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December 2017 och snart är 
ytterligare ett år i Skärgårds-
redarnas namn till ända. Jag 
tror vi alla inför en kommande 
sommarsäsong har stora för-
hoppningar gällande bra väder 
men framförallt hög beläggning. 
Riktig högsommar som inbjöd till 
solande och badande fick vi nog 

inte överallt i vårt avlånga land men det är ju inte bara det 
som driver om man vill ut på sjön. Jag har pratat med en del 
medlemmar och det verkar ändå som vi har haft ett bra år 
med många resenärer och kunder. 

Ett år går fort och mycket hinner hända både inom bran-
schen och föreningen varför jag skulle vilja återkoppla med 
några exempel på sådant som just nu är aktuellt.  

Skärgårdsredarnas höstmöte med leverantörsmässa  
gick av stapeln den 4 och 5 oktober och över 40 medlems-
rederier och runt 60 leverantörer deltog i eventet. Den 4:e 
oktober hade vi vårt höstmöte vilket ändå gick rätt bra 
ordförande till trots. Senare under eftermiddagen fick våra 
guldleverantörer tid på scen att presentera sina erbjudanden 
samtidigt som de blev professionellt trycktestade av Anders 
Olsson. Sista punkten för dagen var Trafikförvaltningen och 
Waxholmsbolaget som informerade medlemmarna om  
kommande upphandling i Stockholm skärgård. 

Själva mässan den 5 oktober invigdes genom att infra-
strukturministerns statssekreterare Mattias Landgren höll 
ett invigningstal där han bland annat tydliggjorde hur viktig 
vår näring är. Det känns positivt att kunna konstatera att 
mässan detta år lät samla mellan 400 och 500 personer 
och jag hoppas därigenom att den har varit till gagn både 
för redare, leverantör och övriga besökare. Vi får inte heller 
glömma de trevliga sammankomsterna som avslutat våra 
aktiviteter för de båda dagarna; Universeum som inleddes 
med en trevlig guidning och sedermera bjöd på en underbar 
middag, och Trubaduren, där vi möttes av en dignande skal-
djursbuffé och som alltid en otroligt duktig personal som 
bjöd på underhållning utöver det vanliga. Jag vill ta tillfället i 
akt att tacka er, arrangörer, medlemmar, utställare och un-
derhållare och inte minst er alla jag inte nämnt. Utan er hade 
det inte blivit så bra som det nu blev. Tack! 

Att vi nu är på väg in i ett egenkontrollsystem är vi 
Skärgårdsredare väl medvetna om. Vi har som jag ser det 
förberett oss väl inom branschen, och föreningen har även 
tagit fram en utbildning för medlemmarna. Jag vill mena att 
vi är redo för egenkontroll för den delen där ansvaret faller 
helt på redaren. Sämre ställt är det dock med Tillsyns- och 
delegationsföreskriften. Som vi informerade om redan på 
årsmötet så har den återremitterats och således är försenad 
på obestämd tid. Det är av största vikt att denna föreskrift 
skyndsamt kommer på plats då vi nu förväntas vara inne 
i egenkontroll under 2018. Skärgårdsredarna måste få 
besked hur myndigheten tänkt delegera sådant som t ex 
bottenbesiktning som ligger utanför vårt mandat. I annat fall 
kommer egenkontrollsystemet att halta. 

Till tillsyn är det också kopplat avgifter och här har vi ändå 
lite positivt att berätta då vi nu inför 2018 kan se att fartygs- 
avgifterna är sänkta. Sänkta avgifter är en fråga vi från 
Skärgårdsredarna enträget drivit och som vi sett som en 
förutsättning för att egenkontroll skall kunna vara motiverat 
för våra medlemmar. 

På höstmötet hade vi även uppe frågan om att registerreg-
lerna för skepp kommer att ändras från minimum 12 meter  
till 24 meter. Det innebär att dessa fartyg slipper vissa regist-
reringskostnader men tyvärr kan det även komma att få ne-
gativa konsekvenser när det gäller möjligheten till finansiering.  

Det är idag inte är möjligt att få inteckningar på fartyg 
som inte är skepp, och flyttas gränsen från 12 till 24 meter 
måste rederierna i många fall hitta alternativa lösningar till  
finansiering.  Skärgårdsredarna, som erfar att det redan 
idag är svårt att hitta möjligheter till finansiering av nytt  
tonnage eller satsningar i befintligt som kräver stora  
investeringar, känner därför en oro. 

Vi fick möjlighet att redan på mässan påtala detta för 
statssekreteraren Mattias Landgren och fick då uppmaning-
en till att skyndsamt försöka få till ett möte med utredaren 
till förslaget samt Skeppshypotek och Bankföreningen. Det 
mötet kom till stånd redan efterföljande vecka och lite kort 
kan det sammanfattas som följer: Det var försent att stoppa 
eller fördröja förslaget varför det inte var meningsfullt att 
skicka någon propå till departementet. Tyvärr verkar det inte 
heller vara en framkomlig väg att förmå Skeppshypotek att 
ändra sina statuter. Enligt Bankföreningen så finns det flera 
olika lösningar på finansiering av nybyggen utan inteckning.  
Förutom företagshypotek så är t ex leasingavtal och avbe-
talning några möjligheter. Här måste vi ta reda på mera fakta 
och även träffa bankföreningens jurister och de banker som 
handhar den typen av lån. 

Positivt var att man ändå kunde peka på andra fördelar 
med administrativa och ekonomiska lättnader i regelförenk-
lingsförslaget. Det verkar heller inte vara något större antal 
fartyg som kommer att omfattas idag eftersom befintliga 
fartyg som redan har en inteckning får ha kvar denna. Dock 
kvarstår kanske den viktigaste frågan gällande framtida be-
hov av förnyelse av vår flotta. 

När det gäller försäljning av båtar till andra länder så kom-
mer detta att försvåras då man inte kan ta ut ett pantbrev för 
fartyg som är under 24 meter och därför inte kan bevisa att 
fartyget är skuldfritt vid försäljning. Enligt Fartygsregistret 
beror detta på de andra ländernas register och är inget man 
kan ta hänsyn till. 

Sammanfattningsvis leder ovanstående slutsatser till att 
Skärgårdsredarna har för avsikt att föreslå departementet 
en tilläggsutredning om finansiering av skepp under 24  
meter. 

Med dessa ord vill jag tacka för gott samarbete under  
det gångna året och samtidigt önska er en god seglation 
under 2018.

Lev väl!

Ordföranden har ordet 

Bertil Pevantus
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Innehåll nr 4-17
Skärgårdsredarna - Sveriges Redareförening 
för mindre passagerarfartyg bildades 1988.  
Föreningen är en branschorganisation för  
rederier som opererar passagerarfartyg upp  
till 500 passagerarplatser.
Skärgårdsredarna tillvaratar medlemmarnas 
intressen genom att företräda dem inför politiker 
och myndigheter och arbeta för att informera om 
branschens betydelse för infrastruktur och turism.
Föreningen har 115 rederier med totalt  
370 fartyg (april 2017).
För ytterligare information och ansökan om  
medlemskap, kontakta informationschefen.
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22 februari:  Sjölogg på Chalmers Lindholmen

8 mars:  Sjöfartsverkets Branschråd, Stockholm

15 mars: Årsmöte på Sjöhistoriska museet, Stockholm

21 mars:  Maritimt Forums årsmöte, Göteborg

10-12 oktober: Höstmöte med 30-årsjubileum, Tällberg
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– Syftet är inte att bli en större mässa utan 
att skapa det goda mötet mellan rederi-
er, myndigheter och leverantörer, säger  
Henrik Börjesson, mässansvarig på Skär-
gårdsredarna. 

Detta tycks man ha lyckats med även 
i år. Enligt den utställarenkät som sänts 
ut är en majoritet av utställarna mycket 
nöjda med arrangemanget som helhet. De 
flesta vill också ha mässan under vecka 40 
i Göteborg vartannat år, som nu. 

Statssekreterare Mattias Landgren 
invigde mässan
Mässan invigdes av infrastrukturminis-
terns statssekreterare Mattias Landgren 
som framhöll att sjöfarten är en viktig del 
av den maritima strategin. 

– Ni som jobbar inom sjöfarten bidrar 
till att förbättra och utveckla förutsätt-
ningarna för en levande skärgård och 
en ökad kollektiv-, turist- och kryss-
ningstrafik på köl. Ni är viktiga för kust-
samhällena, sa Mattias Landgren i sitt 
anförande vid öppningen av Skärgårds- 
redarnas leverantörsmässa.

Näringsdepartementet, som hade sin 
monter i nära anslutning till sjöfartsmyn-
digheterna (Kustbevakningen, Transport-

styrelsen och Sjöfartsverket) hade många 
intresserade besökare i montern. 

– Jag hade många intressanta diskus-
sioner i vår monter, berättade kanslirådet 
Christina Bergström. Besökarna ville bland 
annat prata om regeringens förenklings- 
arbete och om det nya eko-bonussystemet.

Näringsdepartementet skrev även om 
mässan på sin Transport- & Infrastruktur-
blogg. 

Speakers Corner
Nytt för i år var temat hållbarhet och ett 
speakers corner där korta inlägg hölls var-
je timma. 

På torsdagskvällen deltog såväl leve-
rantörer som medlemmar i en uppskattad 
skaldjurskryssning med showande besätt-
ning ombord på m/s Trubaduren.

Höstmötet
Vid föreningsmötet som hölls dagen inn-
an mässan deltog ett 80-tal personer från 
medlemsrederierna. Fokus låg på det nya 
nationella regelverket som ska imple-
menteras 2018. Föreningen kommer att 
ha utbildat över 100 personer i kursen 
”Systematiskt sjösäkerhetsarbete” innan 
årsslutet. 

Även nya behörighetsregler och komman-
de föreskrifter för bemanning diskutera-
des, liksom de nya reglerna för registrering 
av fartyg som börjar gälla 1 februari 2018. 
(läs mer om det under ”Nedslag i Sjörät-
ten” i detta nummer).

Mötet beslutade att hålla årsmöte den 
15 mars 2018 på Sjöhistoriska museet 
i Stockholm med middag på M/S Blue 
Charm vid Strandvägen. 

Vid höstmötet 2018 fyller föreningen 
30 år och det ska firas på Klockargården i 
Tällberg 10-12 oktober. Mer information 
kommer. 
text & foto: leena tegevi

Uppskattat höstmöte 
och leverantörsmässa
NÄR SKÄRGÅRDSREDARNA TRÄFFADES I GÖTEBORG

Skärgårdsredarnas tredje leverantörsmässa slog rekord i antal utställande leverantörer och besökare den 5 oktober i  
Eriksbergshallen i Göteborg. Drygt 400 besökare räknades in under dagen. Runt 100 av dessa kom från medlemsrederierna 
eftersom mässan hölls i samband med Skärgårdsredarnas höstmöte och 50 utställare fanns på plats. 
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Skärgårdsredarnas 

LEVERANTÖRSMÄSSA 
Eriksbergshallen Göteborg, 5 oktober 2017
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Laponia Rederi AB i Seskarö driver kryssningstrafik i alla svenska kommuner 
vid Bottenviken. Rederiet drivs med fast hand av paret Johan Söderholm  
och Ulrika Kommes. De tog över rederiet 2010 efter det att Johans far,  
Kalle Söderholm, bestämt sig för att gå i land.

Tisdagar kör man turer från Kalix, ons-
dag, torsdag, fredag och söndag från Lu-
leå och på lördagar från Piteå. Dessutom 
hinner man med några turer från hem-
mahamnen Seskarö som ligger i Hapar-
anda kommun. Under en fjortondagars- 
period har Laponia sin bas i Skellefteå och 
då får Symfoni vikariera i trafiken från 
Luleå. Därutöver har rederiet tidtabells- 
trafik i Luleå skärgård för kommunens 
räkning. För att klara detta har man alltså 
två fartyg, Laponia och Symfoni.

Besök i augusti
Jag hade tillfälle att besöka Luleå under 
ett par dagar i augusti och var med på 
några turer i den vackra skärgården. Jag 
hade nätt och jämt hunnit landa förrän 
det var dags att embarkera Laponia. På 
programmet stod en femtimmars mid-
dagskryssning till Brändöskär. Johan var 

skeppare på denna färd och Ulrika såg till 
att alla fick mat och trivdes. 

Färden gick över vida vatten. Vi passe-
rade öar som Altappen som har lämning-
ar från industriepoken vid sekelskiftet. 
Där fanns både järnsmältverk och såg-
verk. 1908 brann hela samhället ned och 
Altappen avfolkades.

