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Vd har ordet 

Skärgårdsredarnas 

LEVERANTÖRSMÄSSA
FRI

ENTRÉ!

BOKA IN I ALMANACKAN!

Torsdag 3 oktober 2019
ERIKSBERGSHALLEN • GÖTEBORG

Mässan med det goda mötet mellan rederier, 
operatörer och leverantörer.

God fortsättning på det nya året. Vi går nu in i Skärgårds-
redarnas 31:a verksamhetsår. Vi ser fram mot ett nytt verk-
samhetsår och en nygammal regering som fortsätter att  
jobba med att flytta gods och passagerare från väg till  
köl. När den nya regeringen presenterades blev det klart  
att Tomas Eneroth återvaldes till infrastrukturminister.  
Nu i ett nytt departement, infrastrukturdepartementet,  
vilket visar att regeringen lägger stor vikt vid infrastruktur-
frågor. Oavsett var man står politiskt så är det nog en fördel 
att Tomas får fortsätta så vi får lite kontinuitet i bl.a. arbetet 
med den maritima strategin.

Ett spännande område som är mer och mer uppmärk- 
sammat är kollektivtrafik på vattnet. Många landstings-  
och regionpolitiker börjar förstå att sjöfarten kan bidra på 
ett bra sätt till att lösa städernas trängsel och miljöbelast-
ning. Förutom att bidra till minskad miljöbelastning och 
trängsel visar alla passagerarundersökningar toppbetyg 
för trivsel, tidspassning och kvalitet. Kan man tänka sig en 
bättre start på arbetsdagen än en båttur, en kopp kaffe och 
en morgontidning. Ett argument mot båttrafik är ofta att 
det inte är tillräcklig turtäthet. Det kan vara att man inte kan 
ha samma frekvens som buss, spårvagn eller tunnelbana. 
Kollektivtrafiken med båt har dock fördelen att man kan  
garantera att man kommer fram i den tid som utlovas,  
vilket inte den landbaserade trafiken kan stoltsera med.  
Det spelar väl ingen roll hur hög frekvens man har på av-
gångarna om man ändå inte vet när (om) man kommer  
fram på grund av exempelvis köer och trängsel. 

Förra året präglades av arbete med implementering av 
nya regelverket för nationella passagerarbåtar som nyttjas 
i yrkesmässig verksamhet. I stort sett har själva implemen-
teringen fungerat bra. Transportsstyrelsens system ”Ekan” 
där alla båtar ska registreras och verifieras har efter lite 
inkörningsproblem fungerat bra. Både branschen och myn-
digheten har jobbat på och löst de utmaningar som uppstått 
på ett bra sätt och i god samverkan.
 Det som fortfarande kvarstår är att få ordning på tillsynen. 
Fortfarande har man inte uppdaterat tillsynsföreskriften för 
att möjliggöra delegering av vissa tillsynsuppgifter. Det är 
viktigt av flera skäl att det kommer på plats, framförallt för 
att ge redaren möjlighet att använda godkända konsulter  
för bottenbesiktningar och nybyggnadsinspektion etc.  
till konkurrensutsatta priser.

Vid införande av nya regelverket ökade kraven avsevärt på 
rederiernas egenkontroll med vidhängande dokumentation. 
Många rederier har investerat mycket tid och pengar i  
underhålls- och avvikelsesystem för att möta högt ställda 
krav. En stor del av det som tidigare utfördes vid tillsynsför-
rättningar av TS är nu redarens ansvar. 
 I samband med framtagning av nya regler och övergång 
till egenkontroll utlovades det att avgifterna givetvis skulle 
sänkas väsentligt. Med tanke på att egenkontroll nu är införd 
och endast riskbaserad tillsyn ska ersätta tidigare periodis-
ka tillsynen måste det vara rimligt att rationalisera ordentligt 
på myndighetens tillsynsavdelning. Man kan inte fortsätta 
att avhända sig tillsynsuppgifter samtidigt som man fortsät-
ter att öka avgifterna för redaren.
 Den 1 april 2019 träder reglerna för yrkesfartyg med en 
längd av 5–15 meter i kraft. Vi förutsätter att Transportsty-
relsen inte vältrar över ytterligare kostnader på passagerar- 
rederierna som redan är implementerade i nya reglerna.

I kölvattnet av #MeToo-rörelsen har sjöfarten startat 
Vågrätt. Det är ett branschövergripande samarbete inom 
sjöfartens olika organisationer som har målsättningen att 
tydliggöra att sjöfarten är en bransch för alla. Arbetet syftar 
till att skapa en bransch fri ifrån diskriminering och kränkande 
särbehandling, bland annat genom att informera, utbilda och 
sprida kunskap om likabehandling. Vårt gemensamma mål 
måste vara att skapa en attraktiv och jämställd sjöfarts-
bransch med en bra arbetsmiljö och trivsel. Jag förutsätter 
att alla kommer att bidra till att uppnå målen.
 
I år kommer vårt årsmöte att förläggas till Luleå med 
Laponia rederi som värd. Förutom årsmötesförhandlingar har 
bästa värdinnan Ulrika Kommes snickrat ihop ett spännande 
program med möjlighet till bl.a. skridskoåkning, hundspann 
och besök på isbrytare.
 Jag ser fram emot att träffa er alla medlemmar på årsmötet.
Till alla andra vill jag påminna om att det finns gott om vinter- 
trafik i våra skärgårdar och större städer och en tur på vintern 
är en alldeles unik upplevelse.

Väl vakt 

Affe Norgren
VD Skärgårdsredarna
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14 mars:  Skärgårdsredarnas årsmöte, Luleå

28 mars:  Årsmöte Maritimt Forum, Stockholm

3 april Career event, Kalmar

1 – 4 juli:  Maritima Mötesplatsen, Almedalen

3 – 4 september:  Donsö shipping meet

26 september:  Världssjöfartens Dag.
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Skärgårdsredarna - Sveriges Redareförening 
för mindre passagerarfartyg bildades 1988.  
Föreningen är en branschorganisation för  
rederier som opererar passagerarfartyg upp  
till 500 passagerarplatser.
Skärgårdsredarna tillvaratar medlemmarnas 
intressen genom att företräda dem inför politiker 
och myndigheter och arbeta för att informera om 
branschens betydelse för infrastruktur och turism.
Föreningen har 110 rederier med totalt cirka 
330 fartyg (februari 2019).
För ytterligare information och ansökan om  
medlemskap, kontakta informationschefen.
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Välkomna
till årsmötet!

Skärgårdsredarnas årsmöte 2019  
– ett kylslaget men värmande möte i Luleå! 

Torsdag 14 mars 10:30 – 14:00 Aktiviteter samt lunch på  
havsisen. 
(Ta på er varma kläder och skor) 
10:30 Samling med fika i Södra hamn 
11:00  Möjlighet till följande aktiviteter;

• Besök på hamnisbrytaren Viscaria
• Besök på Statsisbrytaren Atle
• Åka skridskor, spark eller promenera på  

isvägen runt stan, total längd 1 mil.
• Bada isvak i överlevnadsdräkt
• Åka hundspann

Förändringar i programmet kan ske vid dåligt väder eller om fartygens 
ordinarie verksamhet påverkar möjligheten till delaktighet.

14:30-18:00 Årsmötesförhandlingar och konferens 
Skärgårdsredarnas årsmötesförhandlingar 2019 är förlagda på 
Kulturens hus i Luleå. Styrelsen tar gärna emot medlemmarnas 
motioner per mail till info@skargardsredarna.se senast två veckor 
innan mötet. Förslag till valberedningen lämnas till samman- 
kallande Gunilla Malmqvist tel: 070-204 06 40.

14:30 – 15:00  Eftermiddagsfika på Kulturens hus
15:00 – 17:00  Årsmötesförhandlingar
17:00 – 17:10  Gard, vår nya försäkringsgivare informerar  
om försäkringslösningen.
17:15 – 18:00  Carolina Kihlström från Svensk Sjöfart om  
diskriminering och kränkande särbehandling

19:15  Årsmötesmiddag
I år välkomnar vi medlemmar, samarbetspartners och särskilt 
inbjudna till årsmötesmiddag med underhållning i festivalsalen på 
Elite Stadshotell. Trerätters middag som bjuder på delikatesser 
från det Norrbottniska skafferiet. Välkomstbubbel och dryckes-
paket till menyn ingår i priset.

Årets Skärgårdsrederi
Högtidlig prisutdelning till 
Årets Skärgårdsrederi sker 
vid middagen.

14
MARS
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Trafik till Utö har funnits länge i Wax-
holmsbolagets regi. Utöbon Janne Schrö-
der startade 1969 Utö Sjötaxi AB och 
började 1979 samarbeta med Waxholms-
bolaget. Utö Sjötaxi lade ner driften 1991 
men återuppstod i januari 1994 som Utö 
Rederi AB. Då hade det nystartade bo- 
laget tre delägare; Janne Schröder och 
Karl Olof ”Lolle” Jönsson och med  
Tomas Tesch som sleeping partner. Genast 
inköptes Kosterö från Strömstad och fick 
namnet Mysing. Detta fartyg finns fort- 
farande kvar i rederiets flotta.

Ett nytt samarbete med Waxholms- 
bolaget inleddes år 2000 och två år se-
nare tog bolaget helt över linjen mellan 
Årsta Havsbad och Utö sedan man fått 
tillgång till en vinterbåt. År 2002 fick 
rederiet tillgång till Skarpö som då sattes 
in i trafiken mellan Nynäshamn och Ålön 
men redan 2003 ersattes hon av nyinköp-
ta Utö Express och Skarpö flyttades då till 
linjen mellan Årsta havsbad och Utö.

I juni 2004 ersatte Waxholm II ö-båten 

varefter Waxholm II och Mysing gick på 
denna linje.

Gustaf Myrsten tar över
Under 2005 blev rederiet till salu och  
Gustaf Myrsten köpte då 91 procent av 
aktierna. Lolle Jönsson hade kvar en li-
ten del, nio procent, som Gustaf Myrsten 
köpte ut år 2010. Vid övertagandet ägde 
rederiet aluminiumbåtarna Utö Express, 
Mysing och Havsörnen och hade drift och 
bemanning av vinterbåten Waxholm II.
Om vi backar tillbaka i tiden så kom  

Gustaf Myrsten in i branschen för mindre 
passagerarfartyg 1999 då han tillsammans 
med Gösta Leffler startade en linje mellan 
Nybroviken och Nacka Strand. 

Sedan Gustaf vunnit upphandlingen 
hos Naturvårdsverket blev nästa steg att 
från 2001 trafikera Nynäshamn – Gotska 
Sandön – Fårösund med det nyinköpta 
fartyget Gotska Sandön, en trafik som han 
fortfarande bedriver. Trafiken till Gotska 
Sandön hade under åren 1985 – 1996 be-
drivits av en landstigningsbåt vid namn 
Hyna och från 1996 till 2000 av nybygg-
da Madam av Gotska Sandön.

– De första fem åren var lite knackiga, 
minns Gustaf Myrsten. Men ekonomin 
förbättrades succesivt. År 2008 sålde vi 
Havsörnen till Västerås och vi hyrde i 
stället in Silverpilen som vi sedan tog över 
2013. Silverpilen ersatte Mysing på linjen 
Årsta havsbad – Utö och Mysing tog över 
Havsörnens trafik mellan Stockholm och 
Utö.

Långbänk
Bryggan vid Årsta Havsbad är egentligen 
för liten för den omfattande trafiken däri-

– Vi går till Utö för natten, skaldar Evert Taube i sin visa Vals på Mysingen. 
– Bra, fyller Gustaf Myrsten i, då kan ni ta morgonbåten in till fastlandet.

Utö Rederi AB – 
inte  bara Utö

Silverpilen
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från och till Utö. Det finns alldeles för lite 
parkeringsplatser och parkeringsvakterna 
lurar hela tiden i grannskapet. Det finns 
heller ingen väntkur där man kan skydda 
sig för väder och vind, eller toalett, och 
just detta har varit uppe i både kommun-
styrelse som landsting. Alla är överens om 
att behovet finns och att det skall göras 
men ingen vill stå för kostnaderna. Där-
för har Gustaf Myrsten ställt upp en con-
tainer på platsen i väntan på att parterna 
skall komma överens.

