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Så var det dags för mig att skriva min första ledare för året 
och det man kan konstatera är att tiden går fort. Jag tycker 
inte det var längesedan vi firade nyår och årsmötet känns 
som det var igår fastän det är två månader sedan.

Det vi kan slå fast är att vi på nytt har haft ett händelserikt 
år i Skärgårdsredarnas namn. Många frågor har jobbats 
med under det gångna året, vilket redovisades på vårt  
årsmöte och som jag återkommer till.

I år har föreningen Skärgårdsredarna ett 30-årsjubileum 
att se fram emot. Det kommer vi att fira i Tällberg i höst. 
Festkommittén jobbar nu för fullt med programmet och det 
jag smygtittat på visar att vi kan se fram emot ett minnesvärt 
event. 

Men jag skulle vilja sticka ut hakan och påstå att vi även 
kan fira att vi som bransch har haft 100 år där vi uppnått 
nollvision inom skärgårdstrafiken. Det är nu 100 år sedan 
Per Brahe förliste med man och allt i full storm på Vättern. 
Fartyget ska ha fått förskjutning av lasten på grund av en 
kastvind och katastrofen var så ett faktum. Jag tror att vår 
branschs ständiga och förebyggande sjösäkerhetsarbete 
kan sägas vara en del i att vi nu kan se tillbaka och vara  
stolta över de hundra åren som gått sedan Brahe sjönk.  

Den 15 mars hade Skärgårdsredarna ett välbesökt  
årsmöte på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Drygt 80 
deltagare från våra medlemsrederier runt våra kuster del-
tog. Under förmiddagen genomfördes själva årsmötet där 
vi valde ny styrelse och ordförande. Jag vill passa på att än 
en gång tacka för förtroendet att få vara Skärgårdsredarnas 
ordförande. I övrigt återvaldes i princip styrelsen från före- 
gående år med det tillägget att Erik Götheus avgick och 
Gustaf Myrsten valdes in som ny ledamot. Vill således passa 
på att tacka Erik för gott jobb och önska Gustaf och övriga i 
styrelsen välkomna till ett nytt verksamhetsår. 

Under eftermiddagen avhandlades allt från fossilfria trans-
porter, försäkringsskydd, nya nationella regler, sjörätt och 
nya avtal till att rädda liv i Medelhavet. Jag vill tacka alla som 
var med och bidrog till en otroligt intressant, engagerande 
och kanske inte minst känslosam eftermiddag.

Jag skulle vilja återkoppla till ett par föredrag som vi hade 
förmånen att ta del av under eftermiddagen. Ett fokus- 
område för skärgårdsredarena sedan en tid tillbaka är 
miljöfrågorna, och vi har påtalat på olika sätt hur vi inom 
föreningen och branschen driver frågorna framåt. Kanske 
lite trevade i sin början men desto mer energiskt och ut-
vecklande de senaste åren. När vi så fick lyssna till Svante 
Axelsson, som på ett för mig nytt sätt vände upp och ner 
på problemställningarna och såg möjligheterna, kändes det 

faktiskt riktigt hoppfullt. Genom att upplysa oss om att fem 
viktiga klimatmål faktiskt redan är överträffade gav han nog 
oss skeptiker ett nytt synsätt. Det går att bidra och vi gör det 
redan!  Teknikutvecklingen går snabbare än förväntat och 
nu drivs hållbarhetsutvecklingen framåt av ekonomiska skäl 
och inte längre bara av politik.

Vidare höll Kenneth Neijnes från Kustbevakningen ett 
föredrag gällande räddningsinsatser i Medelhavet där de 
medverkat till att hjälpa båtflyktingar. Ibland är det nog så att 
man har svårt att förstå vidden av katastrofer ute i världen 
när man som vi har förmånen att vara ett bit ifrån händel-
sernas centrum. Jag blev rörd men också stolt över att se 
hur Sverige genom Kustbevakningen med flera är med och 
bidrar med hjälpinsatser som visar på en otrolig medmänsk-
lighet men inte minst, faktiskt räddar liv.  Alla ni som är och 
har varit med i detta arbete, ni är hjältar!  

Att sedan ställa om och gå över på mer nationella 
förutsättningar eller rättare sagt nationella förordning-
ar var kanske en utmaning för oss alla, inte minst för 
Transportstyrelsens medverkande. 

Vi har egentligen redan implementerat det nya regelver-
ket för våra medlemsfartyg men jag måste nog säga att jag 
uppfattade det som om det fortsatt finns en del otydligheter 
gällande arbetssättet att jobba vidare med. Det är nog väl-
digt viktigt att både myndighet och bransch nu hjälps åt att 
få implementeringen på plats så förtroendet för arbetssättet 
kan bekräftas.  Vi behöver om inte annat få klargjort vem 
som skall göra de besiktningar vi själva inte har mandat att 
utföra.   

Efter avslutat årsmöte och seminarier så åkte vi vidare för 
att avnjuta en underbar middag ombord på m/s Blue Charm. 
Ett stort och hjärtligt tack till Marianne o Mikael på Charm 
Charter för en härlig kväll!

Vid årsmötesmiddagen presenterades Årets Skärgårds- 
rederi och vi kan stolt gratulera Laponia Rederi AB som fick 
priset denna gång. Laponia rederi bedriver både upplevelse- 
och upphandlad trafik på uppdrag av Luleå kommun. 
Slutmeningen i juryns motivering är som följer:

 Laponia Rederi är bra exempel på ett generationsskifte 
som utvecklats till ett framtidsrederi.

Stort grattis! Till Ulrika och Johan.
Så till sist, stort tack till alla som bidrog på olika sätt till  

att vårt årsmöte2018 blev så bra som det blev.

Önskar er alla en god seglationssäsong

Ordföranden har ordet 

Bertil Pevantus
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Styrelse och suppleanter 2018/2019. Fr v: Henrik Börjesson, Fredrik Almlöv, Lotta Rammus, Anders Åman, ordföranden Bertil Pevantus,  
Anders Olsson, Ulrika Kommes och Gustaf Myrsten. Desirée Ressel och Niklas Drakenberg saknas på bilden.
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ÅRETS SKÄRGÅRDSREDERI 2018  
ÄR LAPONIA REDERI AB!
Vi gratulerar Laponia Rederi AB som fick pris som Årets Skärgårdsrederi  
vid årsmötesmiddagen ombord på m/s Blue Charm den 15 mars.

Juryn har utgjorts av styrelsen och motiveringen lyder:
Johan och Ulrika på Laponia Rederi AB utvecklar sin verksamhet målmedvetet  
och använder sin kreativitet till max för att få till en så lång säsong som möjligt  
(i den nordligaste delen av Sverige). Norrskenskryssning, räkkryssning, paket- 
resor med isbrytare o hundspann är bara en del av vad Laponia Rederi kan erbjuda.  
Ulrika har utbildat sig till skärgårdsguide och hon är också högst inblandad i den  
populära båtshowen som körs under september månad.

I år går det även att få följa med på en real life-isbrytningstur med Johan som  
skeppare på den isbrytande bogserbåten Viscaria. Dessutom kör man linjetrafik  
sedan 2015 med m/s Symfoni åt Luleå Kommun. Laponia Rederi är bra exempel  
på ett generationsskifte som utvecklats till ett framtidsrederi.

Förmiddagen ägnades åt årsmöte  
med bland annat val av ny styrelse.  
Bertil Pevantus fick förnyat förtroende 
som ordförande i föreningen och Gustaf 
Myrsten valdes in som ny ledamot. 

Under eftermiddagen avhandlades allt 
från fossilfria transporter, försäkrings-
skydd, nya nationella regler, sjörätt och 
nya avtal till att rädda liv i Medelhavet.

Svante Axelsson rivstartade med att 
omvända alla skeptiker och pessimister 
när det gäller klimatmålen och förklara-
de att fem viktiga klimat- och energimål 
redan är överträffade. Det beror på att 
teknikutvecklingen går snabbare än 
förväntat. Solceller har blivit billigare 
än kolkraft och vi badar i energi enligt 
Svante. Nu drivs hållbarbetsutveckling-
en framåt av ekonomiska skäl och inte 
längre bara av politik.

Klimatmålet för transportsektorn är 
70 % minskning till 2030.  Det innebär 
att alla fossilfria bränslen ska bort. Pa-
rentesen med fossilfritt bränsle är snart 
slut, förklarade Svante och fortsatte,

– Fossilfrihet har blivit en kapplöp-
ning, det är en konkurrensfördel som 
medför en vinnarstrategi för företag och 
länder. Idag ser man det som en affärs-
möjlighet istället för problem!

Nästa talare var Kenneth Neijnes från 
Kustbevakningen som bland annat be-
rättade om när han var med vid Frontex 
operation med OP Triton och OP Posei- 
don i Medelhavet för att rädda båtflyk-
tingar. Det var en gripande berättelse 
som berörde djupt. Sammanlagt togs  
13 000 migranter ombord och det fanns 
ett stort sjukvårdsbehov bland dessa. Det 
mest kritiska var när man närmade sig de 
överfulla, ibland sjunkande båtarna, och 
människorna ombord fick panik för att 
ta sig till räddningen. Det krävdes även 
militär disciplin för att hålla ordning  
då man hade flera hundra migranter i 
dåligt skick och med olika etnicitet, kön,  
religion, kultur osv ombord i två dygn 
med bara ett 10-tal man i besättningen. 

Rickard Carlsson från Willis och Stefan 
Bender från Max Matthiessen beskrev 
vad man behöver tänka på som redare 
för att ha ett optimalt försäkringsskydd.

Sjörättsjuristen Rolf Ihre berättade 
om de förenklade avtal som tagits fram 
för medlemmarna och advokat Mattias 
Wildund berättade kort om sjörättsliga 
nyheter under året.

De nya avtalsleverantörerna Liros och 
Marina Läroverket presenterade sig och 
avslutningsvis fick Transportstyrelsens 

avdelning Sjö och luft redogöra för ar-
betet med implementeringen av det nya 
nationella regelverket och riskbaserad 
tillsyn. 

Christer Hellberg berättade att 1300 
fartyg omfattas av de nya reglerna i år, 
varav 700 är certifierade. 430 av dessa är 
passagerarfartyg. 

Beskedet att delegeringsföreskriften 
är framskjuten och att inget datum finns 
fastslaget för när den kan vara klar 
väckte besvikelse. Den jobbas på, enligt 
Fredrik Hellsberg, men problemet är 
att den innehåller en del kontroversiella 
delegeringsförfaranden.

Gustaf Dillner visade presentationen 
”Transportstyrelsens tillsyn av fartyg och 
rederier enligt nationella föreskrifterna” 
som nu finns att ta del av på Skärgårds-
redarnas medlemssidor.

Dagen avslutades med en fantastisk 
middag på medlemsfartyget Blue Charm 
vid Strandvägen. Karin Westerberg från 
”Så ska det låta” underhöll vid pianot, 
emellanåt ackompanjerad av musiceran-
de medlemmar. 

Årets Skärgårdsrederi 2018 blev  
Laponia Rederi som fick diplom, 
blommor och en check på 10 000 SEK 
att användas hos någon av föreningens 
avtalsleverantörer.

text & foto: leena tegevi

Välbesökt årsmöte på 
Sjöhistoriska museet
Drygt 80 deltagare var med vid Skärgårdsredarnas årsmöteskonferens på 
Sjöhistoriska museet den 15 mars. Svante Axelsson, nationell samordnare för 
Fossilfritt Sverige inledde med ett hoppfullt och inspirerande framförande om 
hur vi når en fossilfri fordonsflotta i tid.

Göran Ahlqvist delade ut priset till 
Ulrika Kommes, Johan Söderholm och 
Johanna Fuhrman, Laponia Rederi.
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Följ med oss och träffa kollegor och 
vänner i fantastiska Tällberg vid Siljan, 
där föreningen bildades för 30 år sedan. 
Vi inleder höstmötet onsdagen den 
10 oktober genom att samlas på First 
Hotel i Tällberg för gemensam lunch 
för dem som vill. Under eftermiddagen 
blir det föreningsmöte med höstmötes-
förhandlingar följt av en workshop om 
besöksnäringen. Missa inte detta viktiga 
tillfälle att påverka föreningens framtida 
arbete!
 Därefter går bussen till Villa Långbers 
där vi får en välkomstdrink och middag 
med en vidunderlig utsikt över Siljan i 
solnedgången.  Tillbaka på First Hotel 
är baren öppen till 01.00. Vi bor även på 
Klockargården som ligger nästgårds.

Torsdagen den 11 oktober är vår  
Jubileumsdag och inleds med gemensam 
samling vid majstången på Klockargår-
den. Vi har även bjudit in Redarvetera-
nerna, en del av dem som en gång star-
tade föreningen, att vara med under hela 
torsdagen. På förmiddagen blir det lite 
olika aktiviteter som guidad rundvand-
ring med Klockar-Pelle, SPA-vistelse mm.  
Strax före lunch går bussen till Leksand 

för avfärd med s/s Engelbrekt och m/s 
Gustaf Wasa. Lunch serveras ombord.
Jubileumsfärden på Siljan med de båda 
fartygen avslutas i Tällberg där bussen 
tar oss till hotellen.

Efter några timmars egen tid väntar  
fördrink med mingel. Sen blir det blir 
festligt värre med galamiddag och under-
hållning på Klockargården! För den som 
orkar är baren öppen till 01.00.

Håll utkik efter inbjudan som skickas  
ut i mitten av augusti. 
Anmälan senast 4 september.

Välkomna till höstmötet i Tällberg 10-12 oktober med 
Skärgårdsredarnas jubileumsfest!

Det ska vi fira!

