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Befälsbrist i Skärgårdsflottan
För få utbildade med behörighet i kombination med ökande 
pensionsavgångar har medfört svårigheter för många av 
Skärgårdsredarnas medlemsrederier att rekrytera nya  
befälhavare till sin verksamhet. En fortsatt kraftsamling 
från branschen, skolor och berörda myndigheter måste till 
för vända utvecklingen till att locka fler unga människor att 
utbilda sig inom sjöfartsyrkena. Vi måste på alla sätt visa 
att svensk inre sjöfart är en framtidsbransch som på många 
sätt erbjuder ett stimulerande och intressant yrkesval.
 Sjöfartskonvojen som genomfördes under sommarmåna-
derna och som fortsätter med aktiviteter under hösten är ett 
lyckat exempel på vad som måste göras. Konvojen startade 
den 24 juni i Göteborg med isbrytaren Atle. 12 hamnar ut-
med den svenska kusten besöktes med avslut i Luleå den  
18 juli.  Arrangemangen blev en succé med totalt över  
27 000 besökare. Ombord Atle och på utställningar i tält på 
kajerna fick besökarna information om sjöfartsyrken och 
utbildningsvägar. Skärgårdsredarna var med och presente-
rade möjligheter och fördelar med yrkesval i inrikes sjöfart.
 Sjöfartskonvojen är en del av väldigt mycket som måste 
göras för att få fler ungdomar att välja sjöfartsyrken och 
då speciellt yrken inom inrikes sjöfart. En regeländring i 
Transportstyrelsens förskrift för behörighet och bemanning 
som trädde i kraft den 1 januari 2018 är ett bra verktyg för 
att få fler ungdomar att utbilda sig till befäl inom inre fart.  
I de nya föreskrifterna finns, förutom de förkortade tjänsteti-
derna för att nå behörighet, möjlighet för sjöfartshögskolor-
na att etablera utbildning till sjöbefälklass VII inre fart med 
integrerad handledd utbildning ombord, totalt på 6 månader.
 Det har nu gått drygt 1,5 år sen föreskriften trädde i kraft. 
Tyvärr har varken sjöfartshögskolor, skolverk, TS eller ut-
bildningsdepartement tagit till sig möjligheterna att bidra till 
att en utbildning för befäl i inre fart efter de nya förutsätt-
ningarna blir verklighet. Men Skärgårdsredarna trycker på 
och vi hoppas nu att det skall bli ett bättre engagemang från 
berörda parter.

Eco-Driving & Eco-Shipping utbildning
Bra alternativ för klimatet är eldrivna fartyg och fossilfria 
bränslen men det kräver investeringskraft och tillräckliga 

intäktsmarginaler. Att på 
kort sikt göra åtgärder 
som minskar miljö och 
klimatpåverkan utan eko-
nomisk stimulans från stat 
och kommun är för många Skärgårdsredare en svår ekva-
tion. Men det finns ett utmärkt sätt till miljö och klimatför-
bättring som faktiskt ganska snabbt också ger mer pengar 
i plånboken. Utbildning i Eco-shipping och Eco-driving är 
lösningen. Statistik från Färjerederiet, som har utbildat alla 
sina befälhavare, visar tydligt på att utbildningen genererar 
minskad bränsleförbrukning och driftkostnad. En besparing 
som väl motiverar kostnaden för kurs och utbildning.
 På Trafikverket Färjerederiets simulatoranläggning i 
Vaxholm samlar nu Skärgårdsredarna kursdeltagare från 
medlemsrederierna. Den första kursen hålls den 21– 23 
oktober och vi hoppas på ett stort intresse. Övningarna i 
Eco-driving sker med fartyget ”Vånö” (tvåpropellersversion) 
Anmälan och info: info@skargardsredarna.se

För fjärde gången
arrangeras Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa i 
Eriksbergshallen i Göteborg den 3 oktober. Drygt 50 utstäl-
lare har bokat sina montrar och antalet anmälda deltagare 
från medlemsrederierna är högre än någonsin. Glädjande  
är också att det kommer besökare från alla våra syster- 
organisationer i det nordiska nätverket NordPass och hela 
11 deltagare från Island! Allt visar på att Skärgårdsredarnas 
leverantörsmässa har blivit en viktig och uppskattad mötes-
plats som starkt främjar branschens positiva utveckling.  
 Den 3 oktober är alla med intresse av inrikes sjöfart  
mycket välkomna till Eriksbergshallen.

Hälsningar

Henrik Börjesson
t.f. VD Skärgårdsredarna
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26 sept:  Världssjöfartens Dag, Sjöfartshuset, Stockholm

26 sept:  WISTA höstmöte, Sjöfartshuset, Stockholm.

2 okt:  Skärgårdsredarnas höstmöte,  
 Eriksbergshallen, Göteborg

3 okt:  Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa,  
 Eriksbergshallen, Göteborg

3 okt:  Workshop om CO2-neutral besöksnäring,  
 Eriksbergshallen, Göteborg

4 okt:  NordPass möte, Eriksbergshallen, 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.
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Program
Onsdag 2/10 Aktivitet Plats

Gemensam lunch för medlemmarna ombord på P/F Lyrön kl 11 avg. Lilla Bommen 
   kl 11.20 avg. Eriksberg

Höstmötesförhandlingar (endast medlemmar) kl 13-14 
 Norra Eriksbergshallen

Gard informerar om den nya försäkringslösningen kl 14-14:15

Guldutställarna presenterar nyheter kl 14.15-16:30

Trerätters middag med underhållning av  kl 18:30 
Claes Malmberg med musiker Eriksbergshallen

Torsdag 3/10 Skärgårdsredarnas leverantörsmässa  kl 9-17 Eriksbergshallen

Invigning av mässan, Erik Froste Färjerederiet kl 9-9.30 Stora hallen

• Besök våra utställare och ställ frågor till departementet  
och sjöfartsmyndigheterna i deras montrar.

•  Delta i mässquizen. Tävlingsformulär hämtas vid  
Skärgårdsredarnas desk vid entrén.

•  Förfriskningar och snacks i Skärgårdsredarnas mässpub.

Under eftermiddagen hålls en workshop om CO2-neutral  
besöksnäring för inbjudna, faciliterad av Iceland New Energy

After-mässa med förfriskningar i mässpuben.  kl 17-18
Prisutdelning till vinnarna av mässqiuzen där 
vinsten är ett års serviceavgift. 

Skaldjurskryssning med underhållning med  kl 19 avgång från 
M/S Trubaduren  Eriksberg

Fredag 4/10

 Möte och lunch för NordPass delegater kl 9-13

Välkomna till höstmötet  
och leverantörsmässan 2019  
i Göteborg!

På onsdagsprogrammet står förenings-
möte, seminarium med nyheter från våra 
leverantörer och trerätters middag med 
underhållning av Claes Malmberg m fl.

Torsdag morgon är det invigning av 
Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa 
och därefter finns det gott om tid att  
besöka och samtala med våra 50 leveran-
törer som ställer ut i Norra hallen. 
Vårt café & mässpuben är öppna hela 
dagen. 

Passa på att ställa frågor till våra myn-
digheter och till näringsdepartementet 
som finns på plats i monter hela dagen! 

Mässquiz för medlemmar – vinn nästa 
års serviceavgift eller fartygsavgift! 

Prisutdelning bland närvarande rederier 
under torsdagsminglet efter mässan. 

På torsdagskvällen repeterar vi den 
mycket uppskattade skaldjurskryssning-
en med m/s Trubaduren. Skaldjursbuffén 
står uppdukad med läckerheter från 
havet. Ombordpersonalen bjuder på 
förstklassig service och underhållning 
som passar alla smaker.
Missa inte! 

Vi hälsar er hjärtligt välkomna till två 
intressanta dagar med nya kunskaper, 
kollegialt utbyte och trevlig samvaro!

Göteborg
Eriksbergshallen

Medlemmar och inbjudna önskas välkomna till årets höstmöte med  
Skärgårdsredarnas leverantörsmässa på Eriksberg i Göteborg.

text: leena tegevi
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Waxholmsbolaget bildades 1849 under 
namnet Djurgårds-Ångbåts-Aktie-Bolag. 
1869 ombildades bolaget till Waxholms 
Ångfartygs Aktiebolag eller ”Waxholms- 
bolaget” som det i folkmun kom att 
kallas. Verksamheten växte, och 1899 
köptes det konkurrerande Stockholm- 
Vaxholm Rederi AB upp. I samband 
med detta ändrades bolagsnamnet till 
Waxholms Nya Ångfartygs AB. Runt 
sekelskiftet tillkom också många av  
de klassiska skärgårdsfartygen Express I, 
Norrtelje, Waxholm I, Waxholm II och 

Prins Gustaf. I mars 1978 brann Wax-
holm i Stavsnäs och totalförstördes vilket  
minskade bolagets antal ångfartyg till  
två. Waxholmsbolagets kvarvarande tre  
klassiska fartyg Västan, Norrskär  
och Storskär är ännu i trafik.

Det berömda W:et
1913 övertog Stockholms Enskilda Bank 
det ekonomiska ansvaret för Waxholms-
bolaget, med ambitionen att utveckla bo-
laget och bedriva trafik i hela Stockholms 
skärgård. Det var under denna tid som 
Waxholmsbolaget fick sin välkända blå-
gula skorstenslogotyp, med ett stort svart 
W, ritat av marinmålaren Jakob Hägg.

Under 1940-talet, som inleddes med 
några hårda vintrar, exempelvis krigs-
vintrarna 1940–1942, var Waxholms- 
bolaget bland de få som nådde folket som 
var bofast ute i skärgården. Dagspressen 
rapporterade flitigt om när Waxholms- 
bolaget bröt isoleringen med dåtidens 
kraftiga ångbåtar. På den tiden var vinter-
trafiken ytterst gles i skärgården. Två – tre 
turer i veckan fick räcka.

Dagens vinterfartyg är så starka att de tar 
sig fram i alla förekommande skärgårds- 
isar. 

Modernare tider
År 1946 tog Stockholms Rederi AB 
Svea över aktiemajoriteten i Waxholms- 
bolaget. Med tiden framstod det som  
ett trafikpolitiskt mål att det fanns en väl 
fungerande skärgårdstrafik i Stockholms 
skärgård. Båttrafiken började mer och 
mer betraktas som en del av det samlade 
utbudet av kollektivtrafik. 1967 tog 
Stockholms läns landsting över ägandet 
av Waxholmsbolaget. Sedan 1994 driver 
inte Waxholmsbolaget trafiken i egen regi 
utan är på samma sätt som SL en bestäl-
lare, som tecknar avtal med olika entre-
prenörer.

Waxholmsbolagets imponerande ålder 
firades bland annat genom deltagande i 
Skärgårdsbåtens Dag i juni. 

text: sll trafikförvaltningen

Waxholmsbolaget 
firar 150 år
I 150 år har Waxholmsbolaget skeppat människor runt Stockholms skärgård  
och skapat förutsättningar för en levande skärgård. Två världskrig, införandet  
av kvinnors rösträtt, övergången till högertrafik och två sekelskiften är bara  
en bråkdel av allt som hänt sedan Waxholmsbolaget bildades 1869.