Gustaf är mycket noga med att triv-
seln ombord ska vara bra. Passagerarna 
ska åka med välvårdade och rena fartyg.  
Mottot är: Även om fartygen är äldre skall 
det vara helt och rent ombord. Fartygen 
förbättras kontinuerligt med utbyte av 
motorer för bättre och miljövänligare 
drift. Samtliga fartyg, utom Mysing, har 
nu försetts med bogpropeller. Restiden 
mellan Årsta Havsbad och Utö har för-
längts med fem minuter för att spara 
bränsle. Det händer då och då att Gustaf 
Myrsten själv kör sina båtar. Omsättning-
en i bolaget är omkring 60 miljoner kro-
nor med omkring 35 anställda.

Vid den senaste upphandlingen av skär-
gårdstrafiken fick Utö Rederi AB hand om 
trafiken från Dalarö och söderut. Det be-
tyder att bolaget har underentreprenörer 
som trafikerar de linjer där bolaget inte 
har egen trafik, som trafiken från Dalarö 
och från Ankarudden till Landsort. Nord /
Sydlinjens Octava ingår också i rederiets 
ansvar. Den trafiken sköts av Ornö Sjö-

taxis Rederi AB. Det lite udda namnet på 
fartyget beror på att det är rederiets åt-
tonde fartyg.

Linjen mellan Nynäshamn och Ålön 
sköts normalt av Utö Express med plats 
för 350 passagerare. Men när isen lägger 
sig om vintern går det inte att köra med 
denna båt. Då sätter bolaget in Skarpö 
som inköptes 2014 och som byggts om 
för trafik i D-området och hon får då ta 
59 passagerare.

I dagsläget har bolaget följande fartyg 
i drift:
WAXHOLM II mellan Årsta Havsbad 
och Utö med omkring 2 500 gångtimmar 
om året.
SILVERPILEN på samma trad med 1 800 
gångtimmar
MYSING som bara går helger sommartid 
från Stockholm till Utö
SKARPÖ reservbåt och vinterbåt Nynäs-
hamn och Utö
UTÖ EXPRESS mellan Nynäshamn och 
Ålö, via Nåttarö
VINDÖGA som används både vinter och 
sommar 
GOTSKA SANDÖN i trafik på ön med 
samma namn under sommaren, maj-sep-
tember.

Med Mysing och Skarpö som reservbåtar 
kan man lätt ersätta en båt som fått för-
hinder eller sätta in extraturer vid behov.
Under 2019 installeras Tier 3-motorer 
i Silverpilen som därmed får full avgas-

rening. Det är en satsning av rederiet att 
alltid vara i framkant när det gäller mil-
jövänlig drift och att spara energi och 
bunker. 

Utö
Själva ön Utö är en mycket fin turistö 
med många aktiviteter. Utö Värdshus,  
öppet året om, har konferenser, restaurang 
och hotellrum, jämte stugor och cykel- 
uthyrning. Sveriges äldsta gruvor ligger 
på Utö. Driften lades ner 1879 men gruv- 
hålen kan ännu betraktas med viss ängs-
lan. Det finns fina motionsspår för den 
som ägnar sig åt sådant. Utölimpan är ett 
begrepp, men sedan bagaren gått i pensi-
on och sålt sitt bageri gräddas limpan nu-
mera på Lidingö. Utö är alltså en livaktig 
ö och väl värd ett besök året om.

text & foto: krister bång

Utö Express

SkarpöGotska Sandön

Utö ExpressMysing
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Basläget var att 95 procent av elen 
kom från Jylland via kabel, bara 
fem procent kom från några små 
vindkraftverk. Redan året efter, 
1998, började processen att välja 
plats för vindkraftverken som sågs 
som helt centrala i att ersätta bero-
endet av el från fastlandet. Då in-
såg man också att det ur vindsyn-
punkt optimala läget för snurrorna 
och det som totalt sett är det bästa 
var två helt skilda saker; utan 
den folkliga förankringen skulle 

omställningen aldrig bli av. Därför hölls ”en massa möten med 
öl och starkt kaffe men inga power points”. Alla vindkraftverk 
flyttades jämfört med planen och alla erbjöds att bli medfinan-
siärer, vilket hundratals av Samsös drygt 3700 invånare blev.

År 2000 sattes de första av 11 vindkraftverk på 1 MW upp; 
kanske inte en optimal storlek för vinden men väl dimensione-
rad för att få bred acceptans, särskilt som sex mindre vindkraft-
verk kunde tas ned samtidigt. 2005 öppnar Samsö världens då 
största off-shore vindkraftpark med 10 verk på 2.3 MW var.
År 2007 var ön 100 procent självförsörjande på förnybar 
energi från vind, sol och biomassa. För det krävdes inte mer än 
cirka 35 procent av den lokalt tillgängliga, förnybara biomas-
san, varav 67 procent av halm.  Inget av biogaspotentialen har 
använts än, och merparten av möjligheterna inom vind och sol 
är förstås outtappade.

Samma år invigdes Samsö Energiakademi. Därmed inleddes ett 
nytt kapitel i öns historia; från att fokusera på omställningen i 
sig till att alltmer lyfta fram berättelsen om arbetet. På aka-
demin samlas små och stora energiprojekt, som tillsammans 
engagerar en stor del av befolkningen. Mötesformen heter ”En 
back öl och starkt kaffe” och tid för alla att komma till tals, 
snarare än presentationer och proffsiga powerpoints. Att vara 
delägare i omställningen har också varit viktigt; tre av vind-
kraftverken ägs av lokala bönder som gått samman och de två 
sista har sålts kooperativt till ett antal små aktörer. På samma 
sätt förhåller det sig med kraftverken och fjärrvärmeverken där 
halmen omvandlas till värme.

2013 lanserades planen för att helt avsluta all fossilanvändning 
till år 2030, och de tre färjorna till fastlandet identifierades som 
största enskilda fossilförbrukarna. De har dessutom över åren 
förbrukat allt mer energi eftersom tekniken varit i stort sett 
oförändrad men turerna blivit fler. Insikten ledde till att Samsö, 
tvärtemot alla trender av utlokalisering och upphandling, över-
tog driften av färjan för att kunna ställa om den till biobränsle.

2015 gick första resan med Prinsesse Isabella, en färja driven av 
flytande gas som på sikt ska vara gjord av biomassa. 160 bilar 
och 600 passagerare ryms.

2017 är det dags för nästa stora projekt, Samsö 3.0, där hela ön 
ska bli en cirkulär bioekonomi. Mycket mer konkret än så är 
det inte än så länge; först ska ölen och kaffet drickas, sen kan  
vi få veta mer.

2018 ska en ny biogasanläggning invigas, mittemot den stora 
syltningsfabriken som tillsammans med jordbruket och hus-
hållen ska stå för huvuddelen av råvaran. Anläggningen tänks 
också använda särskilt odlade kvävefixerande grödor och gräs 
från golfbanan – två av projekten inom cirkulär ekonomi. 
Största användaren ska bli färjan till Århus, som ju redan går 
på flytande naturgas. Men att producera flytande biogas är 

Samsö: Den lilla ön som  
blev ett globalt klimatföredöme – 
och nu en global helpdesk
År 1997 utmanade danska regeringen öar och kommuner; vem kunde presentera den mest realistiska 
planen för att bli 100 procent självförsörjande på förnybar energi? Den lilla ön Samsö mellan Jylland och 
Själland vann, och fick – i princip ingenting annat än äran. Men det räckte för att sätta igång arbetet med 
att på tio år bli helt självförsörjande på el; ett arbete som satt Samsö på klimatets hall-of-fame.

MILJÖ
S P A L T E N

Text: Mattias Goldmann, Fores
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inte helt enkelt, så de första åren blir det snarast komprimerad 
biogas som med grön gas-principen används i kollektivtrafikens 
bussar på Jylland.

2020 ska 50 procent av bilparken på Samsö drivas med el och 
förnybara drivmedel. Det ser tufft ut, även om kommunen själv 
har bytt alla sina bilar till eldrift – utom två som fortfarande 
behövs de gånger man ska ta sig till Köpenhamn, men snart är 
de borta också. Elbilarna laddas under det stora solcellstaket 
utanför kommunhuset som nu varit med på otaliga tv-inslag 
världen över. Trots att kommunen satt upp en rad laddplatser 
runt om ön, har befolkningen inte varit snabb att haka på. 
Mycket för att Danmark inte haft särskilt stark stimulans för 
elbilar och laddinfrastrukturen brister så fort man kommer till 
fastlandet, men också för att Samsös befolkning har klart lägre 
intäkter i snitt än Danmark som helhet. Trots att ön är liten 
och de allra flesta platser enkelt nås med cykel, särskilt om den 
är eldriven, är det dieselbilar vi ser överallt. Därför planerade 
Samsö att göra biodiesel av raps men det har skrinlagts, både 
för att man tagit intryck av diskussionen om biobränsle och 
klimat, men mest kanske för att ingen raps odlas på ön.

”Det bli’r på øn” har varit devisen för hållbarhetsarbetet under 
alla år, och nyckeln till att engagera de boende. Det har också 
lett till fler arbetstillfällen; Samsöbor bygger inte vindkraftverk 
men kan uppföra och serva dem och arbetar med biobräns-
lepannorna. Enbart Energicentret har gett tio arbetstillfällen. 

Också själva besöken ger arbeten; ofta kommer 30-50 personer 
per dag till Samsö för att få grön inspiration. Det har förstås 
gjort besöksnäringen positiv till omställningen, särskilt som 
energicentret betonar hur viktigt det är med minst en övernatt-
ning för att förstå omställningen. Öns turistansvariga har  
också helt bytt hållning; i början av processen sade de att  
vindkraftverken betyder slutet på turismen, nu pryder vind-
kraftverken framsidan av turistbroschyren.

Utmaningarna är stora för Samsö. Att hålla igång ett engage-
mang år ut och år in är inte lätt, och omställningen blir svårare 
när den kommer närmare den egna vardagen och kräver större 
beteendeförändringar. Samtidigt är den partipolitiska enigheten 
total; omställningen ska fortsätta.
 Samsö bestämde sig för att räkna in färjan till och från ön 
när de skulle ställa om till förnybar och lokalproducerad el.  
I ett första steg ställdes färjan om till flytande naturgas, i nästa 
steg blir den först i världen att tankas med flytande, lokalt 
producerad biogas. Bilden ovan visar färjan och till vänster hur 
den tankas. 
 Helt centralt för Samsös framgångar har varit att lokalbe-
folkningen varit med i arbetet. Inte en enda powerpoint-bild 
har visats, däremot har plywood-modellen av ön varit framme 
otaliga gånger för att diskutera saker som var vindkraftverken 
står bäst - det avgörs inte av vindmätningar allena, utan också 
av var de boende vill ha dem.

Prinsesse Isabella. FOTO: MATTIAS GOLDMANN

Samsö bestämde sig att räkna in färjan till och från ön när de skulle ställa om till förnybar  
och lokalproducerad el. I ett första steg ställdes färjan om till flytande naturgas, i nästa steg  
blir den först i världen att tankas med flytande, lokalt producerad biogas
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– En av sjöfartens största utmaningar, 
både i dag och många år framöver, är 
utsläppen av kväveoxider. De påverkar 
både människors hälsa och ekosystemen, 
bland annat bidrar de till algblomning 
och utbredningen av syrefattiga bottnar 
i Östersjön, säger Jana Moldanova, pro-
jektledare för BONUS Sheba.

Det treåriga projektet BONUS Sheba, 
Sustainable shipping and Environment of 
the Baltic Sea region, har fokuserat på hur 
Östersjön påverkas av en allt mer intensiv 
sjöfart. Ett 40-tal forskare från elva olika 
institut och lärosäten i samtliga Öster-
sjöländer har medverkat i projektet.

