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Så är vi framme i maj och högsäsongen står för dörren för 
oss Skärgårdsredare.   

Tyvärr har vi alla nåtts av ett mycket tråkigt besked då 
vår vd, kollega och kära vän Affe efter en lång tids sjukdom 
somnat in. Affe har varit aktiv i föreningen under många år, 
både i styrelse och som vd, och har gjort otroligt mycket 
gott och viktigt för oss. Det känns både ledsamt och  
vemodigt för oss alla och inte minst för våra anställda  
som jobbat allra närmast Affe. Våra tankar går nu till  
familjen och hans närmaste.

Det är även lite svårare än vanligt att skriva en ledare 
med detta i tankarna men jag vill börja med att ge en bild 
av Skärgårdsredarna, den förening jämte sina medlemmar, 
som Affe så länge arbetat för.

Skärgårdsredarna en förutsättning för en levande 
skärgård.
Föreningen Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden 
förening som startades av framsynta redare för drygt 30 år 
sedan. Föreningen Skärgårdsredarna representerar idag 
ungefär 110 medlemsrederier och 340 fartyg. Fartygen 
sysselsätts både inom kommersiell och statligt subven-
tionerad trafik samt inom trafik upphandlad av huvudman. 
Medlemmarna är rederier med i huvudsak passagerarfartyg 
med upp till 500 passagerare. Vi har både statligt, kommu-
nalt och privat ägda rederier och fartyg. Vid senaste års- 
mötet beslutades genom en stadgeändring att vi även  
öppnat för medlemskap för certifierade yrkesfartyg över  
15 meter och mindre båtar som används för passagerar- 
befordran, så kallade 12 båtar. 

Våra medlemsrederier är representerade från Saltoluokta i 
norr till Simrishamn i söder, Gotska Sandön i öster till Koster 
i väster. Vi finns längs med vår långa kust, i skärgårdar, på 
insjöar och i kanaler.  

Skärgårdsredarnas fartyg fraktar 35 miljoner passagerare 
och 13 miljoner fordon varje år. Detta kan jämföras med färje- 
trafiken till och från Sverige som transporterar 25 miljoner 
resenärer. Vilket visar att vår bransch faktisk är en förutsätt-
ning för en levande skärgård. Men utmaningar har vi likväl. 

Politiskt är man överens om att transporter sjövägen av 
såväl passagerare som gods har en enorm betydelse men 
inte minst en stor potential att både öka och utvecklas. 
Den politiska enigheten verkar dessutom god. Så mycket 
som 85-90 % av allt exportgods transporteras idag sjö- 
vägen så varför görs det då inte mer för att utveckla trans-
porterna till sjöss och för att ta till vara på de möjligheter 
som finns. Vi behöver ett politiskt ledarskap nationellt såväl 
som regionalt och lokalt för att förverkliga potentialen. 

Vi skärgårdsredare är en förutsättning för en levande skär-
gård och utgör en central del av och för Sveriges nya och 
växande basindustri – turismen. Men vi behöver givetvis  
förutsättningar för att kunna driva och utveckla vår bransch.

Ett exempel på en förutsättning som har försämrats är de 
nya reglerna för registrering av skepp i fartygsregistret som 

trädde i kraft under 2017. Syftet med de nya reglerna var 
att förenkla, men tyvärr visade det sig att det inte bara var 
positivt. Genom att förändra måtten för indelning av fartyg 
i skepp och båtar kom avsevärt färre fartyg att klassas som 
skepp. En förändring som förenklade för en del, men inte för 
skärgårdrederierna. För dem blir det ett problem när fartyg 
med en skrovlängd på 12 – 24 meter klassas och registreras 
som båt i stället för skepp som tidigare. Detta riskerar att 
allvarligt försvåra möjligheten att finansiera nya fartyg. För 
att kunna göra en inteckning måste fartyget vara registrerat 
som skepp. Detta framgick inte i konsekvensutredningen 
när förslaget var ute på remiss. Därför är det viktigt att de-
partementet utreder konsekvenserna av de nya reglerna 
och verkar för att finansiering av mindre fartyg underlättas. 
Möjligheten att finansiera nya fartyg med bra villkor är nöd-
vändigt för att kunna utveckla och modernisera den natio-
nella sjöfarten långsiktigt. Det är en förutsättning för att kun-
na investera i fartyg med exempelvis batteri- eller hybriddrift 
för en mer hållbar sjöfart.  

En annan förutsättning för att modernisera skärgårds- 
flottan är sänkt energiskatt på landel för mindre fartyg. 
Regeringen har tidigare beslutat om en nedsättning av 
energiskatten från 34,70 till 0,5 kr per kWh, men bara för 
större fartyg. Denna omställning har visat sig vara fram-
gångsrik och gett goda resultat i form av såväl lägre utsläpp 
som mindre buller. Två öresundsfärjor har också konver-
terats till batteridrift som en följd av skattenedsättningen. 
Skärgårdsredarna menar att denna skattebefrielse även ska 
gälla nationella fartyg under 400 brutto. Det skulle definitivt 
ge oss skärgårdsredare bättre ekonomiska förutsättningar 
att jobba mot en mer hållbar nationell sjöfart. En del fartyg 
med eldrift är redan i trafik och några är under projektering 
men en nedsatt energiskatt skulle påskynda omställningen.

För att ytterligare påskynda en nationell omställning ford-
ras det också att de upphandlande parterna ställer höga 
miljö- och klimatmässiga krav och att de betalar för det. 
Offentlig upphandling kan härigenom användas som ett 
verktyg för att driva på omställningen till mer miljövänliga 
och klimatsmarta transporter.

Jag anser att vi inom Skärgårdsredarna måste vara pro- 
aktiva i att forma framtidens förutsättningar.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Laponia rederi 
som var värdar för vårt årsmöte i Luleå under mars. Tyvärr 
kunde jag själv inte närvara men jag har av säkra källor hört 
att medlemmarna var mycket nöjda både med värdskapet 
och med dem som höll i mötet. 

Med dessa ord önskar jag er en riktig 
god seglationssäsong. 

Bertil Pevantus

Ordföranden har ordet 
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1 – 3 juli:  Maritima Mötesplatsen, Almedalen

3 – 4 september:  Donsö shipping meet

26 september:  Världssjöfartens Dag.

2 oktober:  Skärgårdsredarnas höstmöte, Göteborg

3 oktober:  Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa, Göteborg

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

SKÄRGÅRDSREDARNAS  
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Informationschef: 
Leena Tegevi
Telefon: 0159-122 88
E-post: leena@skargardsredarna.se 
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Båtebacken 1
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Mobil: 031-97 17 06
E-post: henrik@borjessons.se 
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Tel: 031- 69 64 00
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Föreningen är en tongivande part och stark remissinstans som bevakar medlemmarnas intressen  
och påverkar politiken. Vi söker nu en utåtriktad och kommunikativ VD på 50 % som vill vara med och  
utveckla föreningen samt verka för en hållbar växande besöksnäring och en utökad kollektivtrafik på vatten.
Vi erbjuder ett kreativt och utvecklande arbete tillsammans med kollegor och medlemmar med stark  
framåtanda och stort engagemang.

Tycker du att det låter som en intressant utmaning vill vi att du skickar CV, referenser och din personliga  
presentation utifrån de tre ledorden:   •   Branschkompetens   •   Ledarskap   •   Lobbying
till vår informationschef Leena Tegevi, leena@skargardsredarna.se, tel. 0703-745 812, senast den 4 augusti 2019.

Arbetsuppgifterna innebär bland annat att vara med i regelutvecklingsarbete, hantera medlemsfrågor, medlems- 
utbildning, remisshantering, budgetansvar, politisk lobbying och att sträva mot hållbarhet och likabehandling.

Värdefulla egenskaper är gott ledarskap, engagemang, utåtriktad och kommunikativ personlighet, politisk inblick  
och viljan att utveckla. 

Tillträde enligt överenskommelse. Arbetet är till stor del förlagt till Stockholmsområdet.

För mer information, kontakta informationschefen eller t.f. VD Henrik Börjesson,  
henrik@borjessons.se, tel. 070-543 37 82.

Vi söker en driven VD som vill vara med och ta  
Skärgårdsredarna in i framtiden  

Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med yrkesfartyg i nationell fart.  
Föreningen organiserar 110 medlemsrederier med tillsammans 330 fartyg som årligen transporterar  
fler än 35 miljoner passagerare och 12 miljoner fordon. Totalt sysselsätter medlemsföretagen  
cirka 1 500 personer och omsätter mer än 1,3 miljarder kronor årligen.
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Medlemmar och inbjudna önskas välkomna till årets  
höstmöte med Skärgårdsredarnas leverantörsmässa  
2–3 oktober på Eriksberg i Göteborg. 

Middag med Claes Malmberg
Onsdag den 2 oktober hämtas vi upp på Lilla bommen och 
Eriksberg av P/F Lyrön där lunch serveras ombord. Efter lun-
chen lämnas vi av på Eriksberg där föreningsmöte, seminarium 
med information från guldutställare samt trerätters middag på 
Hotell 11 på Eriksberg står på programmet. Under kvällen har 
vi nöjet att presentera Claes Malmberg som underhåller.

Mässa med mingel och mäss-quizz
Torsdag den 3 oktober kl 9 öppnar portarna för Skärgårds- 
redarnas leverantörsmässa i Eriksbergshallen. 

Följande utställare är anmälda hittills: Luminell, Norrkust/
Ekens, Stockholms Reparationsvarv, Viking, Scania, Safety- 
gruppen, Imatech/Volvo Penta, Gard Försäkringar, Klart Skepp, 
Alandia, Saltech, Global, Poly-Produkter, Furuno, Adveto/Zeatec,  

Vibratec, Swedeship, Kewatec, Diesel Power, Transauto, Raman-
tenn, KG-Knutsson, Damen Oskarshamns Varv, Steelcraft Propel-
lers, Simrad/Navico, Centa, El & Marinteknik, Swedmotor, STT- 
Emtec, Redarservice, Json, SMIM, Liros, Kopparbergs, NES, 
Rodahl, ÖMC, Stillströms, Ö-Varvet samt på myndighetstorget: 
Infrastrukturdepartementet, Kustbevakningen och Sjöfartsverket.
 
Mässan avslutas kl 17 med After-mässa i mässpuben,  
då utställarna bjuder Skärgårdsredarnas medlemmar på  
förfriskningar. Delta i vår mäss-quiz för medlemmar – vinn 
nästa års serviceavgift eller fartygsavgift! Prisutdelning äger 
rum under after-mässan kl:17:00.

Skaldjurskryssning med underhållning
På torsdagskvällen återkommer den traditionella och mycket 
uppskattade kryssningen med m/s Trubaduren. Ombord serve-
ras det läcker skaldjursbuffé  samt härligt showande besättning.  
Skärgårdsredarna med utställare hälsar rederier och intressen-
ter för inrikes yrkestrafik varmt välkomna och hoppas på god 
uppslutning!

Välkomna till höstmötet och leverantörsmässan i Göteborg!

Skärgårdsredarnas 

LEVERANTÖRSMÄSSA
BOKA IN I ALMANACKAN!

Torsdag 3 oktober 2019
ERIKSBERGSHALLEN • GÖTEBORG
På Skärgårdsredarnas leverantörsmässa kan du möta ett 50-tal utställare som alla är  
leverantörer till den kustnära sjöfarten, ta del av nyheter, träffa branschkollegor och umgås 
i Skärgårdsredarnas mässpub. Syftet är att skapa det goda mötet mellan rederier, opera-
törer och leverantörer till fartyg i segmentet cirka 20 –1000 BRT.

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

För bokning av monter,  
maila till info@skargardsredarna.se

 Skärgårdsredaren 2 -19 ★ 7 



Det är inte varje dag 
man får möjlighet att 
prova på att bada i is-
vak eller att besöka en 
isbrytare. För dem som 
bor i södra delen av 
Sverige är det inte ens 
troligt att man kan åka 
skridskor eller spark 
på havsisen. Men det 
fick Skärgårdsredarnas 
medlemmar chans att 
prova på när Laponia 
Rederi arrangerade 
årsmötet i Luleå. På 
torsdagsförmiddagen 
var det isaktiviteter i 
hamnen som gällde. 

Där bjöds även på värmande dryck, grillat och renklämma. 
Mycket uppskattat av alla.

Under årsmötesförhandlingarna omvaldes styrelsen och 
medlemmarna beslutade bland annat att minska distrikten 
från fyra till två: NordOst och SydVäst och att öppna upp för 
fler medlemskategorier. Man tog även beslut om tre politiska 
fokusfrågor som kansliet ska jobba med: 

• Nedsatt skatt på landel för fartyg med en bruttodräktighet 
under 400

• Finansiering av fartyg 12-24 meter som inte längre kan  
registreras som skepp.

• Krav på klimateffektiva transporter i offentliga upphandlingar.

Efter årsmötet informerade föreningens nya försäkringsgivare 
Gard om försäkringslösningen och därefter berättade Carolina 
Kihlström från Svensk Sjöfart om arbetet med likabehandling 
som även Skärgårdsredarna aktivt deltar i.

