
Nyhet!
Skärgårdsredarnas
webbaserade
säkerhetsutbildning

2018 – VOLYM 93
ÅRGÅNG 24

PRIS 52:-

Nr 1
OFFICIELLT ORGAN FÖR 
SKÄRGÅRDSREDARNA

FARLEDSAVGIFTER – VEM VILL BETALA FÖR INGENTING?  |  CHARM CHARTER AB

SKÄRGÅRDS
REDAREN



God fortsättning på det nya året. 2018 kommer bli ett inten-
sivt år med många nya utmaningar och möjligheter. Arbetet 
med att verifiera våra fartyg och implementera de nya natio-
nella reglerna är i full gång. Även om det blir lite extra arbete 
i vår innan allt är på plats tror vi att funktionsbaserade regler 
är rätt väg att gå.

Under hösten har Skärgårdsredarna arrangerat introduk-
tionsutbildningar i de nya nationella reglerna. Ett hundratal 
medlemmar deltog vid 6 tillfällen och det kändes som be- 
hovet var stort då funktionsbaserade regler är något helt 
nytt för oss i skärgårdstrafiken. 

Under februari kommer vi att lansera branschens nya 
CBT-utbildning (computer based training) Introduktion i 
Grundläggande Säkerhet. Utbildningen har tagits fram  
av branschorganisationen Skärgårdsredarna i samråd med 
Transportstyrelsen och anordnare av sjösäkerhetskurser.  
Vi hoppas att många tar del av utbildningen som är gratis 
och att det leder till ytterligare kvalitetssäkring av säkerhets-
utbildningar och ökande säkerhetsmedvetande hos alla som 
ska jobba ombord.

Under 2018 kommer en ny upphandling av kollektivtrafik i 
delar av Stockholms skärgård att genomföras. Vi hoppas att 
SLL trafikförvaltningen jobbat igenom anbudsunderlagen så 
det är tydligt vad som efterfrågats och att man ställer krav 
på kvalifikationer och erfarenhet vid tilldelning så vi får en 
bra och långsiktig lösning på trafiken. Skärgårdstrafik är en 
komplicerad verksamhet vilket gör att tilldelning måste göras 
till det bolag som kan visa att man vet hur ”hantverket” går till.

I skrivande stund väntar jag på att delta på Transport- 
styrelsens Sjöfartsseminarium 7-8 februari. Årets inslag 
är bl.a. autonom sjöfart, digitalisering, cybersecurity, sjö-
fartens infrastruktur, forskning, nya regelverk m.m. Många 
intressanta och utmanande frågor för sjöfarten. Tittar vi på 
Skärgårdstrafiken så är våra närmaste utmaningar på miljö-
sidan. Många bra initiativ har tagits av enskilda redare i form 
av exempelvis eldrivna fartyg eller HVO som bränsleval.   
För att det ska bli ordentlig fart på miljöomställningen tror 
jag dock att trafikupphandlarna måste ställa tydliga miljö- 
krav och även vara beredda att betala för detta.

Enligt tillväxtverket (2016) ökade antalet utländska besöka-
re med 11 % och besöksnäringen stod för 6 % av Sveriges 
totala export av varor och tjänster. Preliminära siffror för 
2017 visar på fortsatt positiv utveckling. Besöksnäringen 
är således ett mycket viktigt bidrag till Sveriges BNP. 
Skärgårdstrafiken och båtsightseeing är en viktig del av 
denna framgång. Frågan är bara hur vi kan utöka båttra-
fikens andel av den växande besöksnäringen. Vi är ju inte 
bara transportörer utan i stor del även producenter av sight-
seeing, temakryssningar och flytande restauranger. Det 
finns planer på en workshop på temat turism och besöks- 
näring vid vårt höstmöte i oktober. Vi tar gärna emot våra 
medlemmars kloka inspel och idéer till mötet.

I mars är det årsmöte för alla Skärgårdsredare och 2018  
är ju också valår. Äntligen, för en del, - redan? för andra... 

Vilka är våra stora valfrågor? Mer satsning på den viktiga 
besöksnäringen? Vad behövs för att utveckla den båtburna 
turismen i våra skärgårdar och stadsmiljöer? Vad kan politi-
ken bidra med för att tillsammans med branschen fortsätta 
att utveckla en av Sveriges viktigaste industrier?

Hur kan vi fortsätta utveckla kollektivtrafiken på vatten?  
Vi behöver till exempel få våra politiker att förstå att det be-
hövs kaj-, serviceplatser och varv för att kunna underhålla 
fartygen och utveckla trafiken. Vem/vilka i politiken tycker 
det är viktigt att vidareutveckla ett effektivt miljöanpassat 
trafikslag där det mesta av infrastrukturen redan finns och  
är gratis?

Det är inte så långt till valdagen den 9 september. Oavsett 
vilken din speciella fråga är så använd tiden väl till att infor-
mera dig om vilket parti eller vilken politiker som intresserar 
sig för sjöfartspolitik. Ställ frågor och kräv svar! 

Ser nu fram emot att träffa många medlemmar på vårt  
årsmöte 15 mars.

Väl vakt 

Affe Norgren, 
VD Skärgårdsredarna

Vd har ordet 
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3-11 mars:  Allt för sjön, Stockholmsmässan
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Välkomna
till årsmötet!

Årsmötesförhandlingar klockan 9-12
Skärgårdsredarnas årsmötesförhandlingar 2018 är förlagda 
till Sjöhistoriska Museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24 på Gärdet, 
torsdagen den 15 mars klockan 9-12. Styrelsen tar gärna emot 
medlemmarnas motioner per mail till info@skargardsredarna.se 
senast två veckor innan mötet. 
Förslag till valberedningen lämnas till sammankallande  
Gustaf Myrsten, tel 0707-33 82 82. 
Buss 69 från Centralen stannar utanför museet. Läs mer här: 
http://www.sjohistoriska.se/sv/Besok/Besok-oss/Hitta-hit/

Lunch klockan 12
Vi serveras lunch i restaurangen klockan 12 och därefter finns det 
möjlighet att besöka museet utställning ”Jag räddar liv”. Läs på:  
http://www.sjohistoriska.se/utstallningar/jagraddarliv 

Årsmöteskonferens klockan 13.00-17:00
• Fossilfritt Sverige – Svante Axelsson: Vad kan vi göra för att 

uppnå 70 % CO2-reduktion 2030?
• ”Jag räddar liv” – Kenneth Neijnes från Kustbevakningen 

berättar om insatsen i Medelhavet och om KBV:s arbete i skär-
gårdstrafiken. 

• Max Mathiessen/Willis försäkringsmäklare: Vilka försäk-
ringar behövs för rederiernas anställda? Vad behöver man  
tänka på som redare för att ha ett optimalt försäkringsskydd? 

• Sjörättsjuristerna Rolf Ihre och Mattias Widlund berättar 
om förenklade avtal på hemsidan samt ramavtal för sjörättsliga 
frågor.

• Liros och Marina Läroverket, våra nya avtalsleverantörer,  
berättar vad de kan göra för medlemmarna.

• Transportstyrelsen om nya regelverket: Hur fungerar re-
gistreringen i EKAN? Blir det nya regler för bemanning? När 
kommer tillsynsföreskriften som möjliggör delegering av tillsyn? 
Passa på att ställa frågor!

Gemensam buss hämtar samtliga deltagare vid Sjöhistoriska  
museet kl 17:30 för transport till Strandvägen där Blue Charm  
ligger förtöjd vid kaj. Fördrink serveras från 18.00.  
Middag klockan 18:30.

Årsmötesmiddag
I år välkomnar vi medlemmar, samarbetspartners och särskilt  
inbjudna till årsmötesmiddag på m/s Blue Charm.

Meny: 
• Confiterad laxterrin med citron-, fänkål-, kapris-,  

tomat- & mintsallad samt örtkrutonger.
• Entrecôte med friterad rödlök, blåmögelost-smör,  

potatis- och svartrotsgratäng samt rödvinssås. 
• Chokladdessert
• Kaffe

Välkomstdrink samt tre glas vin ingår i middagspriset.  
Bar med underhållning fram till kl 01.00.  

Årets Skärgårdsrederi 
Högtidlig prisutdelning till  
Årets Skärgårdsrederi sker  
vid middagen.   

Välkomna till ett välfyllt och intressant  
program i Stockholm 15 mars!

FOTO: BLUE CHARM

 Skärgårdsredaren 1 -18 ★ 7 



De tekniska förutsättningarna kommer att finnas, det är de 
flesta överens om, men det är mer oklart hur man kan uppfylla 
kraven på ”safe manning” och var befälhavaransvaret kommer 
att ligga. 

Johan Isaksson, internationell samordnare på Transportstyrel-
sen, menade att man måste släppa gamla tankesätt och rädslor 
för att möjliggöra morgondagens sjöfart, som förhoppningsvis 
ger en ökad sjösäkerhet och miljövänligare shipping. 

Att det skulle bli billigare utan besättning ombord, tvivlade 
professor Thomas Porathe från NTNU i Trondheim på. Vid 
total autonomi ombord kommer det att krävas välbemannade 
och mycket kvalificerade kontrollcentra i land. 

Magnus Carling, CISO på Stena AB, belyste de cybersäkerhets-
risker som redan finns idag och som kan få allvarlig inverkan 
på framtida autonoma system. Han berättade bland annat att 
dagens globala cyberkriminalitet omsätter 3000 miljarder USD 
varje år. 

Transportstyrelsens GD, Jonas Bjelfvenstam, menade att de 
största utmaningarna med autonoma fordon är att hitta stan-
dardiserade lösningar, lösa legala frågor och att få en acceptans 
av resenärerna i transportsystemet. Myndigheten behöver byg-
ga teknikneutrala regelverk, sätta funktionsbaserade regler och 
ha ett riskbaserat synsätt. Sjövärdighetsansvar och sjömanskap 
är öppna frågor.

Rikard Engström, VD på Svensk Sjöfart, menade att transport-
behovet nationellt kommer att öka med 50 % till 2030. Och att 
detta beror på GUD, dvs Globalisering, Urbanisering och Digi-
talisering. Man måste utveckla framtidens transportsystem på 
kommersiella grunder och då är inte autonomisering av första 
prioritet, det finns lägre hängande frukter, var hans slutsats. 
 
Affe Norgren, VD på Skärgårdsredarna, 
ansåg att helt autonom sjöfart i skär-
gården, med kanske 20-30 tillägg på 
en tur, är väldigt långt bort. Däremot 
trodde han att mera IT-stöd och auto-
mation kommer att användas för att bl a 
maximera eco-driving, trafikseparering, 
tidtabeller och logistik i biljettsystemen.

Cajsa Jersler Fransson, Sjöfartsverket, berättade om projektet 
Sea Traffic Management, ett system för digitalt informationsut-
byte inom sjöfarten.  STM kan ge många fördelar, bland annat 
ökad säkerhet genom att man kan se fartygens rutter i förväg 
och även för ruttoptimering. 

En eloge till Transportstyrelsen för ett intressant, välordnat 
och spännande program!

text & foto: leena tegevi

Framtidsflukt vid Transport- 
styrelsens sjöfartsseminarium
Hur ser framtiden ut inom sjöfarten? 
Kommer det att finnas några jobb  
ombord eller kan fartygen styras helt  
från land? Eller styra sig själva?  
Det var frågor som diskuterades  
vid årets sjöfartsseminarium som 
besöktes av över 100 deltagare.

Rikard Engström. Jonas Bjelfvenstam.
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Teoretisk introduktion i 
grundläggande säkerhet
FÖR ANSTÄLLDA PÅ FARTYG MED EN BRUTTODRÄKTIGHET  

UNDER 500 I INRE FART

Läs på nästa uppslag  ➤

SKÄRGÅRDSREDARNA LANSERAR  
NY SÄKERHETSUTBILDNING PÅ NÄTET:
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Utbildningen är uppbyggd efter de  
regelverk som gäller för inre fart och  
är indelad i fyra block:

• Grundläggande säkerhet
• Brandskydd
• Passagerarsäkerhet 
• Lastsäkerhet

Varje block har sin egen färgkombina-
tion vilket gör det lättare att följa vilket 
avsnitt det är man håller på med. Inom 
blocken finns det animationer, beskri-
vande bilder och text samt filmer från 
övningar ombord i fartyg. 

Efter varje block finns ett antal frågor 
som deltagaren ska klara av innan 
man går vidare till nästa block. I slutet 
av utbildningen finns ett sluttest med 30 
slumpmässiga frågor från de olika block-
en. För att kunna skriva ut slutresultatet 
ska man klara alla frågor. Deltagaren sig-

nerar slutligen en försäkran om att man 
har genomfört utbildningen och visar upp 
för rederiets utbildningsansvarige.

Praktiska övningar viktigt
Därefter vidtar den rederiinterna utbild-
ningen där det ingår förtrogenhetsutbild-
ning på aktuella fartyg samt praktiska 
övningar. När den anställde har klarat av 
alla moment och är godkänd på samtliga 
teoretiska delar och praktiska övningar 
kan rederiets utbildningsansvarige skriva 
ut ett Intyg om intern säkerhetsutbild-
ning (i enlighet med Transportstyrelsens 
riktlinjer). Detta intyg gäller i fem år och 
ska därefter förnyas.
 – Vi är väldigt tydliga med att den 
nätbaserade utbildningen måste kom-
pletteras med praktiska övningar och 
förtrogenhetsutbildning ombord, säger 
Leena Tegevi, ansvarig för utbildningen 
på Skärgårdsredarna.