Eftersom sjöfarten väntas öka kraftigt 
över Östersjön i framtiden har forskarna 
beräknat både nuvarande och framtida 
sjöfartsutsläpp till vatten och luft, samt 
också undervattensbuller. Kartläggning 
och visualisering av undervattensbuller 
visar till exempel hur emissioner av un-
dervattensbuller ser ut och kan förändras 
i framtiden i olika delar av Östersjön.

– Som väntat kommer mest buller från 
containerfartyg och fraktfartyg men de 

mest bullriga fartygen, sett per rest av-
stånd, finns bland bilfärjor. Studierna på 
hur fisk reagerar på buller visar att höga 
ljud utlöser ett defensivt beteende men vi 
kunde inte observera några tydliga pani-
kreaktioner eller fysisk skada. Det krävs 
dock betydligt mer arbete för att få en 
övergripande syn på bullerpåverkan, sä-
ger Jana Moldanova.

Forskarna ser även en risk för ytterli-
gare negativ påverkan på de marina eko-
systemen från så kallat skrubbervatten 
när många redare nu väljer att installera 
skrubbrar för att möta de nya strängare 
svavelreglerna som träder i kraft 2020. 
Skrubbrar renar visserligen fartygens av-

gaser från luftföroreningar men det ore-
nade skrubbervattnet släpps direkt ut i 
havet där det har negativa effekter på det 
marina ekosystemet.

Småbåtstrafikens påverkan på Östersjön 
var också föremål för forskning. Förbruk-
ningen av bränsle och utsläppen av kol-
dioxid och kväveoxider från småbåtstra-
fiken är närmast försumbar i jämförelse 
med kommersiell sjöfart, visar resultaten, 
däremot är småbåtstrafikens samlade ut-
släpp av kolväten och kolmonoxid myck-
et höga.

Ett annat problem som lyfts av forsk-
ningsprojektet är att många platser i Öst-
ersjön har för höga koncentrationer av 
koppar och zink som kommer från båt-
bottenfärger. Småbåtstrafiken utgör här 
en betydande föroreningskälla eftersom 
den uttryckt i fartygskilometer är nästan 
lika stor som den kommersiella sjötra-
fiken och, till skillnad från densamma, 
också tillbringar mycket tid förankrad i 
hamnar.

Projektet ska nu i ett samarbete med fle-
ra andra sjöfartsprojekt samt HELCOM 
bilda en Interreg-plattform för Clean 
Shipping, CSHIPP, som ska sammanställa 
projektresultaten och ta fram rekommen-
dationer till beslutsfattare, näringsliv och 
andra intressenter.

Sheba har finansierats av Östersjöpro-
grammet BONUS som finansieras av EU 
och nationella finansiärer, bland annat 
Naturvårdsverket.

(KÄLLA: IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET)

   Så påverkar sjöfarten 

Östersjön
Båtbottenfärger, undervattensbuller, utsläpp av luftföroreningar, växthusgaser 
och föroreningar till vatten – miljöpåverkan från såväl kommersiell sjöfart som 
småbåtar på Östersjön är inte försumbar. BONUS-projektet Sheba har nu gått 
i hamn med mycket ny kunskap om effekter av utsläpp från nuvarande och 
framtida sjöfart.

MILJÖ
S P A L T E N

Jana Moldanova, projektledare.
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I Skärgårdsredaren 4/2018, sidan 21, 
lämnades en kort information om beho-
vet av att se över transportvillkoren för 
passagerar- och godstrafiken i landets 
insjöar, skärgårdar och kustnära farvat-
ten. Avsikten var att i detta nummer av 
Skärgårdsredaren ge en mer omfattande 
redogörelse över nuläget. Pågående arbete 
med transportvillkor har dock dragit ut 
på tiden eftersom några frågeställningar 
återstår att omvärderas i samråd med 
myndigheterna. 
 
Som framgick av artikeln i Skärgårds- 
redaren 4/2018 finns nu två centrala och 
övergripande regelverk − Atenförord-
ningen och Sjölagens femtonde kapitel. 
Merparten av Skärgårdsredarnas med-
lemmars fartyg sorterar under Atenför-
ordningen medan mindre passagerarbä-
rande fartyg, som inte är godkända för 

transport av fler än tolv passagerare, sor-
terar under Sjölagen. 
 Fartyg som primärt styrs av Atenför-
ordningen styrs även av Sjölagens kom-
pletterande regler och av allmän svensk 
lagstiftning. Till detta kommer att verk-
samheten för en del passagerarfartyg även 
regleras genom Fartygspassagerarförord-
ningen (EU-förordning nr 1177/2010) 
och att Skärgårdsredarnas medlemmar 
inte sällan arrangerar paketresor vilket 
medför koppling till den nyligen revidera-
de Paketreselagen (SFS 2018:1217).   
 
I samband med revidering av trans-
portvillkoren måste även övervägas hur 
villkoren, för att bli del av avtalet, skall 
delges transportköparna. En alltför mager 
villkorsframställning kan leda till att vill-
kor inte uppmärksammas av passagerare 
och en alltför fyllig framställning kan leda 
till att viktig information inte uppmärk-
sammas genom att den försvinner i mäng-
den av text.  

Nämnas skall även att rena godstranspor-
ter, dvs. godstransporter utan anknyt-
ning till passagerare, inte påverkas av 

de ändrade reglerna om passagerar-
transporter. Villkoren för rena godstrans- 
porter bör för tydlighetens skull behand-
las separat. 

Sammanfattningsvis kan konstateras 
att en övergripande information om de 
gällande regelsystemen för passagerar-
transporter till sjöss inom Sverige, av  
utrymmesskäl och för bestående informa-
tion, knappast lämpar sig för återgivande 
endast genom en eller några artiklar i en 
tidskrift. Inriktningen är därför att senare 
under året sätta in information och re-
kommendationer på Skärgårdsredarnas 
hemsida. 

OBS! De regelgrupper som nämns ovan 
– Atenförordningen, Sjölagens revidera-
de passagerarkapitel, Paketreselagen och 
kompletterande svensk lagstiftning samt 
Fartygspassagerarförordningen – gäller re-
dan nu. I avvaktan på Skärgårdsredarnas 
egen sammanställning hänvisas till Trans-
portstyrelsens hemsida. 

(Länk: https://www.transportstyrelsen.se/
sv/sjofart/resenarsinformation)

Transportvillkor

Rolf Ihre är sjörättsjurist med nautisk utbildning och har flerårig erfarenhet som författare och föreläsare inom  
sjörättens område. Rolf har även erfarenhet som bolagsjurist i ett rederi och flerårig erfarenhet som sjörättsadvokat. 

Sjörättsjurist Rolf Ihre

Merparten av Skärgårds- 
redarnas medlemmars 
fartyg sorterar under  
Atenförordningen

14 ★ Skärgårdsredaren 1 -19



Färjerederiet började redan 2011 att utbilda sina  
befälhavare i Ecoshipping. Då fanns det ingen  
simulator i Sverige som klarade detta så man fick 
skicka alla på utbildning till Norge.

Trots resekostnader med mera lönade det sig i bränslebespa-
ring och även i minskade utsläpp av bland annat CO2. År 2015 
invigde Färjerederiet sin egen simulator i Vaxholm, från början 
tänkt för att utbilda egna besättningar i Ecoshipping. Simula-
torn blev då den första i landet av sitt slag. För Färjerederiets 
del har den bidragit till markant sänkta utsläpp av CO2 och 
lägre kostnader tack vare minskad bränsleförbrukning.  Men 
intresset för simulatorn har varit stort och man ser idag ett 
antal nya användningsområden, både internt och externt. 

För Färjerederiets interna behov har simulatorn även effekti- 
viserat introduktionsutbildningen av nyanställda. Att köra 
vägfärja är annorlunda, jämfört med konventionella fartyg, 
och i simulatorn får nyanställda känna på skillnaderna utan att 
eventuella misstag får dyrbara konsekvenser.  Det betyder att de 
kommer väl förberedda när de kommer till färjan för att påbör-
ja sin ombordutbildning. Något som kortar ner introduktionen 
och spar drifttid som annars hade gått åt för den grundläggan-
de körningen.

Simulatorn används också för att upprätthålla befälens kun-
skaper och att öva svåra situationer. Vid långvarig tjänstgöring 
på samma färjeled får man sällan chans att tillämpa avancerad 
navigation, som blir aktuellt vid till exempel en färjeflytt.  

För att hålla kunskapen fräsch hos den sjögående personalen 
har man därför satt ihop ett kursprogram som omfattar grund-
läggande kunskaper som reseplanering, regelverk och instru-
mentteknik, men även situationer som att hämta sjukdomsfall 
från finlandsfärja, försvårande omständigheter som felaktig 
utrustning, körning med begränsad manöverförmåga eller  
problem med styrning och körning under svåra förhållanden. 
 Simulatorstödd utbildning har många fördelar; du kan  
intensivträna situationer som sällan förekommer, är svåra,  
riskabla eller dyra att öva på i verkligheten. I simulatorn kan 

Simulator med många  
användningsområden

Simulatorstödd utbildning har  
många fördelar; du kan intensivträna 
situationer som sällan förekommer,  
är svåra, riskabla eller dyra att öva på  
i verkligheten. I simulatorn kan man  
beställa vilka trafik- väder- och sikt- 
förhållanden man vill. Det är bara den 
egna fantasin som sätter gränsen.

Modellerna Vånö och Vaxö som de ser ut i simulatorn
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man beställa vilka trafik- väder- och siktförhållanden man 
vill.  Det är bara den egna fantasin som sätter gränsen. 

I takt med ökande användningsområden upplevde man att 
urspungsutrustningen i simulatorn hade vissa begränsningar, 
bland annat begränsad sikt från ”bryggan”. Därför byggdes 
den om vid årsskiftet 2017/2018 så att man nu kan erbjuda 
180 graders sikt föröver samt en ökad sikt akteröver.

Simulatorns fartygsbibliotek utvecklas hela tiden.  
Till exempel använder Marina Läroverket simulatorn för 
sin utbildning till Skärgårdskapten. De använder då en  
större konventionell fiskebåt med en propeller för att träna  
manövrering av konventionell båt. För att träna navigering 
och körning på snabbåtstyp använder de framöver en av  
Waxholmsbolagets V-båtar. Det är Vånö som man precis  
fått i simulatorn med full funktionalitet för navigations- och 
manöverövningar. Styrsöbolagets ”Valö” är ett annat exempel 
på fartyg som finns att tillgå.

Färjerederiet för dialog med olika rederier inom handels-
flottan för vissa typer av simulatorövningar. För att kunna 
erbjuda dem så realistiska bryggmiljöer som möjligt har man 
beslutat att fortsätta utveckla simulatorn under våren 2019. 
Efter ombyggnaden kan varje brygga enkelt möbleras om 
för att anpassas till tre olika generella fartygstyper; vägfärja, 
skärgårdsbåt samt konventionellt fartyg. 

I dagsläget är det i första hand kurser i Ecoshipping som 
lockar externa kunder, men intresset för att öva andra mo-
ment i simulatormiljö är också stort. Tack vare uppgradering-
ar kan man möta de flesta utbildningsutmaningar av kom-
plexa situationer som rederiernas fartyg kan utsättas för.

Thomas Elwinger 
utvecklingsansvarig för nautiska utbildningar 
på Färjerederiet
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Hur påverkas samhället  
vid en hotsituation?
I december medverkade flera sjöfartsorganisationer i en övning som syftar  
till att åter bygga upp totalförsvaret i Sverige. Trafikverket hade samlat såväl 
myndigheter som branschorganisationer inom transportområdet i samarbets- 
projektet som går under namnet TP SAMS (Transportsektorns Samverkan  
inför Samhällsstörningar). Medverkade gjorde bland annat Svensk Sjöfart,  
Skärgårdsredarna, Sveriges Skeppsmäklareförening och Sveriges Hamnar.

Mötet gick ut på att se över hur samhället 
fungerar vid en eventuell attack av något 
slag. Fokuset var på hur kan detta på- 
verka sjöfarten och hur sjöfarten kan 
bidra till att upprätthålla infrastrukturen. 

Under dagen arbetade man med olika 
scenarion för att belysa ansvars- och roll-
fördelning inom aktuella krisberedskaps-
system och visa vilken nytta sjöfarten gör 
i händelse av kris.

