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Så går vi snart in i advent och 
2018 närmar sig sitt slut. När man 
nu tänker tillbaka på året som 
gått kan jag inte annat än konsta-
tera att vi har haft en av de bästa 
säsongerna jag upplevt om man 
nu ser till vackert sommarväder. 
Det förutsätter i och för sig att 

man gillar sol och värme. Goda förutsättningar för oss skär-
gårdsredare och för båtåkande kan man tycka. Dock kan 
man nog ändå konstatera att bra väder inte självklart ger  
oss fler resenärer, det tycks faktiskt kunna bli för varmt för 
att åka båt också har jag förstått. Men jag vill ändå tro att vi  
i sommar har attraherat fler resenärer och besökare än våra 
mer landfasta transportalternativ eller besöksmål.

 Vi kan snart lägga ytterligare ett händelserikt år i 
Skärgårdsredarnas namn bakom oss och helt klart är att 
mycket har uträttats av föreningen även 2018. Vad som hänt 
tidigare i år har vi löpande informerat om, så i årets sista 
Ordföranden har ordet blir det fokus på höstens aktiviteter. 

Den 10 till 12 oktober hade Skärgårdsredarna sitt höst-
möte med efterföljande jubileumsfirande då föreningen i år 
fyllt 30 år. Eventet firades av i Tällberg i Dalarna och drygt  
80 medlemmar från våra rederier runt om i landet deltog. 
Själva föreningsmötet klarades av i god stämning redan  
första dagen och man kan lätt konstatera att föreningen är 
aktiv när man ser till avrapporterade punkter på agendan. 
Flera frågor har varit i fokus under året som miljöfrågor,  
likabehandling, säkerhetsutbildning och politisk påverkan  
i Almedalen för att nämna några. 

En annan punkt på agendan var stadgeändring. Sedan ti-
digare har föreningen gett i uppdrag till styrelsen att se över 
möjligheten att bredda vår medlemsbas. Vid föreningsmötet 
togs så ett första beslut om stadgeändring där vi möjliggör 
medlemskap för mindre båtar som används för passagerar-
befordran och andra certifierade yrkesfartyg över 15 meter. 
Vi tog även beslut om att föreningens namn fortsatt ska vara 
Skärgårdsredarna, således är nu SWEREF ett minne blott. 

Under första dagens eftermiddag genomfördes en 
workshop, professionellt ledd av Anders Olsson från  
Kust Event, med fokus på besöksnäringen och hur vi som 
förening och medlemmar gemensamt kan hjälpas åt att 
utveckla branschens konkurrenskraft. Jag tyckte mig kun-
na förstå att vi var överens om att vi, även om vi hade lite 
olika affärsupplägg, är ett viktigt komplement till varandra. 

Helt klart var att vi genom Skärgårdsredarna kan stå för 
god kvalitet, hög säkerhet och trygg leverans. Nu får vi som 
styrelse, förening och medlemmar se till att tydliggöra vad 
Skärgårdsredarna kan erbjuda, så vi når ut till besöks- 
näringen ännu bredare. 

Dag två genomfördes med lite mer besöksnäringsinriktad 
agenda. Vi fick uppleva en underbar morgon med skönsång 
och intressant rundvandring i Tällberg. Under dagen fick vi 
också utmana varandra i lagtävling vilket var mycket upp-
skattat, om inte annat av ordföranden, då en av uppgifterna 
visade sig vara att bli fotograferad med undertecknad. Alltid 
roligt att vara eftertraktad, ännu roligare om det varit helt 
apropå! Därefter blev det guidad tur in till Leksand för vidare 
båtfärd med lunch ombord på fartyget Gustaf Wasa. Båda 
kvällarna avslutades i sedvanlig ordning med god mat och 
festlig stämning vilket toppades dag två då vi fick uppleva 
riktig jubileumsstämning.  

Vi har vid flertalet tillfällen informerat om, och på rederi- 
nivå säkerställt att Skärgårdsredarnas medlemsfartyg nu 
är integrerade i det nya nationella regelverk för fartyg i inre 
fart som blivit gällande. Tyvärr är fortfarande inte tillsyns-
föreskriften för delegation av sådant som vi själva inte får 
godkänna i egenkontroll på plats. Under 2019 kommer nästa 
fas då även mindre yrkesbåtar ska införlivas, vilket säkert 
kommer att bli en större utmaning för Transportstyrelsen att 
få på plats än dem som redan är certifierade och godkända. 
Så även om vi sagt det förr så behöver tillsynsföreskriften 
snarast komma på plats. Annars kommer vi  att få ett ännu 
otydligare nationellt regelverk, vilket inte var tanken, som 
kan skada förtroendet för regelverket. Till detta hör också 
Transportstyrelsens avgifter vilket vi också enträget påtalat 
inte speglar förhållandet att vi nu faktiskt har ett regelverk 
med egenkontroll.  

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till er som var med 
och gjorde vårt 30 årsjubileum så fantastiskt. Festkommittén 
med Ulrika och Lotta i spetsen, gänget på kansliet, besätt-
ning på Gustaf Wasa samt övriga i Tällberg, men inte minst 
alla medlemmar och seniorer som deltog och bidrog till den 
goda stämningen.

God jul och gott nytt år önskar jag således er alla 

Bertil Pevantus

Ordföranden har ordet 
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6 – 7 februari:  Transportstyrelsen Sjöfartsseminarium,  
 Göteborg

14 mars:  Skärgårdsredarnas årsmöte, Luleå

30 juni – 7 juli:  Almedalsveckan, Visby

3 september:  Donsö shipping meet

2 – 3 oktober:  Skärgårdsredarnas höstmöte, Göteborg

2 – 3 oktober:  NordPass möte, Göteborg

3 oktober:  Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa, Göteborg

K
al

en
de

r:

Skärgårdsredarna - Sveriges Redareförening 
för mindre passagerarfartyg bildades 1988.  
Föreningen är en branschorganisation för  
rederier som opererar passagerarfartyg upp  
till 500 passagerarplatser.
Skärgårdsredarna tillvaratar medlemmarnas 
intressen genom att företräda dem inför politiker 
och myndigheter och arbeta för att informera om 
branschens betydelse för infrastruktur och turism.
Föreningen har 115 rederier med totalt  
340 fartyg (april 2018).
För ytterligare information och ansökan om  
medlemskap, kontakta informationschefen.
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Festligt jubileumsmöte i Tällberg

Mötesdagarna inleddes med höstmötesförhandlingar följt av en 
workshop om besöksnäring där det kom fram många kreativa 
förslag på hur man kan jobba med frågan. En mentometer- 
undersökning på plats visade att deltagarna tyckte att förening-
en kan jobba med besöksnäringsfrågor men att det är inte den 
viktigaste uppgiften.

Medlemmarna fick information om att försäkringslösningen har 
omförhandlats med Gard som ny försäkringsgivare på Kasko 
och P&I. Det medför såväl lägre självrisk som sänkta premier 
med samma förmånliga villkor.  
 Willis är fortsatt försäkringsmäklare och medlemmarnas 
kontakt. Dessutom finns nu även ett samarbetsavtal med  
Max Matthiessen AB för personförsäkringar. All information 
finns på hemsidan.

Middagen intogs på Villa Långbers högst upp på berget där 
solnedgången kunde beskådas över Siljan.

Dag två var festdag och den inleddes med mösspåtagning  
och champagnefrukost samt besök av en kulande dalkulla  
och rundvandring med Klockar Per. Därefter blev det team-
building där lagen fick ett antal roliga uppgifter att lösa. Ett 
jättebra sätt att lära känna nya kollegor och sällan har det nog 
skrattats så mycket en förmiddag som denna. 

Solen lyste över Tällberg som sprakade i höstfärger och allas 
humör var på topp! 

Vid lunch åkte hela gänget ut med m/s Gustaf Wasa på Siljan, 
som visade upp sig i sin vackraste höstskrud i solskenet. Om-
bord serverades röding med drycker sponsrade av vår avtalsle-
verantör Kopparbergs.

På kvällen fortsatte festligheterna med Gards fördrink och 
festmiddag på Klockargården. Det blev många överraskningar, 
dans och underhållning av covergruppen 2njoy innan kvällen 
var slut.
text: leena tegevi  foto: leena tegevi, pelle mäcs 
och skärgårdsredarnas medlemmars bilder

Skärgårdsredarna firar 30 år i år. Det firades ordentligt  
av medlemmarna vid höstmötet i Tällberg! Festkommittén 
hade satt ihop ett fantastiskt program. Tällberg stod i höst-
färger och solen strålade på hela tillställningen
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Skärgårdsredarnas 
JUBILEUMSMÖTE
i Tällberg 10 –11 oktober

Mötesdeltagarna fick bilda lag som skulle lösa olika uppgifter och dokumentera med foto.  
Kreativiteten flödade och skratten ekade över Tällberg.
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Yxlan ska gå i trafik från den 10 decem-
ber i norra skärgården, dvs Furusund 
med omnejd. Hon ska ersätta Blidö-
sundsbolagets Viggen och Riddarfjärden. 
Blidösundsbolaget blir operatörer och 
bemannar fartyget. Rederiet har varit in-
volverade i planeringsarbetet redan i ett 
tidigt skede för att bidra med den kunskap 
som finns inom företaget.

Förutsättningar
För att säkerställa åretrunttrafiken bygg-
des fartyget utifrån de speciella om-
ständigheter som råder i skärgården med 
mycket is och issjok samt ett begränsat 

djupgående på 2,5 meter. Normalfarten 
är 11 knop och i 25 cm is 2 knop. De två 
propellrarna ger god manöverförmåga. 

Fartyget är ett multifartyg som kan 
ta både passagerare och last. På fördäck 
finns en kran och i fören rejäla last- och 
kylrum.  Andra givna förutsättningar var 
hållbarhetsaspekten och hög tillgänglig-
het samt självklart hög sjösäkerhet och 
driftsäkerhet med redundanta maskinsys-
tem, automatiskt evakueringssystem osv. 
Enligt Bruno von Sicard på Saltech, som 
projekterat fartyget har ett av ledorden 
varit ”funktionell skönhet”. 

Richard Borgström, sektionschef på 

Trafikförvaltningen, berättade att man 
lyckades hålla budgeten på 50 miljoner 
kronor för byggnationen.

Tillgänglighet
Fartyget är tillgänglighetsanpassat med 
hög komfort. På huvuddäck finns alla 
faciliteter som RWC (toalett för rullstol), 
speciella stolar för dem som har särskil-
da behov, cafeteria mm. Inredningen går i 
gult och blått (Waxholmsbolagets färger) 
och man har vinnlagt sig om att det ska 
vara lätt att hitta in med ljusa gångstråk, 
breda ytor och låga trösklar. På soldäck 
har man avstått från att ha bänkar längs 
med räckena för att minimera risken för 
att barn ska klättra över. 

Man har också skapat en god arbets-
miljö för besättningen med en rymlig 
brygga, en ombonad mäss och tre hytter 
med dusch och toa.

Den normala bemanningen består av 
två man; befälhavaren och däcksman. 

Waxholmsbolagets nya fartyg  döpt till Yxlan
text & foto: leena tegevi

Många åskådare samlades trots det gråmulna och småregniga vädret på  
Strömkajen i Stockholm för att vara med vid dopet av det nya isgående fartyget  
i Waxholmsbolagets flotta den 8 november.  
 Finanslandstingsrådet Iréne Svenonius var gudmor och Trafikförvaltningens 
chef Caroline Ottosson höll öppningstalet. Fartyget döptes till Yxlan efter en av 
öarna i norra skärgården där hon ska gå i trafik. Blidösundsbolaget (Transdev) 
blir operatörer av det nya fartyget.
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Miljöanpassning
Yxlan är ett hybridfartyg med dieselelek-
triskt maskineri och batterier. Batterierna 
hjälper dieselmotorerna men man kan 
även ta sig kortare sträckor med endast 
batteridrift. 

För att spara energi är fartyget väliso-
lerat med ett ventilationssystem med vär-
meåtervinning som känner av hur stort 
behovet är av luftutbyte eller kylning. 
Värmen tas från motorerna och kylan 
från havsvattnet. 

För närvarande kör man på diesel med 
20 % inblandning av HVO (biodiesel) 
och detta kommer successivt att trappas 
upp. Planen är att om 2 år använda 50 % 
HVO, om 4 år 90 % HVO för att år 2030 
ha helt fossilfria utsläpp. Avgaserna renas 
även med SCR (reducerar kväveoxider) 

Senast Waxholmsbolaget byggde fartyg 
var de isgående s.k. lotsbåtarna Gällnö 
(2010) och Nämdö (2009) och Söderarm 
(2004). 

Waxholmsbolagets nya fartyg  döpt till Yxlan

TEKNISKA FAKTA 

YXLAN
Yxlan är byggd på det estniska varvet 
Baltic Workboats AS.

Projektering: SALTECH Consultants AB

Fartområde: E

Kapacitet: 150 passagerare

Fart: 11 knop

Iskapacitet: 2 knop i 25 cm is

Längd: 27,4 meter

Bredd: 7,7 meter

Djupgående: 2,4 meter

Bruttodräktighet: 256

Maskineri: Dieselelektrisk batterihybrid- 
drift, dvs dieselgeneratorerna komplette-
ras med batterier.

