och underhållsbehov.

– Jämfört med transportsektorns totala utsläpp av växthus- 
gaser står Färjerederiet för en liten andel, men om Sverige ska 
uppnå klimatneutralitet behöver även färjedriftens utsläpp  
minskas, sammanfattar Anders Werner.

Havskonferensen enade världen om haven
Efter en intensiv vecka i juni avslutades Havskonferensen på FN 
i New York som Sverige och Fiji var ordförande för. Här enades 
världens länder om deklarationen ”Call for Action” som bekräftar 
det politiska momentum som byggts upp för att rädda haven. 

– För första gången lyftes havsfrågan i sin helhet i FN:s gene-
ralförsamling. Den har tagit steget från att vara ett område för 
havs- och fiskeexperter till att handla om allas vår överlevnad, 
inte minst för små ö-nationer och de minst utvecklade länderna. 
Äntligen börjar stuprörstänket som varit havens förbannelse 
att luckras upp. Allt det politiska engagemang som nu satts 
igång är ett av konferensens viktigaste resultat. Nu ska vi se till 
att ta det vidare, säger Isabella Lövin, minister för internatio-
nellt utvecklingssamarbete och klimat, som var ordförande för 
Havskonferensen tillsammans med Fijis premiärminister Frank 
Bainimarama.

– Denna vecka var startskottet för det hårda arbete som 
nu återstår för att vända den negativa utvecklingen i haven. 
Deltagarna går härifrån med att-göra-listor som på måndag ska 
börja bockas av. Det finns också ett stort stöd för en samlande 
kraft inom FN-systemet för att säkra levande hav, något som jag 
diskuterade med FN:s generalsekreterare António Guterres, sä-
ger Isabella Lövin.

Sverige har totalt registrerat 26 frivilliga åtaganden under 
veckan, främst inom tre prioriterade områden: marin nedskräp-
ning, hav och klimat samt en hållbar blå ekonomi. I den svenska 
delegationen ingick miljöminister Karolina Skog, landsbygdsmi-
nister Sven-Erik Bucht och statssekreterare Mattias Landgren, 
Näringsdepartementet. Även Kronprinsessan Victoria deltog 
under veckan.

Stor satsning på rent hav
Det krävs kraftfulla insatser för att komma tillrätta med övergöd-
ning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, 
hav och kuster. Regeringen vill redan nästa år satsa ytterligare 
600 miljoner kronor på åtgärder för rent hav genom att sanera 
miljöfarliga vrak, finansiera projekt mot övergödning och stärka 
skyddet av marina områden, enligt ett pressmeddelande från 
Regerinskansliet.

– Hoten mot haven är många och allvarliga, men vi står inte 
utan lösningar. Det finns mycket vi kan göra för att säkerställa 
att vi har friska och rena hav som kan förse oss med allt från mat 
och jobb till bad och strandpromenader. Med den här budge-
ten kommer Sverige ta ett rejält kliv framåt i det arbetet, säger 
Isabella Lövin.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse 
mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Miljö & teknik
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Hönöledens fyra färjor går över till det fossilfria bränslet HVO. 
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Elvira är laddad
Trafikverkets vägfärja Elvira på Stegeborgsleden har nu gått över 
till eldrift. Färjeleden är den första i Östergötland att drivas för-
nybart, enligt ett pressmeddelande från Trafikverket. Satsningen 
innebär mindre buller och lägre miljöpåverkan för vägfärjan som 
går mellan Slottsholmen och Norrkrog i Slätbaken vid Stegeborg. 
Driftsystemet med el genom linfärjans kabel är utvecklad av 
Trafikverket och har tidigare prövats på fyra leder i Sverige med 
goda resultat. Exempelvis uppnåddes en besparing på 107 ton 
CO2-utsläpp per år under de två första åren med eldriven lindrift i 
Hamburgsund, enligt Trafikverket. Stegeborgsleden är 250 meter 
lång och överfarten tar tre minuter. Linfärjan Elvira byggdes 1992 
av Holms Skeppsvarv i Helsingborg. Färjan tar 80 passagerare 
och 14 personbilar, är 35,8 meter lång och 8 meter bred.

BB Green fick pris
Den eldrivna snabbåten BB Green, som ägs av Green City 
Ferries, har tilldelats "Electric and Hybrid Propulsion System of 
the Year" vid Electric & Hybrid Marine World Expo Conference 
2017, i Nederländerna. BB Green är världens första fullt eldrivna 
”luftkuddesmorda” fartyg (ASV). 

Den fjärde årliga mässan Electric & Hybrid Marine Awards, 
ägde rum i Amsterdam, där en jury bestående av ledande inter-
nationella marinjournalister, branschexperter och akademiker, 
hedrade världens bästa ingenjörer och innovativa produkter 
inom området. 

Nordiskt Färjedriftsmöte 5-6 september enades om  
tre strategiska mål
I ett gemensamt uttalande i samband med Nordiskt 
Färjedriftsmöte i Vaxholm 5-6 september enades rederierna  
gemensamt om arbeta för tre strategiska mål:

• Optimal bemanning och utbildning med fokus  
på säkerhet och service

• Minskat fossiloberoende genom miljöteknisk utveckling
• Samverkan kring relevanta forskningsprojekt

Dessa mål ska stimulera till utveckling av 
vägfärjeverksamheterna och skapa förut-
sättningar för samarbetsprojekt mellan de 
nordiska länderna. Uppföljning av de åt-
gärder och insatser som kommer att vidtas 
ska presenteras vid Nordiskt färjedrifts- 
möte 2019. Vid mötet deltog även före-
trädare från Statens vegvesen, Nordens 
största beställare av vägfärjetrafik.