När det gäller hot från yttre nation 
så hade man fokus på att en attack 
troligtvis kommer att vara av slaget 
”cyberattack”, det vill säga att man stör 
ut kommunikationsnät, elförsörjning, 

samhällsfunktioner med mera i ett första 
steg. 
En av huvudfrågorna var hur man får 
olja till Sverige vid ett krisläge. Det är av 
avgörande betydelse för såväl nationell 
som internationell sjöfart.

Förr hade försvarsmakten avtal med 
både större och mindre fartyg i händel-
se av krig. På mötet lyftes frågan om 
staten kan kräva mobilisering av fartyg 
med svensk flagg. Fartyg har inte sällan 
utländska delägare och besättningarna 
ombord på de större handelsfartygen 
kommer oftast från flera olika nationer. 

Vikten av att det finns tillräckligt många 
fartyg med svensk flagg belystes.

Även de mindre nationella fartygen 
har en viktig samhällsfunktion för 
transporter av gods och passagerare i ett 
krisläge men det är oklart vem som ska 
samordna det hela. Ansvaret ligger på 
kommuner, landsting och länsstyrelser. 
Christian Hallberg från Styrsöbolaget 
representerade skärgårdstrafiken vid 
mötet. 
text: leena tegevi

TP SAMS är samtliga myndigheter och branschorganisationer inom transportsektorn som, under samordning av Trafikverket,  
arbetar med att bygga upp civilförsvaret inom transportsektorn. 

TP SAMS  var tidigare ett projekt, men från och med 2018 erhålls permanent finansiering och arbetet att bygga upp ett kansli  
har påbörjats.

Skärgårdsredarnas 

LEVERANTÖRSMÄSSA
BOKA IN I ALMANACKAN!

Torsdag 3 oktober 2019
ERIKSBERGSHALLEN • GÖTEBORG
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, opera-
törer och leverantörer till fartyg i segmentet cirka 20 –1000 BRT.

Vill du ställa ut så har vi fortfarande ett fåtal montrar kvar.  

För bokning av monter, maila 
nina@skargardsredarna.se
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Vad har ni nu hittat på för konstigheter? 
Så börjar ett vanligt förekommande sam-
tal i Transportstyrelsens kundtjänst för 
sjöfart. Oftast ställs frågan med glimten 
i ögat och svaret är att det egentligen 
inte är så stora förändringar i regelverket 
utan att det nu ska dokumenteras hur 
reglerna uppfylls och att ansvaret för det 
ligger hos fartygsägaren. Åsikterna bland 
fartygsägarna om det nya regelverket går 
isär men de allra flesta är positivt inställ-
da och ser fördelar och möjligheter.  

Ett fåtal tycker såklart att det var enklare 
förr när man ”bara behövde beställa en 
besiktning”.
 – En stor utmaning har varit att ta 
fram informationsmaterial som ska pas-
sa alla från det stora passagerarfartyget 
till det mindre fiskefartyget. Att anpassa 
och förtydliga system och information är 
något som vi kontinuerligt arbetar med. 
De synpunkter vi får från fartygsägare 
tar vi till oss och försöker förenkla och 
förbättra. Vi har också förstärkt vår in-
formationsservice i kundtjänsten genom 
utbildning och personalförstärkning, 
säger Fredrik Hellsberg, chef för sektio-
nen för sjöfartstillsyn i Norrköping

En annan stor utmaning har varit att 
bygga upp en e-tjänst som ska vara an-
vändarvänlig både för den större redaren 
som äger många fartyg och för den som 
äger en båt. Den vanligaste frågan som 
kommer in till Transportstyrelsens kund-
tjänst gäller inloggning till E-tjänsten 
EKAN. Genom att e-tjänsten har olika 
inloggning beroende på om man äger ett 

fartyg privat eller genom ett företag har 
oklarheter kring detta visat sig vara en 
återkommande fråga. 

Under 2018 genomfördes cirka 100 till-
synsbesök där inriktningen var att främst 
kontrollera det systematiska säkerhets-
arbetet. Att fartygsägarna nu själva ska 
ha ett etablerat underhållningssystem är 
nytt för många och det har visat sig att 
det är varierande nivå på egenkontroll 
och underhållssystem.
 – Visst innebär det nya regelverket 
större möjligheter och till viss del friheter. 
Samtidigt upplever vi en del utmaningar, 
exempelvis i processen med nycertifiering 
av fartyg. Arbetet med riskanalyser och 
dokumentation varierar i kvalitet. En del 
redare tar hjälp av konsulter i arbetet vil-
ket ofta underlättar för samtliga inblan-
dade. Jag tror även vi på Transportstyrel-
sen behöver vara tydligare och utveckla 
tydligare instruktioner för att underlätta 
för redarna. Ett tips är att förutom själva 
regelverket (TSFS 2017:26) även läsa de 
kompletterande upplysningar som hör 
till. Dokumentet innehåller tolkningar 
och vägledningar till regelverkets olika 
kapitel och uppdateras löpande med  
nya förtydliganden och rättelser, senast 
nu 1 februari faktiskt säger Fredrik 
Hellsberg, sektionschef sjöfartstillsyn.

Transportstyrelsens informerar

Transportstyrelsens nya regler

Transportstyrelsens nya regler om fartyg i nationell sjöfart började gälla 1 juni 
2017 för nya fartyg. För befintliga passagerarfartyg och fartyg med 15 meters 
längd och större började reglerna gälla den 1 april 2018. Nu står yrkesfartyg med 
en längd 5-15 meter i tur med att börja tillämpa regelverket. För dessa fartyg 
börjar regelverket gälla den 1 april 2019. 

YRKESFARTYG MED EN LÄNGD AV 5–15 METER  1

Yrkesfartyg  
med en längd av 5–15 m

Dags att göra  
en säkerhets- 
genomgång 

av ditt fartyg och  

din verksamhet
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Nya nationella regler för  
utbildning och behörighet
Vi har tänkt att i tre artiklar beröra behörighets- och utbildningssystemets olika delar. Den här första delen handlar  
om grundutbildning och behörigheterna Klass VII och Klass VI i dess olika varianter. Den andra kommer att handla om  
specialbehörigheter och certifikat samt förnyelse av behörigheter och den tredje om den speciella säkerhetsutbildningen 
för inre fart (”Basic light”).

En unik värld
Skärgårdstrafiken så som den finns i Sveri-
ge torde vara närmast unik i världen. Hög 
fart, trånga farvatten, fullt av grund och 
ett inte sällan bistert väder. Det här ställer 
stora krav på dem som ska jobba ombord. 

Under mer än 20 år har det från flera 
håll bedrivits ett arbete med att försöka få 
till förändringar av utbildnings- och behö-
righetssystemet för att bättre passa in i de 
krav som skärgården ställer. 

Nu har ett nytt nationellt regelverk trätt 
i kraft. Ett regelverk som med ökade krav 
på kvalité ska kunna ge snabbare karriär-
vägar, göra yrkesområdet attraktivare och 
därmed förhoppningsvis skapa bättre möj-
ligheter för skärgårdsrederierna att rekry-
tera bra personal.

STCW och nationella behörigheter
I STCW systemet finns i huvudsak tre väg-
ar när det gäller utbildning. STCW A-II/2 
och A-II/1  som till sitt upplägg och ut-
formning avser utbildning av junior- och 
seniorbefäl för fartyg över 500UR och 
STCW A-II/3 som avser utbildning för 
fartyg upp till 500UR och i begränsade 
fartområden. I Sverige kallas den utbild-
ningen Fartygsbefäl klass 7. Innehållet i 
utbildningen har uppdaterats i och med 
införandet av STCW Manilla och omfat-
tar nu en dryg termins studier (ca 40 hp).
 Kraven för att erhålla en behörighet 
enligt STCW regleras i konventionen och 
ser i stort sett likadant ut i hela världen. 
Det innebär också att behörigheter som 
uppfyller kraven i STCW är möjliga att 

översätta (endorsera) och använda i an-
dra länder. 
 Vid sidan av rena STCW-behörigheter 
har varje land också möjlighet att införa 
nationella behörigheter som då begränsas 
till att gälla inom ett begränsat område. 
Det är denna möjlighet som Sverige sedan 
2004 använt för att utfärda de så kallade 
”Inre farts behörigheterna” (Klass VII och 
VI inre fart, nedan kallade FB VII IF resp 
FB VI IF).
 När det gäller våra svenska behörig-
heter så är klass K-VII i sin obegränsade 
form rena STCW-behörigheter medan FB 
VIII, FB VII IF och FB VI IF är nationella.
Grunden för alla behörighet är en kombi-
nation av utbildning och praktik. För de 
flesta STCW behörigheter gäller att sjötid 
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anses som mer ”värdefull” ju större farty-
get är och i ju mer vidsträckt fart det gått. 
Ett tankemönster som säkert de flesta in-
ser är ganska illa anpassat för att utbilda 
personal till skärgårdstrafiken. Mycket av 
de förhållanden och de risker som finns 
på ett stort fartyg ser helt annorlunda ut 
på en skärgårdsbåt. Man blir inte automa-
tiskt en bra skärgårdsbefälhavare bara för 
att man seglat på de stora haven. 

Vi som jobbar med skärgårdstrafik har 
länge menat att systemet för utbildning av 
personal till vårt verksamhetsområde ska 
sträva efter att bygga upp de kompeten-
ser som krävs för att hantera de speciella 
förhållanden som råder där vi verkar. Det 
är med denna grund som arbetet med att 
förändra regelverket har bedrivits.

Nationellt regelverk
Även om det har tagit lång tid så har vi nu 
ett nytt nationellt regelverk för behörig-
heter i inre fart. Genom att höja kraven 
på kvalitén i praktiken har tiden kunnat 
reduceras. Men man måste också vara 
tydlig med att minskade praktiktider ock-
så ställer ökade krav på redarna när det 
gäller till exempel inskolning och intern-
utbildning. Å andra sidan är det troligt 
att ett förenklat regelverk med snabbare 
karriärvägar också kommer att göra yrket 
attraktivare och locka fler duktiga tjejer 
och killar till våra utbildningar.
 Under åren som projektet med natio-
nella behörigheter pågått så är det främst 
två problem som vi från branschen för-
sökt komma till rätta med. Det ena är att 
den totala tiden för att komma till en be-
hörighet klass VI varit orimligt lång (från 
början 6-10 år) och det andra är att det 

varit en enorm flaskhals att komma från 
en klass VII till klass VI. 

Målet med de förändrade kraven har 
hela tiden varit att göra förändringar 
men med bibehållen säkerhetsnivå. Det 
är självklart svårt att i förväg dra säkra 
slutsatser om hur förändringar kommer 
påverka säkerheten över tid. Man vet vil-
ken nivå man hållit med det gamla syste-
met men man har svårt att veta hur det 
blir med ett nytt. Olycksfrekvensen inom 
skärgårdstrafiken är oerhört låg och man 
kan säga att det är ett trafikslag som i  
princip levt upp till den så kallade ”noll-
visionen” i 100 år. Det här kommer säker-
ligen att bestå även med ett nytt system. 
Dels har de länder som sedan tidigare haft 
ett likande system inte kunnat se någon 
skillnad och dels så bör yrket bli attrak-
tivare vilket kommer öka urvalet och 
därmed kvalitén. Det är ju ändå en stor 
mängd personlig lämplighet förknippat 
med att bli en trygg och säker befälhavare. 
Under de åren jag jobbat med utbildning 
har jag flera exempel på duktiga och moti-

verade och ytterst lämpliga studenter som 
efter en tid ger upp och hittar andra vägar 
i livet just för att karriärvägen är för lång. 

En bärande princip i det nya systemet 
har också varit att vi inte velat skapa 
onödiga inlåsningseffekter. Den teoretis-
ka grundutbildningen är samma oavsett 
om det gäller en obegränsad behörighet 
eller om det är en för inre fart. Det innebär 
att inre farts behörigheterna kan ses som 
ett delmål till en obegränsad behörighet. 
Även om arbetsmarknaden för obegrän-
sade behörigheter torde vara obetydligt 
större än den för bara inre fart så ses det 
ändå som en ”fjäder i hatten” för de allra 
flesta studenter att komma hela vägen.

