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I november var jag och lyssnade på Trafikutskottets offentli-
ga utfrågning om ett ökat kollektivt resande för framtiden.

Förutom trafikutskottets ledamöter deltog en rad 
experter och forskare från bland annat Trafikanalys, 
Handelshögskolan och WSP. Resenärer och aktörer inom 
kollektivtrafiken representerades av Stockholms Läns 
landsting (SL), Västra Götalandsregionen, Blekingetrafiken, 
Resenärsforum, Swebus och Svenska taxiförbundet.

Förutom att SL:s vd i en bisats nämnde att det finns  
kollektivtrafik på vatten så flöt tre timmar på med statistik, 
analyser och problematisering runt järnväg, flyg, bussar, taxi 
och cyklar. Kollektivtrafik på vatten fanns överhuvudtaget 
inte med på kartan, eller rättare sagt sjökortet.

Med våra begränsade resurser som präglar en liten 
bransch försöker vi täcka in så många sammankomster av 
denna typ som möjligt. Vi ilar mellan möten med politiker, 
myndigheter, departement och diverse näringslivsträffar. 
Tyvärr måste jag nog säga att när det gäller kollektivtrafik  
på vatten så lyser den oftast med sin frånvaro i de flesta 
dagordningar och program.

Kollektivtrafiken på vatten kan givetvis inte lösa alla större  
städers problem med trängsel, dålig tidspassning och be- 
lastning på miljön. Vad vi däremot kan bidra med är att  
komplettera det allmännas service till medborgarna med 
passagerartransporter tvärs över vattenspegeln istället för 
runt om i långa långsamma köer. Det finns ett antal goda  
exempel bl.a. i Stockholm och Göteborg. Hur skulle det 
fungera i Göteborg om exempelvis älvtrafiken inte fanns? 
Och hur bra och populära är inte Stockholms tysta, bekvä-
ma och hållbara elbåtar?

Förutom att kollektivtrafik på vatten är ett utmärkt komple-
ment till övrig stadstrafik är det korta ledtider från planering 
till trafikstart, vägen är redan klar. Kan vi dessutom få kom-
ma med i ett tidigt skede i stadsplaneringen så kan place-
ring av angöringsplatser göra att omstigning mellan olika 
trafikslag optimeras. 

Ytterligare en fördel med sjötrafiken är att det är förhållan-
devis lätt att göra båtarna tillgängliga för cyklar och barn-
vagnar. Det är även ett tillgängligt, bekvämt och tryggt sätt 
att färdas på för passagerare med funktionsnedsättningar. 

De befintliga passagerartransporterna på vattnet ligger 
även i topp vad avser nöjd kundindex-undersökningar (NKI). 
Det som tydligt framträder när man tittar på resultaten i NKI 
är att passagerarna uppskattar att båtarna håller tiderna, 
inte fastnar i köer eller snökaos, att det är bekvämt ombord 

och att resan blir ett trevligt inslag i vardagen. Mig veterligen 
är det inget annat trafikslag som slår våra medlemmars tra-
fiks NKI.

Vad är det som gör att intresset från våra politiker (med 
några få undantag) är ytterst begränsat?

Syns vi för dåligt, bullrar vi för lite eller är det så att kun-
skapen är för dålig hos våra politiker och beslutsfattare? 

Självklart har vi i branschen ett stort ansvar för att infor-
mera och hjälpa till med relevanta fakta, problemlösning och 
kreativa idéer. Det skulle förenkla det hela lite om vi, i alla fall 
någon gång kunde finnas med i program och agendor där 
stadsplanering och kollektivtrafik diskuteras. Det skulle även 
vara bra om man från de allmännas olika analysinstitut och 
akademier någon gång kunde ägna kollektivtrafik på vatten 
en tanke.

Från branschen skulle vi vara nöjda med att bara bjudas in 
och få delta i ett tidigt skede när man diskuterar stadsplane-
ring och utveckling av våra städer till mer framtidsinriktade, 
säkra, attraktiva och hållbara samhällen. 

Jag vill uppmana våra medlemmar att ta alla chanser att 
prata med era lokala politiker och beslutsfattare och hjälpa 
till med att informera om vår verksamhet och våra möjlig-
heter att bidra till lösningar för en mer hållbar och kvalitativ 
kollektivtrafik.

Jag vill även skicka en uppmaning till våra politiker att kon-
takta oss, kräv information och fakta om vår verksamhet och 
tveka inte att utmana oss. Med en bra och öppen dialog kan 
vi tillsammans bidra till lösningar som ni kanske inte ens vis-
ste fanns. Vi finns här så snart ni är redo och ni är alltid väl-
komna. Varför inte ta ett studiebesök ombord? Att åka båt är 
ett fantastiskt sätt att färdas på året runt både i staden och i 
skärgårdarnas glesbygder. Välkomna ombord!

Just i denna ledare blev det mycket om kollektivtrafik men 
vårt bidrag till varumärket Sverige och besöksnäringen är en 
annan minst lika viktig del i vår bransch, vilket jag återkom-
mer till i kommande nummer av tidningen.

Väl vakt 

Affe Norgren
VD Skärgårdsredarna

Vd har ordet 
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14 mars:  Energiutblick 2017, Stockholm

16 mars:  Skärgårdsredarnas årsmöte i Stockholm

22 mars:  Sjöfartsforums årsmöte i Stockholm

27 april:  Svensk Sjöfart årsmöte

27 – 28 april:  WISTA vårmöte

11 maj:  Belöningsdag i Göteborg  
 (stiftelsen Sveriges Sjömanshus)

16 –17 maj:  Havs- och vattenforum, Göteborg
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5 – 6 september:  Donsö Shipping Meet

4 – 6 oktober:  Skärgårdsredarnas höstmöte 
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Årsmötesmiddag och visning av Vasamuseet
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Årsmötesförhandlingar klockan 9-12
Skärgårdsredarnas årsmötesförhandlingar 2017 är förlagda till 
Sjöhistoriska Museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24 på Gärdet, 
torsdagen den 16 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. 

Lunch klockan 12
Vi serveras lunch i restaurangen klockan 12 och därefter finns det 
tid att besöka museet med utställningar. 

Årsmöteskonferens klockan 13.30-16.30
• När ska vi uppfylla det nya nationella regelverket?   

Vilka kriterier kommer att gälla och vilka kommer att få  
utföra delegerad inspektion? 
Hur framskrider det nya regelverket för bemanning och  
behörigheter, RUBB?  
Paul Nessler, Gustaf Dillner, Henrik Ramstedt och Styrbjörn 
Bergström  från Transportstyrelsen informerar och svarar på 
frågor.

• Sjöfartsforum – VD Joachim Glassell berättar om verksam-
heten och arbetet med den Maritima Strategin. 

• Fika  
• Medlemsutbildning i sjösäkerhetsansvar och standaravtal 

för den nationella sjöfarten – advokat Mattias Widlund, Skarp 
Stockholm Advokatbyrå AB, och sjörättsjurist Rolf Ihre. 

• Stiftelsen Sveriges Sjömanhus – Kanslichef Christer Nordling 
presenterar verksamheten. 

• Senaste nytt på avtalsfronten – Tomas Bengtsson, ALMEGA 
• Nytt om försäkringslösningen – Rickard Carlsson, Willis och 

Mathias Ebersson, If.
• Företagshälsovård – kan det löna sig? – Jacob Rosenholm, 

läkare och grundare av Medicinska Intyg. 

Gemensam buss hämtar samtliga deltagare vid Sjöhistoriska 
museet kl 17 för transport till Vasamuseet.

Årsmötesmiddag och visning av Vasamuseet klockan 18
I år välkomnar vi medlemmar, samarbetspartners och särskilt  
inbjudna till årsmötesmiddag på Vasamuseet.
Först får vi en visning av skeppet Vasa klockan 18.  
Därefter serveras fördrink och middag i restaurangen kl 18.30. 

Årets Skärgårdsrederi
Högtidlig prisutdelning till  
Årets Skärgårdsrederi sker  
vid middagen. 

Välkomna
till årsmötet!

Välkomna till ett välfyllt och intressant  
program i Stockholm 16 mars!
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text: anne hammarskjöld, omarbetning leena tegevi

Stockholms skärgård täcker en 1 700 
kvadratkilometer stor yta och omfattar  
24 000 öar och skär. En vacker och 
känslig miljö där passagerarfartyg i olika 
storlekar står för det mesta av resor och 
godstransporter. Utö Rederi är ett av de 
rederier som arbetar här. Året runt trafi-
kerar rederiets fyra fartyg linjen Stock-
holm-Utö i det yttersta havsbandet.  

Ett av fartygen, M/S Silverpilen, drivs 
numera av två 6-cylindriga 450 hk IMO 
Tier 3-testmotorer. För VD Gustaf Myr-
sten var valet självklart av flera skäl. 

– Dels arbetar vi i en mycket känslig 
miljö som vi värnar om. Dels ställer vi 

höga krav på driftsäkerhet. Båtarna ska 
gå varje dag enligt tidtabell. Och vår 
uppdragsgivare Waxholmsbolaget ställer 
i sin tur krav på oss. Med moderna och 
miljöanpassade motorer ligger vi steget 
före och är väl rustade för de närmaste 
10-15 åren. 

Installationen av Silverpilens  IMO 
Tier 3-motorer är resultatet av ett nära 
samarbete mellan Scania och Utö Rederi. 
Det började med ett initiativ från Gustaf 
Myrsten. 

– Jag tog kontakt med Scania för ett 
par år sedan för att jag var intresserad av 
de här motorerna. Nu var tiden mogen 
och vi har haft ett mycket bra samarbete 
kring installationen. Silverpilen har gått 
utan problem sedan den 15 april, berät-
tar Gustaf. När testperioden är klar hös-
ten 2017 kommer ytterligare tre certifie-
rade IMO Tier 3 motorer att installeras 
på rederiets fartyg, avslutar han.

Silverpilen steget före

FOTO: DAN BOMAN

Utö Rederi satsar långsiktigt på miljön 
och har installerat IMO Tier 3- test-
motorer på M/S Silverpilen trots att 
svenska farvatten ännu inte omfattas 
av de nya miljökraven.

M/S SILVERPILEN 
Längd 37,00 meter  
Bredd 7,06 meter
Djupgående 1,40 meter
Bruttodräktighet 211 registerton
Fart 21 knop
Passagerare 350
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FAKTA
NOx, dvs kväveoxider, bidrar till för-
surning och övergödning av mark, 
skog och vatten.

IMO Tier 3 är en utsläppsnorm för 
NOx som än så länge bara gäller i 
vissa farvatten, dock inte i svenska 
farvatten. Normen innebär att NOx-
utsläpp får vara max 2,0 g NOx per 
kW/h. Idag gäller Tier 2 som tillåter 
max 7.7 g NOx per kW/h enligt mo-
tortillverkaren.

AdBlue (urea) används i efterhand-
lingen för att minska utsläppen av 
kväveoxider.

 Skärgårdsredaren 1 -17 ★ 9 



Det är en speciell känsla att komma ut på 
havet med obruten horisont för att fiska. 
Skepparen på Falkskär II, tillika ägare till 
Fladenbåtarna Lars Bengtsson, har mång-
årig kunskap om var det brukar finnas fisk 
och deltagarna går sällan i land tomhänta. 

Säsongen börjar i slutet av mars och 
pågår fram till december. Under tiden ja-
nuari-mars råder det fiskestopp för torsk 
i området och under den tiden är det av 
naturliga skäl lågsäsong för turfisket.

Falkskär II är en idealisk båt för sitt ända-
mål. Hon byggdes 1960 av det välrenom-
merade Concordiavarvet i Amsterdam. 
Efter att ha tjänstgjort som fiskefartyg i 
32 år inköptes fartyget 1992 av Fladenbå-
tarna. Hon var då en något bedagad skön-
het. Hon togs till varvet i Träslövsläge där 
hon byggdes om till sin nuvarande tjänst-
göring. All fiskeutrustning togs i land och 
styrhytten byggdes ut. Ett litet kafé med 
kaffe, te och varm korv byggdes och vips 
hade man en sjöduglig båt för havsfis-
ke. För att dämpa den värsta sjögången 

är Falkskär II utrustad med slingerkölar. 
Fartyget är klassat för 48 passagerare i 
sitt fartområde men om så många skulle 
komma ombord samtidigt blir det ganska 
trångt. Idealet är 38 sportfiskare med en 
bekvämlighetsgräns på 42.

Hektisk högsäsong
Under högsäsong är det en hektisk tid för 
besättningen. Redan klockan 07.00 avgår 

fartyget från Varberg och efter två tim-
mar är man framme vid fiskeplatsen. Där 
vidtar fyra timmars fiske och sedan två 
timmar tillbaka till Varberg med ankomst 
15.00. Efter en timma, klockan 16, går 
man ut på en mindre tur med en timmas 
resa till fiskeplatsen följt av tre timmars 
fiske och med ankomst till Varberg igen 
klockan 21.00. De vanligaste fiskarna 
som fångas är torsk, makrill och gråsej. 
Den populäraste fisken är makrill och inte 
alls de stora bjässarna som man ofta ser 
sportfiskare hålla i sina armar.