➤ SKÄRGÅRDSREDARNA LANSERAR NY SÄKERHETSUTBILDNING PÅ NÄTET:

Skärgårdsredarna lanserar i februari  
en ny teoretisk utbildning i grund- 
läggande säkerhet via e-learning.  

Utbildningen vänder sig till alla som 
ska jobba på fartyg med en brutto- 

dräktighet under 500 i inre fart.  
Den är anpassad för datorer,  

smartphones och surfplattor.
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– Fördelen med att först göra en utbild-
ning på nätet är att den som ska börja 
jobba ombord förbereder sig genom att 
lära sig grunderna i egen takt och får 
lättare att tillgodogöra sig kunskaperna 
på rederiet och/eller skolan. Tidigare 
hade vi en CD-skiva som var uppbyggd 
på ungefär samma sätt, men den var  
förbehållen våra medlemmar. Tekniken 
och i viss mån innehållet hade dessutom 
hunnit bli omodernt, så det fanns ett 
stort behov av att modernisera den, 
berättar Leena.

 
Fritt på nätet
E-learningutbildningen finns nu fritt på 
nätet för alla som kan ha nytta av den. 

– Att fler kan göra utbildningen kom-
mer förhoppningsvis att öka säkerhets-
tänkandet i branschen som helhet. För 
många mindre fartyg har det knappast 
funnits något regelverk att förhålla sig 

till men i och med det nya nationella 
regelverket så kommer ytterligare cirka  
5 000 yrkesfartyg (enligt Transport- 
styrelsen) att omfattas av regler och till-
syn. Även de redarna kan ha nytta av en 
grundläggande säkerhetsutbildning och 
deras anställda, som tidigare kanske inte 
fått någon utbildning alls, kan nu få en 
bra start genom e-learning, anser Leena 
Tegevi.

– Vi ska försöka få så stor spridning 
som möjligt på utbildningen och vi 
hoppas på hjälp från övriga branschen, 
myndigheter, skolor, facken osv.  Den 
är enkel att sprida och ta del av. Det 
enda som behövs är en länk som man 
klickar på så är man inne.  Inget speciellt 
program eller inloggning behövs, säger 
Leena. Utbildningen är anpassad för 
datorer, smartphones och surfplattor så 
att man göra ett block på bussen eller 
lunchrasten och fortsätta nästa dag. 

Handledning för utbildningsansvariga
2014 tog föreningen fram en handled-
ning för medlemsrederiernas utbild-
ningsansvariga. Den används flitigt av 
rederier och utbildningsanordnare. Även 
den kommer nu att finnas fritt på nätet, 
tillsammans med den grundläggande 
säkerhetsutbildningen. 

– Vi är tacksamma för att våra huvud-
finansiärer, Trafikverket och Stiftelsen 
Sveriges Sjömanshus, gjorde den här 
satsningen möjlig. Tack vare dem kan 
nu utbildningen spridas fritt via internet 
till hela det maritima klustret, avslutar 
Leena Tegevi.

Länk till utbildningen: 
http://www.skargardsredarna.se/
sakerhetsutbildning

FAKTA
Grundläggande säkerhetsutbild-
ning som e-lerning är en teoretisk 
utbildning för den som ska jobba 
på fartyg med en bruttodräktighet 
under 500 i inre fart. Den har tagits 
fram av branschorganisationen 
Skärgårdsredarna i samråd med 
Transportstyrelsen och utbildnings-
anordnare. För mer information om 
lagkraven, läs:

Transportstyrelsens föreskrifter  
och allmänna råd (TSFS 2011:116)  
om utbildning och behörigheter  
för sjöpersonal
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Det hela började när Mikael Lindqvist hösten 1999 var på en semesterresa till 
Grekland och besökte yachthamnen i Piraeus. Han ville se om det fanns någon 
trevlig båt att studera närmare. Där låg lustjakten Charm som då ägdes av en  
av de största redarna i Grekland. 

Båten började bli lite gammal och en aning 
för liten, tyckte skeppsredarens dotter och 
hade förmått skeppsredaren att beställa 
en ny lustjakt efter dotters anvisningar. 
Så Charm var till salu. För att göra en 
lång historia kort slog Mikael till för han 
tyckte mycket om vad han hade sett. Det 
var en båt typ Sea Ranger 65 som byggts 
av det taiwanesiska varvet King Yachts 
i Kaohsiung. Och namnet Charm var ju 
alldeles utmärkt att behålla. Ett positivt 
laddat namn.

Egentligen var denna affär till en början 
bara ett hobbyprojekt. Hemma i Stock-
holm drev Mikael ett framgångsrikt Event 
och Bokningsföretag som sysselsatte 10 
personer. Annars hade Mikaels sjöintresse 
grundats hemma i Duvnäs där fadern drev 

en marina och där hade Mikael lärt sig 
båtskötsel från grunden. Lite senare i livet 
arbetade han på Birger Jarl så nog hade 
Charm kommit i rätta händer.

Men nu skulle ju båten hem till Sverige 
också. Mikael fick Charm registrerad som 
fritidsbåt. I april 2000 avseglade han med 
sin Charm och tog båten till Sardinien. 
Där tog några kamrater över och tog hen-
ne till Stockholm där hon lades i Ham-
marbyhamnen för ombyggnad.

– Det var ett digert arbete, berättar Mi-
kael. Jag hade noga gått genom alla punk-
ter som Sjöfartsverket hade anmärkt på 
och gjort en budget därefter. När slutno-
tan väl var klar visade det sig att kostna-
derna hade blivit dubbelt så höga.

Duo driver rederiet
Rederiet drivs av Mikael Lindqvist och 
hans sambo Marianne Vult von Steijern. 
Hon berättar:

Jag är född i Oxelösund nere vid Fe-
mörekanalen, granne med Tompa Bäck-
ströms Varv. Jag är egentligen ingen 
båttjej men jobbade många somrar som 
hamnkapten i Färjelägets Gästhamn. 

Charm Charter AB 
– ett charmerande rederi

Marianne Vult von Steijern och Mikael Lind-
qvist driver rederiet Charm Charter AB.
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Sedan drev jag butiker som chef för ett 
flertal Pressbyråer och jobbade även med 
att utbilda personal i att sälja mer. När 
Dressmann började slå upp sina butiker i 
Sverige var jag med under de första åren 
genom att driva egen butik men främst 
genom att åka runt och öppna nya och 
utbilda personalen i hur man säljer mer. 
Efter att M/Y Charm hade varit här uppe 
ungefär ett år och allt skulle dras igång 
så tyckte jag att den cateringmat som er-
bjöds var långt ifrån den nivå som vi ville 
erbjuda och då började jag laga maten 
ombord själv.  Jag tog sedan maskinex-
amen och var med på varenda körning...

Charm kommer igång
Båten blev 2001 klar att tas i drift och ef-
tersom bruttot fastställdes till 78 fick inte 
Mikael köra henne i kommersiell fart utan 
fick hyra in kaptener. Därför satte han sig 
på skolbänken igen och läste upp behö-
righeten till nuvarande klass 6. År 2003 
såldes Eventföretaget och sedan dess har 
det varit fullt fokus på Charm Charter AB.

Charm har certifikat för 48 passagerare, 
men det tar man bara vid transportresor. 
Vill man ha det mysigt med lite god mat 
och dryck är trivselgränsen satt till 24 
gäster. 

Rederiet utökas
Efter någon tid började paret se sig om 
efter ett lite större fartyg. De hade sneg-
lat lite på Swedish Islander som var or-
dentligt upprustad sedan det amerikan-
ska reseföretaget Lindblad Travels i New 
York ägt henne och fraktat amerikanska 
turister utefter den svenska kusten. Men 
efter terrorattacken mot World Trade 
Center den 11 september 2001 minskade 
amerikanarnas reslust och fartyget sål-
des. Rederiet som ägde henne 2010 gick 
i konkurs och i april 2010 kunde Charm 
Charter AB ta över henne varvid fartygets 
namn ändrades till Blue Charm.

Nyförvärvet passar bäst som restau-
rangbåt vid omkring 80 gäster även om 
certifikatet ger utrymme för 128 resande. 
Under veckorna är det mest företag som 

hyr fartyget och under helgerna är det ofta 
bröllop eller firande av privata högtidsda-
gar.

Just restaurangdelen är man mycket 
stolt över. Köksmästaren Stephen Adams, 
som tidigare tjänstgjort på Fjäderholmar-
na, har en gedigen bakgrund och allt som 
serveras ombord är gjort från grunden. 
Julborden, med t ex de egna sillinlägg-
ningarna, är mycket uppskattade.

Celebra gäster
Emellanåt får rederiet udda men publika 
uppdrag. Redan innan rederiet utökats 
hade Keith Richards i Rolling Stones och 
popgruppen Kiss gästat Charm.

När Bruce Springsteen hade gala på 
Friends Arena i maj 2013 tog han tillsam-
mans med sitt band, sin manager och sitt 
team en tur med Blue Charm runt Stock-
holm. Han bad till och med att få styra bå-
ten vilket han fick under överinseende av 
Mikael, men det gick lite vingligt så efter 
en stund fick den ordinarie rorgängaren 
ta över.

M/S Charm.
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Det har också hänt vid några tillfällen 
att fartyget hyrts in vid statsbesök. Då är 
allt mycket noggrant planerat. Bombhun-
dar genomsöker fartyget och på bryggan 
står svenska Säpo på ena sidan och den 
utländska besökarens säkerhetspolis på 
den andra. Om inte annat blir det trångt, 
menar Mikael. Dessa charterturer är inte 
så ekonomiskt lönande men de är ändå 
mycket värda ur reklamsynpunkt.

– Under ett antal somrar nu har vi ock-
så varit chartrade av Stockholmsmässan 
under Almedalsveckan i Visby, säger Mi-
kael. Det är ett mycket trevligt arrange-
mang med mycket arbete. Det gäller att 
synas när hela Sveriges blickar är riktade 
åt samma håll.

På grund
– Ibland kan det hända någon olycka. En 
sådan dag var måndagen den 2 september 
2013. Vi hade just släppt av våra gäster 
och befann oss i Gåsvik vid Överbyfjär-
den då vi med full kraft gick upp på en 
grynna. Båten ställde sig helt torrskodd 

och fick slagsida så all disk och mat som 
vi inte hunnit få undan samlades i en stor 
hög akterut. Som tur var kom ingen per-
son till skada. Bärgningen drog ut på tiden 
och fyra dagar senare kunde Blue Charm 
dras av grundet. Det var inga nämnvärda 
skador på fartyget och redan dagen efter 
bärgningen var hon i trafik igen.

Flaggkupp
Det är många som stannar upp vid 
Strandvägen och beundrar den stora 
svenska flaggan som hänger i aktern på 
Blue Charm. Den ser inte riktigt likadan 
ut som den vanliga svenska flaggan utan 
den blåa färgen har en djupare nyans. Det 
är den blåa färg som var under unions-
tiden med Norge. Veteranfartyg från den 
epoken brukar ha den flaggan med de 
norska färgerna i ett hörn, den så kallade 
sillsallaten, men eftersom Blue Charm är 
av ett senare datum har det norska insla-
get i flaggan tagits bort även om själva 
fartyget är byggt i Norge.

Att Mikael och Marianne driver båten 
tillsammans råder det inga tvivel om. Mi-
kael har hand om det tekniska och kör 
båten medan Marianne tar hand om bok-
ningar, personal och inköp.

– Hur ser ni på framtiden, frågade jag.
– Den som lever får se, svarar Mikael 

lite kryptiskt.

text: krister bång
foton: charm charter ab
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Inledning
Kvalificeringen av sannolikheten för att ett väpnat angrepp ska 
riktas mot Sverige kom att prägla Folk och Försvars rikskonfe-
rens i Sälen detta år. Oavsett hur och i vilket sammanhang politi-
ker uttrycker denna sannolikhet, verkar de flesta bedömare ändå 
vara överens om att risken för att Sverige på något sätt dras in i 
eller i varje fall påverkas av ett krig i närområdet har ökat under 
det senaste decenniet. Mot bakgrund av denna ökade risk har, 
som bekant, en debatt blossat upp kring behovet av att snabbt 
stärka totalförsvaret. Den svenska handelsflottan är utan tve-
kan en omistlig kugge i den svenska beredskapsorganisationen. 
I diskussionen måste politiker och andra berörda beslutsfattare 
behandla frågan om vilken funktion och kapacitet handelsflottan 
ska ha i händelse av höjd beredskap och hur denna kapacitet 
ska säkerställas. För medlemsrederierna uppstår två relevanta 
följdfrågor, nämligen: 

1 Vad kan den redan initierade upprustningen innebära 
i fredstid? 

2 Hur påverkas rederiverksamheten då högsta beredskap 
råder?

Upprustning
2017 års försvarsberedning, som menar att ett väpnat angrepp 
mot Sverige inte kan uteslutas, har i utredningen Motståndskraft 
(Ds 2017:55) framhållit att Försvarsmakten inför och vid höjd 
beredskap kommer att vara i behov av stöd från olika delar av 
transportsektorn, vilket bl.a. innefattar civila fartyg och trans-
porttjänster (s. 177 f.). För att tillgodose detta anser Försvarsbe-
redningen att det är angeläget att Försvarsmakten återinför ett 
system för s.k. uttagning. Försvarsmakten kan nämligen i krig el-
ler andra utomordentligt allvarliga förhållanden disponera över 
privatägda fartyg, vilket ska förberedas redan i fredstid (närmare 
förfogandelagen (1978:262) och förordningen (1992:391) om 
uttag av egendom för totalförsvarets behov). 
 Vidare menar Försvarsberedningen att även ett system be- 
stående i att transportleverantörer kontrakteras för att kunna ut-
föra nödvändiga transporttjänster (s. 178). Transportbehov över 
sjövägar lär inte endast föreligga mellan svenska och utländska 
hamnar. Därför är det troligt att även fartyg i nationell sjöfart 
kommer att bli föremål för uttagning. Det som i närtid kan bli 
aktuellt är troligen att Försvarsmakten söker teckna avtal med 
enskilda rederier för att säkra lämpligt tonnage som resurs vid 
höjd beredskap. 