Genset: Scania DI13 092M,  
Tier III, 2 x 405 kW

Batterier: PBES, Litium-jon 136 kWh

Elmotorer: Danfoss/Visedo, 2 x 374 kW

Växlar:  ZF W3310

Propellrar: Teignbridge

Styrmaskiner: Jastram

Bogprogeller: Schottel

Kran: Palfinger 

Radar: Furuno

ECDIS: Adveto Gudmor var finanslandstingsrådet Iréne 
Svenonius. 

Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd och ordförande i Waxholmsbolaget, inspekterar 
bryggan ombord på Yxlan. 

Trafikförvaltningens chef Caroline Ottosson.
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Vi tackar för förtroendet och önskarWaxholmsbolaget  
lycka till med skärgårdsfartyget Yxlan.

M/S YXLAN är ett isgående fartyg avsett för trafik i Stockholms norra skärgård. Fartyget 
är tillgänglighetsanpassat med hög komfort och god arbetsmiljö.
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Det nordiska nätverket NordPass hade 
möte i Helsingfors i början av november. 
Deltagare från Norge, Danmark, Island, 
Sverige och Finland träffades och utbytte 
erfarenheter och nyheter från respektive 
land. Ämnet elektrifiering av passage-
rarfartyg diskuterades och man kunde 
konstatera att länderna har lite olika 
erfarenheter av detta. 

Från den finska tillsynsmyndigheten Trafi 
närvarade Ove Hagerlund som är ”små-
tonnageombudsman” i Finland. Han be-
rättade om ”Small Craft Code”, ett regel-
verk för mindre fartyg som håller på att 
utvecklas inom EU. På Trafi följer man 
utvecklingen men tänker inte att regelver-
ket ska bli obligatoriskt i Finland då det 
kravmässigt liknar passagerarfartygsdi-
rektivet och skulle bli för betungande för 
små fartyg.

Pekka Moilanen från Siemens berät-
tade om erfarenheterna med den norska 
helelektriska färjan Ampere. Från försäk-
ringsbolaget Gard kom Patrik Palmgren, 
Peter Lindqvist och Erika Lindholm för 
att tala om möjligheten till en gemensam 
försäkringslösning för de nordiska fören-
ingarna. 

Elektrifierade fartyg
HRFs ordförande Rune Midtkandal be-
rättade om några olika norska elektrifie-
rade passagerarfartyg. Nybygget Brim Ex-
plorer är avsett för sightseeing i Lofoten, 
Tromsö och Arktis. Med en kapacitet för 
140 passagerare kan Brim Explorer färdas 
med batterier tio timmar i tio knop. Bat-
terierna kan laddas i hamn över natten. 
Fartyget är 24 meter och ska vara i drift 
sommaren 2019. Det kostade 45 miljoner 
NOK att bygga vilket är 30 procent dyra-
re än om det inte hade varit elektrifierat, i 
huvudsak beroende på batterikostnaden. 
Norge avser ha drygt 100 kommersiella 
hybridfartyg i drift 2021. Det är unikt i 

världen. Det är främst offentliga anbuds-
förfaranden som påverkat utvecklingen 
att gå över till eldrift.

Skärgårdsredarnas styrelseledamot Gus-
taf Myrsten redogjorde för rederi Balleri-
nas trafik på linje 80, Sjövägen, med el-
fartyget E/S Sjövägen. Pendelbåtstrafiken 
har ökat antalet passagerare från starten 
2005 till idag från 100 000 till 1 000 000 
passagerare. Många resenärer tar med 
cykel. 

Rederiet blev tillfrågade om att bygga 
ett elektriskt fartyg för linjen av Trafik-
förvaltningen. Sjövägen byggdes på 11 
månader och levererades 2013. Gustaf  
bekräftade att investeringskostnaden blev 
avsevärt högre med batteridrift, men i 
gengäld är underhållskostnaderna väldigt 
låga. Efter 13 000 drifttimmar har hittills 
bara en battericell gått sönder. 

Fartyget laddas med vanlig 3-fas via 
tre kablar. Även laddarna utgör en stor 
kostnad, runt 1 miljon. Idag har man dem 
ombord men om man hade flera ladd-
ningsbara fartyg skulle man kunna ha 
dem i land istället och slå ut kostnaden 
per fartyg. 

I Danmark tittar man på att konvertera 
några befintliga färjor till eldrift. Utma-
ningen är att systemet måste fungera i alla 
väder.  

I Finland testar det statliga färjerederi-
et den första eldrivna linfärjan i Finland i 
trafik i Åbolands skärgård.

Färre kajer och aktörer
Ett gemensamt problem i de olika länder-
na var att det byggs bort kajer och möjlig-

het till service för fartygstrafiken. En trend 
är också att små privata rederier köps upp 
av ett fåtal större aktörer vilket minskar 
konkurrensen. Turistindustrin växer men 
både Norge och Island har drabbats av 
växtvärk och man ser att de mindre re-
derierna får allt svårare att konkurrera. 
Islänningarna brottas också med en rigid 
myndighet som är oförstående för näring-
ens villkor och ställer orimliga krav.

I Danmark bestämde regeringen 2013 
om ett gemensamt system för biljettkost-
nad. Priset får vara högst 3,6 DKK per 
kilometer. Det är en vägprincip som gäl-
ler även på färjorna och som kostar 280 
miljoner DKK per år för staten. Det gäller 
bara för ö-färjorna och är en stor politisk 
sak i Danmark. Staten ger bidrag för att 
uppnå låga priser för turister och för att 
få flera boende på de små öarna.

Skärgårdsredarna hälsade avslutnings-
vis systerorganisationerna välkomna till 
Sverige och Göteborg den 2-3 oktober 
2019. Det är i samband med föreningens 
höstmöte och Leverantörsmässan 3 okto-
ber. 

På kvällen fick NordPass-delegaterna 
vara med och fira den finska föreningens 
30-årsjubileum tillsammans med deras 
medlemmar. Jubileumsmiddagen var en 
festlig tillställning med god mat i vacker 
miljö där de nordiska systerorganisatio-
nerna fick tillfälle att uppvakta den finska 
föreningen med blommor.  

text och foto: leena tegevi

Mötet hölls ombord på Royal Lines sightseeingfartyg M/S Natalia som också tog med 
sällskapet ut på en uppskattad lunchtur i Helsingfors hamn efter NordPass-mötet. 

NordPass-möte i Helsingfors

Den elektriska katamaranen Brim ska kunna 
använda existerande laddinfrastruktur och 
behöver därmed inga större investeringar i 
hamnarna som trafikeras.  
ILLUSTRATION: GREEN WAVE HOLDING AS
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Att Hasse slog sig ner Möja berodde på 
kärleken. Annika och hennes släkt hade 
under en längre tid varit handlare på ön 
och Annika gick i deras fotspår. Så när 
Hasse och Annika flyttade ihop var det 
naturligt att bosätta sig på Möja, speciellt 
som Hasse fått jobb som brevbärare för 
City-Mail. Så här började det för Hasse.

– Jag föddes i Täby men redan som tre-
åring flyttade jag till Karklö inte så långt 
från Grinda. Min mamma hade träffat en 
ny kärlek. Min nya pappa var bonde och 
hade djur och dessa skulle forslas över till 
småöar för bete. Jag fick alltid följa med 
och det blev en vana att handskas med 
båtar. När jag var 12 år började jag köra 
sopbåt i grannskapet.

År 1989 startade jag en ny karriär som 
diskare på Cinderellabåtarna, men redan  
efter 14 dagar avancerade jag till biljett-

försäljare och alltiallo.  Så småningom 
kunde jag ta skepparexamen.

Första båten
Under 1997 började jag köra taxibåt för 
Gajecha på Vindö. Ägaren hade döpt sitt 
bolag efter sina döttrar, Gabriella, Jessika 
och Charlotte. Jag fick ta hand om Gabri-
ella, – båten alltså... Året därpå köpte jag 
den. Gabriella var ganska liten, bara 7,5 
meter lång, men hade ordentliga fartresur-
ser. Hon kunde göra 36 knop. Det fanns 
plats för 12 passagerare. Vi gick ofta till 
Sollenkroka vilket var den närmaste bryg-
gan med bussförbindelse till huvudstaden.

Ägaren till Gajecha avvecklade sin verk- 
samhet under 1998 och det blev mer att 
göra för oss. Vi beställde en ny båt hos 
Hasse Wester på västkusten som levere-
rade Cabbie 2001. Vi hade en del trubbel 

med den båten så vi köpte en begagnad 
taxibåt 2003 som hade namnet Sirena. Vi 
körde mycket skolbarn i skärgården och 
upptäckte att vi bara hade fem minuters 
färd till Sollenkroka när barnen hade gått 
av. Vi förhandlade med Waxholmsbolaget 
och 2004 startade vi en förbindelse mel-
lan Möja och Sollenkroka.

Mirella, Aquarella och Bella, och så Tess
År 2005 inledde vi ett samarbete med 
Kewatec Aluboat OY i finska Karleby. De 

På härliga Möja i den yttre delen av Stockholms mellersta skärgård driver paret 
Annika och Hasse Fogelström sedan i slutet av förra århundradet sin verk-
samhet som sjötaxitrafik. Kanske skall detta påstående tas med en smula salt, 
eftersom paret nu håller på att dra ner taxitrafiken till förmån för tidtabellstrafik 
med inriktning mot Waxholmsbolaget.

SeaCab – ett genuint 
skärgårdsrederi

Holly.

Annika och Hasse.
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levererade i maj detta år Mirella som har 
plats för 42 passagerare. Den 14 novem-
ber 2006 levererade varvet Aquarella och 
den 6 juli 2010 Bella. En utökning av den 
fasta delen genomfördes 2008 då vi köpte 
Tess från Ingmarsö Sjötaxi. Tillsammans 
med fartyget övertog vi också trafiken för 
Waxholmsbolaget mellan Åsättra på Ljus-
terö via bland andra Finnhamn och Möja 
till Sandhamn.

Taxibåtsdelen av vår verksamhet blev 
mer och mer krävande och det blev svårt 
att hitta skeppare till båtarna. Själva hade 
vi ju heltidsjobb som brevbärare och rö-
relsen fick skötas efter ordinarie arbetstid. 
Under sommaren fick vi leasa ut beställ-
ningen av taxibåtsresorna. Det kunde kom- 
ma 150 samtal om dagen. Till sist kom vi 
till en punkt där vi ansåg att vi ville ta det 
lite lugnare men det var ändå ett svårt be-
slut att avveckla taxirörelsen.

Holly med Bonus
Trafiken på Åsättra gick bra. Vid ett möte 
med Volvo hösten 2013 fick vi förfrågan 
om vi kunde testköra några motorer för 
dem.

– Jag har ingen lämplig båt, minns Hasse 
att han framförde, men jag kan bygga en!

Så blev det beslutat och Kewatec i Kar-
leby fick en ny order på ett fartyg med ka-
pacitet för nästan 100 passagerare. Sam-
arbetet mellan varv och rederi var mycket 
gott och rederiet yrkade skämtsamt om 
att var femte båt skulle byggas gratis. Så 
när nybygget, som fått namnet Holly, var 
klart att sättas i trafik i juni 2014, fanns 
det en liten jolle med. Denna femte båt 
fick namnet Bonus.

– Vi kör fortfarande lite taxitrafik bland 
annat med skolbarn. När det blir vinter 
och vi inte kan använda våra ordinarie 
taxibåtar kommer vårt senaste tillskott, 
svävaren Icella, väl till pass. Hon är byggd 
av välkända Ivanoff Hovercraft på Djurö 
och har plats för sex passagerare.

– Vår flotta, avslutar Hasse, består idag 
av Holly, livligt sysselsatt på sin Åsättra–
Möja trad, Aquarella post- och skolbåten, 
Mirella, reservbåten samt Icella, svävaren.

text & foto: krister bång

Mitt, Krister Bångs, minne av Holly
I juni 2014 kom jag med Finlands- 
båten från Åbo en tidig morgon.  
Eftersom jag har som ambition att 
dokumentera alla fartyg med ord och 
bild var en resa till Åsättra på Ljusterö 
mitt naturliga val denna morgon. Det 
var relativt tät trafik men jag hann 
ändå med färjan som avgick 08.30 och 
jag var framme vid min destination vid 
niosvepet. Men vad fick jag se? Inte 
var det nybyggda Holly, som jag hade 
hoppats på, utan SeaCabs Mirella som 
denna dag skötte trafiken. Inget ont 
utan att det har något gott så det fick 
bli bilder av detta fartyg i stället.

Hela dagen förflöt i Roslagen men 
frampå kvällen tog jag en Waxholms-
båt från Strömkajen till just Waxholm. 
Och vad kommer där? Jo Holly 
som fått gå in som ersättning för en 
strulande V-båt. Naturligtvis tog jag 
Holly in till staden och den kvällen 
kunde jag gå till sängs med ett leende 
på läpparna.

Aquarella.

Mirella.

Tess.
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Sedan år 2000 har Ressels Rederi AB  
haft trafik på Hammarby Sjöstad  
med färjan Emelie av Hammarby 
Sjöstad. Hon är numera ett begrepp 
när det gäller personbefordran från 
Hammarbyhamnen in till centrum  
av Stockholm.