Nya satsningar
Som om inte själva fisketurerna vore nog 
driver företaget under sommarhalvåret 
också ett kafé i Varbergs hamn. Inför 
2017 har rederiet satsat på ett nytt kon-
cept som komplement, då man inköpt den 
snabba turfiskebåten Tuna Clipper. Drif-
ten av den ligger i ett separat bolag. Ny-
förvärvet har en marschfart på 20 knop 
och man kommer ut till fiskeplatserna 
på endast en timma vilket ökar tiden för 

text & foto krister bång

Det kan finnas många anledningar till att besöka Varberg. Det mest spektakulära är Varbergs Fästning, men i staden finns 
också en berömd spa-anläggning och i trakten kan man beundra alla tänkespråk som har ristats i hällar ute i skogen, de 
så kallade Bexells talande stenar. Men för den fiskeintresserade är det förstås havsfiske med Fladenbåtarna som drar.

Falkskär II i centrum med Varbergs Fästning och kallbadhuset i bakgrunden. I den vita byggnaden finns Fladenbåtarnas kafé.  
Foto 13 april 2009.

HavSfiSke  
från varberg

Skepparen och ägaren till Fladenbåtarna, 
Lars Bengtsson. Foto 17 januari 2017.
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själva fisket. Tuna Clipper är en liten båt 
med plats bara för 12 passagerare. Man 
har funderingar på att använda den för 
viss charterverksamhet med besök i Hal-
lands ytterskärgård som Anholt, Læsø 
och Nidingen. Den största kundgruppen 
är sportfiskeklubbar och enskilda, men 
också turister. Den främsta konkurrenten 
är Liseberg i Göteborg.  Det kan vara en 
pedagogisk utmaning att övertyga famil-
jen och barnen om att det är roligare att 
fiska på havet än att åka karusell på Lise-
berg. Men det finns familjer som föredrar 
fisket framför Liseberg.

Bakgrund
Bröderna Lennart och Roland Bengts-
son växte upp i Varberg. På samma gata 
bodde skepparen Johan Nilsson som drev 
trafik mellan Varberg och Getterön med 
den gamla fiskebåten Ingeborg. Pojkarna 
fick följa med och tjänstgjorde som hoppi-
landkalle. Intresset för sjön hade vaknat.

Redan under kriget startade Lennart 
och Roland ett företag för försäljning av 
fiskeutrustning för sportfiske. Så småning-
om tog det sig också uttryck i att också 
vilja ha en båt för havsfiske.

På hösten 1963 köpte köpmannen 

Alvar Olsson i Varberg det lilla passage-
rarfartyget Lido som hade gått i trafik på 
Ronnebyån. Detta fartyg hyrde bröderna 
Bengtsson 1964 för försökstrafik och hon 
sattes i trafik med namnet Rona. Det var 
egentligen en gammal skuta som byggts i 
Viken 1911 med namnet Hilma men som 
1958 blivit ombyggd till passagerarfartyg 
och fått namnet Lido. Detta fartyg köpte 
bröderna loss från Alvar Olsson inför sä-
songen 1967 och behöll henne till decem-
ber 1972 då hon såldes. Hon skrotades 
strax därpå.

Samarbetet med Alvar Olsson fortsatte 
och bröderna Bengtsson hyrde i perioder 
in Liberty, Walona och Valencia. Själva 
ägde bröderna Lilly, Erona och Falkskär. 
Under 1970 bildades Elbe Havsfiske AB 
med bröderna som ägare. Alla båtar som 
de dittills hade ägt var gamla fiskebåtar 
som fick en relativt kort tjänstgöring i bo-
laget.

Under 1972 inköptes fiskebåten Falk-
skär som var byggd så sent som 1950 och 
två år senare inköptes Siam.

År 1978 delade bröderna upp verksam-
heten då Lennart Bengtsson behöll Elbe 
Havsfiske AB medan Roland startade Fla-
denbåtarna AB. Det senare bolaget över-

tog fartygen Siam, Falkskär och Erona.
Siam var ett märkesfartyg som var byggt 

efter ett nytt koncept med utfallande bo-
gar vilket medförde att den överbrytande 
sjön reducerades kraftigt. Byggherre var 
J W Bergs på Hälsö och hon levererades 
1954 till fiskare på Donsö. År 1974 var 
fartyget till salu efter ett vevaxelshaveri 
och eftersom fartyget hade mycket vackra 
linjer så slog Roland Bengtsson till. Förut-
om skeppare var han också konstnär med 
ett speciellt öga för skönhet.

Siam hade ett eget schema. Varje mor-
gon gick hon ut på en sportfisketur och 
när hon kom hem klockan 13 gjorde man 
rent, hämtade bord och stolar ur ett ma-
gasin och under eftermiddagen och kväll-
en tjänstgjorde hon som uppskattat kafé. 
Därefter stuvades allt undan igen för en 
ny tur till fiskegrunden morgonen därpå.

Roland Bengtsson gick bort 2005 och 
därefter avvecklades Siam och hon såldes 
2007 till Råå.

Fladenbåtarna står inför ett intressant år 
2017. Falkskär II och Kaféet i tjänst som 
tidigare utökat med Tuna Clipper. Vi öns-
kar all framgång med detta.

Ordinarie besättningen på Falkskär II, Lars Bengtsson och Jonathan 
Bäckstrand. Bandyportföljen tillhör redaktören. Foto 17 januari 2017.

Siam tjänstgjorde under många år både som turfiskebåt och kafé. 
Foto 8 juni 2006.

De vanligaste fiskarna  
som fångas är torsk,  
makrill och gråsej.  
Den populäraste fisken  
är makrill.

En av de första turfiskebåtarna var Lilly, byggd 
redan 1912. Foto 3 maj 1969.

Havsfisketurerna inleddes 1964 med Rona,  
en före detta skuta. Foto 5 juli 1970.
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Skärgårdsredarnas 

leverantörsmässa 

Eriksbergshallen Göteborg, 5 oktober 2017 kl 9 –18

ARRANGÖR:

FRI ENTRÉ MOT BILJETT. 
För information och biljetter, maila:
henrik@borjessons.se

FRI
ENTRÉ!

På Skärgårdsredarnas leverantörsmässa kan du möta ett 50-tal utställare  
som alla är leverantörer till den kustnära sjöfarten, ta del av nyheter, träffa 
branschkollegor och umgås i Skärgårdsredarnas mässpub. Syftet är att  
skapa det goda mötet mellan rederier, operatörer och leverantörer till  
fartyg i segmentet cirka 20 –1000 BRT.

Nytt för i år är temat HÅLLBARHET och ett »speakers corner« där  
korta inlägg på temat hålls varje hel timma.

Vill du ställa ut så har vi fortfarande ett fåtal montrar kvar. För bokning  
av monter, maila till henrik@borjessons.se

Möt leverantörer, ta del av nyheter 
och träffa branschkollegor
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1 Förslag till ändringar i lagstiftningen om moms vid fartygs- 
köp och köp av vissa varor och tjänster till fartyg

Finansdepartementet föreslår i en promemoria från december 
2016 (Fi2016/04719/S2) att ändringar ska införas i mervärdes- 
skattelagen, gällande undantag från skatteplikt för vissa fartyg. 
Ändringarna föreslås gälla från den 1 januari 2018. Sedan tidi-
gare är omsättning (försäljning) av bl.a. skepp för yrkesmässig 
sjöfart undantaget från skatteplikt. Detsamma gäller vissa varor 
som ska användas på och tjänster för dessa fartyg.

De föreslagna ändringarna innebär att undantag från skatte-
plikt endast kommer att gälla omsättning av:

1.   fartyg som används på öppna havet och fraktar passagerare    
 mot betalning eller används för handels-, industri- eller  
 fiskeriverksamhet; samt 

2.   fartyg som används för sjöräddning, assistans eller kust- 
 fiske, oavsett om dessa fartyg används på öppna havet. 

Med ”öppna havet” avses enligt promemorian vatten utanför 
Sveriges territorialvattengräns, dvs. 12 nautiska mil från kusten 
eller de yttersta skären (baslinjen). 

Ändringen medför att andra fartyg än de uppräknade framö-
ver inte kommer att omfattas av undantaget. Detta innebär att 
den idag undantagna omsättningen av medlemsfartyg som är 
skepp kommer att bli momspliktig. Samma sak gäller varor och 

tjänster som köps till dessa fartyg. Eftersom momsen inte är en 
kostnad för näringsidkare blir den praktiska effekten främst en 
initial likviditetsförsämring för de rederier som påverkas av de 
föreslagna ändringarna.

2 Säljarens betalningsansvar om köparen inte skrivs in  
som ägare i fartygsregistret

I en dom från Nacka tingsrätt i november 2016 behandlas en 
viktig fråga kopplad till fartygsköp. Är fartyget registrerat, vilket 
är ett krav för svenska skepp, måste köparen skrivas in som ny 
ägare i fartygsregistret (2 kap. 2 § 1 st. sjölagen). Enligt sjölagen 
ska detta ske genom en ansökan av köparen inom en månad 
från förvärvet. Det saknas dock effektiva sanktioner om så inte 
sker. Transportstyrelsen kan visserligen vitesförelägga köparen – i 
praktiken efter att säljaren uppmärksammat problemet – att in-
komma med en ansökan om inskrivning av förvärvet (2 kap. 20 § 
2 st. sjölagen), men denna möjlighet verkar inte ha använts i någon 
större utsträckning, och garanterar heller inte att köparen ger in 
en ansökan.

Ett problem som kan uppstå för säljaren är att köparen drar 
på sig kostnader för fartyget och sedan gör sig oanträffbar eller 
bestrider betalningsansvaret. En liknande situation hade uppstått 
i det aktuella målet. Kan en borgenär inte erhålla betalning från 
köparen ligger det nära tillhands att vända sig till den registre-
rade ägaren, dvs. säljaren, och kräva betalning. Den relevanta 
frågan blir då i vilken utsträckning borgenären kan hålla den 
registrerade ägaren ansvarig för kostnader, trots att denne de 
facto inte längre äger fartyget. 

I det ifrågavarande målet ogillade tingsrätten käromålet, dvs. 
den som yrkade ersättning från säljaren förlorade målet, bl.a. 
mot bakgrund att det skulle ”kunna leda till konsekvenser som 
framstår som orimliga” om en säljare tvingades ansvara för  
köparens kostnader pga. att köparen underlåter att ansöka om 
inskrivning. Domen överklagades aldrig och har därmed vunnit 
laga kraft. Eftersom det är en tingsrättsdom måste man dock 
vara försiktig med att dra några generella slutsatser från avgö-
randet.

Den här typen av situationer är inte vanliga, men förekommer 
tyvärr ibland när fartyg säljs i dåligt skick. Särskilt problematiskt 
kan det bli om köparen ”dumpar” fartyget på någon annans vat-
ten. Säljaren har då i princip varken rätt att forsla bort fartyget 
eller möjlighet att tvinga köparen att göra det, men måste alltså 
kvarstå som ägare i fartygsregistret. 

Detta framstår som något av en ”lucka i lagen”. För att begrän-
sa risken i detta sammanhang kan man i köpeavtalet föra in en 
klausul som ger säljaren rätt att häva avtalet eller erhålla ett s.k. 
kontraktsvite, dvs. ett beloppsbestämt skadestånd, om ansökan 
om inskrivning inte sker. Skärgårdsredaren har i nr 3/2016 skri-
vit om kommande publicering av ett nytt standardavtal för köp 
av svenska handelsfartyg, benämnt MoA Svenskt fartyg 2017. 
Detta avtal innehåller en klausul om rätt till hävning i händelse 
av att ansökan om inskrivning inte sker inom 1-månadsfristen.

3 Körkortsåterkallelse vid sjöfylleri och andra sjötrafik- 
relaterade brott

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) tydliggör i en dom med-
delad i oktober 2016 att sjöfylleri eller grovt sjöfylleri inte själv-
ständigt kan ligga till grund för återkallelse av körkort för väg-
fordon enligt körkortslagen. Det krävs istället en bedömning i 
varje enskilt fall, bl.a. med utgångspunkt från en ”framåtsyftan-
de helhetsbedömning av körkortshavarens förhållanden”. I en 
tidigare dom har HfD uttalat att ”alla relevanta omständigheter 
ska vägas samman och att brottet som sådant inte ska tillmätas 
avgörande betydelse” (HFD 2015 ref. 31). Indirekt framgår det 
av domen att samma princip gäller även för övriga sjötrafikre-
laterade brott.

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

Advokat Mattias Widlund

Nedslag i sjörätten

Detta innebär att den idag undantagna 
omsättningen av medlemsfartyg som är 
skepp kommer att bli momspliktig.
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Det var en tidig januarimorgon som Stockholms Handelskam-
mare inför ett fullsatt auditorium presenterade ”Kampen om 
kajerna”, Handelskammarens färska rapport om sjöfarten i 
Stockholm. Rapporten är framtagen i samarbete med Handels-
kammarens sjöfartsutskott, som sedan 2002 haft en rådgivande 
funktion inom bevakningen av hamn- och sjöfartsfrågor. 

I utskottet återfinns representanter för rederier och andra direkt 
sjöfartsanknutna näringar. Rapporten höjer ett varningens 
finger för att Stockholm riskerar att förlora sjöfarten, samt 
presenterar ett tiopunktsprogram för att förbättra huvudstaden 
som sjöfartsstad. 