Dagen avslutades på Elite Hotel med en trerätters middag 
med delikatesser från det Norrbottniska skafferiet och under-
hållning av Laponias showande personal. 

Högtidlig utdelning av pris till Årets Skärgårdsrederi
Priset Årets Skärgårdsrederi delades ut till Sällskapet S/S Trafiks 
Vänner och togs emot av Anders Svenson. Motiveringen var:
För att på helt ideell basis utan bidrag från det allmänna,  
ha räddat, rustat och bevarat en unik historisk ångbåt.  
Förutom det ger man även allmänheten möjlighet att åka  
med och uppleva ett historiskt äventyr i äkta och genuin  
miljö från en svunnen tid.

På fredagen blev det besök i Gammelstad kyrkstad där Ulrika 
Kommes från Laponia Rederi guidade i den unika miljön.
text & foto: leena tegevi

Årsmötet – kylslaget 
men värmande i Luleå
Skärgårdsredarna höll sitt årsmöte 2019 den 14 mars i Luleå. Efter en spännande förmiddag med olika  
isaktiviteter och förtäring på isen hölls årsmötesförhandlingar på Kulturens Hus. Vid stämman valdes samtliga  
ordinarie styrelseledamöter om och Bertil Pevantus fick fortsatt förtroende som ordförande. 
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M/S Lux är i sig en klassisk skärgårds- 
båt med stävtillägg, rymlig passagerar- 
salong med ett kompakt kafé, rejält 
soldäck, styrhytt med besättningskabi-
ner, stor toalett för rörelsehindrade samt 
enhetligt däck utan några nedsteg eller 
rörelsehinder. Men bakom det traditio-
nella arrangemanget döljer sig en del 
nyheter. 

Klimatsmarta lösningar
De två 13-liters huvudmotorerna är  
Scania DI13 och har utrustats med mo-
tortillverkarens SCR-system för avgasre-
ning vilket gör att de uppfyller de stränga 
utsläppskraven i IMO Tier III. De klimat- 
smarta lösningarna innefattar också 
en satsning på energisnålhet vad gäller 
uppvärmningen av fartyget. Man har 
installerat mer och tjockare värmeiso-
lering och isolerfönster och även försett 
fartyget med betydande värmepumps- 
kapacitet som håller fartyget uppvärmt 
med relativt låg energiförbrukning. 

Redundans
Kewatec AluBoat i Finland har designat 
och byggt fartyget. En viktig aspekt när 
fartyget designades var redundans. Farty-
get har givetvis redundans på huvudmo-
torerna men också när det gäller ström-
försörjning, dvs dieselgeneratorer och 
invertrar. Värmesystemet har flera olika 
värmekällor att förlita sig på. Förutom 
värmepumparna kan värmesystemet 
använda sig av oljepanna eller elpatron 
i det vattenburna systemet. Hydrauliken 
är också totalredundant. Fartyget har en 
sammanlagd bränslekapacitet på 5000 
liter, samt 1000 liters ureabehållare för 
SCR-systemet. Färskvatten- och septik-
tankarna rymmer 1500 liter vardera.

M/S Lux är 24,1 meter lång och 6 meter 
bred. Dimensionerna är speciellt anpas-
sade för att hon ska kunna vända smidigt 
i kanalen vid Tappström och samtidigt 
säkerställa resenärernas komfort om-
bord. Fartyget är fullt anpassat efter 
Trafikförvaltningens tillgänglighetskrav 
och har alla väsentliga funktioner såsom 
ett enklare café, toalett anpassad för 
rullstol och wifi. 

Cyklister är välkomna
Fartyget är certifierat för fartområde 
E och kan ta 190 passagerare och 30 
cyklar.

– Vi har märkt att resenärerna mer 

och mer vill kunna kombinera flera 
olika transportsätt i sin dagliga resa. 
Det är just därför vi har bestämt oss för 
att satsa på ett enklare cykelställsystem 
ombord på båten så att fler kan smidigt 
ta med sig cykeln. Detta är ett led i vårt 
arbete för att erbjuda ett sömlöst resande 
och vi hoppas att detta kommer under-
lätta resenärernas vardag och trivseln 
ombord på fartyget, säger Niklas Oscars-
son, affärschef på Blidösundsbolaget. 

M/S Lux levereras till rederiet i slutet 
av maj, och kommer att tas i bruk på 
linje 89 redan i juni då hon ersätter  
M/S Sjöbris.
text & foto: kewatec aluboats

BLIDÖSUNDSBOLAGETS 

nybygge M/S Lux
I augusti 2018 började Blidösunds- 
bolaget trafikera båtlinje 89 i Stock-
holm på uppdrag av Stockholms 
Lokaltrafik. Linjen går mellan  
Tappström (Ekerö) och Klara Mälar-
strand via Kungshättan, Ekensberg 
och Lilla Essingen och körs med  
två sommarbåtar och en vinterbåt.  
I juni kommer nybyggda M/S Lux,  
som är specialbyggd för linjen och 
anpassad för att ta med cyklar,  
att börja i trafiken. 
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Kewatec

Kewatec
General arrangement
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TAXI 24000
Passagerarfartyg 
Fartområde SE-E
Passagerare 190
Loa 25.03m
Lhull 24.05m
Lfribord 23.09m
Boa 6.50m
Bhull 6.39
Draft 1.2m
Light displ. 40t
Load. displ. 65t
Crew 2
2x Scania DI13 550hp

Air
inlet

Air
inlet

BLACK WATER
1500 L

Storage F.P.Tank compartmentEngine roomA.P.

Pentry

Exh.

Exh.

Section arrangement

Passenger accomodation

Toilet

Sundeck & Wheelhouse

Profile

FUEL 2500 L

Toilet crew

FUEL 2500 L

1:50Wheelhouse 1:25

Toilet

FRESH WATER
1500 L

Wheelhouse

Storage

M/S LUX  LÄNGD: 24,1 m  KAPACITET: 190 passagerare och 30 cyklar.  BREDD: 6 m  
VIKT: 40 ton  MAXFART: 18,5 knop
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Det är förknippat med många svårigheter 
med att driva en gammal ångare ideellt. 
Tillgången till maskinister och skeppare 
är begränsad. Drivmedel i form av kol 
inhandlas direkt från Polen. Trafik slukar 
omkring 20 ton om året. Myndigheternas 
krav skall tillgodoses. Svårigheterna till 
trots är det ändå glädjen över att hålla 
fartyget i drift som är en mycket större 
drivkraft. Nyligen fick ångaren högsta 
betyg för sitt autentiska bevarande av en 
engelsk tidskrift.

En stor del i att fartyget seglar stadigt 
beror på en erfaren ledning. Göran Jons-
son har varit ordförande i över 40 år och 
kassören, Anders Svenson, tillträdde sin 
befattning på 1980-talet. Föreningen ger 
också ut en medlemstidning, Talröret, 
som Göran Magnusson basar över. 

Utmärkelser
Det kan insmyga sig en form av slentri-
an när fartyget år efter år gör resor med 
ungefär samma upplägg. Att allmänheten 
glömmer bort vilken dyrgrip som ligger 
i hamnen, och det är således viktigt att 
fartyget uppmärksammas i olika medier. 
Därför är årets utmärkelse mycket väl-
kommen. Trafik har sedan tidigare en rad 
utmärkelser. När man skulle utse 1900- 
talets personlighet i Hjo utsågs ångaren 
Trafik till detta. En fin oljemålning pryder 
föreningens kontor. I sann grönköpingsk 
anda har ”Bälgiom förähratt s/s Trafik 
för synnerlig godtrohet i Republikanska 
Konungariket Bälgiom tjenst såsom Ami-
ralitetsfartyg. På deras Kongl. Högheter 
Drottningens, Konungens, Presidentens 
och Riksens vägnar, Befattningshavaren.”

– Det känns verkligen hedrande att vi har utsetts till Årets Skärgårdsrederi 2019, säger Göran Jonsson, ordförande i  
Sällskapet S/S Trafiks Vänner i Hjo. Vårt fartyg, ångaren Trafik, har ju uppnått mogen ålder byggd som hon är redan 1892. 
Hon har alltså varit i trafik i 127 år, sånär som på 13 år mellan 1959 och 1972. Då höll på att sluta illa för vår klenod.

I Trafik sedan 1892

Ångaren Trafik avvaktar avgång från Hjo. FOTO UR TIDNINGEN LÄNSPUMPENS ARKIV.

text: krister bång
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Sjöhistoriska Museet K-märkte fartyget 
2001 i den högsta av tre klasser och be-
dömde fartyget ha ”ett synnerligen stort 
kulturhistoriskt värde”.

År 2013 utsågs ångaren till Årets Arbets-
livsmuseum.

Historia
Staden Hjo fick hamn först 1855. Tjugo 
år senare inleddes trafik mellan Hjo och 
Hästholmen på andra sidan Vättern med 
ångaren Hjo. Hon ersattes av en ångare, 
Trafik, som ägdes av Hjo-Stenstorps Järn-
vägs AB och gick i samtrafik med Fågel-
sta-Vadstena-Ödeshög Järnväg. År 1892 
beställdes en ny ångare Trafik vid Berg-
sunds i Stockholm, den som fortfarande 
om somrarna plöjer Vätterns vågor.

Med tiden övertogs fartyget av ett rede-
ri i Hjo med staden som huvudägare men 
1959 ansåg man sig inte längre kunna dri-
va fartyget och det lades upp i Hjo hamn. 
Det fanns planer om att byta ut maskinen 
och ersätta den med en dieselmotor. 

Ny epok
Enskilda personer började fundera på att 
kunna bevara båten. En av dem var Signe 
Carlsson. Hon lyckades genom namnin-
samlingar övertyga kommunen att låta 
Trafik bli sommarcafé och bildade ”Bå-
tens Vänner”. Traktens begåvade ungdo-
mar ville måla över de tre första bokstä-
verna i ångarens namn.

En vinterdag 1966 började det gamla 
fartyget läcka och ställde sig på botten i 
Hjo hamn. Många tyckte att man skulle 
släpa ut fartyget och sänka det på djupt 
vatten. Kommunen ville sälja det till skrot. 
Man fick också in ett anbud på 5 000  
kronor.

Räddningsaktion
Ett försök att rädda fartyget inleddes. 
1972 fick föreningen S/S Trafiks Vänner 
alla papper klara och fartyget tillhörde 
vännerna. Man hade betalat 5001 kronor, 
en krona utöver det anbud kommunen  
tidigare fått från skrotföretaget.

Den 21 september 1972 lämnade Trafik 
hamnen i Hjo dragen av Hebe II och Hebe 
III. Målet var varvet i Sjötorp. Här vid-
tog en total renovering. Skrovet var inte 
i bästa skick och när man spolat under-
vattenskroppen ren från smuts såg man 
att mycket plåt måste bytas. Ångpannan 
hade heller inte undgått tidens tand, men 
man lyckades renovera den, och den finns 
fortfarande kvar ombord.

Man samlade in pengar till renovering-
en på många sätt. Lennart Hyland ställde 
upp utan ersättning som auktionsför- 
rättare. Loppmarknader arrangerades 
och Hotell Bellevue i Hjo anordnade en 
gala där 50 kronor av inträdet oavkortat 
gick till ångaren.

På Göran Jonssons gård utanför Hjo 
renoverades i hans verkstad fartygets 
många delar och fördes till Sjötorp för 
montering. Allt gjordes för att hålla kost-
naderna nere.

Det var en stor dag i Hjo när Trafik an-
lände till staden efter renoveringen. Det 
var den soliga lördagen den 23 juli 1977. 
Man uppskattar att det var 20 000 per-
soner som bevittnade händelsen. Befolk-
ningen i Hjo stad var vid denna tid runt 
8 000 personer, så det var många utifrån 
som kommit tillresande.

Fartygets trafik
Normalt är Trafik igång under somrar-
na. Skärgården utanför Hjo består i stort 
sett av Visingsö och den vanligaste traden 
går dit, men fartyget gör också en resa till 
Hästholmen varje år. Dessutom arrange-
ras entimmesutflykter. Vid några tillfällen 
är det jazz ombord. Sommaren 2019 gäs-
tas fartyget av Peoria Jazzband som spelar 
gladjazz ombord. De flesta av turerna är 
fullbokade så därför rekommenderas att 
köpa biljett i god tid.

Förutom sina ordinarie turer har Tra-
fik genom åren varit på del utflykter. Fyra 
gånger har fartyget gästat Stockholm. I 
Göteborg har man varit tre gånger. Pro-
blem är här att man inte kan gå ut i salt-
vatten då kylvattensystemet är avpassat 
för sötvatten, så Älvsborgs Fästning är 

den absoluta vändpunkten. Karlstad och 
Arvika har också besökts.

Trafik är klassad för att gå i D-områ-
de. För detta har man måst montera in 
ett extra skott till en kostnad av 450 000 
kronor. Fartygets passagerarcertifikat har 
under åren fått minskat antal passagerare. 
Som nybyggd fick hon ta med sig 255 pas-
sagerare. Dagens siffra är 150 personer.