För några år sedan var tiden kommen 
då rederiet såg sig om efter ytterligare 
ett fartyg för denna trafik. Vid varvet 
Morska Stocznia Romontowa Gryfia 
SA i Szczecin i Polen fanns Balbina, ett 
fartyg som gått i trafik runt omkring 
Szczecin sedan det byggdes 1967. I juni 
2017 köptes fartyget in och samtidigt 
kom rederiet överens med varvet PTS om 
ombyggnad för att anpassa det för trafik 
i Stockholms hamn.
 – Det var ingen lätt uppgift att få 
fartyget godkänt av Bureau Veritas då 
vi ville ha ett fartyg för fartområde E. 
Detta fartområde är ett okänt begrepp 
ute i shippingvärlden då det är ett unikt 
svenskt fartområde. Därför tog det tid 
för klassningsföretaget att godkänna 
ritningar till ny stäv, motorbädd och de 
ändringar vi önskade få utförda, berättar 
Jochum Ressel.

Fartyget togs upp på land för ombyggnad. 
Ombyggnaden gällde bland annat klaff i 
stäven så att det skulle bli absolut säkert 
att embarkera/debarkera fartyget och 
göra det tillgänglighetsanpassat. Hon 
har ett stort fördäck för cyklar och tar 
180 passagerare. Salongen är vinterbo-
nad och det finns även ett soldäck och 
akterdäck när resenärerna vill vistas 
utomhus. Uppvärmningen sker endast 
med el. Emelie II har försetts med en ny 
huvudmaskin från Volvo Penta (D9) och 
även IVECO genset har installerats. 

– Vi har kostat på lite extra för att få 
snygga överliggare på relingar i ek, akter-
däck i ek, nya träbänkar och inredning 
som ger en maritim känsla som arma-
turer i mässing osv, meddelar Jochum 
Ressel. Det finns duktiga svetsare och 
konstruktörer i Polen och vi har fått ett 
fartyg som kommer passa vår trafik och 
passagerare perfekt. Först hade vi tänkt 
att döpa om fartyget till Viking och måla 
det rött eftersom vi planerade att gå till 
Viking-terminalen, men efter hand kom 
vi fram till att det inarbetade och mer 
kända namnet Emelie nog var att föredra 
och då blev det Emelie II för nyförvärvet, 
berättar Jochum. 

Emelie II sjösattes den 27 juni varefter 
sedvanlig finish vidtog.

– Det tog nog ändå lite längre tid än 
vad vi hade hoppats på att få fartyget 
levererat till Stockholm. Men den 1 
november påbörjades bogseringen från 
Polen av den polska bogseraren Serwal 
och den 4 november var ekipaget framme 
vid Tenö Varv. Den 8 november anlände 
hon till hemmahamnen i Hammarby  
Sjöstad. Vår målsättning är att ha far-
tyget i drift till första advent, avslutar 
Jochum Ressel.

text: krister bång

Emelie II klar för trafik

FOTO: RESSEL REDER
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Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga 
ämnen
I Proposition 2017/18:268 Skadeståndsansvar vid sjötransport 
av farliga och skadliga ämnen föreslår Regeringen att Sverige 
ska tillträda 2010 års internationella konvention om ansvar 
och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga 
och skadliga ämnen (2010 års HNS-konvention). Regeringen 
föreslår att Riksdagen beslutar att låta Regeringen själv besluta 
om när bestämmelserna ska träda i kraft. 

Förslaget innebär bl.a. att ett nytt kapital tillförs sjölagen. I det-
ta kapitel ska det bl.a. föreskrivas att fartygets ägare ska vara 
ansvarig för en skada som orsakas av vissa farliga och skadliga 
ämnen som transporteras till sjöss. Fartygsägaren ska också 
upprätthålla en ansvarsförsäkring eller en annan betryggande 
säkerhet för det ansvar som kan komma i fråga. Befälhavaren 
ska kunna styrka att en sådan säkerhet finns genom ett certifi-
kat som ska medföras ombord på fartyget. 

Vidare föreslås att en ny lag, benämnd lag om den internatio-
nella fonden för farliga och skadliga ämnen ska införas. Denna 
lag ska bl.a. reglera formerna för hur en särskild fond ska träda 
in och ge en skadelidande ersättning om fartygsägarens ansvar 
inte räcker till för att betala uppkomna skador. Fonden ska 
finansieras genom avgifter som betalas av dem som tar emot 
farliga och skadliga ämnen efter sjötransport i bulk. 

Ansvar för listor över särskilda ledamöter för sjöförklaringar
I prop. 2017/18:268 föreslår Regeringen även att ansvaret för 
att upprätta förteckningar över de särskilda ledamöter (ofta 

sjökaptener och sjöingenjörer) som ska kunna fungera som 
experter vid landets sju sjörättsdomstolar i samband med s.k. 
sjöförklaringar, överförs från Sjöfartsverket till Transportstyrel-
sen. Överföringen i sig är klart motiverad mot bakgrund av att 
andra register för sjöfarten, t.ex. Sjömansregistret och Far-
tygsregistret, förs av Transportstyrelsen. Det ska dock noteras 
att sjöförklaring som utredningsförfarande efter sjöolyckor 
numera är mycket sällsynt förekommande. Dessa bestämmelser 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Aktuellt på  
lagstiftningsområdet
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Tillträde till Rotterdamreglerna
I SOU 2018:60 lämnar justitierådet och tidigare professorn i 
sjörätt, Svante O. Johansson som särskild utredare i ett betän-
kande ett underlag till Regeringen för bedömningen av om Sve-
rige bör tillträda Förenta Nationernas konvention om avtal om 
internationell transport av gods helt eller delvis till sjöss av den 
11 december 2008 (Rotterdamreglerna). I utredningen lämnas 
också förslag till de ändringar i sjölagen och annan lagstiftning 
som behövs för att kunna införliva Rotterdamreglerna. 

Avsikten med Rotterdamreglerna är att skapa en modern och 
enhetlig reglering av internationella godstransporter till sjöss. 
Konventionen reglerar som utgångspunkt samtliga typer av 
sjötransportavtal, även gällande skärgårdstrafik, med undan-
tag för avtal om befraktning av fartyg eller del av ett fartyg. 
Rotterdamreglernas bestämmelser tillämpas inte enbart på 
sjötransporter utan också i fråga om anslutande transporter. 
Genom att även reglera anslutande transporter skapas en 
större förutsägbarhet om vilket ansvaret är för förlust av och 
skador på godset som inträffar i anslutning till sjötranspor-
ten. Rotterdamreglerna inrymmer även en ökad helhetssyn på 
sjötransportavtalet som en form av samarbete mellan avsän-
daren och transportören. Vidare innebär Rotterdamreglerna 
större möjligheter än dagens regler för parterna att själva 
bestämma villkoren för deras mellanhavanden.

Utredaren menar dock att Sverige inte bör tillträda Rotterdam-
reglerna förrän det står klart att de kommer att få en förhållan-
devis vidsträckt anslutning. Här väntar de flesta sjöfartsnation-
er på hur USA och Kina kommer att agera.

Ny version av reglerna om gemensamt haveri
SOU 2018:60 innehåller även ett förslag om att sjölagen 
ska hänvisa till bestämmelserna om gemensamt haveri i 
York-Antwerpenreglerna (YAR) av 2016 i stället för 1994 års 
lydelse. Ett gemensamt haveri bygger på tanken om ett gemen-
samt intresse mellan fartyg, frakt och last, nämligen att komma 
säkert till destinationsorten. Grundprincipen är att kostnader 
som uppkommit för att rädda värden från en gemensam fara 

ska fördelas mellan de olika intressenterna. Ett tydligt exempel 
är att befälhavaren på ett fartyg som håller på att sjunka väljer 
att kasta last över bord (s.k. jettison); på så vis räddas fartyget 
på bekostnad av att lasten går förlorad. Eftersom både redaren 
och lastägaren har gemensamma intressen i att fartyg och last 
kommer fram till destinationsorten ska kostnader/förluster som 
uppstår, i det här fallet för lastägaren, fördelas mellan redaren 
och lastägaren.

Typiska kostnader som omfattas av fördelning  
enligt YAR är:

• Skada på fartyg 
• Last som förlorats eller skadats genom uppoffring
• Kastning av last överbord 
• Skada orsakad av brandsläckning
• Skada/förlust pga. frivillig strandning
• Utgifter till följd av bärgning
• Skada på maskiner/pannor vid flottbringning
• Utgifter i nödhamn

De närmare reglerna för fördelningen finns i YAR. Idag 
hänvisar sjölagen till en version av reglerna som är från år 
1994. Sedan år 1994 har YAR uppdaterats vid två tillfällen. 
Den senaste versionen är från år 2016 och har fått ett positivt 
bemötande. I 2016 års York-Antwerpenregler har man försökt 
att åstadkomma en bättre balans mellan redare och lastägare 
och i övrigt har reglerna genomgått en allmän översyn och mo-
derniserats. Utredaren anser att detta positiva bemötande ger 
fog för uppfattningen att 2016 års regler kommer att användas 
också bland svenska intressenter. Utredaren anser därför att det 
finns grund för att från svensk sida uppdatera hänvisningen till 
York-Antwerpenreglerna. Utredaren föreslår att hänvisning-
en ska ändras per den 1 juli 2019, vilket alltså också blir det 
datum 2016 års version av YAR ska tillämpas enligt svenska 
sjölagen. 

  Red.
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Kustbevakningen ser att bra samverkan med Skärgårds-
redarna är viktigt då det handlar om en hållbar och trygg 
miljö längst våra kuster. Nyligen genomfördes ett samver-
kansmöte i god anda, dels för att informera om aktuella 
aktiviteter och förändringar, dels för att diskutera behov  
av information och samverkan. Det framkom också att  
det fanns ett värde i att informera om Kustbevakningens  
organisation för att underlätta vid kontakt.

Kustbevakningen har sedan den 1 september 2016 en nationell 
organisation där verksamheten är indelad i sex avdelningar, 
varav den operativa avdelningen är den största. På den opera-
tiva avdelningen sker all operativ verksamhet till sjöss, i luften 
och i hamnarna. 

Det finns sex enheter på operativa avdelningen som inne- 
håller kuststationer, flyg, brottsutredning, ledningscentral,  
planering och kansli. Kuststationsenheten, som inrymmer  
20 kuststationer längst hela kusten från Luleå till Strömstad, 
är den absolut största med ca 500 kustbevakare. Om man är 
till sjöss är det oftast kustbevakare från kuststationsenheten 
eller flygenheten som man ser eller träffar på. Den operativa 
planeringsenheten har fyra sektioner. Planering och uppfölj-
ningssektionen som följer upp och analyserar den operativa 
verksamheten inkluderande personalplanering. Den operativa 
räddningstjänstsektionen ser till att kustbevakningen har en 
beredskap att delta i sjöräddningstjänst och annan räddnings-
tjänst. Operativa sjöövervakningssektionen planerar pådrag 
samt analyserar verksamheten. Underrättelsesektionens upp-
drag är att ta emot, bearbeta och analysera information  
om sjöövervakning och underrättelse. 

Syftet med organisationen är att ha en enhetlig verksamhet  
över hela landet med en tydlig ledning. Generaldirektör  
Therese Mattsson, överdirektören och de flesta avdelnings- 

chefer är placerade i Karlskrona. 
Chefen för operativa avdelningen 
är placerad i Stockholm, främst 
för att vid behov säkerställa snabb 
samverkan med olika myndigheter 
som finns på plats i huvudstaden.

Omorganisationen har tagit en 
del kraft och energi internt, men 
har nu börjat fungera som det var 
tänkt. Kustbevakningen finns där 
ute året om och är mån om en god 
samverkan med alla aktörer till 
sjöss.

Johan Norrman, Chef operativa avdelningen, Kustbevakningen

Kustbevakningens 
organisation

Kustbevakningen informerar 
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De enskilda skärgårdsredarnas villkor för gods- och pas-
sagerartransporter har länge huvudsakligen baserat sig 
på den svenska sjölagen som i sin tur till stor del baserar 
sig på internationella konventioner. 

Utvecklingen har gått mot ett starkare konsumentskydd med 
krav på tydligare information till passagerare och fraktköpare. 
Detta aktualiserar behovet av översyn av de egna villkors- 
texterna. 

Sjölagens passagerarkapitel (SjöL 15 kap.) tillämpas idag 
endast när EU:s motsvarande regler inte gäller eller inte ger 
svar på en viss fråga. Detta innebär att många av Skärgårds- 
redarnas medlemmar i dag i stor utsträckning driver sin  
passagerartransportverksamhet direkt enligt EU:s regelverk 
vilket måste beaktas när frågor om ansvar och annat uppstår.  

Tidigare har det varit vanligt att gemensamma/kombinerade 
villkorsuppsättningar använts för både mindre och större  
fartyg, för både passagerartransporter och godstransporter 
och för såväl ”konsumenttransporter” som ”näringslivs-
transporter”. Det kan vara lämpligt att framöver vid  
villkorsformulering hålla isär de olika kategorierna. 

En ytterligare fråga för sjötransportörerna att ta ställning till 
är i vilken utsträckning, och i vilket tidsskede, villkor skall 
delges passagerare och fraktköpare. Det förväntas inte att 
samtliga villkor delges vid bokning eller biljettköp men det 
krävs att transportköpare före eller vid köpet på lämpligt sätt 
får ”tillräcklig och tydlig” information om sina rättigheter. 
Vad som menas med tillräcklig och tydlig information beror 
på vilken typ av transporter det rör sig om. 