I åtgärdsprogrammet lyfts bland annat vikten av att förbättra 
landinfrastrukturen till hamnarna, ökad vattenburen kollektiv-
trafik, citylogistik till sjöss, att öka den segelfria höjden under 
den planerade nya Lidingöbron och att det är avgörande att 
värna om det enda återstående reparationsvarvet i Stockholms 
stad. Slopade farledsavgifter samt en samlad sjöfartsstrategi 
för huvudstadsregionen finns också, inte helt oväntat, med som 
samlande och tunga poster. Programmet täcker även in frågor 
gällande Masthamnen, en avgörande men eftersatt välkomst-
port och hamn för de större kryssnings- och färjefartygen.

Rapporten konstaterar att det finns potential för en storskalig 
satsning på kollektivtrafik på vatten i Stockholmsregionen, 
men då krävs att det offentliga tar på sig ledartröjan i denna 
utveckling. Om tillgänglighet via vattenvägarna ska kunna bli 
verklighet i framtiden måste kommuner och landsting enas om 
vem som ansvarar för vad och exakt var gränserna går i otydli-
ga fall. Idag fastnar ofta utvecklingen på detaljfrågor, som suger 
kraft av såväl operatörer som offentliga instanser. 

Avgörande för att vattenvägen ska kunna få sin rättmätiga 
plats i transportsystemet är att kostnader och vinster uppstår 
på samma ställe. Det gör det inte idag. Därför borde landstinget 
snarast starta relevanta samtal kring dessa kostnadsmässiga 
och organisatoriska låsningar. I synnerhet eftersom just den 
här staden med allt sitt vatten, sin getingmidja och sin brist på 
bostäder har allt att vinna på att utnyttja vattenvägarna. 

I Stockholmsregionen finns det möjlighet att etablera färje-
linjer i samma anda som tunnelbanelinjer. Men för det krävs 
ett större politiskt mod och betydligt bättre framförhållning. 
I synnerhet är det hög tid att peka ut relevanta platser som 
knyter samman vattenvägarna med övriga transportnätet där 
passagerare på ett enkelt sätt kan byta från kollektivtrafik på 
vatten till andra transportsätt och vice versa. Att vattenvägen 
finns med redan i tidiga planeringsskeden är avgörande för att 
frigöra nytta i form av till exempel tillgänglighet till nya bebyg-
gelseområden och ökat kollektivt resande.

Under debatten framförde miljö-, skärgårds- och regionplane-
landstingsrådet Gustav Hemming (C) glädjande utfästelser om 
att äntligen lyfta in möjligheterna för vattenburen kollektivtrafik 
i de långsiktiga regionala utvecklingsplanerna. 

Det ser vi fram emot!

Susanna Hall Kihl, Vattenbussen

använd vattenvägen för att  
råda bot på bostadsbristen!
Vattenburen kollektivtrafik är inget självändamål, men att använda vattenvägarna som ett verktyg och som en  
dörröppnare i planeringsarbetet för att säkerställa att vi råder bot på bostadsbrist och skapar smidiga resvägar till 
arbetsplatser och fritidsaktiviteter, samt för besöksnäring, det är avgörande, menar Susanna Hall Kihl på Vattenbussen, 
en av deltagarna i debattpanelen vid frukostseminariet ”Kampen om kajerna”.

 NY RAPPORT OM STOCKHOLMS SJÖFART

Rapporten höjer ett varningens finger för  
att Stockholm riskerar att förlora sjöfarten,  
samt presenterar ett tiopunktsprogram för  
att förbättra huvudstaden som sjöfartsstad.

Susanna Hall Kihl.
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Kystverket var tillsammans med ett tju-
gotal andra operatörer också själv med 
och offererade lotstjänsten. I november 
2015 tilldelades bogserbåtsföretaget 
Bukséer og Berging i Oslo det 10 år 
långa lotsningsavtalet. Det innebär att 
företaget ansvarar för lotsbåtarna och 
lotsbåtsförarna under denna period.

Tjänsten övertogs gradvis under våren, 
och från början av juni 2016 har den  
nya operatören handhaft lotsbåtsdriften. 
Företaget erbjöd jobb åt samtliga av 
Kystverkets drygt 100 lotsbåtsförare,  
och omkring 80 av dessa har tagit 
anställning hos bogseringsföretaget. 
Kystverket använde sig av ett tjugotal 
lotsbåtar, och dessa övergick i Buksér og 
Bergings ägo i samband med privatise-
ringen. Avtalet mellan parterna förbinder 
dock operatören att förnya flottan efter-
som båtarna är förhållandevis gamla.

Kystverket har beräknat att på sikt 
kommer den årliga besparingen att bli 
närmare 25 miljoner norska kronor.

Eftersom lotsningstjänsten är 100% an-
vändarfinansierad, går denna kostnads-
besparing direkt ut till sjöfartsnäringen 
och höjer konkurrenskraften på norska 
lotsningsväsendet. Det hundraåriga före-
taget Buksèr og Berging har från tidigare 
en verksamhet som omsätter drygt 600 
miljoner kronor och lotsbåtsavtalet leder 
till en ökning på omkring 30 procent. 

Den nya operatören har redan aktivt 
investerat i nya lotsbåtar och redan 
under år 2016 mottog företaget leverans 
av 4 båtar från skeppsvarv i Finland och 
Norge. Under hösten levererade Kewatec 
AluBoat från Karleby tre båtar, och  
Maritime Partner från Ålesund leverera-
de en båt i november. De två båtmodel-
lerna avviker en del i sig, eftersom Buksèr 
og Berging valde att gå in för två olika 
koncept. Båtarna från Kewatec AluBoat 
är baserade på varvets lotsbåtar som 
används av både det finska och svenska 
lotsväsendet. Båtmodellen har tillver-
kats i ett tiotal exemplar, och har fått 
ett mycket bra omdöme av användarna. 
Båtarna har lågvarvade huvudmotorer 
från Scania med kontinuerlig rating (1) 
och är utrustade med konventionell 
axeldrift och traditionella propellrar av 
Duplex-stål från Steelcraft. Samtidigt 
gick Buksèr og Berging som först i  

Norden in för att satsa i ett par lotsbåtar 
med iPS-propulsion av Maritime Partner, 
som har byggt en hel del sjöräddnings- 
och arbetsbåtar, men inga lotsbåtar. 
Båtarna utrustas med Volvo Pentas 
inombordsmaskiner och iPS650-drev 
(rating 3).

Jens Ahlskog, Kewatec

konkurrensutsatt 
lotsverksamhet
I april 2014 beslutade den norska 
regeringen fram att landets lotstjänst 
skulle konkurrensutsättas. Det som 
skulle bli färdigt till början av år 2015 
blev nästan ett år försenat. 

Kewatec Pilot 1620
Totallängd: 16,20 m
Skrovlängd: 14,99 m
Bredd: 5,10 m
Djupgång: 1,5 m
Displacement: 19 t
Toppfart: 27 knop
Huvudmotorer: 2 x Scania DI 13 – 
500 hk @ 1800 rpm
Propulsion: Konventionell axeldrift

Alusafe 1620 BB Pilot 
Totallängd: 16,20 m
Skrovlängd: 14,99 m
Bredd: 4,80 m
Djupgång: 1,95 m
Displacement: 17 t
Toppfart: 32 knop
Huvudmotorer: 2 x Volvo Penta IPS650
Propulsion: IPS

Avtalet mellan parterna  
förbinder dock operatören  
att förnya flottan eftersom  
båtarna är förhållandevis  
gamla.
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Av 300 inkomna bidrag nominerades 
Ressel Rederis och Viking Lines gemen-
samma projekt Viking Line Boat Transfer  
i december till Stockholms Innovations-
stipendium inom kategorin Besöksnäring. 
Viking Line Boat Transfer som lanserades 
i maj 2015 har hittills transporterat 40 
000 av rederiets resenärer från Mast-
hamnen invid Viking Lines terminal till 
Djurgården och Nybroplan och tillbaka. 
Transfern går rakaste sjövägen med Res-
sel Rederis båt M/S Emelie sex till åtta 
gånger per dag. Eldsjäl och initiativtagare 
bakom projektet är Emelies befälhavare 
Elias Nilsson som utvecklade idén till-
sammans med Birgitta Ossmyr på Savor 
Media.

– På endast tio minuter kan man nu ta 
sig från Masthamnen på Söder till alla 
sevärdheter på Djurgården och i city. 
Självklart är det fritt fram även för stock-
holmarna att använda sig av förbindelsen 
– vilket de också gör. Vi är otroligt glada 
att Stockholms Stad uppmärksammar det 
här initiativet att utveckla en etablerad 

pendelbåtlinje till att också fungera som 
transfer för kryssningsgästerna. Vi erbjud-
er ett tidtabellssäkert och miljöeffektivt 
alternativ till busstransfern, säger Elias 
Nilsson, befälhavare på M/S Emelie.

Viking Line transporterar årligen 6,5 
miljoner resenärer mellan Sverige, Fin-
land och Estland. I Stockholm lägger fyra 
fartyg dagligen till vid Stadsgårdskajen 
invid Masthamnen där Ressel Rederis båt 
Emelie i sin tur stannar till för att hämta 
och släppa av resenärer.

–Vi har fått mycket positiv feedback 
från våra resenärer sedan Viking Line 
Boat Transfer lanserades. Vårt centrala 
hamnläge lockar kryssningsgästerna att 
hinna uppleva så mycket av staden som 
möjligt, ofta har de ju endast några tim-
mar på sig innan de lämnar Sverige igen. 
Välfungerande kommunikationslösning-
ar är tveklöst en viktig förutsättning för 
att Stockholms besöksnäring ska kunna 
blomstra, säger Tapani Kauhanen, vd och 
marknadsdirektör för Viking Line Skan-
dinavien.

Prisceremoni i Stadshuset
Det var den 6 december som Stockholms 
stads finansborgarråd Karin Wanngård 
(S) delade ut Stockholms Innovationssti-
pendier till sex stipendiater vid en ceremo-
ni i Stadshuset.

Elias Nilsson fanns på plats tillsam-
mans med flera nominerade i sin kategori 
och visste inte om han skulle få ta emot 
stipendiet förrän ceremonin började. Sti-
pendiet är personligt och Elias sökte och 
vann som den som initierat och skapat 
samarbetet mellan rederierna. 

Prissumman tänker Elias använda till 
att fortsätta utveckla sina idéer om kol-
lektivtrafik till sjöss. 

– Jag har många års erfarenhet från SLs 
trafik och har både kört buss och jobbat 
på Trafikledningen för Stockholms in-
nerstadsbussar. Och nu, efter drygt 6 år 
i Stockholms hamntrafik, har jag arbetat 
upp ett gott öga för passagerarflöden. Jag 
har känsla för infrastrukturlösningar och 
kan identifiera nyckelfaktorer för hållba-
ra båtlinjer, säger Elias.

elias fick stipendium  
för nytänkande

Samarbetsprojektet Viking Line Boat Transfer har fått pris från Stockholms Innovationsstipendium. 
 Bakom transfern står Ressel Rederi och Viking Line, som tillsammans har skapat en snabb, miljösmart och pålitlig  

båtförbindelse mellan Södermalm och Djurgården respektive Nybroplan. Initiativtagare till samarbetet och mottagare  
av stipendiet är Elias Nilsson, befälhavare på Ressel Rederi. 

Stockholms Innovations- 
stipendium delas ut  
inom sex kategorier: 
• Besöksnäring

• Kulturella & kreativa näringar

• Life Science

• Miljöteknik

• Tech

• Vardagsprodukter

text: leena tegevi

Elias Nilsson, befälhavare på m/s Emelie i Hammarby Sjöstad.
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Besöksnäring: Viking Line Boat Transfer av Elias Nilsson 
Innovation är att tillfredsställa ett behov med en genomtänkt 
lösning. Över 20 000 besökare har redan använt den här tjäns-
ten. En mindre och vass aktör, har sett möjligheter, kontaktat 
storbolaget och format en attraktiv lösning för effektiva trans-
porter på Stockholms fantastiska vatten och avlastar samtidigt 
hårt trafikerade vägar i Stockholms innerstad.

– Innovationsstipendiet har instiftats för att uppmuntra idéer 
och kreativ utveckling. Stockholm är en av världens mest inno-
vativa städer, det är avgörande för vår förmåga att locka till oss 

investeringar och företag. Många idéer leder till att nya tjänster 
och produkter utvecklas och att fler företag skapas, vilket är 
bra för tillväxten och jobben. Det här är ett sätt att uppmärk-
samma och premiera kreativitet och företagande,  
sa finansborgarrådet Karin Wanngård (S).

Stockholms Innovationsstipendium delas ut inom sex  
kategorier: Besöksnäring, Kulturella & kreativa näringar,   
Life Science, Miljöteknik, Tech och Vardagsprodukter. 

Elias Nilsson från Ressel Rederi var en av tre nominerade  
i kategorin Besöksnäring. 

HäR äR JuRynS MotiveRing: 

Till vänster Anders Johansson, Hospitality 

Visions och medlem i juryn, Elias, som just 

fått sitt pris, och Karin Wanngård, prisutde-

lare och finansborgarråd i Stockholm. 