Norrskär vid Strömkajen på Skärgårdsbåtens  
dag 1965. FOTO MONNE SAHLBERG

Waxholm I. FOTO: GUSTAV KAISER. Bilden till höger är från Skärgårdsbåtens dag 2019. FOTO WÅAB

WAXHOLMSBOLAGET I SIFFROR
1,8 miljoner resenärer per år
299 bryggor trafikeras
3 egna terminaler
25 egna fartyg
ca 60 fartyg trafikerar skärgården  
under WÅABs flagg

8 ★ Skärgårdsredaren 3 -19



Niklas Oskarsson, Affärsområdeschef 
för Blidösundsbolaget hälsade besökar-
na välkomna och därefter välkomnade 
skärgårdslandstingsrådet Gustav Hem-
ming och kommunstyrelseordföranden 
i Ekerö, Adam Reuterskiöld fartyget till 
Stockholm och Ekerö. 

Gustaf Hemming konstaterade att vi 
glädjande nog alltmer börjar använda 
vattenvägarna som är våra äldsta vägar, 
och att fler Stockholmare måste åka  
kollektivt för att klara trängsel och  
klimatutmaningar.

Gudmor Caroline af Ugglas var glad 
att få sjunga in den gode Lux namn, 
önskade fartyget lycka till och fick in 
en fullträff med champagneflaskan mot 

styrbordssidan. Efter dopet fick inbjudna 
följa med på en kortare tur ut i Stock-
holms hamn.

Lux är specialbyggt för Blidösundsbo-
laget och kan användas för trafik i såväl 
skärgården som i Mälaren. Lux trafike-
rar nu pendellinje 89 från Klara Mälar-
strand till Ekerö på uppdrag av SL. 

Fartyget är byggd av finska Kewatec 
och har motorer med miljöklass TIER 
III som minskar kväveoxidutsläppen 
med 70 procent – ett krav från Blidö-
sundsbolaget. Med en HVO-inblandning 
i bränslet får man dessutom reducerat 
utsläpp av koldioxid.

Läs mer fakta om fartyget i Skärgårds-
redaren nr 2-19.

Festligt när Blidösunds- 
bolagets nybygge döptes
I strålande sol låg det nybyggda fartyget M/S Lux och väntade på att bli döpt  
av gudmor Caroline af Ugglas vid Skeppsbron i Stockholm den 4 juni. Men först 
var det mingel på kajen och gudmor hade tagit med sig ett hundratal körsångare  
och som hon ivrigt dirigerade till publikens förtjusning. 

M/S LUX 
Pendelbåt: Klara Mälarstrand-Ekerö via 
Essingeöarna
Kapacitet: 190 passagerare och  
30 cyklar (i specialbyggt cykelställ)
Längd: 24,1 meter
Bredd: 6 meter
Fartområde: E
Toppfart 18,5 knop
Varv: Kewatec AluBoat, Finland 
Motorer: Dubbla Scania DI13,  
miljöklass IMO TIER III. Effekt 809 kW
Växlar: Twin Disc MGX-5136A från 
Trans-Auto
Propellrar: Steelcraft
Livräddningsutrustning: Ekens Naval
Navigationssystem: Adveto
Radar: JRC

text & foto: leena tegevi
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Vi tackar för förtroendet och önskar Blidösundsbolaget 
lycka till med skärgårdsfartyget Lux.

 Skärgårdsredaren 3 -19 ★ 11 



Detta är förutsättningarna när jag träffar 
Linus Olsson, vd för Ventrafiken.

– Det är ju inte som att driva ett privat 
företag precis, menar Linus Olsson. Po-
litikerna bestämmer antalet dubbelturer 
om dagen och vad en resa skall kosta. 
Kommunen får ett bidrag från Region 
Skåne, ett bidrag som sedan slussas över 
till rederiet.

Ventrafiken förfogar idag över två far-
tyg, Uraniborg och Stjerneborg. Urani-
borg är huvudfartyg och levererades 
2012. Hon kan ta 14 personbilar och 394 
passagerare. Större fartyg kan inte lägga 
till på Ven. Stjerneborg, som varit i rederi-
ets tjänst sedan 1990, kan ta 247 passage-
rare och 11 bilar.

I normala fall genomför rederiet nio 
dubbelturer till Ven varje dag. Under som-
maren, mellan den 29 juni och 11 augusti, 
går båda fartygen kontinuerligt och då 
blir det 15 dubbelturer.

– Eftersom vi är ett kommunalt bolag 
lyder vi under lagen om offentlig upp-
handling, säger Linus. Det gäller även vid 
mindre upphandlingar som t ex botten-
målning. Man kan inte utan vidare åka 
över fem minuter till Öresundsvarvet för 
att få det utfört. Om beloppet överstiger 
2 miljoner svenska kronor är det en större 

upphandling. I höst skall vi uppgradera 
Uraniborg med utökat antal sittplatser 
med flygplansfåtöljer och renovera caféet 
ombord. Dessutom skall vi skapa ett ut-
rymme för husdjur.

– Det händer då och då att jag kör en 
tur till Ven, kanske den tidiga morgon-
turen, så att jag därefter är på kontoret 
redan strax efter klockan sju, säger Linus. 
Det är viktigt för mig att behålla mina 
certifikat och att få sjötid. Det kan hända 
att driftsledaren, jag själv och någon mer 
från kontorssidan bemannar Stjerneborg 
för en extratur. Vi är ett litet flexibelt före-
tag som är starkt serviceinriktat.

Uraniborg har tre besättningar som lö-
ser av varandra efter ett särskilt schema. 
Rederiet har sammanlagt omkring 25 per-
soner anställda.

Erfaren och ung vd i ett anrikt företag
Linus Olsson är bördig från en fiskarsläkt 

text & foto krister bång

Rederiet har egentligen bara ett uppdrag. Att frakta människor, gods och bilar mellan Landskrona stad och Ven. Punkt.
Bolaget är kommunägt genom Landskrona Stadshus AB som i sin tur ägs av Landskrona stad. Styrelsen är politiskt till-
satt och består för närvarande av Anders Persson (M), Annbritt Andersson (S), Camilla Norrhede (L), Lars Svensson (S),  
Rolf Andersson (-), Göran Bramfelt (-) och Angelika Andersson (MP).

Rederi AB 
Ventrafiken

Linus Olsson är vd för Ventrafiken.
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i Simrishamn. Han fick tidigt vara med 
fadern på fiskebåten SIN 71 Bianca och 
ämnade därför ett tag bli fiskare. Men  
fader Pelle avrådde eftersom han ansåg att 
fiskets framtid var osäker. Linus började 
därför på det Skärhamnsbaserade tank- 
rederiet Tarbit Shipping och var där i sex 
år. Sedan 2007 har han varit hos Ventra-
fiken och sedan 2018 som vd. Ännu har 
Linus en bit kvar till sin 40:e födelsedag.

Säkerhet
Liksom hos alla rederier är säkerheten 
högt prioriterad. Färden till Ven tar bara 
en halvtimma men den korsar den stora 
rännan genom Öresund med mycket livlig 
trafik. Ventrafiken har en egen säkerhets-
utbildning och företaget förfogar över en 
egen simulator.

Ven
Det bor bara omkring 350 åretrunt- 
boende personer på Ven, men på somma-
ren blommar det ut. Det är inte bara mal-
van, som förknippas med ön, utan också 
turisterna. Turistnäringen är väl utbyggd 
med fina restauranger, caféer, cykeluthyr-

ning, hotell och campingbyar. Många är 
nyfikna på hur Flickan från Backafall 
hade det.

På Ven finns det till och med ett eget 
destilleri som tillverkar whisky. Spirit of 
Hven är inte bara en spritproducent utan 
också en uppskattad konferensanläggning.

Ön är en stor jordbruksproducent. 
Sockerbetor var under många år den 
dominerande grödan och många var de 
skutor som låg i Bäckvikens hamn för att 
lasta betor för Landskrona, en resa som 
tog max en timma.

Ven är också känt genom den dans-
ke vetenskapsmannen Tycho Brahe som 
startade ett vetenskapscentrum på ön. 
Anläggningen bestod bland annat av  
slottet Uraniborg och det underjordiska 
observatoriet Stjerneborg. Känns namnet 
på dagens fartyg igen?

Anrik linje
Den reguljära trafiken till Ven med ma-
skindrivet tonnage inleddes 1876 med 
ångslupen Svea. Rederiet företräddes 
av ett antal prominenta Landskronabor.  
Senare övertogs linjen av St Ibbs kommun 

som Ven hette då. Det dröjde inte så länge 
innan trafiken blev helt kommunägd.  
År 1899 fick linjen ett nybyggt fartyg, 
Bore, som var kombinerat passagerar-
fartyg och bogserbåt. Länge var det den 
typen av fartyg som gick på linjen, under 
senare tid var bogserbåten Ven den mest 
kända.

För den som vill veta mer om  
trafiken till Ven kan utan kostnad  
beställa en PDF av mig med adress  
krister.bang@gmail.com 
Artikeln omfattar 14 A4-sidor.

Stjerneborg har varit i Ventrafikens tjänst sedan 1990.

Bogserbåten Ven.
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Kan det finnas något bättre ställe 
än Karlskrona att bedriva passa-
gerarsjöfart från, frågar sig Håkan 
Varenhed, chef för båttrafiken inom 
det kommunala bolaget Affärsverken. 
Inom en halvtimma når vi badöar, 
fiskelägen och historiska platser som 
minner om en annan tid än vår. Dess-
utom finns det gott om mysiga och 
trevliga näringsställen i skärgården.

Det har funnits båttrafik i Karlskrona 
under lång tid. Man kan som exempel 
ta godsägaren Axel E Lindvall i Nättra-
by som i maj 1884 startade en ångslups- 
linje mellan Nättraby och Karlskrona. 
Axel avled 1931 och änkan, Lotten Lind-
vall, beställde då en ny båt vid Lödöse 
Varv och som levererades 1934. Fartyget 
fick makens namn, Axel. Och just detta 
fartyg finns fortfarande kvar och går ännu 
på samma linje och är nu Affärsverkens 
klenod när det gäller att bevara historien 
om trafiken från förr.
 – Jag började en gång på Axel som jung-
man, berättar Håkan, och därför ligger just 
den båten mig varmt om hjärtat. Jag har 
jobbat med båttrafiken här i Karlskrona i 
28 år nu. Tidigare var det Karlskrona 
Kommun som drev trafiken men 1992  
tog Affärsverken Karlskrona AB över 
ansvaret. Ett fruktsamt samarbete med 
Blekingetrafiken utvecklades, förklarar 
Håkan.
 Båtarna utgår från Fisktorget mitt i det 
centrala Karlskrona. Den längsta linjen 
går till Stenshamn i yttersta skärgården 
och betjänas av Wittus, döpt efter en  
bonde som under 1600-talet ägde Trossö, 
ön där Karlskrona centrum ligger på idag.
Vill man i stället åka ut till Tjurkö, ja då 
väljer man företagets flaggskepp Ljung-
skär som är ny för i år.
 – Hon är alldeles nybyggd, förklarar 
Håkan. Fartyget är byggt i Serbien och 

skulle levereras till ett bolag på Cypern, 
men det blev någon fnurra på tråden, så 
fartyget blev kvar vid byggvarvet. Ljung-
skär är en helt ny bekantskap för våra  
gäster med stora öppna fönster och en 
stor härlig utomhusyta för soldyrkande 
passagerare. Hon är vårt största fartyg 
och har certifikat för 148 personer.