Förändrade krav på praktik för FB VII IF
Sedan 2018 är den vanligaste vägen för 
att erhålla en behörighet som FB VII IF att 
man förutom examen klass VII också har 
gjort minst 12 månaders praktik på fartyg 
minst 70. Av den tiden ska hälften vara på 
handelsfartyg i inre fart och ha omfattat 
tjänstgöring på bryggan som skett under 
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handledning. Det ska alltså intygas av det 
rederi där praktiken är gjord. Det här ska 
alltså ses som ett utbildningsuppdrag till 
rederierna. Det finns ingen specificerad 
kursplan men praktiken ska innehålla trä-
ning för den framtida rollen som fartygs-
befäl. Det är nu oerhört viktigt att det här 
följs och att rederierna tar ansvar för att 
den delen av praktiken håller god kvalité, 
annars kommer det innebär en sänkning 
av kraven och det har inte varit avsikten. 
 En annan ny väg till klass VII IF är att 
vara befälhavare i 24 månader på ett far-
tyg mellan 20-70UR. Det här kan alltså 
vara en väg för dem som har en Klass VIII 
och jobbat länge och sedan kompletterat 
med examen klass VII
 En tredje variant som finns är att gå en 
utbildning där praktik och teoretisk ut-
bildning är kombinerat. Det kan då leda 
fram till en behörighet FB VII IF direkt vid 
examen.
 Rättigheterna för FB VII och FB VII IF 
är i inre fart är också höjda till 150UR 
som befälhavare och 800UR som över-
styrman. För att få nyttja dessa nya rät-
tigheter (gäller även för FB VI, lite längre 
ner) måste de finnas införda på ditt behö-
righetsbevis. Har du en äldre behörighet 
måste du alltså byta ut den. Det gäller 
också att det fartyg du avser tjänstgöra 
på har fått ett nytt säkerhetsbesättnings-
beslut där detta finns angivet.

Steget från FB VII IF till FB VI IF
För att sedan komma från en klass VII 
IF till en klass VI IF krävs ”befälserfa-
renhet”. Här är kravet antingen 6 må-
nader som fartygsbefäl (befälhavare eller 
styrman) på ett fartyg minst 70, eller 12  
månader som befälhavare på ett fartyg 
mellan 20 och 69. Det här steget har va-

rit en flaskhals under lång tid. Dels har 
det inte funnits särskilt många styrmans- 
tjänster inom skärgårdstrafiken och dels 
har de fartyg som legat i spannet 20 – 70  
har varit tämligen få. Med de nya regler-
na har rättigheten som befälhavare med 
klass VII i inre fart höjts från 70 till 150 
vilket mer än fördubblar antalet fartyg. 
För fartyg upp till 150 går det alltså nu-
mera att uppfylla kravet på befälserfaren-
het genom att vara befälhavare antingen 
6 månader på ett fartyg 70-150 eller 12 
månader på ett fartyg 20-69 (eller en 
kombination av dessa).
 Sedan 2018 har också befälhavarrät-
tigheten för FB VI och FB VI IF höjts till  
800 i inre fart.

Sammantaget får nog det arbete som nu 
under närmare 20 år lagts ner på att få till 
förändringar på detta hårt reglerade om-
råde äntligen anses som mer eller mindre 
klart. Självklart kommer vi ständigt stå in-
för behov av utveckling men de stora dra-
gen måste vi nog säga nu rimmar mycket 
väl med de behov som branschen har. Det 
är min övertygelse att det också på sikt 
kommer att leda till en starkare bransch 
med ännu bättre besättningar. 

De ändrade reglerna innebär också att 
tjänstgöring på vägfärjor kan tillgodoräk-
nas i sin helhet utan begränsning, dock 
enbart för behörigheter i inre fart. Tjänst-
göringen kommer också att tillgodo- 
räknas vid förnyelse av fartygs- och ma-
skinbefälsbehörigheter samt specialbehö-
righet för krishantering. I linje med detta  
resonemang har också införts en helt ny 
behörighet: ”Begränsad FB VIII IF”. Den 
här behörigheten har kommit till för dem 
som jobbat länge och skaffat sig stor er-
farenhet från mindre taxibåtar. Tidigare 
har de inte kunnat räkna någon sjötid. 

Nu kan de efter 12 månader som befälha-
vare på fartyg över 6 meter få denna be-
hörighet och således komma vidare mot 
en obegränsad FB VIII och senare kanske 
även till en FB VII IF.

text: daniel lindefors winblad
foton: marina läroverket

2 § För att få behörighet som fartygsbefäl 
klass VI inre fart ska sökanden, efter er-
hållande av behörighet som fartygsbefäl 
klass VII inre fart eller lägst fartygsbefäl 
klass VII, 

1. ha tjänstgjort i minst 6 månader som 
fartygsbefäl på handelsfartyg i inre fart 
med en bruttodräktighet om minst 70, 
eller 

2. ha tjänstgjort i minst 12 månader som 
befälhavare på handelsfartyg i inre fart 
med en bruttodräktighet om minst 20. 
(TSFS 2017:105) 

3 § För att få behörighet som fartygsbefäl 
klass VII inre fart ska sökanden ha full-
gjort godkänd utbildning enligt 9 kap.  
14 §, och 

1. ha fullgjort minst 12 månaders däcks-
tjänstgöring på fartyg med en brutto- 
dräktighet om minst 70, varav minst 6 
månader på handelsfartyg i inre fart, där 
tjänstgöringen ska ha bestått av uppgifter 
som har samband med vakthållning på 
bryggan och skett under uppsikt av ett 
fartygsbefäl med nödvändig kunskap  
och erfarenhet för uppdraget, eller 

2. ha fullgjort minst 24 månaders tjänst-
göring som befälhavare på handelsfartyg 
i inre fart med en bruttodräktighet om 
minst 20. 

Tjänstgöringen enligt första stycket 1 
och 2 får ersättas av handledd fartygsför-
lagd utbildning om denna fullgjorts som 
en kurs vid högskolan. (TSFS 2017:105) 
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Från kust & hav

Infrastrukturdepartement
Regeringsbildningen är klar. Tomas Eneroth (s) fortsätter som  
infrastrukturminister i ett nybildat departement, där också 
Anders Ygeman (s) tar plats. Förhandsspekulationerna om 
Anders Ygemans comeback som statsråd stämde och hans nya 
ansvarsområde berör sjöfarten. Han blir nu energi- och digitali-
seringsminister i nybildade infrastrukturdepartementet, medan 
Tomas Eneroth fortsätter tjänstgöra som infrastrukturminister.

Blidösundsbolaget AB får köra den kollektiva sjötrafiken  
i Stockholms mellanskärgård
Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har beslutat att upp-
dra åt Blidösundsbolaget att bedriva kollektiv sjötrafik i mellersta 
skärgården. Det är den andra och största av fyra upphandlingar 
som görs för skärgårdstrafiken under 2018 och 2019.
 – Det nya avtalet säkrar en stabil trafikdrift för en lång tid 
framöver i hela Stockholms mellanskärgård, säger Richard 
Borgström, chef för Sjötrafik på trafikförvaltningen. Vi får med 
detta beslut bättre möjligheter att sätta in fartyg där de behövs 
och att flytta fartyg mellan olika trafikområden, vilket kommer  
bidra till att resenärer ut till öarna får en bättre trafik året om.
 Planerad start för detta avtalsområde, som omfattar trafik i 
alla områden i mellersta skärgården, är i december 2019. Avtalet 
sträcker sig som längst till år 2028 och är värt cirka 120 miljoner 
kronor per år. Trafiken utförs med Waxholmsbolagets egen flotta 
på 18 fartyg. Här ingår de historiska fartygen Storskär, Norrskär 
och Västan. Trafiken beställs av Waxholmsbolaget i samråd med 
trafikutövaren och intressenter. Omfattningen kan ändras och 
utvecklas under avtalsperioden. Målet är att bibehålla den  
höga kundnöjdheten hos resenärerna samt en ökad kostnads-
effektivitet. Nytt i avtalet är att entreprenören ansvarar för un-
derhåll och skötsel av fartygen och att det ställs högre krav på 
miljömålen: att man arbetar för att uppnå trafikförvaltningens mål 
om en fossilfri kollektivtrafik i hela länet – även till sjöss.
 Tre anbudsgivare inkom med anbud varav två gick vidare till 
slutförhandling.
 – Vi har fått in två väldigt konkurrenskraftiga anbud där båda 
anbudsgivarna har visat att de har god insikt i vad som krävs för 
att sköta detta komplexa uppdrag, säger Richard Borgström. 
Båda anbuden har varit likvärdiga när det gäller kvalitet. Det som 
avgjorde tilldelningen var prisnivån.

Åtta nya pendelbåtslinjer i Stockholm
Centerpartiet i Stockholm vill se en omfattande utbyggnad av 
stadens pendelbåtstrafik. Man vill flytta en del av kollektivtrafiken 
till vattenvägarna. Prislappen för utbyggnaden av pendelbåts- 
trafiken som Centerpartiet nu föreslår är 250 miljoner. Gustav 
Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstings-
råd i Stockholms läns landsting, menar att det är dags att ut- 
veckla Stockholm som pendelbåtsstad.
 – Vi har i dag stora problem med trängseln på våra vägar och 
vet av erfarenhet att pendelbåtarna är attraktiva för biltrafikanter 
som lockas att ställa bilen om det finns ett bra alternativ. Vi upp-
fattar också att invånarna tycker att det är svårslaget att få börja 
eller sluta dagen med en båtresa till eller från jobbet. Det blir en 
livskvalitetsboost som kollektivtrafiken sällan kan erbjuda,  
säger han. Ett exempel är Linje 80 som idag har sex fartyg och 
ett sjunde fartyg som ska introduceras den 25 mars 2019. Detta 
fartyg, som har plats för 190 passagerare, blir Kungshatt.

Trafikverket kan få sektorsuppdrag
I december presenterade Riksrevisionen en granskning som kri-
tiserar Trafikverket för att inte alltid testa alla alternativ inför stora 
infrastruktursatsningar. Myndigheten är skyldig att följa fyrstegs-
principen, som innebär att alternativa om- och nybyggnationer 
alltid ska prövas – alltså om billigare och/eller mindre omfattande 
insatser kan möta behoven innan om- och nybyggnation be-
slutas. Riksrevisionen påpekar att de vill se ett förtydligande av 
Trafikverkets uppdrag för att öka nyttan. 
 I april förra året skickade Svensk Sjöfart, tillsammans 
med Sveriges Åkeriföretag, Tågoperatörerna och Svenska 
Taxiförbundet, ett förslag till regeringen som går i linje med 
Riksrevisionens granskning. De menar att ett uttalat sektorsan-
svar för Trafikverket, gällande alla trafikslag och transportslag 
(person respektive gods), skulle öka möjligheten att nå ett mer 
hållbart transportsystem. Främst tror branschorganisationerna 
att potentialen ligger i fyrstegsprincipens första två steg – tänka 
om och optimera redan befintliga transport- och infrastruktur- 
lösningar.

Historiska
fartyget
Västan.

Rederi AB Ballerinas Kung Ring trafikerar Sjövägen.

Tomas Eneroth.Anders Ygeman. 
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Pia Berglund ny nationell 
samordnare för sjöfart 
och närsjöfart
Den nationella samord-
naren ska främja en ef-
fektiv inrikes sjöfart och 
närsjöfart samt förbättra 
förutsättningarna för över-
flyttning av godstranspor-
ter från väg till sjöfart. I 
uppdraget ingår också att 
främja samverkan, föra dialog med berörda aktörer samt utar-
beta och bidra till att verkställa en handlingsplan som främjar 
inrikes sjöfart och närsjöfart. Samordnaren ska ta in synpunkter 
från relevanta myndigheter och andra aktörer, till exempel det 
nationella godstransportrådet.
 – Jag är mycket glad över att få tjänsten, säger Pia Berglund. 
Jag har jobbat med sjöfart i hela mitt liv och hoppas med min 
kunskap och erfarenhet bidra till att vi får till den överflyttning 
av gods till sjöfart som alla parter så länge önskat. Uppdraget är 
brett, och en god samverkan med myndigheter, branschen samt 
intresseorganisationer, kommer blir en viktig faktor för att vi till-
sammans ska nå målet om bättre nyttjande av sjöfarten.
 Rekryteringen är ett regeringsuppdrag och är tidsbegränsat 
på sex år. Pia Berglund kommer att vara placerad i Norrköping 
och tillträder sin tjänst den 1 februari. Hon är juristutbildad 
och har haft flera internationella uppdrag och chefstjänster på 
Transportstyrelsen och på Sjöfartsverket. Hon kommer närmast 
från tjänsten vice-vd och innan dess vd för branschorganisatio-
nen Svensk sjöfart, som är ett medlemsföretag inom Svenskt 
Näringsliv.

