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Ett år går fort och nu är snart 2016 till ända. Vi fick väl  
inte riktigt den där toppsommaren som vi önskade oss men 
det verkar ändå som om vi Skärgårdsredare haft ett relativt 
bra år. 

Under början av oktober hade Skärgårdsredarna sitt höst-
möte i Hjo vilket Leena säker skriver en hel del om längre 
fram i tidningen. Men jag vill ändå passa på att dela med mig 
av mina erfarenheter.  ”We love Hjo” är inte bara ett utryck, 
utan man kände sig verkligen välkommen under hela vis-
telsen. Dagarna kändes väl disponerade mellan intressanta 
besök, bra möten och trevligt samkväm. Stort tack till er alla 
som gjorde vårt höstmöte i Hjo möjligt och till alla er andra 
som gjorde att det blev så lyckat.
 
Skärgårdstrafik med miljön i fokus. I våras skrev jag  
att miljön är en fråga vi skärgårdsredare måste prioritera, 
inte minst då vi många gånger jämförs med andra branscher 
som kanske inte har samma förutsättningar som oss.  
Vidare måste vi synliggöra det goda arbete som görs och  
de satsningar och projekt som pågår inom vår bransch.
Vad gör då vi skärgårdsredare inom fokusområdet en  
hållbar miljö? – Jo faktiskt en hel del! 

När det gäller elektrifiering har vi redan fartyg i trafik 
både i Stockholm och på andra orter runt Sveriges kuster. 
Därutöver pågår det flera projekt gällande framtida elektri-
fiering av fartyg inom skärgårdsredarna så det är nog bara 
en tidsfråga innan vi ser fler elfartyg i trafik. Även elhybrid-
fartyg finns redan i trafik och ytterligare projekt pågår för 
fullt. Utvecklingen och tekniken med elektrifiering går  
otroligt snabbt vilket ger vår bransch goda möjligheter  
till nya och spännande utmaningar.

Eco-shipping är nu ett etablerat begrepp inom branschen 
och möjligheten till simulatorkörning i eco-driving finns i 
Stockholm, Kalmar och Göteborg. Här kan vi skärgårds- 
redare ta del av varandras erfarenheter för en bättre bränsle- 
ekonomi. Ett antal typiska skärgårdsfartyg finns att tillgå i 
databaserna vilket ger oss en möjlighet till övningskörning i 
eco-driving som vi tidigare inte haft. Vidare finns det på fler-
talet fartyg inom föreningen olika optiska och webbaserade 
system ombord för optimering av bränsleförbrukning och 
vi vet att besparingar på över 20 % går att nå. Att minska 
bränsleförbrukningen är således en viktig miljösatsning.

När det gäller alternativa bränslen är vi nu också med och 
driver på utvecklingen då vi har rederier både på väst- och 
ostkusten som kör på 100 % fossilfritt HVO bränsle. HVO, 
(hydrerad vegetabilisk olja) är en biodiesel som framställs 
av animaliska fetter bland annat från slakteriavfall. Flertalet 
skärgårdsredare kör dessutom sedan länge med citydiesel, 
ofta med en inblandning av fossilfritt bränsle med 5 till 10 %.  

Vid uppgradering av våra fartyg erbjuds vi idag motorer 
som uppfyller IMO tier III vilket gör att vi därigenom kan 
vara med och driva utvecklingen mot en mer hållbar miljö. 
Dessutom blir satsningar på efterbehandling av avgaser 
från fartygen allt vanligare och i många fartyg har det idag 
installerats partikelfilter, både passiva och aktiva så kallade 
CCT-system med en separat bränsleinsprutning för optime-
rad sotförbränning.  Därutöver har vi fartyg med SCR kataly-
satorer, selektiv katalytisk reduktion för att minska våra NOx 
(kväveoxid) utsläpp. 

Ytterligare en satsning som många redare genomfört,  
är att installera klimatanläggningar i sina fartyg vilket gör 
uppvärmningen ombord fossilfri. Således har vi även gjort 
goda insatser för minskad miljöbelastning när fartygen  
ligger upplagda. 

Att sedan Skärgårdsredarna aktivt arbetar med miljö- 
frågorna i en miljögrupp hjälper oss att ytterligare höja våra 
ambitioner, men inte minst ger det oss möjlighet att dela 
goda erfarenheter. Kan vi sedan få till någon typ av fond 
som kan hjälpa oss i vår miljösträvan så kan det skapa nya 
möjligheter att nå våra mål. 

Detta är bara några exempel på vad vår bransch jobbar 
med för en bättre och mer hållbar miljö. Jag vet att det finns 
ytterligare exempel på goda satsningar men vi får återkom-
ma med det i framtida tidningsartiklar.

Så med dessa ord vill jag önska er alla  
en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Bertil Pevantus

Ordföranden har ordet 
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Styrelsemedlemmarna var gruppledare under workshopen.  
Fr v: Anders Åman, Fredrik Almlöw, Lotta Rammus, Erik Götheus  
och Henrik Börjesson.

Mats Berggren imiterade motorer, fartyg och folk  
ombord tills middagsgästerna tjöt av skratt.

På rundvandring i Hjo och Karlsborg med mycket skickliga guider.

Ångaren SS Trafik vid sin plats i hamnen i  
Hjo har sällskap av ångloket under mörka 
vinternätter.

Glada middagsgäster i valven på Karlsborgs fästning.
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Det var strålande vackert men kalla vin-
dar som mötte deltagarna vid Hotell Bel-
levue med sin storslagna utsikt över Vät-
tern. Efter en gemensam lunch inleddes 
eftermiddagen med att Erik Ytreberg från 
Chalmers berättade om sina nya forsk-
ningsrön om bottenfärg. 

I Erik Ytrebergs forskning har han och 
kollegor för första gången lyckats mäta 
hur mycket gifter som läcker från färger 
exponerade i hamnmiljöer. Resultaten 
pekar på att många färger läcker onödigt 
mycket gifter, mer än vad som behövs för 
att hålla borta påväxt. Det finns därför 
en stor potential i att utifrån vilka vat-
ten man trafikerar optimera färgvalet. 
Genom färgoptimering kan man minska 
både bunkerkostnader samt fartygets mil-
jöbelastning.

Transportstyrelsens projektledare för 
det nya nationella regelverket och för 
översynen av bemannings- & behörig-
hetsreglerna i inre fart redogjorde för hur 
arbetet fortskrider. 

Daniel Hellström, som är projektledare 
för PNF berättade bland annat om mål-
sättningen med PNF: 
• Enklare regler som öppnar upp för ny 

teknik, hållbar utveckling och innova-
tion

• En bransch som är bättre informerade 
om regelverket

• Ökad förståelse för regelverket
• En utvecklad säkerhetskultur
• Ett förutsebart regelverk och tillsyns-

system

Henrik Ramstedt, som är projektledare 
för RUBB (Regeringsuppdrag behörig-
heter & bemanning), berättade att man 
tittar på kortare praktiktider för inre fart 
samt funktionsbaserad bemanning inom 
projektet. 

Besök på Ångaren Trafik
Under eftermiddagen blev det guidad 
rundvandring i den vackra trästaden Hjo. 
Skickliga guider fick oss att bli intresse-
rade av stadens historia. Innan middagen 
serverades fördrink ombord på S/S Tra-
fik som låg i hamnen nedanför hotellet. 
Kopparbergs bryggerier bjöd på drinken 
och sällskapet SS Trafiks ordförande be-
rättade om arbetet med att bevara det fina 
fartyget och hålla det i trafik. 

Efter middagen på hotellet bjöds det på 
underhållning, ”Sommarmorgon i Smö-
gen” med tidigare fartygsinspektör Mats 
Berggren. Hans imitation av olika moto-
rer och fartyg är oförglömlig och det var 
nog ingen som kunde hålla sig för skratt i 
matsalen just då. 

– Det var länge sedan jag skrattade så 
jag fick ont i magen, som en av deltagarna 
sa efteråt.

Föreningsmöte 
På torsdagen hölls föreningsmöte efter 
frukost. Aktuella frågor diskuterades och 
ordföranden betonade vikten av att vara 
med i den politiska diskussionen så att fler 
politiker blir medvetna om att branschen 
finns. Dessutom beslutades att årsmötet 
2017 ska hållas på Sjöhistoriska museet 
i Stockholm med middag på Vasamuseet 
den 16 mars. Höstmötet hålls i samband 
med Skärgårdsredarnas leverantörsmässa 
på Hotell 11 och i Eriksbergshallen. Mid-
dagar blir det då på Universeum och på 
m/s Trubaduren i Göteborg.

Workshop
Efter föreningsmötet var det dags för en 
workshop om branschen och förening-
ens framtida roll år 2017 – 2025. Under 
2017 – 2019, när det nya samlade regel-
verket för alla svenska yrkesfartyg träder 

i kraft, kommer TS tillsyn att utökas från 
dagens drygt 1 300 certifierade fartyg till 
över 6 000 fartyg. Det innebär en ny spel-
plan och hur det kan påverka branschen 
diskuterades i grupper. Gunilla Malm-
qvist var moderator och tydliggjorde må-
len med workshopen:
• Ge styrelsen en uppfattning om med-

lemmarnas inställning till att förändra 
medlemsbasen.

• Ge styrelsen prioriteringsunderlag för 
vilka verksamheter som ska beaktas 
vid en eventuell breddning av medlems-
basen

• Ge styrelsen en uppfattning om med-
lemmarnas syn på föreningens verk-
samhet om 5 – 10 år.

Det visade sig att en majoritet av deltagar-
na tyckte att medlemsbasen skulle bred-
das, och då i första hand med verksam- 
heter som har persontransporter för färre 
än 12 passagerare.

Karlsborgs fästningsmuseum
På eftermiddagen gick bussen till Karls-
borg för en historisk äventyrstur på fäst-
ningsmuseet. Karlsborgs fästning är en 
imponerande stor anläggning med en in-
tressant historia som våra guider förmed-
lade. Turen gick genom de långa valven i 
vallarna där tänkta krigsscener iscensatts 
med dockor och ljud. En riktigt häftig 
upplevelse var det!

Efter det förtjänade alla en riktigt  
god trerättersmiddag under tegelvalven 
i Västra Gravkaponjären. Ordföranden 
Bertil Pevantus avslutade med att tacka 
Anders Svensson från sällskapet SS Tra-
fiks vänner för värdskapet.

text & foto: leena tegevi

We love Hjo!
Ett 80-tal deltagare kom till höstmötet i Hjo, den vackra lilla staden vid Vätterns strand, som imponerade på 
oss med sitt läge vid Vättern och sina fina trähus. Nya rön om bottenfärger och information om nya regelverk 
varvades med workshop om föreningens framtida medlemsbas och besök vid fästningen i Karlsborg. 
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Den som aldrig varit på Käringön förknippar säkert ön med Harry Brandelius legendariska sånginsats i Ungmön  
på Käringön, men den som har varit på ön och åkt reguljär båt dit förknippar säkert ön med den legendariske skepparen 
Björn Tobin. Han har numera gått i pension men håller naturligtvis fortfarande ett vakande öga över trafiken.

Käringötrafiken

Björn Tobin tar över
Det var från och med år 1975 som kom-
munen erbjöd den då 29-årige Björn 
Tobin att över trafiken. Förhandlingar-
na mellan den förre entreprenören och 
kommunen hade brutit samman och i no-
vember 1974 ringde kommunen till Björn 
med förslaget.

Det blev bråda tider för Björn. Han 
hade ju ingen båt. Han ringde till sin vän 
Bertil Pettersson på Styrsöbolaget för att 
höra efter om de hade någon båt till salu. 
De hade ju tagit över Charles Erickssons 
båttrafik i Göteborgs södra skärgård, och 
Björn blev erbjuden att köpa Daga, men 
Björn ville ha något bättre. Då kom far-
tyget Aina in i bilden. Kruxet var bara, 
att hon hade varit på grund och måste 
åtgärdas innan övertagandet. Björn slog 
till och den 19 februari 1975 övertog han 
fartyget.

Men då hade trafiken redan varit igång 
sedan årsskiftet. För att hyra en båt under 
tiden kontaktade han Gustaf Karlsson i 

Kungshamn och fick hyra Sotefjorden un-
der tid som behövdes.

Det var säkert en spännande tid för 
Björn innan han hunnit etablera sig. Aina 
gjorde två turer om dagen mellan Kärin-
gön och Hälleviksstrand, en tur som tog 
20 minuter enkel väg. På sommaren var 
det fyra turer om dagen som gällde. Aina 
fick ta med sig 113 passagerare och det 
hände att man fick lämna resenärer kvar. 
Då gällde inte turlistan längre utan man 

körde nonstop. Redan första året hade 
man 17 000 resenärer på sin linje.

Det var inte bara passagerare som skul-
le befordras utan även gods till ön, inte 
minst livsmedel. Aina hade ett längt för-
skepp som passade utmärkt för det.

Trafiken utvecklade sig bra och efter ett 
tag blev Aina för liten. 