Högsta beredskap
En särskild lagstiftning för handelssjöfarten aktiveras då s.k. 
högsta beredskap råder, antingen pga. att Sverige de facto är i 

krig eller då regeringen vid ett annat motsvarande utomordent-
ligt allvarligt förhållande beslutar om denna nivå ska råda (jfr 3 
§ lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap).
 För medlemsrederierna skulle högsta beredskap i Sverige, som 
utgångspunkt, innebära ett hinder mot att utan regeringens till-
stånd sälja, tids- eller bareboatbefrakta (”hyra ut”) ett fartyg till en 
utländsk fysisk eller juridisk person (jfr 2 § lagen (1939:299) om 
förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.). 
 Regeringen kan också besluta att det krävs tillstånd från be-
hörig myndighet dels för att över huvud taget resa med registre-
ringspliktiga lastfartyg och passagerarfartyg av en bruttodräk-
tighet om 350 eller mer, dels för att lägga upp, avrusta eller 
avmönstra ett sådant fartyg utomlands annat än för nödvändig 
reparation (jfr 2 och 3 §§ lagen (1940:176) med vissa bestäm-
melser om fraktfart med svenska fartyg). 
 I de fall Försvarsmakten snabbt behöver få tillgång till 
sjötransportkapacitet – utan uttagande eller avtal med ett rederi 
– kan Försvarsmakten beordra civila fartyg på svenskt sjöterri-
torium att ta med militär bevakningspersonal ombord. Fartygets 
befälhavare är då skyldig att lyda order från bevakningsperso-
nalens befälhavare, vilket innebär en direkt inskränkning i befäl-
havarens annars suveräna ställning ombord på sitt fartyg  
(jfr 4 kap. 7 § sjötrafikförordningen (1986:300).
 Vad gäller sjötrafiken i övrigt är fartygsbefälhavare på svenskt 
sjöterritorium skyldiga att följa Försvarsmaktens anvisningar 
och beslut bl.a. i fråga om val av farleder, gång i konvoj och 
skyldighet att anlita lots även då lotsplikt normalt inte råder  
(4 kap. 7 § sjötrafikförordningen).

Kommentarer
Detta är inte en argumenterande artikel, men det måste ändå 
nämnas att den svenska handelsflottan och sjöfartsnäringen 
vid slutpunkten för det kalla kriget för snart 30 år sedan, när 
nedrustningen av totalförsvaret påbörjades, hade helt andra di-
mensioner än idag. Exempelvis var antalet svenskflaggade fartyg 
i internationell fart mångdubbelt fler. Isbrytare och större fär-
jor ingick också i vissa fall i Marinens krigsorganisation för att 
kunna konverteras till minfartyg. Förhållandena är alltså inte 
ändrade bara i fråga om risken för krig, utan även vad gäller 
”tillgången” till en handelssjöfart. Kanske får handelssjöfarten 
ett ökat utrymme i politiken framöver. Utan en tillräckligt stor 
och välfungerande handelsflotta finns risk att varken transport-
flödena till, från eller inom vårt land kan säkras i händelse av krig 
eller andra extrema påfrestningar på samhället.
 Slutligen kan det vara värt att notera att kärnan i den tillämp- 
liga lagstiftningen trädde i kraft i början av 1940-talet, m.a.o. 
förra gången Sverige befann sig i ett upprustningsskede. Säker-
ligen finns det anledning att se över denna lagstiftning mot bak-
grund av de förutsättningar som numera gäller på området.

Nedslag i sjörätten
Regleringen av handelssjöfarten vid höjd beredskap och krig

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

Advokat Mattias Widlund
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Farledsavgifter – vem vill 
betala för ingenting?
Genom en förordningsändring omfattas från årsskiftet alla fartyg med en bruttodräktighet över 300 som inte går  
i kollektivtrafik av Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell för farledsavgifter. Skärgårdsredarna argumenterade emot  
detta i Näringsdepartementets remiss 2016 men departementet har valt att helt bortse från de motiv som framfördes. 
Ingen konsekvensanalys av följderna har presenterats, inte heller några motargument mot de invändningar som  
framfördes av föreningen. 

I remissvaret från föreningen framfördes bland annat att:

”Vi anser att en konsekvensbeskrivning av följderna måste göras innan  
en ändring av förordningen kan beaktas.

”Vi anser även att det orimligt att Sjöfartsverket ska ta ut farledsavgifter 
av skärgårdstrafiken då det mesta av trafiken går utanför Sjöfartsverkets 
farleder där kommuner och landsting idag står för kostnaden för skärgårds- 
trafikens utprickning, underhåll, mätningar och farledskort.”

Nu står det i alla fall klart att en handfull fartyg kommer att få lov att betala, trots att man 
i huvudsak färdas utanför farlederna, inte använder den nationella sjöräddningen utan 
kommunal räddningstjänst och inte heller nyttjar lots. Vad är det då man betalar för? 

Hur kom man fram till ett sådant beslut och vilka motiv ligger bakom? Frågor som 
hittills är obesvarade, men det lutar åt att beslutet är förhastat.
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Att beslutet inte är genomtänkt bekräf-
tas av två saker:

1För att få miljörabatt på farledsavgif-
ten ska man certifieras enligt Clean 

Shipping Index, ett system som inte är 
anpassat för mindre fartyg. Däremot har 
det visat sig, som man kan läsa i exemplet 
nedan, att skärgårdsfartygen troligtvis 
till stora delar uppfyller många delar av 
kraven för certifiering eftersom de är så 
pass bränslesnåla, tillämpar eco-driving, 
kör på lågsvavlig bunker och jobbar med 
många olika miljöåtgärder när det gäller 
kemikalier, avfall etc. 

2 De som omfattas av farledsavgifterna 
måste rapportera in i systemet Ma-

ritime Single Window (MSW). Inte heller 
här har man anpassat systemet för skär-
gårdstrafiken vilket gör det omöjligt att 
rapportera vissa turer utan att skriva in 
oriktiga uppgifter. Man kan till exempel 
inte avgå från en hamn för att därefter 
komma tillbaka till samma hamn. Syste-
met kräver att man först ankommer till 
en hamn och därefter avgår till en annan 
hamn.  För en kortare hamntur ska man 
fylla i samtliga uppgifter, hitta på olika 
hamnar och tider, bekräfta att man inte 
behöver lots, tull eller kontakt med KBV 
osv. Dessutom krävs ett kreditavtal för 
att man ska registreras som kund. Det är 
definitivt inte genomtänkt eller ens plane-
rat för. De små belopp som man kan få 
in på t ex en tur runt Fjäderhomarna äts 
upp direkt av administrativa kostnader. 
Sjöfartsverket själva verkar helt tagna på 
sängen och vill lösa problemet med att re-
deriet får hitta på lite uppgifter. Det strider 
definitivt mot ambitionen med minskad 
administrativ börda och går stick i stäv 
med regeringens maritima strategi för att 
främja de maritima näringarna.

M/S Teaterskeppet – ett gott exempel
För den som undrar är det inte så lite 
pengar det handlar om. Rederi m/s Tea-
terskeppet är ett Stockholmsrederi som 
ser det som självklart att bedriva sin verk-
samhet korrekt och enligt gällande lagar 
och regler. Men när ett krav inte är moti-
verat och systemet inte har anpassats för 
att man ska kunna uppfylla kraven utan 
att fabricera uppgifter så kan även den 
godmodigaste redare förlora tålamodet.  
Niklas Drakenberg på m/s Teaterskeppet 
jobbar för att ligga i framkant men tyck-
er att nu har myndigheten/departementet 
gått för långt. 
 – Jag tycker att den nya gränsen på 300 
bruttoton kan vara befogad i vissa sam-
manhang, och att det då är helt OK att 
rapportera och att betala farledsavgift, till 
exempel när vi går till Visby eller gör en 

längre resa där vi faktiskt använder farle-
den. Att däremot behöva betala farledsav-
gift när vi styrker längs med kajerna inom 
Stockholms hamn, gör en kortare resa 
mot Vaxholm eller för övrigt andra korta 
resor i inre fart så blir farledsavgifterna 
smått absurda, menar Niklas.

Tvingas skriva in oriktiga uppgifter
– Jag vill göra rätt för mig men jag vill inte 
skriva in oriktiga uppgifter i systemet. Vi 
gör kryssningar i Stockholms skärgård 
och då fungerar det inte att ha samma 

ankomst och avgångsort, och det går inte 
att ange avgång före ankomst något som 
faktiskt blir fallet när vi just avgår och 
ankommer samma ort. Att rapportera 
samma resa två gånger, vilket skulle vara 
lösningen är helt uteslutet i mina ögon. 
När vi påpekade detta blev vi uppmanade 
att skriva i fel avgångs- och ankomsttider 
och att skriva okänd ort på avgångs- res-
pektive ankomsthamn. Jag vill inte ange 
okänd ort, jag tycker att de ska avstå från 
att inkludera den typen av resor istället, 
säger Niklas, och fortsätter:

– Eftersom det är väldigt få fartyg som 
drabbas borde man kunna backa från 
beslutet. Det kommer inte att ge intäkter 
som syns i balansräkningen och vi har 
börjat titta efter möjligheten att begära 
någon form av dispens då det förmodligen 
kommer att kosta mer att administrera 
våra resor än de intäkter som genereras.

Positivt med miljöcertifiering
Niklas Drakenberg, som gärna implemen-
terar ny teknik och vill ligga i framkant 
när det gäller miljötänk, satte igång pro-
cessen för att certifiera m/s Teaterskeppet 
enligt Clean Shipping Index (CSI). 
 – Till en början kändes det smått hopp-
löst att certifiera fartyget, men CSI och 
företaget som gjorde revisionen, MRV 
Control, har varit enormt hjälpsamma 
och guidat mig igenom hela processen. 
Det som taggade mig genom hela proces-

Vi ser det som självklart att vi ska miljöan- 
passa fartyget så mycket det går eftersom vi 
har vår plats mitt i stan i ett känsligt område 
vid Mälarens utlopp i Saltsjön.
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sen var att det nu äntligen finns ett system 
som mäter ett fartygs totala miljöpåver-
kan i förhållande till andra, samt att det 
ger kraftiga rabatter på farledsavgifterna.

Det är många parametrar som ska räk-
nas in och han såg direkt, att när det gällde 
bränsle per körd sjömil och passagerare, 
så låg man långt under referensvärdena. 
Här väcktes hoppet att man kanske kun-
de få näst högsta eller till och med högsta 
poäng med en kraftig miljörabatt på far-
ledsavgifterna som bonus.

Vilka faktorer har de då fått poäng på?
–  Vi har egentligen inte gjort några större 
förändringar inför certifieringen, utan ar-
betet med att miljöanpassa fartyget inled-
des för mer än fem år sedan då vi började 
skissa på ett nytt styrsystem för huvudma-
skineriet samt installationen av BlueFlow. 
Det vi gjort nu för att få mera poäng är 
att vi bytt oljor i propelleraxeln, hylsan 
och hydrauliken. Dock föll vi på mållinjen 
och nådde bara upp i 121 poäng. Hade 
vi fått 125 poäng hade vi fått 5 stjärnor 
men vi är otroligt nöjda med 4 som vi har 
i nuläget. Det ger oss ytterligare en morot 
att fortsätta vårt arbete för att, förhopp-
ningsvis inom kort, ta den där sista stjär-
nan, konstaterar Niklas.

–  Hade maskinerna varit tre år yngre 
hade vi fått 5 stjärnor då vi missade en hel 
del poäng på att våra NOx-värden inte 
finns dokumenterade för vår huvudma-
skin. Förmodligen så klarar vår huvudma-
skin första poängnivån på NOx skalan, 
men utan mätvärden så har vi inget att 
visa upp. En mätning hade kostat cirka 
150 000 kronor och då lägger vi hellre 
de pengarna på att installera NOx rening  
istället, tycker Niklas.   

Oavsett den slutgiltiga poängen så har 
vi äntligen fått ett bevis på att den tra-
fik som Teaterskeppet, och förmodligen 
väldigt många andra medlemsfartyg be-
driver, står sig väldigt bra miljömässigt i 

jämförelse med den övriga sjöfarten.
CSI systemet bedömer ett fartyg uti-

från ett flertal olika faktorer. Störst vikt 
läggs förstås på utsläpp, och här tittar 
man främst på mängden CO2 i förhållan-
de till antal passagerare och sjömil. När 
det gäller NOx, SOx och partikelutsläpp 
tittar man endast på vilket bränsle man 
använder och inte på vilka mängder man 
släpper ut. Utöver utsläppen så tittar man 
på hur man hanterar grå/svartvatten, av-
fall, rengöringsmedel, bottenfärger, frys 
& kylrum, personalens miljömedveten-
het mm.