– Här är stora fjärdar och mycket vat-
ten, men samtidigt är det lite vatten att 
köra i. Skärgården är lömsk och grund, 
vilket har sin förklaring i att det fortfa-
rande är en stark landhöjning i Botten- 
viken med omkring en centimeter om året, 
menar Johan. Det blir en meter på 100 år.

På väg in till Brändöskär kunde vi be-
skåda Kristusstatyn som stod på en liten 
ö. Kanske inte lika imponerande som den 
i Rio, men i alla fall. På Brändöskär gui-
dade oss Ulrika och kunde visa på konst-
verk av Ola Taube. Sedan följde ett besök 

i öns kapell där psalmsången hördes vida 
omkring. Vår trubadur avslutade besö-
ket med Astrid Lindgrens fina visa Fattig 
bonddräng. 

Utveckling av kryssningstrafiken
För att öka mervärdet vid besöken i skär-
gården tog Ulrika initiativ till utbildning 
av speciella skärgårdsguider. Under 2010-
11 fick sex sådana guider sin utbildning 
på gymnasiet.

text & foto 
krister bång

Laponia Rederi AB
– MED VERKSAMHETSFÄLT BOTTENVIKEN

Johan Söderholm.



– Det är viktigt att göra vår skärgård le-
vande och kunna dess historia, menar 
Ulrika.

Det gäller också att hitta nya turistmål 
så att våra gäster får uppleva något nytt.

– Sedan vi tog över 2010 har vi utveck-
lat vår idé hela tiden. Vi skyndar långsamt 
i takt med att ekonomin tillåter. Redan 
2011 kom Kalix med i turlistan och sedan 
har även Piteå och Skellefteå tillkommit, 
säger Johan.

– En liten nackdel som vi har här i Luleå 
är den korta säsongen. Vi startar omkring 
den 20 maj och håller på september ut. 
Under den tiden har vi en omfattande tra-
fik. Ett problem kan vara att få tag på rätt 
personal, som spontant delar vår uppfatt-
ning om service och kvalité. I och med att 
det inte är så mycket turister i Norrbotten 
måste vi lita till lokalbefolkningen. Det 
medför bland annat att vi inte kan höja 
priset på våra kryssningar i den takt som 
vi skulle önska. Det ställer också krav på 
att hitta nya trevliga utfärder.

Ny trafik
– År 2015 tog vi över Luleå kommuns 
skärgårdstrafik. Av olika anledningar 
lämnade de forna entreprenörerna inte 
in något anbud. Vi hittade samtidigt ett 
fartyg, Symfoni, som väl lämpade sig för 
traden. Detta fartyg liknade till stora de-
lar Laponia med eget kök och trivsam 
inredning. Symfoni kan också användas 
till kryssningar då hon inte är uppbunden 
av sin tidtabellstrafik, vilket gör oss mer 
flexibla.

För mig som besökare blev det en ny 
spännande tur i skärgården. En rundtur 
tar nästan sex timmar. Som amatör på 
bryggan skulle jag utan att tveka styra 
mellan två öar för att nå nästa brygga på 

10 minuter. I stället fick vi runda två öar 
med en avsevärt längre sträcka och tiden 
till nästa brygga blev 50 minuter. Det är 
längre tid än vad det tar i Göteborgs södra 
skärgård att komma från Saltholmen till 
Vrångö via stopp på fyra bryggor.

Räkfrossa
Räkkryssningarna har ett starkt fäste i lo-
kalbefolkningen och är mycket populära. 
Även här hade jag tillfälle att följa med. 
Alla 118 platserna var bokade och ett an-
tal besvikna gäster som inte bokat bord i 
förväg fick vända om på kajen. Jag, som 
var gäst 119, fick den finaste platsen. På 
bryggan tillsammans med dagens kapten 
Anders Dahl. Som en liten specialitet ser-
veras det berömda Laponia-brödet på alla 
kryssningarna. Det är både mjukt och saf-

tigt och har en god smak då det är kryddat 
med en gnutta flingsalt.

Framtiden
– För oss gäller det att hela tiden utveckla 
vår affärsidé och kanske även förlänga sä-
songen. I dagarna ligger vi i slutförhand-
lingar om att köpa fyren på Germandön, 
restaurera den och göra den till ett nytt 
resmål. Här kan man även göra ett ex-
klusivt hotell med restaurang med lokala 
råvaror, funderar Johan. Under vintern 
skulle man kunna hyra en bogserbåt någ-
ra timmar och bryta is, något som skulle 
vara exotiskt. Vi tror att intresset för vår 
trakt kommer att öka i takt med att oron 
i världen tilltar. Vi tror inte att Norrbotten 
är med på terroristernas karta.

Bakgrund
Kalle Söderholm, som startade rederiet, 
har sina rötter från bogserbåtarna. Han 
drev under 1970- och 1980-talen bogser-
båten Ane, som då var den äldsta i Sverige 

Symfoni.

För oss gäller det att hela tiden 
utveckla vår affärsidé och kan-
ske även förlänga säsongen.

Ulrika Kommes.
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Rederi Laponias historia 

började med bogserbåten 

Ane, här på målning som 

finns på rederiets kontor i 

Luleå.

verksamma bogserbåten. Hon var byggd 
redan 1867 i Motala som passagerarbå-
ten Kalmarsund No 1. Sedan fick hon en 
brokig historia med trafik på Fryken och 
efter norrlandskusten. När Kalle köpte 
båten i maj 1973 bar hon namnet Nestor. 
Nu blev det i stället Ane. Nestor var en av 
Homeros omtalad urgammal kung under 
antiken. Ane var en sveakonung som off-
rade 9 av sina 10 söner för att få ett långt 
liv. Han blev 200 år. Kalle sålde båten 
1981 och ett år senare förliste hon, 115 
år gammal.

År 1984 började Kalle Söderholm med 
turisttrafik. Då inköptes Bellman 2 från 
Stockholm Sightseeing och fick namnet 
Sandskär, och sattes in i turisttrafik i Hap-
aranda och Kalix skärgårdar. Båten bygg-
des om från att vara ren transportbåt till 
en båt med serveringsmöjligheter. Arbetet 
utfördes på Seskarö, där Kalle bodde och 
där han hade ett eget varv. Yrkesfiskarna 
i området blev samarbetspartners för tu-
risttrafiken.

När Mysing 1990 blev till salu inköp-
tes hon och döptes om till Laponia af 
Seskarö. Hon byggdes om direkt med 
nytt kök och ny bar. Året därpå förläng-
des hon i Docksta med 2,5 meter vilket 
bland annat medförde att soldäcket blev 
större. Båten sattes in i trafik mellan Luleå 
och Kemi med taxfreeförsäljning ombord.

År 1993 flyttades verksamheten till 
Luleå med ett helt nytt koncept med en 
blandning av charter, dagsturer till olika 
öar, kvällsturer med underhållning och 
reguljära turer under högsäsong. Detta 
koncept gäller fortfarande.

Båtarna
När det gäller passagerarbåtarna inleddes 
trafiken med Sandskär. Hon levererades 
1950 från Fisksätra Varv strax utanför 
Stockholm och gick som sightseeingbåt 
där med namnen Maritania, Forsman 7 
och Bellman 2 innan hon såldes till Kalle 
Söderholm 1984. Hon blev kvar i rederi-
et fram till 1992 då hon såldes till Kalix. 

Numera återfinns fartyget i Holmsund, 
fortfarande med namnet Sandskär.

Nästa fartyg blev dagens Laponia. Hon 
byggdes 1989 av Hasse Westers mekanis-
ka på Bokenäset strax utanför Uddevalla 
med namnet Mysing för Utö Sjötaxi på 
Utö. År 1991 kom hon till Kalle Söder-
holm på Seskarö och har sedan dess tra-
fikerat Bottenviken med namnet Laponia 
af Seskarö.

Senaste tillskottet, Symfoni, byggdes 
också hon av Hasse Westers mekaniska 
på Bokenäset. Året var 1991 och hennes 
förste redare var Sten Engström Sjöservice 
AB, Norra Stavsudda. Redan då var nam-
net Symfoni. Sedan hade hon några oli-
ka ägare i Stockholmstrakten innan hon 
2010 hamnade i Norrköping. 2015 såldes 
hon till Laponia Rederi men äganderätten 
ligger på systerbolaget Seskarö Sea Char-
ter AB.

text & foto: krister bång

Sandskär på 1980-talet (Laponias foto).

 Skärgårdsredaren 4 -17 ★ 13 



Ändring av gränsen för skepp
Den 26 oktober antog Riksdagen en lag 
om ändring av sjölagens bestämmelser 
om registrering av fartyg. Ändringarna 
ingår som en del i en pågående översyn 
av sjörätten som benämns Regelförenk-
ling för sjöfarten. De regeländringar som 
nu beslutats rör bl.a. vilka fartyg som ska 
betecknas skepp enligt sjölagen. Denna 
ändring kommer att få ett flertal effek-
ter, inte minst vad gäller kreditsäkerhet i 
fartyg, och det kan därför vara intressant 
att kort beskriva bakgrunden till de olika 
begrepp som förekommer i sjölagen som 
beteckning för de farkoster som används 
för transport på vattnet (fartyg).

I svensk rätt saknas en entydig defini-
tion av begreppet fartyg. I boken Svensk 
sjörätt (2016) har professor Hugo Tiberg 
dock formulerat följande allmänna de-
finition av vad som ska anses utgöra ett 
fartyg i sjölagens bemärkelse: ett trans-
portmedel av inte helt obetydlig storlek, 
med skrov som flyter på innestängd luft, 
för befordran eller annan drift till sjöss 
men inte därjämte till lands eller i luften, 
vartill kommer att farkosten i fråga måste 
ha en styrförmåga (sid. 51). Denna defini-
tion omfattar alltså såväl en roddbåt som 
ett enormt containerfartyg. Samtidigt ute- 
sluts t.ex. pråmar som saknar styrför-
måga. Det ska dock noteras att de inter-
nationella sjövägsreglerna har en annan 
definition av fartyg och anger att i princip 
allt som kan transporteras på vatten ska 
anses vara fartyg och följa gällande sjötra-
fikföreskrifter.

Den svenska sjölagen talar alltså om far-
tyg och delar sedan in dessa i två katego-
rier, nämligen skepp och båtar. Tidigare 
har gällt en kombination av måtten minst 
12 meters längd (löa) och samtidigt minst 

4 meters bredd för att ett fartyg ska be-
tecknas som skepp. De fartyg som inte 
uppfyller dessa mått betecknas båt. Den-
na indelning av fartyg är unik för Sverige. 
Man ställer sig då frågan varför denna in-
delning gjorts och vilka effekterna blir av 
att ett fartyg är ett skepp och inte en båt.

Indelning mellan skepp och båt gjordes 
1975 i syfte att återspegla den allmänna 
gräns som ofta gällde och fortfarande 
gäller vid krav gällande bl.a. skeppsmät-
ning, certifikat och krav på beslut om 
säkerhetsbesättning, nämligen en brut-
todräktighet om 20 eller mer.  Staten ville 
helt enkelt hitta en form av ”standard-
mått” för de fartyg som skulle omfattas 
av säkerhetsbestämmelserna, och i vilka 
det också skulle gå att genom inteckning 
ta ut pantbrev på ett liknande sätt som 
när det gäller fast egendom. Ändring-
en grundades på en utredning av Sjö- 
fartsverket som visade att en gräns vid  
12 x 4 meters skrov i ”... tämligen väl  
sammanfaller med … 20 bruttoregister-
ton” (se prop. 1972:42, sid. 122). Genom 
att föreskriva vissa mått för att fartyg 
skulle betecknas som skepp kunde man 
också sätta en gräns för t.ex. när fartyg 
skulle skeppsmätas. 

Den nu beslutade ändringen träder i kraft 
den 1 februari 2018 och innebär att grän-
sen ändras så att fartyg med en längd över 
24 meter betecknas skepp, oavsett dess 
bredd. Denna ändring återspeglar ett an-

tal olika internationella författningar på 
området, bl.a. den internationella skepps-
mätningskonventionen från 1969, som 
föreskriver att fartyg med en längd om 
minst 24 meter ska skeppsmätas. Här kan 
man notera att Sverige har haft ett krav på 
att fartyg som är ”12 x 4 m” ska skepps-
mätas, medan den internationella kon-
ventionen, som många andra länder utgår 
från, på området alltså sätter ett mått som 
kan vara upp till dubbelt så stort i fråga 
om fartygslängd. 