Ombord kan man köpa kaffe och bul-
lar. Något eget kök finns inte. Vid charter-
turer använder man catering.

Något lite pinsamt
Onsdagen den 4 februari 1903 gjorde 
Trafik en extra resa till Jönköping för att 
plocka upp spannmål. Ångaren lämnade 
hamnen mitt i natten. Några navigerings-
hjälpmedel förutom kompass fanns inte 
ombord. Färden slutade på Visingsös söd-
ra udde. Där blev fartyget stående med en 
stor läcka. Några bärgningsfartyg fanns 
inte i sjön och Göta kanal var avstängd 
för vintern. Först i början av maj lyckades 
man föra fartyget i säkerhet och ta det till 
Motala för reparation.

År 1978 skulle kommunledningen göra 
en utflykt med Trafik. Men hamnen var 
inte tillräckligt muddrad och Trafik sattes 
sig på grund. De ansvariga fick något att 
tänka på.

År 2017 var hamnen igenslammad igen 
och Trafik kunde inte lämna hamnen. Alla 
turlistor var tryckta och allt var klart för 
en ny säsong. Kommunen fick muddring-
en klar under senare delen av 2017 men 
då var säsongen över för den gamla ång-
aren.

Lycka till
Det känns mycket bra att man kan hålla 
liv i de gamla ångfartygen. Att den gamla 
tekniken kan få leva kvar. Och att det inte 
bara är i området kring Stockholm som 
kommer i fråga. Därför får vi önska lycka 
till och hoppas att sommaren 2019 blir i 
alla delar lyckosam för ångaren Trafik och 
dess vänner.

Programledaren Lennart Hyland. 
FOTO UR SÄLLSKAPET TRAFIKS ARKIV

Fr v: Göran Jonsson, 
ordf, Göran Magnus-
son, redaktör,  
Anders Svenson,  
kassör 
FOTO: KRISTER BÅNG
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Vid sidan av själva befälsbehörigheten 
krävs sedan också oftast någon eller någ-
ra andra utbildningar som är kopplade till 
specialbehörigheter, certifikat eller intyg, 
tex radio och krishantering. Vi kommer 
att återkomma till dessa mer ingående i 
den tredje delen av denna serie. 

Här ska vi nu istället titta närmare på de 
mest grundläggande av dessa utbildningar 
som benämns Grundläggande säkerhets-
utbildning och Förtrogenhetsutbildning. 

Grundläggande säkerhet 
Alla som tjänstgör ombord i en befattning 
där uppgiften kan antas påverka säkerhe-
ten ombord ska ha genomgått utbildning 
i grundläggande säkerhet. I praktiken 
innebär det att alla som ingår i fartygets 
säkerhetsorganisation omfattas av detta 
krav. För fartyg i inre fart finns två sätt 
att uppfylla kravet. Antingen genom ett 
Certifikat i grundläggande säkerhet (Basic 
safety training) som fås efter utbildning 
hos en godkänd utbildningsanordnare. 
(Detta certifikat kallas ibland slangmäs-
sigt STCW certifikat.) Certifikat gäller i 
princip på alla fartyg över hela världen. 

Det andra alternativet är att tillämpa 
möjligheten för rederier med godkänd 
säkerhetsorganisation att själva ge denna 
utbildning. Utbildningen ska i så fall vara 
beskriven i ISM-manualen och Intyget ut-
färdas då av rederiet.

Detta intyg är bara giltigt på de fartyg 
som anges på intyget och bara inom sam-
ma rederi. Det finns också en begränsning 
i att detta bara är tillämpligt på fartyg upp 
till 500UR och med maximalt 500 pas-
sagerare. Här pågår en diskussion om att 
höja dessa men tills en sådan föreskrifts-
ändring är gjord gäller gränserna. En an-
nan förutsättning för detta är att rederiet 
har en godkänd säkerhetsorganisation 
enligt TSFS 2009:1 (förenklad ISM) dvs 
är ett passagerarfartyg. Även här pågår en 
diskussion om att utöka detta till att även 
omfatta tex lastfartyg och bogserbåtar 
men än så länge måste de som tjänstgör 
på dessa typer av fartyg inneha ett obe-
gränsat certifikat.

Det vanligaste sättet att genomföra den 
rederiinterna utbildningen är att rederiet 
själv står för den teoretiska utbildningen 
och att man sedan köper in den praktiska 
delen. 

Det är en god idé att börja med det teore-
tiska utbildningsmaterial som Skärgårds- 
redarna tagit fram. I kombination med 
detta ska sedan genomföras ett antal 
praktiska moment, t ex handbrandsläck-
are, flottehantering och sjukvård. Det kan 
antingen ordnas i egen regi eller genom 
att man köper det från någon utbildnings-
anordnare. Här finns ingen auktorisation 
eller likande så det är upp till rederiet själv 
att kvalitetssäkra det man köper på det 
sätt man beskrivit i sin ISM manual. Om 
rederiet väljer att utbilda i egen regi ska 
man säkerställa att man har tillräckliga 
resurser och att den som ansvarar för 
utbildningen har utbildning till minst far-
tygsbefäl klass 7.
 När det gäller innehållet i utbildningen 
så regleras det med utgångspunkt från den 
ordinarie utbildningen med en möjlighet 
att i viss mån utesluta sådant som inte är 
relevant i för det aktuella fartyget. Här 
ska rederiet i sitt ISM system genomföra 
en dokumenterad kartläggning av vilka 

moment som är aktuellt på resp fartyg. 
För detta har Transportstyrelsen tagit 
fram ett särskilt formulär. 

Det lättaste är såklart om alla fartyg i 
rederiet har samma kravbild men det kan 
vara olika, tex gällande brandsläcknings-
utrustning som kanske ser olika ut på oli-
ka fartyg som skumanläggning.

När rederiet sedan genomför utbild-
ning ska den stämma överens med vad 
man kommit fram till i sin kartläggning.

Efter genomförd och godkänd utbild-
ning ska rederiet utfärda Intyg på fast-
ställt formulär och här ska då anges på 
vilka fartyg det är giltigt. Som grund bör 
rederiet spara dokumentation som visar 
på vilka grunder man utfärdat intyget.  
T ex intyg från genomförda praktiska 
övningar, resultat av genomförda teore-
tiska prov mm. Det är alltså bara rederiet 
som har rätt att utfärda detta intyg och 
det gäller bara på rederiets fartyg. Om en 
anställd byter rederi eller ska jobba på  
ett fartyg som inte finns med på intyget 

Säkerhetsutbildning
I den här andra delen i serien om utbildning och behörigheter tänkte jag skriva om kravet på säkerhetsutbildning  
för sjöpersonal. I den första delen beskrevs hur man på olika sätt kan uppfyller kraven för att få ut en grundläggande  
fartygsbefälsbehörighet. För dem som jobbar i skärgårdstrafiken är det oftast frågan om fartygsbefäl klass 8, 7 eller  
6 beroende på vilken typ av fartyg man ska tjänstgöra på.

Om rederiet väljer att utbilda i egen regi ska man säkerställa 
att man har tillräckliga resurser och att den som ansvarar för 
utbildningen har utbildning till minst fartygsbefäl klass 7.



måste ett nytt utfärdas av rederiet (eller 
komplettera det befintliga om det gäller 
ett fartyg i samma rederi). 

Det finns alltså ingen utbildningsan-
ordnare som kan utfärda detta intyg utan 
bara rederiet som då också är helt ansva-
riga för utbildningens innehåll, även om 
man köpt in vissa delar externt. Om en 
anställd byter rederi är det viktigt att den 
anställde tar med sig dokumentation på 
den utbildning som är genomförd så att 
det kan ligga till grund för ett nytt intyg 
i det nya rederiet så att man slipper göra 
om alla utbildningar. Men det är viktigt 
att påpeka att det är det nya rederiet som 
ska kontrollera att alla krav är uppfyllda 
enligt den kartläggning som man gjort för 
sina fartyg. Det kan mycket väl bli frågan 
om kompletterande utbildning.

Rederiintern utbildning i grundläggan-
de säkerhet bör förnyas minst vart femte 
år men det finns inget formellt krav som 
det gör för det obegränsade certifikatet. 
Däremot måste rederiet enligt sitt system 
för Systematiskt sjösäkerhetsarbete eta-
blera metoder för att bibehålla kompe-
tens så det ter sig orimligt att helt utesluta 
repetitionsutbildning.

Sjukvård
Befälhavaren är alltid ansvarig för sjuk-
vården ombord. Det innebär att befälha-
varen ska ha adekvat utbildning. Vilka 
kraven är beror på vilket skeppsapotek 
som finns ombord. Om det rör sig om 
något av de större apoteken A eller B 
så är kravet alltid ett giltigt certifikat 
som ”Sjukvårdare ombord” (Medical 
care). Detta certifikat är en påbyggnad 
på grundläggande sjukvårdsutbildning 
och omfattar ca 4 dagars utbildning och 

kombineras med två dagars praktik på 
sjukhus. Certifikatet är giltigt i 5 år och 
förnyas med fortbildning i kombination 
med praktik.

Om fartyget är utrustat med ett mindre 
apotek av typ D krävs inget specifikt certi-
fikat utan kravet är att man ska ha ett In-
tyg på en utbildning i första hjälpen som 
även omfattar HLR. Utbildningen ska inte 
vara äldre än 5 år men det är alldeles för 
lång tid för att upprätthålla en god nivå 
på sina kunskaper i HLR så det bör nog 
ses som ett absolut maximum. Sjukvårds-
utbildning ingår normalt i alla utbildning-
ar i Grundläggande säkerhet, så om den 
förnyas vart 5: år är problemet löst.

Säkerhet på passagerarfartyg 
Befälhavaren, befäl och annan personal, 
som enligt fartygets säkerhetsorganisation 
ska bistå passagerare i nödsituationer, ska 

ha genomgått en utbildning i passagerar-
säkerhet, mönstringsrutiner och kommu-
nikation. Denna utbildning kan rederiet ge 
själva och den finns med i Skärgårdsredar-
nas utbildningsmodell 

Passagerarsäkerhet och  
lasthantering mm
Befälhavaren, befäl och annan personal 
med direkt ansvar för passagerares om-
bord- och ilandstigning, lastning, lossning 
eller säkring av last, ska ha genomgått en 
utbildning i lastsäkerhet och skrovin- 
tegritet. Även denna utbildning finns med i 
Skärgårdredarnas utbildningsmodell. 

De två sistnämnda utbildningarna in-
går alltså inte i en Basic safety training 
utbildning utan måste göras även av den 
som har ett sådant certifikat. Dessa utbild-
ningar kan intygas på ett av rederiet utfor-
mat intyg men lämpligt är att använda det 

FOTO: NINA YNGVE
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intyg som Transportstyrelsen tagit fram 
och som då omfattar flera utbildningar 
på samma papper.

Skärgårdsredarnas utbildningsmodell
Syftet med de förenklade reglerna för ut-
bildning i säkerhet är att utbildningen ska 
kunna vara relevant för de typer av fartyg 
som trafikerar skärgården och därigenom 
kunna bli billigare och snabbare men utan 
att minska säkerheten. Det förutsätter då 
att rederierna som väljer att tillämpa det-
ta också lägger ner lite energi på att göra 
kartläggning av utbildningens innehåll i 
relation till aktuella fartyg och sedan hit-
tar en modell som passar rederiet. 

Den utbildningsmodell som Skär-
gårdredarna tagit fram har haft fokus 
på att vara kostnadseffektiv men ändå 
funktionell. Den teoretiska delen av ut-
bildningen som finns på nätet och som 

producerats med bidrag från Stiftelsen 
Sveriges Sjömanshus och Trafikverket är 
anpassad för de mest ordinära fartygen. 
Den är dock inte heltäckande på alla plan 
och det är troligt att en del rederier behö-
ver komplettera med annat material, t ex 
i hantering av farligt gods. 

Man ska även regelbundet genomföra 
övningar med inriktning på passagerar- 
säkerhet ombord på de egna fartygen.

Förtrogenhetsutbildning
Avslutningsvis tänkte jag nämna några 
ord om kravet på förtrogenhetsutbild-
ning, dvs utbildning på ett visst fartyg. 
Detta krav är helt fartygsspecifikt och ut-
bildningen ska genomföras på varje fartyg 
före första tjänstgöringen. Det finns ingen 
begränsning för hur många fartyg man 
kan vara förtrogenhetsutbildad på och 
det finns inget uttalat krav på att den ska 

göras om med något givet intervall men 
utgångspunkten måste självklart vara att 
kunskaperna hålls ”up to date”. Om man 
är borta från en båt en längre tid är det 
lämpligt att göra en repetition, men det 
är upp till rederiet att reglera detta i sin 
ISM-manual. 