 
Farledsreduktion
Och tillbaks till farledsavgifterna då. Med 
Teaterskeppets 4 stjärnor innebär det att 
de går från en farledsavgift per månad 
(räknat på 5 kryssningstillfällen) från  
9 065 kronor till 2 730 kronor. Den där 
sista stjärnan hade sänkt farledsavgiften 
till 910 kronor per månad.

–  Det är här jag hoppas kunna få Sjö-
fartsverkets uppmärksamhet i kombina-
tion med ett gäng övriga argument för 
att överväga en dispens då kostnaden för 
administrationen vida kommer överstiga 
intäkten för våra korta resor, konstaterar 
Niklas.

KRAV-certifiering
Inte nog med detta, på Teaterskeppet 
vill man även möta kundernas ökande 
intresse för hållbara måltider. Med en 
intresserad kock och gedigen utbildning 
samt mycket letande efter KRAV-märkta 
varor hos restaurangleverantörer så har 
man nu lyckats med att KRAV-certifiera 
restaurangen till ”nivå ett”. Det innebär 
att 25 % av allt man köper ska vara KRAV-
märkt. Det är ganska tuffa krav då det är 
mycket svårare att hitta KRAV-märkta res-
taurangvaror än att t ex handla det på Ica. 

Man har flera vegetariska alternativ på 
menyn utan att ha ändrat menyn alltför 

mycket. En vegetarisk lasagne till exem-
pel, smakar nästan precis som en med 
köttfärs, menar Niklas. 

–  Den stora utmaningen har varit att få 
en typisk köttätare som mig själv att nju-
ta av en meny eller buffé utan att behöva 
tänka på att den är vegetarisk, något som 
kökspersonalen verkligen lyckats med här 
ombord!

text: leena tegevi

Med en intresserad kock  
och gedigen utbildning 
samt mycket letande efter 
KRAV-märkta varor hos  
restaurangleverantörer  
så har man nu lyckats  
med att KRAV-certifiera  
restaurangen till ”nivå ett”.

Vegansk risottorulle med zuccini.
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Transportstyrelsens nya behörig- 
hetsregler från 1 januari 2018 inne-
bär att kraven på sjöpraktik ändras.  
Praktiktiden minskas i utbyte mot  
ökade krav på kvalité. 

Marina läroverket och Skärgårdsredarna 
har under många år, tillsammans med 
branschen, jobbat hårt för att anpassa 
praktikkraven för att få köra skärgårds-
båt. Arbetet har äntligen burit frukt.

– De nya praktikkraven är plötsligt helt 
rimliga och en enorm framgång för vårt 
arbete genom åren, säger Daniel Linde-
fors, utbildningschef på Marina lärover-
ket.

Med godkänd Fartygsbefäl klass VII- 
teori och 12 månader sjöpraktik ombord på 
fartyg över 70 UR, blir studenten behörig 
befälhavare på ett fartyg upp till 150 UR.

På Marina läroverket skärgårdskaptens-
utbildning varvas teorin i FB VII med 
praktiskt sjömanskap samt 135 dagar 
praktik genom lärande i arbete ( LIA) på skärgårdsfartyg. LIA är 
en uppstyrd form av däcks- och befälsträning med handledare 
och krav på praktikjournal. Med de nya reglerna blir studenterna 
behöriga befälhavare efter två års godkända studier.

– För att hålla hög kvalité på utbildningen 
så har vi utökat ämnet praktiskt sjöman-
skap och vakttjänsttiden på skolfartyg 
med 80 timmar. Vi inför också en ”upp-
körning” med tydlig kravbild som en av 
de sista praktiska examinationerna på 
hela utbildningen, säger Daniel Lindefors.

Uppkörningen införs för att kvalitetsäkra 
kunskapsnivån på befälsträningen. Detta 
ger skolan ett verktyg att kontrollera att 
de som får en examen verkligen har vissa 
praktiska färdigheter och inte bara gjort 
en viss mängd praktik utan egentligt krav 
på resultat. 

– Studenter som inte är tillräckligt mog-
na att bli befälhavare och behöver träna 
mer kommer att erbjudas nya tillfällen för 
uppkörning, säger Daniel Lindefors.

Skärgårdskaptensutbildningen fick den 
26 januari 2018 tillstånd för ytterligare 
kursstarter av Myndigheten för Yrkes-
högskolan. Det betyder att utbildningen 
har varit igång i över 20 år utan avbrott. 
Utbildningen har genom åren blivit en 

uppskattad rekryteringsbas för både Kustbevakningen och skär-
gårdsrederierna.

text & foto:: kristian bergström

Nya regler skapar möjligheter 
för skärgårdskaptener

För att hålla hög kvalité på utbildningen så har vi utökat ämnet  
praktiskt sjömanskap och vakttjänsttiden på skolfartyg med 80 timmar.

Sjövägen är ett av många LIA-praktikfartyg där 
bland annat Victor Ernstell tjänstgör ombord.
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De nya nationella reglerna för fartyg 
som används i yrkesmässig trafik  
ställer högre krav på egenkontroller, 
vilket kortfattat innebär att redarna 
och fartygsägarna själva går igenom 
och ansvarar för säkerheten på  
fartyget.

Enligt Transportstyrelsen så väljer man 
själv hur man vill utforma sitt underhålls-
system. Det kan vara allt från en bok, 
lösbladssystem i pärm eller ett etablerat 
digitalt system.

CheckProof är ett digitalt system som 
hjälper företag ta kontroll över sin verk-
samhet i syfte att skapa struktur, trygghet 
och säkerhet i driften. Systemet består av 
två delar. Den ena delen är ett webinter- 
face där man skapar sina kontroller, ser-
vice med mera för respektive fartyg. När 
man sedan från fältet ska utföra dessa 
kontroller eller rapportera / hantera fel- 
ärenden så använder man sig av appen.

Systemet är uppbyggt för att kunna an-
passas till alla typer av verksamheter som 
utför någon typ av egenkontroll. Man 
bygger själv sina checklistor och interval-
ler för underhåll och säkerhet, samt sätter 
upp strukturer för uppföljning av service 
och certifikat efter egna rutiner och öns-
kemål. Man kan även registrera påfyll-
nader av oljor och vätskor som gör att 
man får en komplett loggbok på vätske- 
förbrukningar på fartygen.

Blidösundsbolaget började använda 
systemet under sommaren 2016. Då i 
första hand på sina sightseeingbåtar för 
att digitalisera löpande kontroller och 
tillsynen som t ex säkerhetskontroller och 
maskinunderhåll. Efter en testperiod har 
Blidösundsbolaget valt att implementera 
systemet på alla sina fartyg.

– En stor fördel är den arkivering och 
dokumentation som sker per automatik 
när en checklista utförs. Tidigare var det 
fler moment separerat. Utförandet, doku-
mentationen och arkiveringen som dess-
utom var svår att säkerställa. Nu görs allt 
i ett svep. Hanteringen av felärenden är 
också en stor förbättring för oss och ger 

en transparens för alla från besättning till 
ledning. Speciellt vid ärenden som kanske 
måste hanteras under längre tid innan de 
är helt färdiga för avrapportering. Dess-
utom är det väldigt bra att kunna tilldela 
ansvar för åtgärder till entreprenörer eller 
anställda direkt i systemet utan att behö-
va ta ut en arbetsorder och maila separat, 
säger Fredrik Liw på Blidösundsbolaget.

– Blidösundsbolaget var vår första kund 
inom marint meddelar Håkan Holmgren, 
VD på CheckProof. Sedan dag ett har vi 
fört en dialog med Fredrik gällande nya 
funktioner i systemet för att göra anpass-
ningar efter marina behov. Trycket har 
på senare tid ökat och nu har vi många 
fler kunder inom detta segment vilket är 
oerhört kul. Förutom att systemet hjälper 
våra kunder att skapa struktur och trygg-
het så spar det även tid och pengar. Den 
gemensamma feedbacken vi får från våra 
kunder generellt är just enkelheten i syste-
met som de värderar högt!

För dig som vill veta mer om systemet  
och dess olika funktioner finner du mer 
information på deras hemsida 
www.checkproof.com 

text: linn karlsson

Digitalt system underlättar 
för egenkontroller enligt  
det nya regelverket

Teknikern Ivar Schölin går igenom en 
checklista för underhåll på maskinerna.
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Från kust & hav

Samtliga fem isbrytare i drift
På måndagen avgick isbrytaren Atle från Luleå för att inleda sin 
isexpedition för året. Därmed är samtliga fem statsisbrytare i 
drift. 
 – De senaste veckorna har isläggningen tagit fart. Hela 
Bottenviken ner till Kvarken är isbelagd sedan den gångna hel-
gen, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen 
på Sjöfartsverket.

Farledsavgifter slår snett
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 remissinstanser 
är kritiska till förslaget. Svensk Sjöfarts systerorganisationer i 
Finland och Danmark har reagerat med förvåning och ställt sig 
frågande till den svenska sjöfartspolitiken, enligt föreningen 
Svensk Sjöfart.
 Även vissa fartyg i skärgårdstrafiken drabbas nu av avgift- 
erna. Dessvärre är inrapporteringssystemet, Maritime Single 
Window, inte anpassat för den typen av trafik, vilket gör det nära 
nog omöjligt att rapportera in när till exempel avgångs- och an-
komsthamn är samma hamn. Förordningsförändringen är inte 
är genomtänkt för denna typ av trafik där man åker mer utanför 
farlederna (där branschen själv sköter sjökortsmätning och ut-
prickning) än i dem. Skärgårdsredarna efterlyste en konsekven-
sanalys i sitt remissvar 2016, men någon sådan har inte presen-
terats. Att man dessutom inte har anpassat systemen visar att 
förändringen inte är genomtänkt, enligt Skärgårdsredarna.

Skärgårdsredarna välkomnar förslag i nationell transportplan 
2018-2029
I sitt remissvar ställer sig Skärgårdsredarna positiva till att 
Trafikverket mer än tidigare har beaktat sjövägens potential 
att avlasta vägnätet, inte bara för gods utan även för person-
transporter, samt att man föreslår åtgärder som stödjer koppling 
till kollektivtrafik till sjöss.
 Även Svensk Sjöfart är positiva i sitt remissvar till Trafikverkets 
förslag om nationell plan, men anser också att de skulle behöva 
ta höjd för att stärka sjöfartens förutsättningar för att hantera 
framtida trafikökningar ytterligare. Exempelvis bör finansieringen 
av isbrytningen läggas i planen för att öka möjligheten att använ-
da sjöfarten i högre utsträckning.

Nordsydliga linjen i Stockholms skärgård permanentas
I augusti avslutades det tredje och sista försöksåret med den 
nordsydliga skärgårdslinjen. Med drygt 14400 passagerare blev 
2017 ett rekordår för den nya linjen. Under hösten har turens tre 
försöksår analyserats och utvärderats, och enligt skärgårds-
landstingsrådet Gustaf Hemming (C) har linjen varit en succé. 
Turister, fritidsboende och fastboende i skärgården menar att 
linjen fyller en viktig funktion i skärgården och för dess utveck-
ling. Nu kommer alliansen i landstinget att permanenta den nord-
sydliga linjen.

Göteborg får skärgårdstrafik från centrum året runt
I samband med Västtrafiks nya vintertidtabell, som startade i  
december 2017, knyts Södra Skärgården och staden närmre  
varandra. Båtar ska gå från Stenpiren och Lindholmspiren till 
Södra Skärgården med en tur fram och tillbaka på morgonen 
samt en tur på eftermiddagen.
 − Vår vision har sedan länge varit att skapa ett Göteborg med 
skärgård. Nu när Stenpiren är färdig är det helt naturligt att åka 
direkt till och från city vilket avlastar Saltholmen. Vi vill ge göte-
borgarna och turisterna fler möjligheter att komma ut till skär-
gården och öborna en möjlighet att pendla till city, säger Bertil 
Pevantus, VD för Styrsöbolaget.
 ”Tillgänglig skärgård” är en jubileumssatsning inför Göteborgs 
400-årsjubileum 2021 utifrån göteborgarnas önskan att komma 
närmare vattnet. Det startades 2014 som ett samarbete mellan 
stadsdelen Västra Göteborg, Öckerö kommun och Göteborg & 
Co med målbilden: År 2021 ska det vara enkelt att nå hav och 
skärgård. 

Slut med tjockolja som bränsle
IMO har enats om tuffare krav på bränslets svavelhalt redan från 
den 1 januari 2020. Max 0,5 % ska bli tillåtet ombord.