Den praktiska konsekvensens som blir 
mest påtaglig för medlemsrederierna är 
sannolikt kopplad till kreditgivningen. 
Möjligheten att ta ut pantbrev i fartyg 
gäller, som nämnts ovan, nämligen en-
dast skepp och inte båtar.  När regler-
na ändras den 1 februari 2018 kommer 
man inte längre att kunna ta ut pantbrev 
i fartyg som har en längd om högst 24 
meter, trots att de tidigare räknats som 
skepp. Genom en ”farfarsregel” kommer 
de fartyg som idag är skepp, men högst 
24 meter långa, kunna kvarstå i skepps-
registret även framöver. Redan uttagna 
pantbrev blir alltså inte ogiltiga framöver. 
Man kommer dock inte att kunna ta ut 
nya pantbrev i dessa fartyg. Den redare 
som önskar ta ut pantbrev i ett fartyg med 
en längd om högst 24 meter måste därför 
ansöka om detta i god tid före den 1 fe-
bruari 2018. De fartyg som det inte finns 
några inteckningar i (och alltså saknar 
pantbrev) kommer automatiskt att föras 
över till fartygsregistrets s.k. båtdel. 

Ändrade förutsättningar för fartygs- 
finansiering
Av den ändrade gränsen följer alltså att 
man framöver inte kommer att kunna ta 
ut pantbrev i fartyg som inte är längre än 
24 meter. Detta skulle kunna föranleda 

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

Advokat Mattias Widlund

Nedslag i sjörätten

Den redare som önskar ta ut 
pantbrev i ett fartyg med en 
längd om högst 24 meter måste 
därför ansöka om detta i god 
tid före den 1 februari 2018.
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problem eftersom banker idag normalt 
begär pantbrev vid dyrare fartygsbyggna-
tioner eller fartygsköp. Det finns ett flertal 
alternativ att tillgå, bl.a. företagshypotek, 
båtbyggnadsförskott och leasing. 

Genom företagshypotek kan båtar 
(men inte skepp) ingå i en s.k. företagsin-
teckning, som ett rederi kan ta ut till för-
mån för sina borgenärer. Vid en konkurs 
har denna inteckning dock lägre prioritet 

än ett skeppshypotek (inteckning i skepp). 
Ett båtbyggnadsförskott medför en säker-
hetsrätt till förmån för en beställare av en 
båt för vad denne har betalat i förskott 
till varvet. Båtbyggnadsförskott kräver 
registrering hos Transportstyrelsen av ett 
skriftligt avtal om förskottsbeställningen. 
Denna säkerhetsrätt har samma prioritet 
som ett skeppshypotek vid varvets kon-
kurs. 

Vid en leasing behåller ett finansbolag 
äganderätten till fartyget, medan redaren 
disponerar det under en viss tid, ofta med 
en möjlighet att köpa loss det efter lea-
singperiodens slut.

Ansvar för vrak
I förra numret av Skärgårdsredaren (nr 
3/2017) beskrevs nya bestämmelser om 
ansvar för vrak. Regeringen har nu beslu-
tat att bestämmelserna, som införs i sjö-
lagen genom ett nytt kapitel (11 a), ska 
träda i kraft den 3 februari 2018.  

De medlemsrederier som har fartyg 
med en bruttodräktighet om 300 eller mer 
ska från detta datum upprätthålla en an-
svarsförsäkring (eller annan säkerhet) för 
det ansvar som rederiet kan komma att 
pådra sig för vrakbortskaffning. Är man 
osäker på om man har en försäkring som 
täcker detta ansvar bör man snarast kon-
takta sin försäkringsgivare för att utreda 
frågan.

NOT: 
Vrakbortskaffningsskydd ingår i 
Skärgårdsredarnas P&I-försäkring. 
red.anm

 Skärgårdsredaren 4 -17 ★ 15 



System och funktion på M/S Trubaduren
Panasonic har under sensommaren 2017 gjort en värmepum-
pinstallation ombord på M/S Trubaduren som ägs av rederiet 
Skärgårdslinjen och har sin verksamhet i Göteborg. 

Installationen var ett steg i Skärgårdslinjens mål att ha en 
hållbar och energieffektiv lösning för uppvärmning och tapp-
varmvatten ombord. Tidigare uppvärmning har skett med  
oljepanna vilket är en vanligt förekommande lösning på 
många båtar och fartyg.

Lösningen ombord på M/S Trubaduren är en Panasonic 
PACi Elite, med en värmekapacitet på upp till 31,5 kW och 
med drift ner till -25°C i utetemperatur. Värmepumpen är 
kopplad till en bufferttank från Polarenergi på 380L. På det 
här sättet så värms tanken upp till önskad temperatur och 
systemet hämtar sedan varmt vatten från tanken, för att förse 
båten med värme och tappvarmvatten.

Värmepumpen är även speciellt behandlad för att klara av 
det hårda klimat som den kan utsättas för till havs eller sjöss, 
utan att ingående komponenter ska ta skada av korrosion  
från vind eller vattenstänk.

Miljö och besparing
Värmepumpsinstallationen på M/S Trubaduren minskar 
miljöpåverkan i form av CO2 utsläpp och ger en stor energi-
besparing som i sin tur ger en markant reducerad kostnad för 
uppvärmning av värmesystem och tappvarmvatten. 

– Vi räknar med att göra en årlig energibesparing på cirka 
110 000 – 130 000 kWh/år i och med installationen av 
Panasonics värmepump vilket är 72 % jämfört med tidigare 
uppvärmningssystem. Det innebär i sin tur att investeringen är 
återbetald inom två år, säger Anders Åman på Skärgårdslinjen.

– Satsningen på värmepump istället för oljepanna är också ett 
viktigt steg i vårt arbete mot en hållbar resa, tillägger Anders.

Konverteringen blev relativt enkel då man redan hade ett 
vattenburet värmesystem ombord. Oljepannan fanns kvar 
under installationen som backup vid riktigt kallt väder.   
Konverteringen gjordes mellan körningarna då Trubaduren 

Trubaduren väljer  
uppvärmning utan utsläpp

Kontaktuppgift till Panasonic: 
Joakim Laurentz, Energispecialist/Projektingenjör.
Mobiltelefon: 0720-766636, 
e-post: Joakim.laurentz@eu.panasonic.com

låg vid kaj och resenärerna har inte påverkats nämnvärt av 
installationen.

– Med tanke på att vi haft planerade körningar under tiden vi 
gjort installationen så tycker jag det fungerat bra. Vi har en del 
finjusteringar kvar innan installationen är helt klar. Resultatet 
av hela installationen vet vi ju först om ett år när vi kan se svart 
på vitt vad det inneburit för oss, så vi väntar med spänning, 
avslutar Anders.

Anders Åman och Joakim Laurentz vid  
värmepumpen på Trubadurens däck.

16 ★ Skärgårdsredaren 4 -17



Med den målbilden framför sig har  
Eurofeeder Shipping AB, i samarbete med  
bl. a Energimyndigheten, utvecklat nya  
drivsystem, biohybrid, som är speciellt 
framtagna för eldrivna pendelbåtar och 
fraktfartyg i närtrafik.  Andreas Wester-
gren på Eurofeeder berättar att utveck-
lingsarbetet, som har pågått sedan 2014, 
har resulterat i miljösmarta drivlinor 
tillsammans med ett koncept för nyut-
vecklade pendelbåtar i tre olika storlekar. 

Utveckling och verksamhet har 
samlats under det gemensamma pro-
jektnamnet Emission Free Waterways, 
där det har samlats en mängd innova-
tiva, utvecklingsorienterade och starka 
industriaktörer. Där återfinns bland 
annat Damen Shipyards, Scandinavian 
Biogasfuels, SSPA, Göteborg Energi, Sus-
tainable Innovation, El & Marinteknik, 
Sandfirden och Vattenfall med.

Syfte med Testbäddar Stockholm  
och Göteborg
På uppdrag av Energimyndigheten 
utfördes en genomförbarhetsstudie med 
slutpresentation under Almedalsveckan 
2016. Resultatet blev enligt Eurofeeder 
följande:

 ✓ Studien bekräftar att det är fullt möj-
ligt att bygga pendelbåtar som drivs 
på förnybart och fossilfritt bränsle i 
form av trycksatt biogas. 

 ✓ Biogasen är lokalt producerad och 
stimulerar den cirkulära ekonomin.

 ✓ Studien konstaterar att en biohybrid  
blir mycket kostnadseffektiv, upp- 
fyller alla miljömål för 2030 samt 
har mycket låga drift- och under-
hållskostnader.

 ✓ Fartygen kan byggas i Sverige med 
svensk teknik och en stor mängd 
svenska underleverantörer.

 ✓ Fartygen blir så pass rena och miljö- 
effektiva att de från dag ett bidrar  
till minskade sjukvårdskostnader  
för vård relaterad till utsläpp från 
fossila bränslen. 

 ✓ Implementeringen av biohybrider  
i Stockholm och Göteborg blir före- 
dömligt enkel och billig tack vare  
att stor tillgång till biogas och att  
befintligt nätverk för leverans av 
biogas kan användas direkt. 

För att bekräfta genomförbarhetsstudiens 
resultat avser nu Emission Free Water-
ways att bygga två testbäddar i form 
av eldrivna pendelbåtar för att verifiera 
teknik och behov. Den ena pendelbåten är 
en kompositkatamaran och den andra en 
enskrovsbåt anpassad för året runt drift. 
Den första båten för demodrift kan leve-
reras 12 månader efter signerat avtal.

Drivlinan till pendelbåtarna –  
biohybrider
Den egenutvecklade drivlinan är en s.k. 
biohybrid som består av elmotor för 
framdrivning, batteribank för energi-
lagring samt en generator som laddar 
batteribanken och drivs med lokalprodu-
cerad biogas. Dagens elbåtar är begrän-
sade i fart och drifttid, vilket inte gäller 
för biohybriden. Genom att använda 
lokalproducerad biogas använder man 
dessutom en naturlig restprodukt från 
toalett- och matavfall, berättar Andreas 
Westergren.

Med det nya systemet uppnås en högre 
fart, för enskrovsbåten 12 knop samt för 
katamaranen 18 knop, och en drifttid 
på upp till 12 timmar utan stopp för 
laddning av batteribanken eller fyllning 
av biogas. 

Mål med Testbäddar
Med testbäddsprojektet ska fyra  
huvudmål uppfyllas:

 ✓ Bidra till att minska antalet bilar  
genom att erbjuda ett trovärdigt 
pendlingsalternativ.

 ✓ Avlasta hårt belastade vägar och 
pågående stora byggprojekt genom 
att komplettera kollektivtrafiken och 
möjliggöra ett minskat antal bussar.

 ✓ Verifiera teknik och logistik.

 ✓ Prova nya linjedragningar och  
pendlingsbehov.

Testbäddar för  
pendelbåtar 
MED FOSSILFRI DRIFT OCH FLYTANDE HÅLLPLATSER

Kollektivtrafik på vattnet är en starkt uppgående trend i många städer, såväl i Sverige som i flera Europeiska  
storstäder. I Stockholm har flera nya linjer startats, ett par med fossilfria elfartyg. De flesta linjer trafikeras dock  
med dieseldrivna fartyg, särskilt under utvärderingsperioden. Men framtiden kommer att behöva fler moderna  
miljösmarta fartyg som är fossilfria, energieffektiva och passar för snabba tillägg och effektiv omlastning.
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Genomförande Testbädd Göteborg
I Göteborg finns sedan många år en 
etablerad och väl fungerande pendelbåts-
service. Under senare tid har det diskute-
rats behov av att komplettera och avlasta 
befintlig kollektivtrafik från norra skär-
gården över Hisingen och in till centrala 
staden. Projektet avser därför att erbjuda 
den ena testbädden, som är en snabb-
gående katamaran, för testtrafik under 
ett år. Avstånden är längre och ett högre 
fartbehov finns. Under testet kan båten 
göra morgonturer från Öckerö in till 
Stenpiren, därefter kompletterande trafik 
på älven. På em / kväll kan motsvarande 
turer göras till Öckerö från Stenpiren, 
enligt Andreas Westergren. 

Genomförande Testbädd Stockholm
Stockholm har påbörjat sin nya resa mot 
att använda sjövägarna till ett nytt och 
kompletterande trafikslag. Testbädden 
kan komplettera befintlig kollektivtrafik 
i samarbete med nuvarande operatörer 
och även prova nya linjedragningar, 

menar Andreas. Målet är att locka 
över nya trafikanter och bilister att åka 
kollektivt. En ny linjedragning som har 
diskuterats för testrafik är mellan Gås- 
haga och Slussen, en ny och effektiv linje 
som binder samman Lidingö och Nacka 
samt avlastar ett hårt belastat Slussen. 
Sekundärt kan en ny linjedragning även 
trafikera mellan Fisksätra och Ropsten. 
Det finns många expanderande och ny-
byggda bostadsområden längs rutten där 
det skulle kunna vara intressant att få 
till en pendelbåtstrafik. Vidare ska man 
inte glömma bort Mälaren där linjen 
mellan Bällsta bro och Södersjukhuset 
är ett mycket effektivt komplement till 
rådande kollektivtrafik samt en linje mel-
lan Tappström och Vårby Strand, säger 
Andreas Westergren.