Vaxholm den 6 september 2017
Matti Vehviläinen, Direktör Närings- trafik och  
miljöcentralen i Egentliga Finland
Mats Rosin, VD Finferries, Finland
Magnus Eriksson, Teknisk inspektör Ålands landskapsregering
Jan Fritz Hansen, Faerge Sekretariatet Danmark
Anders Werner, rederichef Trafikverket Färjerederiet

Lagrådsremiss: Reduktion av växthusgasutsläpp genom in-
blandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen
Av budgetpropositionen för 2017 framgår att en viktig del i insat-
serna för att nå en fossilfri fordonsflotta är att skapa långsiktiga 
spelregler för hållbara biodrivmedel. Förnybara bränslen måste 
ges goda förutsättningar att konkurrera med fossila bränslen, så 
att andelen förnybara bränslen successivt kan öka. Förslagen 
i lagrådsremissen avser ett reduktionspliktssystem som, i 
kombination med ändrade skatteregler, syftar till att minska 
växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränslen genom in-
blandning av biodrivmedel. I remissen föreslås också ändringar 
i lagen (1994:1776) om skatt på energi, och i lagen (2010:598) om 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. 
Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2018.

Mätning av CO2-utsläpp
Från den 1 januari 2018 ska alla fartyg överstigande 5000 gross-
ton på resor till eller från hamnar inom EU mäta, rapportera 
och verifiera sina CO2-utsläpp, i enlighet med EUs regelverk för 
Monitoring, Reporting and Verification (MRV) av koldioxid.

Nya regler ska minska utsläppen av kväveoxider från  
nya fartyg i Östersjön och Nordsjön
För att minska utsläppen från sjöfarten ska Östersjön, Nordsjön 
och Engelska kanalen bli så kallade kvävekontrollsområden. 
Det har den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s miljö-
skyddskommitté beslutat om. Beslutet innebär att strängare ut-
släppskrav gäller för nya fartyg från och med 2021. För dessa far-
tyg kommer gränsen för utsläpp av kväveoxider vara 80 procent 
lägre jämfört med nuvarande gränsvärden. Överenskommelsen 
är viktigt för att minska kväveutsläppen i Östersjön och Nordsjön 
och leder till minskad påverkan på miljön och människors hälsa 
från den internationella sjöfarten. Samtidigt bedöms de nya kvä-
vereglerna ge små ekonomiska effekter för redare och transport-
köpare, enligt en rapport från Trafikanalys. ("Konsekvenserna av 
NECA").
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Person- & Företagsnytt
Jonas Bjelfvenstam ny GD för 
Transportstyrelsen
Regeringen beslutat att utse Jonas 
Bjelfvenstam till generaldirektör för 
Transportstyrelsen. Bjelfvenstam, som 
sedan 19 januari har varit vikarieran-
de generaldirektör, tillträdde tjänsten 
omgående. Hans förordnande gäller 
under sex år.

Ny generaldirektör till Sjöfartsverket
Regeringen har utsett Katarina Norén till generaldirektör för 
Sjöfartsverket. Hon tillträder sin befattning den 1 juli 2017. 
– Katarina Norén har en lång och bred erfarenhet från transport-
sektorn efter flera olika befattningar inom Vägverket, Banverket 
och Trafikverket. Hon är en van ledare som kan driva förändring 
och verksamhetsutveckling samt hantera de utmaningar som 

verket står inför, sa infra- 
strukturminister Anna 
Johansson i ett pressmed-
delande från Regeringen i 
början av sommaren.
Katarina Noréns förord-
nande gäller från och med 
1 juli 2017 till och med 30 
juni 2023.

Henrik Ahlqvist lämnar Stockholms Hamnar för Visby
Henrik Ahlqvist är terminalchef för Copenhagen Malmö Ports 
nya kryssningsterminal i Visby från den 1 september. Den nya 
kryssningsterminalen öppnar i april 2018. Henrik Ahlqvists upp-
drag blir att ansvara för kryssningsterminalen och tillhörande 
verksamheter och se till så att den nya terminalen bedrivs på 
ett välfungerande och effektivt sätt. Henrik Ahlqvist kommer 
närmast från Stockholms Hamnar, där han har arbetat som chef 
för Cruise & Ferries och parallellt som Deputy Harbour Master. 
Henrik har under sina 16,5 år inom Stockholms Hamnar, utöver 
ansvaret för kryssningarna, också hanterat skärgårdstrafiken  
och innerstadskajerna. Dessförinnan arbetade Henrik under 
en tioårs-period på rederiet Estline, som trafikerar Stockholm–
Tallinn.
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Tillsättningar på Styrsöbolagets teknikavdelning
Mats Börjesson (t.v.) är ny teknisk chef på Styrsöbolaget sedan  
1 augusti. Han har arbetat på Styrsöbolaget sedan 1993, de för-
sta två åren som däcksman och sedan som befälhavare. Han har 
periodvis arbetat på teknikavdelningen sedan 2008. Sedan 2015 
har han arbetat som teknisk inspektör och tar nu alltså över som 
teknisk chef.

Torbjörn Cederberg (t.h.) blir ny teknisk inspektör den 28 
augusti. Han började som säsonganställd befälhavare 2004 
och har sen dess arbetat på samtliga passagerarfärjor inom 
Styrsöbolaget. Han har även varit projektansvarig befälhavare 
i Västtrafiks nybyggen Älveli och Älvfrida som levererades från 
Finland våren 2015.

Json Göteborg välkomnar  
Michael Berg
Från 1 augusti förstärker 
Michael Berg Jsons säljteam  
i Göteborg. Genom Jsons  
servicecenter kommer Michael 
till 100 % attvara bollplank och 
ge vägledning till kunderna. 

Reine Pettersson går till Swedeship
Från och med augusti 2017 är 
Reine Pettersson platschef på 
Swede Ships Yachtservice. Med 
en mångårig bakgrund som tek-
nisk chef, underhållsansvarig och 
som maskinchef har Reine en god 
inblick i vad kunderna önskar.

Swede Ship Yachtservice i 
Göteorg är beläget på Nya Varvet. 
Där har varvsverksamhet trots 
namnet pågått i flera hundra år. 
Yachtservice verksamhet är i 
inriktat på service och support. 
Bland kunderna märks lokala 
redare, lotsen, kustbevakningen 
med flera. Yachtservice motorme-
kaniker kan även resa till kundens 
båtar med servicebilar. 