Dokumentation ska ske på lämpligt 
sätt och finnas tillgänglig ombord och 
hos rederiet. Rederiet ska ha full kontroll 
på vilka som är förtrogenhetsutbildade 
på respektive fartyg. Detta krav gäller na-
turligtvis alla behörigheter och intyg som 
personalen har.

text: daniel lindefors winblad
foto:  marina läroverket
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Det är ett par veckor kvar tills Salto- 
luokta ska öppna för sommarsäsongen, 
men på båten vid bryggan råder febril 
aktivitet. Där hörs det skavande ljudet 
av slipverktyg och färgskrapor, och det 
fladdrar till i de heltäckande, vita over-
allerna när vinden griper tag i tyget. Det 
ser ut som en scen tagen ur teveserien 
CSI, där kriminaltekniker är i full färd 
att säkerställa bevismaterial. Det enda 
som saknas är en tuff signaturmelodi, 
och ett mordoffer. 

Illusionen bryts när någon inne i bå-
ten, är det Mats eller Per, undrar om det 
inte är fikadags, och plockar fram termos 
och kakburk. Linda Gustafsson står på 
fördäck och pustar lite efter att ha käm-
pat med att avlägsna flagnande silverfärg 
från båtens utsida. Hon släpper skrapan 
och stiger upp på bryggan, där västan-
vinden har full träffkraft. 

– Det här overallerna är bra att ha av 
flera skäl. De skyddar kläderna mot färg 
och damm. Och de är vindtäta, säger 
hon med ett menande leende och börjar 
gå mot vedbastun borta vid sjökanten. 
Blåsten ruskar och river i fjällbjörkarna 
och driver upp vågor på sjön Langas, där 
den förtöjda båten med samma namn 
guppar i vinden. 

Från Lidingö till sjön Langas
M/S Langas har förstås redan varit med 
om det mesta i väderväg. Byggd 1957 på 
Gustavsson & Anderssons varvs AB på 
Lidingö, fraktades hon i januari 1958 
upp till bryggan i Kebnats, på andra 
sidan sjön från Saltoluokta fjällstation. 
Men vägen dit var inte utan strapatser. 
Redan inför den högt förväntade resan 
hade hindren förutspåtts i detalj. Att 
segla båten från Stockholm till Luleå 

ansågs inte bli några problem, men att 
sedan ta henne vidare landvägen, var ett 
uppdrag som krävde sin planering. I en 
artikel från STF Turist nummer 1, 1957, 
står att läsa om den minutiösa rekog-
nosering som gjordes i förväg. Bland 
annat fick en representant från STF sitta 
ombord ett flak och provåka den 32 mil 
långa sträckan, med ett jättemetspö upp i 
luften för att mäta staghöjden. 

För att kunna frakta den 14 ton tunga 
båten på vägen fick styrhytten monteras 
ner, och det var ingen slump att färden 
planerades till januari månad, då vägen 
skulle vara djupfryst och tåla påfrest-
ningen. Men trots alla förberedelser bjöd 
resan på oväntad dramatik i form av 
exploderande däck, olja som tog slut och 
en fläkt som upphörde att fungera och 
istället för att blåsa in värme började  
dra in isande luft på tjugo minusgrader. 
Det tog några dagar, men till slut var 
båten framme, intakt och sjöduglig.  
Varsamt lades hon på isen för att invänta 
att vårens ankomst, då hon skulle sjunka 
ner i sitt rätta element.

I sextio år har M/S Langas fraktat vandrare till Saltoluokta fjällstation.  
Nu har båten fått ett rejält ansiktslyft, tack vare engagerade medlemmar som  
på frivillig basis slipar, putsar, målar och lagar. Konceptet med dugnadsarbete 
har kommit för att stanna. 

Fjällets farkost
text: karin wallén | foto: linus meyer
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12 000 passagerare per säsong
Det här är första gången en båt reno-
veras i STF:s regi. Men det var hög tid, 
menar Johan Påve, som är chef för samt-
liga 44 STF-fjällstugor, och de två båtar 
som föreningen sköter. I sextio år har 
M/S Langas transporterat vandrare på 
väg hem eller bort. Många som vandrat 
i Sarek och Padjelanta har startat sitt 
äventyr precis här, ombord den nästan 
nitton meter långa aluminiumbåten. 

– Det är även en del folk som kommer 
hit över helgen och bara bor på fjäll- 
stationen och gör dagsturer. På ett år  
är det 12 000 personer som åker med 
Langas, säger Johan Påve, och ser ut  
på båten där arbetet pågår.

Med i dugnadsgruppen finns flera  
personer med båtvana, bland annat 
Claes Engblom, 75-årig yrkesskeppare 
från Göteborg, som tillsammans med 
Linda Gustafsson fungerar som grup-
pens dugnadsledare. De håller koll på 
arbetsuppgifterna, ser till att det som 
ska göras blir gjort, och fyller i blanket-
ter som behövs till den administrativa 
rapporteringen.

– Det är alltid mer som behövs göras 
än man först tror, och det tar ju en stund 
att få ordning på allt när man kommer 
hit. Så det blir ganska fullt upp, säger 
Claes, och tar en mikropaus från att 
bygga en ny förvaringslåda, som snart 
ska lackbetsas.

Inne i båten slipas träluckor och trä- 
detaljer som sedan ska lackas. Några 
lösa skruvar dras åt, och det byggs nya 
lådor där flytvästar ska förvaras. Mats 
Lyckvik är pensionerad elektriker och 
har dragit landel till båten, och monterat 
nya kontaktuttag ombord. Att ha en 
elektriker med den här gången var en 
klar fördel, och givetvis är specialkun-
skaper välkomna.

Mot kvällen går Linda laget runt med 
en lista för att anteckna vad som gjorts 
under dagen. Bastun är varm och redo, 
och utsikten genom fönstren är något 
av det vackraste man kan se. Nieras 
snöklädda topp och siluetterna av de 
mäktiga höjderna bortåt Stora Sjöfallet. 
Stormen som river i björkar och tallar. 
M/S Langas som gungar vid bryggan. 
Åldrad av historia, välanvänd och lite 
kantstött. Dag för dag blir hon lite hela-
re, lite mer glänsande, redo att föra nya 
resenärer ut på äventyr. 

Artikeln har tidigare varit publicerad 
i STFs tidning Turist.

Dag för dag blir hon lite helare, 
lite mer glänsande, redo att föra 
nya resenärer ut på äventyr. 

Engagerade medlemmar  
som på frivillig basis slipar,  
putsar, målar och lagar.

 Skärgårdsredaren 2 -19 ★ 19 



Nu har några av de största aktörerna 
i sjöfartsbranschen valt att skriva på 
en gemensam avsiktsförklaring för en 
arbetsmiljö i världsklass inom ramen 
för det branschövergripande arbetet 
med en arbetsmiljö i världsklass och 
en nollvision gällande trakasserier 
och kränkande särbehandling. 

Deltagande organisationer i det 
branschövergripande samarbetet som 
kallas Vågrätt är Chalmers tekniska hög-
skola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögsko-
lan, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på 
Chalmers, Studentföreningen Lambda, 
Almega, Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk, 
Sjöbefälsföreningen, Sarf, Passagerarre-
deriernas förening, Skärgårdsredarna, 
Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. 
Från branschorganisationerna och 
facken deltar också representanter från 
Styrsöbolaget, Tallink Silja, Viking Line 
och Stena Line.

I avsiktsförklaringen skriver aktörerna i 
samarbetet att de, utöver lagkraven, ska:
• Genomföra utbildningar och kurser 

med syfte att skapa en god arbetsmiljö, 
samt systematiskt följa upp utbild-
ningsinsatser. 

• Långsiktigt delta i det branschöver-
skridande arbetet som går under 
namnet Vågrätt. 

• Tydligt ta ställning för att social håll-
barhet är en nyckel till framgång.

• Aktivt verka för att medarbetare och 
chefer samverkar inom branschen 
enligt avsiktsförklaringen.

• Verka för forskning och kunskaps- 
höjande åtgärder inom syftet för  
avsiktsförklaringen.

• Dela med sig av goda exempel och 
erfarenheter som bedrivits inom 
området. 

Vågrätt startade 2018 och genom sam-
arbetet arbetar organisationerna bland 
annat med att informera och sprida 
kunskap om likabehandling.  
Fyra olika delprojekt har prioriterats i ett 
första skede för att driva arbetet framåt; 
en branschövergripande avsiktsförkla-
ring, öppna workshops och seminarier, 
möjliggöra för utbildning av kränkande 
särbehandling och trakasserier inom Ba-
sic Safety-utbildning och samla in de bäs-
ta metoderna för förebyggande arbete.

Läs hela avsiktsförklaringen på vår 
hemsida www.skärgårdsredarna.se 

– En viktig uppgift har påbörjats för 
Skärgårdsredarna och dess medlemsre-
derier. Hållbarhetsarbetet för att uppnå 
en bättre arbetsmiljö  där kränkande 
särbehandling och trakasserier inte ac-
cepteras måste prioriteras och sjöfartens 
nu presenterade avsiktsförklaring är en 

god grund för ett ständigt och långsiktigt  
arbete. Skärgårdsredarna ser med tillför-
sikt fram emot att även fortsatt få delta 
i detta arbete säger Henrik Börjesson t.f. 
VD Skärgårdsredarna.

text: red

Sjöfarten skriver på för 
en arbetsmiljö i världsklass

Kontaktpersoner:
Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart,
rikard.engstrom@sweship.se 

Katarina Norén, GD, Sjöfartsverket,  
katarina.noren@sjofartsverket.se 

Pernilla Wallin, Sjöfartsdirektör, 
Transportstyrelsen  
pernilla.wallin@transportstyrelsen.se 

Kenny Reinhold, ordförande, Seko 
Sjöfolk kenny.reinhold@seko.se 

Lars Andersson, Vice VD, Sjöfartens  
arbetsgivarförbund  
lars.andersson@transportforetagen.se

Mikael Huss, VD, Sjöbefälsföreningen  
mikael.huss@sjobefal.se 

Ted Bågfeldt, prefekt, 
Sjöfartshögskolan/Linnéuniversitetet  
ted.bagfedlt@lnu.se 

Johan Hartler, Chalmers  
Johan.hartler@chalmers.se 

Linda Svensson, administratör,  
#lättaankar, linda@linnefallan.se 
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– Sjöfarten har en viktig roll att fylla i ett 
fossilfritt transportsystem. Vi behöver nu 
både incitament för att flytta över god-
stransporter på sjön och för att sjöfarten 
ska ställa om till fossilfria bränslen, säger 
Svante Axelsson, nationell samordnare 
för Fossilfritt Sverige.

– Svensk Sjöfart har sedan länge arbetat 
med klimat- och miljöfrågor och antog 
redan 2015 en nollvision för skadliga 
utsläpp till luft och vatten. Den svenska 
sjöfartsnäringen satsar stort på olika 
klimatförbättrande åtgärder och vårt 
världsledande arbete har exempelvis 
blivit uppmärksammat av OECD. Sjö-
fartens färdplan för fossilfri konkurrens-
kraft är ett viktigt verktyg för att visa 
på fortsatta utmaningar och lösningar. 
Exempelvis är hindren i första hand 
inte tekniska, utan handlar snarare om 
tillgång på fossilfria bränslen, finansiella 
instrument som möjliggör investeringar i 

ny teknik och en effektiv användning av 
skatter och avgifter. Bland annat ser vi 
att en CO2-fond är en möjlig pusselbit 
för att uppnå fossilfri sjöfart, säger Ri-
kard Engström, VD på Svensk Sjöfart. 

– Sjöfarten pekas ofta ut som ett 
miljövänligt alternativ; exempelvis har 
regeringen ett mål om ökad överför-
flyttning av transporter från väg till 
sjöfart och järnväg. Fossilfrihet kommer 
att kräva insatser från många aktörer i 
samhället; regelverken behöver utformas 
för att styra mot klimatvänliga alterna-
tiv och bland annat är tillgänglighet av 

infrastruktur för alternativa drivmedel 
i hamnar och effektiva lastningar och 
lossningar samt miljö- och klimatsty-
rande hamnavgifter något som flera 
hamnar kommer att arbeta vidare med, 
säger Christine Hanefalk, branschchef, 
Sveriges Hamnar. 

– Färdplanen är en fortsättning på det 
ständigt pågående klimatarbetet som  
sjöfarten genomför. Från sjöfartens sida 
är det exempelvis möjligt att arbeta 
vidare med att öka passagerares och 
transportköpares kunskap om sjöfar-
tens klimatfördelar, men också att testa, 
utveckla och investera i ny teknik och 
nya framdrivningsmedel, säger Henrik 
Börjesson, tillförordnad VD, Skärgårds-
redarna. 

Under dagen överlämnades totalt fyra 
färdplaner inom ramen för Fossilfritt 
Sverige. Organisationen är tillsatt av 
regeringen och har till uppgift att främja 
fossilfrihet. 

– Vi ser nu en förändring av spel-
planen, där näringslivets branscher nu 
ligger före och driver på politikerna på 
vägen mot fossilfrihet. Färdplanerna för 
fossilfri konkurrenskraft beskriver hur 
branscherna kan ställa om men också 
vilka krav de ställer på resten av samhäl-
let för att färdplanerna ska bli verklighet, 
säger Svante Axelsson, nationell samord-
nare för Fossilfritt Sverige.

RED.