Bränslelogistik
I både Göteborg och Stockholm finns ett 
befintligt industrigasnät som kan använ-
das för leveranser av biogas till hemma-
hamnarna. Vid en permanent installation 

placeras en kompressor på den flytande 
hemmahamnen i en isolerad byggnad. 
En omfattande teknik och övervakning 
säkerställer att leveransen kan ske under 
kontrollerande former och gör att båtar-
na är fulladdade med gas och batteri- 
kraft på morgonen när de skall börja sin 
ordinarie trafik. Systemet är samma som 
används i dag på biogasbussarna. Under 
testfasen är det tänkt att gasen levereras 
med antigen el- eller biogasdrivna last- 
bilar, berättar Andreas. 

Forsknings och utvecklingsprojekt
Eurofeeder avser att driva ett utveck- 
lingsprojekt på en testplattform paral-
lellt med den dagliga verksamheten. 
Nästa fas i utvecklingen blir att bygga 
en demoplattform för drift med grön el 
och bränsleceller. Projektet finansieras 
med egna medel och externa bidrag. För 
faktainsamling och utvärdering är indu-
stri och forskning engagerade, avslutar 
Andreas Westergren.

Red.

Biohybrid Commutor 250, design Lars Modin, Damen.
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– När vi körde igång fungerade de befintliga lösningarna 
ganska dåligt. Marknaden saknade i princip konkurrens, 
priserna var ofta hutlösa och servicen ofta dålig. Det vill 
vi ändra på, säger Daniel Rasmussen, vd Onslip.

Den första molnbaserade kassa som Onslip utvecklade 
lanserades 2013.

– Men vi upptäckte snabbt att den var full med buggar 
och fungerade dåligt. Men det var samtidigt lärorikt och 
vi gick tillbaka till ritbordet och kunde året därpå lansera 
en riktigt bra version. Sedan dess har det tuffat på rejält.

Hantera kassan via en app
Att hantera sin kassa med en app på valfri enhet har 
stor fördelar gentemot de traditionella pc-burkarna eller 
knappkassorna, menar Daniel Rasmussen.

– När man väl laddat ner appen kan man komma 
igång direkt. Och eftersom den är uppkopplad till molnet 
är det enkelt att addera funktioner utifrån verksamhetens 
behov. Till exempel går det att integrera vårt system med 
Fortnox och Swishhandel. Med vår intelligenta backof-
fice så sparas all data för alltid vilket gör det enkelt att 
hantera exempelvis kundregister och presentkort.

Hur ska man då veta vilken typ av kassasystem som 
man behöver? 
Enligt Daniel Rasmussen är det framförallt två faktorer 
som styr: typ av bransch och storlek på verksamheten.

– Restauranger behöver ett kassasystem med bords- 
karta och möjlighet att hantera öppna notor, medan  
detaljhandeln behöver ett system som har streckkods-
läsare och hanterar kundregister och presentkort. Det 
bästa rådet vi brukar ge är att inte köpa på sig för stort 
system från början, utan istället köpa ett grundläggande 
paket och sedan addera funktioner allteftersom verksam-
heten växer och nya behov uppstår.

– Vi säljer allt från bara själva appen till helhetslös-
ningar med hårdvara. På så sätt kan vi erbjuda lösningar 
för alla sorters verksamheter.

Ser ni några trender?
– Swish blir större och större och efterfrågas allt mer.  
Vi märker också att fler generellt vill gå över från den 
gamla typen av knappkassor och istället investera i  
smidigare lösningar för smarta plattor.

Vad händer hos Onslip framöver?
– Från att själva ha stått för försäljningen kommer vi nu 
att börja samarbeta med återförsäljare, något som kom-
mer att skapa en ännu bättre tillgänglighet, säger Daniel 
Rasmussen. 

text: charlotta tingshammar 

Molnbaserade kassasystem

 
.

Snabbare, modernare lösningar och rimligare kost-
nader. Det är utgångspunkten för Onslip, ett företag 
som utvecklar innovativa molnbaserade kassa-
system. Med smart mjukvara förenklas arbetet för 
restauranger, caféer och butiker avsevärt.

FOTO: ONSLIP
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I slutet av oktober träffades deltagare 
från de nordiska länderna i Loen i Nor-
ge för att utbyta erfarenheter och lära 
av varandras branscher genom det 
nordiska nätverket NordPass. Förutom 
regelverk diskuterades miljöprojekt i 
de olika länderna.

Den norska föreningen HRF (Hurtigbåt-
forbundet) var värd för mötet och hade 
ordnat ett mycket intressant program 
som inleddes med studiebesök på varvet 
Brødrene Aa i Hyen. VD Tor Øyvin Aa 
visade deltagarna runt och berättade om 
tillverkningen av kompositfartyg. Det de-
signprisade fartyget Vision of the Fjords 
låg i hamnen så att vi kunde få komma 
ombord. Det fartyget är verkligen en vi-
sion av fjordlandskapet med dess serpen-
tinvägar och fantastiska vyer. Systerfar-
tyget Vision of the Future var just under 
byggnation i bygghallen. Även där fick vi 
gå runt och det var mycket intressant att 
se hur tillverkningen av kompositbåtar 
går till. Katamaranen Vision of the Futu-
re ska levereras i vår och kommer att bli 
helelektrisk. 

NordPass-mötet genomfördes på fantas-
tiska hotell Alexandra i Loen. Vi jämförde 
bland annat regelverken och det är utan 
tvekan så att Sverige nu går före i och med 
införandet av ett helt nytt regelverk för den 
nationella sjöfarten, med funktionsbasera-
de regler och systemtillsyn. Övriga länder 
utkämpar fortfarande strider om orimliga 
och irrelevanta detaljkrav.

Miljöarbete
Många olika tekniker testas i de olika län-
derna. Privata satsningar går ibland före 
trots merkostnader. 

Danskarna presenterade projekt med 
olika typer av elhybrider. Man har bland 
annat delvis elektrifierat befintliga färjor 
och utmaningen har varit att hitta bra sätt 
att förvara batteripack ombord. Det har 
även byggts några nya färjor för ren eldrift, 
t ex Öresundsfärjorna.

De tekniker som utvecklas i Norge är 
batteri, bränsleceller, biodrivmedel och 
olika elhybridlösningar. 50 färjor med hög 
grad av elektrifiering kommer de närmaste 
åren. Det byggs även hybrider med bio-
diesel och batteri som laddas i land. Om 
10-15 år tror man att 2/3 av färjeflottan 
är elektrisk, resten med kombinationer av 
hybrid med biodiesel och bränsleceller. In-
tressant är att det pågår ett 10-tal bränsle-
cellsprojekt runt om i Norge men till synes 
utan samkörning eller erfarenhetsutbyte. 
LNG-färjor är föremål för diskussion om 
de ska räknas som lågutsläpp eller inte. 
Det är ett dilemma för staten att dra mot 
fossilfritt samtidigt som man har tillgångar 
i fossila bränslen. Norge ligger en bra bit 
före övriga länder inom marina hållbara 
lösningar.

I Sverige finns det flera projekt med olika 
typer av elektrifiering, framför allt vägfär-
jor. Inom passagerarbåtstrafiken har några 
rederier gått över till HVO-bränsle (hydre-
rad vegetabilisk olja) som inte kräver nå-
gon anpassning men är dyrare än diesel i 
inköp.

Många olika projekt men ingen  
samkörning
Sammanfattningsvis tas det många små 
steg framåt och en hel del tillfälliga lös-
ningar görs för att få ner bränsleförbruk-
ning och utsläpp, men det stora steget till 
fossilfria transporter ligger än så länge 
ganska långt fram i tiden. Det finns ing-
en samkörning mellan länderna och man 
har olika inriktning. Även inom länderna 
pågår det olika projekt utan samkörning. 
Samfälligt konstaterades att det till slut är 
politiska beslut som styr vilka lösningar 
som kommer att användas i framtiden.

Svindlande höjder
Vi fick oss en tur med bergbanan upp på 
fjället Hoven med Loen Skylift. Känslan 
var som tagen ur filmen Örnnästet och 
inte blev det sämre när en hoppare kastade 
sig utför stupet på 1000 meter just när vi 
närmade oss toppen. Han klarade sig och 
hann upp och äta lunch för att därefter 
hoppa ännu en gång under vår resa ned 
från berget.

Slutligen gick bussen tillbaka till flyg-
platsen i Sandane för resa till Oslo och  
vidare till respektive huvudstad. Det är 
alltid lika givande att träffa dessa engage-
rade och kloka människor från våra grann- 
länder.
text & foto: leena tegevi

Nätverkande med NordPass i Norge

Vision of the Fjords är verkligen ett impone-
rande fartyg med nytänkande design.

Deltagare från vänster:  

Solbjørg Myklebust Aare, HRF,  

Lars Andre Rødne, Rødne Fjord 

Cruise, Jan-Erik Gustafsson,  

Rederi Ab J.L. Runeberg,  

Ted Lönnroos, Rederi Ab J.L.  

Runeberg för Passagerarfartyg i 

Finland, Affe Norgren, Skärgårds-

redarna, Lars Wolfgang Hansen, 

Småøernes Færgeselskaber, 

Ottar J.Aare, Hurtigbåtforbundet 

HRF, Søren Adsersen, Småøernes 

Færgeselskaber, Leena Tegevi, 

Skärgårdsredarna  

(Frode Sund, NHO Sjøfart  

saknas på bilden).
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Från kust & hav
Nytt kollektivavtal i skärgårdstrafiken
Almega Tjänsteföretagen och fackförbundet Seko har efter  
långa förhandlingar enats om ett nytt kollektivavtal för skär- 
gårdstrafiken. Efter det att facket varslade om konfliktåtgärder 
trädde opartiska medlare från medlingsinstitutet in för att leda 
förhandlingarna. Dessa konstaterade dock att de inte kunde lösa 
meningsskiljaktigheterna mellan parterna. I ett försök att öka 
trycket på parterna valde Almega att varsla Seko om lockout. 
Senare kunde dock parterna enas om ett nytt avtal inom ramen 
för det märke om 6,5 procents kostnadsökningar på tre år.

Ny eldriven färja över Göta Älv
Nu står det klart att den tredje älvskytteln som köps in för  
pendeltrafiken över Göta Älv blir en elhybrid som körs på både  
el och konventionellt fartygsbränsle. Västtrafik har skrivit avtal  
med varvet Uudenkaupungin Työvene Oy i Nystad, som ska  
bygga färjan. 

Färjan levereras hösten 2018 och sätts in i trafik vid tidtabell-
skiftet i december, om allt går enligt plan. Då kommer den att 
trafikera sträckan mellan Stenpiren och Lindholmspiren, tillsam-
mans med sina systerfartyg Älveli och Älvfrida.  

– Det känns väldigt bra att vi kan möta upp det ökande resan-
det över älven samtidigt som utsläppen minimeras. Det är en 
positiv satsning för göteborgarna, säger Lars Holmin (M), styrel-
seordförande i Västtrafik.

Färjetrafiken över älven har varit en succé sedan starten och 
resandet fortsätter öka. Under första halvåret 2017 gjordes  
1 042 000 resor med älvskyttlarna mellan Stenpiren och 
Lindholmen, en ökning med 18 procent jämfört med samma 
period 2016. Med den nya färjan kan Västtrafik köra en färja var 
femte minut i rusningstrafik istället för var sjunde som idag, en 
välbehövlig förstärkning av linjen. 

Då skytteln bara ligger still någon minut på varje sida älven 
hinner den inte ladda när den går i trafik, därför behöver den  
drivas på annat drivmedel när batterierna tar slut. Färjan kan köra 
i cirka fyra timmar på en laddning. När batteriet tagit slut kan det 
laddas under drift eller med el vid kaj. 

Den nya älvskytteln minskar utsläppen av koldioxid, kväveoxi-
der och partiklar med en tredjedel. Batterierna laddas med förny-
bar el från vindkraft och vattenkraft.

– Det här är ett sätt för oss att minska kollektivtrafikens miljö- 
påverkan samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö för våra kun-
der och besättningen ombord då driften är nästan ljudlös och 
bullerfri, säger Christer Olsson, ansvarig för Västtrafiks båttrafik.

Om tekniken slår väl ut kan det bli mer el på älven framöver. 
Älveli och Älvfrida är också förberedda för eldrift. Den nya färjan 
blir 33 meter lång och 9 meter bred. Den byggs för att klara 298 
passagerare och 80 cyklar. Färjan kommer ha likadana ändar så 
att den aldrig behöver vända för att kunna lägga till.