Arbete med dessa frågor pågår. Riktlinjer planeras bli klara 
för publicering i kommande utgåva av tidningen Skärgårdsre-
daren. 

Rolf Ihre, Juristfirman Ihre AB

Sjölagens och EU:s befordringsvillkor 

Dags för översyn 
av egna beford-
ringsvillkor

Dags att se över befordringsvillkoren. FOTO: LEENA TEGEVI
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En chalmersledd studie visar att det 
går att lagra energi direkt i kolfiber 
som batterielektroder. Det öppnar nya 
möjligheter för så kallade strukturella 
batterier, där kolfibern blir en del av 
energisystemet. 

Den här typen av multifunktionella ma-
terial kommer att kunna minska vikten 
väsentligt i framtidens flygplan och bilar 
– vilket är en nyckelutmaning för elektri-
fiering.

Passagerarflygplan måste bli betydligt 
lättare än idag för att kunna drivas med 
el. Även för bilar är minskad vikt mycket 
betydelsefullt för att körsträckan per bat-
teriladdning ska kunna bli längre.

 Leif Asp, professor i material- och be-
räkningsmekanik på Chalmers, forskar 
om kolfibrernas förmåga att utföra fler 
uppgifter än att enbart vara förstärk-
ningsmaterial. De kan till exempel lagra 
energi.

– En kaross skulle då inte bara vara ett 
bärande element utan också fungera som 
batteri, säger han. Kolfibern kommer även 
att kunna användas för andra ändamål så 
som att ta tillvara på rörelseenergi, till sen-
sorer, och som ledare av både energi och 

data. Om alla dessa funktioner var delar 
i en bilkaross eller ett flygplansskrov så 
skulle det kunna minska vikten med upp 
till 50 procent. 

 
Leif Asp har lett en tvärvetenskaplig grupp 
av forskare som nyligen publicerade en 
studie om hur kolfibrers mikrostruktur 
påverkar deras elektrokemiska egenska-
per, det vill säga deras förmåga att fung-
era som elektrod i ett litiumjonbatteri. 
Detta har hittills varit ett helt outforskat  
område. Forskarna har studerat mik-
rostrukturen hos olika typer av kom-

mersiellt tillgängliga kolfibrer. De har 
upptäckt att kolfiber med små och svagt 
orienterade kristaller har goda elektroke-
miska egenskaper men lägre styvhet rela-
tivt sett. Jämför man detta med kolfiber 
som har stora och orienterade kristaller 
så är styvheten visserligen högre, men de 
elektrokemiska egenskaperna är för låga 
för att kunna användas i strukturella bat-
terier.

– Nu vet vi hur multifunktionella kol-
fibrer ska tillverkas för att uppnå hög 
energilagringsförmåga och samtidigt till-
räckligt hög styvhet, säger Leif Asp. 

Kolfiber kan lagra energi

Leif Asp med en spole med kolfibergarn. Elektroderna i ett strukturellt litiumjonbatteri består 
av kolfibergarn som ligger i ett rutnät i en polymer (se illustration). Varje tråd består av 24 000  
enskilda kolfibrer. FOTO: JOHAN BODELL

MILJÖ
S P A L T E N

Enligt Leif Asp är 
även fartyg av högsta 
relevans som trans-
portmedel, men man 
har i dagsläget inget 
samarbete med den 
marina sidan.
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Att gå ner lite i styvhet är inga problem 
för många tillämpningar, såsom bilar och 
cyklar. Marknaden domineras idag av 
dyra kolfiberkompositer med en styvhet 
som är anpassad för flygplan. Här finns 
det alltså möjlighet för kolfibertillverkar-
na att utöka sitt sortiment.

 
I studien hade kolfibertyperna med goda 
elektrokemiska egenskaper något högre 
styvhet än stål, medan den typ som hade 
för dåliga elektrokemiska egenskaper är 
drygt dubbelt så styv som stål.

 Forskarna samarbetar med både bil- 
och flygindustri, och Leif Asp säger att det 
för flygindustrins del kan vara aktuellt att 
öka kolfiberkompositernas tjocklek för 

att kompensera för minskad styvhet hos 
strukturella batterier. Det skulle i sin tur 
också öka kapaciteten för energilagring.

Enligt Leif Asp är även fartyg av högsta 
relevans som transportmedel, men man 
har i dagsläget inget samarbete med den 
marina sidan. 

– Nyckeln är att optimera fordonen på 
systemnivå – utifrån både vikt, hållfast-
het, styvhet och elektrokemiska egenska-
per. Det är lite av ett nytt sätt att tänka för 
fordonsbranschen, där man är mer van 
vid att optimera enskilda delar. Struk-
turella batterier kan kanske inte bli lika 
effektiva i sig som traditionella batterier, 
men eftersom de har en strukturell lastbä-

rande förmåga så kan man göra mycket 
stora vinster på systemnivå.

 – Den lägre energitätheten hos struk-
turella batterier skulle dessutom troligtvis 
göra dem säkrare än vanliga batterier, sär-
skilt i kombination med att de inte skulle 
innehålla några flyktiga ämnen.

Text: Johanna Wilde & Marcus Folino

Forskarnas vision är fordon där stora delar av bilkarossen, flygplans- eller fartygsskrovet består av strukturella litiumjonbatterier. Multifunk-
tionell kolfiber kan på samma gång fungera som batterielektroder och bärande material. ILLUSTRATION: YEN STRANDQVIST

För mer information: 
Kontakta: Leif Asp,  
professor i material- och  
beräkningsmekanik, Chalmers,  
031-772 15 43 
leif.asp@chalmers.se
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Koldioxidinfångning:
TEKNIKEN FINNS, MEN INGEN VÅGAR 

TA FÖRSTA STEGET

Det går att stanna vid 1,5 graders  
uppvärmning av planeten, menar  
IPCC i ny rapport, men få tror att det 
kommer ske. För att lyckas måste 
koldioxidinfångning slå igenom i  
stor skala. Chalmers har tekniken,  
men vem vågar ta första steget  
att kommersialisera? 

I FNs klimatpanel IPCCs rapport beskrivs 
hur vi inte bara behöver minska ut-
släppstakten utan i längden även minska 
mängden koldioxid i vår atmosfär. Detta 
innebär att vi måste fånga in koldioxid. 
Chalmers bedriver forskning på området 
och har nått mycket långt. En av dem som 
forskar på området är Henrik Leion, do-
cent vid Chalmers institution Kemi och 
kemiteknik.

– Vi måste börja fånga in all koldiox-
id, oavsett bränsle. Just nu jobbar vi med 
biobränslen. De fossila bränslena funge-
rar redan bra att fånga in. Tekniken för 
detta finns. Det som hindrar oss är främst 
ekonomi och juridik.

Ofta talas det om CCS, Carbon Capture 
and Storage, vilket är ett samlingsnamn 
för infångning, transport och lagring av 

koldioxid. Transport av koldioxid görs i 
dag redan i stor skala och är relativt opro-
blematiskt. Lagring förekommer på ett 
antal platser även om omfattande under-
sökningar krävs för varje ny lagringsplats. 
Infångning av koldioxid är det tekniskt 
svåra, energikrävande och därmed kost-
samma steget och därför det område där 
mest forskning bedrivs.

Den infångningsteknik som Henrik under-
söker och utvecklar bygger på syrebäran-
de fast material som ersätter förbränning 
av syre i gasform. Hans forskning ingår 
i flera projekt runt en teknik som kall-

las CLC, vilket står för chemical looping 
combustion. I de flesta fall skapas värmen 
i kraftverk genom förbränning i luft. Det-
ta bildar koldioxid blandat med någon 
annan typ av gas, beroende på teknik, och 
gaser är svåra att skilja från varandra. För 
att få en så ren ström av koldioxid som 
möjligt använder man vid CLC ett fast 
material där syre ingår som oxid, exem-
pelvis vanlig rost. Då skapas istället vatten 
och koldioxid, vilka är enklare att skilja 
från varandra. När syret på syrebäraren 
är förbrukat exponeras den för luft och 
materialet blir då återoxiderat och kan 
återanvändas. 

 
Forskningen på Chalmers inom CLC be-
drivs gemensamt av flera forskargrupper 
över institutionsgränserna. Henrik Leion 
tittar på hur syrebäraren och bränslet kan 
optimeras. 

Som läget är nu räcker det inte med att 
bara fånga in koldioxid från fossila källor. 
Även koldioxid från bioförbränning mås-
te samlas in för att vi ska kunna åstad-
komma negativt nettoutsläpp. 

– Vi kommer att behöva koldioxidin-
fångning i mycket stor utsträckning. Ut-
släppen måste börja sjunka inom bara 
några år, och gör vi inte tillräckligt nu 
betyder det att vi runt år 2050 kommer 
behöva fånga in mer koldioxid än vi släp-
per ut för att kompensera för vad vi inte 
gjorde 30 år tidigare, säger han.

text & bild: mats tiborn, chalmers

MILJÖ
S P A L T E N

Dr. Henrik Leion är Docent på avdelningen för Kemi och Biokemi 
och forskar på kemcyklisk förbränning (Chemical-looping combustion, CLC) 
och förgasning. 

Henriks forskning är inriktad på att ta fram och utveckla syrebärare samt öka 
förståelsen för bränslet och syrebärarens reaktioner i CLC och förgasning.

CLC är en teknik som syftar till att vid förbränning separera ut koldioxid.  
En syrebärande metalloxid cirkuleras mellan två reaktorer där den tar upp syre  
från luft i den ena reaktorn och avger syre till ett bränsle i den andra reaktorn.  
På så sätt fås ett gasflöde av ren koldioxid från bränslereaktorn. Inom förgasning  
kan en syrebärare användas för att selektivt oxidera tjäror, och andra restprodukter,  
eller som katalysator för förgasning.
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Nya enklare regler för 
båtar i yrkestrafik

De nya reglerna, som gavs ut i maj 2017 
(TFSS 2017:26), gäller alla svenska pas-
sagerarfartyg samt alla svenska fartyg 
över 5 meter som använd yrkesmässigt. 
Reglerna gäller även fritidsfartyg som är 
längre än 24 meter. För många fartyg, till 
exempel passagerarfartyg och fartyg över 
15 meter, har reglerna redan börjat gälla 
men för övriga fartyg med en längd mel-
lan 5 till 15 meter börjar reglerna gälla 
först den 1 april 2019.

– Genom de nya reglerna förbättras 
möjligheterna att få en mer likvärdig  

säkerhetsnivå oavsett fartygets storlek och  
verksamhet. Enhetliga regler för alla ak-
törer på marknaden ger också en sund  
konkurrens situation för fartyg som an-
vänds yrkesmässigt, säger Christer Hell-
berg, handläggare på Transportstyrelsen.

De nya reglerna är funktionsbaserade,  
vilket innebär att de talar om vad som ska 
uppnås till skillnad från tidigare detalj-
regler som talar om hur det ska uppnås. 
Det innebär att det ofta finns flera olika 
lösningar för att uppfylla regeln.

– Till exempel anges inte exakt vilken 
medicinsk utrustning som ska finnas om-
bord utan att den som ska finnas är den 
som är nödvändig beroende på hur många 
personer som finns ombord, typ av verk-
samhet och tiden det tar att nå en hamn. 
Målet är att varje redare ska hitta en nivå 
som är relevant för den verksamhet eller 
typ av resor som fartyget gör, säger Chris-
ter Hellberg.

En av de större förändringarna i de nya reg-
lerna är att det införs krav på ett systema-
tiskt sjösäkerhetsarbete. Det systematiska 

sjösäkerhetsarbetet ska bidra till att man 
har beredskap och är tränad för tänkbara 
nödsituationer. För den som bedriver en 
mindre verksamhet handlar det i huvud-
sak om gott sjömanskap och sunt förnuft, 
men arbetet behöver dokumenteras på ett 
överskådligt sätt.

Fartygsägare får ett större ansvar för att 
systematiskt kontrollera och dokumente-
ra att fartyget är säkert och att verksam-
heten bedrivs på ett säkert sätt. Redaren 
behöver därför göra en säkerhetsgenom-
gång av fartyget och verksamheten och 
därefter själv se till att säkerheten fortlö-
pande kontrolleras.

Uppgifter från egenkontrollen ska rap-
porteras in i Transportstyrelsens e-tjänst, 
EKAN. Samma e-tjänst används även för 
den självdeklaration som man ska göra 
varje år. Genom självdeklarationen inty-
gar man att kraven uppfylls och man skri-
ver själv ut ett egenkontrollintyg som ska 
finnas ombord.

Transportstyrelsen kommer att göra 
stickprovskontroller för att se att regler-
na efterföljs.

Läs mer om de nya reglerna: 
www.transportstyrelsen.se/nationellsjofart
Transportstyrelsens pressavdelning

Transportstyrelsen nya regler för nationell sjöfart innebär enklare och färre 
regler – från detaljregler till funktionsbaserade regler. Ansvaret flyttas också 
närmare utövarna genom egenkontroll och de nya reglerna ger förutsättningar 
för att höja säkerhetskulturen.