Färdplan för fossilfri 
konkurrenskraft

MILJÖ
S P A L T E N

I mars överlämnades Sjöfartsnäringens färdplan för fossilfri konkurrens-
kraft till miljöminister Isabella Lövin (MP), näringsminister Ibrahim Baylan 
(S) samt partiledaren Annie Lööf (C). Färdplanen är framtagen av Svensk 
Sjöfart, Skärgårdsredarna och Sveriges Hamnar. 

FOTO: LEENA TEGEVI
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Svante Axelsson.

Miljöminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan flankerade av  
Fredrik Larsson och Rikard Engström, Svensk Sjöfart.
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Från kust & hav

Infrastrukturdepartementet invigt
När regeringsbildningen till slut blev klar i januari stod det också 
klart att ett nytt departement för infrastruktur skulle bildas. Den 
1 april drog arbetet på det nya departementet igång där frågor 
kring infrastruktur, digitalisering och energi samlas under samma 
tak. Departementschef på det nya departementet är infrastruk-
turminister Tomas Eneroth. Departementets andra minister är 
energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. 
 ”För att klara klimatet och för att stärka Sveriges konkurrens- 
kraft görs nu stora investeringar i infrastruktur, en ökad digitali-
sering av samhället och en kraftig omställning till förnybar ener-
gi”, skriver regeringen med anledning av departementets arbets-
start. Den högtidliga invigningen ägde rum den 1 april. 

Stiftelsens belöningsdag  i Långedrag
I maj hölls Stiftelsen Sveriges Sjömanshus årliga belönings- 
ceremoni i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag i 
Göteborg. Stiftelsen belönar till största delen arbetsförbättringar 
men också livräddnings-, idrotts- och kulturinsatser. Karl Karell, 
som är Stiftelsens nye kanslichef från oktober, presenterade 
varje belöning och Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på 
Transportstyrelsen, delade ut belöningarna. Bland annat be- 
lönades matros Mattias Aronsson på s/s Storskär med besätt-
ning. De fick 10 000 kr för en livräddande insats i Stockholms 
hamn i juni förra året då en man i rullstol rullade över kajkanten 
ner i vattnet. Mattias, som befann sig på land och såg vad som 
hände, hoppade i vattnet och lyckades hålla mannen över ytan 
tills övriga i besättningen kunde rädda honom med hjälp av en 
s.k. rescue sling. 

En ny kustbevakningslag
Ett flertal av kustbevakningens befogenheter samlas i en ny 
kustbevakningslag (FöU4). Kustbevakningens arbete inom 
brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn  
ska samlas i en och samma lag för att göra reglerna mer lika och 
lättöverskådliga. Kustbevakningens arbete till sjöss ska också 
tas till vara på ett bättre sätt genom att myndigheten får ett stör-
re ansvar för såväl brottsbekämpning som ordningshållning.
En polis ska få rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra 
farliga föremål utifrån samma möjligheter som gäller för ge-
nomsökning av fordon efter sådana föremål. Riksdagen sa ja till 
regeringens förslag. Den nya lagen och lagändringarna började 
gälla den 1 april 2019.
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Fr v: Anders Ygeman och Tomas Eneroth.

Sjöfartsverket kräver ökade anslag
För att klara miljömålen samt förnya isbrytarflottan krävs ökade 
anslag, slår generaldirektör Katarina Norén fast. Sjöfartsverkets 
ekonomiska läge är så allvarligt att man utan ökade anslag 
inte klarar av att leverera enligt regeringens uppdrag, skriver 
Sjöfartsverket i ett pressmeddelande. Verket har nu lämnat in  
en anslagsframställan och treårsplan till regeringen. 
 – Vår ekonomi har under lång tid försämrats på grund av an-
slag som inte räknats upp samtidigt som nya krav och regler 
tillkommit. Vi har även sett en strukturomvandling inom trans-
portsektorn och hur våra intäktsmöjligheter minskat. Därför har 
vi startat ett program för att effektivisera verksamheten samtidigt 
som vi för en dialog med våra ägare om att återställa anslagen 
och anslagsfinansiera en ny isbrytarflotta, säger Katarina Norén.
 Sjöfartsverket finansieras till 74 procent av avgifter. Intäkterna 
för de delar av verksamheten som finansieras via statsbudge-
ten utgör cirka tio procent, men denna andel minskar, enligt 
Sjöfartsverket. 

Blidösundsbolaget tilldelas kontrakt för skärgårdens  
största avtalsområde
I mars skrev trafikförvaltningen under kontrakt med Blidö- 
sundsbolaget. Kontraktet gäller utförandet av skärgårdstrafik 
Stockholms mellanskärgård, avtalsområde E39B.
 – Det här är ett av skärgårdens viktigaste kontrakt. Nästan en 
miljon resenärer per år reser med Waxholmsbolaget i det här 
området, säger Caroline Ottosson, förvaltningschef på trafik- 
förvaltningen.
 Blidösundsbolaget kommer därmed att köra trafik i 
Stockholms mellanskärgård från och med slutet av 2019 och 
som längst till och med år 2028. I uppdraget ingår bland annat 
att köra passagerar- och godstrafiken, trafikledning, drift och  
underhåll av infrastruktur och fartyg samt kundservice (inklu-
sive att driva av kafeteriorna ombord på fartygen). Totalt har tre 
anbudsgivare deltagit i 
upphandlingen. Det vin-
nande anbudet har be-
dömts vara ekonomiskt 
rimligt och bärkraftigt, 
samt ligger inom ramar-
na för trafikförvaltning-
ens angivna budget för  
området. 
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Hållbar Sjöfart för  
150 miljoner!
I februari blev det klart 
att Lighthouse ska driva 
Trafikverkets bransch- 
program Hållbar sjöfart för  
100 miljoner kronor. Under 
tio år ska de pengarna, till-
sammans med ytterligare 
50 miljoner i förväntad  
medfinansiering, skapa 
forskning och utveckling 
som ska bidra till att göra 
sjöfarten mer miljövänlig 

och klimatsmart. Sjöfarten ska också bli mer kostnadseffektiv, 
säkrare och en mer hälsosam och attraktiv arbetsplats. 
 – Jag ser det som att staten vill satsa på att utveckla sjöfarten 
för att få till ett hållbart transportsystem, säger Åsa Burman som 
är verksamhetschef på Lighthouse.

Klimatseminarium och dop av Tellus
Tisdagen den 11 juni anordnar Trafikverket ett sjöfartsseminarium 
i Göteborg under rubriken ”Vision och realism för klimatneutral  
färjetrafik”. Moderator är Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige 
och i panelen finns Peter Carlsson från Northvolt, Lena Erixon som 
är GD på Trafikverket, Erik Froste som är VD för Färjerederiet och 
Pia Berglund, Sjöfartsstrateg Trafikverket.

På programmet står frågorna:
• Vad fordras för att svensk inrikes sjöfart ska uppnå fossilfrihet?
• Vad önskar resenärerna/marknaden?
• Vilka insatser kan bana väg för ökad miljömedvetenhet inom 

färjetrafiken?
• Kan sjöfarten hämta inspiration från andra delar av samhället?
• Vad blir nästa steg?  

Klockan 12 blir det högtidligt dop av laddhybridfärjan Tellus.  
Det förrättas av generaldirektör Lena Erixon. Därefter finns möj-
lighet att gå ombord och besöka brygga och maskinrum. Det blir 
många aktiviteter ombord, gratis dopfika, tävling, underhållning 
från scenen, information om klimatvänliga färjor och om jobb 
ombord på vägfärja.

Tid: Tisdag 11 juni kl 12-16
Plats: Amerikaterminalen Stigbergskajen, Emigrantvägen 2B, 
Göteborg
Efter dopet kommer Tellus att tas i trafik på Gullmarsleden  
mellan Lysekil och Uddevalla. Det kommer även att anordnas  
en aktivitet på Gullmarsleden, när Tellus tagits i trafik. 
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Maritim utbildning för riksdagens trafikutskott 
Den 6 mars anordnade Maritimt Forum en halv utbildningsdag 
för riksdagens trafikutskotts nya ledamöter efter valet 2018. 
Joachim Glassell inledde och berättade kort om olika typer av 
fartyg och rutter. Karolina Kjellgren från Wallenius & Wilhelmsen 
berättade om vilka regulatoriska förändringar som sjöfarten står 
inför och vilka utmaningar som finns i att återvinna fartyg, samt 
avslutade med en inblick i framtidens fartyg. Lillie Wittrup på 
Stena AB berättade om vilka vägar som står till buds för att nå 
ökad energieffektivitet och vilka bränslen som går att använda. 
Ledamöterna fick lära sig mer om hur långt fram sjöfarten ligger  
i att tackla omställningen till mer hållbara transporter. 
 Pia Berglund, Nationell samordnare för inrikes sjöfart gav en 
dragning om överflyttning av gods och vad som behövs för att 
mer gods skall fraktas på sjön. Pia berättade hur effektiv sjö- 
farten är jämfört med vägtransporter, vilka utmaningar som finns 
och vägen framåt. 
 Fredrik Backman från Preem redogjorde hur Preem använder 
sig av sjöfart för att försörja hela landet med bränsle och en in-
sikt i hur säkra tankfartygen är i dag. Marcus Risberg på Tallink & 
Silja Line berättade om färjetrafikens betydelse för att transpor-
tera gods och passagerare. 
 Leena Tegevi och Nina Yngve gav en insikt i skärgårdstrafi-
kens betydelse för hela landet i termer av arbetspendling och 
sysselsättning inom branschen, men också att branschen 
brottas med en åldrande flotta och vägen mot en fossilfri flotta. 
Fokusfrågorna nedsatt skatt på landel för fartyg <400 och finan-
siering av fartyg 15-24 meter lyftes.

Föreningen Svensk Sjöfarts årsmöte 
Vid sitt årsmöte på Sjöfartshuset i Stockholm valde Föreningen 
Svensk Sjöfart till ny ordförande Håkan Johansson, vd för Rederi 
AB Gotland, som tar över efter Ragnar Johansson, SOL. Efter 
medlemsmötet hölls ett seminarium. I år var temat på semina-
riet de tre hållbarhetsperspektiven – ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet. Talare var bland annat Ellen Landberg som 
berättade om inkluderande ledarskap, Linda Hammarstrand från 
Culture Academy, som mycket underhållande och inspirerande 
beskrev hur man förändrar en kultur och ökar konkurrenskraften 
på köpet. Pia Berglund från Trafikverket pratade om sin nya roll 
som nationell samordnare och infrastrukturministern Tomas 
Eneroth avslutade dagen. Han sa att han har stora förväntningar 
för svensk sjöfart och att Sverige har goda förutsättningar att bli 
en stolt sjöfartsnation framöver.
 – Jag har gett mig tusan på att jag ska göra allt jag kan för att 
förbättra förutsättningarna. Vi kommer att fortsätta att titta på 
olika ekonomiska incitament, lovade infrastrukturministern. 

Nybyggd Limöbåt kan bli verklighet
Skärgårdstrafiken i Gävlebukten är ute på upphandling. Det nu-
varande kontraktet med redaren som kör till Limön och Furuvik  
i dag upphör att gälla efter den här säsongen. För att trygga  
trafiken på sikt och möjliggöra för en helt ny båt vill Gävle kom-
mun teckna ett avtal på 15 år den här gången.
 – Ja, vi har valt en längre avtalsperiod på grund av att vi vill 
göra det möjligt för entreprenörerna att antingen köpa in en be-
fintlig båt eller bygga en helt ny, säger Marie Grew, tf trafik- och 
tillståndschef på Gävle kommun. Och då behövs en längre tid  
för att man ska få lån.
 Konkurrensen är begränsad konstaterar kommunens utredare 
i en omvärldsanalys. De har hittat 15 båtar som skulle kunna vara 
aktuella i Sverige. Fem av dess rederier säger sig vara positiva, 
bland annat det nuvarande.

Maritimt Forums årsmöte
Vid Maritimt Forums årsstämma 28 mars talade Pia Berglund 
som nyligen tillträtt tjänsten som nationell samordnare på 
Trafikverket för sjöfart och närsjöfart, Thomas Andersson,  
ny vd på Stockholms Hamnar samt Christer Bruzelius från 
Destination Gotland. Eftermiddagen avslutades med med-
lemsmingel. Under kvällen gavs även tillfälle till visning av 
Stockholms reparationsvarv. Maritimt Forums tidigare  
ordförande Pia Berglund samt styrelseledamot Leena Tegevi  
avtackades för långt och trofast arbete. Anders Boman, 
President, Wallenius Lines, valdes till ny ordförande.  
Bertil Pevantus, ordförande i Skärgårdsredarna och vd  
för Styrsöbolaget valdes in som ny ledamot. 

för att projektet fossilfri  
kollektivtrafik har beviljats 
finansiering av Trafikverkets 

branschprogram och för att regeringen 
fördubblat forskningsanslagen för  
Hållbar sjöfart till 100 miljoner kronor.

för att fartyg med dräktighet 
<400 inte får samma skatte-
nedsättning för landel som  
de större fartygen.