Normala vattennivåer i Göta kanal
Normaliserade vattennivåer gör att Göta kanalbolag genom an-
mälan till Ufs (Upplysning för sjöfarande) nu formellt återställer 
vattennivåerna till normal nivå. Det är en naturlig åtgärd för farle-
den och Göta kanal, trots Vätterns något lägre vattennivå. Under 
sommarens mätningar tvingades Göta kanalbolag på grund av 
låga vattennivåer i farleden anmäla lägre vattennivåer till Ufs, 
samt även åtgärda med insatser i Motala hamn. Det påverkade 
främst passagerarbåtarna från Rederi AB Göta kanal som under 
några veckor även tvingades lägga om trafiken. Mätningarna har 
fortsatt kontinuerligt och påvisar nu normaliserade nivåer.
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Göta Kanal. FOTO: KAORI HOSHI
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Kusten är klar – Sveriges strandlinje är kartlagd
Aldrig har Sverige haft en så tydlig och exakt bild av gränsen 
mellan land och hav som nu. Sjöfartsverket och Lantmäteriet har 
precis avslutat arbetet med att samla in data om den 4800 mil 
långa strandlinjen längs med hela Sveriges kust. Kartläggningen 
av den nationella strandlinjen började redan 2005 och har 
genomförts i olika etapper. Den avslutades under 2017 med 
området mellan Valdemarsvik, Ölands västra kust, ned till östra 
Blekinge. Resultatet från kartläggningen kommer ut i kartpro-
dukter och tjänster från Lantmäteriet och Sjöfartsverket.
 – Vi har fått en mycket bättre bild av strandlinjen, inte bara den 
naturliga utan även där människan har tillverkat kajer, hamnar 
och bryggor med mera. Den nya informationen är mycket mer 
exakt, eftersom tidigare mätningar kan vara gjorda för upp till 
hundra år sedan. Det kan skilja 30-40 meter på vissa öar. Det 
blir en enorm kvalitetshöjning av alla digitaliserade sjökort med 
ytterligare höjd sjösäkerhet som följd, säger Magnus Wallhagen, 
produktionschef hos Sjöfartsverket.
 Förhållanden mellan land och vatten är inte beständiga. Över 
tiden förändrar landhöjning, människans ingrepp och erosion 
både strandlinjer och djupförhållanden.
 – Samtidigt förfinas mättekniken. Idag använder vi högupplösta 
flygbilder i kartläggningen, säger Björn Olander, kartingenjör på 
Lantmäteriet.

Trafikverket flyttar berg till sjöss
Under byggnationen av E4 Förbifart Stockholm, som ska knyta 
ihop de norra och södra länsdelarna och skapa en tillgängligare 
Stockholmsregion, har hittills cirka 2,7 miljoner ton bergmas-
sor sprängts loss. En stor del av bergmassorna kommer nu att 
bli bortfraktade från byggplatserna– med båt. Totalt kommer 
det att sprängas ut 22 miljoner ton bergmassor innan Förbifart 
Stockholm är klar, och av dem kommer cirka 9,5 miljoner 
ton att fraktas sjövägen på Mälaren – för att spara på miljön. 
Transporterna kommer att gå från de tre tillfälliga hamnarna vid 
Sätra varv samt södra och norra Lovö.
 – Sjötransporter är en relativt ny, men tydlig, miljösatsning 
från Trafikverkets sida, säger Bengt Niklasson som ansvarar för 
hamnverksamheten och sjöfarten i projektet. Den stora fördelen 
med att transportera bergmassor sjövägen är att det blir be-
tydligt färre tunga transporter på Stockholms trafiknät och nära 
bostadsområden. En sjötransport motsvarar ungefär 80–100 
lastbilstransporter.
 Den tillfälliga hamnen i Sätra har nyligen öppnat upp för trans-
port och hamnarna på södra och norra Lovö kommer att tas i 
drift under vintern. Berget som sprängts ut i tunnlarna krossas 
och transporteras på band till fartygen. Massorna går sedan 
över Mälaren till mottagningshamnar där de tas om hand, för att 
användas till andra byggprojekt.  

Samarbetsprojekt inför störningar med samhällspåverkan  
får permanent roll inom civilt försvar
Från nästa år kan projektet TP SAMS, som leds av Trafikverket, 
bli permanent. I kommande budgetproposition föreslås ett an-
slag om 40 miljoner kronor. Medel som ska bygga en ny trafik-
slagsövergripande beredskap inom transportsektorn. TP SAMS 
har byggts upp sedan 2015 och samlar ett 20-tal myndigheter 
och branschorganisationer inom transportsektorn. Syftet är att 
förbättra samarbetet inför störningar med samhällspåverkan.  
Det har byggts upp sedan 2015 under ledning av Trafikverket. 

Fler svenska fartyg trendbrott
Den 4 december var ett trendbrott. För första gången på flera  
år växer den svenska handelsflottan. Furetank, Älvtank och  
Erik Thun AB flaggar tillsammans in åtta fartyg till Sverige. 
 – Att såväl Furetank, Älvtank som Erik Thun AB har beslutat 
att flagga svenskt är oerhört glädjande. Efter flera år av ned-
gång ser vi nu att det vänder. Den svenska flaggan har till slut 
blivit attraktiv och vi hoppas att dessa tre rederiers agerande i 
framtiden kommer att kunna refereras till som beslutet som fick 
proppen att lossna. Svensk flagga är nu så attraktiv att den bör 
kunna locka till sig fler rederier och fartyg framöver. Villkoren för 
svensk flagg har förbättrats mycket tack vare fackföreningarnas 
arbete. Att vi dessutom ser att tonnageskatten är attraktiv för 
dem den passar gör att vi känner framtidsoptimism för svensk 
sjöfart. Flaggbesluten ser jag som ett direkt resultat av vårt sam-
arbete mellan parterna i Blå Tillväxt och politiken, säger Rikard 
Engström VD för Svensk Sjöfart.

Kräver höjda sanktionsavgifter
Sanktionsavgifterna för fartyg som bryter mot svavelreglerna i 
Sverige är för låga och måste ökas kraftigt för att vara effektiva, 
menar Svensk Sjöfart. Enligt ett nuvarande förslag från regering-
en ska rederier som bryter mot kravet på 0,1 volymprocent sva-
vel i ett fartygs avgaser kunna få böter på max 200.000 kronor. 
Det är alldeles för lite menar Svensk Sjöfart. Föreningen vill istäl-
let se att det maximala bötesbeloppet femdubblas till en miljon 
kronor, vilket är det maximala beloppet tillåtet enligt Miljöbalken. 
(KÄLLA: SJÖFARTSTIDNINGEN)

Överenskommelse ger en starkare miljöräddningsförmåga
Sjövärnskåren åtar sig att bistå Kustbevakningen i miljörädd-
ningsoperationer till sjöss. Enligt ett avtal mellan de två organi-
sationerna ska Sjövärnskåren kunna användas i operationer som 
pågår längre tid.
 – Samarbetet stärker uthålligheten i långvariga miljörädd-
ningsoperationer till sjöss. I ett utdraget räddningsarbete kan 
deras resurser vara till stor nytta för att avlasta Kustbevakningen, 
säger Peter Eliasson, chef för enheten för metodutveckling rädd-
ningstjänst på Kustbevakningen.
 Sjövärnskåren har ingen beredskap och förväntas därmed inte 
ställa upp i ett akut läge. Det stöd Sjövärnskåren framförallt kan 
bidra med är inom logistik och transporter. Arbetsuppgifter som 
kan komma ifråga är till exempel transporter av personal och 
materiel, bogseringsuppdrag, rekognosering och att hjälpa till vid 
avspärrningar, uppgifter som medför en låg risk för personerna 
som deltar.

Stenpiren Resecentrum vinnare av Sienapriset 2017
Fyra projekt var nominerade till Sienapriset 2017, Sveriges 
Arkitekters pris för bästa landskapsarkitekturprojekt. Första pri-
set gick till Stenpiren Resecentrum i Göteborg som fick priset för 
ett väl utfört hantverk och för att det bidragit till en utveckling av 
en tidigare otillgänglig del av staden.
 – Stenpiren Resecentrum är ett viktigt nav för våra kunder 
som byter mellan spårvagn, buss och båt och en mötesplats 
för Göteborgarna, säger Stefan Ekman, infrastrukturchef på 
Västtrafik.

FOTO: SJÖFARTSVERKET
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Stil i sikte – Viking Line presenterar nytt program på TV3
I februari inleds inspelningarna av ett nytt tv-program på  
Viking Lines nöjeskryssare Viking Cinderella. Stil i sikte, som 
kommer att ha premiär på TV3 den 3 april, är ett stylingprogram 
där privatpersoner från hela Sverige får en lyxig makeover och 
en härlig upplevelse ombord på Cinderella. Programledare är 
Hollywoodstylisten Jonas Hallberg och populära tv- och radio-
profilen Malin Gramer.

Skärgårdskaptensutbildningen beviljades nya intag  
hösten 2018
Myndigheten för yrkeshögskolan beslutade den 26 januari 2018 
att Marina läroverket även framöver ska få bedriva den tvååri-
ga yrkeshögskoleutbildningen som leder till Skärgårdskapten. 
Samtidigt så innebär de nya praktikkraven att med godkänd 
Fartygsbefäl klass VII-teori och 12 månader sjöpraktik ombord 
på fartyg över 70 UR, blir studenten behörig befälhavare på ett 
fartyg upp till 150 UR. 

Besökare i Stockholms skärgård ökar
Besöksnäringen i Stockholms skärgård är på stark frammarsch.  
På fem år har turismen ökat med nästan 30 procent, enligt ny 
statistik. Bisnode har tagit fram statistik för den turismrelatera-
de näringen i länets skärgårdskommuner mellan åren 2011 och 
2016. Framförallt är det inom hotell- och restaurangnäringen där 
det skapats flest företag och jobbtillfällen. Men även näringen 
reparation av fartyg visar på en stark tillväxt. 
(KÄLLA: TIDNINGEN SKÄRGÅRDEN)

Skärgårdsredarna är nu aktör 
för ett fossilfritt Sverige
Fossilfritt Sverige är en platt-
form för dialog och samverkan  
mellan företag, kommuner och 
andra typer av organisationer 

som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Fossilfritt Sverige 
startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills 
har fler än 300 aktörer gått med.
 Svante Axelsson är nationell samordnare för ”fossilfritt 
Sverige”. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för 
att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare 
utsläppsminskningar. Svante kommer till Skärgårdsredarnas 
Årsmöte och pratar om ett ”fossilfritt Sverige”
 SKÄRGÅRDSREDARNAS mål som aktör: Vi informerar om 
och förmedlar till föreningens medlemsrederier möjligheter och 
teknik som leder till ökad andel förnyelsebart bränsle, fossilfri 
fartygsdrift och hållbar verksamhet. Vi försöker också påverka 
upphandlare och beställare av inrikes sjötransporter att i sina 
förfrågningar ställa miljökrav med kostnadstäckning som stimu-
lerar vägen till klimatmålet ”HÅLLBAR INRIKES SJÖFART”

Hyra av fartyg – Nytt avtalsformulär
Under MEDLEMSIDOR, länken DOKUMENT/Sjörätt, finns nu 
dels formuläret FARTYGSHYRA och dels anvisningar till detta. 
Spar formuläret i egen dator och arbeta vidare med den egna 
versionen.

Nya ramavtal
Vi är glada att kunna erbjuda medlemmarna två nya förmånliga 
inköpsavtal. Liros Ropes ersätter Poly Ropes och genom avtalet 
med Marina Läroverket så har vi fått till ett riktigt bra medlems-
pris på Grundläggande Säkerhetsutbildning i Stockholm och 
Göteborg. Läs mer nedan.

MARINA LÄROVERKET
Marina läroverket erbjuder som avtalsleverantör till Skärgårds-
redarna - Säkerhetsutbildning för ombordpersonal i inre fart  
till ett förmånligt pris. Bokningsbara kurstillfällen i Göteborg  
och Stockholm våren 2018:

• Fredag 13 april 2018 i Göteborg 
• Fredag 23 mars 2018 i Stockholm 
• Fredag 27 april 2018 i Stockholm
• Onsdag 16 maj 2018 i Stockholm

LIROS
Välkomna till LIROS - "Unlimited Rope Solutions". 
Tågvirkesleverantören LIROS grundades av familjen 
Rosenberger för 160 år sedan. LIROS - tågvirke används i 
Olympiska Spelen, i America’s Cup i Volvo Ocean Race i  
Match Tour worldwide och i många andra sammanhang där  
det är världsstjärnor och professionella seglare som själva  
väljer den finaste utrustning de kan tänka sig. Kraftiga medlems-
rabatter på katalogpriserna. Läs mer på hemsidan.

Nya medlemmar
Vi hälsar rederi 
Quality Tourism 
Katieca AB 
välkomna 
med fartyget  
m/s Katieca.

FOTO: VIKING LINE

Medlemsnytt

Distriktsmöte Sydväst Insjö-kanal
Ett 30-tal deltagare från 14 olika rederier träffades ombord på 
Trubaduren den 6 februari för att diskutera frågor såsom infas-
ningen av det nya regelverket Pnf, RUBB m.m. Det diskuterades 
att det har varit lite problem med inloggning till EKAN. Det kom 
även upp frågor gällande RIB-båtar och hur dessa påverkas av 
nya regelverket.
 Henrik Börjesson och Nina Yngve informerade bland annat 
om den nya dataskyddslagen GDPR, Skärgårdsredarnas nya 
E-learningutbildning Grundläggande säkerhetsutbildning som 
kommer lanseras i februari samt förslaget att göra en stadge-
ändring så att andra fartyg än passagerarfartyg har möjlighet  
att bli medlemmar i föreningen.
 Hållbar utveckling Väst informerade om möjligheterna kring 
energimyndighetens energikartläggningsstöd för små och med-
elstora företag och Turistrådet Västsverige berättade mer om 
”båtluffa i Bohuslän”.

Medlemsnytt
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Ny ledning i Tenö Varv AB
VD i Tenö Varv AB har till oktober 2017 varit Thomas Marshall. 
Björn Andersson har från och med oktober 2017 tillträtt som ny 
VD för varvet. Björn Andersson kommer från Simrishamns Varv 
AB där han även fortsatt är VD.
 Björn har arbetat under många år på Simrishamns Varv 
och varit VD sedan hösten 2015. Simrishamns Varv och Tenö 
Varv har sedan 2013 varit till viss del närbesläktade och sedan 
Öckeröborgen övertog majoritetsägandet varit systerbolag.  
Björn är väl insatt i verksamheten på Tenö Varv i och med  
den närhet bolagen har haft.
 