Positiva förslag för den maritima näringen i regeringens  
budgetproposition för 2018
Regeringen vill stimulera en överflyttning av gods från väg till sjö 
genom att föreslå ett tillfälligt Eco-bonussystem och föreslår att 
50 miljoner kronor avsätts årligen mellan 2018 och 2020 för att 
etablera sjötransportlösningar. Regeringen kommer även att ge 
Transportstyrelsen i uppdrag att undersöka om fler vattenområ-
den kan klassas som så kallade inre vattenvägar utöver Mälaren, 
Vänern och Göta älv. För besöksnäringen är det positivt att Göta 
Kanal tillförs ytterligare drygt 300 miljoner kronor för upprustning 
under de kommande tre åren.

Regeringen föreslår också att Luftfartsverket, Sjöfartsverket, 
Trafikverket och Transportstyrelsen får 40 miljoner kronor årligen 
under kommande tre år för att stärka den civila transportbered-
skapen. Detta för att minska samhällets sårbarhet mot bakgrund 
av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet. Här har 
sjöfarten en nyckelposition eftersom cirka 90 procent av svensk 
import kommer sjövägen.

Regeringen satsar också cirka 300 miljoner kronor för att för-
bättra havs- och vattenmiljöarbetet. Satsningen innefattar bland 
annat marint områdesskydd, insatser mot övergödning, insatser 
mot plaster i havet samt avancerad avloppsrening som en del för 
att begränsa utsläppen av läkemedelsrester till vattenmiljön.
(KÄLLA: Maritimt Forum)

Wista fick hållbarhetspris
Women’s International Shipping and Trading Association, Wista, 
tog i oktober emot Safety4Sea Sustainability Award för sitt 
arbete med att stärka möjligheterna för kvinnor inom sjöfarts-
industrin. Priset delades ut för andra året i rad i samband med 
Safety4Sea, en internationell konferens som behandlar sjö- 
säkerhet och hållbar sjöfart.

Lagen om sjöfylleri utvärderas
2010 infördes en nedre gräns på 0,2 promille för den som  
framför ett fartyg eller har en annan uppgift som är viktig för  
sjösäkerheten ombord. Det rör sig om personer på fartyg som 
kan köras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio  
meter. Riksdagen riktar nu ett tillkännagivande, det vill säga  
en uppmaning, till regeringen att utvärdera vad lagen har fått  
för konsekvenser. Vid uppföljningen bör man överväga om  
det finns behov av ändringar i lagen.

900 fall av sjöräddning under årets fritidsbåtsäsong
Antalet sjöräddningsinsatser från maj till och med september i år 
uppgick till 900, vilket är marginellt högre än 2016. Årets fritids-
båtsäsong blev därmed den mest sjöräddningsintensiva sedan 
2007.

– I den södra halvan av landet inträffade en av de blåsigaste 
junimånaderna på länge vilket kan vara en faktor till att antalet 
sjöräddningsärenden under juni var det högsta på åtskilliga år, 
säger Laila Svendsen, driftchef vid Sjöfartsverkets sjö- och flyg-
räddningscentral.

De län där flest sjöräddningsinsatser genomfördes var Västra 
Götaland (205), Stockholm (179) samt Skåne (126).
(KÄLLA: Sjöfartsverket)
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Claes Berglund ny vice-ordförande för ECSA
Vid sitt årsmöte den 9/10 på Cypern valdes Claes Berglund  
enhälligt med acklamation till vice-ordförande för ECSA.

– Detta innebär att Claes nu ingår i den yttersta ledningen  
för organisationen av ECSA och på så sätt kan vi ännu tydligare 
visa vårt engagemang för de europeiska frågorna som är otroligt 
viktiga för oss i Svensk Sjöfart. Claes kommer på sikt att därmed 
också inträda i rollen som President för ECSA om något år. Vi är 
från föreningen mycket glada och stolta över att ha fått detta  
erkännande, säger Pia Berglund, vice-VD Svensk Sjöfart.

Sjöfartsverket inför ny avgiftsmodell och höjer avgifterna
Sjöfartsverket inför en ny avgiftsmodell som börjar gälla 1 januari 
2018. Den nya avgiftsmodellen införs för att säkerställa en hållbar 
ekonomi för Sjöfartsverket. Samtidigt höjs farledsavgiften med 
9 procent för att säkerställa genomförande och utveckling av de 
tjänster som Sjöfartsverket tillhandahåller nu och i framtiden.

– Målet med den nya avgiftsmodellen är att tydliggöra vad 
avgifterna relaterar till för 
kostnader hos Sjöfartsverket 
och att skapa en avgiftsmo-
dell som är enklare att förstå 
och härleda direkt till den 
service och de tjänster som 
Sjöfartsverket erbjuder, säger 
Katarina Norén, generaldirek-
tör på Sjöfartsverket. 

Den nya avgiftsmodellen utgår från fartygens nettodräktighet, 
det vill säga lastutrymmets volym och fartygets möjlighet att ta 
passagerare. Tidigare beräknades avgiften på fartygets totala 
volym och storlek (bruttodräktighet). Förslaget slår hårdast mot 
krysssningsfartygen och övriga passagerarfartyg.

Svensk Sjöfart är mycket besvikna på Sjöfartsverkets beslut 
om att införa ny avgiftsmodell och höja avgifterna samt den 
process som lett fram till beslutet. Sjöfartsverket har beslutat att 
införa de nya avgiftsföreskrifterna trots att nära nog alla remiss-
instanser är kritiska till förslaget menar man på Svensk Sjöfart 
samtidigt som man frågar sig varför en remissprocess ens ge-
nomfördes. 

–  Vi förstår att Sjöfartsverket måste 
genomföra höjningar för att rädda sin 
ekonomi men det går stick i stäv med 
politikens ambitioner och kommer 
att få negativa effekter på miljön och 
sjöfartens konkurrenskraft. Ledande 
politiker borde reagera när myndighe-
ten tvingas ta beslut som leder precis 
rakt emot de politiska ambitionerna. 
Eller så får man vara tydligare med att 
den politiska ambitionen om att låta sjöfarten avlasta landin-
frastrukturen inte längre ligger fast. Detta beslut leder förstås 
till att transporter flyttas över från sjöfart till väg eller i värsta 
fall att transporter inte genomförs alls då industrins sjunkande 
konkurrenskraft omöjliggjort produktion i Sverige, säger Rikard 
Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Årets Hållbarhetskock 
finns på Strömmas fartyg
KC Wallberg är utsedd till 
Årets Hållbarhetskock av  
föreningen Vi Konsumenter.  
KC Wallberg är krögare på 
Strömma Kanalbolagets  
flytande restauranger,  
M/S Prins Carl Philip och  
S/S Drottningholm. Han 
driver även restaurang 
Gubbhyllan på Skansen. 

– Det är fantastiskt 
roligt eftersom det lig-
ger så mycket tid och 
engagemang bakom de 
senaste 15 åren som jag 
har fokuserat och arbetat 
kring just hållbarheten. Det 
finns dock givetvis mycket 

kvar att göra och hoppas att jag och mina härliga kollegors in-
vestering inspirerar även för andra, då blir det en dubbel hållbar 
lycka. Nu jobbar vi på och fortsätter att utveckla oss, säger KC 
Wallberg, Årets Hållbarhetskock 2017.

Föreningen Vi Konsumenter är en ung, fristående och parti- 
politiskt obunden organisation för alla konsumenter. Föreningen 
har tydliga kriterier för belöningsmottagaren:

• Kocken ska ha fokus på hållbarhetsaspekter i hela  
kedjan från gård till bord. Som tar ansvar för att råvarorna 
produceras med hänsyn till miljön och omsorgen om djuren.

• Restaurangen ska tillämpa källsortering och arbeta  
med att minska svinnet.

• Restaurangen bör vid varje tillfälle servera goda måltider  
tillverkade av råvaror, där lokal produktion prioriteras.

• Vegetariska och hälsosamma rätter bör alltid finnas  
som val på menyn.

Gustav Hemming (c) prisad
Priset Future Transport Award delades ut under mässorna Elmia 
Future Transport, Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road i 
Jönköping i oktober. Gustav Hemming, C, Miljö-, skärgårds- och 
regionsplanelandstingsråd i SLL, vann Future Transport Award i 
kategorin Public Transport. Det stod klart efter en festlig ceremo-
ni under Elmia-mässan i Jönköping 

Gustav Hemming är välkänd för mycket, inte minst för att han 
ivrat för mer och utökat kollektivtrafik till sjöss i Storstockholm. 
Så här motiverade juryn att just han ska vinna kategorin Public 
Transport:

”Driven av ideologi och den definitiva uppfattningen att det 
finns fler alternativ än de existerande för att leverera fungeran-
de kollektivtrafik. Vinnaren har varit en del av att etablera ett 
helhetstänkande som inkluderar – och expanderar – de marina 
alternativen som en del av kollektivtrafiken i en växande region.”

NES vill flagga svenskt på nya tankern
Northern Energy Supply (NES) får snart ytterligare en nybyggd 
tanker i flottan. I NES flotta finns sedan tidigare den svenskflag-
gade tankern Northern Kattegat och man vill även förse Northern 
Skagerrak med svensk flagg. Fartyget levereras i slutet av året 
och man planerar att sätta det i trafik i januari. Nyförvärvet inne-
bär en fördubbling av NES kapacitet för transport av bunker, 
smörjoljor och sludge. Fartyget har två huvudmaskiner vilket 
gör att man kan köra mer ekonomiskt. Om man ska gå långsamt 
kan man köra med en motor vilket minskar bränsleåtgången. 
Man har även gjort miljövänliga val av bottenfärg och smöroljor. 
Huvudmaskinerna är två Volvo Penta D13 på 370 kW.
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mässa med alla trevliga utställare 
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för Sjöfartsverket nya farledsavgifter 
som motverkar regeringens intention 
att använda vattenvägarna mer
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Över 100 deltagare utbildade i Systematiskt  
sjösäkerhetsarbete
Under hösten har en diger utbildningssatsning gjorts i föreningen, 
och drygt 100 personer har fått en introduktion i det nya natio-
nella regelverket vid sju olika tillfällen i Stockholm och Göteborg. 
Utbildningen har genomförts av Skärgårdsredarna i samarbete 
med advokat Mattias Widlund, Skarp Stockholm Advokatbyrå. 
Dessutom har Alandia försäkring och Transportstyrelsens hand-
läggare föreläst vid utbildningarna. 

Dags att verifiera ditt fartyg enligt det nya nationella  
regelverket
Den 1 april ska verifieringen vara klar för alla passagerarfartyg. 
Den ska göras en gång och är ett kvitto på att man kan köra 
under det nya regelverket. Vi rekommenderar medlemmarna att 
redan nu gå in i Transportstyrelsens egenkontrollsystem EKAN 
och börja registrera fartygen. Alla rederier ska ha fått inlogg-
ningsuppgifter. Adress till Ekan finns på vår hemsida under med-
lemssidor/Regler. Den 31 maj ska därefter självdeklarationen 
(efter egenkontroll) vara gjord (varje år). 

På vår hemsida / medlemssidor / regler finns det flera länkar  
till information om det nya regelverket. Gå in och titta!
Har ni frågor, besök Transporstyrelsens hemsida, Frågor och 
Svar om nationell sjöfart.

Lägre avgifter 2018
Transportstyrelsens årliga tillsynsavgift kommer att sänkas  
i och med att egenkontroll införs. Hela föreskriften finns på 
Transportstyrelsens hemsida. Sök på TSFS 2016:105

Skärgårdsredarna hälsar nya medlemmarna välkomna!
Antrophia Rederi AB med Tess och J-Shipping AB med Trindeln 
hälsas välkomna i föreningen.

NYA MEDLEMSFARTYG: 
Madam Rederi har köpt gamla Mysingen, byggd på 
Boghammars varv 1973, från Norge där hon trafikerade 
Gudvangen/Flåm som Fjord-Lord. Fartyget har döpts om  
till Draken.

Marina Läroverket bjuder in skärgårdsredare till praktikträff 
inför säsongen 2018
Välkommen till informationsträff i aulan på Marina läroverket,  
tisdag den 6 februari 2018 kl 17:00.

Syftet med träffen är att ge praktikhandledare grundutbildning 
i skolans ”Lärande i arbete” inför säsongen. Under kvällen finns 
tillfälle för redare och studenter att mötas. Här finns möjlighet  
för dig som redare att berätta om ditt rederi och ditt praktikant-
behov. Vi bjuder på fika och bulle. Maila din anmälan till:  
kristian.bergstrom@klartskepp.se

Styrsöbolaget köper M/S Walona
Styrsöbolaget har köpt in fartyget M/S Walona. M/S Walona 
har under de senast åren fungerat som charterfartyg, men även 
tidigare körts inom kollektivtrafik. Fartyget kommer nu att anpas-
sas för att bättre kunna användas inom Styrsöbolagets verksam-
het. I och med övertagandet döps fartyget om till M/S Kungsö.