FOTO: ERIK JALKING
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Men intresset för fritidsbåtar hade han 
tidigt. Han blev bekant med västkustens 
liksom med Stockholms skärgårdar och 
det utmynnade i att han så småningom 
köpte en yacht, Viking, som var 16 meter 
lång och knappt fyra meter bred. Sam- 
tidigt fick han förfrågningar om att an-
ordna utflykter med båten.

Tankarna grodde hos Sonny om att 
starta ett rederi och han fick några kam-
rater från Skövde med på båten. I Finland 
hade det stora insjörederiet, som trafike-
rade Saima, gått över styr och båtarna 
skulle säljas på auktion. Så Sonny for till 
Savonlinna och inspekterade båtarna och 
blev intresserad av några stycken. Men 
när auktionen väl skulle ta sin början 

hade riksantikvarien i Finland bestämt  
att fartygen inte fick säljas på export så 
det var bara att packa och resa hem med 
oförrättat ärende.

Första fartyget
I stället riktades blickarna mot Dyrön där 
Gunnars Båtturer hade sin Gulli till salu. 
I november 1982 var affären klar och 
den till Brommö omdöpta båten togs till  
Trellevarvet på Kållandsö för att anpassas 
till det nya fartområdet. Fartyget kunde ta 
runt 100 gäster.

Det nya rederiet, som fått namnet Marie- 
stads Skärgårdstrafik, fick en flygande 
start. Sommaren 1983 firade Mariestad 
sitt 400-årsjubileum med pompa och 

ståt. Festligheterna hade en marin prägel 
och från Stockholm kom de båda fartygen 
Drottning Silvia och Vitsgarn. Men många 
av festivaldeltagarna föredrog att åka med 
den lokala Brommö som de upplevde som 
mera gemytlig och trevlig att åka med.

Träfartyget Brommö användes sedan, 
förutom charter, också för till badturer till 
Bromö, kryssningar till Storön men även 
till trafik mellan Mariestad och Lyrestad. 
Med tiden blev Brommö i minsta laget 
och rederiet letade efter något större.

Letar i Tyskland
Sonny for till Tyskland och Kiel där turist- 
farten var inne i en generationsväxling. 
Sonny kikade med ett gott öga på Belle-
vue som dock var alldeles för dyr. Med 
tiden ändrades förutsättningarna för det 
tyska rederiet behövde den kajplats som 
Bellevue blockerade.

– Så jag lämnade ett skambud som ac-
cepterades av säljaren säger Sonny.

Mariestads  
Skärgårdstrafik
Att Sonny Modig skulle bli skeppsredare var väl inte alldeles givet.  
Bördig från Tidaholmstrakten började han sitt yrkesverksamma liv som  
reparatör, plåtslagare, sotare, chaufför och bilförsäljare med mera.  
Han tog senare anställning hos Volvo i Skövde.

Bland många prominenta uppdrag som utförts av M/S Bellevue finns transporten av centerledaren Maud Olofsson vid kanalens 175-årsjubileum. 
FOTO KRISTER BÅNG DEN 28 JUNI 2007.



Men det fanns ju mer bekymmer. Bellevue 
var alldeles för lång för att kunna gå på 
Göta kanal. Under en stormig resa i no-
vember 1986 togs båten hem till Sjötorp. 
Slussarna från varvet där och ut till Vä-
nern har lite större dimensioner än övriga 
slussar så båten baxades genom och kom 
upp till varvsbassängen, där Bellevue togs 
in i dockan.

Nu kapades fören med 95 centimeter 
och en meter försvann i aktern. Därefter 
hade fartyget 25 centimeter till godo i 
slussarna. Sonny skötte själva kapning-
en, varvet byggde upp ny stäv och akter 
medan Sonny med hjälp av några kom-
pisar färdigställde båten för svenska för-
hållanden. Bland annat förnyades köket.  
I början hyrdes restaurationen ut, men 
efter några år tog Sonny själv hand även 
om den.

Så kom nästa bekymmer. Fartygsin-
spektionen i Sverige hade en rad invänd-
ningar av byråkratisk art som skulle kosta 
mycket pengar i onödan att åtgärda. Då 
beslutade Sonny att behålla klassen i Ger-
manischer Lloyd som han upplevde hade 
en mer realistisk syn på hur en båt skul-
le klassas. Ännu idag ligger klassen kvar 
hos GL. Bellevue var alltså en mycket stor 
båt för sitt fartområde. Den var så stor 
att Sonny Modig inte hade behörighet att 
framföra den själv så bolaget fick hyra in 
skeppare. Därför for Sonny till Kalmar 
där han läste Skeppare A.

I samband med att Bellevue sattes i drift 
våren 1987 såldes Brommö till Vadstena.

Skärgårdsredarna
Ungefär vid samma tid kallade Klockar- 
Pelle i Tällberg till ett möte för att  
diskutera ett samarbete mellan de mindre 
passagerarfartygsrederierna. Det fanns 
många beröringspunkter. Sonny deltog 
förstås. Föreningen bildades i februari 
1988 och Sonny valdes då in som revisor- 
suppleant i föreningen.

Förstärkning av flottan
Ett annat rederi i Tyskland utanför Kiel 
hade två fartyg till salu, Lachs och Lama-
ra. Sonny tittade med intresse på dessa, 
men det kom aldrig till något avslut.

I stället vände han blickarna mot en 
tysk flodbåt och fick denna på hand. Den 
svenska fartygsinspektionen tyckte dock 
att stabiliteten var för dålig och ville inte 
godkänna båten. Sonny tog till expert-
hjälp och överklagade varefter inspektio-
nen gav med sig och godkände fartyget. 
Kruxet var bara att fartyget redan hade 
sålts till en annan köpare.

I stället vändes blickarna mot Norrland. 
Vid Dockstavarvet låg passagerarbåten, 
Express med plats för 120 passagerare, 
till salu. Detta fartyg inköptes i novem-
ber 1990 och togs via Öregrund, Dalarö, 
Helsingborg och Göteborg till Mariestad 
dit man kom fram den 2 december 1990. 
Lagom till säsongen 1991 sattes den till 
Vänersund omdöpta båten i trafik. Hon 
gick mycket i charter och var under en pe-
riod i trafik i Karlstad. Men beläggningen 
var dålig så våren 1993 såldes fartyget till 
Haglunds i Simrishamn som fortfarande 
äger henne, nu med namnet Vindskär.

Trafik på Åsunden
Sonny hade goda förbindelser med turist- 
byrån i Ulricehamn som gärna ville ha en 
turistbåt på sjön Åsunden. Staden hade 
uppmärksammats genom romansviten 
Gårdarna runt sjön skriven av Birgit 
Sparre och många ville se trakterna där 
romanen utspelade sig. En turistbåt skulle 
vara förträfflig.

I Härnösand fanns en liten rundturs-
båt vid namn Sandra Marie. Den köpte 

Sonny i december 1993 och fraktade ner 
den på lastbil till Ulricehamn. Staden var 
inte så bra förberedd på denna nya attrak-
tion. Sonny fick sätta igång att bygga en 
brygga för båten. Dessutom rustades de 
gamla förfallna järnvägsbyggnaderna om 
till hamnkafe för att dra ytterligare folk 
till ”hamnen”. Den 29 april 1993 gick 
premiärturen. Båten hade förstås fått nytt 
namn, Birgit Sparre, vad annars? Sonny 
drev trafiken på Åsunden under åtta år 
innan båten Birgit Sparre år 2002 såldes 
till Järvsö.

Udda nyförvärv
I november 1995 såldes kanalfartyget 
Dagskär exekutivt i Ystad till Mariestads 
Skärgårdstrafik. Sonny hade bland annat 
fått kontakt med Hammars Glasbruk vid 
Vättern om frakter. Fartyget togs till Sjö-
torp, men det kom aldrig igång. 
 I stället såldes det vidare i september 
2001 till ett Stockholmspar som skulle 
använda fartyget som fotoateljé. Hon togs 
till Gävle för ombyggnad och i Gävle lig-
ger hon ännu i mars 2018.

Trafiken på  
Åsunden startades 
med Birgit Sparre. 

FOTO: REDERIET

vDet var många 

som lyfte på ögon-

brynen när de fick 

se en äkta London-

buss på vägarna 

runt Göta Kanal.
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Andra förvärv
Trafiken med Bellevue gick med en dags-
tur antingen mellan Sjötorp och Törebo-
da eller vice versa. För att passagerarna 
skulle komma tillbaka till den plats där 
de gick på behövdes busstransport. Detta 
löste Sonny genom att köpa en äkta Lon-
donbuss för dessa transporter. Bara det 
var ju en bra marknadsföring. Men under 
stormen Gudrun rasade en magasinsbygg-
nad över den då vintergaragerade bussen 
som senare såldes till Estland. Idag finns 
det andra bussar i bolaget som gör dessa 
servicetransporter.

Bolaget marknadsförde också två- 
dagarsresor och då behövde man ett ställe 
att bo på. År 1999 köptes därför Sonny 
pensionatet i Sjötorp som han byggde om. 
Fin restaurang i bottenvåningen och rum-
men ovanpå. Dessutom erbjöds musik på 
egen dansbana. Denna rörelse utvecklade 
sig väl men såldes 2009.

En annan attraktion längs kanalen var 
oxen Sixten. Han kunde gå längs kanal-
kanten och sympatisera med gästerna. 
Sonny hade ett litet trick. Han tog en 

bulle i munnen, som sedan Sixten varligt 
tog hand om till åskådarnas oförställda 
förtjusning. Sixten finns inte längre. Benen 
orkade inte hålla upp kroppshyddan.

Cykling längs kanalen
Sonny känner sig också skyldig till det 
stora intresset för cykling längs kanal-
bankarna. Det var på hans initiativ som 
cykeluthyrningen satte fart. För att ytter-
ligare hjälpa till inköpte Sonny 2014 en 
före detta sjöräddningsbåt som Sjöfarts- 
verket hade haft för utbildning. Denna båt 

har fått namnet Modig och den går i trafik 
mellan Karlsborg och Motala under som-
martid med cykelresenärer.

Nu är Sonny Modig 73 år, men han tän-
ker hålla på så länge han orkar. Han har 
förstås umgåtts med planerna med att säl-
ja rörelsen, men den som vill ta över har 
inga pengar och de som har pengar har 
ingen kunskap om hur man driver detta 
speciella företag.

text: krister bång

v Sonny Modig i Sjötorp.

Oxen Sixten väckte 
sympati varhelst 
han drog fram. 
FOTO: KRISTER BÅNG

FOTO: KRISTER BÅNG
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Som meddelades i Skärgårdsredaren 
1/2018 finns dokumentet ”Fartygshyra” 
och anvisningar till detta inlagda under 
fliken Medlemmar på Skärgårdsredar-
nas hemsida. Dokumenten är inlagda i 
PDF-format men kan tillhandahållas även 
i Word-format. 

”Fartygshyra” är avsett att användas 
antingen vid tidsbefraktning av beman-
nat fartyg eller vid bareboatbefraktning 
(skeppslega) av obemannat fartyg. Anled-
ningen till att dokumentet formulerats för 
två alternativa befraktningsformer är att 
tidsbefraktning och bareboatbefraktning/
skeppslega till stor del omfattar samma 
uppgifter och frågor. Lösningen med ett 
dubbelfungerande basdokument är ändå 
inte självklar och även av andra skäl över-
vägs möjligheten att ta fram ett bareboat/
leasingavtal för obemannade fartyg. 

I Sverige går det inte att få inskrivning av 
panträtt i båtar utan endast i skepp. Ett 

arrangemang med leasingavtal kan därför 
vara av intresse vid finansiering av fartyg 
med upp till 24 meters längd som inte 
längre är skepp utan båtar. För att und-
vika missförstånd ska nämnas att redan 
uttagna inteckningar/pantbrev i före detta 
skepp, som genom de nya sjölagsreglerna 
blivit båtar, kan användas även fortsätt-
ningsvis. 

Ett leasingavtal för båtar i yrkestrafik kan 
i stort utformas på samma sätt som de 
vanligen förekommande leasingavtalen 
för personbilar. Det finns dock skillnader 
och en skillnad blir påtaglig vid leasingpe-
riodens slut. För personbilar gäller vanli-
gen att bilen vid periodens slut återlämnas 
till sin ägare (leasingbolaget). Detta fung-
erar normalt bra eftersom bilar är serie-
producerade i stort antal och eftersom 
etablerade andrahandsmarknader finns 
för dessa. Fartyg är däremot sällan serie-
producerade utan tvärtom oftast ”skräd-
darsydda”. Detta innebär att leasing- 

bolagen knappast är beredda att återta 
fartygen vid hyresperioden slut. Alterna-
tivet blir i stället att den som hyr fartyget 
enligt avtalet görs skyldig att vid perio-
dens slut att köpa fartyget. En effekt av 
detta är i sin tur att affären skatte- och 
bokföringsmässigt, men inte mellan par-
terna, behandlas som ett avbetalningsköp. 

För- och nackdelar med leasingarrange-
mang för båtar i yrkesbruk behöver ut-
redas mer i detalj innan frågan tas upp 
med företrädare för bankerna. Eventuella 
synpunkter eller frågor emotses gärna till 
Skärgårdsredarna eller direkt till Rolf Ihre 
(sjodok@ihrelawfirm.se). 

Fartygshyra och  
leasingavtal för fartyg

Rolf Ihre är sjörättsjurister 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

TOMMY BRUNE, Claims Executive/Surveyor  
FRED HANSSON, Claims Executive/Surveyor

NIKLAS WIJK, Underwriter 
JAN NELSON, Senior Underwriter 

tack
 var

e
VI VÄXER.  
DEDIKERAD KUNDSERVICE
Vi på Alandia Marine gör allt för att förhindra avbrott i din verksamhet om  
skada inträffar. För oss är varje enskild kund den viktigaste. Det uppskattar  
våra kunder. Därför växer vi.