Clas Norrstrand, 
Östhammar, har gått  
ur tiden
Clas föddes 1946 och 
avled efter en tids sjuk-
dom 4 oktober 2017. 
Han har under hela sin 
yrkesverksamma tid från 
tidigt sjuttiotal arbetat i 
Östhammars kommun, 
med mindre fartyg främst 
för passagerartrafik.  
Han var konstruktör, kon-
struktionschef mm. inom 
Marinteknikkoncernen, 
och var djupt delaktig i 
framtagandet av många 
nya innovationer och lös-
ningar för snabba fartyg 

upp till 55 meters längd. Han deltog i utvecklandet av snabba 
katamaraner, ett koncept som senare togs upp av många varv 
runt om i världen. Han var också med om att starta MJP, ett 
framgångsrikt företag inom vattenjetdrift som har gjort sig ett 
namn i hela världen. Under 80-talet bidrog hans engagemang 
och erfarenhet till att Marinteknik var en ledande producent 
av snabba passagerarfartyg, som fortfarande gör god tjänst i 
Sverige och världen över.  Under 90-talet och senare arbetade 
han som konsult, och överförde mycket kunskaper till andra 
delar av fartygsbranschen. Som delägare i Light Craft Design 
Group har han arbetat med många skilda saker såsom koncept-
studier för nybyggen, arbetsmiljö på fartygsbryggor, projektering 
av ombyggnader och mycket annat inom branschen.
 Clas var en stillsam person, men hade ändå en tyngd och auk-
toritet baserat på flitiga studier av allehanda fenomen inom sitt 
intresseområde. Han sökte alltid bästa möjliga lösning och ville 
alltid kunna motivera sin ståndpunkt med beräkningar, försök 
och litteraturstudier. Han saknas av många av oss i branschen.  
Vi har förlorat en samtalspart där vi kunde hämta inspiration, 
kunskaper och nya infallsvinklar.

LARS-GEORG LARSSON, Light Craft Design Group AB

Andreas försäljningschef  
på Transauto
Andreas Cederquist är sedan i 
höstas försäljningschef för den 
svenska marknaden när det gäller 
marin och industriprodukter på 
Transauto. Han efterträder Lars 
Håkansson som nu har ansvar  
som produktspecialist och  
"senior advisor".

Rörig debatt om fossilfria bränslen
I en artikel publicerad på DN Debatt i mellandagarna försöker 
åtta företrädare för initiativet Fossilfritt Sverige bringa ordning i 
den enligt debattörerna mycket ryckiga och förvirrande debatten 
om miljövänligare bränslen: ”Situationen är så paradoxal att de-
batten mellan olika icke-fossila alternativ ibland är mer infekterad 
än den de gemensamt för mot fossila drivmedel.”

Artikeln listar i fem punkter vilka bränslen som gör sig bäst i 
vilka transportsammanhang för att Sverige ska kunna bli ett av 
världens första fossilfria välfärdsländer. För sjöfartens del gäller 
enligt artikeln att den omfattande övergång till LNG som pågår 
nu banar väg för övergång till förnybar metanol och flytande 
biogas som drivmedel. Färjetrafik med korta turer lämpar sig 
för elektrifiering, medan HVO är att föredra för kollektivtrafiken i 
skärgårdar. (KÄLLA SVENSK SJÖFARTSTIDNING)

Fler steg för att minska plast och mikroplaster i haven
Plastskräp och mikroplaster finns i alla vatten, över hela jord-
klotet. Utan åtgärder kan det finnas mer plast än fisk i haven år 
2050. Forskare har upptäckt mikroplaster i svenska blåmusslor, 
havskräftor, torsk, koljor och räkor. Regeringen har nyligen be-
slutat att förbjuda kosmetiska produkter som sköljs av eller spot-
tas ut och som samtidigt innehåller plastpartiklar med en rengö-
rande, skrubbande eller polerande funktion. Förbudet omfattar 
exempelvis tandkräm, kroppsscrub, ansiktspeeling, duschtvål, 
schampo och balsam med tillsatta mikoplaster.

– Det är helt onödigt att tillsätta mikroplast i avsköljbar kos-
metika. Visserligen är det långt ifrån den största källan till plast i 
havet, men det är en lågt hängande frukt och förbudet är ett nöd-
vändigt steg mot att minska mikroplasterna i våra vatten, säger 
miljöminister Karolina Skog.

Miljö & teknik

Kustbevakningen

Personnytt

Clas Norrstrand utför en mätning.

för att den nya teoretiska  
utbildningen i grundläggande  
säkerhet är klar att lanseras!

för ogenomtänkt avgiftsmodell  
för farledsavgifter från innerstads-
kajerna.

Redaktionen tycker till:

 
Nationell satsning på nykter handelssjöfart i februari
För att öka säkerheten till sjöss kommer Kustbevakningen utföra 
riktade nykterhetskontroller av yrkessjöfarten under februari. 
Samtliga kuststationer kommer att delta i pådraget. En nykter 
sjöfart minskar risken för olyckor och att människor och miljö 
kommer till skada. Nykterhetskontroller har en hög förebyggande 
effekt som i sin tur skapar förutsättningar för att minska antalet 
olyckor och skapa en trygg miljö för alla som är till sjöss. Under 
pådraget har Kustbevakningen fortsatt beredskap för att bekäm-
pa oljeutsläpp och genomföra sjöräddningar, vilket kan innebära 
omprioriteringar i händelse av larm.
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Nytt marinarkeologiskt museum om Östersjöns världsunika 
kulturarv
Statens maritima museer satsar stort på marinarkeologi och pla-
nerar för ett nytt museum om Östersjöns världsunika kulturarv. 
Två sensationellt välbevarade vrak från medeltiden respektive 
Vasatiden har nyligen hittats av Statens maritima museer vid 
dykningar i Stockholms skärgård. Ett nytt museum ska bevara 
och sprida kunskap om kulturarvet i Östersjön samt ta vrakens 
berättelser till ytan!

På Östersjöns botten vilar ett omfattande antal skeppsvrak 
som bevarats i århundraden med skroven mer eller mindre hela. 
Detta beror på att skeppsmask och andra tränedbrytande orga-
nismer inte trivs i det bräckta vattnet.

– Det står minst hundra intakta skepp på Östersjöns botten, 
berättar Nina Eklöf, projektledare vid Statens maritima museers 
projekt Östersjöns skatter.

Statens maritima museer driver projektet Östersjöns skatter 
som ska resultera i ett marinarkeologiskt museum i anslutning 

till Vasamuseet 
på Djurgården 
i Stockholm. 
Museet, som  
planeras att  
öppna 2020,  
ska bevara och 
sprida kunskap 
om kulturarvet i 
Östersjön samt  
ta vrakens be- 
rättelser till ytan!

PressreleaserKultur & boknytt
Viking Grace och XPRS fick Blueflow
Blueflows arbete med att implementera sitt system hos Viking 
Line är nu klart och den sista i raden av sju fartyg som fick 
Blueflowsystemet blev Viking XPRS. Samtliga bränsleförbru-
kare på alla fartyg mäts och rapporteras nu via onlinesystemet 
Blueflow Online 3.0.

Dockstavarvets lotsfartyg till Tyskland
Det första av två 28 meters lotsfartyg som Dockstavarvet byg-
ger till Tyskland levererades i Brunsbuettel den 15 december 
2017. Fartyget heter Dithmarschen och beställare är den tyska 
sjöfartsmyndigheten Generaldirektion fur Wasserstrassen und 
Schifffahrt. Systerbåten Steinburg skall levereras i maj 2018. 
Fartygen ersätter tre äldre enheter och skall sköta lotsbytet 
vid Brunsbuettel i Elbemynningen för trafiken på Hamburg och 
Kielkanalen. Huvuddimensionerna är 27,60 x 7,00 meter med ett 
djupgående på 2,60 meter vid fullastdeplacementet 120 ton.

Dockstavarvet sålt
Efter 112 år och tre generationer ”Båtbyggare Sundin i Docksta” 
övergår nu stafettpinnen till storföretaget SAAB. ALUDESIGN i 
Docksta som ägs av bröderna K-A, Torsten och Per Sundin säljer 
de rörelsedrivande bolagen DOCKSTAVARVET AB samt majori-
teten i MUSKÖVARVET AB. Ledningen på Muskö säljer samtidigt 
sina minoritetsposter till samma köpare.
 – Vi har drivit företaget sen 1975 och har väl egentligen kört på 
”övertid” de senaste åren, säger K-A Sundin som fungerat som 
arbetande styrelseordförande sen 2005. Nu har vi hittat en indu-
striell köpare som har muskler att fortsätta att utveckla företaget. 
Dessutom tillför SAAB en massiv marknadsföringskapacitet 
för fortsatta exportsatsningar. Det känns faktiskt som en ”per-
fect match” för oss som säljare av ett gammalt familjeföretag. 
Dessutom känner vi att vi överlåter ett starkt förtag med en lång 
orderbok och välutbildad, engagerad personal som dessutom 
har ganska låg medelålder, fortsätter K-A Sundin. 
 Verksamheten i Docksta drivs vidare med full kraft och fort-
satt inriktning på serieproduktion av aluminiumbåtar och kom-
plicerade specialfartyg upp till ca 30 meters längd. Varvet har 
full sysselsättning under flera år framåt och rekryterar f.n. ett 
antal nya medarbetare. På Muskö avses SAAB-Kockums under-
hållsverksamhet för Flottans fartyg och Muskövarvets dito för 
Amfibiekårens båtar samordnas under nuvarande ledning.

Vikings servicestation har flyttat
Viking Life Saving-Equipment (Stockholm), service och sälj,  
har flyttat till nya lokaler i Älta med adressen Grustagsvägen 5, 
138 40 Älta (i Stockholm ). Stationen i Göteborg har samma 
adress som tidigare: Ruskvädersgatan 14, 418 34 Göteborg. 

FOTO: STATENS MARITIMA MUSEER FOTO: DOCKSTAVARVET
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Genom uppropet #lättaankar uppmärksammades ett stort antal trakasserier 
inom sjöfarten och under hösten 2017 fick Facebookgruppen, med samma namn 
som uppropet, ta del av över tusen vittnesmål från sjöfarare. Ett stort antal 
aktörer har nu visat sitt stöd för uppropet och 17 januari arrangerade Blå Tillväxt 
(Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen) ett toppmöte på Sjöfarts- 
högskolan i Kalmar med målet att förebygga trakasserier inom sjöfarten. 

Deltagande organisationer under dagen 
var Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbe-
fälsföreningen, Sarf, Chalmers, Sjöfarts-
högskolan i Kalmar, Linnéstudenterna, 
Chalmers studentkår, SUI, Sjöfartsverket, 
Transportstyrelsen, Skärgårdsredarna, 
Wista Sweden, Marina läroverket och 
initiativtagarna till uppropet #lättaankar.

Dagen inleddes av Frida Wigur som 
startade uppropet #lättaankar. Hon 
berättade om uppkomsten av uppropet 
som är sjöfartens svar på #metoo. Hon 
visade sedan en film där ett gäng tjejer 
berättar sina starka upplevelser de har 
blivit utsatta för när de jobbat till sjöss. 

Därefter berättade Ted Bågfelt från 
Sjöfartshögskolan och Rikard Engström 
från Svensk sjöfart kort om likabehand- 
lingsplanen som gjordes 2015 och upp- 
komsten till den. De berättade även vad 
som har genomförts sedan dess och var 
man står idag. En viktig slutsats som 
kommit fram är att man måste jobba 
mycket mer förebyggande när det gäller 
likabehandling, diskriminering och 
trakasserier.

Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare 
inom jämställdhet och mångfald på  
Ledarna, föreläste och ledde en work-
shop för deltagarna under dagen. 

– Enligt lag måste alla organisationer 
följa diskrimineringslagstiftningen och 
arbetsmiljölagstiftningen. Sedan den 
1 januari 2017 finns det dessutom nya 
bestämmelser om aktiva åtgärder i dis-
krimineringslagen. Detta innebär bland 
annat att arbetsgivare ska ha rutiner och 
riktlinjer för att förhindra trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier. 
När något sker måste organisationer 
utreda händelsen skyndsamt och säker-
ställa att inga repressalier sker för den 
som anmäler, berättade Ellen Landberg 
för deltagarna.

Som nästa steg kommer sjöfarten att 
träffas för ett nytt möte den 19 mars, 
denna gång arrangerat av Wista Sweden. 
Fram till mötet i mars kommer deltagan-
de organisationer att etablera en arbets-
grupp med målet att arbeta långsiktigt 
och kontinuerligt med dessa frågor.  

text: nina yngve

Toppmöte om trakasserier 
inom sjöfarten

Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje- och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare. Föreningen representerar 
115 medlemsrederier med 340 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 skärgårdstrafi 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 340 fartyg medlemmar i föreningen. Fler medlemmar ger 
en ännu starkare förening.

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

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

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

När något sker måste organisationer utreda händelsen skyndsamt  
och säkerställa att inga repressalier sker för den som anmäler
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”Svensk sjöfart står för kvalitet, tillförlit-
lighet och säkerhet. Vår sjöfart har en av-
görande betydelse för Sveriges infrastruk-
tur, konkurrenskraft och turistnäring. För 
att utvecklas som näring är det nödvän-
digt att säkerställa hållbara arbetsplatser 
i en hållbar sjöfart. Sexuella trakasserier 
och kränkande särbehandling av kvinnor 
är helt oacceptabelt och har ingen plats i 
en modern sjöfart,”skriver #lättaankar i 
ett pressmeddelande.