Medlemsnytt

Tess.

Draken.

Trindeln.

FOTO: LEEENA TEGEVI
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FARTYGSREGISTRET INFORMERAR
Den 1 februari 2018 införs nya regler för registrering av fartyg i 
fartygsregistret. De nya reglerna ska förenkla registreringen av 
fartyg. Störst förändringar blir det för dig som har ett fartyg som 
är mellan 12.00 och 24.00 meter.

Nya fartygsmått – Vilka fartyg kommer att räknas som skepp, 
och vilka som båtar?
Fartyg vars största längd överstiger 24 meter kommer att räknas 
som skepp, och fartyg vars största längd är 24 meter eller mindre 
kommer att räknas som båtar.

Vilka fartyg kommer att behöva registreras?
Precis som idag så kommer alla skepp vara registreringspliktiga. 
Samtliga båtar vars största längd är minst 15 meter ska registre-
ras, oavsett vad båten används till.

Utöver detta kommer båtar med en största längd från 5 meter 
som används yrkesmässigt till något av följande, vara registre-
ringspliktiga:

• befordran av gods eller passagerare
• bogsering eller bärgning
• fiske eller annan fångst, eller
• uthyrning till allmänheten.

Inteckningar - Kommer jag att kunna ta ut inteckningar i mitt 
fartyg?
Du kan endast ta ut nya inteckningar i ditt fartyg från och med den 
1 februari 2018 om fartygets största längd överstiger 24 meter.  
Om ditt fartyg i och med de nya reglerna kommer att räknas  
som båt, och om du har inteckningar eller har sökt inteckning i 
fartyget innan den 1 februari 2018, så kommer fartyget att stå 
kvar i skeppsdelen. Du kommer att kunna använda de befintliga 
pantbreven som säkerhet för krediter, och de kommer att fort- 
sätta gälla till dess att de tas bort (dödas). Däremot kommer du 
inte att kunna ta ut nya inteckningar i fartyget.

Fartyg som står kvar i skeppsdelen när de nya reglerna börjar 
gälla kommer vid ägarbyte att behandlas som skepp.

Namnförbehåll och skeppsnamn – Vad händer med möjlig- 
heten till namnförbehåll och särskiljande skeppsnamn?
När de nya reglerna börjar gälla, kommer du inte längre kunna 
reservera namn i fartygsregistret genom att ansöka om namnför-
behåll. Befintliga namnförbehåll upphör att gälla den 1 februari 
2018.

Likaså tas kravet på särskiljande skeppsnamn bort den  
1 februari 2018. Det innebär att flera skepp därefter kommer  
att kunna ha samma namn. En nyhet i de kommande reglerna  
är att skeppsnamn som är ägnade att väcka anstöt inte kommer 
att få registreras.

Villkorlig registrering – Kommer det vara möjligt att registrera 
skepp och skeppsbyggen villkorligt?
Ja, från och med den 1 februari 2018 kommer det finnas möj-
lighet att villkorligt registrera skepp och skeppsbyggen. En för-
utsättning för en villkorlig registrering är dock att skeppet eller 
skeppsbygget måste registreras i Sverige för att slutligt kunna 
avregistreras i det utländska registret. Avsikten ska hela tiden 
vara att skeppet eller skeppsbygget slutligt ska registreras i  
det svenska fartygsregistret.

En villkorlig registrering kommer att gälla högst en månad,  
räknat från beslutsdatumet. Den villkorliga registreringen ger 
dock inte någon rätt till inskrivning av äganderätten eller av  
inteckningar.

Transportstyrelsen Övergångsbestämmelser – Vad händer den 1 februari?
Om du har ett ointecknat registrerat skepp, vars största längd 
är mellan 12 och 24 meter, så kommer det att föras över från far-
tygsregistrets skeppsdel till dess båtdel. Överföringen kommer 
att ske någon gång under perioden 1 februari 2018 – 31 januari 
2020. Du behöver inte göra någonting för att fartyget ska över-
föras till båtdelen och åtgärden är kostnadsfri. I samband med 
överföringen kommer ditt fartyg bland annat att tilldelas en ny 
signal.

Har du ett intecknat registrerat fartyg, oavsett längd, så 
kommer fartyget fortfarande vara registrerat i fartygsregistrets 
skeppsdel.

Frågor?
Under Frågor och svar – enklare registrering hittar du svaren på  
de vanligaste frågorna kring de nya reglerna. Om du har ytterligare 
frågor eller funderingar, kan du kontakta Fartygsregistret på följan-
de e-postadress: enklareregistrering@transportstyrelsen.se

Införande av riskbaserade regler för lotsplikt
Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete för att ändra 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:88) 
om lotsning. Reglerna grundar sig på en utredning från 1983 och 
syftet med ändringarna är att resurserna för lotsning ska använ-
das där behovet är som störst. Tanken är att en riskvärdering av 
lotsleder och fartygstrafik ska ligga till grund för bedömning av 
behovet av lots.

För att anpassa lotsplikten efter sjöfartens förutsättningar 
och med bibehållen sjösäkerhet möjliggöra morgondagens tek-
nik- och miljöutveckling ser Transportstyrelsen över reglerna för 
lotsplikt för att de ska bli

• förenklade,
• moderniserade, och med ett
• riskbaserat synsätt
• Målsättningen för ikraftträdande av ändringsföreskrifterna  

är den 1 oktober 2019.

Sjöfartseminarium 2018
Transportstyrelsens sjöfartsseminarium äger rum årligen och är 
ett forum för alla som är verksamma i sjöfartsbranschen. Tanken är 
erbjuda alla intressenter i sjöfartsklustret en mötesplats och infor-
mation om aktuella ämnen. Intressenter för seminarierna kan vara 
fartygsägare, redare eller andra som har ansvar för fartygssäker-
het, arbetsmiljö, miljöskydd, sjöfartsskydd eller fartygsdriften på 
ett rederi, dess underleverantörer eller andra verksamhetsutövare 
i klustret. Även myndigheter med ansvar för frågor med sjöfartsan-
knytning samt akademi och intresseorganisationer är välkomna.

Seminarierna brukar vara två dagar och det utgår en avgift för 
deltagande. På kvällen mellan mötesdagarna anordnas en gemen-
sam middag.

Den 7-8 februari 2018 är det åter dags för Transportstyrelsens 
sjöfartsseminarium. Denna gång i Stockholm på Lustikulla 
Konferens och Event på Liljeholmen. I år blir temat bredare och rik-
tar in sig på några de områden utveckling som sker inom sjöfarten 
så som:

• Autonom sjöfart
• Digitalisering
• Cybersecurity
• Sjöfartens infrastruktur (hamnar, kanaler, farleder)
• Forskning
• Nya regelverk m.m.

Föreläsare med representation från olika delar av branschen  
och från myndigheterna som arbetar med frågor som påverkar  
den svenska sjöfarten. Program kommer inom kort. 

Anmälan kan göras på Transportstyrelsens hemsida under 
Sjöfart/Fartyg/sjöfartsseminarium/2018. 
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Eco-Bonus 
Regeringen har beslutat att satsa 50 miljoner per år i tre år på ett 
nytt tillfälligt system som syftar till att minska utsläppen genom 
att förflytta transporter av gods från väg till sjöfart. Bland annat 
koldioxidutsläppen beräknas att minska markant genom det nya 
systemet, kallat Eco-bonus. Föreningen Svensk Sjöfart välkom-
nar budgetnyheten om en satsning på införandet av ett tillfälligt 
Eco-bonussystem.

Miljoner till forskning om sjöfart och miljö
Sjöfartens utsläpp av koldioxid och luftföroreningar som sva-
veldioxid, kväveoxider och partiklar påverkar människors hälsa 
och miljön. I ett nytt projekt har en forskargrupp från VTI och 
Göteborgs universitet fått 6,4 miljoner kronor för att analysera 
vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för 
att minska sjöfartens utsläpp.

– Det här är ett mycket viktigt projekt bland annat för att sjö-
farten står för en växande andel av miljöbelastningen och dis-
kussioner pågår om att flytta över fler godstransporter från väg 
till sjöfart, säger Inge Vierth, som är forskare på VTI och leder 
projektet.

Det är nödvändigt att utveckla nya och befintliga styrmedel 
eftersom man inte kan förvänta sig att sjöfartsnäringen frivilligt 
kommer att göra det som krävs för att nå miljökvalitetsmålen. 
Tidigare studier har inte analyserat vilka styrmedel och åtgärder 
som på ett kostnadseffektivt sätt kan minska sjöfartens samtliga 
typer av luftföroreningar, inklusive koldioxid. I detta projekt ska 
forskarna studera både åtgärder som fartygsägare- eller opera-
törer genomför på grund av att styrmedel införs eller förändras, 
och åtgärder som de gör på eget initiativ.

Finlands första hybridfärja
Vägfärjan Elektra är Finlands största med kapacitet för 90  
personbilar och 375 passagerare. Den är 98 meter lång och  
15,2 meter bred och har elektriska propellermotorer som får 
energi från snabbladdande batterier. Vid gång i is kan motorerna 
drivas via dieseldrivna generatorer. Färjan har också solpaneler 
som sommartid kan ge el för den s.k. hotellelen, det vill säga all 
el förutom själva driften. Färjan ska trafikera mellan Pargas och 
Nagu och är beställd av rederiet Finnferries från ett varv i polska 
Gdynia. Finferries mål är att 100 procent av tiden köra med el-
kraft. Det är tyska Siemens som ansvarar för den nya tekniken  
på färjan men Finferries har varit med i utvecklingsarbetet.

Kustbevakningen

Miljö & teknik

Lena Jönsson avgår
Kustbevakningens general-
direktör Lena Jönsson har 
skickat in en ansökan till 
regeringen om att bli entle-
digad från sin tjänst från och 
med mars 2018.

– Beslutet att under på-
gående förordnandetid få 
lämna min tjänst är helt och 
hållet mitt eget. Det har inte 

varit ett enkelt beslut att fatta eftersom jag trivs väldigt bra på 
Kustbevakningen, säger Lena Jönsson i ett pressmeddelande 
och fortsätter: 

– Jag har under senare år genomgått en svår hjärntumör- 
operation och efterföljande kärloperationer. Jag är nu helt frisk-
förklarad, men har kommit fram till att jag inte vill fortsätta leva 
ett hektiskt generaldirektörsliv.

Lena Jönsson tillträdde tjänsten i oktober 2014 då hon tog  
över efter Judith Melin.

Explosionsartad ökning av invasiv fiskart i Stockholms skärgård
SLU Aquas provfiske vid Muskö utanför Nynäshamn visar att  
den invasiva främmande arten svartmunnad smörbult fort-
sätter att öka kraftigt. När provfisket avslutades hade fler än 
1 800 svartmunnade smörbultar fångats totalt i år, vilket är mer 
än sex gånger så många som vid fjolårets fiske. Institutionen 
för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU 
Aqua) utför varje år provfisken för att undersöka fiskbestånden 
både längs kusten, i hav, sjöar och vattendrag. Provfisket med 
nätlänkar i Muskö är en del av den svenska övervakningen av 
kustfisk. Tack vare övervakningen kan man både följa utveck-
lingen av fisksamhället och upptäcka när nya arter etablerar sig. 
Kustfiskövervakningen finansieras övergripande av Havs- och 
Vattenmyndigheten (HaV). I vissa områden delas kostnaden  
mellan HaV och länsstyrelsen.

Bilfärja bantade 200 ton
En biltransportfärja som tillverkades på varvet Uljanik i Kroatien 
2016 fick stålet i tre av tretton däck utbytta mot sandwich-pane-
ler i komposit och sänkte vikten med 25 %. Bilfärjan Siem Cicero 
som levererades till Siem Shipping kan ta 7 000 bilar. 

Till årsskiftet kommer den nya teoretiska 
utbildningen i grundläggande säkerhet 
att lanseras som en e-learning utbild-
ning på nätet. Kursen är framtagen av 
Skärgårdsredarna och i huvudsak finan- 
sierad av Trafikverket och Stiftelsen 
Sveriges Sjömanshus.

På gång
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Nina börjar på Skärgårdsredarna
Från och med nästa år så får vi för-
stärkning på kansliet. Vi ser fram 
emot att välkomna Nina Yngve som 
ny arbetskamrat. Hon kommer initialt 
att jobba 50 % och i första hand in-
rikta sig på administrativa uppgifter 
som medlemsregister och mötes- 
arrangemang men även ta hand om 
uppdateringar på hemsidan. Nina 
kommer att ha sin arbetsplats i 
Göteborgsområdet, till att börja med 
på Styrsö hos Börjessons Sjötaxi 
och Charterbåtar. 