Hop on Hop off
Bakgrunden till inköpet av Ljungskär  
är den Hop on Hop off-verksamhet som 
startades sommaren 2018. På våren detta 
år inköptes den öppna sightseeingbåten 
Flundran som fick namnet Annaskär. Hon 
hade tidigare varit inhyrd och gjort rund-

turer som marknadsfördes som ”Karls-
krona City Tours”. Men för att kunna 
bedriva Hop on Hop off-trafik behövdes 
två båtar och därför hyrdes Kungsholm 
in från Ressel Rederi AB. Konceptet blev 
en succé och för att klara trafiken i år fick 
företaget göra en rockad; man flyttade 
Gåsefjärden till den nya linjen och köpte 
Ljungskär som fick ta över Gåsefjärdens 
linje.
 – Nu under sommaren kör vi med allt 
vad vi har, upplyser oss Håkan. Men vi 
har en reserv. Kungsholm ligger som 
stand-by ute på Hasslö om något skulle 
hända.

Karlskrona – den ultimata basen för turisttrafik
företagets flaggskepp Ljung-skär

WITTUS AXEL

Håkan Varenhed och Annie Sandström ombord på nybyggda Ljungskär.
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Karlskrona – den ultimata basen för turisttrafik
företagets flaggskepp Ljung-skär

Året runttrafik
Det är inte bara turister som betjänas av 
Affärsverken. Företaget har en linje mel-
lan Torhamn och Långören/Stenshamn 
som trafikeras av Ungskär 365 dagar 
om året. Vidare finns det en pendlarlinje 
mellan Handelshamnen och Bredablik på 
Sturkö som Flaggskär har hand om samt 
en pendlarlinje till Hasslö som körs i sam-
arbete med Haglund Shipping.
 – Förra året vann vi upphandlingen för 
trafik på Ronnebyån och i Ronneby skär-
gård. Vårt fartyg Spättan hade tidigare till 
och från gått på den traden så vi satte in 
den båten där. Uppdragsgivaren, Ronne-
by kommun, hade ett önskemål. Man ville 

döpa om båten till Astrid, och så fick det 
bli.

Gratis bröllop ombord
 – Bra publicitet har ingen dött av, tänkte 
Håkan och kom med förslaget att ha  
bröllop ombord. Bolaget hade en egen 
vigselförrättare och nu bjöd man in huga-
de par till ett gratis bröllopsevenemang.  
Gåsefjärden gjordes festklädd och brud-
paret jämte fyra andra personer bjöds 
ombord. Efter ceremonin, en rundtur 
med båten, lite gott att äta och dricka så 
var man tillbaka på Fisktorget. Där vän-
tade de övriga bröllopsgästerna och fes-
ten fortsatte någon annanstans. Vi fick 

nio brudpar som ville utnyttja vår service. 
Men det är tveksamt om vi kommer att ta 
upp detta erbjudande igen.
 –Varje tisdag under sommaren går  
Gåsefjärden ut på en räkkryssning. Det 
har inte funnits en ledig plats under hela 
sommaren. 

Framtida planer
I år planerar vi att börja köra julbord. 
Ljungskär är också lämplig att ha som 
konferenslokal, antingen vid kaj eller vid 
en stilla körning i skärgården. Håkan är 
full av idéer och säkert kommer det fler 
innovationer framöver.
text & foto: krister bång

LITE OM FÖRETAGET
Affärsverken Karlskrona AB 
förfogar över åtta fartyg som 
tillsammans samtidigt kan  
ta med sig 700 gäster.  
Äldst är Axel från 1934 och 
yngst Ljungskär som sattes  
i trafik i år 2019. Hon kan 
också ta med sig flest 
resenärer, 148 st. Minst är 
Flaggskär med certifikat för 
50 passagerare. 

Bolaget har under somma-
ren 42 anställda. Under vin-
tern är det fem fastanställda 
och lika många timavlönade. 

Under 2018 gjordes rekord 
med 130 000 resenärer mot 
normalt kanske hälften. Men 
sommaren 2018 var extrem.

FLAGGSKÄR HOP ON HOP OFF ASTRID

Företagets nybyggda flaggskepp Ljungskär.



Ökad fokus på redarna
En genomgående trend som kan utläsas ur den senaste tidens 
domstolspraxis på sjöfartsområdet är att åtal inte väcks bara mot 
befälhavare, utan även mot redare som exempelvis av oaktsam-
het inte säkerställt sjöpersonalens behörigheter eller läkarintyg. 
Här kan också skönjas ett ökat användande av s.k. företagsbot, 
vilket är en ekonomisk sanktion som kan riktas mot ett företag 
då brott begåtts i näringsverksamheten. Allt detta ligger väl i linje 
med ökade krav på rederiernas s.k. egenkontroll. Några exempel 
(samtliga tingsrättsdomar):
 Vikten av att som både befälhavare och redare kontrollera att 
sjöpersonalen innehar giltiga läkarintyg för sjömän illustreras i 
ett fall, där dagsböter (30 st. av möjliga ”minst trettio och högst 
etthundrafemtio”) dömdes ut för oaktsamhet i detta avseende, 
sedan det hade visat sig att giltigt läkarintyg saknats.
 Dagsböter (30 st.) utdömdes även i ett fall där befälhavaren, 
i strid med gällande beslut om säkerhetbesättning, framfört ett 
passagerarfartyg med 33 personer ombord utan att inneha före-
skriven behörighet (fartygsbefäl klass VIII). Samma straff ådöm-
des också en befälhavare för att ha framfört sitt fartyg i strid med 
Transportstyrelsens behörighetsföreskrifter.
 
Olovlig förtöjning, godsuppläggning
I ett annat för skärgårdsredarna principiellt intressant fall fast-
slog domstolen att otillåten långvarig förtöjning vid allmän 
brygga utgör egenmäktigt förfarande. Vid den ifrågavarande 
bryggan fanns en tydligt skylt med texten: ”Allmän Brygga. 
Gods får ej läggas på bryggan. Båt får förtöja vid bryggan endast 
för lastning och lossning eller för annat tillfälligt ändamål.” Brot-
tet som avsåg förtöjning föranledde både ett högt antal dagsböter 

och en företagsbot (50 000 kr). Mer tveksamt kan det vara med 
sådan godsuppläggning som vanligen förekommer på skärgår-
darnas bryggor. Där kan både uppläggningsperiodens längd och 
vem som skall ansvara (transportören eller godsmottagaren) 
vara svåra att bedöma. Det ligger i skärgårdsredarnas intres-
se att i transportvillkoren tydligt ange att avlämnat gods skall 
bortforslas utan fördröjning och att godset ligger på bryggan på 
mottagarens risk och eventuella bekostnad. 

Inspektioner
Ytterligare ett intressant rättsfall, från Förvaltningsdomstolen i 
Linköping, gällde dispens från Transportstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart 
(den s.k. ”PNF-föreskriften”). Här gjorde redaren gällande att 
det gamla tillsynsförfarandet, med regelbundna inspektioner, var 
ett mer ändamålsenligt tillsynssystem och att de ökade kraven 
på egenkontroll i TSFS 2017:26 medför att lägre krav ställs på 
sjösäkerheten än vad som faktiskt fastställs i sjölagen och far-
tygssäkerhetslagen. Vidare ansåg redaren att de bedömningar 
som Transportstyrelsens inspektörer gör borgar för en kvalitet 
på certifieringen som är nödvändig för sjösäkerheten. Förvalt-
ningsrätten menade dock, i likhet med Transportstyrelsen, att 
de omständigheter som redaren hade framfört som skäl för att 
beviljas undantag från kraven på egenkontroll var ”allmänna 
synpunkter” på tillsynskraven utan någon specifik koppling till 
det aktuella fartyget. Något skäl för dispens förelåg därför inte. 
Systemet med egenkontroll kan med andra ord inte användas 
som ursäkt för bristande tillsynsnivå. 

 Rolf Ihre

Några rättsfall  
på sjöfartsområdet
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Att ta sig runt längs kusten med båt är 
populärt under sommarmånaderna. I 
år har operatörer och rederier börjat 
samarbeta för att besökare enklare 
ska kunna båtluffa i Bohuslän. 

Turistrådet i Väst har utvecklat kon-
ceptet ”Båtluffa i Bohuslän”. Dels har 
rederierna som trafikerar Västkusten 
anpassat rutterna med varandra och 
dels har en ruttkarta som visar de olika 
båtlinjerna tagits fram. På Uddevalla tu-
ristcenter tycks man kunna se en ökning 
av besökare, framför allt svenska turister.

– Det är kanske inte en ny trend, 
men det är mer populärt och det märks 
framförallt i år, säger Karolina Johans-
son som är turistinspiratör på Uddevalla 
turistcenter.

Att båtluffa är det perfekta sättet att 
upptäcka den bohuslänska skärgården. 
”Spendera några dagar bland saltstänkta 
granitklippor, pittoreska fiskebyar och 
klassiska skaldjursrestauranger. Det 
unika med att båtluffa är att det är du 
som bestämmer hur lång resan ska bli 
och vad du vill uppleva. Full frihet, helt 
enkelt!” Så skriver turistrådet Västsveri-
ge.com på sin hemsida.

Tematiska turförslag
Skärgården i Västsverige sträcker sig från 
Vrångö i söder (utanför Göteborg) till 
Kosteröarna i norr (utanför Strömstad). 
Med lite planering, och tack vare det 
stora antalet båtlinjer, kan man skapa 
sin egen drömluff mellan öarna. För tips 
och inspiration har man tagit fram flera 

ruttförslag och kategoriserat dem enligt 
olika teman: Familjeturer, Båtluffa med 
cykel, Romantiska turer, Upptäck havs- 
nära vandringsleder samt Dagsturer.

Vackrare än Himalayas bergskedja
Den amerikanska nyhetskanalen CNN 
utsåg 2013 Bohusläns skärgård till värl-
dens sjunde vackraste vildmarksområde. 
För att sätta detta i perspektiv kan näm-
nas att med på listan fanns även betyd-
ligt mer internationellt kända områden 
såsom regnskogen Great Bear Rainforest 
på Kanadas västkust, den gigantiska 

nationalparken Kakadu i norra Aus-
tralien och Himalaya – världens högsta 
bergskedja. Så pass vacker och unik är 
den bohuslänska kustlinjen!
(KÄLLA TURISTRÅDET VÄSTSVERIGE)

text: leena tegevi

 – I år har materialet funkat bra. Det är 
tydligt med spårkartan och lätt att kom-
municera men  vi har lång väg innan vi når 
visionen: Ett tidtabell- och biljettsystem 
för alla linjer, oavsett vilket rederi gästen 
åker med. 

– Som det är idag så är all information 
om linjerna samlade under Turistrådets 
Båtluffasida. Sen får gästen själv klicka 
sig vidare till de olika rederiernas hemsi-
da för den linje de vill åka och där köpa 
biljett beroende på rederiets försäljnings-
kanal. Allt från onlinebokning till där du 

ringer och bokar plats för att sen betala 
ombord under turen. Men det arbete som 
Turistrådet gjort är fantastiskt, att samla 
alla linjer längs kusten, både privata och 
de som Västtrafik bedriver, och informera 
om vilka som är under säsong och vilka 
som är på årsbasis. 