Att arbeta till sjöss innebär att fartyget ut-
gör både arbetsmiljö och ibland boende- 
miljö.

Ombordanställda jobbar ofta långa 
pass hemifrån, ibland i flera månader i 
sträck. Det innebär att den som är utsatt 
har liten eller ingen möjlighet att söka 
socialt och emotionellt stöd från vänner 
och familj. Det finns heller ingenstans att 
dra sig undan om inte ens den egna hytten 
är fredad. Flera vittnesmål beskriver oin-

bjudna besök nattetid. Ibland av överord-
nade som har använt huvudnyckel för att 
ta sig in till kvinnan. Ibland där besöket 
slutat i våldtäkt. Vittnesmålen beskriver 
kollegor som klämt på brösten, pressat sitt 
stånd emot dem och tvingat sig till kyssar.

– Jag var 17 år när en arbetsledare kom 
in i min hytt och la sig i min koj. En 17-
årig elev som fick hantera en full, vuxen 
tvåbarnsfarsa, som ”bara ville ta lite”, 
vittnar en person.

Alltför många exempel beskriver hur män 
i maktposition utnyttjar sin ställning utan 
några konsekvenser. Precis som i övriga 
arbetslivet är det unga kvinnor i beroen-
deställning som är mest utsatta för sexu-

ella trakasserier. Värst drabbade är unga 
kvinnor som är nya i yrket eller med osäk-
ra anställningsvillkor, som till exempel 
sommarvikarier eller studenter på prak-
tik. Men även kvinnor som arbetar i seni-
ora befattningar vittnar om kränkningar 
som då ofta övergått till andra typer av 
särbehandling, förminskande och ifråga-
sättande av kompetens.

Få av de utsatta har mod och kraft att 
anmäla. De som försökt blir inte alltid 
lyssnade på:

– Jag hade mitt första möte med rede-
riets personalchef. Jag berättade vad som 
hänt. Han bara tittade på mig, skrattade 
och sa att han inte tror på mig. Sen var 
mötet slut.

”När man ser mängden av berättelser 
som kommit in i #lättaankar förstår man 
vidden av problemet.”

”Det är oroande att vi är många som 
vittnar om att vi blivit härdade, att vi går 
emot vår egen värdegrund”

”Vi accepterar aldrig 
sexuella trakasserier”

SJÖFARTENS KVINNOR BRYTER TYSTNADEN –

Sjöfartens eget #metoo-upprop har samlat 1 150 kvinnliga sjömän och kvinnliga sjöbefälsstuderande. I en sluten grupp 
under #lättaankar har kvinnorna kunnat dela sina erfarenheter, stötta varandra och vågat berätta om händelser som de 
kanske tidigare inte delat med någon. Nu offentliggörs ett urval av dessa berättelser med syfte att bryta den tystnad som 
så länge varit norm. Berättelserna visar på en grym, strukturell orättvisa och man kräver en förändring.

Precis som i övriga arbetslivet 
är det unga kvinnor i beroende-
ställning som är mest utsatta för 
sexuella trakasserier. 
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Utsläppen från inrikes transporter, 
inklusive sjöfart, ska minska med  
70 procent till 2030, jämfört med  
2010 års nivåer. Det var temat för  
två frukostseminarier på Svenskt  
Näringsliv i början av januari. 

Det första seminariet, ordnat av Trans- 
portföretagen, inleddes av Svante Axels-
son, nationell samordnare för Fossilfritt 
Sverige. Han började med att slå fast att 
"utan tekniksprång har vi ingen chans att 
klara klimatmålen" och konstaterade att 
det behövs färdplaner för fossilfri konkur-
renskraft. 

”Vi måste ha en ny politik för att lyck-
as med detta, men branschen måste också 
agera”. 

Han berättade att det finns många 
positiva åtgärder som gjort att vi redan 
har kommit en bra bit på väg. Dit hör 
till exempel den ökade användningen av 
biobränsle samt elektrifiering som har 
potential att snabba på omställningen. 
Problemet är att biobränslet inte kommer 
att räcka till. För närvarande importeras 
nästan allt biobränsle som används i Sve-
rige. Framför allt från Tyskland som ännu 
inte har så stor efterfrågan. Men om, el-
ler snarare när, deras efterfrågan ökar så 
kommer biobränslet att stanna kvar där, 
och Sverige blir utan, därför behöver vi 
satsa på egna bioraffinaderier. 

”Det vore en skam om vi inte kan bli 
självförsörjande på biomedel!”, sa Svante 
Axelsson med eftertryck.

Det andra seminariet arrangerades av 
Svensk Sjöfart och handlade mer specifikt 
om sjöfartens utmaningar i frågan. 

Ulf Troeng, Naturvårdsverket, berätta-
de inledningsvis om den nya klimatlagen 
och om klimatplanens ramverk som regle-
rar hur regeringen ska jobba med frågan. 
Energimyndighetens rapport ”Sjöfartens 
omställning till fossilfrihet” innehåller en 
mängd olika förslag på vad som kan gö-
ras och har tagits fram tillsammans med 
branschen. Den finns att läsa på Energi- 
myndighetens hemsida.

Ulf Perbo, Transportföretagen, menade 
att det finns tre vägar att gå mot fossil-
frihet. 

1Minskade transportvolymer – vilket 
är omöjligt med ökande befolkning

2 Energieffektivisering – kräver stora 
tekniska framsteg 

3 Biodrivmedel – det som kommer 
att avgöra om vi lyckas. Problemet 

är att dagens produktion inte räcker till 
sjöfartens- och flygets omställning.

Ulf Perbo ansåg att vi inte hinner med 
några tekniksprång till 2030 så biodriv-
medel är enda chansen att närma sig må-
len. Han uttryckte en oro för att Sverige 
än en gång ska driva hela omställningen 
när resten av EU avvaktar.
text & foto: leena tegevi

Transportbranschens 
klimatmål 2030

Svante Axelsson, nationell samordnare för fossilfritt Sverige.
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Motiveringen lyder: 
Årets hållbarhetskock KC Wallberg 
har en stark passion för god, håll-
bar och hälsosam mat. Hans fokus 
är att ta ansvar för att råvarorna 
produceras med hänsyn till miljön 
och omsorgen om djuren.
KC Wallberg är kock och mat entreprenör 
och ligger bakom en rad olika varu-
märken. Allt han gör bottnar i samma 
filosofi – en innerlig tro på naturen och 
att man med rätt tekniker och kunskap 
om matlagning kan skippa genvägarna 
och hoppa över konstiga tillsatser.

– Att laga allt från grunden tar förstås 
längre tid. Men har man mat och matlag-
ning som sitt största intresse så är det 
inget problem. Skulle jag börja göra 
avkall på mina grundvärderingar kan jag 
lika gärna jobba med något helt annat, 
säger han.

KC Wallberg har en stark tro på naturen, 
vilket återspeglas i alla varumärkena i 
koncernen. Mat ska vara fri från kon-
stiga tillsatser. Han hämtar sina råvaror 
från noga utvalda odlare och uppfödare 
som delar hans syn på etisk djurhållning 
och hållbart jordbruk. KC använder gär-
na vilt från skog och sjö i sin matlagning, 
är själv jägare och ledamot i Svenska 
Viltmatakademin.

 
KC Wallberg är en välmeriterad kock.  
I grunden har han sju års studier i gast-
ronomi, bland annat vid restauranghög-
skolan i Grythyttan. Han arbetade sedan 
över hela världen och byggde bland 
annat upp restaurang Riingo i New York 
tillsammans med Markus Samuelsson 
innan han återvände till Sverige. 2008 
tog han över Restauration Gubbhyllan 
på Skansen och i dag driver han ytter- 
ligare ett antal restauranger. Här delar 
KC med sig av ett favoritrecept.

Kvartalets recept  
– skapat av Årets Hållbarhetskock

Vid ett seminarium den 14 november på Kungliga Skogs – och Lantbruksakademien delade Vi Konsumenters  

styrelse ut diplom till årets hållbarhetskock KC Wallberg. KC är restauratör på Gubbhyllan, Skansen, Biologiska 

muséet och driver två av Strömma Kanalbolagets restaurangbåtar, M/S Prins Carl Philip och S/S Drottningholm. 

S/S Drottningholm.

M/S Prins Carl Philip.
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kvartaletsrecept
KC Wallberg

Årets Hållbarhetskock 
M/S Prins Carl Philip &  

S/S Drottningholm

1. Meta upp två fina abborrar, lämplig 
plats från liten klippa med ett djup på 
2–3 meter eller från bryggkanten.  

2. Rensa abborrarna genom att skära 
upp från utloppshålet längs buken mot 
huvudet. Ta ur inälvorna genom att dra 
tummarna längs bukens insida och 
skär till sist av huvudet. Fjälla abborrar-
na och skölj dem väl. Skär ut filéerna 
med vass kniv tätt intill ryggbenet från 
huvud till stjärt. Mät upp vatten i en 
hink och tillsätt salt. Rör tills saltet  
är upplöst, ca 10 minuter. Lägg ner  
abborrfiléerna och låt stå 4–5 timmar  
i kylen. 

3. Ta upp dem, skölj i kallt vatten och låt 
dem rinna av. Vänd filéerna i vetemjöl. 
Värm en gjutjärnspanna, häll i lite raps-
olja och sedan smöret. Låt smälta och 
fräsa ihop. Lägg ner de hela abborr-
filéerna när fettet börjar ändra färg till 
nötbrun och låt steka 1 ½–2 minuter 
på varje sida. Häll över grädde och låt 
sjuda ihop 3–4 minuter. 

4. Tillsätt dill och persilja, vrid ett par drag 
med vitpepparkvarnen och servera 
med nykokt färskpotatis (koka gärna 
potatisen med dill stjälkarna som blir 
över).

 FOTO: PER ERIK BERGLUND

Farsans fjällade 
abborre
Denna anrättning av abborre tillagade vi 
flera gånger varje sommar när vi var ute 
med båten, alternativt så varmrökte vi  
abborren. Det som gör rätten riktigt god 
är att rimma fisken före tillagning, vilket 
gör att smakerna förtydligas.

4 portioner
2  hela abborrar (ca 600–900 g  
 hel och ej urtagen)
3 liter  vatten
150 g  salt
0,5 dl  vetemjöl
1–2 msk rapsolja
1–2 msk  smör
2 dl  visprädde
1 dl  grovhackad dill
0,5 dl  hackad persilja
 vitpeppar

Servering 
kokt färskpotatis

Gör så här:
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Affe hade knappt varit i utlandet innan 
men nu fick han se världen. San Blas gick 
i ströfart och de första resorna gick till 
Svarta havet och Odessa, sedan Israel till 
Europa och sedan till Florida

Efter San Blas blev det fler fartyg inom 
Saléns kylflotta men också torrlast. I slutet 
av 1970-talet utbildade han sig vid Stock-
holms sjömansskola och därefter vid sjö-
befälsskolan.

Till Strömma
Tiden till sjöss innebar att man var hem-
ma på vederlagsledigt under längre tider. 
För att ha något att göra började Affe som 
matros på Strömma kanalbolaget och 
snart blev han skeppare på sightseeing- 
båtarna men även på skärgårdsbåtarna.

– Att jag hamnade permanent på Ström-
ma var egentligen en slump, berättar Affe. 
Bolaget hade bytt ägare och den nye vd:n 
ville ha någon som såg över fartygen inför 
vintern och sedan blev jag kvar. Jag blev 
inspektör och ansvarig för teknik och se-
nare DP och rederichef.

– Jag är en utpräglad projektmänniska, 
fortsätter Affe. Den stora utmaningen 
var när Strömma köpte in den gamla 
skärgårdsbåten Waxholm III. Den hade 
legat och förfallit under årtionden ute i 
Vaxholm och var i det närmaste ett vrak. 
Men Strömma ville bevara det som fanns 
kvar av den gamla skärgårdskulturen och 
beslutade sig för att renovera fartyget. 
Ordern gick till Tjörnvarvet i Rönnäng 
dit fartyget kom den 1 januari 1993. Där 
hade Mats Arvidsson, Börje Karlsson och 
jag ett mycket fint samarbete och när  
renoveringen var klar i april året därpå 
hade vi fått ytterligare en riktig pärla i vår 
sekelsskiftesflotta.

Ett ännu större ombyggnadsprojekt  
genomfördes 2000 med ångaren s/s Stock- 
holm. Återigen var det Tjörnvarvet som 
anlitades och åter blev det ett mycket 
lyckat resultat. Strömmas ambition var 
att återskapa tidstypisk exteriör och 
interiör samtidigt som fartyget var fullt  
modernt och säkert bakom kulisserna.

– Jag trivdes mycket bra på Strömma. 
Med tiden ändrades mina arbetsuppgifter 
och det blev mer arbete inom kontoret 
med ekonomi och personal och färre pro-
jekt. Jag började längta efter nya utma-
ningar.

Till Skärgårdsredarna
Strömma anslöt sig till Skärgårdsredar-
na. Affes erfarenheter togs snabbt tillvara  
och dåvarande vd Arne Welin och Affe ar-
betade för att förbättra relationerna med 
myndigheterna. Ofta blev representanter-
na från Sjöfartsinspektionen påhoppade 
på föreningsmötena av arga eller besvik-
na redare, eftersom de inte riktigt förstod 

varandra. Arne och Affe försökte ändra 
på det genom att komma med konkreta 
förslag till förbättringar och ganska snart 
fick föreningen en bra dialog med Sjöfarts- 
inspektionen. Det betydde inte att man 
fick genom alla sina krav, men det innebar 
att man fick en bättre relation och kunde 
jobba fram mer konkreta kompromisser 
som alla kunde acceptera.