År 1983 inkorporerades linjen med Gö-
teborgsregionens Lokaltrafik (GL) som 
ställde nya krav. Ett nytt samtal till Bertil 
Pettersson på Styrsöbolaget löste dilem-
mat. I april 1983 fick Björn Tobin hyra 
Ylva, som var god för 240 passagerare. 
Aina lades upp som reservbåt och använ-
des som fraktbåt om somrarna.

Till säsongen 1985 blev Ylva perma-
nent på traden då Björn Tobin köpte far-
tyget från Styrsöbolaget.

Aina började bli i allt sämre skick och 
efter sommaren 1988 såldes hon till Tor-
sten Johannisson i Göteborg för att hug-
gas upp. Linjen behövde en annan båt 
med större lastkapacitet. 

Björn Tobin. FOTO: KRISTER BÅNG

Strömcrona. FOTO: PETER HELLSTRÖM, DJUPVIKS VARV
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I Nordnorge hittade  Björn fartyget Jernøy 
som gått i trafik på det oroliga Lopphavet 
och som var en mycket bra sjöbåt. Hon 
var byggd i Flekkefjord 1970 och det blev 
en avsevärd föryngring eftersom Aina sett 
dagens ljus redan 1911.

Nyförvärvet fick namnet Strömstjär-
na. Hon var god för 130 passagerare och 
hade ett lastrum på 70 kubik. Hon var 
dessutom utrustad med vinsch och hade 
ett stort öppet däck akterut. En utmärkt 
båt för trafiken på Käringön. Strömstjär-
na såldes med god förtjänst 1996.

Trafik på Gullholmen
Orust kommun hade drivit trafiken mel-
lan Tuvesvik på Orust och Gullholmen 
i egen regi men då Västtrafik bildades 
1998 ville kommunen avveckla sitt en-
gagemang och erbjöd Björn Tobin att 
ta över. Kommunen hade en egen båt, 
Hättan, som passade för trafiken men 
den hade man sålt till Elve Karlsson på 
Klädesholmen. Björn tog över trafiken 
och bareboatchartrade Hättan. I alla år 
som fartyget sedan gick mellan Tuvesvik 
och Gullholmen stod det Bleket i aktern 
på henne som hemort. Med tiden höjdes 

kraven på fartygets standard och i januari 
2006 gick Hättan till Djupviks Varv för 
ombyggnad. Bland annat behövde hon 
handikappanpassas.

I Nogersund i Blekinge låg Hanösund 
upplagd och till salu, ett fartyg som gått 
på linjen Nogersund – Hanö.  Björn hyr-
de in detta fartyg under det halvår som 
Hättan var borta och hon vikarierade på 
traden till Gullholmen. Vid Hättans åter-
komst sattes Hanösund in i trafik på den 
nya linjen Tuvesvik – Käringön och Björn 
blev så förtjust i fartyget att han inköpte 
det i september 2006. Hon fick då namnet 
Knape och ingår i dagens flotta.

Västtrafik hade vissa synpunkter på 
Ylva som ju inte var så ung längre, byggd 
1951 som hon var. Björn var tvungen 
att bygga nytt om han skulle få behålla 
trafiken. I december 2005 beställde han 
därför ett passagerarfartyg hos Djupviks 
Varv. Det nya fartyget var 28 meter långt 
och hade plats för 198 passagerare. Skro-
vet byggdes av Riga Shipyard, vilket var 
en förutsättning för ordern, eftersom det 
varvet, enligt Björn, var outstanding vad 
gäller svetsarbeten. Den 18 januari 2007 
kunde Strömstierna levereras och hon 

sattes genast i trafik. Ylva lades upp som 
reserv och utbjöds samtidigt till salu. Vete-
ranen kunde säljas först 2012 och då blev 
hon husbåt i Köpenhamn.

Omläggning av trafiken
Kommunen ville inte att Hälleviksstrand 
skulle vara bashamn på Orust för Kärin-
götrafiken och beslutade att det i stället 
skulle vara Tuvesvik. Resan mellan Kärin-
gön och Orust blev därmed 10 minuter 
längre vilket till en början vållade en del 
protester. Rent praktiskt innebar detta be-
slut att Käringötrafiken måste bygga yt-
terligare ett fartyg och valet föll ännu en 
gång på Djupviks Varv. Nybygget, Ström-
crona, blev fyra meter kortare än Ström-
stjerna och hennes passagerarkapacitet 
blev 148 personer. Hon levererades den 5 
juni 2013. Lokaltidningen skrev:

”Klockan 22 lördagen den 15 juni 
(2013) gick den allra sista färjan från 
Hälleviksstrand till Käringön. För att 
fira/sörja att den nu flyttar till Tuvesvik 
ordnades det med champagne/gravöl. 
Åsikterna går isär om flytten innebär  
en förbättring eller försämring.  

Aina 1977. FOTO: RICKARD SAHLSTEN Strömstierna 1989. FOTO: TERJE W. FREDH Ylva. FOTO: LENNART RAMSVIK

Vid dopet av Strömcrona 2013, Anders Germundsson från Gothia Marine och Bo Axelsson från Swede Ship Marine samt Björn, Eva och Emil Tobin. 
FOTO: LEENA TEGEVI
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Det nya kontraktet löper  
på 10 plus 2 år. Därmed har 
syskonen Tobin fått en fin 
start på sitt företagande.  
Vi önskar dem all framgång  
i framtiden.

Hallonbåtar och lakritsbåtar fanns 
också att välja mellan, alltefter sinnes-
stämning. Vädret var riktigt eländigt 
med ösregn och åska när Strömstierna 
gled in i hamnen för sista gången.”

I samband med leveransen av Strömcrona 
lämnades Hättan tillbaka och hon såldes 
2014 till Stockholm.

I stället köpte man Tullan från Knippla, 
en mindre båt med plats för 23 passage-
rare. Den används bland annat i den kor-
ta överfarten till Gullholmen och ibland 
också till någon kvällstur där det inte bru-
kar vara så många passagerare.

I år, 2016, har man räknat in över 200 
000 passagerare.

Framtiden
Björn Tobin har nu lämnat över rodret till 
sina barn Therese och Emil Tobin. Fre-
dagen den 11 november firade man att 
Käringötrafiken vunnit upphandlingen 
av trafiken till Käringön och Gullholmen. 
Det nya kontraktet löper på 10 plus 2 år. 
Därmed har syskonen Tobin fått en fin 
start på sitt företagande. Vi önskar dem 
all framgång i framtiden.

Den tidiga trafiken på Käringön
År 1933 tog kapten Olof Torge på Käring- 
ön emot en nybyggd passagerarbåt från 
varvet i Hälleviksstrand med namnet 
Strömstjerna. Den var avsedd för postbe-
fordran mellan Hälleviksstrand och Kä-
ringön men tog även med sig passagerare. 
Hans far hade dessförinnan drivit linjen 
med en mindre båt.

Strömstjerna gick kvar på sin linje 
fram till 1963 då hon ersattes av Idun. 
Samtidigt fick trafiken en ny entreprenör, 
Lars-Gunnar Gunnarsson. Efter ett ma-

skinhaveri ersättes Idun 1970 av den lilla 
passagerarbåten Gulli som gick på linjen 
fram till dess att Björn Tobin tog över lin-
jen 1975.

Båtarnas namn
Björn Tobin har valt att behålla båtarnas 
namn som de var vid inköpstillfället så 
långt det varit möjligt. Ett vanligt namn 
har varit Strömstierna med lite varieran-
de stavning. Personen Strömstierna föd-
des på Käringön 1664 som Olof Knape. 
Han gjorde sig känd inom den svenska 
marinen och hade flera bataljer med den 
danske amiralen Peter Tordenskjold. Olof 
Knape blev adlad 1715 och fick namnet 
Strömstierna. Den adliga släkten dog ut 
med honom då han avled 1730.

Olof Knape var gift med Christina 
Ström från Marstrand. Hennes familj ad-
lades också och fick namnet Strömcrona. 
Hennes far, Nils, har fått flera sjömät-
ningsfartyg uppkallade efter sig, Nils 
Strömcrona.

Namnet Knape kommer förstås från 
Olof Knape.

text: krister bång

Björn Tobin och hans barn Therese och Emil.
FOTO: KRISTER BÅNG

Hanösund utanför Nogersund den 14 juni 2006. FOTO: KRISTER BÅNG.

Strömstierna 15 juli 2012. FOTO: KRISTER BÅNG

Hättan I Tuvesvik den 2 augusti 2006.
FOTO: KRISTER BÅNG
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Höghastighetsfärjan BB Green sjösattes 
i juni hos Latitude Yachts i Riga och har 
nu kommit till Stockholm för intrimning 
och testkörning. Fartyget är en ”Air 
Supported Vessel och ett resultat av ett 
femårigt EU-projekt. Det drivs av företa-
get Echandia Marine och rederiet Green 
City Ferries som är operatör av demon-
strationsfartyget. 

Fartyget kan, när det blir klassat som 
passagerarfartyg, ta 70 passagerare plus 
cyklar och operera i en hastighet på 30 
knop. Det drivs av elmotorer och batte-
rier. Fartyget är det första i sitt slag och 
kommer inledningsvis att användas i de-
monstrationssyfte i Europa.

Manövrering
Fartyget är mycket lättmanövrerat och 
styrs med joystick. När man kommit 
upp i cirka 8 knop börjar en fläkt pumpa 
in ett luftkuddetryck och fartyget lyfts 
successivt upp till cirka 40 cm ur vattnet 
vid 28 knop. Fartyget har mycket goda 
manöveregenskaper som ger fördelar i 
trånga vatten.

Energieffektivitet och utsläpp
ASV-teknologin reducerar vattenmot-
ståndet genom att fartyget åker på en 

luftkudde. En batteridriven fläkt i fören 
blåser in komprimerad luft i ett hålrum 
under skrovet och kudden tar upp 80 % 
av fartygets deplacement. Vattenmot-
ståndet reduceras med 40 % i höga 
farter, vilket gör det möjligt för det 25 
ton tunga fartyget att uppnå en fart på 
30 knop driven av 2 x 280 kW elmotorer 
med 98,5 % verkningsgrad. Fartyget har 
inga utsläpp. Just nu har man en dispens 
från gällande hastighetsbegränsning och 
i december ska en svallmätning utföras 
av SSPA.

Laddning
Fartyget är designat för att ha 400 kWh 
batterier, vilket gör det möjligt att ope-
rera i hög fart i över 30 minuter upp till 
14 nm innan det behöver superladdas i 
15-20 minuter. Fartyget är världens just 
nu snabbaste elektriska pendelbåt enligt 
rederiet. Det är anpassat för att pendla 
på vattenvägar från yttre förorter till 
stadens centrum.

Framtiden
GFF, Green Fast Ferries, är ett fortsätt-
ningsprojekt med Echandia Marine som 
projektledare.  Det har som mål att stan-
dardisera hela fartyget för att få ner kost-

naden och därefter marknadsföra fartygs- 
typen inom Europa. Projektet har fått 12 
miljoner kronor i bidrag från EU Horizon 
2020. Närmast ska man genomföra klass-
ning (DNV & Sjøfartsdirektoratet) och 
certifiering av fartyg och laddstationer, 
industrialisera produkterna och produk-
tionsprocessen samt sprida information 
om fartygstypen. 

Man räknar med att ett standardfartyg 
typ BB Green kommer att kosta 2,5 miljo-
ner euro exklusive batterier och en station 
för superladdning runt 200 000 euro när 
de finns till försäljning. 

Ett större fartyg för 150-200 passagera-
re planeras också. 

Att nästan ljudlöst och utan svall färdas i 28 knop över vattnet i Värtahamnen känns närapå overkligt.  
Men det var i högsta grad verklighet när Green City Ferries genomförde demonstrationsturer med BB Green 
under en tvåveckorsperiod under november. 

text & foto: leena tegevi

I full fart på 
Värtan

Manöverplatsen.

Fartyget BB Green vid kajen i Värtahamnen. 
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BB Green ASV (e/s Airiel)
Längd: 20 m
Bredd: 6 m
Djupg: 1,6 m
Fart: Max 30 knop, marschfart 25 knop.
Passagerare: Fartyget är byggt för att ta 75 passagerare och 15 
cyklar. Idag är det klassat för 12 passagerare som demonstrator.
Elmotor: 2 x 280 kW elmotorer från Echandia Marine och Volvo 
Penta IPS drev med framåtriktade och dubbla motroterande pro-
pellrar.
Batterier och laddning: Litium Titanatoxid, på totalt 400 kWh, 
laddstation upp till 1,6 MW
Skrov: Lättvikts kolfibersandwich med ASV, monohull, 26 ton.
Klassning: DNV till HSC

Partners i projektet:
SES Europe / Effect Ships International, Norway  
(Hull technology and design)
Latitude Yachts, Latvia (Construction)
Echandia Marine, Sweden (System integration)
Leclanché, Switzerland (Batteries)
SSPA, Sweden (Tank testing and documentation)
Lloyd’s Register (Safety and classification)
Diab, Sweden (Composite material and engineering)
Aqualiner, the Netherlands (End user partner)

Magnus Ericsson, VD för Echandia Marine och hjärnan bakom  
framdrivningstekniken i BB Green, visar batteripack med kablage.