Genom de nya reglerna förbättras möjlig- 
heterna att få en mer likvärdig säkerhetsnivå 
oavsett fartygets storlek och verksamhet.
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VÄLKOMNA MED ATT TA DEL AV 

Gards försäkringslösningar

I över 100 år har vi fokuserat på att er- 
bjuda sjöfartsindustrin försäkringspro-
dukter som erbjuder ekonomiskt skydd 
och praktisk hjälp när en katastrof slår 
till. Idag försäkrar Gard 33 procent av 
den nordiska marinförsäkringsmarkna-
den och 17 procent av den internationel-
la P&I marknaden.

Medlemmar och kunder har alltid kunnat 
lita på Gards ekonomiska soliditet för 
att skydda dem mot de risker som berör 
dem och att kompensera dem vid eventu-
ella förluster. Gard har för tillfället ett A+ 
betyg från Standard & Poor´s, vilket är 
en av de högsta kreditvärdigheterna på 
den marina marknaden.

Med över 480 anställda i 13 kontor runt 
om i världen är det enkelt att få hjälp 
från Gard när du behöver oss. Vi kan 
leverera rätt lösningar, till rätt plats vid 
rätt tidpunkt. Allt vi gör handlar om att 
ge våra medlemmar möjligheten att skö-
ta om sina affärer utan olägenheter.

Gard hjälper även mindre redare att hitta 
rätt försäkringslösningar som passar 
deras behov. Från och med december 
2018 har Skärgårdsredarnas medlem-
mar möjlighet att teckna ett omfattande 
paket av försäkringslösningar för sina 
fartyg. Som ansvarig kontaktperson på 
Gard fungerar Peter Lindqvist.

Gard är ett ömsesidigt försäkringsbolag och erbjuder P&I, marin och energi- 
försäkringsprodukter på en världsomspannande basis. Gard är grundat i  
Arendal i Norge och är idag en av världens största sjöförsäkringsbolag som 
erbjuder redare, operatörer, varv och oljebolag m.fl. ett brett urval av marina 
försäkringsprodukter.

Från och med december 
2018 har Skärgårdsredarnas 
medlemmar möjlighet att 
teckna ett omfattande paket 
av försäkringslösningar för 
sina fartyg.

Som ansvarig 
kontaktper-
son på Gard 
fungerar Peter 
Lindqvist.
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Från kust & hav

Kulturbåtar säljs på auktion
I somras gick Göteborgsföretaget Kulturbåtarna AB i konkurs  
efter ett par expansiva men ekonomiskt tunga år. Av konkurs- 
förvaltarens utredning framgår att bolagets snabba tillväxt med  
stora investeringar och bristande kostnadskontroll orsakade 
konkursen. Efter att först ha försökt sälja hela rederirörelsen  
intakt byter konkursförvaltaren på Rosengrens advokatbyrå  
strategi och vänder sig till en internationell marknad via  
auktionssajten PS Auction. 

Höjda avgifter att vänta 2019  
Sjöfartsverket föreslår en höjning av lotsavgiften med cirka fem 
procent och farledsavgiften med 1,9 procent. Vad gäller farleds-
avgiften föreslås en höjning som följer nettoprisindex, det vill 
säga cirka 1,9 procent.

– Vi arbetar samtidigt med att effektivisera och utveckla 
verksamheten efter kundernas och samhällets behov. De se-
naste tio åren har vi effektiviserat för en miljard kronor och de 
kommande tio åren ska vi effektivisera för ytterligare en miljard. 
Sjöfartsverket bedriver också världsledande forskning inom 
digitalisering av sjöfarten och som i huvudsak inte bekostas 
av handelssjöfarten, säger Katarina Norén, generaldirektör för 
Sjöfartsverket.

Enligt Svensk Sjöfart leder höjningarna till att sjöfartens relati-
va konkurrenskraft minskar. Enligt Sjöfartsverkets remissunder-
lag motsvarar de föreslagna höjningarna cirka 50 miljoner kronor 
per år. Under 2017 och 2018 höjdes avgifterna med cirka 215 
miljoner kronor. Svensk Sjöfart påpekar också att den nya av-
giftsmodellen har inneburit ytterligare kraftigt höjda avgifter och 
försämrad miljöstyrning för flera rederier.

Sjöfartskaravanen tillbaka 
som Sjöfartskonvojen
Oron för brist på kvalificerat 
sjöfolk stiger på många håll i 
branschen. Samtidigt lockar 
sjöbefälsutbildningarna allt 
färre. Sjöfartsverket ställer 
2019 en isbrytare till förfogan-
de för en omfattande kampanj 
för att öka sjöfartens synlighet 
och locka fler till sjöyrkena. 
2019 blir andra tillfället som 
Sjöfartskonvojen äger rum. 
Första gången var 2008 och 
kampanjen fick en radikal ef-
fekt på intresset för sjöbefäls-
utbildningarna.

WISTA blir rådgivande organisation hos IMO 
I norska Tromsö har den internationella konferensen för besluts-
fattande kvinnor inom shipping, WISTA International Conference 
and AGM, ägt rum. Värdarna WISTA Norway satte miljö med 
arktiskt fokus som tema för konferensen: ”Breaking the Ice – 
Developing dialogues for sustainable business in the arctic”.

Svenska Karolina Kjellgren, som är Head of Oceania Trade 
på Wallenius Wilhelmsen Logistics, är även ordförande för den 
svenska delen av WISTA och hon deltog därför i det inledande 
programmet som är reserverat för ordförandena. Ordförandenas 
rundabordssamtal fokuserade på WISTA:s nyligen godkända  
ansökan om rådgivande status i IMO. 

På Världssjöfartens Dag nästa år, 
som har tema ”Empowering Women 
in the Maritime Community” kommer 
WISTA att spela en stor roll, berättar 
hon. Det blir det första konkreta bidra-
get från WISTA i sin roll som rådgivan-
de organisation.

– Det tog ett tag att förstå hur stort 
det här är. Det är nu vi går från att nät-
verka till att verkligen kunna påverka 
även utåt. (KÄLLA SJÖFARTSTIDNINGEN)

Få sökande till sjöfartshögskolorna
Statistiken över förstahandssökande till sjöfartshögskolornas 
långa sjöbefälsprogram ser dyster ut även i år, med en brant 
negativ trendlinje över det senaste decenniet. Fortfarande gapar 
många platser tomma på både sjökaptens- och sjöingenjörs-
utbildningarna på Chalmers i Göteborg och Linné universitetet 
i Kalmar. Till exempel är bara 20 av 60 platser på sjöingenjörs-
programmets första läsår i Kalmar fyllda. På Marina Läroverket 
har man däremot fullt på sina 30 platser årligen till den tvååriga 
utbildningen till Skärgårdskapten.

Förslag till ökat anslag för Kustbevakningen
Övergångsregeringen har presenterat sin budgetproposition för 
2019. Kustbevakningen föreslås få ökade anslag som i stort sett 
motsvarar de äskanden som myndigheten lagt fram i budgetun-
derlaget för 2019-2021. Enligt budgetförslaget kommer följande 
anslagsökning till Kustbevakningen att ske för att täcka kostna-
der kopplade till verksamhetsinvesteringar, personal, lokaler och 
kajer:

• 2019: 101 miljoner kronor
• 2020: ytterligare 10 miljoner kronor
• 2021: ytterligare 29 miljoner kronor

Utöver ovanstående belopp kommer anslagsökning som en följd 
av pris- och löneomräkning.

Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och 
skadliga ämnen
Det är fartygets ägare som blir skadeansvarig om en transport 
av vissa farliga och skadliga ämnen leder till skada. Fartygs-
ägaren ska även vara skyldig att ha en ansvarsförsäkring. Om 
fartygsägaren inte kan betala alla de skador som uppkommit  
ska den som lider skada ha möjlighet att få ersättning från en 
internationell fond. Det införs också sanktioner som gäller när 
vissa skyldigheter inte följs. Riksdagen sa ja till regeringens 
förslag. Vissa förändringar börjar gälla den 1 januari. Riksdagen 
godkände samtidigt den internationella konventionen om ansvar 
och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga 
och skadliga ämnen.

Karolina Kjellgren.

Ymer från Sjöfartskaravanen 
2008. 

M/S Svea af Bohuslän, Kulturbåtarna.
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Wallenius fick hållbarhetspris
Transportföretagens hållbarhetspris, som tidigare hette 
Pegasuspriset, uppmärksammar och belönar personer och or-
ganisationer som arbetar för en mer hållbar transportsektor.  
I år fick Wallenius Marine priset och motiveringen lyder:
”Wallenius Marine har under stenhård global konkurrens och 
med en helhetssyn fokuserat på hållbarhetsfrågorna. Wallenius 
var det första rederiet i Sverige och bland de första i världen som 
miljöcertifierade sin verksamhet enligt den internationella stan-
darden ISO 14001. Rederiet arbetar för minskad miljöpåverkan 
på en mängd områden, till exempel med fartygsdesign, drivme-
del, digitala övervakningssystem för att optimera prestandan, 
ruttoptimering med mera. Wallenius har även gjort stora investe-
ringar för att rena ballastvatten. Ytterligare en viktig aspekt är en 
hållbar personalpolitik med satsningar på kompetens och utbild-
ning och med goda villkor och arbetsmiljö för de anställda.”

Heldag om jämställdhet på Chalmers
Jämställdhetsdagen är ett pilotprojekt som i november arrang-
erades för första gången på Chalmers. Att det blev just sjö-
kaptensprogrammet som fick den äran beror på Johan Hartler, 
programansvarig för sjökaptensprogrammet. Han sitter nämligen 
med i arbetsgruppen för såväl sjöfartsbranschens intiativ  
#vågrätt som i högskolans egen ”Chalmers mot sexism”. 
Båda är ett resultat av #metoo-rörelsen, där #lättaankar var  
sjöfartens eget upprop.

Kryssningsresenärerna älskar Stockholm 
Antalet kryssningspassagerare i Stockholms Hamnar ökar sta-
digt och slår även i år nytt rekord. Hela 268 fartyg och 619 000 
kryssningspassagerare gästade Stockholms Hamnar under 
säsongen och årets nyhet blev ett kryssningsanlöp i Kapellskärs 
hamn. 

Torr sommar ger ovanligt låg vattennivå i Mälaren 
Den långa och torra sommaren ger lägre vattennivå än normalt 
i Mälaren. Stockholms Hamnar, som ansvarar för att reglera 
Mälaren via tappkanaler, har sedan månader tillbaka inte tappat 
ur något vatten på grund av den låga vattennivån.

SAN-priset 2018 till #lättaankar
Med motiveringen att de skapat en ”grogrund för positiv för-
ändring” i branschen tilldelades tre personer bakom #lättaankar 
årets SAN-pris under SAN-konferensen i Göteborg. Årets pris 
gick till Frida Wigur, Cajsa Jersler Fransson och Linda Svenson 
för deras arbete med #lättaankar, som är den svenska sjöfarts-
branschens uppföljning av #metoo-uppropet som startade  
hösten 2017.

Många båtbränder i år
846 fall av sjöräddning under perioden maj – augusti. Det är facit 
när årets fritidsbåtsommar summeras. Den varma sommaren 
återspeglas tydligt i statistiken – antalet insatser för simmare och 
badare har ökat markant i år. Även antalet båtbränder ökade i år. 
 – Det är oklart varför båtbränderna har ökat markant i år,  
men flertalet av dem har varit relaterade till bränslesystemet. 
För den egna säkerheten är det mycket viktigt att bränslesyste-
met i båten ses över årligen, särskilt i bensindrivna båtar, säger 
Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen  
på Sjöfartsverket.
 Sommaren 2018 går till historien som en av de varmaste som-
rarna i mannaminne och sannolikt har rekordmånga människor 
vistats på sjön och i skärgårdarna. Under perioden maj – augusti, 
som är den huvudsakliga fritidsbåtsäsongen, har Sjöfartsverkets 
sjö- och flygräddningscentral hanterat 846 sjöräddningsärenden. 
Det är det största antalet ärenden för perioden maj – augusti  
sedan år 2007, då antalet ärenden var 864.

Isen ska minskas i Luleå hamn
Enligt Sjöfartsverket ställer isen till stora problem för sjöfarten i 
Luleå hamn. Nu startar ett isreduceringsprojekt inom ramen för 
farledsprojekt Malmporten som i maj fick klartecken av Mark- 
och miljööverdomstolen. Viktigast för isreduceringsstudien blir 
att kunna motivera den miljömässiga fördelen utifrån mindre 
bränsleåtgång för fartyg och bogserbåtar samt tidsvinsten som 
fartygen beräknas göra. Snabb isbildning skapar nämligen 
problem i vändområden, farledsböjar och innerhörn på kajer. 
Istillväxten i krossad is går tre till fem gånger snabbare jämfört 
med tillväxt i slät is, visar förstudien som gjorts av projektledare 
Mikael Sandström och Mikael Pesula vid Sjöfartsverket. Båda 
har lång erfarenhet av isbrytning i främst Bottniska viken. 
 – Bottentemperaturen vintertid i Luleå hamn ligger kring 0,5 
plusgrader. Om yttemperaturen kan höjas med någon tiondels 
grad, genom till exempel cirkulation av bottenvatten eller med 
hjälp av annat varmt vatten, så leder det till minskad istillväxt, 
förklarar Lennart Fransson.