Nina har tidigare jobbat på Börjessons båtar och senast på 
DFDS Seaways. Hon har bland annat en kandidatexamen i sjö-
fart och logistik och Fartygsbefäl klass VII. Hon har också hjälpt 
till vid Skärgårdsredarnas leverantörsmässor och är ett välkänt 
ansikte för många medlemmar. 

Nina är 30 år, bor i Säve i Göteborg med man och två barn,  
1,5 och 4 år gamla.

Nina kommer att tillträda sin befattning 15/1 2018.

Erik Froste ny chef för Färjerederiet
Erik Froste blir ny chef för Färje-
rederiet efter Anders Werner, som går 
vidare till en ny tjänst som sjöfarts-
strateg inom Trafikverket. Erik har 
en bakgrund som sjökapten, med en 
lång erfarenhet som chef inom hamn- 
och rederinäringen.

– Jätteroligt. Det ska bli spännande 
att få bli chef för Färjerederiet. Jag 
ser fram emot att få vara med och  

påverka arbetet för en bättre miljö och omställningen till klimat-
neutrala transporter. Trafikverkets roll som samhällsutvecklare 
och möjligheten att påverka samhällsutvecklingen är det som 
lockar med det här jobbet, säger Erik Froste.

Erik Froste är utbildad sjökapten och transportingenjör. Han 
har arbetat till sjöss och är därmed välbekant med fartygstekni-
ken. Han kommer närmast från ett jobb som affärsutvecklare och 
platschef på Thor Shipping & Transport. Innan det var han  
vd för Södertälje hamn i tio år. Han börjar på Färjerederiet den  
15 november.

Erik Froste är 50 år, han bor i Strängnäs med sina fyra ung- 
domar i åldern 14–24 år. Fritidsintressena är barnen, träning och 
hälsosam livsstil. Han deltar gärna i maraton- och triathlonlopp. 

PressreleaserPerson & företagsnytt

Zeatec Group har köpt Adveto
Zeatec Group har förvärvat alla aktier i Adveto, Advanced 
Technology, och huvudkontoret flyttas från Spånga till 
Landskrona. Kontoret i Spånga kommer fortsatt att drivas av 
Kent Sylvén, grundaren till Adveto och huvudkontoret kommer 
att drivas av den nya VD:n, Peter Nilsson. Köpet kommer inte  
att betyda några större förändringar av hur Adveto jobbar i fram-
tiden. Adveto kommer att fortsätta fokusera på support och 
produktion av egna ECDIS-systems för professionell navigation 
ombord på fartyg. Försäljning av Advetos produkter kommer 
som tidigare att ske genom återförsäljare och det supportnätverk 
som Adveto under många år byggt upp i Sverige och de andra 
nordiska länderna.

– Det kommer att bli en intressant och utmanande uppgift för 
oss i Zeatec Group att tillverka ECDISsystem i våra lokaler i det 
Maritima Centret vid Oresund Dry Docks i Landskrona, säger 
Peter Nilsson.

Adveto är just nu delaktiga i ett mycket intressant EU  
utvecklingsprojekt som kallas STM. STM drivs av Svenska 
Sjöfartsverket inom EU och syftar till att få en säkrare,  
mer effektiv och miljömedveten maritim sektor. För mer  
information: Peter Nilsson, VD ADVETO, +46 705 860574.

SMTF en del av RISE  
Sedan 1 september är Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF)  
en del av RISE inom divisionen Safety & Transport. Föreningens 
medlemmar organiseras i ett medlemsnätverk och personalen, 
nu anställd av RISE, kommer fortsatt att arbeta med SMTF som 
varumärke och med en medlemsutsedd styrgrupp som ansvarar 
för den långsiktiga verksamhetsutvecklingen.

– Den resursförstärkning som sker genom samordningen 
med RISE hoppas vi skall bidra till större möjligheter att stödja 
behovsdriven utveckling inom den marintekniska näringen säger 
SMTF:s nye verksamhetsansvarige Fredrik von Elern. 

Den dagliga verksamheten kommer fortsatt att ha stort fokus 
på konkurrenskraften bland medlemmarna, genom att vara en 
röst i offentliga sammanhang, anordna seminarier, frukostmöten 
och gemensamma mässmontrar som medlemmarna prioriterar. 
Det här upplägget ger också möjlighet att bygga ut verksam-
heten i landet och Region Skåne har redan förstärkts med en 
verksamhetsansvarig, Andreas Bach.

Sammanslagningen ger dessutom kraft till den strategiska ut-
byggnaden av det maritima området inom RISE som nu pågår.

– Den här lösningen ger oss större möjligheter att överbrygga 
glappet mellan de marknadsnära behoven och tillämpad forsk-
ning och innovation som är vårt kompetensområde. Närheten 
till industri och övrigt näringsliv är av största betydelse för att vi 
skall kunna utföra den uppgiften vi har, att stödja näringslivets 
konkurrenskraft och förnyelse och inte minst vidareutveckla 
stödet till små- och medelstora företag. säger Tommy Hertzberg, 
enhetschef på RISE Safety & Transport.

Nina Yngve.

STABILITETSBERÄKNINGAR
FARTYGSKONSTRUKTION
PROJEKTERING
Vi har över 30 års erfarenhet av konstruktion,  
projektledning, klassällskap, sjöfartsverk, inredning,  
framdriftsystem, rörsystem, elsystem och drift- 
kostnadsutredningar. 
Lång erfarenhet av stål-, aluminium- och  
kompositkonstruktioner. 

LIGHTCRAFT DESIGN GROUP
Varvsvägen 6, 742 43 Öregrund
Tel 0173 - 469 66
e-mail: info@lightcraft.se  |  www.lightcraft.se
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Dr. Johannes Kriisa  
är sjömansläkare på  
Medicinska Intyg.

Fråga  
Sjömans- 
läkaren:

Stockholm

M
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ICINSKA INTYG

T      B

Tack till alla som kom och besökte vår monter i  
Göteborg! Bra samtal och frågor från både redare 
och myndigheter och en rolig möjlighet för oss att 
träffa folk i branschen och höra vad som är aktuellt. 

Arbete med farliga ämnen
En återkommande fråga gällde personal som arbetar 
med underhåll och farliga ämnen så här kommer några 
saker att tänka på vad som gäller när man arbetar med 
härdplaster, epoxifärg eller andra farliga ämnen. 
Härdplaster är ett samlingsnamn för speciella plaster 
(polymerer) som är konstruerade för att klara av värme, 
på engelska kallas de thermoset. Exempel på härdplaster 
är epoxiplast, fenoplast, akrylatplast, esterplast, amino- 
plast och polyuretan-/uretanplast. Alla dessa har tagits 
fram med sina unika egenskaper lämpade för en specifik 
uppgift, vilket sträcker sig från färger och lim till brandtät-
ning samt isolering av rör eller fogskum. De används ofta 
i utsatta miljöer och ofta på fartyg. Detta stora spektrum 
av användningsområden gör att man kan stöta på härd-
plaster i många olika sammanhang. 

Härdplaster orsakar lätt allergier och annan överkänslig-
het och kräver därför regelbundna läkarundersökningar, 
så kallat Tjänstbarhetsintyg, vilket regleras av arbetsmil-
jöverket. Godkänt intyg krävs för att få använda material 
av den typen på arbetet.

Arbetsgivaren är följaktligen skyldig att kartlägga vilka 
härdplastkomponenter som förekommer på arbetsplat-

sen och meddela det till undersökningsläkaren. Detta 
avgör vilken typ av undersökning som skall genomföras.
 
Ur ett medicinskt perspektiv är det största problemet att 
härdplaster på olika sätt retar immunförsvaret. Problem 
kan uppstå både direkt och på sikt. Vanliga symtom är 
astma eller retade luftrör, eksem på huden eller irritation  
i slemhinnor såsom ögon. Dessa besvär kan bli mycket 
handikappande och kan kvarstå även om man inte 
utsätts för plasten längre. Det riskerar också att göra en 
känslig för helt andra ämnen (tex tobaksrök, parfym,  
kall luft).

Viktigt är alltså att:
• Kartlägga om det förekommer den typen av ämnen  

på arbetsplatsen.
• Informera och utbilda personal om faror och skydds-

åtgärder.
• Om någon klagar på besvär från hud eller luftvägar  

bör de snarast få en läkarbedömning.
• Regelbundet erbjuda läkarkontroller och uppföljning  

av personal: vänd er till er företagshälsa för råd.

Vi önskar allt gott inför vintern!

P.S. Alla som drömmer om våren,  
tänk på att det är hög tid att vaccinera 
sig mot TBE för att det ska ge bästa  
skydd till nästa sommar. 
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Vilket sammanträffande. Faktum är att de mikroskopiska små 
liven som varje sommar klumpar ihop sig och upprör svenska 
badentusiaster också har stor potential att förse bil-, båt- och 
flygtrafik med miljövänligt och förnyelsebart bränsle inom en 
snar framtid. 

Dessa gröna, fotosyntetiska organismer är cyanobakterier och 
mikroalger, som likt växter livnär sig på koldioxid i luften med 
hjälp av energi från solen.  Vissa arter av mikroalger omvandlar 
en del av koldioxiden till olja som se-
dan kan utvinnas och omvandlas till 
biodiesel eller till och med flygbränsle. 
Cyanobakterier lagar i regel inte olja 
på samma sätt som mikroalger men 
med hjälp av dagens biotekniska verk-
tyg är det möjligt att omprogrammera 
dessa att syntetisera värdefulla kemi-
kalier, däribland bränslen med skilda 
egenskaper. Idén är i teorin mycket 
tilltalande men det krävs förbättrad 
produktivitet och lägre energikostna-
der för att tillverkningsprocessen ska 
vara ekonomiskt hållbar och kunna 
konkurrera med dagens relativt låga 
priser på fossila bränslen.

På Science for Life Laboratory i 
Stockholm drivs det forskning för att 
utveckla bakterier som kan omvandla 
koldioxid till drivmedel och värdeful-
la kemikalier. Här sitter Paul Hudson 
och hans flitigt arbetande forsknings-
lag från Kungliga Tekniska Högsko-
lan. När gruppen startades för fem 
år sedan kretsade forskningen mestadels kring att få cyanobak-
terier att producera biobränslet butanol genom att modifiera 
dess metabolism. Nu gör deras cyanobakterier 50 gånger mer 
butanol än tidigare, men produktiviteten behöver bli minst 10 
gånger högre för att nå industriell nivå. På liknande sätt jobbar 
de även på att uppfinna bakterier som kan tillverka andra ke-
mikalier, t.ex. fettalkoholer och mjölksyra. Dessa kan användas 
som komponenter i kosmetika respektive biologiskt nedbrytbar 
plast. 

I labbet studeras också andra typer av koldioxidätande  
bakterier som använder vätgas istället för solljus som energi- 
källa. Gruppen driver även en del grundläggande forskning 

som inriktar sig på att få djupare förståelse för vad som händer  
inuti dessa komplexa cellfabriker.

Redan under andra världskriget började tyska forskare odla 
mikroalger för att lösa dåvarande energiproblem. Men det var 
först mot slutet av 70-talet i samband med oljekrisen i USA som 
utvecklingen tog ett språng. President Jimmy Carter initierade 
”The Aquatic Species Program” där omkring 3 000 algarter 
isolerades från naturen, varav ett 50-tal karakteriserades som 
lovande oljeproducenter. Tyvärr stagnerade utvecklingen när 
priset på olja återigen sjönk och finansieringen sinade. Men så 
fort oljepriserna började stiga igen strax efter millennieskiftet 
tog  forskningen fart på nytt. Sedan dess har stora framsteg 
gjorts och många företag har skapats med mål att lansera den 
första storskaliga produktionen av algbränsle. Till och med 
Exxon Mobil, världens största oljebolag, har satsat på algolja. 
De finansierar bioteknikföretaget Synthetic Genomics med 5 

miljarder kronor över tio år för att 
skräddarsy en genmodifierad alg som 
tillverkar olja. Synthetic Genomics är 
ett företag grundat av Craig Venter, 
som på 1990-talet ledde sekvense-
ringen av det mänskliga genomet. 
Deras senaste algstam innehåller hela  
40 % olja och i laboratoriet är pro-
duktiviteten hög. Dessutom behöver 
inte processen ske på brukbar mark, 
vilket innebär att den inte konkur-
rerar med spannmålsindustrin och 
matproduktion.