Prissumman tänker elias 
använda till att fortsätta 
utveckla sina idéer om 
kollektivtrafik till sjöss. 

 Skärgårdsredaren 1 -17 ★ 21 



Från kust & hav
Transportstyrelsens generaldirektör avgick
Transportstyrelsens GD Maria Ågren avgick oväntat i mitten av 
januari. Regeringen har utsett Jonas Bjelfvenstam som vikarie-
rande generaldirektör för Transportstyrelsen. Han tillträdde be-
fattningen den 19 januari. Jonas Bjelfvenstam kommer närmast 
från en tjänst som generaldirektör och chef för Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI).

– Jag är glad över att Jonas 
Bjelfvenstam har tackat ja till att leda 
arbetet vid Transportstyrelsen, säger 
infrastrukturminister Anna Johansson. 
Med sin långa och gedigna erfarenhet 
inom transportområdet, inte minst 
som generaldirektör för VTI, kommer 
han bidra till Transportstyrelsens 
fortsatta arbete. Regeringen har 
inlett arbetet med att rekrytera 
en ordinarie generaldirektör för 
Transportstyrelsen.

Nytt LNG-fartyg till Viking Line
Viking Line Abp har tecknat ett intentionsavtal med kinesiska 
varvet Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd avseende be-
ställning av ett passagerarfartyg med leverans våren 2020. 
Målsättningen är att teckna ett slutgiltigt avtal under våren 
2017. Investeringen uppgår till ca 190 M euro. Intentionsavtalet 
innehåller även en option på ytterligare ett fartyg. Fartyget är 
avsett att vara ett samarbetsprojekt där man planerar engagera 
flera finländska och europeiska leverantörer, bland dessa kan 
nämnas Deltamarin, Wärtsilä och ABB Marine samt flera andra. 
Det nya fartyget har planerats för trafik på linjen Åbo-Åland-
Stockholm. Fartygets längd är 218 meter med ett BRT på 63.000 
ton. Passagerarkapaciteten är 2800 passagerare och fraktfiler-
nas längd är 1500 meter. För inredningen kommer Viking Line att 
anlita skandinaviska arkitekter.

Aktiv maritim basnäring i Mälarregionen
Den 26 januari var en intressant dag för de maritima näring-
arna i Mälardalen. Först arrangerades ett frukostmöte på 
Handelskammaren med rubriken ”Kampen om kajerna”. Där 
redovisades bland annat en 10-punktslista för att behålla 
Stockholm som sjöfartsstad med sjöfart och maritima näringar. 
Därefter samlade Mälardalsrådet intressenter till ett möte och 
seminarium om ett Maritimt Samverkanskluster i Stockholm-
Mälarregionen. Ett 30-tal personer deltog, alltifrån rederier till 

beslutsfattare och myndigheter. 
Vid sammanfattningen blev det 
tydligt att de närvarande ansåg 
att det behövs mera samver-
kan, framför allt för att påverka 
politiker. Idag saknas en hel-
hetssyn i stadsplaneringen när 
bostäder och andra trafikslag 
prioriteras. 

Lotta Andersson från Handels-
kammaren gjorde det tydligt att 
Handelskammaren stödjer en 
ökad sjöfart i Stockholms- 
området. 

Neptunus blir nya färjans namn
Trafikverket Färjerederiet bygger ett systerfartyg till Saturnus, 
Sveriges största vägfärja, som i dag trafikerar Gullmarsleden 
mellan Lysekil och Uddevalla. Sensommaren 2017 sätts det 
nya fartyget i trafik på samma led och bidrar därmed till att för-
stärka kapaciteten för effektiva gods- och persontransporter i 
Västsverige. Den nya färjan byggs av varvet Baltic Workboats 
AS i Lettland och Estland och ska få namnet m/s Neptunus. 
Upphandlingen innehåller option på ytterligare en färja i samma 
storlek.

– M/s Neptunus ökar tillgängligheten på ett kraftfullt sätt,  
vilket innebär att vi bättre kan möta efterfrågan om ökad färje- 
trafik, säger rederichef Anders Werner.

De frigående fartyg som rederiet investerat i under senare år, 
har fått namn med astronomi som tema. Det finns en stark kopp-
ling mellan sjöfart och astronomi, både med tanke på forna tiders 
skickliga navigatörer och till dagens satellitbaserade navigering. 
Neptunus är namnet på en av vårt solsystems största planeter, 
men även den starke havsgudens namn, i den antika mytologin.

– Tanken är att den ska bli väldigt lik Saturnus, som redan går 
på Gullmarsleden. De är visserligen byggda på olika varv, men 
de kommer nästan bli identiska, säger Anders Werner, rederichef 
på Trafikverket.

Fakta om m/s Neptunus:
100 meter lång, 18 meter bred
max 600 ton last
plats för 80 bilar och 297 passagerare
maxfart 11 knop

Neptunus kommer avlösa Gullbritt, som förtjänstfullt gått 
på Gullmarsleden mellan Finnsbo och Skår sedan 1995. 
Anledningen till färjebygget är att Trafikverkets färjerederi idag 
har brist på färjor, och Gullbritt behövs på andra platser.

– Vi får en total kapacitetsökning och det behöver vi då vi har 
brist på tonnage i rederiet idag, menar Anders Werner.

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

Jonas Bjelfvenstam.

FOTO: STEPHANIE WIEGNER

Saturnus är systerfartyg till Neptunus.
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Färjeleden är 200 meter lång och överfartstiden är 2 minuter.

Ny älvskyttel
Västtrafiks styrelse säger ja till att investera i en tredje färja som 
ska gå i Göteborgs älvskytteltrafik. Leveransen av den nya färjan 
är beräknad till hösten 2018, förutsatt att regionstyrelsen god-
känner beslutet. Den nya färjan ska inledningsvis förstärka tra-
fiken på Älvsnabbare mellan Stenpiren och Lindholmen, där det 
idag är ett stort resande (1,4 miljoner resor 2016). Investeringen 
sker inom ramen för befintligt avtal.

– Med ytterligare en färja kan vi köra femminuterstrafik i rus-
ningstrafik över älven, vilket skulle vara en välbehövlig förstärk-
ning för att klara det ökande resandet, säger Christer Olsson, 
ansvarig för Västtrafiks färjetrafik. På några års sikt kan färjan 
också användas för att köra ersättningstrafik när de stora infra-
struktursatsningarna genomförs i Göteborg. I ett senare skede 
(2023-2025) kan den komma att gå i trafik mellan Göteborg 
city och Frihamnen, där en framtida färjelinje kan komma att 
gå. I samband med beslutet att investera i en ny färja kommer 
Västtrafik utreda hur en övergång till elhybriddrift kan ske, för 
att minska färjetrafikens klimat- och miljöpåverkan. Det arbetet 
förväntas vara klart under våren 2017.Investeringen i en ny färja 
till älvskytteltrafiken sker under förutsättning att Göteborgs Stad 
fortsätter att delfinansiera trafiken och att regionstyrelsen god-
känner beslutet. Den nya färjan är planerad att sättas i trafik  
i samband med tidtabellskiftet i augusti 2018.

Sjöfartsinfrastruktur ska behandlas som landinfrastruktur
Regeringen har i infrastrukturpropositionen beslutat att inves-
teringar i allmänna farleder numera ska behandlas på samma 
sätt som investeringar i det nationella stamvägnätet och i det 
statliga järnvägsnätet. Sjöfartsverket är ett affärsdrivande verk 
och alla kostnader tas ut av brukarna via farledsavgifter. Tidigare 
har investeringar i allmänna farleder och slussar skett via 
Sjöfartsverket medan investeringar i det nationella stamvägnätet 
och i det statliga järnvägsnätet finansieras via Trafikverket som i 
sin tur erhåller statlig finansiering. Det innebär att infrastruktur-
satsningar på land finansierats av staten medan handelssjöfarten 
tidigare fått finansiera de infrastruktursatsningar som sker till 
sjöss. Effekten av detta har inneburit en snedvridning av sjöfar-
tens och hamnarnas konkurrensförhållande gentemot trafiken 
som sker på land. 

– Beslutet att finansiera investeringsåtgärder transportslags- 
övergripande ökar sjöfartens möjligheter att konkurrera på lika 
villkor avsevärt och kommer ge stora positiva effekter på både 
miljö och trängsel, säger Mikael Castanius, branschchef på 
Sveriges Hamnar.

Stegeborgsfärjan blir eldriven
Stegeborgsfärjans dieselmotor ska ersättas av en elmotor. Den 
250 meter korta överfarten mellan Slottsholmen och Norrkrog i 
Slätbaken blir därmed både mer miljövänlig och tystare rappor-
terar Färjerederiet. 

Större samhällsekonomisk nytta för sjöfarten visar ny rapport
Den samhällsekonomiska nyttan för en satsning på nya slussar 
i Trollhättan är större än tidigare utredningar visat. Trafikverket i 
sin samhällsekonomiska beräkning använt en annan modell än 
vid förra beräkningen. Man har kommit fram till att den gamla 
modellen inte är riktigt rätt och relevant för det här projektet och 
därför har man under hösten genomfört ett modellutvecklings-
arbete. 

När nyttan för näringslivet räknades ut i den förra modellen 
togs endast halva sjötransporten med. I den nya modellen räk-
nas hela transporten, vilket betyder att värdet för varan fördubb-
las. Samtidigt stiger även kostnaderna, men endast marginellt. 
I beräkningsmodellen ställs alltså två trafikslag mot varandra 
– sjöfart och lastbilstransport. Den nya modellen visar också på 
ökade kostnader för lastbilstransport, mycket beroende på att 
omlastningskostnader nu tillkommer när hela transporten räknas. 
Något annat som talar till sjöfartens fördel är att man nu även an-
vänder en ny beräkningsmodell för sjöfartens utsläpp och där har 
man mer tagit hänsyn till de hårdare restriktionerna som gäller i 
dag. Det betyder minskade utsläpp för sjöfartsalternativet.

Trafikstart för första eldrivna linfärjan i Göteborg
Kornhallsleden mellan Göteborg och Kungälv är inte enbart 
Sveriges mest trafikerade linfärjeled. Genom inkoppling av 
eldrift genom kabel, blir den dessutom mest miljövänlig. Förra 
året trafikerades Kornhallsleden av 730 000 bilar, vilket gör den 
till Sveriges i särklass största linfärjeled. Det görs cirka 24 000 
färjeturer på ett år och det innebär att en övergång till eldrift ger 
en betydande minskning av miljöpåverkande utsläpp som CO2, 
kväve och buller. Miljötekniken är utvecklad av Trafikverkets färje- 
rederi och har prövats på tre leder med lägre trafikintensitet.

– Det är främst genom att hitta alternativ till fossila bränslen 
som färjetrafiken kan bidra till långsiktig hållbarhet. När det gäller 
linfärjor kan eldrift vara ett utmärkt alternativ. För frigående färjor, 
som till exempel på Hönöleden, handlar det om andra bränslen, 
som metanol eller HVO, säger Peter Peterberg, miljösamordnare 
i Färjerederiet.

– I våra nordiska grannländer finns ett engagemang för att byg-
ga batteridrivna färjor och det är något vi gärna vill utveckla även 
i Sverige, under förutsättning att det finns en rimlig finansiering 
för den investeringen, säger rederichef Anders Werner.

Samma framdriftsystem som nu införs på Kornhallsleden har 
testats på linfärjan i Hamburgsund i Tanums kommun. Under 
de två första åren med eldriven lindrift uppnåddes en besparing 
av CO2-utsläpp på hela 107 ton per år. Eftersom Kornhallsleden 
har en mer omfattande trafik kommer besparingarna här att 
bli ännu större. Dessutom påverkas miljön positivt genom att 
driften är näst intill ljudlös. Kornhallsleden går över Nordre älv 
mellan Kornhall i Kungälv och Gunnesby på Hisingen i Göteborg. 

På gång transportstyrelsens  
sjöfartsseminarium  
8-9 mars i göteborg.
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Pendelbåt avlastar Slussen vid ombyggnation
Pendelbåtslinje 85 trafikerar Riddarfjärden och sedan starten i 
januari 2016 har 133 000 resenärer åkt med linjen, långt över  
målsättningen, som sattes till 100 000 resenärer. För att avlasta 
Slussen under ombyggnationerna av gång- och cykelbroarna 
kommer båtlinjen, med start 2018, få en ny brygga på Riddar-
holmen. Den extra trafiken och bryggan på Riddarholmen betalas 
av Trafikverket.

– Ombyggnationen av Slussen  kommer vara en stor utmaning 
för många Stockholmare. Då är det viktigt att alla samarbetar på 
ett effektivt sätt och det skapas nya sätt att komma förbi geting-
midjan. Därför är det bra att landstingets pendelbåtar kan vara 
med och avlasta för gående och cyklister, säger Gustav Hemming 
(C) miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd.