– På vår säsongslinje till Käringön har 
vi haft bra beläggning under alla år vi har 
kört, och vi märker ingen större skillnad 
till följd av Båtluffa-projektet. Men däre-
mot märker vi det tydligt på vår linje som 
vi kör för Västtrafik, där det framför allt 

har ökat med utländska turister som hit-
tar ut till oss på Dyrön. 

Red not: 
Östkusten har sedan några år tillbaka sin 
Nord/Sydlinjen som numera är en perma-
nent sommarlinje. Linjen är 70 sjömil lång 
och sträcker sig utmed hela ytterskär-
gården, från Arholma/Simpnäs i norr till 
Nynäshamn i söder. Linjen lägger till vid 
25 av skärgårdens finaste utflyktsmål.

Alla kan båtluffa i Bohuslän!

FOTO: ÅSA DAHLGREN

Annika Kristensson på Gunnars båtturer är involverad  
i projektet sedan starten

Den amerikanska nyhetskanalen 
CNN utsåg 2013 Bohusläns skär-
gård till världens sjunde vackraste 
vildmarksområde.
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Från kust & hav
Transdev har köpt Utö Rederi AB – stärker sin position till sjöss
Det privatägda bolaget Utö Rederi AB har sin verksamhet i 
Stockholms södra- och sydöstra skärgård. Bolaget äger fem 
egna fartyg, samt driftar två av Waxholmsbolagets. Till bolaget 
är 4 underleverantörer knutna via Waxholmsbolaget trafikavtal 
som trädde i kraft våren 2016 (Haninge Charter och Sjötaxi AB, 
Dalarö Sjötransporter, Runmarö Båttaxi AB, Landsortstrafiken 
AB). 2018 uppgick omsättningen till 74 miljoner. Transdev driver 
genom dotterbolagen Blidösundsbolaget och Styrsöbolaget, 
skärgårdstrafik och pendelbåtar i Stockholm och Göteborg samt 
frakttrafik i Göteborg.
 – Förvärvet är en del i satsningen på kollektivtrafik till sjöss och 
på Stockholmsregionen. Vi har många vattenvägar i Sverige inte 
minst runt Stockholm och vi ser en potential att utveckla kollek-
tivtrafiken ytterligare, säger Gunnar Schön, vd Transdev Sverige.
För Utö Rederi AB och dess knappt 30 medarbetare innebär  
förvärvet nya möjligheter.
 – Jag övertog Utö Rederi 2005 och det har varit en otroligt 
trevligt och utvecklande, men det är nu dags att lämna över rod-
ret till Transdev. Jag kommer att sakna alla duktiga medarbetare 
som jag lärt känna under de här åren, samtidigt är jag övertygad 
om att Transdev kommer att bli en bra ägare till Utö Rederi. Det 
finns en stor erfarenhet inom sjöfart och en förmåga att fortsätta 
utveckla verksamheten, säger Gustaf Myrsten vd och ägare till 
Utö Rederi.
 Genom förvärvet av Utö Rederi kompletterats nuvarande  
trafik i mellanskärgården med sträckor i södra- och sydöstra 
skärgården. Utö Rederi kör mestadels upphandlad trafik men 

också charterverk-
samhet. För Transdev 
innebär det ett utökat 
samarbete med SLL 
och Waxholmsbolaget. 
Överlåtelsen skedde 
den 1 juni 2019 och 
namnet Utö Rederi AB 
kommer att kvarstå.

Nya forskningsfartyget Svea till Lysekil
Sveriges nya oceangående undersöknings- och forskningsfartyg 
Svea anlände i början av augusti till Lysekil efter en fem dagars 
sjöresa från varvet Armon i Vigo, Spanien. Svea ägs av Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) och har seglats hem av den nya  
besättningen från Sjöfartsverket, som ansvarar för driften. 
 – Fartyget har väldigt goda seglingsegenskaper och är mycket 
lättmanövrerat, säger Malin Andersson, en av fartygets två  
befälhavare.

Nya vägar för inlandssjöfarten
Transportstyrelsen har beslutat om nya områden för inlandssjö-
fart, det vill säga trafik på kanaler, floder och insjöar - det som 
gemensamt kallas inre vattenvägar. De nya områdena omfattas 
av skärgårdsområden norr om Göteborg, delar av ostkusten från 
Kalmarsund i söder till Öregrundsgrepen i norr samt Göta kanal.
 – Vi bedömer att sjöfartsnäringens intresse för inlandssjöfart 
är stort och vi är glada över att kunna möjliggöra ytterligare 
områden för trafik. En ökad trafik på våra inre vattenvägar ut-
vecklar och förbättrar transporterna i Sverige. När mer gods kan 
flytta över från landsväg till vattenväg gör det transportsystemet 
både säkrare och mindre påfrestande för miljön, säger Johan 
Skogwik, sektionschef på Transportstyrelsen.
 Till största delen är farlederna i dessa områden anpassade för 
viss mindre handelssjöfart och för fritidsbåtar. Farlederna har 
mycket varierande kapacitet vad gäller vilken storlek på fartyg 
som kan trafikera. För att möjliggöra trafik för fartyg anpassade 
för inlandssjöfart, så kallade IVV-fartyg, behöver farledernas 
djupförhållanden undersökas. Därför har Sjöfartsverket i samar-
bete med Trafikverket påbörjat sjömätning av farleder. Resultatet 
kommer att ligga till grund för bedömning av eventuella kapaci-
tetshöjande åtgärder och förbättringar av den befintliga utmärk-
ningen som är nödvändiga för att göra farlederna trafikerbara för 
inlandssjöfart.
 De nya inre vattenvägarna beräknas träda i kraft om cirka  
6-8 månader. Detta efter att de skickats till EU-kommissionen 
notifiering och uppdatering av förteckningen över EU:s inre  
vattenvägar. (KÄLLA TRANSPORTSTYRELSEN)

Två nya Aspöfärjor planeras
Två nya Aspöfärjor ska sjösättas under den närmaste tioårs- 
perioden i Karlskrona skärgård.Om allt går enligt Trafikverkets 
vision sätts den första färjan i trafik 2025 och den andra 2030.
Trafikverkets färjerederi har i dag två Aspöfärjor som går kontinu-
erligt plus en reservfärja. Aspöleden går mellan Karlskrona och 
Aspö i Karlskrona skärgård. Färjeledens längd är 6700 meter och 
överfartstiden är 25 minuter.

Nya områden för inlandssjöfarten.

Utö Express.
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Världssjöfartens Dag 26 september
Kom och lyssna på årets talare under 
Världssjöfartens dag. De berättar om  
erfarenheter, insikter och idéer hur vi  
lyfter sjöfarten. Ta också möjligheten att 
nätverka under efterföljande mingel och 
knyt nya kontakter. Torsdagen den  
26 september kl. 13:30 startar eftermid- 
dagens program med registrering och kaffe. 
Plats: Sjöfartshuset, 
Strömsalongen våning 3, 
Skeppsbron 10, Stockholm
Årets tema är 
"Empowering Women In The Maritime Community".
Fyra seminarier kopplat till ovan IMO-tema äger rum mellan 
kl.14.00-16:30 med efterföljande mingel.

PROGRAM
13:30-14:00  Registrering & kaffe
14:00-14:10  Välkomsttal 
 Joachim Glassell, Maritimt Forum  
 samt Karolina Kjellgren, WISTA
14:10-14:40  Katarina Norén, Sjöfartsverket
14:45-15:15  Joakim Lund, Thun Tankers
15:20-15:50  Frida Rowland, AtoB@C Shipping
15:50-16:20  Erik Froste, Färjerederiet 
16:20-16:30  Avslutning
16:30-17:30  Mingel
Världssjöfartens dag är ett samarrangemang mellan Maritimt 
Forum, Föreningen Svensk Sjöfart och WISTA Sweden.

Ny räddningsbåtklass, 15 meter
Den nya räddningsbåtklassen är 2020-talets räddningsbåt och 
den första i klassen sjösätts redan 2019. Den besitter samma 
goda egenskaper som övriga räddningsbåtar, men är utveck-
lad med bättre komfort, ergonomi och förmåga. Framdrift med 
vattenjet i kombination med bogpropeller sörjer en mycket god 
manöverförmåga. Båten är självrätande och kan genomföra 
snabba och effektiva räddningsinsatser i de farvatten som om-
ger Sveriges kuster och skärgårdar. Tack vare disponeringen av 
båtens utrymmen inne och ute medger den goda möjligheter för 
frivilliga sjöräddare att utföra sitt livräddande uppdrag på ett mer 
effektivt och säkert sätt än någonsin tidigare.

Antal båtar i beställning: 2
Längd: 15,3 m
Bredd: 3,9 m
Djupgående: 1 mw
Material: Byggd i komposit
Deplacement: 15 ton
Motorer: 2x650 hk Scania dieselmotorer, drivande 2xMJP X350 
vattenjet
Fart: 34 knop
Aktionstid: 10 timmar
Besättning: 3-5 personer
Konstruktör: Profjord, Swedeship & Sjöräddningssällskapet
Nybyggnadskostnad: 15 mkr

Wallenius har köpt S/S Saltsjön
Wallenius Lines har köpt det kulturmärkta ångfartyget Saltsjön, 
byggt 1925. Säljare var Scandinavian Intermarket som också 
äger ångfartygen Bore och Örnen Ettan. I dagsläget har 
Saltsjöns nya ägare en rad idéer om vad hon ska användas till. 
Planen är att låta henne ligga vid Ekerö i Mälaren, i anslutning  
till det planerade bostadsområdet Ekerö Strand, vilket Wallenius 
Lines systerföretag Wallfast bygger tillsammans med Skanska 
Nya Hem. Men hon ska också användas för middagar, repre-
sentation och liknande. Wallenius Lines skriver i ett pressmed-
delande att köpet av Saltsjön bottnar i rederiets omtanke om 
det svenska kulturarvet. Saltsjön blir det andra kulturhistoriskt 
intressanta fartyget i rederiets ägo, det första är Soya III som 
var det första fartyget som levererades till Rederi AB Soya 1936. 
Rederi AB Soya är ursprunget till Wallenius Lines och idag  
moderbolag i koncernen. Wallenius Marine ska ha ansvar för  
bemanningen av Saltsjön.