Det har dock visat sig svårt att ta 
steget från labbet till kommersiell 
produkt. Problem vid uppskalning 
av processen och den hårda kon-
kurrensen med fossila bränslen har 
lett till att flera företag inte lyckats 
åstadkomma en ekonomiskt håll-
bar verksamhet. En dellösning på 
problemet är att maximera värdet av 
de skördade algerna. Biomassan som 
blir över efter att huvudprodukten  

extraherats kan exempelvis omvandlas till en oljeliknande  
vätska genom behandling under högt tryck och temperatur, 
så kallad hydrot-hermal liquefaction. För ökad ekonomisk 
stabilitet kan det i utvecklingsskedet även vara en god idé att 
samtidigt odla alger som tillverkar produkter med ett högre 
marknadsvärde, såsom kosmetika eller kosttillskott. Man ska 
inte heller glömma att framtiden är oviss. Stigande oljepriser 
och ökade värderingar av miljön kan leda till att den gröna 
sköldpaddan i slutändan står som segrare.

Jan Karlsen och Paul Hudson
School of Biotechnology KTH

Bränsle från gröna cellfabriker
Du har precis kommit fram till badbryggan för att ta ett 
svalkande dopp i sommarvärmen. Till ditt största missnöje 
märker du att vattnet är fullt av gröna, gula, slemmiga, 
små klumpar. I handradion pratar de om växthuseffektens 
hot mot mänskligheten och vår planet, samt behovet att 
utveckla hållbara bränslen som inte bidrar till stigande 
koldioxidhalter i atmosfären. 

På Science for Life Laboratory i Stockholm drivs det forskning för att utveckla  
bakterier som kan omvandla koldioxid till drivmedel och värdefulla kemikalier.

Jan Karlsen, KTH.
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✯  Här fortsätter Porträttet i serien om föreningens historia

Det är nu snart åttio år sedan familjen 
Börjesson på Donsö i Göteborgs södra 
skärgård startade sin första rederirörelse. 
Det handlade inledningsvis om en enkel 
beställningstrafik mellan öarna. 1939 var 
året som Henriks farfar och farmor, Hil-
mer och Ellen Börjesson, startade med sni-
pan ”Britt”, som kunde ta ombord högst 
tolv passagerare.

Henrik berättar: ”Det var väl inte helt 
klart att jag skulle börja inom familjeverk-
samheten. Av någon underlig anledning 
blev det inom maskin som jag inledde 
min utbildning, och det var inte säkert att 
jag skulle arbeta med passagerarbåtar. Jag 
hann med att arbeta som jungman/matros 
både i frakttrafik och på Tysklandsfärjor-
na under 70-talet innan jag som 20-åring 
gjorde värnplikt i flottan med jagaren 
’Halland’. Det blev det många spännan-
de resor med kungligheter på statsbesök 
ombord.

Sedan dess har jag varit verksam inom 
passagerartrafiken i Göteborg och på väst- 
kusten med avbrott för studier på sjöbe-
fälskolan och från vissa vinterperioder då 
jag seglat styrman i handelsflottan.”

Tidigt med i Skärgårdsredarna
”Vi var med redan från starten då 
SWEREF, som senare blev Skärgårdsre-
darna, grundades 1988. Vi tyckte att det 
var viktigt att organiseras i en förening 
som drev frågor redan på den tiden, även 
om den inte från början var remissinstans. 
De som startade föreningen gjorde ett 
fantastiskt arbete. Vi kan verkligen tacka 
Klockar-Pelle, Curt Sundqvist m.fl. som 
var de som först samlade ihop redarna.

Själv kom jag med på allvar 2002 då jag 
fick en förfrågan om jag ville ingå i för-
eningens säkerhetsgrupp. Det handlade 
då främst om sjösäkerhet och andra frå-
gor som ställdes till Sjöfartsverket. Med 

fanns då även Björn Justin, Alf Norgren 
på Strömma, Henry Westerberg på Wax-
holmsbolaget och några andra. Det har 
varit intressant att vara med på den här 
resan med först Sjöfartsverket, som sena-
re skulle utvecklas till Transportstyrelsen, 
och följa hur myndighetens roll har för-
ändrats med åren. 

Den första tiden, då vi en gång om året 
reste till Sjöfartsverket i Norrköping, var 
jag mest med för att få en insikt om hur 
det gick till på mötena. På de första möte-
na hade man över huvud taget inte rätt el-
ler möjlighet att komma med invändning-
ar. Allt var väldigt strikt och formellt. På 
den tiden hänvisade man till det bestämda 
regelverket. Om någon hade några frågor 
om förändringar var svaret ofta att ’det 
går inte, för det står så i regelverket!’. Det 
är intressant att se hur allt har föränd-
rats. Samarbetet med myndigheten var då 
helt annorlunda jämfört med idag, Idag 

Henrik Börjesson  
styr föreningen vidare

Henrik Börjesson är något så sällsynt i svensk skärgårdstrafik som den tredje generationen  
inom en och samma rederirörelse. Rederiet drivs nu tillsammans med fjärde generationen  

Olle Börjesson. Det är något att vara stolt över. Henrik kan också berätta spännande historier om  
då han som ung matros var med ombord på jagaren ”Halland”. Det var under den tid på  

1970-talet då det ännu fanns jagare inom svenska marinen. 
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har vi en dialog med myndigheten om 
hur vi tillsammans kan skapa regler och 
bestämmelser som är relevanta och lo-
giska för inrikes sjöfart. Många års idogt 
arbete och påverkan har nu resulterat i 
PNF, ett anpassat regelverk för nationell 
sjöfart. I åratal har vi också påvisat för 
myndigheten att reglerna för behörighe-
ter och tjänstgöringstider bör omarbetas 
till kortare praktiktider med mer kvalitet. 
Nu ser vi också resultatet av vår envishet, 
nya anpassade regler träder i kraft 2018. 
Det känns mycket tillfredställande då re-
presentanter för Transportstyrelsen säger 
att de stora förändringarna kommit till 
mycket tack vare Skärgårdsredarnas ar-
bete och påverkan.”

Skärgårdredarnas styrelse
År 2006 blev Henrik föreslagen av valbe-
redningen att ingå i SWEREFs styrelse.

De första åren blev lärorika och efter-
hand blev Henrik, med stor hjälp från 
Leena Tegevi, alltmer insatt i förenings-
arbetet.

I slutet av första decenniet på 2000-talet 
blev det en hel del turbulens i föreningen 
om hur arbetet skulle skötas och många 
viljor skulle samsas. Henrik försökte inta 
en opartisk ställning och lyssna på de 

olika uppfattningarna vilket för honom 
överraskande ledde till att medlemmar 
från båda lägren föreslog honom som ny 
ordförande när Arne Welin önskade avgå 
som ordförande.

Fr.o.m. år 2010 var Henrik ordförande 
och Arne Welin VD i Skärgårdsredarna.

Henrik berättar:
”Jag hade god hjälp av Arne som fortsatte 
några år som VD och jag lärde mig mycket 
på vägen. Det mest givande har varit kon-
takten med sjöfartsmyndigheten och att 
fortsätta den envisa påverkan som Arne 
till stor del en gång startat och som sagt 
nu har resulterat i ett helt nytt regelverk.

En stor utmaning blev det naturligtvis 
2012 då Arne önskade dra sig tillbaka 
och avgå som VD och vi skulle försöka 
hitta en kompetent person till en halvtids-
tjänst som VD. Förvånansvärt och myck-
et smickrande för föreningen var att ett 
tiotal etablerade personer inom främst 
sjöfart sökte anställningen, men tyvärr 
ingen med direkt erfarenhet och insikt 
om skärgårdsredares verksamheter. Jag 
hade min uppfattning om vem som var 
bäst lämpad för VD-uppgiften men jag 
hade nog inga större förhoppningar om 
att personen skulle vilja avsluta sin dåva-
rande heltidsanställning mot en halvtid i 
Skärgårdsredarna. Jag sa i varje fall till Alf 
Norgren att den bästa lösningen vore att 
han med sin förmåga och erfarenhet ville 
bli VD för Skärgårdsredarna. Affe hade 
naturligtvis funderat på möjligheten inn-
an men kanske gjorde min fråga att han 
tog sista klivet till VD-posten. Affe valdes 
av en enhällig styrelse till VD i Skärgårds-
redarna.                           

En uppgift som jag också tog på mig 
som ordförande var att få in en första or-
dinarie kvinnlig ledamot i styrelsen. 2012 
blev Margareta Stenbock von Rosen den 
första kvinnan i Skärgårdsredarnas styrel-
se och sedan dess finns det minst en kvin-
na i styrelsen.”

Något som Henrik från första början 
var angelägen om var att regler måste 
införas för mindre fartyg utan passage-
rarcertifikat, de s.k. tolvbåtarna. Många 
av föreningens medlemmar upplevde en 
osund konkurrens från dessa båtar som 
transporterade passagerare med i många 
fall dålig sjösäkerhet och trygghet för 
passagerarna. Till slut lyckades Skär-
gårdsredarna övertyga myndigheten om 
problemets omfattning, vilket tog sin tid. 
Myndigheten började agera, vilket också 
tog sin tid, men nu efter att det varit på 
bordet i drygt 10 år så blir även dessa bå-
tar reglerade i de nya nationella reglerna.

Henrik berättar vidare: 
”När jag avgick som ordförande 2016 
och fortsatte som ledamot hoppades jag 
kunna organisera ett mer omfattande  
miljöarbete inom föreningen. Det handla-
de först om att organisera en arbetsgrupp 
med medlemmar som brann för miljö och 
klimat. Det visade sig dessvärre vara lätt-
are sagt än gjort, då medlemmarna oftast 
hade fullt upp med sin dagliga verksam-
het. Det är vanligt att många skjuter pro-
blem av den här sorten ifrån sig.”

”Vi har idag en hel del innovativa med-
lemsrederier som arbetar på egen hand 
och försöker ställa om till en mer hållbar 
och fossilfri sjöfart och Leena Tegevi har 
skrivit flera viktiga artiklar i vår tidning 
om medlemmarnas miljöförbättringar. Vi 
hoppas kunna påverka vår inrikes sjöfart 
och förmedla dessa kunskaper till alla 
våra medlemmar. 

Tyvärr är det alltför få människor och 
organisationer som tänker och planerar 
för kommande generationers välbefinnan-
de och livsvillkor. Våra barnbarn kommer 
att undra varför vi inte gjorde något trots 
att vi visste om att de skulle bli offer för 
vår negativa miljöpåverkan.”

Red.

FOTO: LENNART JARNHAMMAR
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TRANSPORTSTYRELSENS ARBETE MOT EN

fossilfri transportsektor

Transportstyrelsen är en av sex myndig- 
heter som i våras presenterade en gemen- 
sam strategisk plan för omställning av 
transportsektorn till fossilfrihet. Den 
strategiska planen är en del i det reger-
ingsuppdrag som Energimyndigheten  
har att samordna nämnda omställning. 
Förslagen som myndigheterna lade fram 
för sjöfartens del omfattar olika ekono-
miska styrmedel, kunskapshöjande insat-
ser, forskning och internationellt arbete. 

– Nu fortsätter arbetet i alla myndig- 
heterna med att ta förslagen i den 
strategiska planen vidare, säger Sofia 
Malmsten som var projektledare för  
den del som rör sjöfarten. 

En del förslag kan myndigheterna direkt 
börja arbeta med. Andra kräver beslut 
från regeringen, till exempel förslaget 
om att förlänga skattenedsättningen för 
landansluten el i hamn efter 2020, och 
att utöka skattenedsättning så att den 
även gäller mindre fartyg, laddning av 
batterier och lindragna elfärjor.

Transportstyrelsen är framförallt inblan-
dad i det internationella arbetet, och för 
Sveriges talan i FN:s sjöfartsorganisation 
IMO och andra internationella forum på 
uppdrag av regeringen.

– Eftersom sjöfartssektorn har en stark 
internationell prägel, där mycket av 

regelverken beslutas utanför Sverige, är 
det internationella arbetet jätteviktigt. 
Det pågår förhandlingar nu om globala 
reduktionsmål och styrmedel för inter-
nationell sjöfart i IMO, och där driver 
vi en hög ambitionsnivå, berättar Sofia 
Malmsten. 

Den strategiska planen och delrappor-
ten om sjöfartens omställning till fossil-
frihet kan du hitta på Energimyndighet-
ens hemsida. Red.

Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030  
jämfört med 2010. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.  
Så står det i de nya klimatmål som riksdagen antog tidigare i år. Vi frågade Transportstyrelsen hur de  
arbetar med omställningen till fossilfrihet. 

Andra kräver beslut från regeringen, till exempel förslaget om att förlänga  
skattenedsättningen för landansluten el i hamn efter 2020, och att utöka den 
så att den även gäller mindre fartyg

Elfartyget Movitz laddar sina batterier på tio minuter vid kajen på Riddarholmen i Stockholm. FOTO: GREEN CITY FERRIES
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