Hans Thornell, VD för Green City Ferries, berättar om framtids- 
planerna.

Även i högsta fart blir vågsvallet minimalt.
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RUBB innebär, tillsammans med det på-
gående projektet för införande av funk-
tionsbaserade regler för konstruktion och 
utrustning av fartyg (PNF), att det nu tas 
ett helhetsgrepp kring regelverken för den 
nationella sjöfarten. 

 
Uppdraget ska redovisas till regeringen 
den 2 oktober 2017 och Transportstyrel-
sens arbete går nu in i en allt mer intensiv 
fas. RUBB utgörs av två delar, dels översyn 
av rättigheterna för behörighetsklasserna 
och kraven på praktiktjänstgöring, dels 
införande av funktionsbaserade beman-
ning. De två delarna har olika tidplaner 
både för genomförande och för ikraftträ-
dande. 

 
Fokus i projektet ligger just nu på delen 
som gäller översyn av behörigheter och 
praktikkrav. Syftet är att underlätta för 
sjöpersonal att tillgodogöra sig behörig- 
hetsgivande praktik och att justera rättig-
heterna för behörighetsklasserna så att de 
är bättre anpassade till förutsättningarna 
för sjöfart i inre fart. Huvudinriktningen 
för granskningen av praktiktjänstgöring-

en är att undersöka om praktiktiderna 
kan sänkas samtidigt som kvalitén på 
praktiken höjs. I översynen studeras sär-
skilt motsvarande regler i Finland, dels för 
att förutsättningarna för skärgårdstrafik 
i Finland är likvärdiga med svenska för-
hållanden, dels för att praktiktiderna ge-
nerellt är kortare än jämförbara svenska 
krav. Ikraftträdande av de föreskriftsänd-
ringarna som gäller behörigheter planeras 
till den 1 juni 2017.

 
Bemanningsdelen i projektet kommer 
att innebära större förändringar både för 
rederierna och för Transportstyrelsen och 
kräver ett mer omfattande utrednings-
arbete. Syftet är att införa regler som 
ger möjligheter att i större utsträckning 
anpassa bemanningen ombord beroen-
de trafikeringssituation. Inriktningen i 
projektet är att Transportstyrelsen ska 
upphöra med bemanningsbeslut och att 
redarna själva ska ta fram bemannings-
planer. För rederierna innebär det ökad 
flexibilitet men också ökat ansvar, där 
större vikt kommer läggas på det systema-
tiska sjösäkerhetsarbetet och på egenkon-
trollen. Grunden för bemanningsplanerna 
kommer fortsatt att vara regler för behö-
righeter, vilotid och vakthållning men 
tanken är att bemanningsplanerna i öv-
rigt ska kunna ta hänsyn till bland annat 
last, antal passagerare, rutt, säsong och 
väder. Projektet kommer utreda lämpliga 
avgränsningar för vilka fartyg och inom 
vilket område som de funktionsbaserade 
bemanningsreglerna ska tillämpas. Enligt 

tidplan ska ett färdigt föreskriftsförslag 
presenteras vid redovisningen till reger-
ingen i oktober 2017 och att reglerna ska 
träda i kraft den 1 januari 2019.

 
För att berörda parter ska kunna ta del av 
det pågående arbetet och också ges möj-
lighet att bidra till genomförandet av re-
geringsuppdraget har Transportstyrelsen 
bildat en referensgrupp där olika organi-
sationer, myndigheter och enskilda aktö-
rer ingår. Skärgårdsredarnas branschor-
ganisation är naturligtvis en viktig part i 
denna samverkan. 

Nästa milstolpe i projektet är remissen av 
föreskiftsförslaget för behörighetsdelar-
na som kommer ske redan i mars 2017. 
Bemanningsdelen kommer att remissas i 
november 2017 men till sommaren ska 
utkast till föreskriftsförslag vara framta-
get, och det kommer då vara möjligt för 
referensgruppen att ta del av förslaget och 
ge sina synpunkter innan uppdraget redo-
visas till regeringen i oktober. 

Henrik Ramstedt
Projektledare, 
Transportstyrelsen

TRANSPORTSTYRELSEN SER ÖVER REGLER FÖR

behörigheter och bemanning

Transportstyrelsens informerar

Transportstyrelsens har fått i uppdrag 
av regeringen att se över reglerna 
för behörigheter och bemanning 
som gäller för yrkessjöfart i inre fart. 
Transportstyrelsen har startat ett 
projekt, ”RUBB” (regeringsuppdrag 
behörigheter och bemanning), för att 
genomföra uppdraget. 

Henrik Ramstedt är anställd på Transportstyrelsen sedan 2009 och arbetar huvudsakligen med sjöfartens miljöfrågor men nu även som  
projektledare för RUBB. Henrik är miljöingenjör och har tidigare arbetat som konsult och projektledare inom miljö och infrastruktur.
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Budskapet har varit att fritidssjöfarten 
ska hålla undan för yrkesfartyg; även om 
det inte rör sig om någon nämnvärd stor-
leksskillnad mellan de inblandade farty-
gen och oavsett vilka farvatten det hand-
lar om. Ibland har principen uttryckts 
som att det handlar om ”etikett” på sjön. 
Brödseglarregeln har nyligen t.o.m. fram-
förts som ett argument för att Högsta 
domstolen skulle meddela prövningstill-
stånd i ett kollisionsmål.

Kan den påstådda regeln utläsas av 
COLREG eller annan författning?
Varken de internationella sjövägsregler-
na (COLREG) eller de svenska nationel-
la författningarna på sjötrafikområdet 
innehåller en regel som explicit föreskri-
ver att yrkessjöfarten skulle ha rätt till fö-
reträde framför fritidssjöfarten. Det finns 
dock ett par regler i COLREG som skulle 
kunna tänkas ligga till grund för brödseg-
larregeln. Bloggaren ”Skipper” med över 
10 000 följare menar – i en artikel publi- 
cerad med anledning av den kollision som 
inträffade i maj i år mellan en vägfärja och 
HMS Carlskrona – att det är regel 2 b. 
och regel 9 b. som har missuppfattats och 
tagits till intäkt för brödseglarregelns till-
lämplighet (www.navyskipper.se).

När det gäller tolkningen av COLREG 
måste man hålla i minnet att den svens-
ka version som vi i Sverige i regel utgår 
från inte är någonting annat än en över-

sättning av konventionen. Konventionen 
är utfärdad i engelsk och fransk original-
lydelse, och det är endast dessa versioner 
som egentligen ska ligga till grund för en 
tolkning av innebörden i COLREG.

COLREG 2 b.
I den svenska översättningen av COL-
REG 2 b. föreskrivs: När dessa regler tol-
kas eller tillämpas ska tillbörlig hänsyn tas 
till alla navigationsfaror och kollisionsris-
ker samt till alla särskilda omständigheter, 
inbegripet begränsningar hos berörda far-
tyg, som kan kräva att man avviker från 
dessa regler för att undgå överhängande 
fara.

I publikationen Sjötrafikföreskrifter 
m.m. 2004 fanns en kommentar skriven 
av Sjöfartsverket till regel 2 b., med föl-
jande lydelse: ”Enligt denna regel skall 
t.ex. en fritidsbåt hålla undan för sådant 
fartyg som till följd av sitt djupgående, 
sin storlek eller liknande orsaker inte kan 
hålla undan, även om fritidsbåten enligt 
andra regler inte är väjningsskyldig.” Det 
är denna kommentar Skipper verkar be-
döma som grunden till oklarheterna be-
träffande brödseglare.

Ser man närmare på Sjöfartsverkets 
kommentar så illusterar den regel 2 b. 
genom exemplet att en fritidsbåt visser-
ligen kan ha rätt till företräde, men ändå 
bli skyldig att väja för ett fartyg som ”inte 

kan hålla undan”. Regeln gäller dock en-
dast så länge det innebär en ”överhängan-
de fara” om en avvikelse inte görs. Före-
ligger inte risk för en överhängande fara 
så ska regeln inte tillämpas. Regel 2 b. tar 
alltså överhuvudtaget inte sikte på någon 
allmän brödseglarregel.

COLREG 9 b.
Den svenska översättningen av COLREG 
9 b. anger: Fartyg med en längd under 20 
meter och segelfartyg får inte hindra ett 
annat fartygs passage om det fartyget en-
dast kan framföras säkert i en trång farled 
eller ett trångt farvatten.

Regel 9 b. handlar endast om den spe-
cifika situationen att en kollisionsrisk kan 
uppstå i en ”trång farled eller ett trångt 
farvatten”. Den rör alltså inte om några 
andra fall av väjningssituationer än de 
som uppstår just i sådana områden. Re-
geln säger inte något om vilken typ av 
verksamhet som bedrivs på fartygen i 
fråga.

COLREG 2 a.
Förutom de två regler som Skipper näm-
ner skulle man kunna argumentera för 
att den allmänna aktsamhetsregeln i 
COLREG 2 a. kan tillämpas som stöd 
för brödseglarregeln, som uttryck för eti-
kett på sjön. Regelns andra mening i den 
svenska översättningen har följande ly-
delse: Reglerna fritar inte heller ett fartyg, 
eller fartygets ägare, redare, befälhavare 
eller besättning, från ansvar för följderna 
av att ha underlåtit att vidta de försiktig-
hetsåtgärder som anses ingå i gott sjöman-
skap eller som kan komma att krävas vid 
rådande omständigheter.

Begreppet ”gott sjömanskap” är inte 
en helt korrekt översättning av vad som 
i COLREGS:s engelska originallydelse 

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

Advokat Mattias Widlund

Finns det en  
”brödseglarregel”?

I olika sammanhang, bland annat vid 
navigationskurser, har det genom åren 
ofta hänvisats till en ”brödseglarregel”, 
med innebörd att den som seglar för 
sitt nöje väjer för den som seglar för  
sitt bröd.

När det gäller tolkningen av 
COLREG måste man hålla i 
minnet att den svenska ver-
sion som vi i Sverige i regel 
utgår från inte är någonting 
annat än en översättning av 
konventionen.
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anges som ”ordinary practice of seamen”. 
Det handlar alltså egentligen om ”vanligt 
sjömansbruk”, dvs. hur sjömän vanligen 
handlar på sjön. Regeln öppnar således 
upp för ett visst utrymme för tillämpning 
av etikett, förutsatt att etiketten är så pass 
hävdvunnen att den kan anses som ”van-
lig”. Den relevanta frågan är då om det 
kan ses som rimliga ”försiktighetsåtgär-
der” – betingade av hävdvunnen etikett – 
att fritidsfartyg väjer för yrkesfartyg. Man 
kanske kan tänka sig att det är en rimlig 
försiktighetsåtgärd, motiverad av vanligt 
sjömansbruk, att ett fartyg håller undan 
för ett annat fartyg som är sysselsatt med 
någon speciell typ av verksamhet, även 
om det sistnämnda inte helt fyller rekvi-
siten för att ha ”begränsad manöverför-
måga”. 

Det är dock inte det yrkesmässiga i en 
sådan verksamhet som skulle vara avgö-
rande, och det är knappast heller så att 
yrkesfartyg inte är tvungna att iaktta rim-
liga försiktighetsåtgärder endast för att 
de är yrkesfartyg. Som exempel kan man 
tänka sig att en 50 meter lång motoryacht 
med endast ägaren och hans familj om-
bord, i en relativt bredd farled möter en 
5 meter lång busterbåt med två betalan-
de gäster som är ute på fisketur. I detta 
läge vore det kanske en rimlig försiktig-
hetsåtgärd att busterbåten inte hävdar sin 
rätt till väg enligt COLREG, utan istället 
styr undan eller upphäver farten och lå-
ter motoryachten passera på betryggande 
avstånd. 

I vilken mån kan man tillämpa bröd- 
seglarregeln?
Sammanfattningsvis är reglerna 2 a., 2 
b. och 9 b. relaterade till situationer som 

rör navigatorisk säkerhet, oavsett vilken 
verksamhet som bedrivs ombord på de 
inblandade fartygen. Inte heller i övrigt 
går det att hitta en regel i COLREG som 
kan användas som stöd för en särskild 
väjningsplikt i relationen mellan fritids-
fartyg och yrkesfartyg.

Det är dock inte orimligt att en nöjes-
seglare, som inte har någon tid att passa 
lämnar företräde för ett passagerarfar-
tyg, som går på tidtabell. Det går också 
alldeles utmärkt att i praktiken tillämpa 
brödseglarregeln även mellan jämnsto-
ra fartyg där det inte är trångt farvatten. 
Men då handlar detta om en överens-
kommelse om att frångå bestämmelserna 
i COLREG, precis som vid t.ex. en seg-
lingstävling. En sådan överenskommelse 
måste dels träffas i förväg vid varje enskilt 
fall, dels vara glasklar för alla inblandade. 
Överenskommelsen kan naturligtvis träf-
fas över VHF. Rimligen kan den också 
träffas genom att ett av fartygen med en 
tydlig manöver visar att man tänker väja. 