Sjöfarten kan växa
Det finns förutsättningar för att transportera mer gods med sjö-
fart i Sverige. Det konstaterar Sjöfartsverket som i samverkan 
med Trafikverket presenterat regeringsrapporten Analys av ut-
vecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige. Men 
sjöfarten har svårt att hävda sig i konkurrensen med väg- och 
järnvägstrafiken. En av de övergripande slutsatserna i rapporten 
är att det behövs omfattande strukturella åtgärder för att göra  
inlands-, kust- och närsjöfart konkurrenskraftig. Transporttid, 
flexibilitet och frekvens är faktorer som i betydligt större ut-
sträckning än förr påverkar transportköparens val, men framför 
allt är transportpriset direkt avgörande och där har sjöfarten 
svårt att konkurrera. Att utreda vilka styrmedel som kan minska 
trösklarna vid etablering av nya transportupplägg och att hamnar-
na ser över sina prismodeller är några av rapportens förslag. För 
att få till en överflyttning av gods till sjöfarten föreslås en nationell 
samordnare som ska se till att både offentliga och privata aktörer 
jobbar mot samma mål.

Transporter på inre vattenvägar kan avlasta trafiken på vägar-
na och minska trängseln. Det gäller bland annat vid större bygg-
projekt runt och i storstäderna som till exempel i Mälardalen. 
(Källa Svensk Sjöfart)

Nytt oceangående forskningsfartyg byggs av SLU
Det spanska varvet Armon har fått uppdraget att bygga Sveriges 
nya oceangående forskningsfartyg. Fartyget, som ska kunna an-
vändas för i stort sett alla typer av marin forskning och miljööver-
vakning, beräknas tas i drift 2019. Det blir 69 meter långt och fullt 
utrustat för fiske, bottenprovtagningar och oceanografiska (fysi-
kaliska, kemiska, biologiska) undersökningar. Fartyget blir myck-
et flexibelt och kan ta ombord många typer av specialutrustning.

Svensk yrkessjöfart en säker bransch
Under 2016 omkom 30 personer i fritidsbåtolyckor i Sverige, jäm-
fört med 31 omkomna 2015. Ingen omkom inom svensk yrkessjö-
fart. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Säkerheten inom svensk yrkessjöfart ligger på en hög nivå. 
Sverige är också rankad på första plats i den årliga samman- 
ställningen från Paris MoU, den så kallade vita listan. Samman-
ställningen visar hur fartyg i internationell trafik uppfyller reglerna 
för sjösäkerhet.

Infrastrukturministern på 
branschträff med sjöfarts-
branschen
Näringsdepartementet och 
infrastrukturminister Anna 
Johansson träffade repre-
sentanter från sjöfarten och 
det övriga maritima klustret 
den 29 november vid en åter-
kommande branschträff för 
dialog och erfarenhetsutbyte. 
Intresseorganisationer för  
redare, transportköpare, fack, 
arbetsgivare, fritidsbåtsäga-
re och representanter från 
universitet och myndigheter 
träffas för kunskaps- och erfa-
renhetsutbyte samt för att få ta del av pågående aktuell politik.

– Sjöfarten är en prioriterad fråga för regeringen. Och det se-
naste året har Näringsdepartementet varit aktivt i många frågor 
inom sjöfarten och det maritima klustret. En stärkt sjöfart är 
viktigt för exporten och jobben, sa infrastrukturminister Anna 
Johansson.

Inom ramen för regeringens maritima strategi har resurserna 
till forskning förstärkts och ny statistik tagits fram för fritidsfis-
ke. Ett flertal regeringsuppdrag har beslutats om. Bland annat 
utveckling av kustsjöfarten och inlandssjöfarten samt om kart-
läggning av exportmöjligheter inom den maritima sektorn. Inom 
sjöfartsområdet har nyligen ett svenskt tonnagebeskattnings-
system trätt i kraft och inom FN:s sjöfartsorganisation (IMO) har 
flera viktiga beslut nyligen tagits om bland annat datainsamling 
av koldioxidutsläpp från fartyg globalt, samt om skärpta, globala 
krav på svavelhalten i marint bränsle.

Svensk Sjöfart 110 år
Föreningen Svensk Sjöfart, tidigare Sverige Redareförening, har 
verkat i 110 år. I slutet av november firade föreningen jubileet 
med seminarier och höstfest i Göteborg. Föreningens ordföran-
de Ragnar Johansson tog i sitt tal bland annat upp frågan hur det 
är ställt för den svenska handelsflottan. Det svenskägda tonna-
get som tillhör storsjöflottan består av cirka 275 fartyg, men de 
flesta har inte svensk flagg idag, bara 93 stycken.  Att fartygen 
har svensk flagg är egentligen inte viktigt för företagen på kort 
sikt, men om man vill hålla det svenska sjöfartsklustret intakt 
behövs det svenska fartyg för att utbilda ombordpersonal och 
även personal för övriga klustret såsom myndigheter, underleve-
rantörer med flera. Medlemsföretagen i föreningen har cirka 50 
fartyg i beställning på varv till ett ordervärde av 25 miljarder SEK. 
30 % av dessa kommer att kunna köra på alternativa bränslen.  
Svensk sjöfartsnäring ligger i framkant när det gäller satsningar 
och forskning på hållbara lösningar.

Anna Johansson
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NordPass möte på Island
I november träffades företrädare för det nordiska nätverket 
NordPass på Island. Affe Norgren och Leena Tegevi represen-
terade Skärgårdsredarna. Island har en turistboom utan like och 
tar emot 1,5 miljoner turister på 330 000 invånare per år. Flera 
tidigare valfångstfartyg har 
byggts om till valskådnings- 
och kryssningsfartyg för 
turister. På bara några år har 
antalet passagerare ökat från 
2 000-200 000. 

På mötet diskuterades pro-
blem med regelverk och tillsyn 
i de olika länderna. Särskilt 
Finland och Island har problem 
men även Danmark där det är 
svårt att få förståelse för de 
mindre fartygens verksamhet. I 
Norge kommer man att gå över 
från att räkna sjötid i dagar till 
timmar. De nordiska organisa-
tionerna utbytte även erfaren-
heter kring hållbara transporter 
till sjöss. 

 
Transportstyrelsens sjöfartsseminarium 
Glöm inte att anmäla er till Transporstyrelsens sjöfartsseminarium 
den 8-9 mars i Eriksbergshallen, Göteborg. 
http://www.transportstyrelsen.se/sjofartsseminarium.

UR pRoGRAmmet, bl a: 8 mars kl 13.30-17:
Implementering av det nya nationella regelverket
Lägesrapport – Transportstyrelsen
Sjöfartsbranschens arbete med det nya nationella regelverket 
 – Skärgårdsredarna.
9 mars kl 08:30–12:00: 
Hur arbetar sjöfartsbranschen med hållbarhet 
 – Svensk Sjöfart och Skärgårdsredarna. 

Ellinor från Styrsöbolaget kommer att vara moderator för 
Skärgårdsredarnas miljöarbetsgrupps föreläsning. Vårt program 
kommer bl.a. att handla om eldrift, fossilfritt bränsle och bränsle-
besparing/optimering. 

Olov Johansson, Lidköping,  
har gått ur tiden
Olov var född 1930 och somnade in 
i stillhet den 3 februari 2017 efter en 
kort tids sjukdom. Han var en av  
pionjärerna i föreningen och en trogen 
medlem under sin långa, aktiva tid.
Olle, som han allmänt kallades, drev 
Läckö Båttrafik som han byggde upp 
tillsammans med sina två bröder 
1961. Verksamheten startade med 
Pettersonbåten Tärnan och den gamla Magnus Gabriel, därefter 
Marie Euphrosyne och Cinderella West som chartrades in, och 
på slutet den nuvarande Magnus Gabriel. Båttrafiken upphörde 
2011 med försäljningen av fartyget Magnus Gabriel.

Olles begravning sker i Otterstads Kyrka den 10 mars.

"Vi måste få stopp på ätandet  
av kajer om vi ska kunna använda  
våra vatten i framtiden." 
Lotta Andersson, näringspolitisk expert på Handelskammaren i Stockholm

Dags att söka fartygsstöd
Nu finns det möjlighet att söka fartygsstöd. Se vidare informa-
tion och ansökningsblankett på Sjöhistoriska museets hemsida: 
http://www.sjohistoriska.se/fartyg-kulturmiljoer/fartygsstod
Välkommen med din ansökan fram till och med den 15 mars!

Förslag till ändringar i lagstiftningen om moms vid fartygsköp 
och köp av vissa varor och tjänster till fartyg
I december 2016 lade Finansdepartementet fram en promemoria 
(Fi2016/04719/S2) med förslag om att ändringar i mervärdesskat-
telagen gällande undantag från skatteplikt för vissa fartyg. 
Ändringarna föreslås gälla från den 1 januari 2018. Sedan tidigare 
är omsättning (försäljning) av bl.a. skepp för yrkesmässig sjöfart 
undantaget från skatteplikt. Detsamma gäller vissa varor och 
tjänster som ska användas på dessa fartyg. De föreslagna änd-
ringarna innebär att undantag från skatteplikt endast kommer att 
gälla omsättning av:

• fartyg som används på öppna havet och fraktar passagerare 
mot betalning eller används för handels-, industri- eller fiske-
riverksamhet, samt 

• fartyg som används för sjöräddning, assistans eller kustfiske, 
oavsett om dessa fartyg används på öppna havet. 

• Med ”öppna havet” avses enligt promemorian vatten utanför 
Sveriges territorialvattengräns, det vill säga 12 nautiska mil 
från kusten eller de yttersta skären (baslinjen). 

Ändringen medför att andra fartyg än de uppräknade framöver 
inte omfattas av undantaget, vilket medför att omsättning av de 
medlemsfartyg som är skepp och varit undantagen tidigare kom-
mer att bli momspliktig. Samma sak gäller tjänster och varor som 
köps till dessa fartyg. Eftersom momsen är avdragsgill blir den 
praktiska effekten främst en initial likviditetsförsämring för de 
rederier som påverkas av de föreslagna ändringarna.

Avtalsförhandlingar med Sjöbefälsföreningen
Avtalet med Sjöbefälen gick ut den 31 december 2016. ALMEGA 
och SBF vill avvakta tills industrin har satt märket innan de är 
beredda att börja förhandla. Under tiden löper de gamla avtalen 
med en veckas ömsesidig uppsägningstid.  

Skärgårdsredarnas miljögrupp 
I höstas hade föreningens miljögrupp sitt andra möte, denna 
gång i Mariefred. Många viktiga hållbarhetsfrågor diskutera-
des och man enades om att föreslå ett hållbarhetstema vid 
Skärgårdsredarnas kommande leverantörsmässa i Göteborg 
5 oktober 2017.

Medlemsnytt

Elding Whale watching i  
Reykjaviks hamn.

F
O

TO
: LE

E
N

A
 T

E
G

E
V

I

28 ★ Skärgårdsredaren 1 -17



 

HMS Viksten till Stocksund
Marina läroverket har förvärvat flottans f d minsvepare  
HMS Viksten. Viksten är 26 x 7 meter lång och byggd helt i plast. 
Marschfart 10 knop. Fartyget är delvis ombyggt, försett med ett 
klassrum förut och har bäddar för cirka 25 personer.
För Marina läroverkets kursverksamhet  innebär fartyget Viksten 
ett fantastiskt tillskott med goda möjligheter till att övningsnavi-
gera,  hålla säkerhetskurser i brand och livräddning, genomföra 
CCM-kurser,  praktiskt maskinarbete och mycket mer. Fartygets 
hemmahamn är Stocksund.

Skärgårdsredarna hälsar nya medlemmarna 
Stridsholmen AB med fartyget Yxlön  och Kaj 15 AB med  
Östanå I välkomna!

Nya medlemsfartyg: 

tRAnSPoRtStyRelSenS  
SJöFARtSSeMinARiuM 2017: 
Tema Hållbarhet
Fjolårets succé har fått oss att upprepa och förstärka 
Transportstyrelsens sjöfartsseminarium och det närmar sig med 
stormsteg. Seminariet äger rum den 8-9 mars på Quality Hotel 11  
i Göteborg och det kostar 700 kr att delta. I priset ingår 2 luncher 
och 1 middag. Kostnaden faktureras.

Temat är hållbarhet och det kommer att belysas ur människans 
och miljöns perspektiv med fokus på höga sjukskrivningstal, alter-
nativa bränslen och föroreningar till luft och vatten. Presentationer 
kommer att hållas av representanter från myndigheter, sjöfarts- 
näring och akademi.

Några av talarna under dagen:
Alf Norgren, Skärgårdsredarna
ellinor Svensson, Skärgårdsredarnas miljögrupp
Håkan Samuelsson, Öckerötrafiken
Hans thornell, Green City Ferries
Carl Carlsson, Svensk sjöfart
Caroline Ask, Försäkringskassans Sjöfartskontor
Helén Jansson, Zero Vision Tool (ZVT)
Ingrid Cherfils, Transportstyrelsen
Linus Hammar, Havs- och vattenmyndigheten
mikael Lindmark, SEKO sjöfolk
pia Berglund, Svensk sjöfart

Mer information såsom agenda och hur 
anmälan sker finns på Transportstyrelsens 
hemsida. Övriga frågor kan skickas till  
sjofartsseminarium@transportstyrelsen.se.

Ellinor Svensson, Styrsöbolaget leder  
Skärgårdsredarnas miljögrupp seminarium 
om hållbara transporter.