Arne Andersson 
En hedersman har gått ur tiden. 
Arne Andersson, tidigare chef för 
Scania Marin Service i Stockholm, 
kastade ankar för gott den 28 april 
efter ett drygt halvårs sjukdom.

Arne var under sitt yrkes-
liv anställd i 42 år hos Scania. 
Arne viste var service var! På 
Waxholmsbolaget hade vi från 
mitten av 70-talet till mitten av 
80 talet totalt 26 Scaniamaskiner 
i drift i vår flotta. Scania Marin 
hade sin stora serviceverkstad på 
Sjöviksbaken i Årsta, med filial på 
Djurgårdsvarvet, som då också 
tillhörde Waxholmsbolaget. Det var många gånger som Arne räd-
dade vår trafik genom att, med sina mannar eller själv, alltid ställa 
upp oavsett veckans dagar och tid på dygnet. Förutom Arnes 
kunnighet om motorer och sin genuina servicekänsla så var Arne 
också en oerhört trevlig sällskapsmänniska som säkert många 
har haft glädjen av att uppleva. 

Arne Andersson blev 83 år.
Jan Norell, f d Waxholmsbolaget (1971-2011)
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Sveriges Maritima Index 2017
Ett måste för alla båtologer! Maritim uppslagsbok som i text  
och bild listar svenskflaggade handelsfartyg, 
svenska hel- eller delägda handelsfartyg  
under utländsk flagg, fiskefartyg och segel- 
fartyg. Årets utgåva av SMI är den 37:e.
Förlag: Breakwater Publishing, 
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-91-86687-44-1.  
Språk: Svenska, 
Antal sidor: 360 
Bindning: Storpocket.  
Pris: 245:- 

Elba K-märkt
Statens Maritima Museer har nu beslutat att K-märka passa- 
gerarfartyget M/F Elba, som drivs av Rederi Mälarstaden. 
Motiveringen från Statens Maritima Museer för detta låter som 
följande:

Motiven att K-märka Elba är tydliga. Fartygets historia är den 
traditionella för de mindre passagerarfartygen i lokalsjötrafik. 
Förändringarna av Elba har skett vid flera tillfällen och har hela 
tiden syftat till att upprätthålla fartygets ursprungliga funktion, 
de ingår därför i fartygets historia. Skicket i dag som motoriserat 
passagerarfartyg följer traditionen för denna typ av fartyg och 
speglar väl utvecklingen för den lokala sjöfarten. Fartyget har 
haft Västerås som hemmahamn i 100 år. Det finns ett gott doku-
mentationsmaterial som beskriver fartygets historia. M/F Elba är 
samhällshistoriskt och teknikhistoriskt intressant. 
Det är mycket glädjande att ett av stadens största varumärken 
har fått sin K-märkning. Att detta också sker under Västerås och 
Elbafärjans jubileums år 2017, då färjan fyller 120 år varav firar 
100 år i Västerås, är extra glädjande!

Gustav II Adolfs berömda flaggskepp hittat på Skeppsholmen
Fartygslämningarna som upptäcktes på Skeppsholmen i somras 
har med stor sannolikhet identifierats som Scepter, ett av Gustav 
II Adolfs flaggskepp, byggt 1615.

– Det är hur häftigt som helst eftersom det tillhör generationen 
fartyg före Vasa. Men framför allt kan vi i det här fallet berätta en 
historia som är lång och händelserik, säger Jim Hansson ma-
rinarkeolog på Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens 
maritima museer.

Scepter har en lång historia som delvis finns dokumenterad i 
skriftliga källor och handlar om olika sjötåg, strider och grund-
stötningar. Bland annat finns beskrivet hur kungen själv seglade 
med skeppet flera gånger.

Fakta Scepter Byggår: 1615, Arnö Mälaren
Storlek: 800 ton (Vasa 1200), 250 läster (Vasa 400)
Sjöfolk: 120 st Knektar: 200 st
Kanoner: 36 st Kasserad: 1639

Kultur & boknytt
Alla Vikings fartyg får BlueFlow
VIKING LINE utrustar hela sin flotta med Blueflow Energy 
Management System ™ som därmed blir deras gemensamma 
MRV- och energieffektivitetsplattform. EU- direktivet MRV för 
övervakning, rapportering och verifiering lägger betydande ar-
betsbörda på redare när det gäller administrativa uppgifter som 
registrering och rapportering. Blueflows MRV-lösning sparar tid, 
minskar arbetsbördan och förenklar arbetet genom att automati-
sera MRV-processerna där det är möjligt. 

– Med Blueflow Energy Management System™ kommer Viking 
Line att kunna producera ett fartygs årliga MRV-rapport inom 
några minuter, detta trots den enorma mängd data som berörs 
och samtidigt få visuell och vital återkoppling på alla fartyg i de-
ras flotta gällande energieffektivitet och miljöbelastning, säger 
Tomas Larsson på BlueFlow.

Nya Stridsbåtar till Marinen
Återupprustningen av det svenska försvaret börjar nu få ef-
fekt även i form av nyanskaffning av materiel till Marinen. 
Dockstavarvet håller just nu på att slutföra livstidsförlängning av 
30 st Stridsbåtar som levererades från varvet kring millennieskif-
tet och har nu fått en tilläggsbeställning på 18 st nya enheter av 
samma typ. Beställare är Försvarets Materielverk och båtarna 
kommer att levereras till Amfibiekåren från mitten av 2018 till 
början av 2020. Varvet var huvudleverantör av 147 Stridsbåtar 
till den svenska Marinen mellan 1989 och 2003 och har dessut-
om exporterat nästan 100 enheter till bl.a Mexico, Malaysia och 
Grekland. De nya båtarna till Sverige baseras i huvudsak på den 
befintliga konstruktionen men tillförs ny teknik i form av miljövän-
ligare motorer, modern elektronik och en fjärrmanövrerad vapen-
station för en 12,7 mm kulspruta. Stridsbåten byggs helt i alumi-
nium och är 15 meter lång och 3,8 meter bred. Framdrivningen 
består av två Scaniadieslar med vattenjetaggregat. Båten be-
mannas med tre personer. Den kan transportera 18 soldater och 
genomföra så kallad våldsam landstigning.