Den svenska flottan har ökat 
Den svenskregistrerade flottan av större lastfartyg och passage-
rarfartyg (på minst 100 brutto) ökade under 2018 från 305 till 318 
 fartyg, eller med 4 procent. Det framgår av ny officiell statistik 
om fartyg från Trafikanalys. Det var främst Tankfartygen som 
ökade med en nettoökning på just 13 fartyg. Torrlastfartygen 
ökade med 3 fartyg, Passagerarfärjorna minskade med 4,  
Övriga passagerarfartyg ökade med ett fartyg och Bulkfartygen 
hade 5 fartyg både 2018 och 2017. Den totala bruttodräktigheten i 
den svenskregistrerade handelsflottan var 2 646 miljoner år 2018, 
vilket var nära nog exakt densamma som 2017 (2 645 miljoner 
brutto). Dödvikten var även den oförändrad med 1 338 miljoner 
ton 2018 (1 337 miljoner ton 2017).
 Trots fler fartyg i den svenska handelsflottan och samma kapa-
citet mätt i bruttodräktighet och dödvikt jämfört med föregående 
år, så minskade antal ombordanställda 2018. Genomsnittligt 
antal anställda per dag minskade från 3 207 till 3 049 och varje 
yrkeskategori bidrog till minskningen. På de svenskregistrerade 
fartygen är ungefär 78 procent av anställda svenska medborgare. 
28 procent av de anställda är kvinnor.
 Användningen av de svenskregistrerade fartygen mätt i dagar 
var nästan oförändrad mellan 2017 och 2018; 1 007 respektive 
998 miljoner bruttodräktighetsdagar. Däremot ökade använd-
ningen av inhyrda utländska fartyg i svensk regi, från 4 098 till  
4 598 miljoner bruttodräktighetsdagar. Av allt tonnage som 
svenska rederier disponerar är 82 procent inhyrt från utlandet.
Den officiella statistiken över Fartyg 2018 – Svenska och utländska 
fartyg i svensk regi 2018 bygger på uppgifter från det svenska  
fartygsregistret. Statistiken beskriver hur den svenska flottan  
av handelsfartyg och andra större fartyg utvecklas och hur  
fartygen används. (KÄLLA TRAFIKANALYS)

Adapt – nya rutter efter sjömätningar
Nya rutter och besparingar av både tid och bränsle är resultatet 
av de nya sjömätningar som gjorts i Stockholms skärgård. Med 
hjälp av Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg Anders Bure har 
områden i Stockholms skärgård som trafikeras av kollektivtrafik 
sjömätts under 2016 och 2017. Resultaten av dessa får en direkt 
effekt på den sjöburna kollektivtrafiken i området.  

Erik Froste.
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Tillgänglighetsanpassning av Djurgårdsfärjorna
Nu har Djurgårdsfärjorna tillgänglighetsanpassats. Det gör  
att fler kan ta sig fram och uppleva Stockholm från färjorna.
 – Det här är viktiga åtgärder för resenärerna, men också ett 
litet steg i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, säger Tomas 
Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd.
 Det handlar om åtgärder som att sätta in bredare grindar i  
fören, bredare dörrar med automatik och kontrastmarkeringar  
för att underlätta för personer med synnedsättning.
 – Det här är åtgärder som ökar människors frihet och möjlighet 
att ta sig fram på egen hand. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig 
för människor i rullstol och med barnvagn. Kommer de snabb-
are på så minskar också trängseln för alla. Det här är ett bra 
och konkret exempel på hur vi arbetar med det, säger Tomas 
Eriksson (MP).

Förbättringar på Djurgårdsfärjorna:
• Bredare grindar i fören.
• Bredare dörrar med automatik.
• Tydligare var de prioriterade sittplatserna finns.
• Fler handtag i taket.
• Kontrastmarkeringar för att underlätta för personer  

med synnedsättning.
• Nytt högtalarsystem och nytt ventilationssystem.
• Nya skärmar som visar trafik- och störningsinformation

Nytt medlems-
fartyg
Affärsverkens 
nya fartyg 
Ljungskär

Medlemsnytt
Desirée Ressel von Schéele ny VD 
Den 1 september tog Desirée 
Ressel von Schéele över vd-stolen 
i familjeföretaget Ressel Rederi. 
Desirée Ressel von Schéele, 31 år, 
har sedan 2015 varit ekonomi- och 
personalansvarig inom rederiet. 
Hon har en fil kand i ekonomi i bot-
ten och har tidigare arbetat i olika 
ekonomifunktioner hos Deloitte, 
Wrigley Scandinavia, J.Lindeberg 
och tretti.se. Hon efterträder Ulla 
Ressel som i stället tar över som 
styrelseordförande. 
 ”Jag ser verkligen fram emot möjligheten att sätta mig in  
i ledningsfrågor och vara med och utveckla Ressel Rederi”,  
säger Desirée Ressel von Schéele. 
 Ressel Rederi bedriver främst sjöpendeltrafik på uppdrag 
av Stockholms stad, Waxholmsbolaget och Färjestadens 
Företagsgrupp.

Transdev utser Peter Fyrby till vd för Blidösundsbolaget  
och Utö Rederi

Den 18 oktober tillträder Peter 
Fyrby som vd för Blidösunds- 
bolaget och Utö Rederi AB, 
Transdevs två rederier i 
Stockholmsområdet. Han får  
ansvar för en verksamhet med  
cirka 200 medarbetare och en  
omsättning på 350 miljoner.
 – Jag är mycket glad att  
få välkomna Peter. Han har gedi-
gen erfarenhet från sjöfart och får 
en viktig roll inom koncernen med 
att utveckla vår båtverksamhet 
på östkusten. Vi har vuxit starkt 
de senaste åren genom vinster 

och förvärv och nu behöver vi säkerställa gemensamma pro-
cesser och långsiktig strategi, säger Gunnar Schön vd Transdev 
Sverige.
 Peter kommer närmast från rollen som Rederidirektör och 
Direktör Forskning och Innovation på Sjöfartsverket. Peter har 
arbetat inom sjöfart under hela sin karriär, både till sjöss och på 
land, och de senaste 16 åren har han haft ledande befattningar. 
 – Jag ser mycket framemot att få börja mitt nya uppdrag.  
Det är två anrika rederier med många kompetenta medarbetare. 
Jag kommer måna om att bevara det stora engagemang som 
finns och samtidigt jobba för att utveckla verksamheten och  
kollektivtrafiken till sjöss, säger Peter Fyrby.

Personnytt

Desirée Ressel von Schéele.
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för de rederier som nu på 
allvar kommit igång med 
omställning till fossilfri trafik.

för finansministerns syn  
på skatt på landel för fartyg 
under 400 brt.
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Segla på död fisk
Hurtigruten, vars fartyg i en nära framtid kommer att gå på  
biogas gjord av fiskavfall, har tecknat avtal med Biokraft AS  
om leverans av biogas till de fartyg som går längs den norska 
kusten. Det innebär att minst sex av Hurtigrutens fartyg tills 2021 
ska konverteras till att drivas med en kombination av batterier, 
LNG och LBG, det vill säga flytande biogas, i det här fallet fram-
ställd av organiskt avfall från skogs- och fiskeindustrin. Avtalet 
med Biokraft löper fram till 2027 och innebär att Hurtigruten som 
första rederi i världen tar biogas i bruk i stor skala, skriver rederi-
et i ett pressmeddelande.

For Sea prisat
I juni mottog ForSea priset Hybrid Propulsion System of the 
Year 2019 i Amsterdam. Ett internationellt erkännande av stort 
värde. Juryns uppdrag var att utse det mest framstående el- och 
hybriddrivsystemet som blivit implementerat under de senaste 
12 månaderna, en innovation som bidragit till en renare och mer 
effektiv framdrivning av fartyget. Utmärkelsen blev ännu ett er-
kännande av ForSeas satsning att konvertera till batteridrift.   
En konvertering som minskat utsläppen med 65%. Arbetet  
med att fortsätta utvecklingen av driften är ständigt pågående. 
Man har högt ställda mål och har en ambition att bli världens  
första helt fossilfria färja. 

Hamnkartan visar var tömningsstationer till sjöss finns
Transportstyrelsens app Hamnkartan guidar båtägare till när-
maste tömningsstation. Vem som helst kan gå in och grön- eller 
rödmarkera en anordning beroende på om den fungerar eller 
inte. Syftet med appen är att färre ska tömma sitt toalettavfall i 
vattnet - något som varit förbjudet sedan 2015.
 Transportstyrelsen har tagit fram appen för att underlätta för 
fritidsbåtägare. När det gäller status på en toatömningsstation 
är det den som besökt anläggningen, eller hamnarna själva som 
anger om den fungerar eller inte. Det är inte Transportstyrelsen 
som uppdaterar informationen i appen.
 – Syftet med appen är att det ska vara lätt för vem som helst 
att gå in och markera en hamn som grön när den fungerar eller 
som röd när den inte fungerar. I appen kan du snabbt och enkelt 
få fram information och den kan guida dig till närmaste funge-
rande tömningsstation, säger Lina Petersson, miljöhandläggare 
på Transportstyrelsen. Det finns även gråa prickar på kartan, 
och det är fritidsbåtshamnar som idag saknar tömningsstation. 
Även dessa kan båtägare lämna synpunkter kring om man tyck-
er att det borde gå att lämna avfallet hit. En instruktion för hur 
man använder appen Hamnkartan finns på Transportstyrelsens 
webbplats.

Miljö & teknik Kryssningsfartyg döps i Antarktis
Hurtigrutens nya hybridfartyg Roald Amundsen blir det första 
fartyget någonsin som ska döpas i Antarktis. Fartyget uppges 
vara världens första hybriddrivna kryssningsfartyg. Dopet ska 
äga rum i början av november under fartygets första expedi-
tionskryssning till Antarktis. I sommar kryssar Roald Amundsen 
till Svalbard, Island och Grönland. Genom Nordvästpassagen 
går fartyget vidare till Alaska. Därifrån stävar hon söderut 
längs nord- och sydamerikanska västkusten mot Antarktis, där 
hon ska göra kryssningar från november 2019 till mars 2020. 
Sommaren 2020 ska hon kryssa i Alaska.

Ny märkning ska hjälpa till att välja  
fartygsresor som är bättre ur miljöhänsyn
Bra Miljöval är en märkning från 
Naturskyddsföreningen och ett verktyg för att 
driva utvecklingen mot ett mer hållbart trans-
portsystem. Nu håller man på och jobbar fram 
ett förslag på märkning för passagerartranspor-
ter med fartyg, med syftet att det ska bli tydligt 
vilka resor som är bäst ur miljöhänsyn. I märkningen för sjöfart vill 
man påverka saker som renoveringar, service och underhåll samt 
produktion och val av drivmedel. Passagerare som gör en miljö- 
märkt resa ska möta miljömärkta toalettartiklar ombord och om 
mat och dryck säljs ska det finnas ett ekologiskt utbud.

Seminarium om koldioxidneutral turism
I samband med Skärgårdsredarnas leverantörsmässa och det 
nordiska mötet NordPass 2019, hålls en workshop med inrikt-
ning på att öka andelen alternativa bränslen i nordisk kustnära 
och marin turism. Workshopen är en del av ett projekt som ska 
presentera en färdplan för koldioxidneutral turism i de nordiska 
länderna för Nordiska ministerrådet 2021. Iceland New Energy  
är projektägare.
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MS Nordnorge är ett av minst sex fartyg som Hurtigruten ska 
konvertera till drift med en kombination av batterier, naturgas och 
biogas producerad av fiskavfall.
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Historisk fartygsflotta växer – nio fartyg k-märks
Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima och 
transporthistoriska museer, k-märker fyra fartyg. Dessutom har 
fem av myndighetens egna fartyg, som drivs av ideella fören-
ingar, fått k-märkningar. De fyra fartyg där ägarna ansökt om 
k-märkning är tjänstebåten Laban som funnits vid Holmögadds 
och Eggegrunds fyrplatser, passagerarbåten Bellman som alltid 
funnits i Stockholm, f d sjöräddningskryssaren Justus som läm-
nat bohuslänska Käringön för gotländska hamnar samt den lilla 
passagerarångbåten Runn som sedan några år tillbaka återkom-
mit till Dalarnas sjösystem. 