Magnus Sörenson har utsetts till ny  
VD för Marine Jet Power  
från 1 december 2016. Han efterträder  
tidigare interim VD Stefan Tingström. 
Magnus började på Marine Jet Power som 
marknads- och försäljningschef i januari 
2016. Han är i grunden skeppsbyggnads-
ingenjör och har mer än 15 års erfarenhet 
inom varvsindustrin, sjöfart och försvar. 
Hans tidigare erfarenhet inkluderar bland 
annat försäljningschef på Dockstavarvet 
och projektledare för amfibiebåtar på 
Försvarets Materielverk.

"Efter att ha jobbat med utveckling av snabbgående vattenjet-
båtar i 15 är det här jobbet en dröm som går i uppfyllelse”, säger 
Magnus. 

"Jag är mycket glad att få chansen att leda Marine Jet Power 
i nästa fas av vår strategiska utveckling. Vi fortsätter att stärka 
vår globala närvaro och utveckla förmågan att skräddarsy och 
anpassa vår väl beprövade vattenjet design för nya kunder och 
applikationer", fortsätter han.

Transportstyrelsen

Person- & Företagsnytt
Electra.

Yxlön.

Djurgården 3. FOTO: L. BERGLÖF

Wake Me Up.

 Skraken.

Tärnan af Vaxholm. FOTO: L. BERGLÖF

för Skärgårdsredarnas 
leverantörsmässa  
5 oktober i göteborg.

för bortträngning av sjöfarten  
från innerstadskajerna.

Redaktionen
tycker till:

Magnus Sörenson.

 Skärgårdsredaren 1 -17 ★ 31 



 

Världens första el-fiskebåt?
Ett norskt fiskefartyg har konverterats till eldrift. Fartyget har bat-
teri på 195 kWh och kan gå i drift en hel dag på en laddning under 
normala förhållanden. Under transport förbrukas 60 kWh och 
vid fiske 15 kWh. Man har räknat ut att man gör en minskning av 
bränslekostnaderna på 70 procent efter konverteringen. Laddaren 
finns ombord och det enda som behövs är en vanlig 63A industri-
kontakt i land. Laddningstiden är cirka 10 timmar. Batteriet håller 
omkring 30.000 laddningscykler.

Energibesparing på elfartyget Sjövägen
Tillsammans med Callenberg har företaget Blueflow Enery instal-
lerat energiövervakningssystemet Blueflow på Rederi Ballerinas 
elfartyg E/S Sjövägen. Fartyget är helt elektriskt och drivs med 
två stycken elmotorer på vardera 125 kW. Genom inkoppling mot 
fartygets befintliga automationssystem så mäter och beräknar 
man parametrar som kWh/Nm, batteristatus, laddeffekter och 
mycket mer. Fartyget kompletterar redan befintliga installationer 
på rederiets dieseldrivna fartyg Gurli och Kung Ring i Blueflow 
Online 3.0.

Viking Line går före igen, Grace får rotorsegel
Viking Line kommer att ytterligare att höja LNG-drivna Viking 
Grace miljöprofil genom att installera Norsepower Rotor Sail 
Solution. Förhoppningen är en betydande minskning av bräns-
leåtgång och CO2-utsläpp. Installationen av ett rotorsegel på 
Viking Grace kommer att ske under det andra kvartalet 2018. 
Seglet ska installeras på däckshuset akter om skorstenen. 
Fartyget ska dockas i januari 2018 och då ska man göra alla nöd-
vändiga förstärkningar samt fundamenten.

Norsepower uppger i ett pressmeddelande att den enhet som 
installeras blir 24 meter hög och har en diameter på 4 meter. 
Vidare uppges att detta beräknas reducera CO2-utsläppen med 
900 ton per år, vilket motsvarar 300 ton LNG. Även på Viking 
Lines nybygge, som i höstas beställdes från Kina, planerar man 
att installera två rotorsegel.

Miljö & Teknik HH Ferries Group lanserar ny webbsida om övergång till  
batteridrift
HH Ferries Group lanserar www.seglamedstrommen.se, där  
alla intresserade kan följa utvecklingen av den ombyggnad 
som koncernen genomför av de båda färjorna Tycho Brahe 
och Aurora till batteridrift samt uppgraderingen av hamnarna i 
Helsingborg och Helsingör. Den nya webbsidan innehåller in-
formation om projektet och de miljömässiga konsekvenserna 
samt teknologin bakom visionen att införa batteridrift, som första 
rederi i världen med så intensiv trafik. På webbsidan presenteras 
också alla nyheter, bilder och videofilmer kring projektet.  
Där visas också en överblick över de viktigaste händelserna fram 
till slutet av 2017, då de båda färjorna ska segla med strömmen. 
Webbsidan kommer att uppdateras löpande och finns också på 
danska (www.sejlmedstrømmen.dk) och engelska  
(www.sailwiththecurrent.com). Ombyggnaden av de två fär-
jorna är den största enskilda investeringen i företagets historia 
och beräknas uppgå till nästan 300 miljoner kronor. INEA, EU:s 
verkställande organ för innovation och nätverk, har valt att stödja 
projektet med ca 120 miljoner kronor.

Gotlandsbolagets nya LNG-fartyg sjösatt
I november sjösattes Rederi AB Gotlands nya ropax-färja med 
arbetsnamnet Visborg. Sjösättningen ägde rum på GSI-varvet i 
Kina. Leverans av färjan beräknas ske under 2017. Fartyget har 
dual-fuel maskineri med möjlighet att köras på LNG vilket redu-
cerar koldioxidutsläppen med cirka 20 %. Detta är den första 
LNG-färjan som Gotlandsbolaget beställer från Kina och som 
också var ett krav i det tioåriga avtalet med Trafikverket för åren 
2017-2027. Det andra fartyget, som beställdes sommaren 2015 
och som blir identiskt med det första, kommer att levereras un-
der 2018. Fartygen kommer att ha plats för 1 650 passagerare 
vardera.

Irland skippar fossil industri
I slutet av januari bestämde Irlands parlament att landet ska  
sluta investera i kol-, olje- och gasindustrin. Beslutet togs med 
90 mot 53 röster, och landet blir därmed världens första att göra 
sig av med sina fossila fonder. En av initiativtagarna var leda- 
moten Thomas Pringle som vill visa globala företag att det inte  
är acceptabelt att förneka klimatförändringarna.

– Vi kan inte acceptera de fossila bolagens handlingar medan 
miljontals fattiga människor i underutvecklade länder svälter  
eller tvingas fly på grund av klimatförändringarna, säger han till 
The Independent. Inom fem år ska Irland ha gjort sig av med alla 
statliga investeringar i fossila företag.

Norge skippar skatt på landel – även för små fartyg
Nu har Norge infört reducerad skatt på el för alla fartyg som  
bedriver näringsverksamhet, oavsett storlek. Avgiften sänks  
från 16,32 till 0,48 norska öre per kWh. I Sverige avvisade finans-
ministern i september 2016 en sänkning med motivationen: 

"Jag anser att den av den tidigare regeringen valda gränsen  
för aktuell skattenedsättning är väl avvägd.”
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Nya EU-krav ska minska dödliga luftföroreningar
Den 8 december fattade Europeiska rådet beslut om det så kall-
lade takdirektivet, för att minska föroreningar i luften. I de nya 
reglerna fastställs strängare nationella utsläppstak för de luftför-
oreningar som är mest skadliga för miljön och människors hälsa. 
Genom det antagna direktivet har EU-länderna deklarerat att 
man tillsammans tar ansvar för att värna om en god luftkvalitet. 
Syftet är att minska hälsoriskerna och miljöpåverkan av luftför-
oreningar. De åtgärder som direktivet innebär kommer minska 
antalet förtida dödsfall på grund av luftföroreningar i EU med 
hälften till 2030 (jämfört med 2005). I siffror motsvarar det att  
200 000 färre människor i EU skulle dö i förtid varje år på grund 
av dålig luft.

- Luftföroreningar är det mest akuta globala miljöhotet. Jag är 
glad att vi efter flera års hårda förhandlingar nu har nya krav på 
plats som ska minska luftföroreningarna i alla EU-länder, säger 
miljöminister Karolina Skog.

Reglerna i takdirektivet omfattar utsläpp av fem förorening-
ar i utomhusluft: svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska 
föreningar utom metan, ammoniak och små partiklar. Förutsatt 
att redan beslutade åtgärder genomförs så bedöms Sverige 
klara nivåerna för svaveldioxid, ammoniak och små partiklar. 
Däremot behöver Sverige enligt de prognoser som är framtagna 
fler åtgärder för att nå utsläppstaken för kväveoxider och flyktiga 
organiska ämnen. Kväveoxider kommer främst ifrån transporter, 
energiproduktion, arbetsmaskiner och sjöfart. Flyktiga organiska 
ämnen kommer främst ifrån hushållens användning av lösnings-
medel som till exempel spolarvätska, tändvätska och lacknafta, 
men även från industrin och jordbruket. 

Color Line beställer hybridfärja
Color Line beställer en ny färja för linjen Strömstad–Sandefjord 
av Ulstein Verft. Projektet har arbetsnamnet Color Hybrid och 
fartyget kommer att ha fullständig batteridrift i fjorden utanför 
Sandefjord. Fartyget uppges bli världens största plug-in hybrid-
färja. Batterierna laddas med el från land eller från fartygets ge-
neratorer. Color Hybrid blir 160 meter lång och får kapacitet för 
2.000 passagerare och 430–500 personbilar. Planerad trafikstart 
är satt till sommarsäsongen 2019.

Karolina Skog, miljöminister.
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Pressreleaser

Dockstavarvet bygger för inlandssjöfart
Dockstavarvet bygger två 28 meters lotsfartyg till Tyskland för 
stationering i Brunsbuttel vid Elbeflodens mynning till Nordsjön. 
Fartygen blir de första som byggs i Sverige enligt regelverket för 
inlandssjöfart. Regelverket infördes i Sverige 2014 men har en 
lång historia i Tyskland och Nederländerna. Fartygen klassas i 
DNV-GL för Zon 2 med full delegation från Transportstyrelsen 
för att utföra all granskning för ett s.k. ”Gemenskapscertifikat 
för Inlandsjöfart” under svensk flagg. Vid leveransen skall 
fartygen genomgå en ytterligare besiktning för det tyska till-
läggsområdet ”Zone 2 See” som sträcker sig till Elbemynningen 
strax utanför Cuxhaven. Denna utförs av ZSUK (Zentrale 
Schiffsuntersuchungkommission), en egen tillsynsmyndighet för 
Inlandssjöfart i Tyskland.  

”Det har varit en utmaning och ett ganska omfattande arbete 
att sätta sig in i de administrativa ramarna och de tekniska kra-
ven eftersom det är första gången det görs i Sverige och dessut-
om för en utländsk kund” säger varvets VD Anders Hellman men 
tillägger att det kan bli nyttiga kunskaper för framtiden. ”

De vanliga regelverken ställer ju till ganska stora problem vad 
gäller att uppfylla fribordbestämmelserna på ett praktiskt an-
vändbart sätt för små fartyg över 24 meter. Där medger reglerna 
för Inlandssjöfart enklare och bättre lösningar som vi kan erbjuda 
även svenska kunder”. 

Fartygen får en CAT C32 huvudmaskin på 880 kW med 
CAT ställbar propeller samt två CAT C4.4 generatoraggregat. 
Kontraktsfarten är 14 knop vid 85 % MCR. Styrhytten arrangeras 
med en komplett manöverplats i vardera sidan med fullständig 
navigations- och kommunikationsutrustning på båda platserna. 
Utrustningen levereras av Alphatron. Stålskroven byggs av Riga 
Shipyard och det första skrovet bogserades till Docksta före jul. 
Utrustningen påbörjas omgående och fartygen skall levereras i 
september respektive december 2017.  

Adveto startar utvecklingen av nya ECDIS G8
ECDIS G8 är en helt ny produkt men utrustad med en ”Classic 
Mode” med samma kontroller och presentation som nuvarande 
ECDIS system. Den nya ECDIS G8 kommer också att bli kom-
patibel med all existerande Adveto hårdvara som Keyboards, 
Kontrol enheter, ESIG, SCU etc. Nuvarande ECDIS-4000 kom-
mer att finnas kvar i många år parallellt med ECDIS G8. En helt 
ny Adveto Communication Unit ACU tas fram för att förenkla 
kommunikatonen med ECDIS G8. Multitouch och pinch zoom 
stöds också av nya G8
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Insändare

Är gröna investeringar  
lönsamma?
Gröna investeringar diskuteras flitigt 
idag och många hävdar att de ofta är 
lönsamma. Exempelvis börjar solpane-
ler bli så billiga att solenergin är billi-
gare än oljebaserad energi. Husägare i 
Tyskland med solpaneler får betalt för 
att leverera ström via elnätet. Det finns 
åtskilliga liknande exempel. Detta på-
verkas också av politiska beslut. Vi som 
har mindre fartyg betalar skatt på elen 
medan dieseln är skattefri i ett land där 
miljöpartiet sitter i regeringen. Därmed 
kommer man osökt in på frågan om 
gröna investeringar är lönsamma för 
Skärgårdsredare, men först ett klar- 
läggande om vad som är grönt.