Stockholm tel. +46 8 5058 8480 Mariehamn tel. +358 18 29 000, Helsingfors tel. +358 20 52 52 580  www.alandia.se

Alternativet blir i stället 
att den som hyr fartyget 
enligt avtalet görs skyldig 
att vid periodens slut 
att köpa fartyget. 
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Donsö Djuphamn invigd

Störst muntration inkasserade donsöätt-
lingen och storredaren Dan Sten Olsson, 
när han skämtsamt påstod att han var 
släkt med halva befolkningen på ön. 
Hans far, Sten Allan Olsson, grundare av 
Stena Line, var barnfödd på ön och hans 
släkt har bott på Donsö i flera hundra år.

Donsö Djuphamn är byggd på ponto-
ner och ligger strax utanför den gamla 
hamnen på Donsö. Den ligger i naturligt 
skydd för starka vindar och djupet i den 
nya hamnen är 17 meter, vilket medför 
att man kan ta in donsörederiernas stora 
tankfartyg för service och reparation. 
Detta främjar en levande skärgård med 
många serviceföretag.

Utvecklingen i Göteborgs hamn har 
gått dithän att alla kajer helst skall be-
byggas med bostäder. Detta har krympt 
tillgängliga utrymmen för fartygen att 
lägga till. De stora nya fiskefartygen har 
ingen plats där och i Fiskebäck är ham-
nen för grund. Därför blir Donsö Djup-

hamn en naturlig bas för dessa fartyg när 
de vill ligga i hemmavatten.

– Det är med stor tillförsikt vi har ska-
pat denna nya hamn, säger Jonas Back-
man ordförande i Djuphamnsföreningen 
och vd för tankrederiet Sirius. Hamnen 
har kostat 15 miljoner kronor att bygga 
och det har skett utan att en enda skatte-

krona har använts. Vi kan, vid behov, lätt 
skapa nya kajer i den nya hamnen. 

Rederierna på Donsö kontrollerar över 
40 % av den svenskägda handelsflottan 
även om många fartyg i dagsläget seglar 
under främmande flagg.

Vid invigningen visade många fartyg 
upp sig. Störst var produkttankern Asti-
na på över 11 000 tdw samt bunkerfar-
tygen Coralius, Northern Skagerrak och 
Northern Kattegat. I den gamla hamnen 
kunde man se Börjessons Lyrön. På alla 
dessa fartyg stod det Donsö prydligt 
målat i aktern som hemort.

Bland gästerna märktes många skepps-
redare och representanter för sjöfarts-
klustret men jag vill ändå framhålla den 
tidigare fiskaren Bror-Nils Karlsson 104 
år gammal som från sin permobil nyfiket 
betraktade den nya anläggningen. 

Det är med en stor förtröstan man ser 
man ser framtiden an…
text & foto: krister bång

I strålande högsommarväder invigdes Donsö Djuphamn den 18 maj med över 500 åskådare som åsyna vittnen. 
Initiativtagaren Jonas Backman invigningstalade och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson, 
fick den stora äran att klippa det blågula bandet. Det var många som stod på tribunen denna dag och lovordade den 
speciella anda som finns på Donsö. Alla hjälper varandra och gläds åt det. 

Dan-Sten Olsson.
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Information till dig som beställer en 
mellanliggande besiktning av ditt 
fartyg vars mellanbesiktningsperiod 
sträcker sig till efter den 1 april 2018. 

Efter det datumet gäller nya regler för 
fartyg i nationell sjöfart. De nya reglerna 
bygger på egenkontroll. Det betyder att 
du som är ägare till ett fartyg går igenom 
och ansvarar för säkerheten på ditt fartyg. 

I och med de nya reglerna och att du 
nu ska utföra egenkontroll av ditt fartyg 
innebär det att du inte längre beställer 
sjövärdighets- och fribordsbesiktning hos 
Transportstyrelsen. 

Certifikatens giltighetstid
Trots utebliven påteckning av befintliga 
certifikat är dessa fortfarande giltiga fram 
till det datum som framgår av certifikate-
tens utgångsdatum. I god tid innan cer-
tifikatet(-en) blir ogiltiga kommer Trans-
portstyrelsen att kontakta dig för att boka 
ett datum för kontroll inför nytt certifikat. 
Därefter kommer  nya certifikat att utfär-
das för fartyget (under förutsättning att 
Transportstyrelsen inte hittar några bris-
ter vid besiktningen).

Dokument om godkänd säkerhetsorga-
nisation
För de fartyg som omfattas av 2017:26 är 
certifikatet om godkänd säkerhetsorgani-

sation utan slutdatum och därför behövs 
det heller inte beställas någon tillsyn för 
att förnya detta. Istället planerar vi att 
utföra denna tillsyn i samband med den 
övriga riskbaserade tillsynen. Rederiets 
certifikat är giltigt i fem år och beställs 
av rederiet som vanligt innan slutdatum. 
Fr.o.m 2018 kommer separat certifi-
kat om godkänd säkerhetsorganisation  
(ISM) att utfärdas även för E-fartyg.

Besiktning av botten och skrov
Fartygets botten och skrov ska besiktas 
regelbundet . Den besiktningen utförs tills 
vidare av Transportstyrelsen och beställs 
hos Transportstyrelsens centralbokning 

via e-tjänsten: https://www.transportsty-
relsen.se/sv/sjofart/Fartyg/Besiktning/
fartygsbesiktning/

Transportstyrelsen informerar 

BESTÄLLNING AV 

mellanliggande besiktning

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

Som medlem kan du alltid kontakta vårt kansli eller någon i styrelsen om du be-
höver hjälp. Du får dessutom alla våra publikationer och aktuell information utan 
kostnad. Vid årsskiftet var 115 rederier med sammanlagt 340 fartyg medlemmar i 
föreningen. Fler medlemmar ger en ännu starkare förening.

”Genom att försäkra våra fartyg i Skärgårdsredarnas 
 kollektiva försäkringslösning fick vi en bättre försäkring med 
 högre försäkringsvärde till samma pris.”
 Anders Åman, Skärgårdslinjen i Göteborg. 
 
 För medlemskap kontakta kansliet, info@skargardsredarna.se 
 eller Henrik Börjesson på telefon 070-543 37 82.

VIKTIGA DATUM:
• 31 mars 2018:  

sista dagen för verifiering av 
fartygets uppgifter i EKAN.

• 31 maj 2018:  
sista dagen för självdeklaration  
i EKAN (ska göras årligen).

Mer information om de nya reglerna  
för nationell sjöfart hittar du på vår  
webbplats:  
www.transportstyrelsen.se/sv/ 
sjofart/Fartyg/nationell-sjofart/
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Ifs kaskoförsäkring (hull and machinery) avser skador på far-
tyget och de reservföremål som finns ombord. Den är dessutom 
utvidgad i Skärgårdsredarnas avtal genom att den täcker ma-
skinskador, isskador, alkoholvaror, bunker, övriga tillbehör samt 
krigsförsäkring m. m. Det är en allriskförsäkring vilket innebär 
att i princip alla risker som ett fartyg kan råka ut för täcks av 
försäkringen. Andra villkor kan istället vara skrivna så att endast 
namngivna risker täcks av försäkringen. En allriskförsäkring an-
ses vara en bättre och mer lättförståelig försäkringslösning för 
redaren. Vid en allriskförsäkring så behöver redaren dessutom 
endast visa att skada uppstått och sedan är det upp till försäk-
ringsbolaget att utreda skadan och försäkringstäckningen. Vid 
namngivna risker måste redaren själv visa på vilken risk det är 
som har orsakat skada, till exempel hårt väder, brand, kollision 
etc. En ytterligare fördel med den erbjudna försäkringslösningen 
är att kollisionsansvaret täcks fullt ut. I många andra kaskoför-
säkringar så täcker kaskoförsäkringen en del och P&I-försäk-
ringen resten vilket kan ge upphov till onödiga diskussioner om 
försäkringarna tecknas med olika försäkringsbolag. Eftersom 
många medlemmar i Skärgårdsredarna bedriver en verksamhet 
som skiljer sig från andra redare, som till exempel fraktar last, 
så innefattar avtalet fem stycken klausuler som under uppfyllda 

omständigheter täcker alkoholvaror, personlig utrustning, för-
brukningsmaterial, övriga tillbehör och dessutom beaktas histo-
riska värden vid reparation av fartyg.

Vad täcker då P&I-försäkringen? (Protection and Indemnity, 
vilket alltså är redarens ansvarsförsäkring) Jo, den täcker det 
kontraktuella och utomkontraktuella ansvar som redaren har 
gentemot besättningen, passagerare, andra fartyg, myndighets-
beslut etc. Även bortforsling av vrak ingår, vilket är ett krav för 
fartyg med dräktighet över 300. Försäkringen tecknas genom 
If men med Carina som försäkringsgivare och i enlighet med 
Carinas försäkringsvillkor. Carina är ett helägt dotterbolag till 
Britannia som är världens äldsta P&I-klubb. Typiska skador som 
täcks av denna försäkring är vissa kostnader som uppstår i sam-
band med att någon i besättningen behöver läkarvård, kostnader 
för en passagerare som har skadat sig ombord, då ansvaret för 
detta ligger på redaren, eller kostnader för att städa upp efter till 
exempel ett oljespill. 

Genom Skärgårdsredarnas försäkring med If behöver man som 
redare bara ha kontakt med ett försäkringsbolag och en ska-
dereglerare i Stockholm. Utan denna lösning har man vanligen 
en kaskoskadereglerare på ett försäkringsbolag och en annan 
P&I-skadereglerare på ett annat försäkringsbolag. Att endast be-
höva samarbeta med ett försäkringsbolag och en skadereglerare 
när man har en skada är en smart lösning och gör det helt enkelt 
lättare att vara redare. 

Stefan Bodin, skadereglerare på If, berättar: ”Att arbeta som 
personlig kontaktperson för både kasko och P&I-skador är nå-
got som levererar ett mervärde och jag upplever att enkelheten i 
detta arrangemang uppskattas av våra kunder”. 

Det är viktigt att ha i åtanke att denna artikel är en grov översikt 
av försäkringstäckningen och att om man som medlem vill veta 
mer om Ifs erbjudande så ska man kontakta Willis AB, som mäk-
lar Skärgårdsredarnas försäkring på telefon 08-463 89 78 eller 
e-post: skargardsredarna@willis.com. 

Många fördelar med Skärgårds- 
redarnas medlemsförsäkring

”Att leta efter en heltäckande försäkring för mitt fartyg är ett fantastiskt sätt att spendera min dag” sa ingen någonsin. 
Nej, att teckna försäkring kanske inte är det första man tänker på som redare för det finns så mycket annat som behöver 
säkerställas så som besättning, fartygets underhåll, att uppfylla alla regelverk etc. 
 Tur då att Skärgårdsredarnas medlemmar har en försäkringslösning genom ett avtal med If som täcker både med-
lemmarnas behov av kasko- och P&I-försäkring. Denna artikel ger en mycket kortfattad introduktion till hur detta avtal 
fungerar och vad som täcks av vilken försäkring.

Caroline Stenman Dencker är en av fyra nordiska jurister i Ifs International Transport Law Team och har flera års 
erfarenhet av kaskohandläggning- och reglering från en skandinavisk P&I-klubb. Hon är en Associate i Association of 
Average Adjusters, en engelsk organisation för avancerade kaskoreglerare. Sedan 2017 är hon en av ledamöterna i 
Svensk försäkrings Rederikommitté och i Cefors Plan Revision Forum som arbetar med revisionen av den Nordiska 
sjöförsäkringsplanen. 

Försäkringsinformation
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Från kust & hav

Sjötid på vägfärjor
Från 2018 gäller nya behörighetsregler för den som jobbar på 
Färjerederiets fartyg. Nu får besättningen tillgodoräkna sig sjötid 
för inre fart, när de tjänstgör på frigående vägfärjor. Dessutom 
har kravet på sjötid för att tjänstgöra ombord som motorman/
matros mildrats. Under 2017 ändrades kravet till sex månaders 
sjötid, i stället för som tidigare, arton månader. Detta innebär 
stora möjligheter både för unga som söker sjöerfarenhet, och 
för Färjerederiet som varje år behöver flera hundra timvikarier, 
säsongsmedarbetare och tillsvidareanställda. Rederiet söker 
sommarvikarier i hela landet inför högsäsongen 2018. Under de 
kommande åren kommer rederiet också att rekrytera personal 
för tjänstgöring året om över hela landet.

Strömma samarbetar med Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB
I år är det premiär för ett helt nytt samarbete mellan Strömma 
och Gripsholms-Marie-freds Ångfartygs AB (fortsättningsvis 
kallat GMÅAB). Stromma kommer att sälja och marknadsföra 
GMÅABs guidade båtutflykt mellan Stockholm och Mariefred 
med ångfartyget Mariefred i sina kanaler. 
 Ångfartyget Mariefred har sedan 1903 årligen varit i trafik  
på traden Stockholm-Mariefred och har därmed en unik  
historia. Idag är turen en heldagsutflykt med guidning och  
besök i Mariefred och/eller på Gripsholms slott. Ombord finns 
både passagerarutrymmen och restaurang i tidstypiska varsamt 
renoverade salonger. Turen kommer även fortsättningsvis att 
köras i GMÅABs regi men även säljas och marknadsföras under 
Strommas varumärke Strömma Kanalbolaget där en stor del av 
kryssningarna bygger på kulturella och historiska upplevelser. 
 – Syftet med samarbetet är att vi ska stärka varandra,  
säger Peter Henricson Affärsområdeschef Stromma Sverige. 
Via Strommas försäljnings- och marknadskanaler når GMÅAB 
en bredare och förhoppningsvis ny målgrupp samtidigt som 
Strömma Kanalbolaget stärker sitt utbud med denna historiskt 
unika tur. Det är en win win-situation helt enkelt.