Avatar startar pråmtrafik på Mälaren
Avatar Logistics, som ägs av Erik Thun och holländska pråm-
rederiet VT Group, har länge letat samarbetspartners för att 
utveckla kust- och inlandssjöfarten. Nu har ett samarbete inletts 
med Sand & Grus AB Jehander om sjötransporter på Mälaren. 
Den första november tog man över driften av företagets fartyg 
Jehander 1. I köpet av Jehander 1 ingår en överenskommelse  
om att påbörja utvecklingen av ett nytt miljöanpassat och effek-
tivt pråmfartyg, specialiserat för regionlogistiken.
 Det nya fartyget kommer till skillnad från Jehander 1 att vara 
isklassat. I dag ligger fartyget på land under en period vintertid, 
men målet är att kunna köra året runt. När det gäller framdriften 
så tittar man på el eller biogas. Tanken är också att den nya  
pråmen ska kunna transportera annat gods än sten och grus, 
enligt Johan Lantz, VD för Avatar Logistics.

Världssjöfartens dag
I år firades den svenska Världssjöfartens dag på Sjöfartshuset i 
Gamla Stan i Stockholm. Mötet arrangerades av Maritimt Forum 
och årets tema var ”Our heritage – better shipping for a better 
future”. Talare var Göran Söderdahl från Wallenius Marin, Helen 
Ågren från Utrikesdepartementet samt Marina Angsell, interna-
tionell samordnare på Transporstyrelsen.  
 Vid mötet delades även IMOs prestigefyllda utmärkelse Award 
for ”Exceptional bravery at sea” ut till befälhavaren Fredrik 
Krysén, som på sin väg till Singapore med bilfartyget Undine 
förra året såg till att 13 nödställda personer, under svåra väder-
förhållanden, räddades efter ett skeppsbrott. Fredrik Krysén och 
manskapet ombord på bilfartyget Undine upptäckte de nödställ-
da i Malackasundet som är mycket hårt trafikerat, men trots det 
hade många fartyg seglat förbi de nödställda utan att ingripa. 
De skeppsbrutna hade legat i vattnet i sex timmar. Två personer 
återfanns inte. 

Mattias Landgren tv, 
statssekreterare hos 
infrastrukturminister 
Tomas Eneroth, över-
lämnar IMOs utmärkelse 
till Fredrik Krysén, be-
fälhavare på Wallenius 
vid firandet av Värlsds-
sjöfartens Dag.

FOTO: LEENA TEGEVI
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Göta kanal står inför sin största renoveringsvinter på 200 år
Varje vinter pågår ett stort antal underhållsprojekt i och utmed 
Göta kanal och redan timmarna efter att kanalen stängdes för 
säsongen påbörjades arbetet. Även i år görs normalt underhålls-
arbetet parallellt med det stora renoveringsprogrammet Göta 
kanal 2.0 som är det största sedan kanalen byggdes. Det är fjär-
de året med stora renoveringar och vinterns arbeten blir de mest 
omfattande hittills. Totalt har nu 88 större projekt projekterats, 
påbörjats och/eller färdigställts inom ramen för Göta kanal 2.0. 
Investeringen för hela renoveringsprogrammet uppgår till en halv 
miljard kronor.

Hög säkerhet inom yrkessjöfarten
Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för 2017 skiljer sig inte 
nämnvärt från tidigare år, enligt myndigheten. Totalt rapportera-
des 231 händelser, 40 av dessa var tillbud till olyckor, 28 katego-
riserades som personolyckor och 163 som sjöolyckor. En person 
omkom under året i en personolycka inom yrkessjöfarten, det 
var en passagerare som föll i en trappa på ett svenskregistrerat 
passagerarfartyg. 

Nya medlems- 
fartyg:

YXLAN 
byggt åt 
Trafikförvaltningen, 
opereras av 
Blidösundsbolaget.
FOTO. LEENA TEGEVI

EMELIE II
Ressel Rederi AB
FOTO. RESSEL REDERI

TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR
Transportstyrelsens sjöfartsseminarium 2019 
Den 6-7 februari 2019 är det dags för Transportstyrelsens årliga 
sjöfartsseminarium. Seminariet hålls i år i Göteborg på Quality 
Hotel 11 och kommer att ha fokus på branschens förutsättningar. 
Inbjudna är branschaktörer på sjöfartsområdet, såväl företag 
och personer som offentliga aktörer såsom akademier, myn-
digheter och departement, till att prata om aktuella frågor inom 
området.
 Årets seminarium spanar kring sjöfartens marknadsförutsätt-
ningar utifrån tre olika perspektiv: 

• MARKNAD: Hur ser marknadsförutsättningarna ut för den 
svenska sjöfartsnäringen, finns det förbättringspotential/ 
behov? Finns de rätta förutsättningarna och incitamenten 
för en ökad transport till sjöss?

• MILJÖ: Hur ser utvecklingen ut för en fossilfri sjöfart, vad 
behövs för att vi ska nå de globala klimatmålen till 2030? 
Vilka hinder och möjligheter finns det för omställning till ett 
fossilfritt transportsystem?

• ARBETSMILJÖ: Inte heller sjöfarten skonades från #metoo 
vilket tydliggjordes genom #lättaankar. Hur arbetar sjöfarts-
branschen för att få bort sexuella trakasserier och sexism  
så att sjömansyrket blir ett ”sjöhensyrke”? Bland andra hörs 
Skärgårdsbolaget och Tallink Silja berätta om deras lika- 
behandlingsarbete.

All information om seminariet finns på Transportstyrelsens 
webbplats. Där kan man anmäla sig och där kommer program 
och presentation om de olika talarna att publiceras. 
https://www.transportstyrelsen.se/sjofartsseminarium/ 

NIS direktivet gällande informationssäkerhet för samhälls- 
viktiga och digitala tjänster
MSB har fattat beslut om det s.k. NIS-direktivet i svensk lag-
stiftning. I de beslutade föreskrifterna omfattas inte rederier. 
Följande skäl har av TS framförts till MSB som rekommendation 
för att avvakta med att inkludera rederier i föreskrifterna:

• Rederier omfattas av ISM och MSC 98 resolution 
(MSC.428(98))

• Man vet ännu inte hur grannländerna gör
• Föreskrifterna kommer att revideras om ett par år

Rederier kan komma att omfattas på sikt, men omfattas inte  
i de föreskrifter som trädde i kraft 1 november: 
(NIS: The Directive on security of network and information  
systems)

Vrakcertifikat
Fartyg, med en dräktighet som är högre än 300, ska ha en  
försäkring eller ha annan betryggande säkerhet ställd för att 
täcka ansvaret vid avlägsnande av vrak. Sådan försäkring ingår  
i Skärgårdsredarnas försäkringslösning. 
 Transportstyrelsen utfärdar från och med den 3 februari 2018 
certifikat som visar att försäkringsskyldigheten har fullgjorts. 
Certifikatet ska medföras ombord på fartyget. Läs mer på 
Transportstyrelsens hemsida/Försäkringscertifikat.  

Göta Kanal. FOTO KAORI HOSHI

Transportstyrelsen
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Unik laddteknik utvecklas för svenska vägfärjor
Färjerederiet har valt att snabba på utvecklingen av laddstationer 
i land som kan förse eldrivna färjor med energi. Fullskaliga tester 
ska ge stöd för framtida beslut och nu förbereds byggstart vid 
Ljusteröleden i Österåkers kommun norr om Stockholm.

Enligt rederichef Erik Froste kommer Sveriges fossilfria flotta 
snart att behöva teknik som knappt ens finns på ritbordet. Han 
menar att det är viktigt för rederiet att prova alternativ för att  
också kunna uppfylla kraven på färjornas driftsäkerhet. 

Eldrift minskar utsläppen och batteridrift är det rimligaste 
alternativet för att lagra energi ombord på frigående vägfärjor. 
Utmaningen är att få till en snabb och smidig laddning från 
elnätet i land till färjan till sjöss. Rederiets första frigående ladd-
hybridfärja Tellus tas i drift på Gullmarsleden, mellan Lysekil 
och Uddevalla, sommaren 2019. Testerna med laddstationer 
vid Ljusteröleden kommer i ett första steg att bidra till rätt val av 
lösning för laddning av Tellus. I första skedet handlar det om att 
testa själva mekaniken. Någon ström kommer därför inte att fin-
nas i testanläggningen. Det man testar på Ljusteröleden med två 
olika aktörer är mekaniken. Laddningskontakterna ombord ska 
klara att kopplas till och från 96 gånger om dagen och det även i 
vinterförhållanden och höststormar. Man utvecklar en ny teknik 
med nosladdning istället för sidoladdning som är det vanliga i  
t ex Norge. 

Färjerederiets målsättning är att fram till 2045 bygga 25 nya 
färjor och att anpassa nuvarande flotta efter olika typer av fossil-
fria bränslen. Gammal teknik ska fasas ut och frigående färje- 
leder ska konverteras till elektrisk lindrift där det är möjligt.

Första batterimånaden positiv
Stena Jutlandica har nu kört med delvis batteridrift under en  
månad och Stena Lines förväntningar är överträffade. Stena 
Lines projekt med att konvertera färjan Stena Jutlandica, som 
trafikerar linjen Göteborg–Frederikshavn, till ett batterihybrid- 
fartyg genomförs i flera steg. Första steget i utvecklingen av  
batteridrift på Stena Jutlandica visar positiva effekter redan efter 
en månad i drift, skriver Stena Line i ett pressmeddelande. 

– Vi har till exempel kunnat minska vår dieselgeneratoranvänd-
ning kraftigt och behöver nu bara använda en i stället för tre.  
En annan positiv effekt är att det dessutom finns en viktig säker-
hetsaspekt. Genom att vi har kontinuerlig tillgång till el minimerar 
vi risken att vi drabbas av ett strömavbrott och blir strömlösa, 
säger Johan Stranne, Senior Chief Engineer på Stena Jutlandica. 
(KÄLLA: SJÖFARTSTIDNINGEN)

Jan Larsén lämnar Strömma för 
pension
Sedan 1985 har Jan Larsén axlat 
rollen som verkställande direktör 
i Stromma efter att ha kommit till 
bolaget redan 1981. Bolaget bedrev 
då skärgårdstrafik i Stockholm med 
inhyrda fartyg och en mindre sightse-
eingrörelse. Bolaget såldes 1992 till 
Bore Lines AB som bedrev varumär-
ket Tourist Sightseeing i Stockholm. 
Han blev Bore Lines VD 1994 och 

fem år senare fusionerades Bore och Stromma och fick namnet 
Stromma Turism & Sjöfart AB. Med 140 passagerarbåtar och 
100 dubbeldäckarbussar omsätter Stromma i dag en miljard 
kronor och är ledande i sin bransch i norra Europa. Expansionen 
utanför Sverige inleddes i Helsingfors 2010, i Köpenhamn 2011 
och i Oslo 2012. Verksamheten i Amsterdam förvärvades 2016. 
Inriktningen kring ”Tours & Activities” och expansion utanför 
Sverige kommer att fortsätta också i framtiden. Sökandet efter 
en efterträdare till Jan Larsén påbörjas under hösten och det 
formella skiftet kommer att ske under 2019 när den nya vd:n är 
vald och är klar att tillträda. Jan Larsén kommer att vara knuten 
till bolaget som senior advisor.

Ny vd i Briggen Tre Kronor AB
Från 1 november är Jessica Sandberg ny VD i Briggen Tre Kronor 
AB. Jessica har varit verksam inom stora globala företag och 
även varit delaktig i att starta nya företag. Ett av de senaste upp-
dragen var att bygga upp delar av LinkedIn i Norden med fokus 
på hur man skapar och driver affärer via plattformen.

Ny ordförande för Trafikutskottet
När Trafikutskottet hade sitt första konstituerande möte i oktober 
blev det klart att vänsterpartisten Jens Holm blir ordförande och 
centerpartiets Anders Åkesson blir vice ordförande.  

Personnytt Miljö & Teknik

Ljusteröleden. FOTO KASPER DUDZIK

för ännu en höjning av farleds- 
avgifterna som kan missgynna  
miljön genom minskad sjöfart

för våra nordiska systerorganisa- 
tioner HRF i Norge, Småøernes  
Færgeselskaber i Danmark samt 
SMLY i Finland som alla firar  
30 år i år.
Föreningen på Island firar 20 år.

Redaktionen tycker till:
Redaktionen

tycker till:
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Viking Lines nya fartyg i trafik 2021
Nybygget, som kommer att bli ett av världens mest klimatsmarta 
passagerarfartyg, är beräknat att börja gå från Stockholm till 
Åbo varje kväll från och med början av 2021. För inredningen står 
den svenska arkitektbyrån Koncept Stockholm. Det nya fartyget 
får en öppen design med stora panoramafönster för att ge rese-
nären en närmare skärgårdsupplevelse. 

– Vi vill visa våra resenärer arkipelagen som de aldrig har sett 
den förut. Viking Line är ett åländskt familjebolag med grundare 
och ägare som har levt hela sitt liv vid Östersjön vilket genom- 
syrar vår verksamhet. Ombord på det nya fartyget finns inget 
som skymmer sikten, havets närvaro är total. För att fortsätta 
värna om vår unika havsmiljö använder vi oss av nya innovatio-
ner. Med miljö och komfort i första rummet tar morgondagens 
reseupplevelse form, säger Jan Hanses vd för Viking Line. 