Det fartyg som då lämnar företräde kan 
t.ex. helt upphäva farten och styra undan.

Överenskommelse om att frångå COL-
REG kan inte ske om det finns risk för 
att andra fartyg i närheten missuppfattar 
situationen och därmed själva utsätts för 
eller utsätter andra för fara. 

Slutsats
Slutsatsen blir alltså att det saknas stöd 
för brödseglarregeln i de författningar 
som reglerar sjötrafiken. Att påstå att det 
handlar om etikett, utan att närmare re-
dogöra för förutsättningarna för avsteg 
från COLREG, är mycket vanskligt och 
skulle kunna medföra missförstånd som 
kan leda till sjöolyckor. 

I trängda lägen kan man nog, allmänt 
sett, ändå rekommendera fritidsfartyg att 
ge företräde åt yrkesfartyg. Dock endast 
under förutsättning att det sker genom en 
klar överenskommelse som inte innebär 
fara.
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Det är Västtrafik och Öckerö kommun som sedan 1 september 
kör färjan Burö på ett fossilfritt dieselbränsle som framställs 
av tallolja och animaliskt avfall. Att köra på 100 procent 
HVO-bränsle innebär att utsläppen av koldioxid minskar med 
280 ton per år jämfört med att köra på diesel av miljöklass 1.

– Färjetrafiken har ett koldioxidutsläpp som är sex gånger 
högre än övrig kollektivtrafik. Därför testar vi ett betydligt 
miljövänligare bränsle och ska nu undersöka hur det påverkar 
fartygets drift, säger Hanna Björk, miljöstrateg på Västtrafik. 

Lägre passagerartäthet på fartygen samt att övriga trafikslag 
kör på förnybara drivmedel gör att skillnaden i koldioxidut-
släpp blir så stor. Därför är det är viktigt att även sjötrafiken 
kan börja med förnybara drivmedel. Och om fler passagerare 
väljer båtarna istället för att ta bilen så blir det ännu bättre 
för miljön. Idag står färjetrafiken för en stor del av Västtrafiks 
totala utsläpp av miljö- och klimatpåverkande ämnen, trots att 
den utgör en liten del av den totala kollektivtrafiken i Västra 
Götaland. 

– Tyvärr går miljöanpassningen långsamt och därför är det 
viktigt att vi hittar nya sätt att minska färjornas miljöpåver-
kan, säger Hanna. Det här projektet blir lärorikt och vi lär oss 

något för framtiden.  Det är roligt att man gör ett test i positiv 
anda tillsammans för att båda parter ska lära sig något som 
kan utveckla branschen, både Västtrafik som kravställare och 
Öckerötrafiken som utförare.  

Att köra på HVO innebär en extra kostnad jämfört med 
att använda miljöklassad diesel, vilket finansieras av Västra 
Götalandsregionen och Öckerö kommun. HVO kostar ungefär 
dubbelt så mycket som diesel.  

– Koldioxidskatt och energiskatt samt högre framställnings-
kostnader gör att förnybart drivmedel blir så mycket dyrare än 
diesel, säger Hanna. Fartygstrafiken är befriad från energi- och 
koldioxidskatt vilket gör att prisskillnaden mellan fossil diesel 
och förnybar diesel i form av HVO blir stor. Därför blir driv-
medelskostnaderna nästan dubbelt så höga vid en övergång till 
förnybart för fartygstrafiken.

Håkan Samuelsson är enhetschef för Öckerö Båttrafik. Han är 
mycket positiv till projektet. 

– Vi minskar koldioxidutsläppen med 90% och det känns 
fantastiskt. Utsläpp av kväveoxider och partikelutsläpp mins-
kar också. Nu tittar vi även på energieffektivisering med olika 
metoder. Vi funderar på att stänga av hjälpmaskinen och istället 
lägga all last på huvudmaskinen, även strömförsörjning och 
hydraulik. Med hjälp av ett batteripack och ställbara propeller-
blad skulle vi kunna optimera bränslekostnaderna. Det vi spa-

Nytt miljöbränsle testas på Öckeröfärjan
Håkan Samuelsson på fartyget Burö.

För första gången i Sverige prövas miljövänligt HVO-bränsle 
i en av Västtrafiks färjor. Testet pågår under ett år och är ett 
led i arbetet att minska färjetrafikens miljöpåverkan.
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Nytt miljöbränsle testas på Öckeröfärjan
rar kan vi använda för att köra med ett förhållandevis dyrare 
miljöbränsle på längre sikt. 

Om ett år i september ska man göra en utvärdering av pro-
jektet. Då får man veta hur mycket utsläppen har minskat och 
om trafiken eller motorerna på något sätt har påverkats. 

– Vad jag vet har vi det första fartyget i trafik som kör på 
ren HVO, säger Håkan. Allting fungerar bra hittills, vi har inte 
märkt av några som helst bekymmer. Både vi och besättningen 
är nöjda. Det känns bra att Volvo Penta är med i projektet och 
att de är så positiva. Enligt dem så är det väl framprovat att 
motorerna fungerar lika bra med ren HVO som med diesel. 
Bränsleleveranserna fungerar också som förut. Vi tankar cirka 
5 kbm var 14:e dag och vår lokala leverantör hämtar HVO vid 
depån som tidigare. 
text: leena tegevi

Fakta HVO
Hydrerad vegetabilisk olja (HVO) är en fossilfri diesel som fram-
ställs genom hydrering av växt- och djurfetter. Det bränsle som 
används i testet är producerad av främst tallolja och animaliskt 
avfall. HVO som är framtagen från palmolja eller PFAD (Palm 
Fatty Acid Distillate), som är en restprodukt vid palmoljefram-
ställning, används inte på grund av de negativa miljökonsekven-
ser tillverkningen innebär. 

Fakta Burö
Burö trafikerar Öckerö – Kalvsund – Framnäs och Grötö (linje 296). 
Färjan har 68 sittplatser och kan ta totalt 148 passagerare. 
Årligen görs 180 000 resor och färjan har 5 500 drifttimmar. 
Bränsleförbrukningen är 120 000 liter diesel per år. Testet ska under-
söka om förbrukningen blir den samma med HVO eller något högre 
samt om det påverkar motorerna, partikelfilter och kräver mer ser-
vice och underhåll. Volvo Penta följer projektet och har godkänt att 
HVO får användas i färjans Volvomotorer.
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Det blev prenumeranten Monne Sahlberg som tog förstapriset 
för sin lite dramatiska vinterbild Sippsö Båtbyte Waxholm I – 
Söderarm 2010. Trots mörker och snörök har han lyckats med 
både skärpa och ljus i bilden som visar att skärgården inte alltid 
bjuder på sol och salta bad.

Monne belönas med ett presentkort värt 1000:- på Foto- 
grafiska museet. Det kan användas till entré, på restaurangen 
och i den välsorterade presentbutiken (det går även att handla 
på deras hemsida).
 
Andra pris går till Sara Rausenstierna, befäl i Kostertrafiken, 
för den somriga bilden från Koster med katamaranen Kostervåg.

Tredje pris får medlemmen Göran Hahne som fångade stäm-
ningen en sommarmorgon i Sotenkanalen från styrbryggan.

Sara och Göran får varsitt  presentkort på 500:- på Fotografiska 

museet. Alla pristagare 
får även varsitt exemplar 
av den fina boken Svensk  
Sjöfartshistoria. 

Ett hedersomnämnande 
går även till Sara för 
den kreativa bilden från 
bryggan som visar hur 
roligt det kan vara att 
köra skärgårdsfartyg. ;-) 
 
Stort grattis till vinnarna och tack till alla övriga som skickat  
in fina bilder till redaktionen! Era bilder kanske kommer att 
dyka upp vid passande artiklar framöver i tidningen.

text: leena tegevi

Vinnare i Skärgårdsredarens  
fototävling 2016

Fler än 50 fina bilder fick vi från våra läsare till redaktionen under året. Det är imponerande 
vilka fina motiv och vilken bildkänsla många har. Och nu är vinnarna utsedda.

Monne
Sahlberg

VINNARE
I FOTOTÄVLINGEN!

ANDRA PRIS:
Sara Rausenstierna

Presentkort 500 kr

TREDjE PRIS:
Göran Hahne
Presentkort 500 kr

Presentkort 1 000 kr
på Fotografiska museet
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En självklarhet för de flesta redarna är att, inför  
vinteruppläggning av ouppvärmda fartyg, stänga  
bottenventilerna och dränera rör och filter. Tyvärr  
har det ändå inträffat att detta har glömts bort med 
påföljd att rör och filter sprängts sönder vid sträng kyla.  
Vid efterföljande blidväder har i värsta fall fartyget 
sjunkit. Normalt aktsamma redare vet att dessa enkla 
åtgärder är nödvändiga för att bibehålla sjövärdigheten 
inför vintern. Som bekant undantar kaskoförsäkringen 
uttryckligen haverier orsakade av osjövärdighet.

 I allas vårt intresse ber vi er kontrollera följande:  
• Att bottenventilerna är stängda och sluter tätt.

• Att ventilspindlar är väl smorda.

• Att ventilhus, packningar och röraranslutningar  
   är i god kondition.

• Att kylvattensystemet eller andra vattensystem  
   ombord är väl avtappat.

• Att övriga bottengenomföringar är i god kondition  
   och utan risk att springa läck.

• Att propellerhylsan är tät.

• Att vatten inte finns kvar i aquadrevgenomföringar  
   och kopplingshus.

• Att någon håller regelbunden uppsikt över fartyget  
   under uppläggningen.

Vi rekommenderar även att fartyget har en länsanord-
ning med vattennivåautomatik.

Utdrag ur två besiktningsrapporter:

Öppna bottenventiler
Vid besiktning omedelbart efter att brandförsvaret 
länsat ur fartyget, kunde följande konstateras: Samtli-
ga bottenventiler hade varit öppna vid olyckstillfället, 
ventilerna hade stängts efter att länsningen slutförts. 
Den direkta orsaken till haveriet var att filterhuset på 
BB-motorns sjövattenfilter frusit sönder under senaste 
tidens kyla. I samband med blidväder tinade isen i filtret, 
varvid vatten strömmade in i fartyget. Det inträffade be-
ror i sin helhet på en bristfällig uppläggning av fartyget 
inför vintern. Bottenventilerna stod öppna, rörsystemet 
var inte tappat från vatten, ingen isolering fanns på 
utsatta ställen. En mindre länspump hade installerats 
för att slutlänsa skrovet. Inga läckor kunde upptäckas i 
skrovet.

Vattenfyllt maskinrum
Fartyget hade under vintern börjat ta in vatten i ma-
skinrummet någonstans vid aquadrevet. Fartyget hade 
legat infruset i isen och inte kunnat flyttas förrän vid 
islossningen för torrsättning. Vid demontering av bälg 
och drev framkom att kopplingshuset var spräckt på tre 
ställen. Orsaken till sprickorna är issprängning. Vatten 
har trängt in genom bälg och mot kopplingshuset, som i 
sin tur sitter i akterspegeln. Kopplingshuset är i gjutjärn 
och för att spara vikt är huset gjutet med håligheter.  
När vatten trängde in i håligheterna och frös på vintern 
så sprängdes kopplingshuset.  
Ett sätt att förhindra detta är att fylla håligheterna med 
massa av något slag, eventuellt att plasta för att motver-
ka inträngning av vatten.

If Skadeförsäkring AB, Fartygsavdelningen

IF GER RÅD FÖR 

Vinterupplagda  
fartyg och båtar
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Från kust & hav
Mattias Landgren ny statssekreterare i Näringsdepartementet
Regeringen har utsett Mattias Landgren till statssekreterare hos 
infrastrukturminister Anna Johansson efter Erik Bromander.

Sjöfartsverket söker ny generaldirektör
Ann-Catrine Zetterdahl har varit generaldirektör för 
Sjöfartsverket sedan 2010. Hon kom då närmast från Telia 
Sonera, där hon hade haft ledande befattningar sedan 2004. 
Efter att hennes förordnande förlängdes i våras till den 30 april 
2017 söker regeringen nu efter hennes efterträdare.

Birger Jarl blir nöjescenter
Före detta Sveabolagets passagerarfartyg Birger Jarl köptes i 
somras av ”realitymiljonären” Leif-Ivan Karlsson. Planen är att 
fartyget förutom sin roll som flytande hotell med restaurang även 
regelbundet ska göra kryssningar i skärgården och samtidigt bli 
”Stockholms nya maritima nöjescenter”.

Leif-Ivan Karlsson säger att Birger Jarl kommer att hållas fullt 
sjövärdig med besättning etc. för att kunna göra kryssningar från 
sin plats vid Fotografiska museet på Stadsgårdskajen. 