Handbok mot sexuella trakasserier
WISTA, tillsammans med organisationerna International 
Seafarers' Welfare and Assistance Netword (ISWAN) och Anglo-
Eastern Ship Management Limited, har i publicerat en handbok 
för ombordpersonal. Handboken vill upplysa personal om hur 
man bygger upp och upprätthåller en hållbar social miljö om-
bord, med fokus på mångfald och jämställdhet mellan kön.
Enligt ett pressmeddelande från organisationerna är boken till 
för både juniora och seniora befäl och ämnar till att upplysa om 
utmaningar som kvinnor ombord på fartyg kan mötas av. Det kan 
handla om allt från sexuella trakasserier och mobbing till allmänt 
negativa attityder mot kvinnor från manliga kollegor.
– Shippingbranschen är en global industri som blir starkare och 
starkare för varje år tack vare ökad jämställdhet. Handboken 
representerar ett viktigt samarbete mellan industri-, välfärds- 
och den ideella sidan av sjöfarten för att skapa en global indu-
stri som är inkluderande och stark, säger Despina Panayiotou 
Theodosiou, ordförande i WISTA International.

Karolina ny ordförande för Wista Sweden
Wista Sweden har valt en ny styrelse med WWL:s Karolina 
Kjellgren som ordförande. Föreningen, som är den svenska  
grenen av globala nätverket Women’s International Shipping  
and Trading Association, har haft sitt vårmöte i Malmö.
 Styrelsens sammansättning efter nyval och omval är: 
Ordförande Karolina Kjellgren, WWL, Vice ordförande Pia 
Berglund, Svensk Sjöfart, Sekreterare Carina Olofsson, Fortum 
Värme, Kassör Elisabeth Heino, Greencarrier, Övriga ledamöter: 
Gertrud Hermansen, Align Agency, Jeanette Wetterström, Age 
R Consulting, Cajsa Jersler Fransson, Sjöfartsverket, Carolina 
Kihlström, Svensk Sjöfart, Linda Svenson, isbrytaren Atle.

Nöjda fartygsresenärer i Stockholm
Jämfört med året innan ökade det totala antalet resenärer inom 
den sjöburna kollektivtrafiken i Stockholmsregionen med 6,3 
procent till närmare 5,7 miljoner under 2017. Såväl inom pendel-
båtstrafiken som inom skärgårdstrafiken noteras tillväxt. Detta 
framgår av den årsrapport för 2017 som trafiknämnden inom 
Stockholms läns landsting har publicerat.
 Samtidigt uppges 97 procent av båtresenärerna vara nöjda 
med trafiken 2017, vilket gör sjötrafiken till det klart populäraste 
kollektivtrafikslaget i Stockholmsregionen.
 – Självklart är det glädjande att båtresenärerna är nöjda med 
trafiken. Ska vi klara klimatutmaningarna måste vi erbjuda re-
senärerna attraktiva kollektivtrafiklösningar och där ser vi att 
båttrafiken har en självklar roll. Därför satsar Centerpartiet och 
alliansen på en fortsatt utbyggd kollektivtrafik till sjöss, säger 
skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming.

Rekordfå svenska handelsfartyg 2017
Den svenskregistrerade flottan av större lastfartyg och passa-
gerarfartyg (på minst 100 brutto) minskade under 2017 från 310 
till 304 fartyg, eller med 2 procent. Det framgår av ny officiell 
statistik om fartyg som Trafikanalys har publicerat. Det har aldrig 
tidigare funnits så få svenskregistrerade fartyg som idag. Sedan 
jämförbar statistik började samlas in för 50 år sedan har antalet 
fartyg minskat med två tredjedelar. Av de 304 svenskregistrera-
de fartygen 2017 var 114 lastfartyg och 190 passagerarfartyg.
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Vinnarna i Stena Line Propeller Prize 2018
Stena Line Propeller Prize 2018 delades ut i maj på innovations- 
eventet Innovation Day 18 i Karlskrona. Vinnaren i kategorin 
Marin teknik blev Green City Ferries från Stockholm och vinnaren 
i kategorin ICT (Informations and Communications Technolgy) 
blev Yellowfish från Ronneby.
 Stena Line Propeller Prize är ett entreprenörspris, instiftat  
av Stena Line, som 
sedan 2015 tilldelas 
ett ungt tillväxtföretag 
inom ICT-området, 
samt ett motsvarande 
inom marinteknikom-
rådet. Prissumman 
är på 100 000 kr 
vardera. Det utlyses 
av Blue Science Park 
med prisutdelning på 
Innovation Day.

Motivering, vinnaren i kategorin Marin teknik:
The winning company has been able to develop a product  
with an established proof of concept and has done their  
homework when it comes to market research and identified 
their general market as well as first target. They also have a 
product with a sustainable profile. Green City Ferries, provides 
emission free waterborne traffic solutions. This means ferries 
and charging stations.

Maritima Mötesplatsen under Almedalsveckan
2 juli – 5 juli har sjöfarten som vanligt under Almedalsveckan gått 
samman och ordnar ett 20-tal seminarier och mingel under det 
gemensamma namnet Maritim Mötesplats. Programmet börjar 
nu ta form och under följande teman anordnas en mängd semi-
narier i Gotlandsbolagets trädgård, Hamngatan 1:

Måndag 2 juli  – miljö och hållbarhet
Tisdag 3 juli  – samhällsbyggnad och infrastruktur
Onsdag 4 juli  – besöksnäring och turism
Torsdag 5 juli  – framtid och rekrytering

Måndag och onsdag blir det Maritima mingel klockan 17
Vid onsdagens lunchseminarium med rubriken Hur får vi längre 
säsong för besöksnäringen? medverkar Ulrika Kommes, Laponia 
Rederi AB och Niklas Nordström, (S) Kommunalrådet i Luleå. 
Moderator är Erik Froste, Färjerederiet. 
 Organisationerna som står bakom den Maritima Mötesplatsen 
är Maritimt Forum, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårds-
redarna, Sveriges Hamnar, Lighthouse, Transportföretagen och 
Svensk Sjöfart. 

Regler för vattenbruk och fiske ses över?
Regelverket som reglerar vattenbruk borde ses över och det 
krävs effektivare uppföljningssystem av fiskeriförvaltningen. 
Det tycker miljö- och jordbruksutskottet som vill att riksdagen, 
genom två tillkännagivanden, uppmanar regeringen att se över 
regelverket för vattenbruk och uppföljningssystem inom fiske-
området. För att det ska vara möjligt att satsa på vattenbruk 
anser utskottet att strandskyddsreglerna behöver göras mer 
tillåtande, att processen för att få tillstånd borde kortas och att 
tillstånden borde gälla under en längre period. Utskottet föreslår 
därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över regelverket 
som reglerar vattenbruk. 
 Fisket i Sverige ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt. 
För att kunna göra det krävs kontinuerlig uppföljning av fiskets 
och vattenbrukets effekter på ekosystemet. Utskottet ser att  
det finns brister i det nuvarande systemet för uppföljning av  
fiskbestånd, det saknas bland annat viss statistik över fångst.

Nya utbildningar i Kalmar
På Sjöfartshögskolan i Kalmar ges fortbildningar inom så-
väl hållbar sjöfart som maritimt ledarskap. Tillsammans med 
Färjerederiet har Sjöfartshögskolan utvecklat kursen Eco-
shipping. Målet med utbildningen, som även är inkluderad i  
sjökaptensprogrammet, är att göra skärgårdssjöfarten mer  
hållbar genom reducerad bränsleförbrukning. Framför allt  
handlar det om att utveckla manövreringstekniken. 
 – Det är svårt att nämna en faktor som är viktig i Eco-shipping, 
men vi upplever att det är ett stort steg från att ha kunskap och 
vetskap om olika påverkande faktorer till att i realiteten faktiskt 
agera. Med andra ord handlar det om attityd och beteende, 
säger Jan Snöberg, universitetslektor vid Sjöfartshögskolan i 
Kalmar.
 Enligt Snöberg varierar i dag kunskapen om Eco-shipping 
stort bland yrkesverksamma sjöbefäl.
 – Många tänker bara ”slow steaming” och är inte så engage-
rade i övriga frågor eller körsätt. Vi kan konstatera att det vid en 
ankomst skiljer den dubbla bunkerförbrukningen mellan olika be-
fäl. Variationen i körsätt är mycket stor, även om kursdeltagarna 
vet att vi mäter deras bunkerförbrukning. Spridningen mellan oli-
ka individer minskar sedan snabbt under en kurs i Eco-shipping.
 Förutom att ge Färjerederiet specialanpassade kurser inom 
området så ger man även kurser i Eco-shipping för bland annat 
danska, finska och åländska rederier. Utbildningar hålls även i 
Vaxholm. Enligt Jan Snöberg ger en typisk Eco-shipping kurs 
för Färjerederiet förbättringar i körsätt med 20-30 procent, vilket 
motsvarar en minskad bunkerkostnad på cirka 250. 000-300. 000 
kronor per år och led. (KÄLLA SJÖFARTSTIDNINGEN)

  
Styrsöbolaget startar kommersiell linje till Hönö Klåva
Det finns sedan några år tillbaka ett intresse från Öckerö  
kommun att få till en båtlinje sommartid till och från Göteborg. 
Även från Styrsöbolagets sida betraktas det som intressant  
varför man nu tar steget fullt ut och startar en linje på sommaren 
till Hönö Klåva. 
 Sett ur ett historiskt perspektiv trafikerades hela norra skär-
gården kommersiellt året runt från Göteborg fram till hösten 
1969 när dåvarande Öckeröbolaget helt upphörde med trafiken.  
Södra skärgården trafikeras sedan en tid tillbaka från Stenpiren 
med ett stort resande både för turister men framförallt öbor som 
ser det som en naturlig del av sin pendling. 

 – En linje från Stenpiren via Eriksberg 
till Hönö Klåva binder åter samman 
Göteborgs stad med norra skärgården. 
Hönö Klåva har under de senaste decen-
nierna förvandlas från enbart fiskehamn 
med närliggande bad till ett attraktivt 
resmål som bör locka ett stort antal att 
välja båt som färdmedel, säger Ellinor 
Svensson, trafikchef på Styrsöbolaget.

Visbys nya kryssningskaj klar
2016 påbörjades arbetet med den nya kryssningskajen i Visby 
och i enlighet med tidsplanen har kajen nu öppnats för anlöp. 
Det är Region Gotland som har byggt kajen och CMP ansvarar 
för driften. Två fartyg på vardera cirka 340 meter kan samtidigt 
anlöpa kryssningskajen. Totalt sträcker den sig, inklusive land-
fäste, cirka 600 meter ut i havet. Terminalen i anslutning till kajen 
är 300 kvadratmeter och är avsedd för service till passagerare 
och besättning. Nyfikenheten för den nya kajen var stor vid invig-
ningen, flertalet besökare tog tillfället i akt att gå ut på den 599,5 
meter långa kajen som dagen till ära var öppen för besökare. Det 
var omkring 2 000 nyfikna gotlänningar som passade på att ställa 
frågor till många av de aktörer, med koppling till kryssningsindu-
strin, som fanns på plats, t ex Gotlands Museum, Gotland Cruise 
Network, Gotlands Guideförning.

Medlemsrederiet Green City Ferries 
driver bland annat det elektrifierade 
fartyget Movitz. FOTO: LEENA TEGEVI
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INFORMERAR – SJÖFART 1/2018
Transportstyrelsen distribuerar med viss regelbundenhet ange- 
lägna meddelanden och budskap varvat med händelser som  
andra inom sjöfarten råkat ut för. Syftet med informationen är  
att öka kunskapen och säkerhetsmedvetandet hos sjöfartens 
aktörer på alla nivåer. I den svenska skärgårdstrafiken har vi  
haft ett par fall där personer trillat i vattnet.
 Vid ett tillfälle låg ett mindre passagerarfartyg och tryckte  
mot kaj samtidigt som man tog ombord passagerare. En ny 
befälhavare övningskörde och det blåste en del. Fartyget gled 
ut något från kajen varvid landgången gled av fartyget och två 
passagerare trillade i vattnet mellan fartyget och kajen. Det var 
relativ kallt både i luften och vattnet och passagerarna blev ned-
kylda och ådrog sig mindre skrapsår. De kunde lyckligtvis fiskas 
upp ur vattnet nästan omedelbart med hjälp av besättning och 
andra passagerare.
 Vid ett annat tillfälle skulle en passagerare gå ombord på ett 
mindre passagerarfartyg för att åka till jobbet. Vid ombordstig-
ningen rörde sig fartyget varvid passageraren tappade fotfästet 
och trillade så att hakan och armen slog i och sen trillade perso-
nen ifråga ner i vattnet. Även i detta fall fick den olycksdrabbade 
assisteras av andra passagerare upp ur vattnet och ta sig till 
sjukhus för omplåstring och kontroll på grund av nedkylning.
Gemensamt för båda fallen är att färjorna inte lyckats hålla sin 
position i samband med ombordtagande av passagerare. Det är 
alltid ett tidspressat jobb att köra trafik enligt tidtabell, men det 
gäller att vara noggrann med uppsikt och rutiner när passagera-
re ska förflytta sig mellan land och fartyg.

Nya fartyg
Rederi AB Ballerina har köpt fartyget Nämdöfjärd.