Det nya fartyget kommer att bli större än miljöpionjären Viking 
Grace som 2013 kom i trafik på Östersjön som världens första 
stora LNG-drivna passagerarfartyg. Varv är Xiamen Shipbuilding 
Industri Co, Ltd i Kina. 

Fakta om det nya fartyget:
• Levereras i slutet av 2020
• Beräknad trafikstart början av 2021, på kvällslinjen 

Stockholm-Mariehamn-Åbo
• Passagerarkapacitet 2 800 resenärer, 922 hytter
• Besättning cirka 200 personer
• Längd 218 meter, bruttodräktighet 63 000 ton
• Fraktkapacitet 1 500 meter
• Isklass 1 A Super
• Drivmedel LNG, flytande naturgas

Mariestads skärgårdstrafik – 36 år på Göta kanal
”När Sonny Modig och Conny Ström fick se Bellevue blev de 
förälskade. Att fartyget inte skulle få plats i Göta kanals slussar 
var inget bekymmer. ”Vi kapar henne – lite på bredden och lite 
på längden. Det var inget lätt jobb men operationen lyckades 
och Bellevue blev drottningen i Mariestads skärgårdstrafiks lilla 
flotta.” 

Sonny Modig, redaren och allkonstnären som har kört fartygs- 
trafik på Göta Kanal i snart 40 år, är välkänd för många. Vill man 
veta mer om honom och om trafiken så finns nu en bok att köpa. 

Boken innehåller många bilder och tidningsurklipp genom åren 
och berättar i ord och bild om Sonny Modig och hans båtar på 
Göta kanal. Samt om oxen Sixten som drog båten genom slus-
sen i Sjötorp. 
Författare: Berit Juhl och Sonny Modig. Förlag Svea Bok.
Inbunden 88 sidor.
ISBN: 978-91-87607-39-4
Pris: 200:-
Kan beställas av Sonny per e-post: bellevue.slvc@telia.com

Skärgårdsredarna 30 år
Föreningen Skärgårdsredarna, tidigare kallat SWEREF, firar 30 år 
2018. I samband med detta har man gett ut en jubileumsbok som 
berättar historien i ord och bild i sammandrag. Den innehåller 
även intervjuer med nyckelpersoner, många bilder och fakta om 
tidigare höstmöten, olika typer av medlemsfartyg, namnbyten, 
logotyper, styrelser och ordföranden, publikationer, medlems-
utbildningar samt antal medlemmar och fartyg genom åren mm. 
Inbunden 64 sidor.
Redaktör: Leena Tegevi  Produktion: EKTAB Reklamateljén
ISBN: 978-91-639-8905-6
Pris: 300:-inkl moms och frakt inom Sverige
Kan beställas per e-post: leena@skargardsredarna.se 

M/S Enköping 150 år
Ångfartyget Enköping byggdes 1868 för att trafikera sträckan 
Stockholm-Enköping. Under de följande 150 åren har fartyget 
främst använts i trafik i Stockholms och Bohusläns skärgårdar 
och togs över 1989 av Strömma som gjorde en grundlig restau-
rering och återförde henne till sina gamla hemmavatten. Fartyget 
är idag världens äldsta passagerarfartyg i reguljär trafik och 
k-märkt sedan 2011. Jubileumsfärden ägde rum 18 oktober.

Kultur & boknytt
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Första styrelsen

Till den första interimsstyrelsen valdes följande personer: Per Sandberg (ordförande), 
Tällberg, Jens Carlsson (vice ordförande), Dalarö, Jan Arnold (sekreterare), Stavsnäs, 
Lennart Karlsson (kassör), Brastad, med suppleanterna Gunnar Sjöblom, Runmarö, 
Birger Åström, Leksand, Jan Schröder, Utö, Filip Andersson, Strömstad och Sonny 
Modig, Mariestad.

Vid det följande styrelsemötet den 3 oktober 1988 i Sjötorp konstituerades sty-
relsen samtidigt som ett antal praktiska frågor rörande föreningens kommande 
organisation och stadgar togs upp. Arbetet fortsatte löpande under våren 1989, och 
under tiden hade medlemsantalet snabbt vuxit till 36 företag. 

Klockar Per fortsätter:  
– Det var speciellt två frågor som vi ansåg vara viktiga. Hur klarar man myndig-
hetskraven när man restaurerar en båt? Och, viktigast för min egen del: Hur kör 
man trafiken, hur tar man betalt och hur många passagerare kan man ta ombord? 

Föreningstidningen Redaren

– Vi blev tidigt uppvaktade av två personer som var villiga att producera en förenings- 
tidning. Det var Anders och Per Ahlerup i Solna, som var verksamma med andra 
liknande tidningsutgivningar. De var villiga att ge ut tidningen på eget förlag mot att 
kunna göra tidningen till ett annonsforum för branschen. Vi tackade ja till erbjudan-
det eftersom det naturligtvis var ekonomiskt gynnsamt för vår nybildade förening.  
Ahlerups lovade att producera en tidning för den mindre sjöfarten som de döpte till 
Redaren och som skulle komma ut med 6–7 nummer per år med nyheter övervägande 
från den mindre sjöfarten och även innehålla nyheter från kommunerna om deras 
satsningar på mindre sjöfart till exempel i samband med turismen. Det första numret 
kom ut i juni 1988 och blev en viktig dokumentation av föreningens tidiga arbete.

Föreningsregister och datorisering

– Efter något år kom också Curt Sundqvist från Höga kusten med i föreningen. Curt 
blev betydelsefull eftersom han, utöver sin turisttrafik längs Norrlandskusten, hade 
en ovärderlig kunskap om den växande datavärlden. Han var även insatt i för oss 
nödvändigt registerarbete med föreningens fartyg. Jag ansåg också att det var av 
stor vikt att förmedla vilka vi var i föreningen och hur stora vi var – hur många 
fartyg det rörde sig om och hur många passagerarplatser vi representerade totalt. 
Helt enkelt hur mycket vi kunde producera i farvattnen med turisttrafik. Det var en 
stor och viktig verksamhet som snart kom att omfatta praktiskt taget hela landet. 
På så sätt gjorde man både en teknisk och en marknadsmässig uppbyggnad av hela 
föreningens sjöfart, och grunden lades för föreningens framtida arbete, avslutar 
Klockar Per om den första tiden. 

I dag har Klockar Per och hans fru Ingrid låtit den yngre generationen på Klockar- 
gården ta över. Men något minskat intresse för bygdens kultur och historia går inte 
att upptäcka. Tvärtom handlar det om en ständigt brinnande eldsjäl. Det lär nog 
inte gå ur Per i första taget. 

Vid träffen på Klockargården 5-6 februari 1988 beslutades att bilda föreningen. Studiebesöket 
på Gustaf Wasa uppmärksammades av Länstidningen.

Samtalen mynnade ut i ett gemensamt förslag till att bilda en ny 
intresseförening. I ett tidigt skede föreslogs namnet Turistredarför-
eningen, men det ändrades sedermera till Sveriges Redarförening 
för mindre passagerarfartyg, och förkortades SWEREF. 

KLOCKAR PERJU
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Blidösundsbolaget bygger ny passagerarbåt
Blidösundsbolaget har ingått avtal med Kewatec AluBoat om 
leverans av ett passagerarfartyg. Fartyget kommer inledningsvis 
att trafikera Ekerölinjen från Tappström till centrala Stockholm. 
Fartyget certifieras för 190 passagerare i fartområde E, och  
mäter 24 meter i längd och 6 meter i bredd.  Fartyget ska 
levereras på försommaren 2019.

Säkerhetsföretaget Viking Life-Saving Equipment köper 
norska Norsafe
Viking Life-Saving Equipment, med huvudkontor i Danmark  
och verksamheter i både Stockholm och Göteborg, köper norska 
Norsafe med 800 anställda, som bland annat tillverkar livbåtar  
och specialbyggda båtar till lotsar, militär och sjöräddning. 
Viking Life-Saving Equipment tillverkar säkerhetsutrustning  
som flytvästar, arbetsdräkter och brandprodukter till bland annat 
sjöfartsbranschen. Men är kanske mest kända för olika typer av 
livflottar åt rederier inom olika segment.

Luleå kommun beställde arbetsbåt 
Luleå kommun har investerat i en ny 15 meters arbetsbåt för att 
underlätta och modernisera arbetet i skärgården. Båten desig-
nas och byggs av Kewatec AluBoat i Karleby. Leverans av båten 
blir hösten 2019.

Pressreleaser Båtproducent kvalificerad till Årets Superföretag 2018
Alukin Boats Sweden AB kan i år titulera sig som Årets 
Superföretag 2018. Under fjorton år i rad har Sveriges näringsliv 
analyserats av Bisnode och Veckans Affärer som nu publicerar 
listan över Sveriges Superföretag. Alukin producerar aluminium-
båtar för kommersiellt bruk och fritid i Norrtälje. Företaget har 
varit verksamt sedan 2008 och har haft en stabil tillväxt sedan 
starten. I år har den svenska aluminiumbåts producenten kvalifi-
cerat sig för en plats på den exklusiva listan.

– Det här är vårt sätt att hylla alla hjältar och företag i landet 
som arbetar hårt, ofta i det dolda, säger Per Weidemann senior- 
analytiker på Bisnode som tillsammans med Veckans Affärer tar 
fram listan över svenska superföretagare.

För att bli ett Superföretag måste ett högt antal kriterier upp-
fyllas. Det handlar om att öka både omsättning och vinst sam-
tidigt som företaget måste visa på stabilitet och långsiktighet 
i affären. Kriterierna måste uppfyllas minst fyra år i rad för att 
komma med på den exklusiva listan. Det är endast är en knapp 
promille av Sveriges företag som uppfyller kraven och kan  
titulera sig Superföretag 2018, skriver Bisnode på sin hemsida.

Fartygsinspektörstrio startar eget
De tre tidigare fartygsinspektörerna Jan Borgman, Joakim 
Heimdahl och Christer Ingelsten har startat ett företag, CJJ 
Marine Tech AB, med syfte att erbjuda råd och stöd till framfö-
rallt de nationella redarna. 

Högstad Produktion har beställt en ny passagerarbåt av 
Kewatec AluBoat
Östgötatrafikens norra och södra skärgårdstrafik för perioden 
2019-2026 kommer att köras av Högstad Produktion, enligt en 
upphandling som gjordes tidigare i år. Högstad Produktion har 
redan tidigare kört trafiken i den norra zonen med ”Estelle af 
Östergötland”. På grund av den utökade trafiken har nu företaget 
beställt en systerbåt som ska levereras till nästa år. Båten blir 
12,7 meter lång, 3,9 meter bred och certifieras för fartområde D.

38 ★ Skärgårdsredaren 4 -18



SAN-konferensen 25 oktober
Den 25 oktober hölls Sjöfartens Arbetsmiljönämnds  
årliga konferens i Göteborg med temat ”Före, under,  
efter – hur hanterar vi kränkande särbehandling”.  
Cirka 100 konferensdeltagare fanns på plats.

Konferensen började med att SAN-priset delades ut. SAN-priset 
har delats ut sedan år 2006 och är ett arbetsmiljöpris som delas 
ut till en person eller grupp av människor för särskilt beröm-
värda arbetsmiljöinsatser ombord. Årets pris gick till Frida  
Wigur, Cajsa Jersler Fransson och Linda Svensson för deras 
arbete med #lättaankar som är sjöfartens svar på #metoo- 
uppropet som startade hösten 2017. Prisutdelare var Sans  
ordförande, Lars Andersson. 

Enligt SAN tilldelas de priset eftersom deras handlingar  
genom #lättaankar lett fram till att ett långsiktigt, bransch 
övergripande arbete har startat med syftet att inte en enda  
människa i sjöfartsbranschen ska bli utsatt för trakasserier  
eller kränkande särbehandling. 

Konferensen fortsatte med att Eva Mark, doktor i teoretisk 
filosofi, pratade om arbetsmiljö ur genus- och jämställdshets-
perspektiv. Hon berättade om betydelsen av hur vi utrycker oss 
samt hur svårt det kan vara som kvinna att ta sig framåt i en 
mansdominerad bransch. Retorikexperten Anna Ricknell höll 
ett föredrag med rubriken: Allt kommunicerar, vad kommuni-
cerar du? Föredraget handlade om ordets makt och hur vi kan 
använda språket på olika sätt för att lyfta eller trycka ner per-
soner i vår omgivning. Anna pratade också om osund jargong 
på arbetsplatser och menade att det inte sitter i väggarna, det 
sitter i människorna. Deltagarna fick även genomföra praktiska 
övningar i ämnet. 

Andra föredragshållare var Ted Bågfelt, prefekt vid Sjöfartshög-
skolan i Kalmar, som pratade om hur skolan arbetar vidare för 
lika villkor. Peter Fyrby, Sjöfartsverkets rederidirektör, menade 
att kränkande särbehandling och trakasserier är en säkerhets-
fråga. Även Fredrik Jonsson från Transportstyrelsen höll ett 
föredrag om organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Även flera rederier fanns på plats för att berätta om sitt  
arbete. Stena Line berättade om deras chefsutbildning inom 

 
trakasserier och kränkande särbehandling. Tallink Silja  
berättade om deras medarbetarundersökning som förbättrat 
den psykosociala arbetsmiljön ombord. Cecilia Österman, 
arbetsmiljöforskare, presenterade kort en studie som handlar 
om arbetsskador i svensk sjöfart åren 2014–2016. 