Pressreleaser

Stridsbåt 90. FOTO: DOCKSTAVARVET
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Maritimt Forum har i många år varit 
huvudarrangör för Världssjöfartens Dag 
i Sverige. I år arrangeras dagen tillsam-
mans med medarrangörer och i ett nära 
samarbete med World Maritime Univer-
sity, som grundades av IMO 1983. 

Program med anmälningsinformation 
finns på Maritimt Forums webbplats.

Tid: tisdagen den 26 september  
kl 13.00 – 16.00 med efterföljande  
maritimt mingel.
Registrering från kl 12.00. OBS! Giltig 
ID-handling med foto måste uppvisas.
Plats: World Maritime University 
(WMU), Fiskehamnsgatan 1, Malmö.
Observera att dagen kommer hållas  
på engelska.

PROGRAMME
Introduction Joachim Glassell, Director, 
Maritime Forum

2017 IMO-speech and presentation  
of World Maritime University,  
Cleopatra Doumbia-Henry, President, 
World Maritime University

Sea Traffic Management - Connecting 
Ships, Ports and People, Ulf Siwe,  
STM Validation Communications Officer, 
Swedish Maritime Administration

Digitalisation and how it´s connecting 
people, Annika Elfström, Head of Digital 
Transformation Lab, Stena Line

Connecting the world through shipping, 
Rikard Engström, CEO, The Swedish 
Shipowners’ Association

Port Development in the City of Malmö, 
Magnus Alfredsson, Property developer, 
Real estate office City of Malmö

Summary

16.00 End of seminar

16.00 – 19.00 Maritime mingle hosted  
by World Maritime University

Världssjöfartens Dag  
26 september i Malmö
World Maritime Day 2017 firas formellt av FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO den 28 september 2017.  
Medlemsstaterna och andra enheter uppmanas att fira med aktiviteter under samma vecka. I år är temat  
"Connecting Ships, Ports and People” i syfte att lyfta fram alla skilda aktörer som arbetar inom sjöfart och logistik. 

World Maritime University
The World Maritime University (WMU) in Malmö, Sweden is a postgraduate  
maritime university founded by the International Maritime Organization (IMO),  
a specialized agency of the United Nations. 

Established by an IMO Assembly Resolution in 1983, the aim of WMU is to  
further enhance the objectives and goals of IMO and IMO member states around  
the world through education, research, and capacity building to ensure safe, secure, 
and efficient shipping on clean oceans. WMU is truly an organization by and for the 
international maritime community.text: maritimt forum
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Den 2 oktober redovisar Transportsty-
relsen regeringsuppdraget gällande 
behörigheter och bemanning i inre 
fart. Transportstyrelsen fick uppdra-
get 2016 och arbetet har bedrivits i 
form av ett projekt som går under be-
nämningen RUBB (regeringsuppdrag 
behörigheter och bemanning). 

RUBB utgörs av två delar, dels översyn av 
behörighetsklasserna för inre fart gällan-
de såväl tjänstgöringskrav som rättighe-
ter, dels införande av funktionsbaserad 
bemanning. Resultatet redovisas i form 
av förslag till föreskriftsändringar. Före-
skriftsförslagen som redovisas till reger-
ingen ska dock remissas ytterligare innan 
de beslutas och kan därmed komma att 
ändras innan de beslutas.

Projektet etablerade under förra hösten 
en referensgrupp bestående av olika or-
ganisationer, myndigheter, fackförbund 
och enskilda aktörer. Genom möten och 
mejlutskick har referensgruppen getts 
möjlighet att diskutera och påverka för-
slagen som projektgruppen arbetat fram. 
Transportstyrelsen har också under arbe-
tets gång besökt flera olika branschorga-
nisationer och informerat deras medlem-
mar om arbetet med regeringsuppdraget.

Översyn av behörigheter och tjänst- 
göringskrav
Syftet med denna översyn har varit att 
underlätta för sjöpersonal att tillgodo-
göra sig behörighetsgivande tjänstgöring 
och att justera rättigheterna för behörig-
hetsklasserna så att de är bättre anpassa-
de till förutsättningarna för sjöfart i inre 
fart. 

I redovisningen till regeringen förslås 
sänkningar av tjänstgöringstiderna sam-
tidigt som kraven ökas på kvalitetssäk-
ring genom ökade krav om bryggtjänst-
göring, handledning och praktikjournal.  
Sänkningarna gäller för behörigheter 
som fartygsbefäl klass VI inre fart, VII 

inre fart, VIII inre fart samt maskinbe-
fäl klass VIII inre fart. Som exempel kan 
nämnas att tjänstgöringskravet för far-
tygsbefäl klass VII inre fart ska kunna 
uppfyllas genom sex månaders handledd 
fartygsförlagd utbildning om denna full-
görs som en kurs vid högskolan. Vidare 
föreslås utökade rättigheter till tjänstgö-
ring vad gäller behörigheterna fartygsbe-
fäl klass V, VI, VII, VI inre fart och VII 
inre fart. En ny behörighet som begrän-
sat fartygsbefäl klass VIII inre fart skapas 
som föreslås ge rätt att vara befälhavare 
på fartyg med en bruttodräktighet om 
högst 40 i inre fart.

Transportstyrelsen ursprungliga för-
slag till föreskriftsändringar har till stor 
utsträckning påverkats under arbetets 
gång genom de synpunkter som kommit 
in genom referensgruppen, från högsko-
lor och från organisationer som svarat på 
remisserna. Diskussionerna i referens-
gruppen och synpunkterna i remissvaren 
har bland annat handlat om hur prak-

tiken ska kvalitetssäkras när kraven på 
tjänstgöringstid sänks och vilka rättighe-
ter som är rimliga för en viss behörighet. 