Transportstyrelsen

Medlemsnytt

Färjerederiet bygger laddhybriden Tellus
Vägfärjan Neptunus kommer att få ett systerfartyg på 
Gullmarsleden under sommaren 2019. Färjans namn blir Tellus. 
Hon byggs som laddhybridfartyg och blir därmed Sveriges  
största miljövägfärja. Tellus byggs för att drivas med elektricitet 
genom batterier. Fartyget levereras och sätts i trafik innan hen-
nes laddstationer kommit på plats vid Gullmarsfjorden.
 – Från liknande projekt i våra grannländer vet vi att utmaningen 
med effektiv och snabb laddning av fartyget fordrar specialan-
passade lösningar, och dessa kommer successivt att byggas, 
sedan den nya färjan tagits i drift, säger Färjerederiets projektle-
dare Fredrik Skeppstedt.
 Gullmarsleden är en av landets tyngst trafikerade vägfärje- 
leder, 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. Gullmarsfjorden 
erbjuder en unik och skyddsvärd havsmiljö.

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

De frigående fartyg som rederiet investerat i under senare år har 
fått namn med astronomi som tema. Det finns en stark koppling 
mellan sjöfart och astronomi, med tanke på både forna tiders 
skickliga navigatörer och dagens satellitbaserade navigering. 
Med namnet Tellus vill Färjerederiet signalera eldrift, men också, 
att vi måste ha omsorg om vårt jordklot och utveckla hållbara 
miljölösningar för framtiden.

Det femte trafikslaget
Det nya trafikslaget pråmtrafik, som håller på att etablera sig i 
transportsystemet, klarar att gå i trafik hela året – isvintrar till 
trots. Det har ett första europeiskt isnavigationstest för pråm- 
trafik visat. Testet har genomförts i Mälaren av KTH, Institutionen 
för Farkost och Flygteknik. Testet väntas få betydelse inte bara 
för pråmfartyg på svenska vattenvägar, utan även för nya färjor i 
kollektivtrafiken samt för andra EU-länder där isen är ett problem 
vintertid.
 – Testresultaten ger rederiet/logistikaktören möjlighet att be-
döma rimligheten i affärsmodellerna, säger professor Magnus 
Burman, forskare på KTH, Inst. för Farkost och Flygteknik. Det 
går att sätta siffror på vad det innebär att operera i is. Vi kan visa 
på effekterna. 
 EU-klassad pråmtrafik med specialbyggda, högteknolo-
giska pråmar är en ny möjlighet för city- och regionlogistiken. 
Pråmfartygen kan lyfta stora mängder gods från trånga gatuut-
rymmen till vattenvägen. Varuägare och transportköpare kan 
välja mellan ytterligare ett trafikslag. För samhällets del minskar 
miljö-och energibelastningen och transportsystemet blir mer  
effektivt och hållbart. (KÄLLA: AVATAR LOGISTICS)

Tellus kommer att likna Neptunus men får ett helt annat, miljö- 
anpassat framdriftsystem. Hon blir en laddhybridfärja.

för att man nu får räkna sjötid  
på frigående vägfärjor!

för att delegationsföreskriften  
fördröjs hela tiden.

Redaktionen tycker till:
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Therese Mattsson ny generaldirektör för Kustbevakningen
Therese Mattsson tillträdde sin tjänst vid Kustbevakningen den 
1 juni.  Hon har sedan 2011 arbetat som generaltulldirektör och 
chef för Tullverket.
 − Therese Mattsson är en erfaren generaldirektör som har lång 
erfarenhet av att arbeta inom "blåljus sektorn". Jag ser verkligen 
fram emot att få jobba tillsammans med Therese, säger över- 
direktör och tillförordnad generaldirektör Anders Kjaersgaard. 
Therese Mattsson har en juridisk kandidatexamen och har  
genomgått polischefsutbildningen. Tidigare har hon bland 
 annat arbetat på Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen och  
på Skatteverket. Hon har även varit chefstjänsteman vid  
Kansliet för krishantering vid Statsrådsberedningen.
 − Jag är mycket glad över att få möjlighet att leda 
Kustbevakningen som är en myndighet som gör skillnad för 
samhället. Under många år har jag följt Kustbevakningens fina 
arbete såväl som ledamot i myndighetens insynsråd som ge-
nom nära samverkan mellan Tullverket och Kustbevakningen, 
säger Therese Mattsson, tillträdande generaldirektör för 
Kustbevakningen.  

Nya ansikten på Viking Life Saving Equipment i Stockholm
Magnus Bjellqvist och Line Jensen är nya på VIKING LIFE-
SAVING Equipments kontor i Stockholm. Magnus kommer  
ansvara för försäljningen av livflottar, överlevnadsdräkter, flyt- 
västar och tillbehör på Östkusten. Magnus jobbade tidigare på 
Watski med försäljning till butiker och servicevarv på Östkusten. 
Line kommer närmast från 2 år på VIKING’s huvudkontor i Esbjerg, 
Danmark. Line kommer sköta mycket av administrationen. Vid  
frågor kontakta gärna Magnus Bjellqvist,  mbj@viking-life.com   
tele: +46 8 408 907 04

Fossilfria vägfärjor
Regeringen har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att analy-
sera förutsättningarna för en omställning till fossilfrihet för stat-
ligt ägda fartyg, till exempel vägfärjor och lotsbåtar. Trafikverket 
ska också lämna förslag till en strategi inklusive åtgärder.
 Trafikverket ska utgå från minst två alternativa målår – 2030 
och 2045 – och identifiera vilka effekter som kan nås och vilka 
kostnader som kan uppstå. Med det som underlag ska en strate-
gi tas fram, som visar i vilken ordning åtgärder bör vidtas och hur 
de bör följas upp.
 – Staten ska vara ett föredöme i den omställning som hela 
transportsektorn måste göra. Därför är uppdraget en viktig del i 
regeringens arbete med att utveckla hållbara transporter, säger 
Tomas Eneroth, infrastrukturminister.
 Sveriges klimatmål har bland annat slagit fast att växthus- 
gasutsläppen för inrikes transporter, förutom luftfart, ska  
minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Museifartyg, 
Försvarsmaktens fartyg och Sjöfartsverkets isbrytare ska  
exkluderas ur analysen. Uppdraget ska redovisas senast den  
20 december 2018 till Regeringskansliet.

Kraftigt minskade utsläpp för Karin
Vägfärjan Karin trafikerar Skanssundsleden mellan Hörningsnäs 
och Mörkö, strax söder om Södertälje. Färjerederiet har bytt 
ut de fyra motorerna mot två nya som är försedda med SCR-
katalysatorer (Selective Catalytic Reduction). Enligt Färjerederiet 
minskar utsläppen av partiklar med mellan 50-75 procent och ut-
släppen av koloxid och kväveoxider med mellan 75-90 procent.

Historiskt beslut om att minska sjöfartens utsläpp 
Den internationella sjöfarten ska sträva efter att vara fossilfri så 
snart som möjligt. FN:s sjöfartsorganisation IMO har efter inten-
siva förhandlingar enats om en överenskommelse om hur växt-
husgasutsläppen ska minska. Transportstyrelsen har förhandlat 
för Sveriges räkning.
 Målet är att de årliga utsläppen av växthusgaser från den in-
ternationella sjöfarten ska kulminera så snart som möjligt och 
därefter minska med åtminstone 50 procent till 2050 jämfört med 
2008 års nivå, och sträva mot fossilfrihet så snart som möjligt. 
Det fastslår staterna i en initial strategi med ett antal mål och 
principer för organisationens fortsatta arbete med att utveckla 
konkreta styrmedel.
 – Beslutet är en framgång för IMO och dess medlemmar. 
Man har haft stor press på sig att visa att sjöfarten tar sin 
del av ansvaret för att minska påverkan på klimatet, säger 
Pernilla Wallin, ställföreträdande sjö- och luftfartsdirektör på 
Transportstyrelsen. Beslutet är ett resultat av flera års intensiva 
förhandlingar. Den stora utmaningen har varit att hitta ambitions-
nivåer som är rimliga och godtagbara för alla världens stater. 
 – Det är mycket glädjande att man lyckats enas om absoluta 
utsläppsminskningar till år 2050. Det kommer att krävas stora 
insatser för att utarbeta de åtgärder som krävs för att nå målet, 
säger Pernilla Wallin. 
 Överenskommelsen är viktig för Sverige som har en uttalad 
målsättning att vara fossilfritt år 2045. För att uppnå detta mål 
måste varje sektor bidra för att minska sin del av utsläppen.
 IMO har arbetat med klimatfrågan sedan mitten av 1990-talet 
och antog år 2011 bindande tekniska och operativa regler om 
energieffektivisering, i syfte att bidra till begränsning av utsläpp 
av växthusgaser. IMO antog också ett datainsamlingssystem år 
2016, vilket är tänkt att utgöra underlag för framtida åtgärder.  

Miljö & teknikPersonnytt

Magnus Bjellqvist. Line Jensen.
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FRÅGA:
Vilka certifikat måste förnyas av Transportstyrelsen 
nu när de nya reglerna för nationell sjöfart 2017:26 
har införts?  

Fredrik Hellsberg på Transportstyrelsen svarar:
Fartcertifikat och nationellt passagerarcertifikat som  
redarna har idag ska förnyas innan de går ut. Det inne-
bär att innan utgångsdatum kommer TS att utföra en 
tillsyn mot 2017:26 för att se att egenkontrollsystemet  
är på plats. Det nya certifikatet kommer inte att ha  
något utgångsdatum utan gäller ”för evigt”. Den tillsyn 
som sedan sker är riskbaserad. Även stickprovs- 
kontroller kan ske.

Passagerarfartyg (ingen bruttogräns) och lastfartyg 
över 500 ska även ha certifikat om godkänd säker-
hetsorganisation (ISM). Dessa certifikat saknar också 
utgångsdatum och gäller ”för evigt”. De rederier som 
har passagerarfartyg (ingen bruttogräns) eller lastfartyg 
över 500 ska ha dokument om godkänd säkerhetsor-
ganisation (DOC). Detta certifikat är giltigt i fem år men 
utan mellanliggande påteckning. 
Bottenbesiktningarna styrs av de intervall som anges i 
föreskriften. Däremellan ska underhåll ske enligt egen-
kontroll. Torrsättningar ska ske enligt branschpraxis 
och utföras av kompetent personal. 

Läsarnas frågor
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Samarbete för klimatsmart sjöfart 
Föreningen Svensk Sjöfart, ABB Sverige AB, ABB Marine Oy, 
Stena Rederi AB, och forskningsinstitutet RISE har beslutat om 
samarbete för ökad elektrifiering av sjöfarten. Organisationerna 
ska gemensamt bidra till klimatsmart sjöfart, internationell 
konkurrenskraft och ökade exportmöjlighet för grön teknik. 
Samarbetet går under namnet Electromobility for Shipping.
 – Genom att samarbeta och använda all den kunskap som 
Sverige besitter har vi en unik chans att fortsätta vara världs- 
ledande inom klimatsmart sjöfart. Innovativa lösningar krävs  
för att stärka svensk konkurrenskraft samtidigt som hållbara 
transporter främjas. Det är därför mycket glädjande att vi idag 
tillsammans tar stora kliv framåt i rätt riktning genom att teckna 
ett unikt samarbetsavtal för elektromobilitet inom sjöfarten,  
säger Pia Berglund, vice vd, Svensk Sjöfart.
(KÄLLA SVENSK SJÖFARTSTIDNING)

Elektriskt höghastighetsfartyg utvecklas
Rogaland kommun och NCE Maritime CleanTech har tilldelats 
11,7 miljoner euro för att utveckla ett helelektriskt höghastig-
hetspassagerarfartyg som ska trafikera mellan Stavanger och 
Hommersåk på norska västkusten. Detta är ett av de högsta 
beloppen som har tilldelats ett enda projekt i EU: s Horizon2020-
forskningsprogram, och projektet kommer att revolutionera 
norsk produktion av nollutsläppsfartyg, enligt NCE Maritime 
CleanTech. Projektet kommer också att genomföra två studier för 
samma typ av fartyg för London och Belgiens inre vattenvägar.