Blidösundsbolaget AB växer och förstärker sin organisation:
TRAFIKCHEF
Ian Lewenhaupt tillträdde under  
hösten 2018 tjänsten som trafik- 
chef vid Blidösundsbolaget AB.  
Ian kommer närmast från Tallink  
Silja AB där han varit verksam vid  
olika HR-befattningar. Han är i  
grunden sjökapten och sjöofficer 
med erfarenhet från tjänstgöring 
på ubåt och i olika befattningar upp 
till överstyrman i handelsflottan. 
Därutöver har Ian studerat bl.a. 
ekonomi, juridik och management vid Handelshögskolan i 
Köpenhamn och Chalmers tekniska högskola.

MARKNADS- OCH FÖRSÄLJNINGSCHEF
Blidösundbolaget AB har även i februari 2019 rekryterat  
Annika Torstenson som marknads- och försäljningschef.  
Annika är ett välkänt namn inom Stockholms evenemangs-
bransch och har närmast haft uppdrag på Östgötateatern  

som tf kommunikations- och  
marknadschef samt under 2018  
varit projektledare på marknads- 
avdelningen på Visit Stockholm. Hon 
har under de senaste 20 åren drivit 
eget bolag och har en bred och lång 
erfarenhet inom marknadsföring, för-
säljning och projektledning. Annika 
har arbetat med Stockholms besök-
snäring inom en rad olika områden 
som scenproduktion, hotell, restau-
rang och evenemang.

Nya medlemmar:
Öckerö Båttrafik med m/s Burö och m/s Polstjernan
(Öckerö Rederi är kvar med t/s Gunilla
Skattegården Hangelösa AB med m/s Freya af Göteborg
Expedition Vessel Origo AB med m/s Origo
(Master Mariner är kvar med m/s Malmö)

Antrophia kör Vaxholmsfärjan
Nu står det klart vem som tar över driften av Vaxholms linfärja. 
Det blir Antrophia rederi som kör färjan de kommande tre åren. 
Tidigare har linfärjan driftats av Trafikverkets Färjerederi, som 
också äger den. Nu valde dock Trafikverket att inte lägga ett an-
bud och Antrophias var det enda anbud som kom in.

Resultatet från workshopen i Tällberg om besöksnäringen
Vid höstmötet i Tällberg deltog medlemmarna i en workshop om 
besöksnäringen.

Diskussionsrubrikerna var:
• Vilka idéer finns att lyfta fram för att göra branschen  

mer attraktiv för besöksnäringen?
• Marknadsföring och nyttjande av medier.
• Vilka är de största utmaningarna för marin besöksnäring  

vid ett förändrat klimat?
• Identifiera hinder för en hållbar utveckling inom branschen.

Det kom fram många kreativa förslag på hur man kan jobba  
med frågan. En mentimeter-undersökning på plats visade att 
deltagarna tyckte att föreningen kan jobba med besöksnärings-
frågor men att det inte är den viktigaste uppgiften. Ett förslag  
var att föreningens hemsida ska innehålla en Sverigekarta  
med länkar till alla medlemmar och det är något som kansliet  
nu jobbar vidare med. 

Magnus Bergman
I och med att Stockholms Reparationsvarv tagit över MGAB 
kommer tidigare VD Magnus Bergman att fortsättningsvis ägna 
sig helt åt SwedMotor där han också är VD.  

Stromma får ny VD
Patric Sjöberg har utsetts till ny VD och koncernchef för 
Strömma Turism & Sjöfart AB (Stromma) och tillträder sin nya roll 
den 1 juni 2019. Patric kommer närmast från Stockholmsmässan, 
där han varit VD sedan 2008. Patric har ett långt förflutet inom 
besöksnäringen. Sedan 2008 har han arbetat som VD för 
Stockholmsmässan. Patric har tidigare innehaft VD positioner på 
SAS Human Resources Services AB och SAS Trading AB. Han 
har även haft olika positioner inom IKEA.

Medlemsnytt

Personnytt

Öckerö Båttrafik med m/s Burö och m/s Polstjernan.

Personnytt
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Thomas Andersson ny vd för Stockholms Hamn
Johan Castwall, tidigare vd i Stockholms Hamn lämnade i de-
cember sitt uppdrag för att tillträda tjänsten som förvaltnings-
chef på exploateringskontoret i Stockholms stad. Styrelsen för 
Stockholms Hamn har därför utsett Thomas Andersson, tidigare 
vice vd på Stadshus AB till ny vd. Thomas Andersson har erfa-
renhet av byggsektorn, näringslivs- och besöksnäringsfrågor 
samt ledningsarbete i Stockholms stad. Han kommer närmast 
från befattningen som vice vd på Stockholms Stadshus AB och 
innan det arbetade han som vd på Visit Stockholm. 
 – Stockholms Hamn är en viktig nyckelspelare i en växande re-
gion, och jag ser verkligen fram emot möjligheten att sätta mig in 
i bolagets frågor ordentligt och vara med och utveckla sjöfarts-
staden Stockholm, säger Thomas Andersson. 
 Johan Castwall har lett arbetet med att förverkliga stora ham-
ninvesteringsprojekt och har drivit infrastruktur- och samhälls-
byggnadsfrågor under sin tid som vd på Stockholms Hamn.

Vd:n för Göteborgs hamn slutar
Magnus Kårestedt lämnar sitt jobb som vd för Göteborgs hamn 
efter 15 år på posten. Magnus tillträdde den 1 september 2003, 
då han efterträdde den tidigare hamn-vd:n Gunnar Nygren. 
Kårestedt kom närmast från jobb på VVS-leverantören Uponor 
Wirsbo AB. Han har styrt hamnen under en både händelserik 
och tidvis turbulent tid. Nu går han vidare i karriären, meddelar 
Göteborgs hamn. I pressmeddelandet betonas att hamnen under 
hans tid som chef har utvecklats till Skandinaviens godsnav och 
att stora satsningar på bland annat farledsfördjupning initierats.
 – Magnus har lett hamnen genom en intensiv utvecklings- 
period. Efter 15 år är det naturligt att han lämnar hamnen för 
nya utmaningar, kommenterar Ulrika Messing, ordförande i 
Göteborgs Hamns styrelse.
 Magnus Kårestedt framhåller det omfattande förändrings- 
arbete som genomförts inom bland annat hållbarhetsområdet 
och det stora investeringsprogram som påbörjats inom hamnen. 
Hamnen har nu en god lönsamhet:
 – Jag tycker att vi har flyttat fram positionerna under de här 
åren och det är tack vare alla duktiga medarbetare.
 Magnus Kårestedt lämnar hamnen den 31 maj 2019 och rekry-
teringen av ny vd har inletts.

Älvsnabben 4 konverteras till elfärja
Älvsnabben 4, en av Styrsöbolagets färjor som trafikerar älven 
i Göteborg för Västtrafik, ska konverteras till eldrift i samarbete 
med Volvo Penta som en fortsättning på konceptet ElectriCity. 
Västtrafik har tidigare beställt ytterligare ett systerfartyg till 
Älveli och Älvfrida som ska drivas av el och som ska heta 
Elvy. Men Elvy ska enbart trafikera linjen mellan Stenpiren och 
Lindholmspiren. Tanken med projektet Älvsnabben 4 är att 
den ska kunna trafikera hela älvturen mellan Lilla Bommen och 
Klippans Färjeläge på el. Konverteringen sker i ett samarbete 
mellan Styrsöbolaget, 
som äger Älvsnabben 
4, och Volvo Penta.  
Det existerande diesel-
maskineriet ska bytas 
ut mot ett batteri- 
elektriskt propulsions-
system med motsva-
rande effekt samt ett 
genset som använder 
HVO som bränsle. Initialt ska fartyget laddas under natten och 
använda sitt genset som support. Planen är att projektet ska  
sätta igång under 2019 och förhoppningen är att fartyget ska  
trafikera älven i slutet av 2020.
 – Västtrafik siktar på att reducera CO2-utsläppen med  
90 procent innan 2035. För att nå det målet är elektrifieringen  
av all stadsservice avgörande. ElectriCity-initiativet är ett  
viktigt steg i rätt riktning, säger Camilla Holtet, utvecklingschef  
på Västtrafik.

Lösningar för miljö- och klimatsmart sjöfart på 
Transportforum
Varje år samlas cirka 1500 personer i Linköping för att lyssna 
till det senaste inom transportforskningen under konferensen 
Transportform. I år diskuterades bland annat lösningar för  
klimatsmart sjöfart, godsstrategin och smart sjöfart. Per Tunell 
från Wallenius Marine berättade om Wallenius framtida satsningar 
på bland annat vind. Från Trafikverket har man fått finansiering 
för ett projekt som kommer medföra möjlighet att utveckla vind-
konceptet ytterligare. Marta Gonzalez-Aregall från Göteborgs 
universitet presenterade forskning kring policys för klimatsmart 
sjöfart. Hon berättade att de flesta policys och styrmedel finns i 
Europa. Vanligast är att hamnar infört någon typ av ekonomiskt 
incitament i form av en rabatt och andra åtgärder handlar om att 
investera i infrastruktur som möjliggör klimatåtgärder för redare.
(SVENSK SJÖFART)

Thomas Andersson, vd. FOTO: STOCKHOLMS HAMNAR/PER-ERIK ADAMSSON

Miljö & Teknik
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Riksantikvarieämbetet föreslår ett lagskydd för det rörliga 
kulturarvet
Det rörliga kulturarvet utgörs av en stor mängd historiska trans-
portmedel av varierande slag och funktion. Det de har gemen-
samt är att de berättar om det moderna samhällets framväxt och 
hur människor har rest och varor transporterats genom århund-
raden. Många av fordonen och farkosterna är fortfarande rörliga, 
alltjämt tillgängliga i samhället och ofta omhändertagna av ideel-
la krafter. De är centrala för lokal besöksnäring samtidigt som de 
ger möjlighet att uppleva hur kommunikationer och transportme-
del förändrat förutsättningarna för människor runt om i landet.

− Det rörliga kulturarvet är till största delen ett levande kultur-
arv. Det är huvudsakligen ideella organisationer och privatper-
soner som ser till att hålla fordon rullande, flytande och flygande. 
De behöver bättre förutsättningar för att kunna fortsätta med 
sina insatser för att bevara och använda kulturarvet. Därför  
föreslår vi en så kallad hänsynsregel i kulturmiljölagen, säger 
riksantikvarie Lars Amréus. 

Det mest centrala i rapporten som nu överlämnas är att 
Riksantikvarieämbetet föreslår ett stärkt skydd för det rörliga 
kulturarvet i form av att en hänsynsregel skrivs in i kulturmiljö- 
lagen. Lika viktigt är att rapporten innehåller en sammanställning 
av alla de regler och bestämmelser som idag medför svårigheter 
att bevara och använda historiska transportmedel.

Förslag till förändring av kulturmiljölagen, 1 kap. 5 §:  
Hänsyn till historiska transportmedel
Statliga och kommunala myndigheter ska ta hänsyn till  
intresset av att bevara och använda historiska transport- 
medel. Med historiska transportmedel avses äldre väg- 
fordon, spårburna fordon, luftfarkoster och sjöfarkoster  
som inte är skyddade enligt 2 kap. 1 eller 2 kap. 1 a §§  
i denna lag.