Obligatoriskt datainsamlingssystem för utsläppsrapportering
FN:s sjöfartsorganisation (IMO) har nu tagit ett steg i rätt riktning 
i de internationella klimatförhandlingarna för sjöfart. Länderna i 
kommittén har enats om att införa ett obligatoriskt datainsam-
lingssystem för rapportering av bränsleförbrukning och koldiox-
idutsläpp från fartyg globalt. Ökad energieffektivitet och minska-
de koldioxidutsläpp från den internationella sjöfarten är en viktig 
fråga som har diskuterats inom IMO i många år. Systemet ska 
börja gälla redan från 1 januari 2018.

– Det är positivt att sjöfartens bränsleförbrukning nu ska rap-
porteras internationellt. Det är en viktig del i arbetet att skapa en 
hållbar sjöfart med lägre klimatpåverkan säger infrastrukturmi-
nister Anna Johansson.

De globala kraven för den högsta tillåtna svavelhalten i marint 
bränsle sänks med 86 procent, från 3,5 viktprocent till 0,5 vikt-

procent. I Östersjön och Nordsjön gäller 
sedan 2015 ett krav för svavelhalten om 
maximalt 0,1 viktprocent.

– Med ett globalt krav som ligger när-
mare den gräns som gäller i Östersjön 
och Nordsjön sedan 2015 kommer spel-
reglerna bli mer likvärdiga internatio-
nellt. Det gynnar den svenska sjöfarten 
och viktigt både ur ett konkurrens- och 
miljöperspektiv, säger Anna Johansson.

Satsa på sjöfart
De traditionella sjöfartsutbildningarna går sämre än tidigare. 
Nu ska humorgruppen IJustWantToBeCool på sin Youtube-
kanal hjälpa yngre att intressera sig för sjöfartsrelaterade yrken. 
Kampanjen får namnet "Satsa på sjöfart".

Humorgruppen IJustWantToBeCool når med sin Youtube-
kanal ut till omkring 670 000 prenumeranter. Men den siffran 
gäller bara en av deras kanaler: inräknat deras andrakanal når 
gruppen ut till omkring en miljon människor.

Nordens största sluss byggs om
I september 2016 tecknade Sjöfartsverket kontrakt med Züblin 
Scandinavia AB, som är den entreprenör som har fått uppdraget 
att bygga om Södertälje kanal och sluss, inom Mälarprojektet. 
Anläggningsarbetet, som ska bedrivas i strukturerad samverkan, 
kommer att starta inom kort och beräknas ta drygt tre år. Värdet 
av kontraktet är 1 183 miljoner kr. Arbetet omfattar nya slusshu-
vuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, ny klaffbro över 
kanalen, ny spont längs kanalen inklusive krönbalk, ledverk, dyk-
dalber, stödkonstruktioner för schakter, väntelägen, gångbroar, 
gång- och cykelvägar med mera.

Sjöfartsverkets nya farledsavgifter
Sjöfartsverket har för avsikt att höja farledsavgiften med åtta pro-
cent från och med den 1 januari 2017. Ett förslag till nya föreskrif-
ter om farledsavgift gick ut på remiss i oktober. Sjöfartsverkets 
förslag till ny avgiftsmodell och en eventuell höjning av farledsav-
giften har diskuterats en längre period. I samband med att reger-
ingen presenterade budgetpropositionen för 2017 stod det klart 
att de tillfälliga anslag som Sjöfartsverket erhållit för åren 2014-
2016 upphör och att myndigheten behöver höja farledsavgiften 
för att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet. 

– Trots att Sjöfartsverket har möjlighet att höja farledsavgiften 
med elva procent enligt vårt regleringsbrev, har vi för avsikt att 
istället höja avgiften med åtta procent och fortsätta med vårt för-
bättringsarbete, säger Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör 
på Sjöfartsverket.  

Farledsavgifterna kommer att höjas i den befintliga avgiftsmo-
dellen och farledsavgifterna kommer i framtiden att indexjusteras 
årligen.

Sjöfartsbranschen är mycket  
kritiska till de nya avgifterna.

– Vi är mycket bekymrade över 
det minskade anslaget från sta-
ten och effekterna det innebär för 
svensk arbetsmarknad, samhällse-
konomin, sjöfartens konkurrenskraft 
samt klimat- och miljöpåverkan, 
säger Christina Palmén,  
Svensk Sjöfart.

Anna Johansson. 
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Nordens största sluss: Verksamhetsbild Södertälje sluss och kanal. 
ILLuSTRATION: SWECO

Christina Palmén.
FOTO: TOMMY HVITFELDT
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Gotlandsbåten lägger ner nästa säsong
Sommarsäsongen 2016 ökade antalet färjeresenärer till/från 
Gotland med 100.000 (+11%) mot föregående år och antalet 
gästnätter ökade med 12% mot 2015, enligt ett pressmeddelan-
de från Gotlandsbåten. Sedan Gotlandsbåten avslutade som-
marsäsongen 4 september har arbetet inriktat sig på ytterligare 
en nyemission om 30 miljoner kr för att finansiera kommande års 
trafik. Det arbetet har inte nått i mål vilket omöjliggör trafik 2017 
och innebär att verksamheten försätts i viloläge.

– Gotlandsbåten hade över 160 000 betalande resenärer den 
här säsongen. Vi ökade kapaciteten med cirka 230 000 platser 
till och från Gotland juni – augusti, säger Ralph Axelson VD för 
Gotlandsbåten. Tyvärr behöver verksamheten nu skalas ned till  
ett minimum för att klara bolagets fortlevnad. Tre åretruntan- 
ställda i Gotlandsbåten och ett antal medarbetare i rederiet  
HSC Nordic sägs upp som en följd av beslutet. 

Ralph Axelson fortsätter som oavlönad VD för att hitta even-
tuella framtida lösningar. Fartyget HSC Express blir nu fullt ut 
tillgängligt för chartermarknaden.

WISTA höstmöte i Luleå
Ett intressant och spännande program lockade ett 30-tal 
WISTOR till Luleå i slutet av oktober. Förutom besök och rund-
vandring på isbrytaren Atle med guidning av sjökapten Karl 
Herlin, styrman Linda Svensson och maskinisten Emma Horck 
så fick deltagarna besöka både SSAB och LKAB malmhamn. 
utbyte med kollegorna och trevligt restaurangbesök krönte 
WISTA-träffen.

Rättelse gällande fotnot till artikeln om trafik från Stenpiren  
i nr 316, sid 17.
Enligt nya uppgifter som redaktionen fått kännedom om så finns 
det inte några privata rederier som kör turer på samma sträcka 
som Styrsöbolaget med daglig trafik från Stenpiren. Det är en-
dast Västtrafik med Styrsöbolaget som utförare som kör kollek-
tivtrafik från Stenpiren till södra skärgården.

Minister tog emot klusterövergripande maritim åtgärdsplan
Den 10 november presenterade Sjöfartsforum en maritim åt-
gärdsplan som överlämnades till infrastrukturminister Anna 
Johansson. Sjöfartsforum har samlat aktörer från det natio-
nella maritima klustret för att ta fram förslag till åtgärder och 
prioriteringar i syfte att utveckla regeringens maritima strategi. 
Dokumentet, ”En maritim åtgärdsplan – den maritima näringens 
förslag till hur regeringens maritima strategi kan utvecklas”,  
berör områden inom hållbarhet, samhällsplanering, forskning 
och utbildning samt regelförenkling. Det knyter också an till 
branschspecifika åtgärder inom transporter, maritim teknik,  
energi, fritid och turism samt forskning och innovation.

Anna Johansson inledningstalade och pekade på att flera 
utredningar tillsatts och att man håller på att ta fram förslag att 
fylla den maritima strategin med. Hon pekade också på att den 
maritima strategin kommer kopplas samman med flera andra 
strategier som regeringen utfärdat. Slutligen underströk Anna 
Johansson hur viktigt det är med fortsatt dialog och samverkan.
Därpå följde en presentation av den maritima åtgärdsplanen. 
Områdena inom klustret där det finns tydliga gemensamma be-
röringspunkter centreras kring efterfrågan på en maritimt inriktad 
forskningssatsning, en omfattande insats för att minska regel-
bördan för företag och vikten av att samhällsplaneringen i högre 
utsträckning tillgodoser den maritima näringens behov. Den 
maritima åtgärdsplanen överlämnades därefter till infrastruktur-
minister Anna Johansson.

Avslutningsvis hördes en panel med olika röster från det ma-
ritima klustret genom Karina Linnér från Svenskt Marintekniskt 
forum, Jessica Hjerpe Olausson från Västra Götalandsregionen 
och Rikard Engström från Svensk Sjöfart.

Dokumentet, ”En maritim åtgärdsplan – den maritima näring-
ens förslag till hur regeringens maritima strategi kan utvecklas”, 
finns i sin helhet och i en kortversion på Sjöfartsforums hemsida.

Den maritima näringens 
förslag till åtgärdsplan 

presenterades av Joachim 
Glassell, vd Sjöfartsforum,  

Rikard Engström, vice vd 
Föreningen Svensk Sjöfart, 

Karina Linnér, vd Svensk 
Marintekniskt Forum samt 
Jessica Hjerpe Olausson, 
maritim expert på Västra 

Götalandsregionen.
FOTO: LEENA TEGEVI
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Nästan hela Göta Kanal töms på vatten i vinter
I vinter töms nästan 8 av Göta kanals 9 handgrävda mil. Så 
många projekt med så stor geografisk spridning har aldrig tidiga-
re genomförts. Arbetet görs för att fortsätta den betydande re-
novering av Göta kanal som inletts under året och som ska säkra 
kanalens framtida drift. Arbetena kommer pågå fram till april och 
avslutas innan kanalen öppnar för säsongen i maj 2017. Roger 
Altsäter, VD, AB Göta kanalbolag, menar att en stor utmaning 
ligger i att koordinera de många olika projekten med dess olika 
entreprenörer och dessutom synkronisera dem med det ordina-
rie underhållsarbetet.

Den 200 år gamla tekniken spelar en stor roll när Göta kanal-
bolag renoverar för framtiden. Många av de jobb som nu utförs 
har inte åtgärdats sedan kanalen byggdes. Dessutom tas tillfället 
i akt att dokumentera för framtiden.

Sjötrafikföreskrifter mm
Internationella sjövägsreglerna. 
Sjötrafikförordningen, anslutande myndig-
hetsföreskrifter samt utdrag ur sjölagen 
och andra relevanta författningar. 

Av Hugo Tiberg och Mattias Widlund
Förlag: Jure 2016

Syftet med boken är att tillhandahålla 
aktuella lydelser av föreskrifter som är av 
grundläggande betydelse för trafik med 
både skepp och båtar i såväl kommersi-
ell trafik som i nöjesfart. 

Anna Petersson fick 
Kompassrosen
Anna Petersson, chef 
för miljösektionen på 
Transportstyrelsens sjö- 
och luftfartsavdelning samt 
Chair of Maritime group i 
HELCOM, är 2016 års mot-
tagare av WISTA Swedens 
ledarskapspris och den tionde 
Kompassrosen är därmed 
utsedd. Priset delades ut av 
WISTA Swedens vice ordfö-
rande Karolina Kjellgren vid 
Sjöfartsforums uppmärksam-
mande av Världssjöfartens 
Dag i Norrköping. 

Lena Göthberg, ordförande i Kompassrosjuryn, förklarar: 
– Med Kompassrosen vill vi lyfta fram ledare som är inspire-

rande och engagerade, ledare som motiverar medarbetarna att 
bidra till organisationens framgång. Kompassrosorna är också 
förebilder genom att de visar att sjöfartssektorn är en intressant 
bransch att verka i. Anna Petersson leder utifrån individens si-
tuation, har stor integritet, är lojal, inlyssnande men samtidigt 
drivande. Dessutom är hon ett känt ansikte utåt i miljösamman-
hang. Genom att Anna Petersson vinnlägger sig om att driva frå-
gor som gynnar hela branschen har hon vunnit stor respekt, och 
det vill WISTA Sweden premiera.

De två övriga nominerade till priset som årets Kompassros var 
Jonas Tullock, Fleet Manager, Stena Line Scandinavia AB och 
Pia Berglund VD, Svensk Sjöfart. 

Juryns motivering:
Årets vinnare av WISTA Swedens Kompassros Anna Petersson 
är en tydlig ledare med integritet, som ser möjligheter hos samt-
liga medarbetare, är inte rädd för de svåra frågorna och står rak 
och säker i den pågående debatten om sjöfartens miljöarbete.

Om WISTA Swedens Kompassros
Ledarskapspriset WISTA Swedens Kompassros delas i år ut för 
10:de året. Priset instiftades vid WISTA Swedens 20-årsjubileum 
2007. Priset delas ut för att lyfta fram den ledare inom sjöfart och 
handel som kombinerar ett visionärt och målinriktat ledarskap 
med ett stort engagemang i sin organisation. Det är medlemmar-
na i WISTA Sweden som nominerar kandidaterna, därefter följer 
Kompassrosjuryn upp nomineringarna, gör ett urval och utser 
vinnaren. 