De nya behörighetsreglerna planeras 
att träda ikraft den 1 januari 2018 för att 
få genomslag till sommarsäsongen 2018. 
Berörda sjömän ska då kunna ansöka om 
att få sina behörigheter uppdaterade och i 
de fall det är möjligt så ska det även gå att 
tillgodoräkna tjänstgöring retoraktivt.

Funktionsbaserad bemanning
Enligt dagens system fastställer Trans-
portstyrelsen ett bemanningsbeslut för 
ett fartyg som gäller oberoende av de 
olika förutsättningar som kan råda inom 
ramen för fartygets verksamhet. Försla-
get om funktionsbaserade bemannings-
planer innebär att de berörda fartygen 
inte längre ska omfattas av kravet på be-
manningsbeslut och att rederierna istäl-
let själva får ansvaret för att ta fram och 
fastställa bemanningsplaner. Syftet är 
att ge en ökad flexibilitet och tydliggöra 

Nu redovisar Transportstyrelsen regeringsuppdraget 

Gällande behörigheter  
och bemanning i inre fart

Transportstyrelsens informerar

FOTO: LEENA TEGEVI
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rederiernas ansvar både för att fartyget 
bemannas med tillräcklig personal för 
att framföra fartyget och för att uppfylla 
nöd- och säkerhetsplaner. De funktions-
baserade bemanningsreglerna föreslås 
avgränsas till passagerarfartyg och far-
tyg med en bruttodräktighet om minst 20 
som transporterar gods eller passagerare 
och som uteslutande trafikerar inre fart.

Det finns många faktorer som kan på-
verka ett fartygs behov av bemanning, 
exempelvis teknisk utrustning, antal 
passagerare, gods och rutt. Passageraran-
talet är den faktor bedöms ha störst på-
verkan på fartygets bemanning. Genom 
en egen bedömning och verifiering ska 
rederiet komma fram till vilket antal be-
fattningshavare som krävs för respektive 
bemanningsplan. Det kommer emellertid 
inte vara möjligt att påverka vilka behö-
righeter eller certifikat som krävs för de 
olika befattningarna ombord.

Under projektets gång har Transport-
styrelsen genom referensgruppen haft di-
alog med berörda branschorganisationer 
och fackförbund och fått in synpunkter 
på förslaget. Transportstyrelsen har för-
stått att dagens bemanningssystem an-
ses mindre flexibelt och ger begränsade 
möjligheter till anpassning till olika om-
ständigheter. Inom referensgruppen har 
det även uttryckts oro över ett flexibelt 
system som ger redaren större möjlighet 
och ansvar att påverka fartygets beman-
ning. En annan farhåga som lyfts fram är 
att systemet även skulle kunna medföra 
komplikationer till exempel vid upphand-
ling av kollektivtrafik till sjöss. Samtidigt 
innebär det nya system att det blir lättare 
och tydligare för besättning, passagera-
re, Kustbevakningen, Transportstyrelsen 
och upphandlade organisationer att se 

vilken bemanning fartyget ska ha vid res-
pektive resa. Detta eftersom att beman-
ningsplanerna, till skillnad mot dagens 
besättningsbeslut, kommer omfatta både 
besättningen som behövs för att framföra 
fartyget och den besättning som behövs 
enligt fartygets nöd- och brandplaner. 

Redaren ska fastställa sina beman-
ningsplaner och dokumentera de bedöm-
ningar som ligger till grund för planerna. 
Tanken är att fastställandet ska ske ge-
nom en e-tjänst som Transportstyrelsen 
tillhandahåller. Genom e-tjänsten ges 
också vägledning för att säkerställa att 
bemanningsplanerna överensstämmer 

med relevanta krav. Rederierna ska ge-
nom egenkontroll ansvara för att fartyget 
har rätt bemanningsplaner för den aktu-
ella verksamheten och att dessa uppdate-
ras vid behov. Varje år ska rederiet även 
se över om fartyget har rätt planer med 
tanke på vilken verksamhet som bedrivs 
och bekräfta att detta skett i Transport-
styrelsens e-tjänst. 

I den dagliga verksamheten kommer 
befälhavaren avgöra vilken bemannings-
plan som ska användas för varje resan 
beroende på rådande omständigheter. 
Beslut om vilken bemanningsplan som 
ska användas dokumenteras i fartygets 
skeppsdagbok. Den aktuella bemannings-
planen ska anslås på väl synlig plats i far-
tyget så att passagerarna kan ta del av den.

Enligt nuvarande tidplan ska föreskrifter 
om funktionsbaserad bemanning kun-
na träda i kraft den 1 januari 2019 och 
den 1 januari 2020 ska reglerna kunna 
börja tillämpas i praktiken. Tidplanen 
förutsätter att en e-tjänst tas fram och 
att regeringen beslutar om nödvändiga 
förordningsändringar. 

Vad händer sen? 
Transportstyrelsen arbete med dessa frå-
gor kommer inte att sluta med redovis-
ningen till regeringen i oktober. För att 
realisera förslaget med funktionsbaserad 
bemanning kommer det krävas ett stort 
arbete med att ta fram en e-tjänst och 
tillhörande stödmaterial. En annan fråga 
som är aktuell är hur en övergång från 
bruttomått till metermått ska kunna ge-
nomföras för behörigheter på samma sätt 
som det gjorts för de nationella reglerna 
för konstruktion och utrustning. En så-
dan övergång är inte helt okomplicerad 
när det gäller behörigheter och behöver 
utredas vidare. Under arbetet med RUBB 
har andra frågor lyfts upp, t.ex. möjlig-
heterna att utvidga området för inre fart 
och behov av översyn av utbildningar. I 
detta framtida arbete kommer självklart 
branschens och andra aktörers engage-
mang ha en stor betydelse.    