2008 valdes Affe till vice ordförande i 
föreningen. Han blev sammankallande i 
den grupp inom föreningen som behand-
lade säkerhetsfrågor, något som intresse-
rar Affe mycket.

Affe Norgren blir vd
2011 var året då Arne Welin beslutade att 
dra sig tillbaka från sin post som vd. Sty-
relsen vände sig då till Affe som blev Skär-
gårdsredarnas nye vd. Tjänsten var och är 
bara på 50 procent men det passade Affe 
fint eftersom han då också kunde bedriva 
konsultverksamhet i eget bolag vid sidan 
om. Affe fick nu nytta av sitt intresse för 
projektarbete och den stora utmaningen 
var att få Transportstyrelsen att lyssna på 
föreningens synpunkter. GD sedan 2009 
var Staffan Widlert och han var mycket 
lyhörd för föreningens argument. Men 
att få till konkreta förändringar var ändå 
trögt. Allteftersom har kontakterna ut- 
ökats och idag träffas Skärgårdsredarna 
och GD en gång om året och täta kontak-
ter sker också med TS ledning. Skärgårds-
redarna har idag ett mycket bra samar-
betsklimat med TS.

Nya regler 
2013 startade TS Projekt nya nationella 
föreskrifter. 

– Vi står nu inför ett paradigmskifte, an-

Affe Norgren  
Skärgårdsredarnas VD sedan 2011

För Alf, eller Affe som man mest säger, har sjön alltid varit ett populärt inslag i vardagen.  
Hans familj kommer från Saltsjö-Boo och har ingen anknytning till sjölivet, men Affe fick tidigt  
intresse för sjöscouterna och började också kappsegla. Därför var det inte så konstigt att han 

knappt sexton år fyllda mönstrade på Saléns kylfartyg San Blas som jungman.

✯  Krister Bång | Porträttet
Här fortsätter berättelsen om föreningen Skärgårdsredarnas historia, berättad av Krister Bång.
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ser Affe. De gamla detaljstyrande reglerna 
ersätts av ett funktionsbaserat regelverk 
där redarna får ett större inflytande på 
vad som är bäst för sitt specifika fartyg. 
Det ställer ökat krav på redarens riskana-
lyser men ger samtidigt lite mer frihet till 
kreativa och fartygsanpassade lösningar.

Utbildning
För att förklara vad de nya föreskrifterna 
handlar om har Skärgårdsredarna tagit 
initiativet till en utbildning i frågan vil-
ken under hösten 2017 samlat över 100 
personer. Sjörättsadvokat Mattias Wid-
lund liksom Alandia har medverkat och 
Transportstyrelsen har ställt upp med 
informatörer. Utbildningen har skett vid 
föreningens lokal i Rosenvik på Djurgår-
den i en härlig miljö nära till vatten och 
sjöfart, samt i Göteborg på Barken Viking 
vid Lilla Bommen. Skärgårdsredarna har 
ambitionen att anordna fler utbildningar 
men det är ett mycket arbetskrävande 
projekt för en liten organisation.

Så arbetar vi
– Min roll som vd är att ha ett övergri-
pande ansvar för verksamheten, fortsätter 
Affe. Jag arbetar mycket gentemot myn-
digheter och svarar på remisser. En stor del 
av mitt arbete är även att hjälpa medlem-
mar med teknisk konsultation och rådgiv-
ning vid exempelvis ombyggnad. Leena 
Tegevi är kommunikatören som har hand 
om intern och extern information, mötes- 
arrangemang och ger ut tidningen Skär-
gårdsredaren och vår skeppslista. Henrik 
Börjesson sköter vårt servicebolag och är 
miljöansvarig, något som han brinner för. 
Bertil Pevantus är föreningens ordförande 
och har hand om allt som rör det. Från 
januari 2018 är Nina Yngve anställd på 
50 procent. Hon ska i första hand ta över 
administrativa uppgifter som medlemsre-
gister och mötesarrangemang men även ta 
hand om uppdateringar på hemsidan. 

Balansgång
Skärgårdsredarna har en bred uppslutning 

av rederier inom branschen. Det finns om-
kring 115 olika företag med tillsammans 
340 fartyg som varje år transporterar  
35 miljoner passagerare och 12 miljoner 
fordon. Rederierna är verksamma inom 
kollektivtrafiken, inom besöksnäringen 
och bilfärjetrafiken. Det är naturligtvis 
olika frågor som engagerar medlemmarna 
i de olika segmenten och det gäller att gå 
en balansgång så att alla medlemmar får 
sina frågor belysta.

Möten
Varje år har Skärgårdsredarna två större 
medlemsmöten, årsmötet i mars och höst-
mötet i oktober. Medan årsmötet är lite 
mer formellt så är höstmötet ett tillfälle 
för alla engagerade medlemmar att under 
trevliga förhållanden kunna träffas och 
utbyta erfarenheter. Uppslutningen på 
dessa möten är mycket god, även om det 
finns plats för fler, och många av redar- 
kollegerna har blivit goda vänner. 

Sedan 2013 arrangeras en leverantörs-
mässa vartannat år i Göteborg. Bakgrun-
den till detta var att Affe Norgren hade  
ett stort nätverk med sig från Strömma 
och företagen ville gärna visa upp sig 
för alla inom föreningen. Därför bjöds 
några utvalda leverantörer in att deltaga 
vid höstmötena och intresset var mycket 
stort. Då många leverantörer ville delta 
vid mötena beslutades det att arrangera 
en leverantörsmässa 2013. Avsikten var 
inte att mässan skulle vara till för all-
mänheten som kanske bara plockade go-
dis och pennor, utan syftet var att skapa  
goda möten mellan redare och leveran-
törer. Transportstyrelsen, Sjöfartsverket,  
Näringsdepartementet och Kustbevak-
ningen finns representerade på mässorna 
vilket är mycket värdefullt för medlem-
marna som kan träffa deras representan-
ter och tala om problem och möjligheter 
på ett otvunget sätt

Almedalen
Sedan tio år tillbaka deltar vi också un-
der politikerveckan i Visby på Gotland. 

Förutom det vi förmedlar från scenen 
på Marina mötesplatsen har vi även bra 
möjlighet att tala med politiker. De är ju i 
Visby för att vara synliga och tillgängliga 
för medborgarna. Vi har på så sätt lyckats 
få bra kontakter med t ex Näringsdepar-
tementets politiker och tjänstemän vilket 
är till stor fördel för vår verksamhet.

Nordpass
En annan verksamhet som vi har mycket 
nytta av är Nordpass som startade 2002. 
Det är en sammanslutning av våra kolle-
ger i Norge, Danmark, Finland och Island. 
Vi samlas en gång om året och får erfaren-
heter om hur regler och tillsyn fungerar i 
våra nordiska länder.

Framtid
I det korta perspektivet är det att infor-
mera och hjälpa till vid implementering 
av det nya regelverket som skall träda i 
kraft 2018. Sedan är det en stor utmaning 
att få den nya bemanningsföreskriften på 
plats till 2020.

I det långa perspektivet är det miljön. 
Hur skall vi driva våra fartyg i framti-
den? Skall det vara med el eller biogas 
eller kanske på något annat sätt? Vi har 
redan ett antal miljövänliga fartyg i drift, 
men för att den stora omställningen skall 
äga rum måste trafikupphandlarna ställa 
tydliga och relevanta miljökrav på farty-
gen. Priset blir förstås högre men det är en 
kostnad som hela samhället måste ta, inte 
enbart redarna. 

I det korta perspektivet är  
det att informera och hjälpa till 
vid implementering av det nya 
regelverket som skall träda i 
kraft 2018.
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Transdev, som bland annat driver 
Styrsöbolaget i Göteborg, har för- 
värvat Blidösundsbolaget med tio 
egna fartyg. Affären blev klar i  
slutet av 2017. 

Blidösundsbolaget är privatägt och verk-
samt i Stockholms skärgård med både 
upphandlad och kommersiell båttrafik. 
Bolaget har tio egna fartyg, bland annat 
det välkända ångfartyget S/S Blidösund 
från 1911, och driftar även ett av Wax-
holmsbolagets fartyg. 2016 uppgick om- 
sättningen till 84 miljoner. Transdev dri-
ver genom Styrsöbolaget, skärgårdstrafik, 
frakttrafik och pendelbåtar i Göteborgs-
området. Genom förvärvet av Blidösunds- 
bolaget expanderar Transdev sin båtverk-
samhet till ostkusten.

– För Transdev är det en viktig affär 
som innebär att vi nu även kan erbjuda 
båttrafik på ostkusten. Genom förvärvet 
stärker vi vår position inom kollektiv-
trafik till sjöss och vi ser fram emot att 
samarbeta med SLL och Waxholmsbola-
get och vara med och driva utvecklingen 
i Stockholms skärgård på liknande sätt 
som vi har gjort i Göteborg, säger Gun-
nar Schön, vd Transdev Sverige, i ett press-
meddelande.

Waxholms Ångfartygs AB har godkänt 
ägarförändringen och Transdev som ny 
part för kontraktstrafiken. Överlåtelsen 
sker den 2 januari 2018 och namnet Blidö-
sundsbolaget kommer att kvarstå.

– Vi som ägt och arbetat med Blidö-
sundsbolaget i 35 år är glada över att vårt 
bolag hamnar i goda händer. Här finns 
den kompetens, bredd och styrka som be-

hövs för att ta Blidösundsbolaget vidare 
in i framtiden. Här finns också en respekt  
för historia och traditioner – något som 
varit så viktigt under Blidösundsbola-
gets över hundraåriga verksamhet, säger  
Göran Ahlqvist delägare och vd i Blidö-
sundsbolaget.

De tidigare delägarna Niklas Schölin, 
Philip Ronne och Veronica Schultz kom-
mer att jobba kvar i Blidösundsbolaget. 
Göran Ahlqvist blir kvar som Senior Ad-
visor till 30 april då han går i pension. Gö-
rans operativa arbetsuppgifter kommer 
succesivt att tas över av Niklas Oscarsson 
som i Transdevs organisationsstruktur 
blir affärschef i Blidösundsbolaget. 

Hoppas kunna 
fortsätta utveckla 
verksamheten
– Blidösundsbolaget 
är ett välskött rede-
ri med väldigt nöjda 
kunder och en anrik 
historia, något vi som 
ny ägare kommer 
att värna om. Jag ser 

goda möjligheter för att fortsätta utveckla 
verksamheten och hoppas såväl medarbe-
tare som kunder kommer att uppleva en 
smidig övergång, säger Bertil Pevantus, vd 
på Styrsöbolaget och numera även Blidö-
sundsbolaget samt affärsområdeschef på 
Transdev.

Blidösundsbolaget sålt  
till Transdev

Bertil Pevantus

Göran Ahlqvist

Blidösundsbolaget
10 fartyg, varav ett ångfartyg

Två trafikavtal med Waxholms 
Ångfartygs AB och SLL

Kommersiell båttrafik

1 skärgårdsanläggning, Siaröfortet

Ägarandel i Skärgårdsrederiet, som 
kör sightseeingbåtar i Stockholm 
under marknadsnamnet Red 
Sightseeing.

Vi som ägt och arbetat 
med Blidösundsbolaget  
i 35 år är glada över att  
vårt bolag hamnar i  
goda händer
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NÄMDÖFJÄRD (SDGB) har av Ellboda 
Värdshus AB i Vaxholm till 50 % sålts 
till Rederi AB Ballerina, Stockholm 
som där blivit ensamägare till fartyget.

ROSPIGGEN (SFB-5169) har av Allt 
i Sjötjänst Ingemar Westerman AB, 
Söderöra sålts till Ellboda Värdshus 
AB, Vaxholm.

SAGA LEJON (SBZY) har av Royal 
Stockholm Cruise Line AB, Mem  
sålts till Henning Kielberg i Södertälje. 
Denne överlät sedan fartyget på 
Selkon Dukuray i Togo. Fartyget  
lämnade Sverige den 20 oktober  
och var framme i Lomé, Togo den  
12 november.

Svartsö Sjötaxi AB med fartygen 
DIANA (SFB-9363), HUNTER (SFB-
9083), CORONET (SFC-5467) samt 
SWEA SANDÖ (SKOM) har ändrat  
firma till Svartsö Förvaltnings AB.

AURELIA (SGEU) har sålts av Stock-
holms Universitet, Östersjöcentrum, 
Askö till Krokholmens Sjötrafik AB, 
Krokholmen.

KORSÖN (SGAR) har av Björn Deger- 
man med firma M/S Malmö Ships-
works, Saltsjö-Boo sålts till Antrophia 
Rederi AB, Stockholm.

NAVAREN (SFB-6478) av Kållandsö 
som gått i trafik i Kållandsö skärgård 
och ägs av Stig-Olof Jonsson har  
omändrats till fritidsfartyg.

ÅDALEN III av Kramfors har av  
P Söderkvist Travrestauranger AB 
överlåtits på Ådalen 3 AB, Kramfors 
med Peter Söderkvist i spetsen.

NOLHÅTTEN (SKRY) av Slottet i 
Bohusläns har av Stellan Johansson 
sålts till Magne Storesund, Hauge-
sund, Norge och omdöpts till 
TORVASTAD. Därmed upphör en 
34-årig verksamhet där tusentals 
gäster hört Stellan berätta sannolika 
och osannolika historier från norra 
Bohuslän med utgångspunkt från 
Hamburgsund.

Rospiggen

Aurelia
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