Klimat och Miljö – Lönsamhet för 
samhället
Begreppsapparaten är omfattande: 
Fossilfritt, klimatsmart, koldioxidneu-
tralt, miljövänligt etc. Dieseln är en 
klimatsmart miljöbov! Förklaringen till 
detta är följande. Genom förbränning 
bildas alltför mycket koldioxid så att 
det uppstår en växthuseffekt på jorden 
som leder till ett varmare klimat, vilket 
enligt många experter kan få förödan-
de konsekvenser för oss och vår planet. 
Genom förbränning sker även annat 
utsläpp som svaveloxider, kväveoxider 
och små partiklar som inte påverkar 
klimatet i någon större utsträckning 
men däremot vår närmiljö och detta 
skadar natur och människor. Det är 
således skillnad om man pratar klimat 
eller miljö. I regeringen har vi idag en 
klimatminister och en miljöminister, 
som dessutom är stadsplaneminister. 
Bra tänkt!

Åter till den klimatsmarta miljöboven. 
I början av seklet satsades det stort på 
dieselbilar för att de släppte ut mindre 
koldioxid än bensinbilarna (c:a 25 % 
mindre). Klimatsmart eller hur? Proble-
met är att de till skillnad mot bensin-
bilarna släpper ut giftiga kväveoxider 
och små partiklar som gör att tusentals 
människor dör i förtid pga. detta. 

Enligt European Emission Agency dör 
c:a 500 000 människor i förtid varje 
år, framför allt pga. partiklar men även 
kväveoxider. Detta har nu uppmärk-
sammats alltmer och nyligen beslutade 
Paris, Madrid, Athen och Mexico City 
att förbjuda dieselbilar från 2025. Oslo 
och Amsterdam har redan restriktio-
ner. I Sverige ligger vi än så länge långt 
efter i miljötänkandet, men vi håller oss 
framme i klimatfrågor.

Är det lönsamt för samhället med 
gröna (klimat och miljö) investeringar? 
Ja, definitivt, men samhället har ingen 
gemensam budget. Trafikverket har 
gjort beräkningar på hälsovårdskost-
naderna som konsekvens av utsläppen i 
stadsmiljö. Om dessa kalkyler tilläm-
pas på en normalstor innerstadsfärja 
med dieseldrift betyder det att färjan 
kostar samhället omkring 5 Mkr per 
år i sjukvårdskostnader. Övergång till 
eldrift med nollutsläpp innebär en bra 
avkastning, men problemet är vem som 
ska betala investeringarna.

Ett troligt scenario är att emissioner 

kommer att avgiftsbeläggas för att 
fordonsinnehavaren själv ska finna det 
lönsamt att investera i ny grön teknik. 
Så sker redan i flera norska städer och 
i London.

Övergång till eldrift av fartyg
Eldrift har den fördelen att den inte 
avger några skadliga utsläpp i närmil-
jön. Sedan kan man diskutera klimat- 
och miljöpåverkan där elektriciteten 
genereras. Nackdelen med eldrift är 
att energilagringen i batterier är både 
tung och dyr jämfört med dieseltan-
kar. Dessutom saknas det än så länge 
infrastruktur med laddstationer för 
att kunna ladda batterierna. Om man 
följer utvecklingen på bilsidan så går 
den dramatiskt fort nu och man kan 
förvänta sig en motsvarande utveckling 
på fartygssidan fast omkring fem år 
efter. När fartyget Movitz byggdes om 
sommaren 2014 och lanserades som 
världens första superladdade eldrivna 
passagerarfärja var det en sensation. 
Nu, drygt två år senare, byggs Tycho 
Brahe om till ren batteridrift med ladd- 
tider på 6-8 minuter. Hon tar 1250 

Movitz. FOTO LEENA TEGEVI
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passagerare och 200 bilar. Detta var en 
utopi för två år sedan. En orsak är den 
enormt snabba utvecklingen på bat-
terier: Snabbare laddning, lägre vikt, 
längre livstid och lägre pris. 

Norge leder utvecklingen i övergången 
till eldrift. I all offentlig upphandling av 
fartygstrafik är det krav på eldrift där 
så är tekniskt möjligt. Mycket pengar 
från det offentliga satsas på att bygga 
laddinfrastruktur.

På samma sätt som skett inom bilin-
dustrin så kommer laddhybridfartyg 
att finnas för att klara driften tills en 
infrastruktur är utbyggd. Ett elverk 
ombord är också till nytta om fartyget 
ska flyttas längre sträckor. Bränsleceller 
börjar finnas kommersiellt på bilar och 
tyngre fordon. Bränsleceller fungerar 
utmärkt i kombination med batterier.

Batterier och laddning
Ett fartygs framdrivningssystem dimen-
sioneras utifrån fartygets specifikation 
och användningsområde. Detta gäller i 
än högre utsträckning för batteridrift. 
Det finns ett antal olika batterikemier 
med olika egenskaper:  
NiMH (Nickelmetallhydrid), 
NMC (Litium-nickel-mangan-cobolt), 
LiFePO4 (Litium-järn-fosfat),  
LTO (Litium-titanatoxid)  
för att nämna de viktigaste typerna 
idag. Även blybatterier passar för vissa 
tillämpningar. Valet av kemi/egenskaper 
är ett intressant optimeringsproblem:

 – C-värdet bestämmer laddtiden.  
C = Laddeffekt/Batteristorlek.  
Bly har 0,3, NMC har upp till 2 och 
LTO har upp till 4. Dessa värden 
kommer att öka med utvecklingen.

 – Livslängden går egentligen inte att 
ange utan man använder Antalet 
laddcykler som batteriet klarar till 
dess att kapaciteten är nere i 80 
% (Detta kommer att innebära en 
andrahandsmarknad för batterier). 
Från 2 000 till 80 000 cykler för 
nämnda kemier.

 – Vikten är i vissa sammanhang avgö-
rande med 7 – 23 kg/kWh beroende 
på kemi

 – Priset idag ligger på 7 – 15 tkr/kWh

Möjliga laddeffekter för mindre fartyg 
beror på batteristorlek och typ men 
också på hur elnätet är utbyggt. Med 
koppling till 10 kV-nätet kan man 
ladda med upp till 2 MW.

Driftekonomi – Lönsamhet för  
operatören
Eldrift är lönsammare än dieseldrift 
– trots skatteojämlikheten. Jämförel-
sen är inte så enkel och för att vara 
någorlunda pedagogisk i framställning-
en får man gör avkall på exaktheten. 
Batterierna är förbrukningsvara och 
räknas tillsammans med elavgiften som 
driftkostnad. Underhållet vid eldrift 
är nära noll men vid dieseldrift sker 
förbrukning av olja och komponenter 
och därför räknas underhållskostna-
der tillsammans med dieselpriset som 
driftkostnad.

I tabellen nedan har ett antal fartyg 
använts som exempel i jämförelsen:

A. Movitz, 98 pax och 8,3 knop  
 marschfart
B. Sightseeingbåt, 130 pax, 7 knop
C. Djurgården 8, 300 pax, 9 knop
D. BB Green eller konventionellt  
 fartyg, 80 pax, 30 knop

Antalet drifttimmar i exemplet är  
1000 tim/år. Dieselpriset är 6 kr/liter. 

Movitz batterier är äldre en de övriga 
som bygger på dagens batterier och det 
är antal cykler och därmed kostnaden 
per laddning som dominerar. Det visar 
hur snabbt batteriutvecklingen går. Det 
är svårt att sia om vart utvecklingen 
tar vägen annat än att batterierna blir 
billigare.

Slutsatserna är att med dagens bat-
terier kan man ladda på en kvart och 
driftkostnaden är cirka hälften mot 

dieseldrift. Med biodiesel typ HVO 
ökar driftkostnaderna dramatiskt sam-
tidigt som miljöeffekterna är oföränd-
rat allvarliga.

Investeringen – lönsamhet för ägaren
”Hur stor är investeringen” är en svår 
fråga – lika svår som ”vad kostar ett 
batteripack”. Men, för att göra saken 
enklare kan man i grova drag säga 
följande. Om man räknar bort batte-
riinvesteringen, för den är ju tidigare 
lagd som driftkostnad, så kan man säga 
att en elektrisk drivlina kostar unge-
fär lika mycket som en dieseldrivlina. 
Dyrare blir det om man ska ha ladd-
hybriddrift. En ombyggnad till eldrift 
där dieseldrivlinan har många år kvar 
är emellertid svår att motivera om bara 
ekonomin räknas.

Man brukar tala om teknologirisk 
när man investerar i ny teknologi. 
I detta fallet, mot bakgrund av den 
nuvarande utvecklingen, kan man tala 
om teknologirisk när man investerar 
i traditionell teknologi. Hur många 
Parisare kommer att köpa dieselbil i 
år? Driftkostnaderna för ett eldrivet 
fartyg kommer att minska genom att 
nuvarande skatt kommer att tas bort 
(som i Norge) och när det är dags att 
byta batteripack har priset gått ner till 
nära hälften och prestanda har ökat. 

Skatt på diesel och avgifter på utsläpp 
ligger i farans riktning. 

Gröna investeringar är lönsamma och 
framtidssäkra och de kommer att bli 
ännu lönsammare.

Hans Thornell 
VD Green City Ferries

Movitz
NiMH

Sightseeing
NMC

Djurgården 8
LTO

BB Green/Konv.
LTO

Eldrift 270 93 86 563

Diesel 196 144 250 1450

HVO 268 176 363 2463

Kostnader för framdrivning med olika energikällor (1000 kr)
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Färjerederiet har en intensiv trafik med många färjor i drift 
dygnet runt. En service som många har nytta av, resenä-
rerna sparar tid och sträcka när de åker med oss. Men 

samtidigt skapar verksamheten utsläpp av fossila växthusgaser 
och andra oönskade emissioner som kväveoxider och partiklar. 
Sedan 2005 har Färjerederiet kört på MK1 diesel med 5 procent 
inblandning av RME, som är en rapsmetylester och räknas som 
förnyelsebart bränsle. Att förbränna en liter diesel av det här 
bränslet ger utsläpp av ca 3,01 kg koldioxid.

Genom att räkna samman den totala förbrukningen under ett 
år och multiplicera den volymen med 3,01 får vi fram årets ut-
släpp av växthusgaser. För Färjerederiet handlar det om cirka 37 
000 ton och allt detta ska vara borta från vår verksamhet 2050. 
Det är visserligen 33 år framåt i tiden, men vi måste starta redan 
nu. Den ena forskarrapporten efter den andra talar sitt tydliga 
språk, jorden mår inte bra av de växthusgaser som släpps ut.

Hur går vi då vidare? De alternativ som finns i dag är:
• Byta till mer miljövänliga bränslen för existerande diesel- 

motorer, de vi använder i dag.
• Helt nya drivlinor som elektrisk framdrivning med laddning 

från ny infrastruktur iland.
• Alternativa drivmedel som kräver anpassning av dagens  

dieselmotorer och fartyg.

I de flesta verksamheter är 
ekonomi en stark kraft, och 
investeringar ska betala sig 
på en relativt kort tid för att bli 
genomförbara. Dagens låga 
dieselpriser gör att investe-
ringar mot ett mera fossilfritt 
samhälle får svårt att hävda 
sig med rådande ekonomiska 
spelregler. Om förbränningen 
av dieselolja däremot skulle 
bekosta de framtida miljökost-
nader som följer av utsläppen 
av växthusgaser och andra 
emissioner skulle en övergång 
förmodligen skyndas på. Mer 
miljövänliga drivmedel eller 
nya tekniklösningar skulle helt 
enkelt vara mer lönsamma.

Vi konsumenter har också ett ansvar, vad gör vi om det finns 
ett val som är mer miljövänligt, är vi beredda att betala mer för 
den tjänsten? Även om just jag arbetar i en statlig verksamhet 
har vi samma fråga som en privat redare: får jag ekonomin att gå 
ihop om jag väljer ett dyrare men mera miljövänligt bränsle? Är 
medborgarna villiga att låta färjorna kosta mer för en mer miljö-
vänlig verksamhet? Som jag ser det är vi tvungna att välja bättre 
alternativ om vi ska kunna lämna över den här planeten i ett bra 
skick till nästkommande generationer.

✒ KRÖNIKA

fossilfri skärgårdstrafik till 2050?
Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara fossilfritt  
år 2050. Det gäller också skärgårdstrafiken där Färje- 
rederiet verkar.

Peter Jansson Peterberg är miljö- 
samordnare på Färjerederiet och 
medlem i Skärgårdsredarnas 
arbetsgrupp för miljöfrågor.
FOTO TRULS PERSSON
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Med dagens förutsättningar och de dieselpriser vi har finns 
ändå lösningar till att snabbt minska utsläppen av växthusgaser 
utan att bygga om. Enklast och mest ekonomiskt är att övergå 
till bränslen som HVO* som finns i olika blandningar med diesel-
olja. Vi kan starta nu med förbättringar. Enligt Trafikverket plane-
ring genererar förbränning av 1 liter 100-procentig HVO 0,55 kg 
koldioxid, en avsevärd reduktion mot utsläppen från den diesel 
vi idag förbränner. Men redan vid inblandning av exempelvis 20 
procent HVO i diesel och kommer vi ned till 2,53 kg koldioxid per 
liter bränsle. 