FOTO: CARL SCHNELL

Anna Petersson, WISTA 
Swedens Kompassrosvinnare 
2016 . FOTO: TRANSPORTSTYRELSEN
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Möte med EU-kommissionen och EMSA i Rosenvik
Den 11 oktober träffade informationschefen och rederirepresen-
tanter som följt arbetet med PNF, delegater från EMSA (Eus sjö-
säkerhetsorgan) och Eu-kommissionen på kansliet i Rosenvik. 
Eu- delegaterna ville få information om hur processen med PNF 
har upplevts av intressenterna, dvs branschen, och även förvän-
tade utmaningar och möjligheter som branschen ser framför sig.

Eu-kommissionen undersöker möjligheten till ett gemensamt 
regelverk inom Eu för nationella fartyg som inte omfattas av pas-
sagerarfartygsdirektivet, en s.k. Small Craft Code. Regelverket 
skulle vara ett ramverk liknande PNF, dvs flexibelt och målba-
serat med funktionsbaserade regler. Det är oklart om det även 
skulle omfatta aluminium- och GRP-båtar. 

Miljöfarliga vrak saneras
Nu påbörjas arbetet med att miljösanera de miljöfarliga vrak som 
ligger längs Sveriges kuster och som har identifierats som ett po-
tentiellt miljöhot eftersom de riskerar att läcka miljöfarliga ämnen 
som kan skada människor, djur och växter. Det finns runt 17 000 
vrak längs Sveriges kuster. Av dem har Sjöfartsverket klassat 
300 som miljöfarliga och ett trettiotal av dem bedöms utgöra ett 
potentiellt miljöhot. Nu har Havs- och vattenmyndigheten fått 
fem miljoner kronor för att inleda saneringsarbetet med ett av de 
mest hotande vraken, Thetris. Fiskefartyget Thetris som sjönk 
1985 ligger på 30 meters djup och nära land utanför Kungshamn.

– Även om de senaste undersökningarna av Thetris visat att 
det kanske inte innehåller någon olja är målsättningen att utföra 
en grundligare undersökning för att antingen sanera vraket eller 
avskriva det som miljöhot. Avsikten är också att alla inblandade 
myndigheter ska skaffa sig praktisk erfarenhet och testa vilka 
metoder som är bäst lämpade i det här arbetet, säger ulf Olsson, 
sjömätningschef på Sjöfartsverket.

Det är Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för att 
samordna arbetet med sanering av vrak i svenska vatten, men 
flera andra myndigheter är involverade i arbetet, bland annat 
Sjöfartsverket som under flera år arbetat med att kartlägga 
och undersöka sjunkna fartyg längs de svenska kusterna. Rent 
praktiskt innebär en vraksanering att man sågar hål i tankarna, 
inspekterar inuti och pumpar upp eventuell olja. Målet är att de 
farligaste vraken ska vara sanerade inom 10-15 år.

MedlemsnyttMedlemsnytt

Miljö & Teknik

för Klimatklivet som  
ger stöd till lokala  
klimatinvesteringar.

Redaktionen
tycker till:

för många politikers bristande 
kunskap om inrikes sjöfart.

INFORMERAR

Sjöfartsseminarium – tema Hållbarhet!
Den 8-9 mars 2017 är det åter dags för Transportstyrelsens 
sjöfartsseminarium. Som utlovat senast träffas vi denna gång i 
Göteborg och för att man ska kunna åka båt till mötet hålls semi-
nariet på Quality Hotel 11 (vid Eriksberg). 

Tema är Hållbarhet och ämnet kommer att belysas ur människ-
ans och miljöns perspektiv med fokus på arbetsmiljö och förore-
ningar till luft och vatten. Vi kommer mer specifikt behandla höga 
sjukskrivningstal, alternativa bränslen, barlastvattenkonventio-
nen, SECA, NECA och toalettutsläpp samt förstås det nya regel-
verket för det nationella tonnaget (PNF). Presentationer kommer 
att hållas av representanter från myndigheter, sjöfartsnäring och 
akademi.

Transportstyrelsens sjöfartsseminarium riktar sig till alla i sjö-
fartsbranschen, såsom fartygsägare, redare eller andra som har 
ansvar för fartygssäkerhet, miljöskydd, sjöfartsskydd, arbets-
miljö- och personalfrågor eller operation på ett rederi eller dess 
underleverantörer eller andra verksamhetsutövare i klustret, dess 
myndigheter, akademi och intresseorganisationer. 

På kvällen den 8 mars kommer det att anordnas en gemensam 
middag. 

Varmt välkomna!
Miljöfarliga vrak saneras: Sjöfartsverkets ROV (Remotely Operated 
Vehicle) undersöker vraket Villon som står upprätt på botten öster 
om Simrishamn. Villon förliste i en storm den 2 december 1985. 
FOTO: PATRIK JuHLIN, PDYK

På gång Transportstyrelsen uppdrag att se 
över behörighets- och bemannings-
regler för yrkessjöfart i inre fart.

Transportstyrelsen

Ingrid Cherfils, Sjö- och luftfartsdirektör. FOTO: TRANSPORTSTYRELSEN
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Axel Johnson International förvärvar Progress Ingeniørfirma
Oslo-företaget Progress Ingeniørfirma grundades 1903 och är en 
leverantör av produkter och tjänster för marina drivlinekompo-
nenter, propellrar samt industriella komponenter. Företaget har 
idag åtta anställda. Progress har i mer än 20 år haft ett nära sam-
arbete med svenska Trans-Auto tack vare delvis överlappande 
produktsortiment. 

– För oss innebär transaktionen och det fördjupade samarbetet 
med Trans-Auto samt övriga bolag i gruppen att våra relationer 
till kunder, leverantörer, anställda och vårt övriga nätverk är i 
trygga händer samt att den expertis vi byggt upp genom åren 
kommer till nytta och även fortsatt kan utvecklas, säger Arild 
Brath, VD för Progress Ingeniørfirma.

Trans-Auto har 45 anställda och verksamhet i Sverige, Finland 
och Ryssland. Företaget är en ledande leverantör av mobila och 
marina drivlinesystem och relaterade tjänster. Trans-Auto ingår i 
Axel Johnson International sedan 2014.

Ny order på lotsbåtar till Docksta
Dockstavarvet har skrivit avtal med Lotsbetrieb GmbH M/V om 
leverans av två stycken 15 meters Lotsbåtar.  Man skrev i början 
av året ett kontrakt på två stycken 28 meters Lotsbåtar med 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, den statliga 
tyska sjöfartsmyndigheten. 

Måtten på de nya lotsbåtarna till Tyskland är 15 X 4.4 meter. 
Maskineriet är på två trettonliters motorer. under de senaste 
decennierna har varvet levererat cirka 50 lotsbåtar i aluminium till 
Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Turkiet och Storbritannien. 
Varvet har även levererat sammanlagt över 300 patrull- och 
stridsbåtar till både svenska marinen och utländska kunder.

Volvo Penta levererar till Indonesien
PT Palindo Marine, som är ett av de största färjerederierna i Riau, 
Indonesien, har nyligen köpt fem  Volvo Penta D16MH motorer 
för att driva de två passagerarbåtarna Oceanna 12 och Oceanna 
15. Oceanna 12, som är en 28-meters färja som väger 35 ton 
med en kapacitet på 180 passagerare, har utrustats med två  
motorer. Oceanna 15 är en något större båt på 35 meter som 
väger 40 ton och tar 220 passagerare. Hon har utrustats med en 
trippel motorinstallation. De två färjorna, som levererades mellan 
september 2015 och mars 2016 används för att transportera 
passagerare mellan olika indonesiska öar. Färjorna gör mellan  
26 till 29 knop.

Pressreleaser

© Volvo Penta. All rights reserved
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Nulägesanalys och utblick
Bengt Ramne, vd för fartygskonstruk-
tionsföretaget Scandinaos och Professor 
of the Practice vid Chalmers, inledde 
seminariet med att ge en nulägesanalys 
och en utblick för de alternativa bräns-
lena som finns inom sjöfarten. Han kon-
staterade att vi generellt sett är bra på 
fartygsbränslen i Sverige och alternativa 
drivmedel, något som märks inte minst 
på de LNG-drivna fartyg som beställts 
från Donsö och Lidköping och på de me-
tanolprojekt som han själv är engagerad 
i som vd för Scandinaos. Enligt Bengt 
Ramne hänger vi med bra i utvecklingen 
även när det gäller el-fartyg, men han 
konstaterar samtidigt att tjockoljan 
kommer att dominera sjöfarten fram till 
2030 då de alternativa bränslena kom-
mer att ta fart ordentligt:

– Så länge oljan är billig är det inget 
bra läge att driva på utvecklingen. Nå-
gon form av koldioxidskatt kan vara ett 
steg för att minska utsläppen.

Energisystemmodell
Julia Hansson, forskare vid IVL Svenska 
Miljöinstitutet, berättade vid seminariet 

bland annat om en studie som gjorts om 
vilka kostnadseffektiva val av marina 
bränslen som finns för framtiden. I stu-
dien har en global energisystemmodell 
använts. Modellen kan leverera de bräns-
len och teknikval som möter efterfrågan 
till den lägsta globala energisystemkost-
naden.

– Ska man summera något så är det att 
om det kommer att vara en låg tillgång 
på olja framöver så är sannolikheten hög 
för att naturgasbaserade bränslen blir 
kostnadseffektiva 2050, sade hon och 
berättade även om ett nytt projekt som 
är på gång:

Tre projektmål
– Där har vi tre olika projektmål; dels 
ska vi göra en kartläggning av befintlig 
kunskap kring alternativa drivmedel 
av intresse för sjöfarten och av olika 
aktörers pågående satsningar. Det andra 
målet är att göra en övergripande analys 
av faktorer som påverkar val av drivme-
del på sjöfartssidan och hur förutsätt-
ningar skiljer sig mellan olika typer av 
sjöfart. Det tredje är att göra en multikri-
terieanalys av utvalda alternativa marina 
drivmedel för att få en strukturerad bild 
av för- och nackdelar med olika drivme-
del från ett sjöfartsperspektiv.

Seminariet fortsatte på torsdagsefter-
middagen med föredrag av bland annat 
Per Stefenson från Stena Teknik och 
Henrik Källson från Thunbolagen som 
pratade metanoldrift respektive LNG-
drift. 

KÄLLA: 
Sjöfartstidningen, Henrik Ekberg

Lighthouse-seminarium  
om sjöfartsbränslen

Julia Hansson,  
forskare, IVL Svenska 
Miljöinstitutet.   
FOTO: HENRIK EKEBERG

I början av oktober arrangerade 
Lighthouse och kunskapscentret 
F3 ett seminarium med fokus på 
förnybara sjöfartsbränslen. Bakgrun-
den till seminariet är att Sverige år 
2030 ska ha en fordonsflotta som är 
oberoende av fossila bränslen och att 
Sverige år 2050 ska vara ett land som 
inte släpper ut några växthusgaser i 
atmosfären.

Ska man summera något så är 
det att om det kommer att vara 
en låg tillgång på olja framöver 
så är sannolikheten hög för att 
naturgasbaserade bränslen blir 
kostnadseffektiva 2050.

God Jul  
&  

Gott Nytt År
önskar 

SkärgårdsRedaren
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I början av oktober genomfördes en 
större samövning på kommunalt vatten  
mitt i Stockholm ström. Scenariot var  
en kollision mellan en backande sight-
seeingbåt och ett skärgårdsfartyg som 
båda just lämnat kaj vid ett framtida 
planerat ”Resecenter: Slussen”. 

Syftet var att öva larmvägar, samband 
och kommunikation. Dessutom ingick 
moment med livräddning och oljeut-
släpp i Strömmen. 

Åtta personer hamnade i vattnet då den 
påkörda sightseeingbåten tog in stora 
mängder vatten och hastigt sjönk. Figu-
ranter var yrkeshögskolestudenter från 
Marina Läroverkets skärgårdskaptensut-
bildning. Oljeutsläppet markerades med 
fem kubikmeter osaltade popcorn.

Sjöräddning och utläggande av oljelän-
sar flöt på bra. Initiativtagare till övning-
en var Stockholms hamnar. En liknande 
övning återkommer hösten 2017.

LäcKANdE FARTyg vId ÖvNINgEN

”Tranan” i Stockholm

text & foto: kristian bergström, marina läroverket

Scenariot var en kollision mellan en backande sightseeingbåt och ett skärgårdsfartyg 
som båda just lämnat kaj vid ett framtida planerat ”Resecenter: Slussen”.

Övningens scenario var kollision mellan två passagerarbåtar. Kustbevakning och sjöpolis deltog i övningen.

Oljeutsläpp markerat med fem kubik- 
meter popcorn.
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I ett av husen ligger också Skärgårdsre-
darnas kontor och möteslokaler inrymt 
sedan några år tillbaka. Leena Tegevi har 
sedan början av 1990-talet varit en nyck-
elperson, inte bara för föreningens led-
ningsarbete utan minst lika mycket som 
journalist, redaktör och ansvarig utgivare 
för tidningen. Hon har upplevt och skrivit 
det mesta om hur föreningen utvecklats 
sedan de första åren.