Redaktionen tycker till:
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Domslut Ressel Rederi AB – Region Stockholm
Den 13 maj 2019 meddelade Svea Hovrätt om dom till fördel för 
Ressel Rederi AB i processen mot Region Stockholm. Domen rör 
offentlig upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms skärgård. 
Processen mellan Region Stockholm och Ressel Rederi har på-
gått sedan den offentliga upphandlingen av kollektiv sjötrafik i 
Stockholms skärgård avslutades år 2016. Ressel Rederis grund 
för talan har sedan dess varit att Region Stockholm genomfört 
en otillåten direktupphandling i strid med bestämmelserna i LOU. 
Uppdragsavtalets värde har, enligt Ressel Rederi, överstigit den 
gräns som gör direktupphandling i en liknande situation möjlig 
och det har inte förelegat någon särskild brådska som har kunnat 
motivera direktupphandlingen. Genom domen ådöms Region 
Stockholm att betala skadestånd och rättegångskostnader till 
Ressel Rederi. I tillägg till detta ska Region Stockholm också  
stå sina egna ombudskostnader. Ressel Rederi AB representera-
des under processen av advokat Anna Öberg och advokat  
Jan Stålhandske från Advokat OEBERGS.
KÄLLA: ADVOKAT OEBERGS

Waxholm II renoveras
Waxholm II som kör linjetrafik i Stockholms skärgård genomgår 
en omfattande renovering på varvet i Oskarshamn.
 – Den 3 juli ska hon vara tillbaka på leden igen. Vårt mål är att 
vi ska vara klara till midsommar, säger Tim Josefsson, projektle-
dare och huvudansvarig. 
 I princip ska all inredning bytas ut. På huvuddäck blir det nya 
paneler och ett nytt kök. Det blir ett nytt kylrum för att kunna 
frakta varor ut till skärgårdsöarna och en ny kafeteria. Hela sa-
longsdäck ska få nya sidoskott och nästan hela färjan ska få  
nytt golv. Det blir även en ny styrhyttsinredning med ny utrust-
ning och nytt ventilationssystem ombord.

Ny distriktsindelning
Vid årsmötet den 14 mars i Luleå beslutade medlemmarna efter 
ett förslag från styrelsen att göra om distriktsindelningen för 
medlemsrederierna till två distrikt: Nordost och Sydväst. Detta 
innebär att rederier som tidigare hörde till Nord respektive Ost 
nu istället tillhör Nordost. Rederier som tidigare tillhörde Sydväst 
eller Insjö/Kanal tillhör nu Sydväst. Indelningen har gjorts efter 
en ungefärlig tänkt linje enligt bilden nedan. Om någon tycker att 
man hamnat i fel distrikt och vill byta så är det bara att höra av 
sig till info@skargardsredarna.se så ordnar vi det.
 Distriktstillhörigheten påverkar vilka distriktsmöten man kallas 
till men även registerindelningen i Skeppslistan och på hemsidan 
under Hyr fartyg. 

Kolla fartyget
Fartyg som kör i nationell trafik ska utöver passagerarfartygs- 
certifikatet även ha ett egenkontrollintyg som genom själv- 
deklaration visar att fartyget uppfyller kraven om sjösäkerhet. 
Egenkontrollintyget ska vara anslaget ombord på fartyget så att 
passagerare kan ta del av det. I Transportstyrelsens e-tjänst kan 
nu allmänheten kontrollera om ett specifikt fartyg i nationell trafik 
får användas till sjöfart. www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/
resenarsinformation/Sakerhetskrav-pa-batar 

Nya medlemmar:
Vi välkomnar Malmqvist 
Sjöservice med arbetsfärjan 
Tur. (Tidigare associerad 
medlem).

Medlemsnytt
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Karl Karell blir stiftelsens  
kanslichef
I oktober blir det vaktavlösning på 
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, 
då Christer Nordling går i pension 
efter mer än 13 år på sin post. 
Sjökapten Karl Karell har utsetts 
till hans efterträdare. Karl Karell 
har 45 års internationell erfarenhet 
från sjöfartsbranschen varav 33 år 
i roro/passagerarsjöfart och 5 år 
på rederikontor. Han har sedan 2008 varit ledamot av Stiftelsens 
granskningsgrupp och från 2013 varit gruppens ordförande. 

Bertil Pevantus 50 år
Skärgårdsredarnas ordförande och vd i Styrsöbolaget, Bertil 
Pevantus, fyllde 50 år den 10 februari. Bertil började som däcks-
man i Styrsöbolaget på 90-talet och blev efter hand befälhavare 
ombord. Han utsågs till teknisk chef och ansvarig för nybygg-
nationen av de två snabbåtarna Valö och Rivö som byggdes i 
Norge och levererades 2010.
 2010 utsågs Bertil till vd i Styrsöbolaget och han blev även  
vd i Blidösundsbolaget under 2018 sedan Styrsöbolagets ägare 
Transdev förvärvat Blidösundsbolaget. Efter vunna upphand-
lingar lämnade han över stafettpinnen i Blidösundsbolaget till 
Transdevs vd Gunnar Schön. 

Håkan Johansson ny ordförande i 
föreningen Svensk Sjöfart
Under Föreningen Svensk Sjöfarts 
årsmöte 25 april valdes Håkan 
Johansson till ny ordförande och  
tar över efter Ragnar Johansson, 
VD på det nystartade rederiet 
Wallenius SOL. Håkan Johansson 
är VD för Rederi AB Gotland och 
var tidigare vice ordförande för 
Föreningen.

Projektet Fossilfri kollektivtrafik 
på vatten
Projektet Fossilfri kollektivtrafik 
på vatten drivs av IVL Svenska 
Miljöinstitutet och utförs tillsam-
mans med KTH. Projektet har be- 
viljats finansiering av Trafikverkets 
Branschprogram. Syftet är att  
öka kunskapen om risker, hinder 
och möjligheter för fossilfria färjor 
för persontransporter. Målet är att 
bidra till bättre kunskapsunderlag vid upphandling av färjetrafik 
inför beslut om investering i nya fartyg med mycket hög miljö- 
prestanda. Två fallstudier planeras. 
 De som i ansökningsprocessen bekräftat sin medverkan i  
projektets referensgrupp är följande: Skärgårdsredarna, 
Färjerederiet, Green City Ferries, SLL – Trafikförvaltningen, 
Styrsöbolaget, Västtrafik och Västra Götalandsregionen.

In memoriam Affe Norgren
Vår kollega och vän Alf Norgren har efter en längre tids sjuk-
dom somnat in. Han blev anställd som VD på 50 procent hos 
Skärgårdsredarna 2011. Han kom då närmast från Strömma  
kanalbolaget där han varit anställd i över 30 år. Från början  
jobbade han ombord på skärgårdsbåtarna och senare som DP 
och rederichef. Sin sjöfartsbana började han redan som 16-åring 
inom Salénrederierna.
 Affe var ledamot i Skärgårdsredarnas styrelse från 2005 och 
valdes 2008 till vice ordförande. Parallellt med VD-skapet i fören-
ingen drev Affe en konsultfirma för teknisk konsultation till bland 
annat rederier i skärgårdstrafiken. Som VD har han under senare 
år framför allt varit engagerad i projektet för nationella regler för 
yrkestrafiken (PNF) och med att bygga upp Skärgårdsredarnas 
leverantörsmässa. 
 Affe var en mycket uppskattad kollega som med sin kompe-
tens var en nyckelperson i regelarbetet och i kontakterna med 
Transportstyrelsen.
 Våra tankar går till makan Ingela och sönerna Tobias och 
Daniel med familj.
 Tillförordnad VD för Skärgårdsredarna är nu Henrik Börjesson.

Styrsöbolaget förstärker på trafik och HR-avdelningen
Maria Roosemark tillträde under hösten 2018 tjänsten som  
HR-koordinator och Fredrik Helm har från och med 1 mars 
2019 tillträtt en ny tjänst inom charter och trafikplanering. Maria 
kommer närmast från Sveriges Radio där hon arbetat som HR 
business partner och dessförinnan arbetade hon med HR-frågor 
på Göteborgs Motorgrupp/Holmgrens bil. Maria är diplomerad 
HR-strateg via Sensus. På Styrsöbolaget kommer hon att arbeta 
med säsongsrekrytering, tillsättning av tjänster, rehabilitering 
och långsiktig bemanning. 
 Fredrik har en lång erfarenhet inom Styrsöbolaget och har de 
senast 5 åren arbetat som driftledare. Fredrik kommer att vara 
med och utveckla Styrsöbolagets satsning inom chartertrafik 
samt även jobba med övriga trafikfrågor inom trafikavdelningen. 

Personnytt
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Test av bränsleceller för världens första omvandling till en 
vätehybridfärja
Norska varvet Fiskestrand ska i samarbete med ABB och Sintef 
Ocean Laboratory utröna hur bränsleceller och batterier bäst 
kan fungera ihop i färjeoperation på korta distanser. Dessutom 
testas hur dessa energikällor bäst integreras med andra system 
i maskinrummet. Testen kommer att ge svar på vad som behövs 
för att bygga om en befintlig färja för drift med batterier och  
vätebaserade bränsleceller. Resultaten kommer också att ge 
insikt om framtida utformning av regler för användning av väte 
ombord. Testerna kommer att simulera de förhållanden som fär-
jan förväntas möta på en 10 kilometer lång rutt för att säkerställa 
att framdrivningssystemet, inklusive bränslecellerna, är robust 
nog för repetitiv hög belastningsanvändning. HYBRIDskip-
projektet startade 2017 och drivs av Fiskerstrand. Det stöds 
av Forskningsrådet, 
Innovation Norway och 
Enova genom accele- 
rationsprogrammet 
Pilot-E. Projektet ska 
leda till ett nollutsläpps-
fartyg med vätebräns-
lecell och planeras tas 
i bruk på en norsk led i 
slutet av 2020.

Boghammar Marin (Gustafsson & Anderssons varv)
En varvsepok över 100 år – Ibb Jessen
290 sidor, rikt illustrerad. Trafiknostalgiska förlaget.
Det anrika varvet på Lidingö har funnits som familjeföretag i 
103 år och det finns en innehållsrik historia att berätta. Många 
människor som hållit varvet igång porträtteras i boken. Även 
varvsområdet behandlas och Lidingö hembygdsförening har 
stöttat utgivningen. En central roll i boken har alla hundratals  
fartyg och båtar som har konstruerats och byggts under åren. 
Samtidigt med bokutgivningen pågår en utställning den  
11 maj – 29 oktober på Lidingö museum (uppehåll i sommar).

Ångfartyget 200 år
Claes-Göran Dahl. Drygt 200 sidor, rikt illustrerad, pris: 250 kr.
Med anledning av ångbåtens jubileum som firades i höstas har 
Claes-Göran Dahl skrivit boken Ångfartyget 200 år. Alltifrån 
omvälvningen vid ångans och ångbåtens inträde i början av 
1800-talet till ångbåtsstaden Stockholm beskrivs i boken. 
Ångbåtarna innebar ett modernt sätt att resa och i boken skild-
ras ett antal resenärer. Själva ångmaskinen har fått ett eget ka-
pitel där bland annat Samuel Owen presenteras och varven som 
byggde ångbåtarna beskrivs i korthet. I slutet av boken får ång-
båtarnas jubileumsparad från Riddarholmen till Drottningholm 
några sidor med presentation av de deltagande fartygen.

Sjötrafikföreskrifter mm 2019
Med kommentarer av Hugo Tiberg och 
Mattias Widlund. Boken innehåller de inter-
nationella sjövägsreglerna (COLREG) och 
svenska sjötrafikföreskrifter, kommente-
rade bland annat vad gäller tolkningen av 
reglerna i domstolspraxis. Boken är an-
vändbar för fartygsbefäl, fritidsskeppare, 
jurister och andra som kommer i kontakt 
med sjötrafikföreskrifter.

Enorma eldrivna ”Tesla-fartyg” invigs till hösten
Företaget Port-Liner håller just nu på att bygga enorma helelek-
triska fraktpråmar som går under namnet ”Tesla-fartygen”.  
De första sex fartygen förväntas årligen ersätta 23 000 lastbilar 
från vägarna i Nederländerna. Prislappen för projektet med el- 
drivna pråmar ligger på 100 miljoner euro, varav 7 miljoner är ett 
bidrag från EU. Båtarna, som byggs av det holländska företaget 
Port-Liner, förväntas få en betydande inverkan på lokal transport 
mellan hamnar i Amsterdam, Antwerpen och Rotterdam. 
 – Det finns idag cirka 7 300 fartyg över hela Europa och över  
 5 000 av dem ägs av företag i Belgien och Nederländerna. Vi 
kan bygga uppåt 500 elfartyg per år, men i så fall tar det ungefär 
50 år innan industrin går på grön energi, säger Ton van Meegen, 
Port-Liners verkställande direktör till The Loadstar. De batteri- 
drivna pråmarna kan var och en transportera 280 containrar.  
De första sex fartygen förväntas ersätta så många som 23 000 
lastbilar från vägarna varje år i Nederländerna.
 Port-Liner utvecklar sina egna fartyg, men de har även tagit 
fram en batteriteknik som ryms i en container och kan monteras 
på befintliga pråmar. Batterierna laddas på land med grön el från 
förnybara energikällor. De två första pråmarna ska vara klara till 
hösten och kommer att invigas genom en segling i Wilhelmina-
kanalen i Nederländerna.
(KÄLLA: ELLEVIO, THELOADSTAR.CO.UK OCH ELECTREK)

Viking Line donerar 50 000 euro till miljöarbetet i Östersjön
Donationen går till miljöorganisationen Håll Skärgården Ren 
samt till Helsingfors Universitets marinbiologiska forsknings- 
station i Tvärminne. Pengarna kommer från försäljningen av 
plastpåsar i fartygens taxfreebutiker. Påsarna är till viss del till-
verkade av återvunnen plast där en del av råvaran också kommer 
från plaståtervinning ombord. I materialet har man även tillsatt 
ämnet Poly-Bi som gör att plasten bryts ned om den hamnar i 
naturen.