Genom att sätta upp mål för hur verksamheten ska minska 
utsläppen av växthusgaser från nu fram till slutdatum 2050, eller 
ännu hellre till 2030, kommer vi att kunna se en förändring. Kan 
vi påverka beslutsfattarna att ändra på spelreglerna, så att över-
gång till mera miljövänlig teknik faktiskt är den mest lönsamma 
investeringen. En sådan övergång öppnar samtidigt för nya fö-
retag och deras innovationslust. Samtidigt kan miljösatsningar 
faktiskt löna sig med nya kunder som följd.

Färjerederiet finns med i projekt som Green Pilot och 
Summeth. Dessa projekt tittar på metanol som framtidens 
bränsle för kust och skärgårdstrafiken. Med metanol som pro-
duceras från förnybara råvaror, skulle vi minska utsläppen av 
partiklar och kväveoxider utan avgasefterbehandling och dess-
utom minska utsläppen av växthusgaser högst väsentligt. Men 
ingen vågar starta produktion om det inte finns avsättning för 
bränslet. Därför finns det inga färdiga motorer att köpa ännu.

Elektrifiering, där det är möjligt, är en mycket bra lösning som 
dessutom minskar energianvändningen avsevärt, plus att bullret 
minskar. Här måste det till en infrastruktur iland som medger 
laddning av batterier.

Naturgas är också en lösning där Färjerederiet hoppas på en 
djupare analys.

Jag tror starkt på att vi kommer att lyckas bli fossilfria till 2050. 
Vi måste tillsammans med politikerna skapa förutsättningar för 
miljövänlig energi att vara mer lönsam än de nuvarande fossila 
drivmedlen. Genom att föra en dialog med kunder och besluts-
fattare kan vi starta redan nu. Titta på möjligheterna och starta i 
en skala som verksamheten klarar. 

Peter Jansson Peterberg 
miljösamordnare på Färjerederiet och medlem i 
Skärgårdsredarnas arbetsgrupp för miljö.

FOTNOT: * HVO - Hydrogenated Vegetable Oil, förnybara drivmedelskomponenter som kan blandas i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer,  
till exempel vegetabilisk olja eller animaliska fetter.

Kornhallsfärjan Gerd som nyligen fick eldrift genom kabel. 
FOTO KASPER DUDZIK
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Fartyget, som är byggt vid varvet Brødrene Aa, har tilldelats 
«Ship of the Year 2016" av den maritima tidningen Skipsrevy-
en. Vision Of The Fjords är prototyp för en ny design, kallad 
Seasight, som skapats för en banbrytande sightseeingupplevelse. 

Juryns motivering:  
"Årets Ship of the Year är verkligt innovativ med effektiv dies-
eldrift för långa avstånd och elektrisk framdrivning för tyst och 
utsläppsfri sightseeing i det vackra UNESCO-listade norska 
fjordlandskapet. Utformningen av själva fartyget, en katamaran 
med kolfiberskrov och moderna passagerarutrymmen, bidrar 
till helhetskänslan att detta är något helt nytt ".

Vinnaren tillkännagavs under SMM mässan i Hamburg där 
operatörens och varvets företrädare var närvarande vid cere-
monin.

– Det är en ära för oss att bli tilldelade ”Ship of the Year 
2016”. Projektet har varit en utmanande resa och innebär ett 
helt nytt koncept som kombinerar en modern yttre design med 
ny framdrivningsteknik. Vision Of The Fjords är en produkt av 
samarbete mellan varvet, rederiet och leverantörer i en kon-
struktiv dialog med Sjöfartsdirektoratet, säger Tor Øyvin Aa, 
VD i Brødrene Aa.

Seasight är varumärket för Brødrene Aa:s nya design
Med Vision Of The Fjords sätts en helt ny standard för både 
design och teknologi. Fartyget har konstruerats för att ge en 
maximal upplevelse för alla passagerare ombord och för att 
minska miljöpåverkan. Konstruktionen med stora fönster åt 
alla håll gör att alla 400 passagerare har samma fantastiska ut-
sikt. Den yttre designen är inspirerad av en vindlande bergsväg 
på branta fjäll och ger passagerarna friheten att gå runt fartyget 
medan de njuter av utsikten. Invändigt har fartyget passagerare 

på två däck med 
stora panorama- 
fönster, olika 
sittgrupper och en 
stor servering på 
huvuddäck. Passa-
gerarna uppmunt-
ras även att njuta 
av upplevelsen 
utomhus på däck. 

När fartyget kommer till de mest känsliga och spektakulära 
områdena i fjorden slår det över till batteridrift och håller en 
hastighet på 10 knop. Då blir det helt tyst och det enda som 
hörs är naturens egna element.

Katamaranen är 42 meter lång, 15 meter bred och byggd i lätt-
viktsmaterialet kolfibersandwich. Fartyget klassas av DNVGL 
och är certifierat för 400 passagerare. 

norska elhybridfartyget 

vision Of The fjords 
“SHiP oF tHe yeAR 2016”

text: leena tegevi  foto: emil rasmussen Vision Of The Fjords seglar i världsarvet Nærøyfjorden i Norge.

Det norska fartyget Vision Of The Fjords är ett sightseeing-
fartyg med hybrid framdrift som levererades till operatören 
The Fjords i juli 2016. 

FOTO: SVERRE HJØRNEVIK
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Vision of The Fjords
Byggår 2016
Antal passagerare 400
Rederi The Fjords
Material Carbonfibersandwich,  
 vinylester
Längd 40 m
Bredd 15 m
Fart 19,5 knots
Maskineri 2 x MAN 749kW + 2x Oswald  
 PM electrical motor 150kW
Batteripack  600 kWh
Framdrivning ZF marine gear, West Mekan CPP
Energihanteringssystem ABB

Katamaranen är 42 meter lång, 15 meter bred och byggd i lättviktsmaterialet kolfibersandwich.  
Fartyget klassas av Dnvgl och är certifierat för 400 passagerare. 

 Skärgårdsredaren 1 -17 ★ 43 



Hej och välkomna till 2017. Tack för alla mail  
och telefonsamtal, fortsätt höra av er med frågor och 
funderingar! Den här gången tar vi upp en återkom- 
mande fråga från redare och personalavdelningar.

FRÅGA:
Hej, vi har några få anställda och alla hjälper till med repara-
tioner och underhåll på våra båtar. Vad gäller angående farliga 
färger och plaster?

SVAR:
Härdplaster, lösningsmedel och epoxy är alla exempel på  
hälsofarliga ämnen som man lätt kan exponeras för i samband 
med reparationer eller underhåll. Förutom att det kan verka 
retande på hud och lungor kan även små mängder och kort 
användande leda till svåra allergier. Ofta innehåller de också 
starka carcinogener, dvs ämnen som riskerar att ge upphov  
till cancer. 

Det faller på arbetsgivaren att se till att alla skyddsåtgärder 
finns på plats och används korrekt som masker, handskar 
och skyddsglasögon. Om någon i ens personal exponeras 
för sådana ämnen måste man ta reda på om det faller under 
Arbetsmiljöverkets regler för medicinska kontroller. Man är 
då som arbetsgivare ålagd att erbjuda särskilda läkarunder-
sökningar och att kunna uppvisa godkända tjänsteintyg för all 
personal som arbetar med eller exponeras för sådana ämnen.  
Dessa ska finnas tillgängliga och arkiverade. I detta kan sär-
skilda undersökningar där man testar lungfunktion, blod- och 
urinprov kan också ingå. Dessa bedöms av läkare med sär-
skild insyn i miljöfrågor. 

Regelverket listar flera grupper av ämnen med olika krav. 
Hur mycket man arbetar med och under hur lång tid man 
exponeras för dessa spelar roll. 

SAMMANFATTNINGSVIS:
Tag kontakt med din företagshälsovård så att ni kan göra 
en inventering av arbetsmiljön och upprätta en plan för 
ev. hälsoundersökningar och uppföljning. Läs mer på 
Arbetsmiljöverkets hemsida: www.av.se där kan du  
också läsa mer om ditt ansvar som arbetsgivare. 

Väl mött till våren igen och skicka gärna in fler frågor!

Johannes Kriisa
Sjöläkare på Medicinskaintyg.se 

Dr. Johannes Kriisa är sjömans- 
läkare på Medicinska Intyg.

Fråga  
Sjömans- 
läkaren:

Stockholm

M
ED

ICINSKA INTYG

T      B
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Medvetenheten om jordens 
begränsade resurser 
ökar dag för dag. Detta 

har lett till en ökad ambitionsnivå 
att lämna så små avtryck som 
möjligt på miljön i det dagliga 
arbetet med sjötrafiken. Viljan att 
ständigt förbättra miljöarbetet 
präglar numera de flesta verksam-
heter både till land som till sjöss. 
Vi som opererar på vatten har ett 
stort ansvar att bidra till en hållbar 
utveckling, en bra miljö är också 
en förutsättning för en väl funge-
rande sjötrafik. 

Vi på Ressel Rederi AB, som har färjetrafiken i och till / från 
”the sustainable city”, Hammarby Sjöstad, har inspirerats till ett 
mycket aktivt miljöarbete. I projektet ”Ressel Kyoto” lyckades vi 
genom kombinationen av nya propellrar, bränslemätare och att 
aktivt arbeta med sättet att framföra Sjöstadsfärjorna minska 
bränsleförbrukningen med 28 %, vilket uppmärksammades av 
branschen. 

Tanken att inte alltid bygga nytt utan att på ett effektivt sätt ut-
nyttja befintliga skrov på fungerande fartyg och istället anpassa 
dessa till dagens miljökrav är miljösmart. Rederiets alla fartyg 
har nu huvudmaskiner som uppfyller EU:s emissionskrav enligt 
Stage III A eller bättre.

Miljömässig hållbarhet betyder att ny teknik inte alltid är bättre 
än beprövad. Vid tre tillfällen har omfattande konvertering av 
fartyg skett i Simrishamn. Först ut var fartyget SILVERÖ där 
betydande arbeten, främst gällande arbetsmiljön genomfördes. 
Inte mindre än 23 tydliga miljöförbättringar utfördes också. Näst 
på tur var EMELIE, den gamla vägfärjan från 1931. Hon återfick 
sin ursprungliga design med ett nytt huvuddäck och en ny över-
byggnad. Hon anpassades både för miljökrav och för trafiken 
mellan Hammarby sjöstad och Djurgården / Nybroviken.  
 
Senast var det godsfartyget QUEEN, som i dagarna återvänt 
till Stavsnäs efter nästan tre månader vid varvet. För QUEEN har 
diskussionen varit om en större investering skulle genomföras 
mot att hitta modernare tonnage eller att bygga nytt. Det faktum 
att hennes skrovform är optimal för sin uppgift som godsfartyg 

och att vara en god isbrytare i 
skärgården avgjorde. Fartygets 
gamla Wichmann huvudmaskin 
från 1958 har fått ge plats för 
en Volvo Penta D16 med bästa 
miljöprestanda. Nya effektivare 
propellerblad har gett fartyget 
ett bättre driv i vattnet som även 
medför minskad dieselförbrukning 
och därmed utsläpp. Fartyget fick 
redan under föregående vinter 
omfattande elarbeten utförda hos 
El & Marin samt nytt genset. 

Miljömedvetenhet tar hos oss många uttryck i vardagen som 
ekodrive, energibesparingsrutiner och att agera för hållbarhet. 
Hållbarhetstanken är central och har så varit under en längre 
tid. En grundprincip är att på ett effektivt sätt sköta underhåll 
av fartygen som förebyggande och inte i formen avhjälpande. 
Kontinuerligt och planlagt underhåll leder till längre hållbarhet, 
en säkrare drift och mindre påverkan på miljön.

I ett familjerederi där säkerhet, kvalitet och miljömedvetenhe-
ten står i fokus konstaterar vi att det inte enbart i upphandlad 
trafik finns en miljömedvetenhet och miljökrav. Det finns även 
bland våra kunder och dess betydelse ökar ständigt. För oss 
innebär miljösmart inte alltid nytt, vi slår ett slag för miljömässig 
hållbarhet, bl.a. genom konvertering. Miljömässighet är både dyr 
och billig. Säkerheten går alltid först, miljöanpassade drivmedel 
är dyrare än vanliga, men ekodrive och succesiva investeringar 
bidrar till minskade bunker- och elkostnader, för att inte tala om 
en bättre miljö.   

Glömde jag säga att vi naturligtvis är certifierade enligt  
ISO 14001, för att dels möta kraven i upphandlingar och även  
för att ge besättningarna vägledning och verktyg för att miljö- 
arbete inte ska bli en skrivbordsprodukt, utan något som  
genomsyrar hela vår verksamhet.

Louise Pettersson Ressel
projekledare på Ressel Rederi AB 
och styrelsesuppleant i Skärgårdsredarna

✒ KRÖNIKA

Är nytt alltid bättre?

vi är naturligtvis certifierade enligt iSo 14001, för att dels möta kraven i upphandlingar  
och även för att ge besättningarna vägledning och verktyg för att miljöarbete inte ska bli en  
skrivbordsprodukt, utan något som genomsyrar hela vår verksamhet.
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