Wallenius Marine utvecklar vinddrivna fartyg
Wallenius Marine utvecklar ett koncept för vinddrivna fartyg 
som med hjälp av stående vingar seglar med omkring 10 knops 
fart. Med denna helt nya typ av fartyg räknar Wallenius Marine 
med att minska utsläppen med cirka 90 procent. Trafikverket 
har beslutat att tilldela 27 miljoner kronor för utvecklingen av ett 
vinddrivet biltransportfartyg under 2019–2022, med Wallenius 
Marine som projektledare. Målet är att ha ett fartyg färdigt för 
beställning 2021.
  – Detta är ett verkligt projekt som kommer att realiseras,  
säger Per Tunell, Chief Operating Officer, Wallenius Marine.  
På ett banbrytande sätt förändrar det förutsättningarna för  
oceangående sjötransporter.

Rädda Östersjön
Östersjön är världens skitigaste hav. Nu startar Briggen Tre 
Kronor Expedition Rädda Östersjön för att samla alla goda  
krafter till en gemensam insats för ett renare Östersjön. Med en 
crowdfundingkampanj vill Briggen Tre Kronor skapa engage-
mang och samla kapital för att växla upp arbetet med att skapa 
samverkan mellan medborgare och beslutsfattare. Delägarna får 
möjlighet att själva delta i expeditionen och säkra Östersjön för 
kommande generationer. Dessutom får de chans till avkastning 
på investerat kapital. Kampanjen genomförs tillsammans med 
Pepins. Fram till den 17 december 2018 hade privatpersoner, 
företag och organisationer möjlighet att investera från 600 kr och 
uppåt i arbetet med att säkra Östersjön som resurs för komman-
de generationer.
 Marina läroverket investerar i den pågående nyemissionen i 
Briggen Partners AB. Med investeringen stärker Marina lärover-
ket sin miljöprofil och blir en viktig del av Briggen Tre Kronors 
projekt ”Expedition Rädda Östersjön”.
 – Vi är imponerade av det hållbarhetsarbete inriktat på att hjäl-
pa till med att rädda Östersjön som Briggen har bedrivit under 
lång tid. Det nya steget med Expedition Rädda Östersjön ser 
vi som ett kraftfullt projekt som kan göra stor skillnad. Vi vill nu 
engagera oss mer i detta arbete och förstärka Marina läroverkets 
miljöprofil, säger Anders Paulsen, vd på Klart Skepp Stocksund 
AB/Marina läroverket.

Första ekobonusen utbetald 
Två projekt får ekobonus för att de bidrar till att gods som i dag 
går på väg kan flyttas över till sjöfart, meddelar Trafikverket. 
Fem redare lyckades få in ansökningar i tid trots mycket kort 
ansökningstid. Regeringen avsatte i budgeten, som klubbades 
i december 2017, 50 miljoner per år under åren 2018, 2019 och 
2020 till ekobonus. Stödet ska stimulera till nya sjötransportupp-
lägg som avlastar vägarna och minskar utsläppen. Ivar Lundh 
Sjöprojekt AB, får 8.027.400 kronor för en ny linje för transport av 
jord och betongelement. MacAndrews Scandinavia AB, beviljas 
7.905.802 kronor för en ny containerlinje på svenska västkusten. 
I den nya statsbudgeten är det osäkert om kommande utlysning-
ar blir av.

Kultur & boknytt

Vinddrivet konceptfartyg. ILLUSTRATION: WALLENIUS MARINE
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SRVAB tar över MGAB
Stockholms Reparationsvarv AB (SRVAB) och MGAB Maskin och 
Fartygsservice AB ingått avtal om verksamhetsövergång. Från 
den 17 december övertar SRVAB hela MGAB och dess verksam-
het vid Beckholmen och Nybrokajen i Stockholm. Undantaget är 
MGABs befintliga MTU verksamhet som i samband med över-
gången koncentreras till SwedMotor i Haninge. 

MGABs verksamhet kommer att drivas vidare i SRVAB regi där 
de fysiska verksamhetsställena successivt integreras med var-
andra. Inom MGAB finns en unik kunskapsbas och gedigna re-
surser i form av personal, maskiner, lokaler och partnerskap med 
underleverantörer. Förvärvet stärker därmed SRVABs kapacitet 
som leverantör till yrkessjöfarten i Mälardalen vad gäller både 
platsbundet och rörligt underhåll och reparationer av fartyg.  

Blueflow har många olika användningsområden
Företaget Blueflow expanderar och har gjort många nya  
installationer under 2018 på allt från små skärgårdsbåtar till  
större fartyg. Bland annat så har man fått fler installationer  
hos Skärgårdsbolaget och Styrsöbolaget, men även nya kun-
der som Port Luleå där man installerat system på bogserbåten 
Viscaria och norska Buksér og Berging på Bison. Bland större 
rederier så är det intressant att man gjort en installation på el-
båten Aurora som visar bra resultat. Även Destination Gotlands 
nybyggen Visborg och Thjelvar har beställt system.

– Generellt så handlar det mycket om el nu, berättar Peter 
Knudsen. Vi har system på Waxholmsbolagets nybygge Yxlan 
som är en batterihybrid. Vi håller också på med Styrsöbolagets 
kommande batteribåt Elvy, samt ett nybygge i Norge. Vi är också 
med i batterikonverteringsprojektet på Stena Line där vi används 
för att utvärdera projektet. Sen är vi mycket glada att 

Pressreleaser

Bränslemätningssystemet ombord på elfärjan Aurora mellan  
Helsingör och Helsingborg.

Blidösundsbolaget valt att satsa på oss. Vi är färdiga på Sjögull 
och Rex, och just nu pågår installation på Sjöbris, Sunnan och 
deras nybygge i Finland.

Blueflow har under åren gått från att bara mäta bränsle till att 
bli ett komplett bränsle- och energimätsystem. Några kunder 
använder systemet för löpande rapportering av all energiförbruk-
ning ombord. Nyligen har man släpp en ny funktion som kallas för 
Blueflow ECO-trip. Den visar i realtid hur fartygets bränsle- eller 
energiförbrukning ligger till jämfört med tidigare körningar på 
samma sträcka. Medvetenheten som föraren får ger bättre resul-
tat än tidigare och 10-20 % besparing kan göras. Man mäter nu 
också körläge på fartygen vilket möjliggör rapportering av energi-
förbrukningen under olika driftförhållanden. Det kan t.ex. vara en 
bogserbåt där rederiet vill separera ”Transport” från ”Bogsering”.
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Visit Dalarna lanserar appen The Way2Go för att på 
ett lustfyllt sätt inspirera verksamma inom besöks- 
näringen till ett mer ansvarsfullt företagande, både 
socialt och miljömässigt.

Att belysa hållbarhetsfrågor inom besöksnäringen och 
att få fler att titta på sin egen verksamhet utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv – det är Visit Dalarnas motiv för 
satsningen. Initiativtagaren till den nya hållbarhetsappen 
The Way2Go är Lotta Magnusson, chef för strategisk 
utveckling på Visit Dalarna.

– Att arbeta med hållbarhetsfrågor är en nödvändig-
het. Dagens konsumenter väljer i allt högre grad håll-
bara produkter och företag som tar ansvar, säger Lotta 
Magnusson.

Efter att hon läst branschorganisationen Visitas hållbar-
hetsbok ”Spela roll” väcktes idén att tillgängliggöra bok-
ens innehåll till fler. För möjligheten att addera lekfullhet 

och upptäckarlust 
valde Visit Dalarna 
att ta hjälp av spel-
industrin.

– Vi beslutade oss 
för att satsa på en 
app för att göra det 
mer lättillgängligt, 

nästan alla har en smart telefon. Appen är utformad 
som ett spel för att på ett lustfyllt sätt locka till fortsätt 
användning, säger Lotta Magnusson.

Caroline Strindmar, Hållbarhetsstrateg på Visita, är 
positiv till att samarbetet med Visit Dalarna har resulte-
rat i någonting konkret som kan komma till användning 
för många.

– Jag har jobbat med hållbarhet många år i branschen 
och jag vet att ett genuint hållbarhetsarbete leder till 
bättre lönsamhet, bättre företagskultur och så klart 
också möjligheten att göra världen till en bättre plats. Så 
jag hoppas att många vill använda den här appen, säger 
Caroline Strindmar.

Appen, som syftar till att hjälpa användarna att komma 
igång med sitt hållbarhetsarbete, är enkel att använda. 
Bara efter några minuter får användaren en klar bild 
av sitt eget nuläge och konkreta tips på vad som går att 
utveckla vidare. Arbetet sparas efter hand så det är lätt 
att återkomma till appen när det passar.

– The Way2Go är ett smidigt verktyg som kan hjälpa 
företag att se nuläget i sitt hållbarhetsarbete och att bli 
mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara, säger 
Lotta Magnusson.

Appen The Way2Go finns där appar finns.  
(KÄLLA VISIT DALARNA)

Hållbarhetsapp  
för besöksnäringen

Appen, som  
syftar till att hjälpa 
användarna att 
komma igång med 
sitt hållbarhets- 
arbete, är enkel  
att använda. 
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Färjetrafik över East River startade redan 
1642 mellan holländska kolonin som 
kallades New Amsterdam och det som 
i dag är Brooklyn. Färjetrafiken växte 
under århundradena så att det år 1904 
fanns 147 färjor i drift i New York Citys 
vattendrag. I slutet av 1960-talet hade 
nästan alla färjelinjer i stan lagts ner 
på grund av populariteten för väg- och 
spårburen trafik över floderna. Färjetra-
fik i New York City såg en pånyttfödelse 
på 1980-talet och 1990-talet. NYC Ferry 
bildades officiellt av administrationen för 
borgmästare Bill de Blasio 2015 under 
det preliminära namnet Citywide Ferry 
Service. 

Tidigt år 2011 startade New York 
City Economic Development Corpora-
tion (NYCEDC) en omfattande studie 
beträffande framtida färjetrafiken. Man 
undersökte då 40 potentiella lägen för ett 
färjesystem i New York City. I juni 2011 
startade East River Ferry en linje som 
trafikerades av NY Waterway. Man hade 
7 stopp på denna trafik på East River. 
Färjan, som kunde ses som ett alternativ 
till tunnelbanan kostade $4 för enkel- 
resa. Linjen blev genast populär och 

antalet passagerare blev 2 – 6 gånger vad 
man hade förväntat sig. Från juni till 
november 2011 hade man 2 862 resenä-
rer en vanlig vardag. Man hade räknat 
med 1 488! På en genomsnittlig weekend 
hade man 4 500 resenärer, vilket var sex 
gånger det förvänta resandet. Totalt var 

det 350 000 resenärer under perioden, 
vilket var över 250 % av antalet plane-
rade. För att klara trafiken måste man 
tidvis chartra två extra båtar, som var-
dera tog 400 passagerare. Detta kostade 
$485,000 för sommaren. 

Positiv borgmästare
Borgmästare de Blasio hade redan från 
början backat upp färjeföretaget NYC 
Ferry och nämnt trafiken vid åtskilliga 
nyhetskonferenser och berättade att 
trafiken började till och med sex veckor 
före planerat startdatum. Han döpte 
en av båtarna och tog sin törn en stund 
i kaptensstolen under jungfruturen. 
Den första etappen startade den 1 maj 
2017 med service längs East River och 
Rockaways. Redan efter några veckor 
insåg färjeoperatören Hornblower att 
de måste ändra den order man hade som 
avsåg 20 båtar från två olika skeppsvarv. 

Varje båt skulle ta 149 passagerare och 
man hade begärt att tre av båtarna skulle 
vara större och utrustade med större 
motorer och de skulle ta 250 passagera-
re. Båtarna skulle inte bli färdiga förrän 
nästa år. 

Fulla båtar
Tjänstemän i stadshuset gillade inte idén 
med att behöva chartra större båtar sex 
veckor efter starten av den nya trafiken 
och dessutom ändra på ordern för de nya 
båtarna. De tyckte det var dålig plane-
ring. Ganska snart var det så att man på 
Memorial Day, den stora amerikanska 
helgdag som högtidlighålls den sista 
måndagen i maj varje år fick överfulla 
båtar. Redan före denna weekend fick 
man helt oväntat överfulla båtar, och 
många besvikna passagerare fick stå kvar 
på kajen. Då stod det klart att tonnaget 
inte skulle klara passagerarefterfrågan. 