Projekt för mindre utsläpp
Svensk Sjöfart kommer tillsammans med Chalmers och IVL 
Svenska Miljöinstitutet att genomföra ett forskningsprojekt i  
syfte att minska växthusgasutsläppen. Namnet på forsknings-
projektet är Vägen mot 50 % minskning av växthusgasutsläppen 
från sjöfart till 2050. Det treåriga projektet tar sikte på IMO:s  
historiska beslut från i våras med målet att minska sjöfartens 
totala utsläpp av växthusgaser med minst 50 procent till 2050, 
jämfört med 2008, och en strävan om nollutsläpp. 
(KÄLLA SVENSK SJÖFART)
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Damens order innebär starten på Echandia Marines fulla  
kommersiella lansering av ett nytt batterisystem som utvecklats 
med teknologi från den japanska elektronikjätten Toshibas  
SCiB ™ -teknologi.

Lanseringen är ett resultat av många års utvecklingsarbete, 
delvis finansierat av EU i BB Green-projekten. Systemet är ett 
lätt och tekniskt avancerat batterisystem med LTO-celler för 
snabb och frekvent laddning. Fördelarna med litium-titanoxid 
(LTO), som tidigare ansågs för dyrt för den marina marknaden,  
är betydande. De främsta fördelarna är hög uteffekt, kort laddtid, 
lång livslängd och extremt hög säkerhet.

Green City Ferries och Echandia Marine expanderar var för sig
Efter 5 års utveckling i det EU-finansierade projektet BB Green 
laddar de båda bolagen för expansion baserat på resultaten. 
Green City Ferries satsar på vattenburna trafiklösningar med 
emissionsfria höghastighetsfärjor medan Echandia Marine  
satsar på den växande marina batterimarknaden med sitt ny- 
utvecklade batterisystem baserat på Toshibas LTO-celler.

Företagen vänder sig till helt olika kunder med helt olika erbju-
danden och skiljer nu ut ägarskapet för att var för sig växa med 
sina respektive förutsättningar. De olika affärsmodellerna kräver 
andra ägarkonstellationer och nya allianser.

BB Green är en energieffektiv höghastighetsfärja med ex-
trema prestanda och som drivs av batterier eller bränsleceller. 
Tillsammans med laddstationer utgör BB Green-konceptet en 
emissionsfri vattenburen trafiklösning i kollektivtrafiken. 

Världens första flotta av batterielektriska pendelfartyg
Echandia Marine meddelar att Damen Shipyards har valt 
Echandias LTO Batterisystem till världens första flotta av elek-
triska pendelfartyg som ska levereras till operatören Arriva i 
Danmark. Ordern är på sju system till de fartyg som ska uppgra-
dera Köpenhamns färjetrafik till att bli mer effektivt, miljövänligt 
och ekonomiskt. Echandia Marine, med sin huvudverksamhet i 
Stockholm, har tidigare deltagit i byggnaden både av världens 
första superladdade elektrisk färja Movitz och världens snabbas-
te elektriska färja BB Green.

Damens order innebär starten på Echandia Marines fulla kom-
mersiella lansering av ett nytt batterisystem som utvecklats med 
teknologi från den japanska elektronikjätten Toshibas SCiB ™ 
-teknologi.
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Så vitt redaktionen erfar så är ni först 
av medlemsrederierna att söka skatte-
nedsättning för landel (möjligt för fartyg 
med dräktighet ≥ 400). Var det svårt?

– Själva blanketten var svår att hitta  
på Skatteverkets hemsida, men när jag 
väl fann den så var den väldigt enkel  
att fylla i. 

Hur gör man?
– Blanketten heter SKV 5368 och finns 

på Skatteverkets hemsida. Man fyller 
i fartygsuppgifterna samt den totala 
mängd landström i kWh man förbrukat 
under året. Har fartyget legat i fler olika 
hamnar under året anger man dessa i 
blanketten. Svårigheten är de hamnar 
som debiterar en fast kostnad / dygn för 
landström, då måste man ta till en gan-
ska avancerad beräkningsformel för att 
räkna ut hur många kWh det motsvarar.

Hur mycket diesel sparar ni på det?
– Vi investerade i luftvärmepumpar 

för cirka tio år sedan och därmed sänkt 
förbrukningen av den diesel som går åt 
för att värma fartyget. Nu när denna 
möjlighet finns med skattenedsättning 
på landström ökar incitamentet att 
göra en större investering i en utökad 

värmepumpslösning vilket kommer att 
täcka hela vårt värmebehov.  Det ger en 
besparing på ca 4-5 m3 diesel / år.

Använder ni mer landel nu?
– Både ja och nej, vi använder mer 

landström för uppvärmning mot tidiga-
re, men samtidigt så har vi gjort en rad 
energieffektiviserande åtgärder ombord 
vilket gör att vi faktiskt minskat vår 
landströmsförbrukning med 22 000 
kWh mot 2017 års förbrukning.

Ni var ju först även med att få dispens 
från att betala farledsavgiften för att ni 
uppfyllde så gott som alla miljökrav som 
krävs (farledsavgift omfattar fartyg >300 
som inte går i linjetrafik). Har ni sparat 
mycket på det?

– När kravet om farledsavgifter damp 
ner som en bomb förra året så räknade 
vi med att det skulle ha kostat oss cirka 
160 000 kr per år utan åtgärd, men i och 

med vår CSI certifiering fick vi ner denna 
summa till ca 60.000 kr per år. Sen lyck-
ades vi även få till en dispens då kravet 
på farledsavgifter för fartyg i inre fart 
inte var rimligt och inte heller förenligt 
med tanken bakom de nya reglerna.

Och så är ni ett av de första rederierna 
med KRAV-märkt restaurang också.  
Vad är det som driver dig?

– Det enda självklara: att i mesta 
möjliga mån minska vår miljöpåverkan. 
Våra kunder förväntar sig att vi ligger 
i framkant på detta område och ställer 
högre och högre krav just kring detta. 
Valet av menyer har gått till att bli mer 
vegetariska och klimatmedvetna – det 
var länge sedan vi serverade en ång-
båtsbiff ombord… I vintras fick vi vår 
andra KRAV stjärna vilket innebär att 
50 procent av de livsmedel vi köper in 
nu är KRAV-märkta vilket vi är mycket 
stolta över. Sen motiverar det personalen 
enormt, vi har kommit till den nivån att 
vi till och med återvinner kapsylerna från 
ölflaskorna!

Red not:  
Skattenedsättning på landel för fartyg  
med bruttodräktighet under 400 medges 
inte i Sverige. Jämfört med de konverte-
rade Öresundsfärjorna, som betalar 0,5 
öre istället för 34,70 öre i skatt per kWh för 
såväl underhållsel som för laddning av bat-
terierna, blir det kostsamt för mindre fartyg 
att använda landel i Sverige. I exempelvis 
Norge har man slopat dräktighetsgränsen 
vilket man även borde kunna göra i Sverige, 
anser Skärgårdsredarna som driver frågan 
aktivt mot politiker i regering och riksdag.

Niklas Drakenberg, Teaterskeppet 
Hur får man skattenedsättning för landel?

Hallå 
där…
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Debatt:
Bättre förutsättningar behövs 
för ökad sjöfart

Vi är politiskt, brett över parti- och 
blockgränser, överens om att transporter 
sjövägen av såväl gods som personer har 
en enorm betydelse men inte minst po-
tential att öka och utvecklas. Enigheten 
är bra. Samtidigt är det då märkligt att 
mer inte görs för att utveckla transpor-
terna till sjöss och för att ta till vara på 
de möjligheter som finns. Nu behövs 
politiskt ledarskap nationellt såväl som 
regionalt och lokalt för att förverkliga 
potentialen. 

Ni skärgårdsredare är en förutsättning 
för en levande skärgård och utgör en 
central del av och för Sveriges nya och 
växande basindustri – turismen. Men ni 
behöver givetvis vettiga förutsättningar 
för att kunna driva och utveckla er verk-
samhet. Som bekant trädde nya regler 
för registrering i fartygsregistret i kraft 
för ett drygt år sedan. Syftet med de nya 
reglerna var gott – att förenkla. Genom 
att förändra storleksmåtten för indel-
ningen av fartyg i skepp och båtar är det 
nu avsevärt färre fartyg som klassas som 
skepp. En förändring som förenklade för 
många, inte minst för fritidsbåtsägare. 
Att nu bara fartyg med en skrovlängt 
på över 24 meter klassas och registreras 
som skepp är dock någon som många 
skärgårdsredare, fiskare och andra 
företagare som använder sig av mindre 
fartyg har kritiserat då det riskerar att 
allvarligt försvåra möjligheten att finan-
siera nya fartyg. Detta eftersom endast 
fartyg registrerade i fartygsregistrets 
skeppsdel kan intecknas. Så här kort 
tid efter att de nya reglernas trädde i 
kraft ska man vara försiktig med att dra 
långtgående slutsatser men viktigt är att 
konsekvenserna av de nya reglerna följs 
upp och att regelverket utvärderas. Det 
har jag krävt i en riksdagsmotion där 
jag också föreslagit att regeringen bör 
undersöka hur finansiering av mindre 
fartyg kan underlättas. Möjligheten att 
finansiera nya fartyg är givetvis en abso-
lut nödvändighet för att långsiktigt öka 
trafiken sjövägen liksom för möjligheten 
att modernisera fartygsflottan genom 
till exempel investeringar i fartyg med 
batteri- eller hybriddrift. I denna fråga 

vill jag uppmana er att vara aktiva i  
debatten och inte minst bidra med  
förslag på hur bättre finansieringsför- 
utsättningar skulle kunna skapas. 

Med Moderaterna i regeringsställning 
infördes en nedsättning av energi-
skatten på landström, dock bara för 
större skepp. Nedsättningen har varit 
framgångsrik och gett goda resultat i 
form av såväl lägre utsläpp som mindre 
buller. Nu vill vi moderater undersöka 
om inte också just batteridrivna fartyg 
och elhybrider skulle kunna inklude-
ras i skattenedsättningen. Skulle det 
bli verklighet hade det skapat rejält 
bättre ekonomiska förutsättningar att 
driva trafik med eldrift. I våra nordiska 
grannländer investeras nu stort i nya 
batteridrivna passagerarfärjor men här 
hemma i Sverige händer tyvärr inte 
särskilt mycket. En nedsatt energiskatt 
skulle förhoppningsvis kunna sätta 
fart på omställningen också i Sverige. 
Samtidigt är inte det hela svaret utan 
mer behövs. Inte minst krävs att kunder 
som köper trafik ställer ökade miljö- 
och klimatmässiga krav. För mig är det 
självklart att offentlig upphandling ska 
användas som ett redskap för att driva 
på omställningen till mer miljövänliga 
och klimatsmarta transporter.

Enligt en rapport från Lighthouse, 
som är ett tvärvetenskapligt maritimt 
kompetenscenter, satsar Sverige i sär-
klass minst av de nordiska länderna på 
forskning, innovation och utveckling 
inom sjöfartsområdet. Långsiktigt tror 
jag inte Sveriges relativt låga anslagsni-
våer är hållbara utan riskerar att placera 
Sverige i bakvattnet. Därför tycker jag 
att det är glädjande att regeringen precis 
fattat beslut om att ge Trafikverket i 
uppdrag att utöka stödet till forskning 
och innovation inom sjöfarten. Men 
vi måste också fundera på hur varje 
offentligt investerad krona kan ge ökad 
nytta. Lighthouse pekade i sin rapport 
på att det finns en stor potential till ökat 
nordiskt samarbete då vi har många 
gemensamma intressen rörande bland 
annat miljö, klimat, digitalisering och 

automatisering. Jag delar den uppfatt-
ningen och hoppas att regeringen tar 
initiativ för utökat nordiskt samarbete. 
Tyvärr har sådana initiativ hittills lyst 
med sin frånvaro. 