Henrik Ramstedt
Projektledare, 
Transportstyrelsen

Rederierna ska genom egen-
kontroll ansvara för att fartyget 
har rätt bemanningsplaner för 
den aktuella verksamheten och 
att dessa uppdateras vid behov.
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I takt med att vattenskotrar blir ett allt vanligare inslag 
längs med kusten och i storstadsregionerna får Kustbe-
vakningen ta emot många samtal från personer som blivit 
störda eller skrämda. Hur hanterar Kustbevakningen  
frågan om vattenskotrar och vad säger lagen?

– Vi arbetar aktivt med sjötrafikövervakning i de områden där 
vi vet att det körs mycket vattenskoter, säger Staffan Ljung-
qvist, på Kustbevakningens operativa avdelning. Förutom att 
kontrollera fart, nykterhet och vårdslöshet i sjötrafik har vi en 
löpande dialog med förare och uthyrare där vi informerar om 
vilka regler och lagar som gäller.

Vad säger lagen?
Vattenskotrar mäter mindre än 12 x 4 meter, och betraktas där-
med sjörättsligt som alla andra båtar. Det betyder att den som 
kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter 
att följa de regler som finns och att känna till vilka regler som  
gäller. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartöverträdelser,  
väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller för såväl  
vattenskotrar som för övriga båtar.

Vattenskoterförordningen
I början av 1990-talet instiftades Vattenskoterförordningen 
som innebär att det endast är tillåtet att köra vattenskoter i 
farleder och i områden där länsstyrelserna beslutat om undan-
tag. Det har visat sig att vattenskoterförordningen inte går att 
tillämpa då den står i konflikt med EU-lagstiftningen och EU:s 
fritidsbåtsdirektiv och krav på fri rörlighet. Därför har Kust- 
bevakningen i samråd med Åklagarmyndigheten och Polis- 
myndigheten beslutat att tills vidare inte rapportera vatten- 
skoterförare för brott mot vattenskoterförordningen.

Vad säger siffrorna?
Kustbevakningen för ingen särskild brottsstatistik över olika 
båttyper. Det går därför inte att se om vattenskoterförare står 
för en större andel av rapporterade fall av vårdslöshet eller 
fartöverträdelser än övrigt båtfolk. När det gäller olyckor  
med fritidsbåtar så är det Transportstyrelsen som svarar för 
statistiken.

Vattenskotrar i Kustbevakningen
Kustbevakningen använder sig sedan många år tillbaka av 
vattenskotrar. Skotrarna är effektiva och viktiga arbetsredskap 
som används vid både sjöräddningar samt vid kontroll- och 
övervakningsverksamhet.

Så arbetar Kustbevakningen 
med vattenskotrar

Kustbevakningen informerar 

Enligt Staffan Ljungqvist finns det flera fördelar:

• Vid sjöräddningslarm är tiden oftast avgörande 
och tack vare vattenskoterns hastighet kan vi 
snabbt komma på plats för att rädda liv. Vatten-
skotrarna gör också att vi kan arbeta i svårtill-
gängliga områden eftersom de klarar av att gå 
in på mycket grunt vatten och inte skapar svall i 
samma utsträckning som våra andra båtar. 

• För att få köra vattenskoter i Kustbevakningen 
krävs en obligatorisk vattenskoterutbildning 
som varvar teori med praktik. I utbildningen lär 
man sig bland annat att manövrera och hantera 
vattenskotern vid höga hastigheter och i öppet 
hav. Det krävs sedan regelbunden övning för att 
hålla kunskaperna färska. 

• Utbildning är alltid bra och vi ser positivt på att 
man har bra kännedom om sitt fordon och det 
område man färdas i oavsett om det är en vatten-
skoter eller fritidsbåt.

text: kustbevakningen

Det betyder att den som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de 
regler som finns och att känna till vilka regler som gäller. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartöver-
trädelser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller för såväl vattenskotrar som för övriga båtar.
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Moderatorerna Carolina Kihlström och Åsa Burman i pratstund med 
Bertil Pevantus, Styrsöbolaget.

Lena Ek och Karin Svensson Smith (mp) var överens om att vatten- 
vägen bör nyttjas mer för att avlasta vägnätet.

ALMEDALS- 

VECKAN

2–9 juli 2017
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På den Maritima Mötesplatsen träffades 
branschen, forskare, politiker och all-
mänheten för att diskutera konkurrens-
kraftiga maritima näringar den 3 – 6 juli. 
Att svensk sjöfart är viktig för Sverige 
belyste både arbetsmarknadsministern 
Ylva Johansson och infrastrukturminis-
tern Anna Johansson.  

Arrangörer för lunchseminarierna och 
den Maritima Mötesplatsen är Maritimt 
Forum (tidigare Sjöfartsforum), Skär-
gårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, 
Lighthouse, Sveriges Skeppsmäklareför-
ening, Svenskt Marintekniskt Forum 
samt Sveriges Hamnar. Lunchsemina-
rierna och några andra seminarier filma-
des och kan ses via länkar på Maritimt 
Forums hemsida.

Årets hetaste fråga blev hamnkonflikten 
i Göteborg som diskuterades i ett semi-
narium inför storpublik i ett fullsatt tält. 
Sjöfarten kom även att diskuteras utifrån 
regionalt perspektiv. Näringslivet och 
kommunerna runt Vänern pekade bland 

annat på att slussarna i Trollhättan be-
hövs för att Vänern med omnejd ska kun-
na utvecklas och Stockholms Handels-
kammare ställde politiker mot väggen 
när man diskuterade hur sjöfarten kan 
bidra till att utveckla Stockholms stad. 

Under rubriken ”Krockar miljöambi-
tionerna med vattenvägens transporter?” 
kunde man höra Lena Ek och Karin 
Svensson Smith samt Niklas Mårtensson, 
Stena Line tillsammans med Anders Wer-
ner, Färjerederiet och Bertil Pevantus, 
Styrsöbolaget diskutera hur man kan av-
lasta vägnätet genom att flytta gods och 
persontrafik från land till vatten på lämp-
liga sträckor.

I år fanns ett extra tält på plats i trädgår-
den, en plats där man kunde sitta ner och 
prata, läsa broschyrmaterial och ta en 
kopp kaffe, vilket uppskattades mycket. 
Nytt för i år var en tävling med maritima 
frågor som löpte under veckan och där 
första pris var en övernattning på en av 
Sjöfartsverkets isbrytare i Luleå. 