Leena har sina rötter i Eskilstuna och 
kom efter några års studier och arbete 
till Strängnäs med sin familj i slutet av 
1980-talet. I samma stad låg också det 
nystartade SWEREFs första kansli i Jan 
Brantings rederikontor. Leena Tegevi ar-
betade som konsult och kom snart i kon-
takt med föreningen genom Jan Branting.  
Hon fick en del uppdrag av föreningen och 
blev också tidigt ansvarig för tidningens 
prenumerationer och marknadsföring. 
Hon skulle snart också komma att bli en 
viktig länk för tidningen och föreningen. 
Leena berättar: 

”Jag drev sedan några år företaget Ord-
kraft AB, som sysslade med språk- och da-
tautbildningar. Men i slutet av 1980- talet 
fick hela IT-branschen rejäla problem. 
Istället började jag arbeta med marknads-
undersökningar och marknadsförings-
uppdrag. Jag hade samtidigt flyttat från 
Täby till Strängnäs med min familj. Kon-
toret hade jag hemma i den stora gamla 
villan som vi köpt. 

Jag kontaktades av SWEREFs dåva-
rande ordförande Jan Branting, som drev 
ett rederi med tre fina passagerarfartyg i 
Strängnäs: ’Mälarfjärden’, ’Mälarsund’ 
och ’Mälarjungfrun’. Han behövde hjälp 

med ett marknadsföringsuppdrag inför 
sommarsäsongen. Jag tackade ja, och till 
hösten hörde han av sig igen och undrade 
om jag ville ta över annonsförsäljningen 
för SWEREFs Skeppslista och för tidning-
en Redaren. Jag tackade ja till uppdraget.” 

I och med att Ove Boström tillträdde 
som ordförande 1993, och då föreningen 
tog över kontrollen av tidningen som bytte 
namn till PassagerarRedaren, blev Leena 
mer och mer involverad i hela tidningspro-
duktionen. Leena fortsätter: 

”Efter ett tag började också jag skriva 
lite artiklar, och 1995 tog jag även över 
tidningen som redaktör.”

När Ove Boström avgick som ordfö-

rande 1997 behövde föreningen någon 
som kunde ta över skrivarbetet och hålla 
ordning på styrelse- och föreningsproto-
koll sedan även Oves sekreterare Britta 
slutat. Nu hade Leena också på allvar 
börjat bli intresserad av sjöfartsbranschen 
och fått bra kontakt med styrelsen och 
medlemmar. Leena fortsätter: 

”Jag var med på mitt första medlems-
möte i Tällberg hösten 1995. Jag tyckte 
det var otroligt roligt och intressant att 
få träffa så många trevliga medlemmar. 
Alla var så uppmuntrande, och jag fick 
mycket beröm för tidningen. Det fick mig 
att bli ännu mer engagerad och intresse-
rad. Snart behövde man även någon som 
kunde skriva anteckningar från möten 
med dåvarande Sjöfartsverket. Jag tog 
mig gärna an uppdraget, och ju fler olika 
situationer jag var med om, desto fler ar-
tikelidéer fick jag.”

Arne Welin valdes till ordförande 1997, 
och år 2000 anställde föreningen en om-
budsman som bland annat skulle ta över 
protokollen. Samtidigt fick Leena erbju-
dande om anställning i ett ungt och upp-
åtgående IT-företag, vilket hon tackade ja 
till men med förbehållet att få ta tjänstle-
digt för att göra de två kommande num-
ren av PassagerarRedaren och tills man 
hittade en ny tidningsredaktör. 

Men efter bara några månader slutade 
den nye ombudsmannen. Istället erbjöds 
Leena en fast konsulttjänst på 80 procent 
för att inrätta ett kansli, ta ansvar för 
medlemskontakter samt ansvara för tid-
ningen. Från och med nr 2 1999 flyttades 
tidningslayout och grafisk produktion till 
Eskilstuna-Kurirens Reklamateljé, vilket 

✯  Lennart Jarnhammar | Porträttet

Leena Tegevi  
tar plats ombord!

Högsommarvärmen har dröjt sig kvar ända in i september. Solen gassar mot den gula fasaden  
på Kungliga Lotsverkets hus. Här i kvarteren har sedan länge det stora Djurgårdsvarvet haft sina 

arbetslokaler. Utanför ligger Beckholmen med sin gamla fartygsdocka. Tvärs över vattnet, på Söder, 
låg i generationer Stora skeppsvarvet. Här i leden sjönk 1628 regalskeppet Wasa med hissade segel, 

manskap och allt. Känslan av klassisk sjöfartsmark är slående än idag.

Här fortsätter berättelsen om föreningen Skärgårdsredarnas historia, berättad av Lennart Jarnhammar.

Leena Tegevi, Informationschef och 
redaktör i Skärgårdsredarna.
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blev ett utseendemässigt lyft för hela tid-
ningen. 2007 bytte tidningen även namn 
till Skärgårdsredaren vilket var en följd 
av att föreningen ändrat namn till Skär-
gårdsredarna. Leena fortsätter: 

”Jag tvekade inte att komma tillbaka 
eftersom jag hade saknat föreningsarbe-
tet, tidningen och medlemmarna. Och jag 
tyckte väl inte att dataprogramutveckling 
var det roligaste i världen. Jag sa därför 
upp min anställning på IT-företaget efter 
sex månader och det var bara någon dag 
efter att jag fått utmärkelsen som ’Årets 
rookie’ på företaget. Det blev lite pinsamt, 
men jag har aldrig ångrat mitt beslut. Nu 
flyttades kansliet från vår villa till ett kon-
torshotell i Strängnäs, med adressen Järn-
vägsgatan 1. Egen telefon hade föreningen 
haft sedan flera år hemma hos mig. Nu 
började det roliga på riktigt! 

Under de här första åren var man rätt 
ensam som tjej i sjöfartsbranschen. Jag 
började därför snart att skapa kontakter 
med andra kvinnor inom sjöfartsnäringen. 
Det ledde till att jag kom med i WISTA, ett 
nätverk för kvinnliga beslutsfattare inom 
sjöfarten. Ett viktigt kontaktnät som jag 
fortfarande är med i. Vi gör studiebesök 
hos varandra, har trevligt tillsammans 
och hjälper kollegor på olika sätt. Vi bru-

kar t ex övernatta hos varandra och har 
sparat in många dyra hotellnätter i Stock-
holm, Göteborg och Visby.”

Stora svårigheter med regelverket
Sjöfartsinspektionens direktör var under 
den här tiden Johan Franson. Han var 
inte så road av att branschen kom med 
invändningar mot de regler som gavs ut, 
varför föreningens möjligheter att påver-
ka nya regler var minimal. Till en början 
kunde man inte ens få förslagen på remiss, 
och när man till slut fick det hjälpte det 
inte vad föreningen än svarade. När Leena 
då kontaktade Näringsdepartementet fick 
hon som svar att Sveriges Redareförening 
kunde svara på remisser för föreningens 
räkning. Leena berättar vidare: 

”Vi hade redan då bra kontakter med 
Redareföreningen, men de var så klart 
inte speciellt intresserade av att svara för 
oss; man hade ju sina egna medlemmars 
intressen att bevaka. Efter en del brevväx-
ling mellan mig och handläggaren för sjö-
fartsfrågor på Näringsdepartementet blev 
vi 2001 till slut remissinstans för Sjöfarts- 
inspektionens och vissa av departements 
remisser.

Till en början hade vi lyckats få till 
några sporadiska möten med Sjöfartsin-

spektionen, men efter en del diskussioner 
utvecklades samarbetet till att vi fick ett 
årligt möte med inspektionsledningen, det 
vill säga med Johan Franson och hans en-
hetschefer och handläggare som arbetade 
med våra frågor.” 

Det var tungt att försöka ändra på någ-
ra strukturer, till exempel att få relevant 
innehåll och praktik i utbildningarna. Det 
var över huvud taget svårt att förstå att 
man från Sjöfartsverkets sida inte ville 
lyssna på föreningens verkligen relevan-
ta förslag och att få till stånd några som 
helst ändringar av de mest uppenbara to-
kigheter som fanns i regelverket. Leena 
fortsätter: 

”Föreningens ordförande Arne Welin 
supportade mig och mitt arbete med att 
hitta nya kontakter och uppmuntrade även 
mina idéer om hur vi skulle inleda olika 
samarbeten. Vi tog oss in i departementet 
och riksdagen, mycket tack vare vårt sam-
arbete i Sjöfartsforum. Arnes kloka reso-
nemang om praktiktider och karensdagar 
gick hem hos riksdagsmän och statssekre-
terare och gav med tiden resultat i lagänd-
ringar. 2002 startade vi det nordiska sam-
arbetet NordPass och blev medlemmar i 
Sjöfartsforum.” (NordPass är ett nätverk 
som består av branschföreningar i Sverige, 

Föreningens kontor i Rosenvik ligger i en levande sjöfartsmiljö. Här träffas då och då arbetskamraterna Henrik Börjesson, 
Leena Tegevi och Affe Norgren för att planera föreningsarbetet. – Vi har alla tre förmånen att kunna jobba där vi bor,  
nackdelen är att vi inte träffas så ofta. Men med dagens teknik är det egentligen inget problem, säger Leena.
På bilden saknas nuvarande ordföranden Bertil Pevantus som också ingår i föreningens arbetsutskott.  
– Bertil är den femte ordföranden under min tid i föreningen, berättar Leena.
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Norge, Danmark, Finland och Island).
Leena valdes in i Sjöfartforums styrelse, 
och därigenom fick föreningen många 
nya kontakter och arenor som man har 
haft stor nytta av. Ett lyckokast som  
Leena minns speciellt var när man begär-
de ett möte med Staffan Widlert, som hade 
uppdraget att först utreda och därefter ge-
nomföra sammanslagningen av de olika 
transportinspektionerna till nuvarande 
Transportstyrelsen. Leena fortsätter: 

”Staffan blev senare generaldirektör för 
hela denna koloss till jättemyndighet, men 
vi kände under hela hans tid att han alltid 
var beredd att lyssna på oss och förstod 
våra argument trots att föreningen var  
liten i förhållande till många andra större 
och starkare organisationer. Staffan Wid-
lert har också varit otroligt betydelsefull 
för att modernisera myndighetens arbets-
sätt och attityder.”

Förändringsarbetet tas äntligen emot i 
regeringen
Ett annat minnesvärt besök var när Leena 
fick till ett möte på Näringsdepartemen-
tet med Åsa Torstenssons statssekreterare, 
Leif Zetterberg. Leena berättar: 

”När Arne visade jämförande staplar 
över utbildningstider för skärgårdsbefäl, 
sjökapten, trafikpilot, tågförare och buss-
chaufför tog sig statssekreteraren för pan-
nan och utbrast: ’Det här är ju inte klokt, 
så kan ni inte ha det. Skicka in ett förslag 
till departementet på vad som behöver 

göras för att ändra på det här.’ Så fick vi 
äntligen en öppning i dialogen om kortare 
praktiktider, och ända sedan dess har vi 
också haft ett bättre samarbete med far-
tygsoperativa enheten, även om vi inte 
alltid varit överens om allt.”

Detta blev även startskottet för det  
framgångsrika regelförenklingsarbete som 
föreningen drev metodiskt 2008-2012, 
bland annat genom att organisera work- 
shops med föreningsmedlemmarna. 

Regeringen var angelägen om att få nya 
förslag till regelförenklingar inom trans-
portområdet, eftersom man gått ut stort 
och lovat genomföra 25 procent minska-
de administrativa kostnader genom regel-
förenklingar. Leena fortsätter: 

”De övriga inom transportbranschen 
verkade inte vara så intresserade av att 
skicka in något så vi fick igenom de fles-
ta av våra förslag. Givetvis hade vi byggt 
upp ett logiskt resonemang om varför de 
olika reglerna behövde förändras, men 
det viktigaste var nog att vi gjorde kon-
kreta förslag på hur de borde utformas. 
Förutom olika ändringar i Sjöfartsin-
spektionens föreskrifter fick vi faktiskt 
även igenom tre viktiga lagändringar: i 
fartygssäkerhetslagen, sjömanslagen och 
mönstringslagen.

Vikten av politiska kontakter blev allt 
mer uppenbar i mitten av 2000-talet då 
vår bransch var tämligen osynlig i politi-
kernas ögon. Det var nödvändigt att syn-
liggöra det viktiga transportarbete som 

utförs av våra medlemsfartyg och att visa 
på betydelsen för infrastruktur, turism 
och levande skärgårdar. Och det arbetet 
blir vi aldrig klara med, det måste hela ti-
den fortgå och utvecklas.

Genom Sjöfartsforum kom vi med på 
Riksdagsfrukostar och vi startade även 
samarbete med Skeppsmäklarna, Sveriges 
Hamnar och Sjöfartsverket för att synlig-
göra sjöfarten bredare under Almedals-
veckan. Där drog vi igång de populära 
sjöfartspubarna som under åren har ut-
vecklats till den så viktiga Maritima Mö-
tesplatsen."