I Sjöhistoriska museets och Marinmuseums samlingar ingår 
några sjögående fartyg där ideella föreningar står för både be-
manning, trafik och reparationer. För att stödja dessa föreningars 
arbete har även dessa fartyg blivit k-märkta. Detta gäller isbry-
taren Sankt Erik (1915), minsveparen M 20 (1941), patrullbåten 
Jägaren (1972), robotbåten Ystad (1976) i Stockholmstrakten, 
samt torpedbåten T38 (1951) i Karlskrona.  

1 miljon till kulturhistoriska fartyg
Sjöhistoriska museet delar nu ut 1 miljon kronor till reparationer 
av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år har de seglande farty-
gens träskrov stått i särskilt fokus. Tre segelfartyg får pengar till 
sina skrovreparationer. Årets största bidragssumma går till ång-
fartyget Färjan 4 i Göteborg som står inför en mycket omfattande 
ångpannerenovering. Fartygsägarnas engagemang är viktigt, 
tack vare deras insatser stävar många kulturhistoriskt värdefulla 
fartyg ut på landets vatten i sommar.

– De historiska fartygen är viktiga för en levande sjöfartshisto-
ria som kan upplevas av många samtidigt som kostnaderna för 
att reparera dessa historiska klenoder är kostsamt. Självklart är 
det fartygsägarna själva med sitt engagemang och sin egna eko-
nomiska insatser som är viktigast. Utan deras insatser skulle lan-
dets många historiska fartyg inte gå i trafik. Särskilt i år ser vi att 
behoven för de traditionella segelfartygets träskrov kräver stora 
insatser. Både kunskap och traditionell teknik behöver värnas för 
framtiden. Vi hoppas att stödet från oss kan bidra till detta, säger 
Karolina Matts, intendent på Sjöhistoriska museet.

Mottagare av bidrag till bevarande av historiskt  
värdefulla fartyg 2019
Segelfartyget Ellen, Stockholms stad och län

Ångfartyget Färjan 4, Göteborgs stad, Västra Götalands län

Bogserbåten Herkules, Göteborgs stad, Västra Götalands län

Motorfartyget Kalmarsund VIII, Färjestaden, Kalmar län

Segelfartyget Klara Marie, Skillinge, Skåne län

Ångfartyget Mariefred, Stockholms stad och län

Segelfartyget Sunbeam, Uppsala kommun och län

Greencarrier sponsrar Ostindiefararen under två år
Greencarrier tar fullt ansvar för ostindiefararen Götheborgs eko-
nomi och operation i två år genom SOIC Ship Management AB, 
som organisatoriskt kommer att fungera som Greencarriers dot-
terbolag under perioden. 

”Det kommer att bli fantastiskt att se Götheborg segla ut igen 
och fortsätta på det uppdrag hon byggdes för, vilket blev möj-
ligt tack vare de tusentals frivilliga som arbetade med skeppet 
utan kompensation och alla de stora och små göteborgsföretag 
som deltog och finansierade både bygge och resor”, skriver 
Greencarrier i ett pressmeddelande.

Första steget blir att säkerställa att Götheborg är seglings-
bart. Planen är att ha henne redo och i vattnet under senvåren 
2020. Tidsplanen är ännu inte spikad för 2020, men planen är att 
Ostindiefararen Götheborg ska delta under både Sail Amsterdam 
och Sail Bremen samt göra besök i de nordiska och baltiska 
huvudstäderna. Man undersöker även möjligheten för en andra 
seglats till Kina, skriver bolaget i sitt pressmeddelande.

Blueflow i danskt samarbete
Blueflow Energy Management AB tillkännager nytt samarbete 
med det danska företaget DEIF A/S.

– DEIF är en av världens ledande leverantörer av krafthante-
ringslösningar och tillsammans är vi övertygade om att Blueflow 
Energy Management™ kommer att hjälpa våra kunder göra  
betydande energibesparingar. Det strategiska samarbetet med 
DEIF ger oss tillgång till deras stora erfarenhet, kunskap och 
expertis inom sjöfartsbranschen, meddelar Peter Knudsen på 
Blueflow. 

– Partnerskapet öppnar upp stora möjligheter att utöka vår 
närvaro på den globala marknaden och vi ser fram emot ett långt 
och framgångsrikt samarbete.

METS Technology kompletterar Mattssongruppens marina 
affärsområde
Mattssongruppen utökar nu det Marina affärsområdet med ytter-
ligare en verksamhet, El och Automation, genom uppstarten av 
METS Technology AB under sommaren 2019. METS Technology 
utgörs av ett antal erfarna ingenjörer, projektledare och tidigare 
chefer från den maritima industrin som tillsammans besitter ett 
mycket stort kunskapskapital inom Elteknik och Automation. 
Företaget kommer att inrikta sig på konstruktion, projektledning, 
kompletta Turn-key paket för nybyggnad och eftermarknad, med 
ett starkt fokus på ny teknik för energibesparing samt ökad håll-
barhet. Bland annat kommer stora Energilager (ESS), landanslut-
ning av passagerarfartyg med högspänning och Elektromobilitet 
(elektrisk framdrift, primärt till sjöss) vara områden som fokuseras 
på genom bolagets kompetens samt partnerskap med nyckel- 
leverantörer.

Pressreleaser

Kultur och boknytt
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Almedalsveckans  
maritima mötesplats
Skärgårdsredarna var återigen med-
arrangör till den maritima mötesplat-
sen under Almedalsveckan i Visby där 
hållbarhet, digitalisering och miljö/
klimat var i fokus. 

Under tre dagar arrangerades totalt 19 
seminarium under teman Miljö och håll-
barhet, Samhällsbyggnad och infrastruk-
tur samt Framtid och rekrytering. Det 
anordnades även ett mycket uppskattat 
maritimt kvällsmingel. Arrangörer för 
årets maritima mötesplats var Maritimt 
forum, Skärgårdsredarna, Svensk Sjöfart, 
Lighthouse, Sveriges Skeppsmäklare- 
förening och Sveriges hamnar. 

På tisdagens lunchseminarium var  
Skärgårdsredarna aktivt medverkande i 
den sjöfartspolitiska riksdagsdebatten. 
Alla riksdagspartier fanns representerade 
och seminariet lockade mycket folk till 
tältet. Moderator var Berit Blomqvist, 
VD Sveriges skeppsmäklareförening. 
Skärgårdsredarnas styrelseordförande 
Bertil Pevantus belyste skärgårds- 
trafikens nytta och lyfte frågan om skat-
tenedsättning på landel för fartyg under 
400 brutto. Emma Berginger från Miljö-
partiet var först ut att lämna sin kom-
mentar och förstod inte varför skattened-
sättningen är begränsad. Hon ansåg det 
vara lämpligt att se över möjligheten till 
skattenedsättning även för fartyg under 
400 brutto och att det kunde vara en del 
i strategin för att ställa om till en fossilfri 
transportsektor. Strategin görs av SOFT 
(samordnad omställning till fossilfri 
transportsektor) och är ett uppdrag från 
regeringen till Energimyndigheten att 
samordna omställningen där Boverket, 
Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafik- 
verket och Transportanalys också ska 
bidra i arbetet. Emma sa avslutningsvis 

att skattenedsättningen är ett bra sätt 
att skapa förutsättningar för att göra de 
mindre fartygen elektrifierade. Jessica 
Thunander från Vänsterpartiet berättade 
att frågan har tagits upp i trafikutskottet 
men detta är något som ska hanteras 
i skatteutskottet där det nu finns med 
på agendan. Magnus Jacobsson från 
Kristdemokraterna sa att anledningen 
till att skattenedsättningen är begränsad 
är att det handlar om pengar. Men när 
man genomför reformer såsom skatte-
nedsättningen ser man ofta i andra hand 
att man borde tänka vidare och detta är 
ett sådant fall. Bertil avslutade med att 

i det stora hela kändes politikernas svar 
positiva och hoppades att frågan drivs 
vidare så. 

Almedalsveckan totalt
Årets Almedalsvecka besöktes av cirka 
42 000 personer. Totalt under veckan 
genomfördes närmare 3700 evenemang 
där de flesta av evenemangen handlade 
om hållbarhet därefter digitalisering och 
miljö/klimat. 2019 blev den fjärde bästa 
Almedalsveckan i den 51-åriga historien 
och det allra bästa eftervalåret hittills.

(KÄLLA: WWW.ALMEDALSVECKAN.INFO/STATISTIK) 

Bertil Pevantus, ordförande i Skärgårdsredarna, deltog i debatten om skattenedsättning på 
landel för mindre fartyg. FOTO: BERIT BLOMQVIST

text: nina yngve

Totalt under veckan genomfördes närmare 3 700 evenemang där de flesta av  

evenemangen handlade om hållbarhet därefter digitalisering och miljö/klimat. 
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Dopceremonin avlöpte den 11 juni vid Stigbergskajen i Göte-
borg strax intill det anrika Amerikaskjulet där gudmor Lena 
Erixon agerade med kraftfull envishet som till slut resulterade i 
en krossad champagneflaska mot ”Tellus” skrov.

Många uppskattade meningar om Färjerederiets ledande 
miljösatsningar kunde höras bland de många deltagarna från 
den maritima näringen som gästade dopet.  

Tellus är Sveriges första frigående vägfärja som byggts med 
alternativa system för framdrift, och kan drivas med antingen 

batteridrift eller konventionella dieselmotorer. Färjan är också 
en av landets största vägfärjor. Hon sätts i trafik över Gullmars-
fjorden och när de landbaserade laddstationerna blir installera-
de beräknas färjan klara överfarten på 1 nautisk mil på enbart 
eldrift.

En paneldebatt, där bl a Pia Berglund, statens utredare för 
överflyttning av gods från väg till vatten, Svante Axelsson 
nationell samordnare för ”Ett fossilfritt Sverige” samt Färjere-
deriets VD Erik Froste deltog, genomfördes i Amerikaskjulet 
innan dopceremonin påbörjades.  En paneldebatt som visade 
på optimism och de möjligheter som faktiskt finns till fossilfri 
inrikes sjöfart.

Vägfärjan Tellus döptes
Regnskurarna avlöste varann men det hindrade inte att 
Färjerederiets nya laddhybridfärja under pompa och ståt 
fick sitt namn ”Tellus”.

text & foto: henrik börjesson
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Fartyget Tellus är Sveriges första  
frigående vägfärja som byggts med  
alternativa system för framdrift; an-
tingen elektriskt med batteridrift eller 
konventionellt. Batteridriften minskar 
kraftigt den negativa klimatpåverkan 
och bidrar till en hållbar utveckling 
och främjar klimat och miljö. Liknan-
de färjor går redan i trafik i Norge och 
Finland.

Färjan är också en av landets största 
vägfärjor. Hon sätts i trafik på Gull-
marsleden mellan Lysekil och Uddevalla, 
senare i sommar. Gullmarsleden är en 
av landets tyngst trafikerade vägfärjele-
der, med drygt 100 000 transporterade 
fordon per månad. En betydande andel 
utgörs av tunga lastbilstransporter till 
och från Lysekil. Leden är nästan två 
kilometer lång. Gullmarsfjorden erbjuder 
en unik och skyddsvärd havsmiljö.

Parallellt med bygget av färjan pågår 
ett utvecklingsarbete för att anlägga 
laddstationer på Gullmarsleden. Rederiet 
ställer mycket höga krav på att ladd-
ningen kan göras snabbt och med stor 
effektivitet, med tanke på turtätheten på 
Gullmarsleden. Det kommande systemet 
ska vara specialanpassat för dessa krav.