Miljoner till biogassatsningar
Regeringen skjuter till 200 miljoner kronor till ett innovationsklus-
ter för flytande biogas. Syftet med satsningen är att skynda på 
omställningen till fossilfria tunga transporter. Med miljonerna ska 
Energimyndigheten inrätta ett innovationskluster för att stötta 
utveckling och användning av flytande biogas i tung trafik, däri-

bland sjöfart. Man vill också synliggö-
ra smarta lösningar för omställning till 
fossilfri tung trafik och skapa möjlig-
heter för export av både kunskap och 
svensk teknik. 
− Hittills har vi mest använt biogas i 
vägtransporter, men vi ser att den har 
goda möjligheter att ersätta fossila 
bränslen inom industri och sjöfart, sä-
ger miljöminister Karolina Skog (MP).
Regeringens ambition är att Sverige 
ska bli världens första fossilfria väl-
färdsland. (KÄLLA SVENSK SJÖFARTSTIDNING)

Elektrifiering, en pusselbit för fossilfri sjöfart
Sverige har ambitionen att nå en fossiloberoende fordonsflotta 
2030, och har sedan 1 januari 2018 ett nytt långsiktigt klimatmål 
som innebär att det år 2045 inte skall finnas några nettoutsläpp 
av växthusgaser till atmosfären. I en ny förstudie från Lighthouse 
analyseras behov och möjligheter av elektrifiering av sjöfarten för 
att kunna minska sjöfartens miljöpåverkan.
 Utvecklingshastigheten inom området maritim elektrifiering är 
hög, och nya innovativa projekt dyker upp kontinuerligt. Det finns 
olika grad av elektrifierade lösningar på fartyg – dieselelektrisk, 
batterihybrid och helelektriskt. Inom de fartyg där batterier an-
vänds är litiumjonbatterier den vanligast förekommande typen. 
I dagsläget finns olika grad av elektrifiering exemplifierade inom 
olika fartygssegment. Generellt syns elektrifiering inom de seg-
ment där fartyg opererar med mycket varierande effektbehov. 
En hög grad av elektrifiering syns inom passagerarfartyg, där 
flera exempel finns på helelektriska passagerarfartyg, framförallt 
i Norge, men även ett fåtal exempel i Sverige. Dessa trafikerar 
längs en definierad rutt på kortare sträckor. I Sverige finns även 
exempel på helt eldrivna linfärjor för ännu kortare sträckor. 
(KÄLLA LIGHTHOUSE)

Världsbäst inom sjöfartens klimatomställning
Den nya OECD-rapporten Decarbonising Maritime Transport: 
The Case of Sweden, med OECD:s och ITF:s (International 
Transport Forum) sjöfartsexpert Olaf Merk som huvudförfattare, 
berömmer miljöarbetet inom den svenska sjöfarten. Enligt rap-
porten ligger den svenska sjöfartens klimatomställning i framkant 
jämfört med andra sjöfartsnationer. Slutsatserna från rapporten 
visar att samarbete, finansiering och regelverk är nyckelord och 
bidragande faktorer för den svenska sjöfartens unika klimatom-
ställning. Nu är följande utmaning, enligt rapporten, att skala upp 
pågående initiativ, exempelvis med mer finansierings- och policy-
stöd – både nationellt och globalt.
 För att främja fortsatt kilmatomställning uppmanas regeringen 
att öka antalet finansiella verktyg och incitament, till exempel en 
CO2-fond enligt norsk NOx-modell. Att arbeta för en minskning 
av sjöfartens CO2-utsläpp kunde också vara en del av statliga 
Skeppshypoteks uppdrag vid finansiering av fartyg. Vidare före-
slås regeringen ändra beskattningssystemet så att det gynnar en 
minskning av CO2 inom sjöfarten. Minskade CO2-utsläpp kunde 
också vara kriterier vid offentlig upphandling av passagerartrafik 
inom skärgården. Samarbetsplattformar som Zero Vision Tool 
borde stödjas för att uppmuntra till samarbete mellan intressen-
ter, framgår det också av rapporten. 
 – Lärdomar från Sverige bör spridas utanför landets gränser. 
Exempelvis kan både FN:s sjöfartsorganisation IMO och Öster-
sjöländernas samarbetsorganisation Helcom vara plattformar  
där svensk expertis bör användas, säger Olaf Merk.
 – Nu är vi i sjöfartsbranschen beredda att ta nästa steg mot 
fossilfrihet och branschorganisationen Svensk Sjöfart har sedan 
länge antagit en vision om noll utsläpp av CO2 till 2050. Vi stödjer 
flera av de förslag som rapporten presenterar och teknikom-
ställning är en viktig del för att gå mot fossilfrihet, säger Fredrik 
Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Svensk Sjöfart.
 – På global nivå har jag inte alltid varit imponerad av sjöfartens 
klimat- och hållbarhetsarbete. Men i Sverige anslöt de sig på 
eget bevåg till 2030-arbetet och är en stark pådrivande kraft 
för fossilfrihet, så att sjövägen verkligen blir miljövägen, säger 
Mattias Goldmann, vd för 2030-sekretariatet och Fores.

Echandia Marine kan få driva snabbåtar mellan Oslo  
och Fornebu
Det svenska företaget som har rederiet Green City Ferries med 
de båda eldrivna båtarna BB Green och Movitz för diskussioner 
med fylkeskommunen i Oslo om att sätta in två snabbåtar av 
samma typ som BB Green på rutten Oslo Fornebu. Den färje-
linjen lades ner för två år sedan pga för lågt kundunderlag, men 
nu menar Echandia Marine att två mindre snabbåtar som även 
kan ta cyklar ombord skulle kunna köras utan subventioner. Man 
räknar dock med att få sponsorer till projektet. Förutsättningen 
är också att kommunen investerar i laddinfrastruktur för båtarna 
och att biljetterna ger tillgång till övriga transportnätet. Båtturen 
skulle ta 15 minuter och laddtiden i Oslo blir 10 minuter. Båtarna 
tar 80 passagerare och ambitionen är att starta turen 1 maj 2019.
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Koldioxidinfångning 
Preem inleder en förstudie om demonstrationsanläggning för 
koldioxidinfångning, så kallad Carbon Capture and Storage 
(CCS) vid raffinaderiet i Lysekil. Förstudien, som genomförs  
under våren 2018, ska undersöka om det går att uppföra en  
demonstrationsanläggning vid Preems raffinaderi i Lysekil för  
att fånga in koldioxid och därmed minska anläggningens utsläpp 
av växthusgaser. Ambitionen är en fullskalig CCS-anläggning för 
koldioxidinfångning vid raffinaderiet som sedan transporteras 
med båt till den planerade CCS-knutpunkten på norska väst- 
kusten och permanent lagring i Smeaheia.
 – Visionen är en fullstor CCS-anläggning som minskar raffina-
deriets utsläpp av växthusgaser radikalt. Vi vill leda omvandling-
en mot ett mer hållbart samhälle och då måste vi ta ansvar för 
att minska vår verksamhets klimatpåverkan. Att kunna minska 
utsläppen av växthusgaser via CCS-teknik är ett viktigt steg i att 
nå svenska och globala klimatmål, säger Mattias Backmark,  
chef för affärsutveckling på Preem.

Forskningsprogram för fossilfria sjötransporter
Energimyndigheten avsätter 83 miljoner kronor för ett sexårigt 
forskningsprogram med fokus på energieffektiva och fossilfria 
sjötransporter. Programmet startar under 2018 och pågår fram 
till 2023. Energimyndigheten uppger att analyser inför program-
met visar att insatser inom sjötransportområdet har goda möj-
ligheter att leda till ökad hållbarhet och en stärkt konkurrenskraft 
för den svenska maritima sektorn, där det finns rederier, marin-
tekniska företag, akademier och myndigheter som har en vilja att 
implementera forskningsresultat och innovationer.
 – Med det här programmet vill vi också locka aktörer som tra-
ditionellt inte söker Energimyndighetens utlysningar men som 
kan bidra till ökad kunskap och aktiviteter inom omställningen 
till ett energieffektivt och fossilfritt sjötransportsystem, säger 
programansvarige Magnus Henke på Energimyndigheten i ett 
pressmeddelande.
Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse, anser att detta är 
ett mycket viktigt program.
 – Många av sjöfartens stora utmaningar är energirelaterade 
och det har fram tills nu inte funnits något utrymme för specifikt 
sjöfartsprogramfrågor i Energimyndighetens programportfölj. 
Det finns många duktiga och framsynta aktörer inom svensk 
rederinäring och bland de marintekniska företagen som kan på-
verka sjöfartsoperationer och tekniska installationer långt utanför 
Sverige, med möjlighet till ökad sysselsättning och exportintäkter.  
(KÄLLA SVENSK SJÖFARTSTIDNING)

Ny klimatsatsning – regeringen föreslår premie för  
elutombordare
Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten 2018 att elfordons- 
premien utvidgas till att även inkludera eldrivna utombords- 
motorer till båtar. Samtidigt fylls premien på med ytterligare  
45 miljoner kronor för 2018. Vårändringsbudgeten bygger på en 
överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. 
Sverige är ett av världens mest fritidsbåtstäta länder. Utsläppen 
från fritidsbåtarna till luft och vatten sker koncentrerat under en 
kort säsong vilket gör att påverkan på miljön är markant. Äldre 
motorer i fritidsbåtar ger upphov till stora utsläpp av kolväten, 
som bland annat kan påverka olika vattenorganismer negativt. 
Genom att nu inkludera elutombordsmotorer i elfordonspremien 
breddar regeringen möjligheterna för människor att delta i om-
ställningen till det fossilfria samhället. Samtidigt är det en viktig 
åtgärd för att skapa rena och levande hav och sjöar. Bidraget ska 
motsvara 25 procent av inköpspriset inklusive moms, men det 
ska finnas ett maxbelopp för att bidraget ska få en bred sprid-
ning. Maxbeloppet kommer vara 10 000 kronor.

Självseglande svensk båt på gång
I drygt ett år har professor Jakob Kuttenkeuler tillsammans forska-
re och studenter jobbat med båten Maribot Vane som ska klara av 
att segla helt autonomt. Mekaniken är på plats och fungerar, och 
nu är det dags för nästa steg: Att ge båten artificiell intelligens.
Målet: Att bygga en segelbåt som kan klara sig själv i minst en 
månad i vilket väder som helst. Syftet: Att studera miljön. Men 
vinsten då?
 – Att kunna skicka farkoster till ogästvänliga och eländiga  
platser med uselt väder där dessa sedan själva kan studera mil-
jön, det är därför vi skapat denna båt. I slutändan kommer  
en sådan här båt kosta lika mycket som att hyra ett vanligt fartyg 
ett enda dygn. Så det finns en hel del pengar att spara, säger 
Jakob Kuttenkeuler, professor på Centre for Naval Architecture 
vid KTH. Han berättar att projektet tog sin början när han skicka-
de in en ansökan om forskningsfinansiering till Sjöfartsverket och 
fick den beviljad. Segelbåten byggs i "lagom skala", som Jakob 
Kuttenkeuler beskriver storleken. Tillräckligt liten för att lätt kun-
na hanteras och fraktas, och inte utgöra en fara för andra fartyg 
vid eventuell kollision. Samtidigt tillräckligt stor för att kunna fyl-
las med all tänkbar mätutrustning.

Eldrift på Stena Jutlandica  
Nu tas nästa steg i Stena Lines strävan att testa nya miljövänliga 
energislag för framdrift av fartyg. Nyligen tecknades ett kon-
trakt med Callenberg Technology Group på batterier med total 
kapacitet på 1 MWh som under våren kommer att installeras på 
Stena Jutlandica som går mellan Göteborg och Frederikshavn. 
Innan sommaren ska eldrift vid manövrering i hamn bli verklighet. 
Batteriprojektet är en viktig del av Stena Lines hållbarhetsstrate-
gi och i framtiden är målet att kunna köra en färja cirka 50 sjömil 
på batteri.
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Viking Grace blev ett segelfartyg den 12 april
Viking Line samarbetar med Östersjövindarna när M/S Viking 
Grace som det första passagerarfartyget i världen börjar utnyttja 
vindkraft med hjälp av ett mekaniskt rotorsegel. Seglet,
som har utvecklats av finländska Norsepower, sparar bränsle 
och minskar utsläppen. Det 24 meter höga och fyra meter breda 
rotorsegel, som installeras på M/S Viking Grace, bygger på
Magnuseffekten. När seglet roterar drar dess yta till sig luft 
med mindre tryck på ena sidan än på den motsatta. Denna 
tryckskillnad ger upphov till en dragkraft som får fartyget att röra 
sig. Seglet fungerar automatiskt och systemet stannar av, om 
vindriktningen eller vindhastigheten blir ofördelaktig för fartyget. 
Med hjälp av rotorseglet kan koldioxidutsläppen, beroende på 
vindförhållandena, minska med så mycket som 900 ton per år. 
Installationen av segel på fartygen återspeglar Viking Lines gröna 
värden. M/S Viking Grace, som började trafikera 2013, är redan 
nu ett av världens mest miljövänliga passagerarfartyg: det drivs 
med flytande naturgas, har låga utsläpp och är tystgående. Tack 
vare det nya seglet kommer man nu att segla ännu mer miljö- 
vänligt i Åbo skärgård.

Så håller du giftet borta från båtbotten
Varje år målas 700 000 liter båtbottenfärg på fritidsbåtarnas 
skrov i Sverige. Men det gäller att se upp. Vanliga båtbotten-
färger är giftiga och innehåller skadliga ämnen. För att skydda 
miljön och få ned antalet giftiga båtskrov har Transportstyrelsen 
tagit fram nya rekommendationer.
 – Många traditionella båtbottenfärger innehåller gifter och en 
mängd olika biocider, ämnen som är skadliga för både hälsa 
och miljö. När färgen långsamt läcker ut förgiftas livet i havet. 
Man bör därför helt undvika att måla båten med bottenfärg som 
innehåller biocider, säger Lina Petersson, handläggare på avdel-
ning Sjö- och luftfart. 
 – Det finns giftfria metoder som kan hålla skrovet fritt från be-
växning som borsttvätt, annan mekanisk rengöring, skrovduk 
eller båtlyft. Om så många båtägare som möjligt använder alter-
nativa giftfria metoder istället kan vi undvika hälsoproblem och 
samtidigt göra miljön en stor tjänst. I många fall är det dessutom 
både billigare och enklare, säger Lina Petersson.

En miljon till kulturfartygen
Sjöhistoriska museet, som är en del av Sveriges maritima muse-
er delar i år ut en miljon kronor till bevarandet av fartyg med ett 
kulturhistoriskt värde.
 – Vi lägger vikt vid att stödet 
fördelas mellan olika kategorier 
av fartyg, till exempel segelfar-
tyg, ångfartyg och motorfartyg 
men vi tar också hänsyn till hur 
tillgänglig fartygets verksamhet 
är för att många ska kunna få del 
av fartygens intressanta berät-
telser, säger Fredrik Blomqvist.