Två maritima mingel ordnades och de var 
välbesökta och uppskattade. Årets gäst-
talare var båda ministrar! Ylva Johansson 
(s) som är arbetsmarknadsminister talade 
under rubriken ”Nu bringar vi ordning 
och reda på svensk arbetsmarknad!” och 
om situationen i Göteborgs hamn under 
måndagens mingel. Även infrastruktur-
minister Anna Johansson (s) berörde den-
na konflikt under sitt tal vid onsdagens 
mingel där hon talade om hållbara trans-
porter. Nästa års Almedalsvecka blir ex-
tra spännande då det är valår 2018.

ALMEDALSVECKANS 

Maritima Mötesplats
Den Maritima Mötesplatsen har blivit en etablerad och viktig mötesplats i 
Almedalen för den maritima näringen. Under årets Almedalsvecka lockade  
den många deltagare och besöktes av bland annat tre statsråd, flera riks- 
dagsledamöter, statssekreterare, generaldirektörer, kommunalråd och 
flera andra politiker med intresse för maritima frågor. 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 
betonade vikten av ordning på arbets- 
marknaden.

text & foto: 
leena tegevi
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Första talare var Johanna Mossberg från f3 (fossil free fuels), ett 
kunskapscentrum för fossilfria bränslen. Hon belyste ämnet ur 
ett systemperspektiv och beskrev olika elektrifieringsalternativ. 
Bränsleceller, batterier-hybrid, direkt-kabel, elektrobränslen 
och landström. Hon menade att elektrifiering är bäst ur håll- 
barhetsaspekt när elen är förnybar i såväl driften som vid 
produktionen av drivlinor och infrastruktur, samt att den är 
lämpligast vid hög användningsfrekvens eftersom produktion 
av elektriska drivlinor kräver mer energi än konventionella. 

Olov Lundbäck från SSPA belyste frågan ur ett kommersiellt 
perspektiv. Vid stora variationer i effektuttag och låg energi-
förbrukning per resa (kort distans) samt när infrastrukturbe-
hovet för laddning vid kaj är litet kan elektrifiering vara det 
lämpligaste menade han. Som exempel nämndes pendelbåtar i 
lokaltrafik. 

Leif Magnusson, miljö- & marknadsstrateg från Västra  
Götalandsregionen, berättade att Västtrafik har en inriktning 
att satsa på 100 % HVO på kort sikt och på längre sikt tänker 
man sig el på korta sträckor. Eldrift har högre investeringskost-
nad men lägre driftskostnader. Det behövs också tillräckligt 
långa tilläggningstider för att laddning av el ska vara möjlig. 

Bo Normark, senior rådgivare från NorthVolt beskrev batte-
riernas möjligheter på kort och lång sikt. Han berättade att det 
numera är nästan uteslutande Lithium-batterier som används 
och att energitätheten i dessa har fördubblats på två år. Det 
medför minskat materialbehov och lägre kostnad. Batterilag-
ring är lösningen på variationer i energiåtgång. 

Johan Burgren från Powercell beskrev bränslecellsteknik och 
Tina Karlberg från Siemens berättade om en undersökning de 
gjort om svenska vägfärjor för att se vilken potential det finns 
att elektrifiera ur ekonomisk- och utsläppsaspekt.  

Hon berättade även att 
man i Norge har tagit be-
slut om att alla färjor som 
kan ska elektrifieras. Tina 
betonade vikten av att tän-
ka el redan från början när 
fartyg ska byggas och att 
laddning och lagring ska 
situationsanpassas. Körtiden bör vara under 30 minuter och 
laddtiden mer än 10 minuter. Högfrekvent trafik och bra elmix 
är viktiga faktorer liksom situationsspecifik design om man vill 
uppnå maximal hållbarhet. På de 11 mest trafikerade lederna 
med restid under 20 minuter räknar man med att CO2-utsläp-
pen kan minska med 30-50 % vid elektrifiering enligt under-
sökningen. 

Efter lunch fick deltagarna ta del av norska och danska 
erfarenheter på området. Sondre Henningsgård från Maritime 
Battery Forum i Norge menade att det krävs politiska beslut 
samt seriösa marknadskrafter som vågar satsa. Det är viktigt 
att alla drar åt samma håll för att något ska hända. I Norge 
byggs ett batteridrivet (hybrid) kryssningsfartyg för kryssningar 
i känsliga områden i Arktis. I SØndrefjord kräver fylket nollut-
släpp vilket innebär att alla fartyg måste bytas ut på sikt. 

Anders Höfnell från Lloyds Register delgav erfarenheter från 
konverteringen av Öresundsfärjorna Tycho Brahe och Aurora 
och Harry Robertsson, teknisk direktör från Stena, berättade 
om Stenas framtida satsningar. Kortsiktigt tänker de diesel 
med scrubbers och på längre sikt att de ska kunna använda 
batteridrift över Kattegatt. Men först hoppas de på sjunkande 
batteripriser och högre prestanda. Redan idag installerar man 
batteripack på Jutlandica för drift i trånga vatten. Av kostnaden 
25 miljoner är 30 % batterikostnad. Han visade också bilder 
på ett tänkbart eldrivet framtidsfartyg - Elektra. 

Under den avslutande paneldiskussionen ansåg samtliga att 
man ska satsa framåt. Tekniken är känd men man får dålig 
uppbackning av myndigheten. Kraven är oklara och Transport-
styrelsen hänvisar till Lloyds. Den svenska maritima strategin 
står still jämfört med Norge och Danmark. Västtrafik kommer 
att bli mer självförsörjande på el och Stena har redan en vind-
kraftpark.