NYC Ferry – vackraste sättet 
att pendla i New York

text & foto: ragnar domstad

När man tänker på färjetrafik i New York är det väl framförallt Staten Island Ferry och kanske  
också färjan till Frihetsgudinnan. Men liksom i London, där man har haft flera borgmästare som är 

mycket positiva till kollektivtrafik, har New York en borgmästare – de Blasio – som är mycket positiv 
till färjetrafik, och under de senaste två åren har det hänt mycket på färjefronten.

Linjen blev genast populär 
och antalet passagerare 
blev 2 – 6 gånger vad man 
hade förväntat sig.
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Det var också alltför många passagerare 
som väntade på bryggorna och alla kom 
inte med. NYCEDC (staden New York) 
finansierar färjetrafiken och man menade 
att man planerat systemet för vanlig 
trafik och inte ”för varje turist” som 
kommer på Memorial Day.

Det hade varit problem på tunnel-
banelinje 7, vilket gjorde att många 
passagerare valde att i stället åka med 
båtarna. Överfulla tunnelbanelinjer 
sägs vara ett allt större problem. Under 
varma veckoslut har det också varit 
överfulla båtar med personer som ville 
ut och bada. Borgmästare de Blasio ville 
framhålla färjeservicen som ett alternativ 
till tunnelbanan. Han anvisade $390 mil-
joner för att bygga bryggorna i närheten 
av bostadsområden nära vattnet och som 
betjänades dåligt med vanliga kollektiv-
trafiken. Man satte biljettpriset till $2,75 
för enkelresa, vilket motsvarar priset på 

en resa med tunnelbanan. Det går inte att 
använda samma biljett på tunnelbanan 
eller annan kollektivtrafik. Resa med 
den tidigare färjetrafiken kostade $6 
för enkelresa. Subventionen för dagens 
färjetrafik är $6,60 per passagerare.  
En utredning visar att fastighetsvärdena 
har ökat med 8 procent för fastigheter 
nära färjelägena.

Bränsleeffektiva katamaraner
De mindre båtarna har en längd på 26 m 
och bredd på 8 m. De sägs vara bräns-
leeffektiva och är katamaraner byggda 
av aluminium. Emissionerna reduceras 
genom motorerna som sägs vara ultra-
effektiva T 3 (IMO emissionsstandard) 
motorer. Det finns 149 sittplatser, varav 
28 på däck. Marschfarten är 25 knop 
och det är en besättning på 8 man. Första 
båten för 354 passagerare levererades 
sommaren 2018. Den har längd 29,6 

m och bredd 8,5 m. Marschfarten är 
24 knop.  Besättningen är på 8 man. 
Ombord på båtarna är wifi gratis. För 
båtarnas design svarar Incat Crowther.

Under 2018 har färjetrafiken varit en 
fortsatt succé. I dag är det 6 linjer (2 pla-
neras), 23 båtar, 21 bryggor (6 planeras) 
och 12 500 passagerare per dag. 2023 
räknar man med att ha 9 miljoner pas-
sagerare. Färjetrafiken har blivit mycket 
attraktiv för turister. Som rubriken anger 
ser man den även som det vackraste 
sättet att pendla.
(KÄLLOR: NYC FERRY, WIKIPEDIA OCH NY TIMES)

LÄNK TILL VIDEO
Här finns en video som visar  
byggnation och provkörning  
av en NYC Ferry: 

https://vimeo.com/226471772

Pier 11 – viktig knutpunkt för färjetrafiken  
och nära buss- och t-banelinjer.

Linjenätskarta med färjetrafikens sex linjer.
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Sjöfarten och miljö
Generaldirektören Jonas Bjelfvenstam 
samt sjö- och luftfartsdirektören Gunnar 
Ljungberg inledningstalade. Därefter stod 
Sjöfarten och miljö på agendan. 

Björn Garberg från Trafikverket be-
rättade om uppdraget Ökad andel gods 
på köl och Ulf Siwe på Sjöfartsverket re-
dogjorde för Sea Traffic management, ett 
system som möjliggör ökad effektivitet 
vid transporter och omlastning och på så 
sätt leder till minskad bränsleåtgång och 
miljöbelastning.
 Linda Styhre, forskare vid IVL, pratade 
om sjöfartens omställning till fossilfrihet 
som hon forskar på. Utmaningen är att 
få fartygen, såväl som transportsystemen, 
att bli energieffektivare och det krävs även 
många olika tekniska förbättringar och en-
ergikällor. Hon gjorde en jämförelse med 
det dåliga rykte som flyget har fått och som 
är upphov till nyordet ”flygskam”. 

– Ingen vill väl att begrepp som vatten-
vånda eller kryssningsskam ska bli fram-
tida nyord, sa Linda. 

Sjöfarten och arbetsmiljö
Efter lunchen berättade Carolina Kihl-
ström från Svensk Sjöfart om hur sjöfarts-
branschen arbetar med likabehandling 
och mot kränkande särbehandling inom 
arbetsgruppen Vågrätt. Hon slog bland 
annat fast att alla ledare har ansvar men 

även att alla medarbetare har ett ansvar 
för att motverka kränkningar.
  – Ni som säger ”på min arbetsplats, där 
har vi inga problem”, ni har längst väg 
att gå. Att erkänna problemet är det för-
sta steget mot förändring, oavsett om det 
gäller klimatutmaningen eller arbetsmil-
jö, fastslog Carolina och avslutade med 
att hälsa hela branschen välkommen till 
nästa öppna workshop på Vågrätt-temat 
som äger rum den 19 mars på Sjöhistoris-
ka museet.

Anna Bergstrand från Skärgårdsbolaget 
och Elin Stenberg från Tallink Silja AB tog 
upp exempel på upprörande vittnesmål 
om kränkning och hur man bemöter detta 
och jobbar med frågan inom rederierna. 
Även Pernilla Wallin och Fredrik Jonsson 
från Transportstyrelsen reflekterade kring 
uppropen #metoo och #lätta ankar, som 
är upprinnelsen till Vågrätt. 
 Erik Froste från Färjerederiet berättade 
avslutningsvis om sina erfarenheter och 
sitt engagemang för likabehandling. Inom 
Färjerederiet har man genomfört det så 
kallade ”Bemötande-projektet” där man 
bland annat har utbildat alla chefer inom 
organisationen. Under rederidagarna för 
alla medarbetare har man haft värde-
ringar och förhållningssätt i fokus. Erik 
betonade också att det är viktigt att man 
verkligen kräver av medarbetarna att de 
ska leva upp till värdegrunden och att led-
ningen ställer sig främst i kön och säger 
STOPP!  Han berättade att det har tagit 
väldigt mycket tid att genomföra projek-
tet men att det kommer att löna sig.  

Spontana applåder utbröt när han tog 
fram sista bilden i sin presentation, ett 
foto av en skeppsklocka på en av rederi-
ets färjor, med rubriken ”klockan klämtar 
för idioterna”.

– Jag tror faktiskt att det är så. Vi kommer 
inte att tillåta det här längre. Och det är 
vi som sitter i det här rummet som måste 
börja agera, säga till och säga stopp. Om 
vi gör det, då tror jag på en mycket ljus 
framtid, sa Erik.

Vid den efterföljande paneldiskussio-
nen kom bland annat upp en fråga från 
publiken hur man ska hantera multikul-
turella besättningars olika syn på likabe-
handling för bland annat kvinnor och icke 
heterosexuella personer utan att bli kallad 
för rasist. En svår fråga som förblev obe-
svarad. 

Sjöfarten och marknaden
Dag två handlade mycket om godstrans- 
porter. Björn Olsson från Trafikanlys be-
rättade om ekobonussystemet som hade 
sin första utlysning förra året. 16 av bud-
geterade 50 miljoner beviljades 2018. Sys-
temet bygger på att man får en viss miljö-
kompensation för flyttade ton gods från 
väg till sjö. En synpunkt från publiken var 
att det som verkligen kostar mycket för 
rederierna när man lagt upp en färjelinje 
är de tomma transporterna och att det är 
de som borde ersättas.  Just nu är framti-
den oklar för Ekobonusen och inga nya 
utlysningar är planerade i den nya stats-
budgeten. 

Ola Hjärtström från Norrköpings 
Hamn berättade om kloka vägval för 
godset och Rikard Engström från Svensk 
Sjöfart om Regeringens godstranspor-
tråd. Malin Lokrantz och Henrik Tunfors 
från Transportstyrelsen resonerade om 
marknaden ur ett myndighetsperspektiv 
och konstaterade bland annat att tillsyns- 
avgifterna har ökat mycket inom alla seg-
ment, och allra mest för de inrikes passa-
gerarfartygen, där ökningen har varit hela 
200 procent under de senaste åren. 

Patrik Jönsson från Transportstyrelsen 
redogjorde för vanliga arbetsskador där 
halka är den dominerande skadan. Det är 
ett problem att för få tillbud rapporteras 
in, vilket troligen till stor del beror på att 
rapporterna inte är sekretessbelagda.  

En reflektion som hördes bland åhörar-
na var att det inte fanns några politiker 
på plats för att lyssna på de problem och 
förslag till lösningar som diskuterades. Så 
frågan är hur man ska komma från idé till 
verkstad när man inte får beslutsfattare 
att komma på möten som gäller sjöfartens 
utmaningar.
text & foto: leena tegevi

Höga diskussioner
och mycket känslor vid TS sjöfartsseminarium
Transportstyrelsens årliga sjöfarts-
seminarium 6 -7 februari på Hotell 11  
i Göteborg lockade rekordmånga  
deltagare. Ämnena varierade och 
engagemanget från föreläsare och 
publik var påtagligt. Inte minst när  
det kom till likabehandling.

Fr v: Elin Stenberg, Anna Bergstrand, Erik Froste, Carolina Kihlström och Fredrik Jonsson.
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FARTYGS 
NYTT
med Krister Bång

SURF AND TURF har i november 
2018 sålts av Bo Lindén, Vaxholm till 
Waxholm Water Taxi AB, Vaxholm.

EDIT har av Hans Lundström, Luleå i 
december 2018 sålts till Hamncamping 
Piteå AB, Piteå.

NYA SKÄRGÅRDEN såld den 29 no-
vember av Kulturbåtarna AB i konkurs, 
Göteborg till Strömma Turist & Sjöfart 
AB, Stockholm och omdöpt 
till GÖTEBORG.

SVEA af BOHUSLÄN såld den 29 no-
vember av Kulturbåtarna AB i konkurs, 
Göteborg till Bohus-Malmöns Marina 
AB, Bohus-Malmön.

ELLEN af BOHUSLÄN såld den 29 no- 
vember av Kulturbåtarna AB i konkurs, 
Göteborg till Magnus Lindkvist med  
firma Skärgårdskompaniet i Öster-
götland, Harstena och omdöpt till 
ELLEN af HARSTENA.

SÖDERTÖRN av STOCKHOLM har i 
december 2018 sålts av Rederi AB 
Runmarö Kanal till Blidösundsbolaget 
AB, Stockholm och omdöpts till ÖSTAN

LUSCA i oktober såld av Sjöfartsverket 
i Norrköping till Refsnäs Sjötransport 
AB, Refsnäs.

EKEFJORD av KÅLLANDSÖ har i  
oktober av Anders Ydergren KB sålts  
till Kössö Bygg AB, Köpstadsö.

HEBE har av Kulturföreningen  
S/S Hebe, Landösjön överlåtits på 
Föreningen Ångbåten Hebe, Arvesund. 
Fartyget står på land för en omfattande 
renovering.

LINNEA av UPPSALA har i november 
2018 sålts av Ahmed Farooq Ibrahim, 
Uppsala till Mohammad Alammouri, 
Uppsala.

PRINS OSCAR har av Blå Båtarna HB, 
Huddinge sålts till Nils Stentoft Ene-
voldsen och Johanne Skot Louise 
Siersbæk, Århus, Danmark.
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