Mottagare av stöd till bevarande av historiskt  
värdefulla fartyg 2018:
• Ångfartyget Djurgården 3, Stockholms stad och län  

(reparationsarbeten på ångmaskinen)
• Motorfartyget Harry, Lysekil, Västra Götalands län  

(plåtarbeten på skrovet)
• Segelfartyget Linnéa, Gamleby, Kalmar län  

(byte av spant och bottengarnering)
• Segelfartyget Mina, Lidköping, Västra Götalands län  

(skrovarbeten)
• Ångfartyget Polstjärnan, Karlstad, Värmlands län  

(reparationsarbeten på fartygets skrov och drivlina)
• Ångfartyget Rex, Hallstahammar, Västmanlands län  

(renovering av trädäcket)
• Motorfartyget Sydfart, Kalmar kommun och län  

(återställande av aktermast samt dävertar till livbåt)
• Ångfartyget Trafik, Hjo, Västra Götalands län  

(byte av däck)
• Segelfartyget Westkust, Orust, Västra Götalands län  

(däcksrenovering)

Diesel Power distributör för Cox Powertrain
Brittiska Cox Powertrain har utsett Diesel Power AB till svensk 
distributör. Cox Powertrains CXO300 erbjuder en förväntad livs-
cykel upp till tre gånger längre än en bensinmotor och klarar hår-
da utsläppsnormer. Motorn väger ca 350 kg, vilket bara är något 
högre än en motsvarande bensinmotor. 
CXO300 är främst ämnad för planande båtar inom passagerar-
trafik, marinen, sjöräddningen, kustbevakningen och fritidsbåtar 
samt båtar för yrkesmässigt bruk. Den premiärvisas under 2018 
över hela världen. Serieleverans är planerad att ske under mitten 
av 2019.

Kultur & boknytt

Pressreleaser
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Högtidlig  
belöningsdag
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus höll sin årliga belöningsdag den 16 maj  
på Fotografiska Museet i Stockholm. Nära 700 000 kronor delades ut, till  
största delen som arbetsbelöningar för arbetsförbättrande åtgärder ombord.  
Drygt 150 deltagare fanns med under dagen.

Efter att alla hälsats välkomna fick verk-
samheter och projekt som har understötts 
av Stiftelsen presentera sig:

Carl Hult på Sjöfartshögskolan i Kal-
mar berättade om ett forskningsprojekt 
kring intendenturpersonalens arbetsmiljö 
som visar att den personalkategorin upp-
lever högre stress än övriga ombordan-
ställda.

Sarka Langer från IVL redogjorde för 
en rapport om toxiska risker och Leena 
Tegevi från Skärgårdsredarna berätta-
de om den nya e-learningutbildningen i 
grundläggande säkerhetsutbildning som 
föreningen tagit fram.
 Ove Eriksson, ställföreträdande gene-
raldirektör på Sjöfartsverket, inlednings-
talade och tog bland annat upp den fram-
tida utmaningen att få ungdomar att söka 
sig till sjömansyrkena. Han tog också upp 
diskussionen om autonoma fartyg och 
fastslog att forskning och innovation är 
viktigare än någonsin.

Inte mindre än 51 arbetsbelöningar dela-
des ut, något av ett rekord för stiftelsen. 
Bland annat belönades matros Mikael Se-
verin, M/S Vaxö, med 10 000 kronor för 
att ha räknat ut ett system som ger jämna-
re arbetsbelastning ombord.

En sjöräddningsbelöning på 20 000 kro-
nor gick till Wallenius bilfartyg Undine 
som räddade 13 förlista sjömän i Malacka- 
sundet 2017. I sex timmar hade de väntat 
på räddning sittandes i livflottar och på 
containrar medan fartyg efter fartyg seg-
lat förbi utan att undsätta innan Undines 
personal räddade samtliga. 

Krister Bång fick en hedersbelöning på 
20 000 kronor för sin mångåriga insats 
som författare och fotograf samt medver-
kan till Sveriges Maritima Index.

Dagen avslutades med lunch på Foto-
grafiskas utmärkta restaurang.

text & foto: leena tegevi

Hallå Mikael Severin, belönad 
på M/S Vaxö.
Hur länge har du jobbat som matros i 
skärgårdstrafiken? 
Sen 2004 och som fast anställd sedan 
2009. 

Är du bra på att lösa matteproblem 
eller vad är det som gör att du var så 
bra på det här?
Jo, men det är jag nog, har nog alltid 
haft en fallenhet för mönster osv. 

Hur lyckades du lösa ett så komplext 
problem? 
Det är viktigt att man faktiskt jobbar 
på båtarna och ser hur det fungerar,  
– eller inte fungerar.

Har du flera förbättringsidéer på 
gång?  
När man jobbar på båtarna så ser man 
ju alltid saker som kan bli bättre. Så vi 
får se…

Vad ska du göra för pengarna?   
Det blir nog bidrag till en resa till fot-
bolls-VM i Ryssland. Vi ska se fem 
olika matcher på åtta dagar i fyra olika 
städer. Det var lite pyssel för att få 
ihop den resan också.

Vad är det bästa med att jobba i 
skärgårdstrafiken? 
Den sammanhängande ledigheten 
och arbetstiden och så är det ett roligt 
jobb.

Motivering till Mikael Severins belöning:
Vaxholmsbolagets ”V-båtar”, fartygen m/s Värmdö, Vånö, Väddö , Viberö och Vaxö, har traditio-
nellt kört trafikprogram där liten hänsyn tagits till jämn arbetsbelastning, gångtid, avlösningar  
och så vidare. Arbetsbelastningen varierade kraftigt beroende på om fartyget började med en 
morgontur in eller ut från skärgården. Under lågsäsong gick vissa bara i helgtrafik medan besätt-
ningen på en annan båt behövde jobba åtta till sex på grund av för lång avlösningsdag. 

Det här ville förslagsställaren ändra på genom att möblera om bland befintliga turer, utan att  
för den skull behöva ändra nämnvärt i turlistorna. Det krävde mycket pusslande och räknande 
för att de fem båtarna skulle få minst en natt vid varje möjlig natthamn, jämn arbetstid och bra 
avlösningstillfällen. Det här sommarförslaget mottogs mycket positivt i alla led och infördes 2014. 
Därefter har förslagsställaren stegvis gjort förslag för lågsäsong och 2017 har dessa anammats  
för samtliga turlisteperioder. Ett lovvärt initiativ där förslagsställaren utjämnat arbetsbelastningen 
och den rörliga lönedelen mellan bolagets anställda. 
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Innan utbildningsdagen skulle alla del-
tagare ha genomgått Skärgårdsredarnas 
teoretiska utbildning i grundläggande 
säkerhet. Vid utbildningstillfället kunde 
alla visa upp ett utbildningsbevis på att 
de genomfört utbildningen. 

Dagen startade med att man fick en 
teoretisk introduktion i sjösäkerhet där 
bland annat passagerarsäkerhet, åtgärder 
vid kollision, grundstötning och kom-
munikation vid stress togs upp. Därefter 
följde en teoretisk sjukvårdsutbildning 
där första hjälpen och akut omhänderta-
gande ombord var ett viktigt inslag. 

Efter teorin fick alla öva praktisk hjärt- 
och lungräddning samt hjärtstartare. 

Efter lunch övades brandskydd i teori 
och praktik. Man fick öva på att släcka 
bränder med brandsläckare samt även 
att släcka med hjälp av brandfilt. Sedan 
var det dags för deltagarna att träna 
överlevnadsteknik i kallt vatten. Alla fick 
ta på sig överlevnadsdräkter och sedan 
simulerades en evakueringsövning från 
fartyg. Den slutade med att man fick 
överge fartyget via vattnet för att sedan 
ta sig upp i en livflotte. 

Dagen avslutades med en sammanfatt-
ning och deltagarna fick även chans att 
utvärdera utbildningen. 

text & foto: nina yngve

På kurs i 
grundläggande 
säkerhet

Den 12 april samlades elva personer från olika rederier, såsom Styrsö- 
bolaget och Strömma, i Långedrag i Göteborg för att gå Marina Läroverkets 
säkerhetskurs. 
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Bertil Pevantus är född och uppvuxen på Styrsö i Göteborgs 
södra skärgård. Han är av gammal sjömanssläkt, egentligen 
två, både på mormors och morfars sida. Redan runt 1850 finns 
belägg på sjöfararyrket då förfäderna bland annat seglade på 
Danmark.

När Bertil hade börjat i gymnasiet på ekonomisk linje kände 
han att han ville börja jobba i stället och gick till sin far för att 
meddela sitt beslut. Men det väckte inte något gehör.

– Om Du skall sluta skolan måste Du ha ett jobb, var den 
tydliga hälsningen.

Bertil gick ut men återkom efter en halvtimma.
– Nu har jag fått jobb på bunkerbåten här på Styrsö.
Lite så är Bertils framtoning än idag. När man ställs inför 

utmaningar löser man dem.
Bertils håg har hela tiden legat för sjöfart. Efter tiden på 

bunkerbåten seglade han ett tag med Furetank för att få sjötid 

för att kunna ta ut sin befälsbehörighet efter erlagd skeppar- 
examen. Sedan återvände han till sin tidigare arbetsplats, nu 
som försäljare av bunker.

Styrsöbolaget
År 1998 annonserade Styrsöbolaget en fast tjänst som däcks- 
man till sina fartyg. Bertil sökte och blev antagen. Redan ett år 
senare, vid 30 års ålder, blev han fast skeppare på bolagets bå-
tar och år 2000 på Vesta. Han började arbeta fackligt och snart 
satt han med i Styrsöbolagets styrelse som facklig representant. 

År 2005 blev han utsedd till teknik- och säkerhetschef i bo- 
laget och tre år senare blev han projektledare vid byggandet av 
de båda snabbgående Valö och Rivö i Norge. Han är sedan den 
1 november 2010 vd för Styrsöbolaget.

Ägare till Styrsöbolaget är det franska bolaget Transdev  
(f d Veolia). Inom koncernen har man fyra affärsområden varav 

Bertil Pevantus
– föreningens ansikte utåt idag

När Bertil blev föreningens ordförande 2016 delades sysslorna upp.  
Henrik Börjesson, som tidigare varit ordförande, tog hand om det administrativa  

i servicebolaget och Bertil blev föreningen Skärgårdsredarnas ordförande.

✯  Krister Bång | Porträttet
Här fortsätter berättelsen om föreningen Skärgårdsredarnas historia, berättad av Krister Bång.
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båt är ett och där Bertil är affärsområdeschef. Under hösten 
2017 pågick mycket utveckling inom affärsområdet. Styrsö- 
bolaget köpte in två fartyg och i början av januari 2018 med-
delades att Transdev förvärvat det anrika Blidösundsbolaget i 
Stockholm. 

När Bertil kom med i ledningen för Styrsöbolaget var detta 
rederi redan medlem i Skärgårdsredarna. Han representerade 
bolaget i olika arbetsgrupper som behandlade säkerhet, teknik 
och miljö. Han avancerade till styrelsen och vid årsmötet 2016 
blev han Skärgårdsredarnas ordförande.

Branschens utmaningar
En av de stora utmaningarna i framtiden blir miljöaspekter-
na, tror Bertil. Inom kollektivtrafiken i storstäderna blir 
det säkert fråga om eldrift av fartygen. Det finns en 
stor önskan hos de upphandlande myndigheterna att 
prioritera miljön och de ställer ofta högre krav än 
tillsyningsmyndigheterna. Detta har medfört krav på 
en snabbare utveckling av både teknik och motorer. 
Motorfabrikanterna har följt efter och kan nu 
leverera motorer som klarar de senast fastställda 
miljökraven för marinmotorer. 

En utmaning för myndigheterna och för 
Skärgårdsredarna är den nya certifieringen av 
det mindre tonnaget som börjar gälla under 
2018. Även mindre farkoster under 12 meter 
ska då börja kontrolleras och det kommer 
säkert att dröja ett tag innan alla är med i den 
omdaningen.

En viktig uppgift för Skärgårdsredarna är att 
synliggöra allt det positiva arbete som sker inom 

föreningen vad gäller miljö och säkerhet. Fastän det sedan 
länge varit kärnfrågor i branschen har media under senare tid 
alltmer uppmärksammat dessa aspekter och då gäller det att vi 
talar om vad som faktiskt görs, menar Bertil.

Departement och myndigheter
Under årens lopp har Skärgårdsredarna fått en alltmer viktig 
roll hos departement och myndigheter. I början slogs man ofta 
med trilskande inspektörer för enskilda medlemmar. Genom 
åren har man lyft frågorna till högre nivå och är alltid remiss-
instans när det gäller nya regler och tillämpningar. Den nya 
förordningen om egenkontroll är ett exempel på samarbete  
och ömsesidig respekt för varandras roller.

Inom Skärgårdsredarna är det viktigt att alla kommer till 
tals, menar Bertil Pevantus. Charter och besöksnäring 
går hand i hand med kollektivtrafiken. Här finns det stor 
potential för ett vidare samarbete. Trafiken på våra vat-
tendrag kommer att få allt större betydelse i framtiden. 
Det gäller att hålla utvecklingen levande. Att inte slå sig 

till ro utan vara i framkant.
Sammansättningen av styrelsen inom Skärgårds-
redarna är också en viktig fråga. Här måste alla 
delar av branschen ha en röst. Stora och små 

aktörer. Charter och sightseeing samt kollek-
tivtrafik från olika delar av Sverige. Damer 
såväl som herrar.

Detta är några frågor som Bertil brinner 
för och det är något som han gärna upply-
ser om i offentliga sammanhang. Förening-

en har en stark röst också i sin ordförande.

En viktig uppgift för Skärgårdsredarna är att synliggöra  
allt det positiva arbete som sker inom föreningen vad gäller  
miljö och säkerhet.
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Idag går cirka 3 % av Indiens transporter 
på de inre vattenvägarna, målsättningen 
är att öka detta till 15 % år 2030. Detta 
innebär att cirka 3 000 nya fartyg kom-
mer att byggas. Ambitionen är att dessa 
ska ha minsta möjliga miljöpåverkan.