Ett återkommande problem som före-
tag i Sverige vittnar om, särskilt mindre 
företag, är den omfattande byråkratiska 
bördan. Detta gäller också för sjöfarts- 
näringen som bedriver verksamheter 
som ofta kräver många myndighets-
kontakter. För att underlätta tillvaron 
föreslår vi moderater en så kallas one-
stop-shop för myndighetskontakter.  
Det skall alltså räcka med en enda  
kontakt in i myndighetssverige och är 
något som kraftigt skulle kunna minska 
den byråkratiska bördan för företag. 
Staten måste bli mer serviceinriktad.  

Som riksdagsledamot i opposition hör 
det till mitt uppdrag att granska och 
kritisera regeringen. Samtidigt måste 
jag tillstå att även denna S-MP-regering 
gör en och annan god sak. En sådan är 
inrättandet av en nationell samordnare 
för sjöfart och närsjöfart. Pia Berglund 
har fått detta uppdrag och nu också 
tillträtt sin tjänst. Jag är optimistisk och 
tror att hon kan bidra till att vi som 
land blir bättre på att realisera sjöfar-
tens potential. Men samordning räcker 
inte. Regeringen behöver också leverera 
konkreta åtgärder som skapar bättre 
förutsättningar för er som ska göra det 
faktiska jobbet. Genom denna artikel 
bjuder jag regeringen på några idéer. 
Idéer som jag hoppas att de tar och  
gör verkstad av. 

Johan Hultberg (M)
Riksdagsledamot från Fjällbacka,
Västra Götaland Norra
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Safetygruppen fick i uppdrag att plane-
ra, genomföra och leda övningen som 
visade på att det finns en bra beredskap 
för olyckor, såväl ombord som hos den 
omgivande trafiken och räddningsorga-
nisationen.
 Runt 300 figuranter kom för att delta 
i övningen som var den största på många 
år i skärgårdstrafiken. Somliga kom med 
bebisar, andra med cyklar eller rullstol. 
Vädret var strålande och humöret på 
topp. M/S Dalarö skulle agera haverist 
och när alla registrerats och gått ombord 
styrde fartyget mot Värtan där haveriet 
skulle inträffa. 

Strax efter 10 gick larmet ombord att 
det var brand i motorn och befälhava-
ren förberedde passagerarna på att alla 
ombord måste evakueras. Ett nödmed-

delande sändes ut till Sweden Rescue 
som skickade ut ett allmänt utrop till alla 
sjö- och flyggående räddningsenheter i 
närområdet. 

Nu blev det fullt pådrag med kust- 
bevakningsbåtar, sjöpolis, Sjöräddnings-
sällskapets olika enheter, Sjöfartsver-
kets helikoptrar, ambulanshelikopter, 
sjukvårdspersonal från land, Stockholms 
Hamn, Sjövärnskåren samt upprop till 
omgivande trafik. Samtidigt som den hu-
vudsakliga övningen pågick ombord på 
Dalarö passade övriga enheter på att öva 
sina moment som MOB (räddning av 
man över bord), vinschning med helikop-
ter, transport av sjukvårdspersonal osv. 

De som var svårast skadade ombord 
fick snabb hjälp på plats. Först av 
medpassagerare och därefter av de olika 
räddningsinsatserna som snabbt kom till 
undsättning. Övriga passagerare/figuran-
ter beordrades till övre däck respektive 
akterdäck för att ta på räddningsvästar 
samtidigt som två av fartygets livflottar 
sjösattes och utlöstes. Från övre däck 
evakuerades personerna via s.k. slides 
och från akterdäck direkt till flotte. 

Nästa moment var att frigöra flottarna 
och med hjälp av Sjöräddningssällska-
pets Rescue runners bogsera dem till de 
inropade passagerarfartygen som fanns 
i närheten. Passagerarna fick gå ombord 
på Djurgården 9 och Kanholmen som 
tog dem till Frihamnen där sjukvårdare 
väntade. 

När övningen avslutats och alla fått nå-
got att äta och dricka gjordes en summe-
ring där det konstaterades att övningen 
var lyckad, att allt gick lugnt till och att 
samtliga fick ett bra omhändertagan-
de. Det var många som hjälpte till och 
kommunikation och återrapportering 
fungerade bra. 

Efter summeringen genomfördes ytter-
ligare övningar för de ombordanställda 
på fartygen som låg vid kaj. Ombord 
på Dalarö drillades personalen i kom-
munikation, ledning och evakuering av 
passagerare.

De rederier som initierade och deltog 
i övningen var Nya Skärgårdsbolaget, 
Blidösundsbolaget, Rederi Ballerina och 
Strömma. 

Lyckad sjöräddningsövning i Stockholm
Fyra stockholmrederier såg ett gemen- 
samt behov av att öva förmågan att 
rädda ett större antal personer från 
en passagerarbåt i skärgården och 
bestämde sig för en samövning i 
evakuering. 

text & foto: leena tegevi
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När vi pratar om hälsa tänker 
de flesta direkt på kost och 
motion. Det är viktiga delar, 
men för att må bra behöver 
vi balans i livet. Hälsa kan 
handla om fysiska aktiviteter, 
som att promenera regel- 
bundet, träna på gym eller 
bilda ett korplag med arbets-
kamraterna. 

Det kan också handla om att ta 
en stund för sig själv, sitta på en 
klippa och titta på havet, umgås 
med gamla vänner och skratta 
hejdlöst åt minnen. Yoga, meditera, lufsa i skogen med hunden, 
äta regelbundet, sova sju timmar per natt, det ger balans i livet.

2019 genomför Färjerederiet en extra satsning på hälsa – 
Hälsoåret 2019. Men det betyder inte att det är slut när 2020 
kommer. Det här är starten på en resa där förhoppningen är  
att många vill vara med för att må bättre både nu och på sikt. 

Maria Selin, HR-partner med ansvarsområde arbetsmiljö,  
är projektledare för Hälsoåret 2019.

– Syftet är att stärka Färjerederiets hälsobefrämjande arbete 
på samtliga nivåer. För att göra det behövde vi göra en nuläges- 
analys. Målet är att ge den enskilde medarbetaren verktyg för 
att bibehålla och förbättra sin hälsa, säger Maria. 

– Tanken är att öka lusten, nyfikenheten och intresset för den 
egna hälsan. ”Vad vill just jag förändra i mitt liv för att fort-
sätta må bra eller må ännu bättre?” Gör en livsstilsförändring 
efter egen vilja och egna intressen helt enkelt, säger Maria.

Året inleddes med att våra cirka 510 tillsvidareanställda fick 
möjligheten att genomföra en Hälso- och arbetsmiljöprofil hos 
företagshälsovården, Previa. Den bestod av en digital enkät och 
ett fysiskt besök hos Previa. Där kontrollerar en sjuksköterska 
blodtryck, blodsocker, kolesterol, BMI, midjemått och kondi-
tion. Det avslutas med ett hälsosamtal om nuvarande hälsa, 
vanor och vad man vill förändra, om man vill förändra något.

Till hjälp och inspiration har Färjerederiet fyra hälsoombud. 
Det är medarbetare som jobbar på olika färjeleder och som ar-
betar med hälsofrågor 5-10 timmar per månad för att inspirera 
alla andra. De kommer fortsätta sitt arbete även efter 2019.

Startskottet för Hälsoåret 2019 
var hälso- och arbetsmiljöpro-
filen som genomfördes under 
början av året. I april återkopp-
lades resultatet på distriktsnivå 
med stöd av Previa. Vid samma 
tillfälle genomfördes även en 
workshop med medarbetarna. 
Fokus var hälsofrämjande 
aktiviteter arbetsgruppen vill 
jobba med under resten av året. 
I det arbetet har hälsoombuden 
varit aktiva att bistå med stöd 
och råd.

Direkt efter påsk startade  
hälsoutmaningen. Det är en åtta veckors utmaning, där arbets-
grupperna tävlar i lag genom att registrera olika hälsosamma 
aktiviteter via en app i sin privata telefon. Där registrerar del-
tagaren aktiviteter som gjorts under dagen och samlar poäng 
till sig själv och sitt lag. Alla aktiviteter är lika mycket värda, 
exempelvis är 10 minuters aktivitet i form av yoga, promenad, 
jogging, kratta i trädgården, värd lika mycket. Det är tiden som 
registreras, som ger poäng. 

Alla kan vara med utifrån sin egen nivå, alla kan bidra.  
Vi har 32 tävlande lag och cirka 230 deltagare, knappt hälften 
av alla tillsvidareanställda. 4 veckor in i utmaningen ser vi att 
alla lag är aktiva och samlar poäng. Vi har även startat en face-
bookgrupp som heter Färjehälsan, vi ser att intresset ökar och 
att livsstilsförändringar görs.

I slutet av året samlas alla medarbetare under Rederidagarna. 
Årets hälsotema kommer att summeras, vinnare i olika kate- 
gorier kommer att uppmärksammas med prisutdelning.

Inom ramen för Trafikverkets forskningsprojekt ”Hållbart 
arbetsliv” kommer ”Akademin för hälsa och arbetsliv” på 
Högskolan i Gävle att följa Färjerederiets hälsoarbete under 
2019 genom att undersöka hälsoeffekten (attityd- och beteen-
deförändringar) efter hälsoårets aktiviteter. Resultat kommer 
under våren 2020. Vi hoppas att hälsosatsningen 2019 blir 
startskottet för många, att det blir början på ett nytt förhåll-
ningssätt och att man oavsett utgångsläge bestämmer sig för  
att ta bättre hand om sig själv, för att ”orka leva” ett bra liv 
både på arbetet och privat.
text: färjerederiet

Hälsoåret 2019
FÄRJEREDERIETS STARTSKOTT FÖR EN BÄTTRE HÄLSA 
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Skärgårdsredarnas 

LEVERANTÖRSMÄSSA
FRI

ENTRÉ!

BOKA IN I ALMANACKAN!

Torsdag 3 oktober 2019
ERIKSBERGSHALLEN • GÖTEBORG

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

Målet är att ge den enskilde medarbetaren verktyg  
för att bibehålla och förbättra sin hälsa
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Kurs – ECO-SHIPPING med ECO-DRIVING i simulator
Den 21—23 oktober 2019 är simulatoranläggningen på Vaxholm bokad för Skärgårdsredarnas  
medlemmar. Antal platser är begränsade så det är först till kvarn som gäller.
Eco-driving sker i simulator med p/f  ”Vånö”  (två propellrar och bog)
 
KURSEN INKLUDERAR:
• 16 timmars effektiv utbildningstid.
• Lärarledd utbildning av lärare från Sjöfartshögskolan i Kalmar.
• Boende 2 nätter på Kastellets B&B
• Fika, lunch och middagar varav en är trerätters.
• Besök och guidning på Vaxholms Fästningsmuseum
• Besök på Vägfärja i drift på Vaxholms-leden (om så önskas).

Statistik från färjerederiet som utbildat alla sina befälhavare i Eco-Driving visar starkt på vinster  
både för miljö och ekonomi, i medeltal har utbildningen genererat en minskad bränsleåtgång på 20 %.
 
Priset för kurspaketet är 22.500:- p/p.

Ni är välkomna med vidare frågor och er anmälan till nina@skargardsredarna.se
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LÅNGVIK av Ornö har i januari 2019 sålts 
av Ornö Sjötaxis Rederi AB till Runmarö 
Båttaxi AB, Runmarö.

NOCTURNE, passagerarångfartyg, 
har i januari 2019 sålts av Ångfartyg 
Stockholm Omgifningar AB till Sara 
Scott, Stockholm.

KATTSKÄR av Oskarshamn har av 
sitt rederi i februari 2019 döpts om till 
SOLFRUN.

CAPE NORTH av Stockholm har sin  
ägare, Cape North Sjö Charter AB, tagits 
ur sin charterverksamhet och omändrats 
till fritidsfartyg.

SJÖJUNGFRU av Västervik har av Visit 
Västervik AB i april 2019 sålts till Finland.

FARTYGS 
NYTT
med Krister Bång

LÅNGVIK

BELLE AMIE

KATTSKÄR

DALSLANDIA av Köpmannebro har av 
Rederi M/F Dalslandia HB i mars sålts till 
Storholmen Kanaltrafik AB, Bengtsfors.

BOPPA av Refsnäs har av Refsnäs 
Sjötransport AB i mars 2019 sålts till 
Klart Skepp Fastighet AB, Stocksund 
och omdöpts till BÅTSMAN af IDESKÄR. 
Samtidigt ändrades hon från transport-
motorbåt till passagerarfartyg för högst 
12 passagerare.

STRÖMKARLEN av Trollhättan har 
under april 2019 sålts till Västkustens 
Skärgårdsbåtar AB, Resö och omdöpts 
till SALTSKÄR.

ÅDALEN III av Kramfors har i april 2019 
sålts av Ådalen 3 AB till Larsson & Son i 
Kramfors AB, Kramfors. Samma namn.

SOLSUND av Mönsterås har i april 
2019 sålts av Ölandsfärjan AB till Rederi 
Ölandslinjen AB, Böda.

BELLE AMIE av Stocksund har av Klart 
Skepp Stocksund AB i april 2019 sålts till 
Mareike Charles i Glückstad, Tyskland

FARTYGS 
NYTT
med Krister Bång

DALSLANDIA