Leena har sedan mitten av 1990-talet 
haft ett starkt engagemang för sjöfarts-
branschen. Hon har från första bänk sett 
och upplevt de dramatiska förändringar 
som ägt rum inom hela den svenska sjö-
fartsnäringen. Det hade nog varit svårt 
att producera SkärgårdsRedaren som den 
tidning den är idag utan att samtidigt vara 
engagerad i branschfrågorna och känna 
av vad som händer i hela näringen. Leena 
avslutar: ”Efter mer än tjugo år i bran-
schen är jobbet fortfarande lika intressant 
och omväxlande, inte minst på grund av 
alla trevliga människor som jag har lärt 
känna. Och när vi nu äntligen, efter 15 års 
lobbyingarbete, får ett anpassat regelverk 
för nationell yrkestrafik känns det som att 
vi har uppnått ett av våra viktigaste mål. 
Vissa frågor kan tyckas ta onödigt lång 
tid att förändra, men det är droppen som 
urholkar stenen.”  

Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje- och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare. Föreningen representerar 
115 medlemsrederier med 365 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och 11 miljoner fordon runt om i Sverige. Sammantaget 
förfogar medlemsfartygen över 55 000 passagerarplatser. Föreningen organiserar i huvudsak rederier med passagerarfartyg i skärgårdstrafik.

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

premier och villkor. 

Som medlem kan du alltid kontakta vårt kansli eller någon i styrel-
sen om du behöver hjälp. Du får dessutom alla våra publikationer och 
aktuell information utan kostnad. Vid årsskiftet var 115 rederier med 
sammanlagt 365 fartyg medlemmar i föreningen. Fler medlemmar ger 
en ännu starkare förening.

”Genom att försäkra våra fartyg i Skärgårdsredarnas 
 kollektiva försäkringslösning känner vi oss säkra på att 
 vi har ett fullgott skydd.”
 Gustaf Myrsten, Utö Rederi och Rederi AB Ballerina

 
 För medlemskap kontakta kansliet, info@skargardsredarna.se 
 eller vice ordförande Henrik Börjesson på telefon 070-543 37 82.
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Det är nu 50 år sedan jag började på Sjö-
fartsinspektionen (så länge och tills jag 
hittar något bättre…) och blev kvar i nära 
37 år. De senaste åren har gett mig en 
hel del tillfällen att fundera över vad det 
egentligen var för regelverk vi arbetade ef-
ter. Några polletter har trillat ner och jag 
ska här nedan ta upp några detaljer som 
jag reagerat mot.

IMO och länssystem
I de internationella sjösäkerhetskonven-
tionerna har det åtminstone sedan 1928 
års version krävts länspumpar i passage-
rarfartyg. I de tidigare versionerna att an-
vändas ”in case of emergency”, men den 
formuleringen försvann snart. Pumparna 
ska dimensioneras för ett flöde om minst 
2 m/s genom en huvudlänsledning vars 
diameter beräknas ur formeln

  d = 25 + 1,68√ L(B+D)  

Formeln kan ses som en funktion av vat-
tentrycket mot fartygsskrovet. Det ger mig 
en aning om att den kom till redan på trä-
fartygstiden, när skroven hade ett natur-
ligt läckage som måste kunna tas omhand. 
Så är ju knappast fallet idag och ingen tror 
väl längre att fartygens länspumpar ska 
kunna kompensera för något skrovläcka-
ge av betydelse. Ännu värre blir det när 
krav ställs på att varje vattentät avdelning 
från för till akter ska kunna länsas med 
pumpens fulla kapacitet. Då bortser man 
från allt vad strömningsmotstånd heter. 
I stora fartyg kan huvudlänsledningens 
diameter bli 200 mm eller ännu större. 
Samtidigt får korta grenlänsledningar ha 
en diameter ner till 50 mm, vilket innebär 
att grenledningsarean är en sextondedel 
av huvudledningens area. Med ett flöde 
på 2 m/s i huvudledningen skulle det då 
krävas en flödeshastighet i grenledningen 
på mer än 30 m/s. Det fungerar bara inte.

IMO och Lastlinjekonventionen
En av grundtankarna i fribordsreglerna 
är att fartygen ska kunna stängas till så 

att överbrytande sjö inte tränger in. En-
ligt Sjösäkerhetskonventionen ska dock 
maskinrummet i alla situationer ha fri 
tillgång på luft för att köra maskineriet 
för fullt. Alltså behövs en kompromiss – 
luftintagen till maskinrum behöver inte 
förses med spjäll om de sitter minst en viss 
höjd över väderdäcket. Någon har kom-
mit på den ljusa idén att i mindre fartyg 
kan det bli alltför svårt att få upp luftinta-
gen till den krävda höjden. Förslaget (som 
också antagits av IMO) blev att man kun-
de få minska höjden under förutsättning 
att luftintagen försågs med spjäll och ett 
alternativt luftintag ordnades. OK, men 
ska det alternativa intaget upp till den 
höjd som nyss inte gick att uppnå? Tänkte 
inte på det…

I samband med Estoniahaveriet fram-
fördes kritik mot att fartygets bogramp 
var placerad någon meter för långt för-
över och därmed inte uppfyllde kraven i 
Lastlinjekonventionen. Grundfelet (med 
facit i hand) måste ändå ha varit att 
rampen gick upp i en recess i bogvisirets 
däcksdel. När visiret slets loss, har det 
sannolikt dragit med sig rampen ner till 
fullt öppet läge. Den grova sjön har sedan 
fritt kunnat flöda in på bildäcket. Jag är 
tämligen viss om att med en ramp, place-
rad i samma läge, men byggd så att den 
inte nådde upp över däcksnivån, hade ha-
veriet kunnat undvikas.

Vid hur många sjöolyckor under senare 
år har skadan primärt kunnat begränsas av 
ett korrekt placerat kollisionsskott ovan 
fribordsdäcket? Regeln var säkerligen väl 
motiverad när den infördes, men dagens 
navigationshjälpmedel med bl.a GPS och 
AIS bör i stor utsträckning ha bidragit till 
att minska antalet incidenter. Det kanske 
kan vara dags för en omprövning av kra-
ven på kollisionsskott. 

EU:s Passagerarfartygsdirektiv
Jag träffade för några år sedan en av EM-
SA:s handläggare som tidigare på nationell 
nivå hade arbetat med Passagerarfartygs-

direktivet. Han kallade det för ”ett olycks-
fall i arbetet”. Hårda ord, men kanske inte 
helt oförtjänt.

EU:s Fiskefartygsdirektiv – generellt 
och brandskydd speciellt
Torremolinoskonventionen 1977 var ett 
grundligt arbete framtaget i IMO:s regi, 
men ratificerades inte i tillräckligt hög grad 
för att träda ikraft. Ett försök gjordes att 
uppgradera konventionen vilket utmyn-
nade i Torremolinosprotokollet 1993. Inte 
heller detta antogs av tillräckligt många 
stater, något jag har en känsla av att ha 
berott på bristande kvalitet. I december 
1997 antog EU Torremolinosprotokollet 
genom ett Rådets direktiv, dock med di-
verse ändringar och tillägg – inte alltid till 
det bättre.

Brandskyddskapitlet är uppdelat i två 
delar: för fartyg över respektive under 60 
meters längd. Det verkar som om de båda 
delarna utarbetats av var sin arbetsgrupp, 
som inte hållit kontakt med varandra – 
delarna skiljer sig åt såväl form- som 
kravmässigt på ett omotiverat sätt. 

För brandsläckningsändamål ska det 
finnas minst två brandpumpar, vilkas 
sammanlagda kapacitet ska beräknas 
med hjälp av en formel liknande den som 
används för länspumparna. Den kräv-
da kapaciteten blir dessvärre större för 
brandpumparna än för länspumparna. 
Dessutom finns minimikravet att ingen 
brandpump får ha lägre kapacitet än 25 
m3/h. Det sätter beräkningsformeln ur 
spel för de allra flesta fartygen upp till 60 
meters längd.

Går vi sedan över till den utrustning för 
brandbekämpning som reglerna kräver, så 
ska det finnas två brandmansutrustningar i 
fartyg över 60 meters längd. För de mindre 
fartygen är det upp till respektive admi-
nistration att avgöra erforderligt antal. 
I de mindre fartygen behöver varje till-
gängligt utrymme ombord kunna nås av 
en vattenstråle via brandslang och mun-
stycke. Munstycksdiametern ska anpassas 
efter den kapacitet brandpumparna kan 
leverera, alltså bortemot 50 m3/h, och får 
inte ha mindre diameter än 12 millimeter. 
Ett 12 millimeters munstycke levererar 
ungefär 8 m3/h. 

Varför inte utgå från den normala be-

Regler – ack ja!

✯  Peter Hoffsten

Vår värld präglas av regler – internationella regler, EU-regler, nationella regler, 
övergripande regler, detaljregler. Men, behövs alla dessa regler? Ja, kanske  
det mesta men det finns sådant som med fördel skulle kunna kasseras eller 
åtminstone anpassas till dagens situation.

44 ★ Skärgårdsredaren 4 -16



sättningsstorleken och hur många som 
kan avsättas för brandbekämpning? Ge 
dem adekvat skyddsutrustning och släck-
materiel. Anpassa till sist brandpumpska-
paciteten till vad som kan utnyttjas.

Transportstyrelsen och stabilitetsbe-
räkningar
Jag fick häromåret en fingervisning om att 
Transportstyrelsen blivit synnerligen pe-
tiga när det gäller stabilitetsberäkningar. 
Det syns som om man härtill inspirerats 
av IMO bland annat när det gäller ge-
nomförande av krängningsprov. Då ska 
även vattnets temperatur kontrolleras. 
Till vilken nytta framgår dock inte. Vatt-
nets densitet är som störst vid +4°C och 
vattentemperaturen vid ett krängnings-
prov lär aldrig överstiga 30°C. Densiteten 
torde endast variera med någon enstaka 
promille. Ställ då detta i relation till skro-
vets volymvariation med vattentempera-
turen – hur det nu ska beräknas. Skrovet 
torde i flertalet fall inte ha exakt de rit-
ningsdimensioner som legat till grund för 
hydrostatiska beräkningar. Beräkningar 
som i sig inte heller är fullständigt kor-
rekta, speciellt inte kring diskontinuiteter 
i skrovformen såsom knäckar i spanten.

Vi ska inte heller glömma bakgrunden 
till dagens stabilitetskriterier. Professor 
Rahola beräknade på 1930-talet stabili-

teten för ett trettiotal mindre fartyg på de 
finska insjöarna som drabbats av stabili-
tetsproblem. Rahola beräknade statiska 
hävarmskurvor för de undersökta far-
tygen och fick på så sätt fram den mini-
migränskurva, som ännu idag ligger till 
grund för bedömningen av ett fartygs sta-
bilitetsegenskaper. Observera att under-
sökningen bygger på små fartyg. Rahola 
sträckte sig till att extrapolera resultatet 
till att gälla för fartyg upp till 60 meters 
längd. Vilka krav man ska ställa på större 
fartyg torde än så länge vara okänt. 

Stabilitetskraven är alltså empiriskt 
framtagna ur ett begränsat material med 
allt vad det innebär av osäkerhet. Lägg 
därtill den bristande exakthet som finns 
i beräkningsprogram, i byggda dimensio-
ner och i utförandet av ett krängningsprov 
så torde inte en justering med avseende på 
vattentemperaturen vara meningsfull.

EU och översättning
När jag först började jobba med Fiske-
fartygsdirektivet och läste in det från den 
svenska versionen av Europeiska gemen-
skapernas officiella tidning fann jag en hel 
del för mig märkliga formuleringar. Inte 
minst det formulär man kallade ”Intyg 
om avgiftsbefrielse”. I den engelska ut-
gåvan stod det ”Exemption Certificate” 
– alltså ”Dispenscertifikat”. 

Så småningom fick jag kontakt med 
ett par av våra svenska översättare nere i 
Bryssel. De berättade lite om sin vardag. 
Någon politiker eller tjänsteman kun-
de komma inrusande med ett dammigt 
dokument och begära att få det översatt 
”snarast och helst igår”. Det kunde hand-
la om vilket fackområde som helst som 
Rådet eller Kommissionen för tillfället 
höll på att rota i. Översättarna fick ingen 
möjlighet till sakgranskning av det mate-
rial som sattes i deras händer. Ingen kan 
heller begära att de ska vara sakkunniga 
inom alla tänkbara fackområden. Men 
deras översättningar gick utan vidare rakt 
in i EU:s officiella tidning. Om så fortfa-
rande är fallet, måste det som står där lä-
sas med stor urskiljning och helst med den 
engelska eller franska versionen som stöd.

Jag har talat med personer verksamma 
inom andra discipliner än sjöfarten och de 
flesta har samma erfarenhet av fel eller då-
ligt underbyggda regler. De exempel som 
jag tagit upp här ovan är bara en liten del 
av allt jag funnit höra hemma på annan 
plats än i regelboken. Men visst – regler 
behövs, och de behöver då och då rensas 
från sådant som blivit inaktuellt eller inte 
är helt verklighetsanpassat. 

Täby i maj 2016, Peter Hoffsten
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