– Från liknande projekt i våra grann-
länder vet vi att utmaningen med effektiv 
och snabb laddning av fartyget fordrar 
specialanpassade lösningar, och dessa 
kommer successivt att byggas, sedan den 
nya färjan tagits i drift, säger Färjerederi-
ets projektledare Fredrik Skeppstedt.

Tills det finns laddstationer körs färjan 
i ett hybridläge. Det innebär att bara en 
av färjans fyra maskiner behöver vara 
igång. Om det behövs mer effekt än vad 

den maskinen kan ge så går batterierna 
in. Batterierna laddas sedan upp medan 
färjan lossas och lastas. 

Tellus kommer att följas av byggnation 
av i första hand fyra nya hybridfärjor vil-
ket innebär att äldre färjor med gammal 
teknik successivt kan fasas ut.

Färjerederiet har sedan tidigare 
utvecklat en speciell teknik för eldrift av 
linfärjor som har införts på sex färje-
leder. Den sjunde eldrivna linleden tas 
i bruk i sommar på Lyrleden, Orust. 
Färjerederiets största färjeled Hönöleden 
i Öckerö kommun strax norr om Göte-
borg, drivs sedan två år tillbaka av ett 
syntetiskt framställt miljöbränsle, HVO, 
vilket har reducerat utsläppen av CO2 
med 80 – 90 procent.

En annan viktig satsning är Färjerederi-
ets utbildningscentrum för ecoshipping 
som invigdes 2015 och som ger befälha-
vare träning i att framföra fartyg på ett 
mer miljöanpassat sätt.

– Färjerederiet ska ligga i framkant när 
det gäller att satsa på klimatneutral sjö-
fart. Vi behöver i dagsläget pröva många 
olika system 
eftersom våra 
färjeleder är 
olika. Arbetet 
mot visionen 
att uppnå kli-
matneutralitet 
i färjedriften 
år 2045 kräver 
att vi redan 
idag satsar 
offensivt, säger 
rederichef Erik 
Froste.

Fakta om färjan Tellus
Byggår: 2019
Varv: Baltic Workboats AS, Nasva, 
Saaremaa, Estland
Frigående färja. Skrovet är utformat  
så att energiförbrukningen kan hållas  
på en låg nivå.
Längd över allt (Loa): 99,7 meter  
inklusive ramper
Klafflängd: 7,35 meter/ramp
Bredd: 18,2 meter
Djupgående: 2,08 meter exklusive  
propelleraggregat
Maxfart: 11 knop
Last: Passagerare: 297 Personbilar: 80
Lastförmåga: 636 ton Bärighet: BK1
Framdrift: Laddhybrid
Fartyget medför 12 batterirack med en 
kapacitet på 79 kWh styck. Varje rack 
har en styrenhet och 14 batterimoduler 
med 24 celler vardera. 

Jag vill att färjetrafiken ska vara föregångare och vägvisare på vägen mot fossilfrihet
Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket

Sveriges största  
miljövägfärja
Dopet innebär att färjan överlämnats till tjänst för 
allmänheten, där hon är en del av ett smidigt grönt och 
tryggt trafiksystem. Namnet Tellus påminner om att vi 
behöver ställa om av omsorg om vårt jordklot. 

KÄLLA TRAFIKVERKET FÄRJEREDERIET

FOTO: KASPER DUDZIC FÄRJEREDERIET
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I år arrangerades dessutom Dag Noll 
den 2 september då Donsörederierna 
tillsammans med resten av den svenska 
shippingbranschen och projektet Satsa 
på Sjöfart bjöd in elever från hela Göte-
borgsregionen för att lära sig om sjöfart. 
2 000 elever kom med skärgårdsbåtar 
för att lära sig om hur modern och miljö-
medveten sjöfart bedrivs i dag och vilka 
karriärmöjligheter som erbjuds för den 
som väljer att satsa på sjöfart. Bakgrun-
den är att mycket pekar på att branschen 
inom några år kommer att ha en brist på 

personal, samtidigt som söktrycket till 
sjöfartsutbildningarna på högskolorna i 
Sverige i flera år har minskat. 

Två namngivningsceremonier hanns 
med under mässan. Utbildningsminister 
Anna Ekström blev gudmor åt Coralius, 
rederiet Sirius nybyggda LNG-bunk-
ringsfartyg. 

Under banketten den 3 september ser-
verades 1850 personer i det stora tältet i 
hamnen. Det var en utmaning som sköt-
tes med bravur, mycket tack vare ideella 

krafter. Tommy Körberg underhöll vilket 
var mycket uppskattat. 

Organisatörerna av Donsö Shipping 
Meet är Jonas Backman, VD, Sirius Ship-
ping, och Dick Höglund, Senior Finan-
cial Adviser, Terntank. Tillsammans med 
resten av Donsö, där cirka tio familje- 
ägda rederier bedriver verksamhet, har 
de lyckats bygga upp en mötesplats som 
lockar besökare från drygt 30 länder 
som Kina, USA och Färöarna. Projekt- 
ledare är Ann-Sofie Ankarcrona.
text & foto: leena tegevi

Stor mässa på liten ö
Över 2 000 personer samlades den 3-4 september på den lilla ön Donsö utanför Göteborg som i vanliga fall  
består av endast 1 400 invånare. Besökarnas gemensamma nämnare var sjöfart och under två dagar träffades  
hela världens sjöfartselit för att göra affärer och prata hållbar sjöfart under Donsö shipping meet.

 Intresserade elever får prova på att knyta knopar.Styrsöbolagets monter lockade många ungdomar. 
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Sjöfartskonvojen med isbrytaren Atle i spetsen invigdes  
i Göteborg 24 juni och besökte därefter ytterligare 10  
hamnar längs Sveriges kust för att avslutas i Luleå 18 juli. 

Syftet var att skapa ett intresse för sjöfartsbranschen, dess 
yrken, utbildningar och karriärvägar. Under sjöfartskonvojen 
kunde besökarna gå ombord på isbrytaren Atle, gå på studie-
besök på andra fartyg såsom kustbevakningsbåt, lotsbåt och 
bogserbåt. På kajen fanns även ett evenemangstält där man till 
exempel kunde köra båt i simulator, prova VR-glasögon, svara 
på sjöfartsquiz, lära sig knyta knopar m.m.

Intresset var mycket stort och hela 27 000 personer besökte 
isbrytaren under de 11 hamnstoppen. Skärgårdsredarna fanns 
på plats i evenemangstältet på stoppen i Göteborg, Lysekil, 
Halmstad, Stockholm och Luleå. 

Sjöfarts- 
konvojen 
väckte stort intresse

I Skärgårdsredarnas 
monter kunde man 
prova på att knyta 
knopar.
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Swede Ship har tidigare levererat tre 
stycken färjor till Fredrikstad Kommune 
som driver den kommunala färjetrafiken. 
Som ett led i att öka färjetrafiken tog 
kommunen 2013 ett beslut om att göra 
det gratis att åka färja. Antalet över-
farter per dygn har utökats vilken har 
resulterat i att antalet årspassagerare har 
ökat från cirka 300 000 år 2013 till över 
1,6 miljoner 2018. Detta har inneburit 
mindre belastning på vägnätet, minskad 
miljöbelastning och högre fysisk aktivitet 
bland kommuninnevånarna. Som ett 
ytterligare steg mot minskad miljöbelast-
ning beställde Kommunen en ny färja 
2017 efter av Swede Ship utförda för- 
studier för övergång till batteridrift. 
Under större delen av 2018 utfördes 
upphandlingar av de elektriska delsys-
temen för drift och laddning parallellt 
med en hel del omkonstruktion jämfört 
med tidigare byggda färjor för att kunna 
installera de nya systemen.

Go’Vakker Elen
Go’Vakker Elen skall trafikera rutten 
Cicignon – Gamlebyen och vara i drift  

24 timmar per dygn. En utmaning för 
konstruktörerna på Swede Ship då 
det inte finns tid att ladda batterierna 
på konventionellt sätt med kabel och 
nattladdning. Lösningen på detta är en 
för den maritima världen unik induktiv 
laddning med en kapacitet på 100 kW 
som inte kräver något aktivt agerande 
från skepparen mer än att positionera 
färjan rätt. Vid provning har det kunnat 
konstateras att det endast behövs  
två minuters laddning på den ena sidan 
efter en körcykel och då med en reduce-
rad laddningseffekt mellan 50 till 70 kW. 

Denna tid ryms väl inom den tid färjan 
ligger still för att växla passagerare.

L-formad  pontonbrygga för laddning
Inom ramen för projektet har en ny 
förtöjningsplats tagits fram med en 
L-formad pontonbrygga för att skapa en 
säker ombord/landstigning för passa-
gerarna och utrymme för landsidan av 
laddsystemet. Pontonen garanterar en 
exakt relativ positionering av det induk-
tiva laddsystemet men innehåller även en 
mekanisk förtöjningsfunktion som låser 
färjan mot pontonen och som innebär att 

Medström till Fredrikstad  
från Djupvik
Lördagen 8 juni 2019 lämnade Go’Vakker Elen Djupviks Varv på Tjörn där hon utvecklats och byggts av  
Swede Ship Marine AB. Go’Vakker Elen är en batteridriven färja med induktiv laddning, 15 meter lång för  
50 passagerare och den skall tillsammans med sina dieseldrivna systrar fortsätta succén med att öka  
antalet passagerare på vattenvägarna i Fredrikstad i Norge.

MILJÖ
S P A L T E N
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färjan inte behöver ligga med propellern 
drivande för att trycka fören mot kajen 
under förtöjningstiden.

Framdriften består som i de andra 
färjorna av en fullt isklassad drivlina 
med rak axel, fast rostfri propeller och 
ett högeffektivt roder av egenutvecklad 
typ. Skillnaden på Go’Vakker Ellen är 
att dieselmotor och växel är utbytt mot 
elmotor med remtransmission och ett 
batteripack som energilagring. Trans-
missionen som är konstruerad och 
producerad av Swede Ship behövs för att 
växla ner elmotorns varvtal till önskat 
propellervarvtal. Batteripaketet som har 
4 moduler om vardera 24 kWh, totalt  
96 kWh, är installerat i ett separat  
batterirum i maskinrummet med alla  
de säkerhetssystem som har krävts av  
klass och myndigheter. Som räckvidds-
förlängare finns en dieselgenerator på  
60 kW, tänkt att användas om det av  
någon anledning inte går att ladda nor-
malt eller när färjan behöver transporte-
ras längre sträckor.

Utöver fördelen att köra emissionsfritt 
i den normala driften har även de redan 

låga bullernivåerna ombord i passagerar-
salongen reducerats ytterligare med hela 
10-15 dB(A) vilket ger i stort sett helt 
tyst gång.

Vid varvets provkörningar har det 
konstaterats att effektförbrukningen är 
lägre än beräknat i projekteringsfasen 
och framdrivningseffekten är under  
20 kW vid 5 knop och under 30 kW vid 
6,5 knop. Detta kommer att ge rederiet 
väldigt låga driftskostnader.

Swede Ship har varit huvudansvarig för 
framtagandet av färjan och har utöver 
det normala skeppstekniska arbetet 
konstruerat ny transmission, genset, bat-
teriinstallation och koordinering av de 
leverantörer som varit med. Varvet har 
haft bra externa leverantörer med tek-
nikhöjd för laddningssystemet, elmotor, 
övervakning/styrning och batteri.