Metanol ger väsentligt mindre utsläpp 
av kväveoxider, svavel och partiklar än 
diesel och Indien ser metanol som en 
viktig del i att förbättra luftkvalitén i tät-
befolkade och tät-trafikerade områden. 
Metanol kan produceras från ett stort 
antal olika råvaror. Förnybar metanol 
kan produceras från skogs- och jord-
bruksprodukter samt t.ex. från organiskt 
avfall. Ersättning av fossilt bränsle med 

förnybart producerad metanol minskar 
i väsentlig mängd utsläppen av växthus-
gaser.

ScandiNAOS AB har etablerat sig som 
världsledare för systemdesign och motor- 
utveckling för metanol inom sjöfarten 
och ledde designarbetet för konvertering 
av Stena Germanica till metanoldrift 
2015. I det senaste projektet – Green- 
Pilot  – så har en lotsbåt konverterats 
från diesel till metanoldrift. Projektet  
har finansierats av Sjöfartsverket,  
Trafikverket och Metanolinstitutet.  
Genomförandet har utförts av Scan-
diNAOS AB, SMTF/RISE, SSPA och 
Färjerederiet.

Stenas banbrytande insats i och med 
metanolkonverteringen av Stena Germa-
nica och GreenPilot projektet hat rönt 
stort internationellt intresse och öppnat 
dörren för export av svenskutvecklad 
teknik till de stora asiatiska marknader-

na. Denna utveckling är resultatet av en 
framgångsrik trippelhelix samverkan, 
d.v.s. samarbete mellan industri, akademi 
och myndighet. Chalmers och Lunds tek-
niska högskolor har spelat en väsentlig 
roll i denna utveckling

Projektet i Indien passar väl i avsikts-
förklaringen ”Sweden-India Innovation 
Partnership for a sustainable future” 
som undertecknades av de svenska och 
indiska regeringarna vid premiärminister 
Narendra Modis besök i Stockholm i 
april i år. 

ScandiNAOS ser också projektet i  
Indien som starten för utveckling av 
nästa generations fartyg med minimal 
miljöpåverkan för inlandssjöfart världen 
över. De kommande skärpta utsläpps- 
kraven inom europeisk inlandssjöfart 
kommer också att göra dessa fartyg 
mycket gångbara på den europeiska 
marknaden. 

Förhoppningen är också att den 
allmänfinansierade svenska sjöfarten 
som t.ex. lotsbåtar och vägverksfärjor 
kommer att fortsätta gå i bräschen för 
utveckling mot hållbar sjöfart, där me-
tanolmotorer och elektrifiering är några 
alternativ. 

Scandinaos utvecklar 
metanolfartyg för Indien  
Göteborgsbaserade fartygsdesignfirman ScandiNAOS AB har blivit utvalda av  
indiska regeringen att leverera design, rådgivning, installationsövervakning 
samt motorer till 9 st fartyg som ska operera på de indiska floderna Ganges och 
Brahmaputra. Fartygen ska drivas med metanol och är en del i indiska regering-
ens satsning på att öka utnyttjandet av landets vattenvägar för transporter  
samt att införa metanol som bränsle inom hela transportsektorn. 

Ersättning av fossilt bränsle med förnybart producerad metanol 
minskar i väsentlig mängd utsläppen av växthusgaser.
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Rederiet Norled har beställt en hybridfärja med plats för  
86 passagerare från båttillverkare GS Marine i Gursken. 
Från januari 2019 ska den trafikera rutten Haugesund–
Røvær på sydvästra kusten. Man har också beställt en 
snabbfärja med dieselmotor som är förberedd för hy-
briddrift för en annan rutt. 

Snabbfärjan, som är en katamaran, blir 24 meter lång och 
kan gå i 20 knop. Den byggs i kolfiber/sandwich. Designen är 
specialutvecklad för hybriddrift. Framdriftssystemet är Volvo 
IPS samt propellersystem från Servogear. Fokus har varit opti-
mering av energiåtgång.

GS Marine har anlitat skeppsbyggnadsingenjör Ingebjørn 
Aasheim. Han har också bidragit till att utveckla en modulba-
serad byggnadsmetod där man kan bygga fartyg med längden 
19-27 meter och bredden 7-10 m. Den nya båten har 15-20 
procent lägre energibehov jämfört med tidigare design för  
samma hastighet. GS Marine och Norled har fått stöd och  
lån från Innovasjon Norge för utvecklingen.

Norska Servogear kommer förse båtarna med växlar och 
vridpropellrar samt batteripaket. Volvo Penta Norge ska leve-
rera en dieselmotor med katalysator som minskar kväveoxid-
utsläpp från 7 till 2 gram. Utsläppen är därmed i linje med  
Tier III-kraven.

Skrovet är utvecklat för att orsaka minsta möjliga vågsvall 
i området 10-16 knop för att man ska kunna gå med högre 
hastighet nära land.

Norled har även skrivit kontrakt med Kolumbus för snabbfär-
jerutterna Stavanger-Byøene-Usken/Hommersåk från första 
januari 2019. Norled kommer använda några av rederiets be-
fintliga snabbfärjor, byggda i kolfiber på Brødrene Aa, för det 
kontraktet. Det blir de två första färjorna i Norge att drivas 
med biodiesel, HVO. 

Norled bygger  
hybriddriven snabbfärja

HYBRIDFÄRJAN
Lengde:  24 m
Bredde: 7,1 m
Dypgang: 1,1m
Tonnasje: 165 tonn (GRT)
Service hastighet:  20 knop
Topphastighet: 26 knop
Hastighet el drift 11 knop
Hovedmotor:  2x VolvoPenta D13 IMO III (440 kw)
El motor; 2x80kw PM
Batteripakke 130 kwh
Klasse, DNVGL 1A HSLC Passenger  
 craft Battery(Power) R3(nor)

GS Marine i norska Gursken 
ska enligt rederiet Norled bygga världens 
första kommersiella snabbfärja med hybriddrift. Vid drift  
i hamntrafik används batterier och vid maxhastighet diesel- 
motorer för framdrift. Batterierna laddas i land.



Det norska vägverket har fått i uppdrag 
att titta på hur restiden längs kusten ska 
kunna halveras från drygt 20 timmar till 
10 timmar. Projektet inkluderar bland 
annat flytande undervattensbroar.

Vilken sorts broar som ska förbinda 
landsändarna är inte bestämt än, men 
ett förslag som finns är en flytande bro 
under Sognefjorden. Sognefjorden är 
världens näst längsta fjord och den 
längsta och mest kända i Norge. Den går 
205 kilometer in i landet från havet och 
är 4,5 kilometer som bredast. Det finns 
flera olika alternativ på hur Sognefjorden 
skulle kunna trafikeras utan färjor. En 
hängbro, flytbro, en Y-bro eller en slags 
hybridbro är de tre mest konventionella 
alternativen. Alla dessa ligger mestadels 
ovanför vattnet, förutom Y-bron vars 
slutdel ligger under vatten. En av de mest 
ovanliga lösningarna är den så kallade 
rörbron. Den ska enligt ritningarna bestå 
av två böjda tuber. De ska ligga flytande 
20 meter under vattenytan och vara fästa 
i flera pontoner. Dessa pontoner ska  

 
 
ligga ovan vattenytan med 400 meters 
mellanrum. 

Som bilden visar ska detta räcka gott 
och väl för att en båt ska kunna ta sig 
över bron utan problem. Men enligt det 
norska vägverket tas det redan nu i be-
aktning hur en eventuell ubåt ska kunna 
passera utan att kollidera med bron. Och 
bron ska klara att en ponton går sönder 
helt.

Norskt miljardprojekt  
med flytande bro
Om man åker bil på europavägen  
E39 mellan Kristiansand och Trond-
heim är sträckan 110 mil. Vägen går 
längs kusten och är väldigt vacker 
tack vare fjordarna och det spekta- 
kulära landskapet. Vid åtta fjordar  
får man åka färja.

Rörbro med pontoner under vatten. 
Illustration: Statens vegvesen/Vianova

Så här kan en flytande bro under Sognefjorden se ut. 
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Echandia Marine är en svensk system-
integratör med fokus på utsläppsfria 
drivlinor för mindre fartyg. Högpreste-
rande batterier och lättviktiga bränslecel-
ler ingår i erbjudandet. Echandia Marine 
är dotterbolag till Green City Ferries 
som utvecklar lösningar för vattenburen 
pendeltrafik.

De fem konsortierna består i genom-
snitt av 5 partners med viktiga aktörer 
från den norska sjöfartsnäringen. Bland 
dessa finns stora företag från varvsin-
dustrin, sjöfart, design, teknik och miljö 
representerade. Anbuden har utvärderats 
av en referensgrupp bestående av 20 per-
soner med lång erfarenhet från sjöfarts-
industrin, forskning, utveckling och drift 
av snabbfärjor. 

"Med 10 andra län i projektet är 
potentialen stor för att branschen ska 
kunna lansera en ny form av kusttrafik, 
som kommer att kunna exporteras till 
världen omkring oss. Det sätt på vilket 
industrin har antagit utmaningen visar 
att vi har en sjöfartsnäring i världsklass", 
säger länskommunikationsdirektör 
Erlend Solem.

Snabbfärjor som transportmedel har 
en mycket viktig roll i att knyta samman 
Norges kust. Den stora potential för 
ekonomisk utveckling som finns längs 
kusten gör att efterfrågan på transporter 
förväntas öka. I sitt nuvarande utförande 
är snabbfärjorna den största källan till 
utsläpp mätt i utsläpp per passagerar- 

kilometer. Med sin höga bränsleför- 
brukning är det dessutom en dyr form  
av transport.

Lösningen är att utveckla nya och  
mer klimatvänliga energibärare samt  
att minska fartygens energiförbrukning.  
Fartygstyper som BB Green eller Hydro- 
foil blir sannolikt aktuella. Ännu har 
ingen funnit alternativ till de snabba  
färjor som idag kör i över 30 knop över 
så långa avstånd som de gör i Trond-
heimsfjorden. Det är bara på korta linjer 
som man idag kan ställa om till nollut-
släppslösningar med den teknik som 
finns. 

Projektet startar i maj 2018 och  
beräknas vara klart i slutet av 2019. 
Kontaktperson:
Magnus Eriksson,  
VD, Echandia Marine AB  
Tel: 073-399 5515 
magnus@echandiamarine.com

Vätgasdrivna snabb- 
färjor ska utvecklas

I jakten på framtida utsläppsfria snabbfärjor har Trøndelags län i Norge tecknat 
avtal med fem konsortier om att utveckla en fungerande utsläppsfri snabbfärja 
med en hastighet på över 30 knop. Echandia Marine med dotterbolag i Norge 
deltar i ett av konsortierna som leds av rederiet Rødne trafikk i Stavanger.
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NEWS (SLEP) har av News Charter ABA, 
Vaxholm sålts till Joakim Lindström i 
Solna och blivit lustfartyg.

GUGNER (SFB-8187) har av Djurö 
Sjötransport, Stavsnäs sålts till Röst 
Bygg & Stugservice HB i Funäsdalen, 
Härjedalen.

TOR (SGQZ) har av Rederi AB 
Mälartrafik MS Tor, Arboga sålts till 
Rederi Mälarstaden AB, Västerås.

KOSTERBRIS (SDYZ) av Koster har bytt 
maskin till 2xScania D172M på 1 300 kW.

TYNNINGÖ (SKVM) f d Waxholms- 
bolagets, har av Lova och Christofer 
Bannister, Stockholm sålts till Martin 
Grape, Stockholm.

Strömma Sjöfart & Turism har döpt 
om APHRODITE I till DELFIN VII, 
APHRODITE II till DELFIN VIII och 
APHRODITE III till DELFIN VI.

SPÄTTAN (SJQV) har av Affärsverken 
Karlskrona AB döpts om till ASTRID.

SJÖTRANSPORT II (SFC-8886) har av 
Ekerö Rederi AB, Ekerö sålts till  
Kaj Rundgren i Nikkala.

MINERVA (ex Sandhamns Express) sålt 
i mars av Cascad Rederi AB, Runmarö 
till Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB, 
Örnsköldsvik.

FARTYGS 
NYTT
med Krister Bång

Minerva

ANDERS BURE av Stockholm har  
omändrats till fritidsfartyg.

NOLHÅTTEN av SLOTTET har sålts 
till Stavanger, Norge och fått namnet 
Torvastad.

SIMSON, restaurangfartyg av Västervik 
sålt av AB Restaurangfartyget Delila till 
AR Kök & Bar AB, Västervik

FLUNDRAN sålt av Haglund Shipping 
AB, Simrishamn till Affärsverken 
Karlskrona AB, Karlskrona.

KATTSKÄR (ex Arholma II) av Tjärö 
har av Tjärö Fastigheter AB sålts till 
Solkustturer AB, Oskarshamn. Fartyget 
har trafikerat sträckan Järnavik-Tjärö i 
Blekinge.

BELLMAN av STOCKHOLM och ägd  
av K G Knutsson AB har ändrat art till 
fritidsfartyg.

VIDAR, taximotorbåt av Lidingö, har av 
Anders Westerberg med firma AWECON 
sålts till Ronny Lindström med firma 
nordisk Sjötaxi, Skelleftehamn.

SANDSKÄR af ARVIKA har av Markus 
Högberg i Oskarström sålts till Lars 
Gustafsson i Vadstena. Hon har tidigare 
hetat Sandskär af Söderhamn och 
Furuskär.

Kattskär

SKEPPSLISTA
2018

Skärgårdsredarnas illustreradeBESTÄLL SKÄRGÅRDSREDARNAS SKEPPSLISTA!

Sätt in 195:- på bankgiro 5526-7371 så får du Skeppslista 2018 direkt i din brevlåda.
Glöm ej att ange namn och adress!
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