Sista ordet fick Svante Axelsson, nationell samordnare för 
Fossilfritt Sverige, som med emfas delgav oss sina reflektioner. 
Han menade att el- och batteripriserna rasar och att dieselbilen 
kommer att gå i väggen av hälsoskäl. Tillgänglig biogas kom-
mer att gå till flyget men el, – det kommer att finnas överallt! 
Svensk industri har redan snappat fördelarna med att leda 
utvecklingen mot en fossilfri välfärdsstat och alla branscher 
borde göra en färdplan mot fossilfritt, var hans avslutande 
uppmaning. 

text & foto: leena tegevi

Fartyg på el – en kraft 
att räkna med
Lighthouse arrangerade i augusti ett fullsatt seminarium 
där elektrifiering av fartyg diskuterades ur många aspekter. 
Moderator var Åsa Burman från Lighthouse. Den över-
gripande frågan var när elektrifiering är lämpligt ur olika 
perspektiv. Svaret var mestadels ”det beror på”. 

Leif Magnusson från Västtrafik berättade om  
deras inriktning på el och HVO.

Tina betonade vikten av att 
tänka el redan från början 
när fartyg ska byggas och 
att laddning och lagring 
ska situationsanpassas.
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Förutom att vi är eldsjälar, fantaster och 
hängivna havet så drivs i varje fall jag 
och Johan i Laponia Rederi av all den 

energi som vi får av våra gäster. Att dagligen 
mötas av förväntanfulla skärgårdsbesökare 
som dessutom kliver av med ett leende på 
läpparna, det ger oss energi.  De får oss att 
fortsätta utveckla vår verksamhet och de  
besöksmål vi trafikerar. 

Ofta upplever jag att vi fastnar i att prata 
om mer hårda värden så som maskinstyrkor, 
hastigheter, tekniska lösningar mm, som 
förvisso är viktiga och intressanta. Men nu 
tänkte jag ta tillfället i akt att berätta lite om 
hur vi arbetar med våra mjuka värden inom 
rederiet. 

När vi tog över rederiet 2010 så var vi över-
ens om att det som gjordes i rederiet var bra 
men det vi ville utveckla var just de mjuka 
värdena. I vår affärsplan kom vi fram till att 
vår verksamhet byggdes upp av tre delar 
som tillsammans skapar en säljbar produkt. 
I varje produkt erbjuder vi våra gäster en 
kryssning med mat och underhållning. 
När vi definierade delen som vi kallade ”un-
derhållning” så kom den att inbegripa även 
guidning. Vi kom fram till detta genom att gå 
till oss själva och tänka igenom det uttryck 
som Ingemar Kamprad vid något tillfälle sagt:  
”Gå kundens väg”. 

För när vi gick iland på en ö tyckte vi givet-
vis att det var vackert, pittoreskt och tillta-
lande på många sätt, men det var inte förrän 
någon berättade om platsen eller händelser 
som utspelat sig där som vi kände att vi fick 
en relation till platsen. Därför bestämde vi 
oss för att alltid ha en guide med ombord 
som kan ge gästerna just detta. 

Vårt upplägg var att skepparen skulle guida 
under kryssningen men väl framme på ön 
skulle en eller två guider ta med sig gästerna 
på en guidad tur. Vi stötte dock snabbt på 
problem; det fanns inga skärgårdsguider att 
tillgå. Vi själva räckte inte till och de som var 
kunniga var ofta till åren komna. 
Där och då föddes en idé; tänk om vi kunde 
fylla skärgården med unga kunniga guider. 
Sagt och gjort vi sökte pengar för att starta 
projektet som vi gav namnet ” Ung skärgård”. 

Ung skärgård
Projektet gick ut på att förmå ungdomar som 
gick andra året på gymnasiet att inom ramen 
av sitt gymnasieprojekt om 100 p utbilda 
sig till skärgårdsguider. Utbildningen gick 
ut på att fördjupa sig och samla in fakta om 
Bottenvikens skärgård. Allt från geografi, flo-
ra, fauna, lokal kulturhistoria till guideteknik. 
Informationskällan bestod inte i att söka fak-
ta i böcker utan baserades på föreläsningar 
och intervjuer med dem som bor eller har 
varit verksamma i skärgården på olika öar 
eller inom fiske etc. Utifrån faktainhämtning-
en skrev eleverna ihop egna guidemanus. 
För att koppla ihop fakta med verkligheten 
genomfördes exkursioner tillsammans med 
naturvetare och lokalbefolkning på många 
av öarna. Under sommaren erbjöds ung-
domarna feriejobb som stugvärdar på olika 
öar via kommunen. I och med sommarens 
praktiska jobb i skärgården så blev eleverna 
redo för slutexaminationen. Den bestod i att 

eleverna fick bjuda ut sina respektive klasser 
samt årskurs 1 på gymnasiet till någon ö där 
de själva ansvarade för ett guidat program. 
Detta bidrog till att vi fick upp intresset för 
projektet bland kommande årskurser, och 
återväxten blev naturlig. Det medförde att 
det på sikt alltid fanns kunniga unga skär-
gårdsguider att anställa på båtarna, som 
stugvärdar eller på fasta anläggningar i  
skärgården.  

Projektet startade 2011 och växte för varje 
år. 2015 inbegrep det totalt 21 ungdomar 
fördelat på fem kommuner från Haparanda 
i norr till Skellefteå i söder. Tyvärr övergick 
projektet till att bli kommunfinansierat och 
har legat nere sedan 2016, så nu börjar det 
bli dags att söka andra finansiärer. 

Något som lever kvar än är dock de guide-
material som ungdomarna tog fram och som 
vidareutvecklades och blev till en telefon-
tjänst. Om det inte finns någon fysisk person 
på ön som möter besökaren så kan de alltid 
koppla upp sig och få en personlig guidning 
om just den ön de befinner sig på eller få tips 
om andra öar och utflyktsmål i Bottenvikens 
skärgård.

Hoppas detta kan inspirera dig och dina 
kollegor till att utveckla era mjuka värden och 
saker som ni brinner för! 

Med vind i seglen når man målet!

Ulrika Kommes
Laponia Rederi

✒ KRÖNIKA

Att jobba med de mjuka  
värdena ger energi!
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