Detta är den första helelektriska båten 
som Swede Ship byggt och är en viktig 
milstolpe i varvets 125-åriga historia. 

Konceptet som tagits fram och levere-
rats är skalbart vilket skapar förutsätt-
ningar att möta andra kunders operatio-
nella krav.

Den totala investeringen för denna för-
sta elfärja uppgår till ungefär 20 MSEK 
som då inkluderar allt inklusive laddsta-
tion och förtöjningsponton. 

FAKTA SWEDE SHIP
Swede Ship Koncernen består 
av Swede Ship Marine AB 
med säte på Djupviks Varv, 
Tjörn och dotterbolagen 
Swede Ship Composite AB i 
Hunnebostrand, Swede Ship 
Yachtservice AB, Nya Varvet, 
Västra Frölunda och Swede 
Ship Sublift AB (byggnation av 
sjösättningsvagnen Sublift®).

Swede Ship utvecklar, 
bygger och utför service/repa-
ration/ombyggnation på båtar 
och mindre fartyg upp  
till 300 ton. 

HUVUDATA FÖR FÄRJAN:
Kapacitet: 50 PAX
Längd: 15 m
Bredd: 5.0 m
Djupgående: ca. 1,0 m
Fart:  ca. 8 knop
Effekt el: 1 x 150 kW

”NollEmission” och supertyst i drift
Induktionsladdning = behöver inte  
pausa trafiken för att ladda
24 timmars drift möjlig
Hybridkörning möjlig
Enmansbetjänad
Kostnadseffektiv
Isförstärkt aluminiumskrov

Vid varvets provkörningar  
har det konstaterats att effekt- 
förbrukningen är lägre än  
beräknat i projekteringsfasen

Go’Vakker Elen laddas med supersnabb induktionsladdning.

text: bo axelsson
foto: swede ship
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Nu har stora delar av Stockholms skärgård sjömätts för 
första gången sedan slutet av 1800-talet. De nya sjömät-
ningarna har resulterat i att över 100 risker blivit kända 
längs den sjöburna kollektivtrafikens rutter. 

Med hjälp av Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg Anders Bure 
har områden i Stockholms skärgård som trafikeras av kollektiv-
trafik sjömätts under 2016 och 2017. Resultatet har fått en direkt 
effekt på den sjöburna kollektivtrafiken i området.

– De nya resultaten kommer att påverka rutterna för kollek-
tivtrafiken i Stockholms och Ålands skärgårdar och spara både 
restid och bränsle, säger Magnus Wallhagen, produktionschef 
sjögeografi på Sjöfartsverket.

Stora delar av Stockholms skärgård har med några undantag 
aldrig sjömätts med moderna mätmetoder. Vissa områden har 
inte sjömätts sedan de handlodades i slutet av 1800-talet. Tack 
vare ekonomiskt stöd från EU har områden där den kollektiva 
sjötrafiken passerar nu sjömätts under två år. 

– Projektet ADAPT har gett stora resultat och visar varför det 
är viktigt att just mäta på grunda vatten. Det här gynnar inte bara 
kollektivtrafiken i de här områdena utan även andra aktörer och 
fritidsbåtstrafiken, säger Magnus Wallhagen. 

– Det är mycket positivt att vi genom sjömätning på grunda 
vatten kan bidra till säkrare och energieffektivare sjöfart, men 
djupdata på grunda vatten bidrar också till ett viktigt kunskaps-
underlag för havsmiljökartering, havsplanering och klimatan-
passning i skärgårdsmiljön, fortsätter Magnus Wallhagen.

För Waxholmsbolaget, som bedriver sjöburen kollektivtrafik i 
Stockholms skärgård, innebär sjömätningarna åtskilliga förbätt-
ringar. 

– Vi har hittat tidsvinster och avvärjt en massa säkerhetsrisker 
och därigenom också minskat miljöbelastningar i vår verksam-
het. Vi åker hela tiden nära land och nu har vi hittat nya vägar. 
Främst gäller det justeringar och förkortningar i befintliga rutter, 
säger Richard Borgström, sektionschef på Sjötrafiksektionen på 
Trafikförvaltningen, Region Stockholm, där Waxholmsbolagets 
trafik ingår. 

Resultaten från sjömätningarna i projektet ADAPT är införda 
i djupdatabasen och finns med i kommande sjökortsprodukter. 
Resultaten har också kommunicerats som underrättelser för sjö-
farande (Ufs), och även överlämnats till Waxholmsbolaget.

SJÖMÄTNING I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD GER  

nya rutter för kollektivtrafiken

Mätningarna har avslöjat en mängd tidigare okända grunda områden  
och inneburit flera nya rutter för skärgårdstrafiken.

ADAPT (Assuring Depth of fairways for 
Archipelago Public Transportation)är ett sam-
arbetsprojekt mellan Sjöfartsverket, Ålands 
landskapsregering och Region Stockholm. 
Projektet går ut på att säkerställa data om 
havsdjupet där kollektivtrafiken trafikerar i skär-
gården. Kunskapen kan bidra till att spara in 
både tid och bränsle, liksom en ökad säkerhet. 
Att det ska bli ännu säkrare och effektivare att 
transportera människor och gods. 

Under säsongerna 2016 - 2018 sjömättes 
265 km2 längs Waxholmsbolagets rutter i 
Stockholms skärgård och 104 km2 i Ålands 
skärgård. Arbetet utfördes som en del av 
ADAPT, ett EU-finansierat projekt som avslu-
tas hösten 2019. Resultatet innebär höjd navi-
gationssäkerhet, optimering av  den sjöburna 
kollektivtrafiken, både ur tids- och bränslespa-

rande perspektiv, samt säkrare sjökort för alla 
som färdas på sjön. 

Normalt måste Sjöfartsverket prioritera sjömät-
ning och sjökortsprodukter för handelssjöfar-
tens räkning. Det medför att de stora farlederna 
i Stockholms skärgård är sjömätta med modern 
multibeamekolodning och att djupförhållande-
na där är kända med mycket stor noggrannhet. 
Utanför farlederna ser det dock annorlunda ut 
och det finns områden som inte är sjömätta 
sedan förra sekelskiftet  och då med glest och 
dåligt positionerat handlod. Vissa av dessa 
områden trafikeras av den kollektiva skärgårds- 
trafiken genom Waxholmsbolaget. ADAPT är 
ett EU-finansierat projekt, genom programmet 
Interreg Central Baltic och partners i projektet 
är Sjöfartsverket, Stockholms Läns Landsting 
och Ålands Landskapsregering.  

Sjömätningsresultatet har också att använts 
för att göra analyser av Waxholmsbolagets 
rutter för att skapa säkra, tidseffektiva och 
bränsleeffektiva rutter. I Stockholm har ruttför-
ändringsförslagen främst inneburit säkerhets-
höjande åtgärder. Ett exempel är ett ruttför-
ändringsförslag som kortar rutten med 20 %, 
minskar CO2-utsläppen med 8,3 kg/passage 
och höjer säkerheten då den är mer skyddad 
mot hårt väder. Samma process har genom-
förts för Ålands kollektiva skärgårdstrafik, där 
föreslagna ruttförändringar är mer omfattande 
och innefattar fler intermodala lösningar. Detta 
bygger på att den djupinformation som fanns 
till hands när sjömätningen planerades, såg 
väsentligt olika ut.

(KÄLLA SJÖFARTSVERKET)

Fakta om ADAPT
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SYLVIA av Ulricehamn har i april 2019 
sålts av Rederi Åsunden AB, Vegby till 
Clean Charter Technology Sweden AB, 
Stockholm.

TRYSUNDA EXPRESS av Järved har av 
Exxton Consulting AB i maj 2019 sålts till 
Karlstad Sjötrafik AB, Karlstad och om-
döpts till ALVÖN.

MILIANA av Strömstad, taxi och charter-
båt i Strömstad, har i maj tagits ur trafik 
för att användas som fritidsbåt.

ZORA har av Ilic Enterprises Ltd, 
Cypern i mars 2019 sålts till Affärsverken 
Karlskrona AB och omdöpts till 
LJUNGSKÄR.

VISKÄR av Arkösund har av Göran 
Johansson i maj 2019 sålts till Björns 
Båttransporter AB, Norrköping.

GRÅDASK, passagerarbåt för max 
12 personer, har i april 2019 levererats 
av Arronet Teknik AB, Östhammar till 
Halkipen Invest AB, Djursholm.

LUX har i maj 2019 levererats av OY 
Kewatec AluBoat AB, Kokkola till 
Blidösundsbolaget AB, Stockholm.

SVEA AF BOHUSLÄN har av Bohus-
Malmöns Marina AB, Bohus Malmön 
överförts på nybildade Bohus- Malmöns 
Rederi AB.

SALTSJÖN av Stockholm har av 
Scandinavian Intermarket AB i Västerås 
i juni 2019 sålts till Walleniusrederierna 
AB, Stockholm.

T 2, servicemotorbåt, har av Tenö Varv 
AB, Simrishamn i juni 2019 sålts till 
Laponia Rederi AB, Luleå och omdöpts 
till VIGGEN och ändras till fartyg för per-
sonbefordran för max 12 personer.

MILIANA 

LIDEN 

MARINA TOWER

LJUNGSKÄR

VISKÄR

HERKULES, fartyg för personbefor-
dran av max 12 personer, har av Arronet 
AB, Öregrund via Svartskär Marin AB, 
Öckerö i juni 2019 sålts till Vågskvalp 
Fiske- & Båtturer AB, Kolmården.

FÄRJAN 4 av Göteborg har av 
Göteborgs Kommun i juni 2019 
överförts på Stiftelsen Styrelsen för 
Sjöfartsmuseet, Göteborg.

LIDEN av Örebro har av Hans-Ove 
Norén i juli 2019 sålts till Magnus 
Lindkvist i Linköping men fått hemort på 
Harstena.

STJERNORP av Stockholm har i juni 
2019 sålts av Ulf och Björn Camitz samt 
Lovisa Sjövall, Max Peterson Sjövall och 
Andrea Sjövall till David von Schinkel, 
Tidö Slott, Västerås. Fartyget tillhör 
veteranerna inom passagerarsjöfarten 
och byggdes redan 1870 i Oslo. Hon har 
emellertid varit fritidsfartyg sedan 1981.

PUFF, finsk passagerarbåt, har av Bror 
Erik Westerholm i juni 2019 sålts till Trosa 
Rederi AB, Trosa. Avsedd för max 12 
passagerare.

MARINA TOWER 2 av Nacka har av Elite 
Hotell Marina Tower i juli 2019 sålts till 
Högstad Produktion AB, Gryt och om-
döpts till Adrienne af Gryt.

NOVA har av INA Marin i Täby i augusti 
sålts till Cascad Rederi AB, Runmarö 
och fått signal SFE-3491.

BELLONA, taxibåt från Runmarö, har av 
Daniel Karlsson i juli sålts till Runmarö 
Sjötaxi AB, Stavsnäs.

SIRENA, taxibåt av Blidö har av Tommy 
Westerman Bygg & Sjötransport sålts 
till Rederi AB Mälaren-Hjälmaren (Hans-
Ove Norén), Örebro.

STJERNORP

BELLONA

FARTYGS 
NYTT
med Krister Bång
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