Dagen avslutades med en paneldebatt om hur man kan gå 
tillväga för att förbygga kränkande särbehandling. 

San-pristagaren och sjökocken, Frida Wigur, övriga två 
pristagare, Cajsa Jersler Fransson, sjökapten och numera på 
Sjöfartsverket samt Linda Svensson, styrman på isbrytare, var 
tyvärr förhindrade att vara med under prisutdelningen.  

Sjöfartsbranschen jobbar vidare med frågan kränkande särbe-
handling och trakasserier i projektet #Vågrätt. Tillsammans 
jobbar större delen av sjöfarts-Sverige på en strategi och 
projektplan för att göra svenska fartyg och rederier till bra 
arbetsplatser ur jämställdhetssynpunkt.
text: nina yngve

Fr.v: Frida Wigur, Linda Svensson och Cajsa Jersler Fransson.

 Skärgårdsredaren 4 -18 ★ 43 



Mellan 2011 och 2016 ökade antalet rese-
närer med 49 procent inom Stockholms 
vattenburna kollektivtrafik. I Göteborg 
var ökningen ännu större – 78 procent. 
Det innebär dock inte färjetrafiken utgör 
någon större del av kollektivtrafiken i lan-
dets två största städer. I Göteborg utgör 
den knappt en procent, i Stockholm ännu 
mindre.

Det framkommer i artikeln ”Water 
Transit and Ferry-Oriented Developme-
nt in Sweden: Comparisons with System 
Trends in Australia” skriven av Lighthouse 
postdoktorn Michael Tanko och Harsha 
Cheemakurthy, båda versamma vid KTH, 
samt Matthew I. Burke från Griffith Uni-
versity i Australien.

I sin studie jämför de hur den vattenburna 
kollektivtrafiken utvecklas i de två svenska 
städerna med två australiensiska – Brisba-
ne och Sydney. Flera frågor undersöks: 
Vilken roll spelar Ferry Oriented Deve-
lopment, FOD, och riktlinjer kring stads-
planering på utvecklingen av den vatten-
burna kollektivtrafiken? Är färjetrafiken 
något man aktivt utgår ifrån eller anpas-
sas den passivt efter det befintliga kollek-
tivtrafiksystemet?

Jämfört med i Brisbane och Sidney, där 
färjetrafiken är kopplad till ekonomisk 
utveckling och storskaliga stadsutveck-
lingsprojekt, är utvecklingen bara i sin 
linda i Sverige. Och det finns två saker 
som bromsar. För det första krävs krafti-
ga båtar som klarar av is vintertid, vilket 
påverkar hastighet och trafiksystemspla-
nering – hur denna utmaning bäst ska 
tacklas utreds just nu i Stockholm. Men 
en ännu större bromskloss är de restrikti-
va lagar och regler som styr markanvänd-
ning nära vatten, något som innebär att 
exploatering som inskränker på allemans-
rätten inte är tillåten. I Stockholms stad 
är 80 procent av kustlinjen allmän plats. 
Pirarna som används för kollektivtrafik är 
de befintliga som finns att tillgå snarare än 
nya som ingår i en planering för framtida 
stadsutveckling i anslutning till vatten.

Enligt rapporten skulle Sverige behöva 
lätta upp en del lagar kring markanvänd-
ning nära vatten om man vill att FOD och 
utvecklingen av vattenburen kollektivtra-

fik ska få en större betydelse i stadsplane- 
ringen.

Det finns dock goda exempel på FOD i 
Sverige. I rapporten nämns Stenpiren i 
Göteborg, terminalen som stod klar 2016 
som ett gott exempel där stadsutveckling-
en och den vattenburna kollektivtrafiken 
går hand i hand. Här byggs en hel stadsdel 
med bostäder, arbetsplatser och mötes-
platser utifrån inställningen att älven inte 
är någon barriär. Men det är den. Åtmins-
tone än så länge. Stadens vision om en älv 
för alla, en ”blandstad” krockar nämligen 
med den om teknikhubben som utvecklas 
på Hisingsstranden. Hittills är det de väl-
bemedlade som haft råd att bosätta sig i 
området.

Forskningen på området är begränsad och 
rapporten, som är beskrivande, efterlyser 
fler precisa studier som kan förklara oli-
ka delar av vattenburen kollektivtrafiks 
effekter på resvanor och stadsutveckling. 

Lilla Bommen, Göteborg. FOTO: LIGHTHOUSE

Efterlyser fler precisa studier som kan förklara olika delar av vatten- 
buren kollektivtrafiks effekter på resvanor och stadsutveckling

Artikeln kommer från Lighthouse

Vattenburen kollektivtrafik är den kollektivtrafiksform som ökar mest i Sveriges två största städer. Ändå går det 
trögt. Väder och vind och alltför restriktiva lagar och regler kring markanvändning bromsar. Det visar en studie från 
KTH som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Transportation Research Record.

Is och restriktiva lagar 
PROBLEM FÖR VATTENBUREN KOLLEKTIVTRAFIK

Man föreslår bland annat:
• Analyser av resvanor, vilket till 

exempel kan göras med hjälp av 
biljettsystem.

• Longitudinella studier som tittar 
närmare på nätverkseffekter, t ex 
vad som händer när nya rutter införs 
i Stockholms kollektivtrafiksystem

• Studier kring egendomsvärde i 
närheten av transitterminaler. Vilka 
effekter får systemen på mark och 
fastigheters värde?

• Att mer arbete läggs på att desig-
na fartyg som klarar att köra med 
högre hastighet under de svenska 
vintrarna.

• Analyser och simulering av alterna-
tiva rutter för att öka resandet och 
effektiviteten. Detta gäller speciellt 
Stockholms skärgård.
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Hur jobbar olika städer med vatten- 
buren kollektivtrafik? Och vad gör  
trafiken framgångsrik? En rapport 
från KTH analyserar 23 städers  
vattenburna kollektivtrafiksystem. 
Rapporten är skriven av Harsha  
Cheemakurthy, Karl Garme och 
Light-house postdoktorn Michael  
Tanko, samtliga verksamma vid KTH.

Även om varje stad har hittat sina egna 
lösningar finns också flera gemensamma 
nämnare. Att tidigt planera för vatten-
transporter i olika planprocesser och före-
komsten av offentligt ägda transportverk 
som kan hantera och planera ett stads-
omfattande nätverk underlättar möjlig-
heterna till en framgångsrik vattenburen 
kollektivtrafik. Problem finns i städer med 
komplicerade landrättigheter och där det 
är svårt att samordna myndigheter och 
privata operatörers ansvar vilket gör att 
den vattenburna kollektivtrafiken ham-
nar utanför när staden planeras. I sin stu-
die lyfter KTH-forskarna fram Bangkok 
som en sådan stad där vattentransporter 
inte finns med ordentligt i stadens fram-
tidsplaner. Istället förlitar sig Bangkok på 
landtransportlösningar.

Fartygsflottan
Många städer använder sig av en gammal 
fartygsflotta och tvekar inför stora inves-
teringar i den vattenbaserade verksam-
heten. Där moderniseringar har skett har 
det varit den privata sektorn som gått före 
eller så har staden haft ett starkt ledarskap 
med tydligt fokus på att transformera 
transporterna och utnyttja vattenvägarna 
mer.

I London har operatören Thames Clip-
pers satsat på nya specialbyggda kata-
maraner med moderna bekvämligheter, 
riktat mot en marknad som är villiga att 
betala för ”premiumservice”. I New York 
använder man mer modesta farkoster och 
strävar efter att vattenburna transporter 
ska ha samma pris som andra transporter.

– Sedan vi skrev rapporten har trafiken 
i NY ökat och verkar göra succé. Här i 
Stockholm håller landstinget (SLL) på och 
planerar för utökad pendelbåtstrafik så 
det händer faktiskt en hel del också i kol-
lektivtrafiken, säger Karl Garme, KTH. På 
KTH pågår flera forskningsprojekt kring 
inre vattenvägar. Bland annat inom far-
tygsdesign, lättviktsskrov och planerings-
verktyg för vattenburen kollektivtrafik.

Båtresor värdesätts annorlunda
Det finns studier som visar att båtresenä-
rer värdesätter sin resa annorlunda jäm-
fört med resenärer på land. Men exakt 
vad som värdesätts och hur man utifrån 
det kan utforma den vattenburna kollek-
tivtrafiken kräver mer undersökningar.

Medan det för landtransporter finns ett 
stort underlag för hur rutter och termi-
naler ska planeras saknas en tydlig bästa 
praxis för den vattenburna kollektivtrafi-
ken. Typiska utmaningar för vattenvägen 
är av- och påstigning av passagerare och 
sjöfartens särskilda säkerhetsbestämmel-
ser.

Miljö som incitament
De miljömässiga fördelarna med vatten-
burna transporter kan vara en viktig as-

pekt för städer som mäter sin framgång 
med fler parametrar än passagerarantal 
och ekonomiska fördelar skriver rapport-
författarna. Många inre vattenvägar är 
idag underutnyttjade och genom att flytta 
transporter från land till vatten kan såväl 
föroreningar och trafikstockning som res-
tider minskas.

Genom godstransporter på vatten kan 
även punktligheten förbättras och det blir 
färre lastbilar och andra transportfordon 
på gatorna. Sådana data kan vara nyck-
elfaktorer när den vattenburna trafiken 
utvecklas i städer som strävar efter att nå 
hållbarhetsmålen.

Artikeln kommer från Lighthouse

NYCKLAR TILL EN FRAMGÅNGSRIK 

vattenburen kollektivtrafik

Djurgårdsfärjan i Stockholm. FOTO: MATTONSTOCK

Medan det för landtransporter finns ett stort underlag för 
hur rutter och terminaler ska planeras saknas en tydlig 
bästa praxis för den vattenburna kollektivtrafiken. 
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Frukostmötet inleddes av Patrick Ander-
berg, NoPicNic/ESEA. Han berättade om 
ett antal pågående projekt, bland annat 
Taking Charge, som handlar om tråd-
lösa laddstolpar som integreras i stads-
miljö och ska fungera både för att ladda 
bilar och agera reservtank ifall elen slås 
ut i närliggande fastigheter. Med hjälp av 
bland annat Chalmers förväntas man tes-
ta en laddstolpe redan under första kvar-
talet 2019 i Göteborg. Idén är att också 
utveckla konceptet för marin miljö vilket 
ledde till en hel del diskussioner om hur 
detta ska kunna genomföras praktiskt.

Nästa punkt var ESEA som passande nog 
arbetar med bland annat laddning av ma-
rina fordon. Patrick berättade att man 
där undersöker utvecklandet av en ma-
rin fordonsstandard baserad på bilstan-
darder och som ska följa internationella 
miljömål och lagkrav. Holland och Norge 
nämndes som exempel då båda länderna 
väntas ha fossilfria kanaler respektive fär-
jor redan 2025.

Ett ytterligare projekt som nämndes 
var V-Banan, där ESEA tillsammans med 
Stockholms stad undersöker möjligheten 
att med hjälp av en vattenväg i Stockholm 
ersätta 100-tals dagliga lastbilsrutter. Pa-
trick påpekade att man tror på eldrivna 
fartyg men menade att det kräver förbätt-
rad ny infrastruktur och där farkoster, 
laddstationer, drivlinor och laddning alla 
är viktiga delar för att få detta att fungera.

Patrick hann även med att presentera ett 
tredje projekt som berörde ljudvolym 
och kallades för Tysta Pråmar. Ljud från 
båtar anses vara ett stort problem för 
Stockholm och dess invånare vilket gjort 

att man undersöker om det finns sätt att 
påverka ljudvolymen från dagens fartyg. 
Av förklarliga skäl ledde detta till en del 
diskussioner, där samtliga deltagare var 
överens om att kajer och annan infra-
struktur måste kunna användas för dess 
ursprungliga syfte.

”Kajerna är inte längre till för båtarna 
utan för flanörer, glasstrappor och kaféer. 
Båtarna ska inte bullra och det ska helst 
inte finnas serviceverksamhet, det fung-
erar inte. Man kan inte både ha kollek-
tivtrafik och endast glasstrappa. Det är 
samma problem i Göteborg som i Stock-
holm.”

Det konstaterades att vid planerandet 
av kustnära bostadsområden glömmer 
man oftast bort att en brygga behövs för 
båttransporter, vilket gör att det blir väl-
digt svårt att i efterhand försöka koppla 
båtkommunikationer med annan kollek-
tivtrafik. Bristen på politiska lösningar var 
något som diskuterades och man konsta-
terade att de som idag åker båt till jobbet 
är otroligt tuffa sett till förutsättningarna 
då det oftast t.o.m. saknas vindskydd osv.

Nästa talare var Gustav Myrsten, Rederi 
AB Ballerina. Han berättade om SL:s linje 
80 – ”Sjövägen”, en pendelbåtlinje som 
man sedan 2013 trafikerar i Stockholm 
mellan Nybroplan och Frihamnen. Trots 
en uppåtgående trend där man 2005 hade 
omkring 100 000 passagerare per år och 
2018 räknar med över en miljon, uttryck-
te han en frustration över uteblivna sats-
ningar från politiker.

Gustav presenterade sedan Rederiets 
olika båtar och konstaterade att utma-
ningen är att hitta båtar som klarar av att 
gå i is. Ett stort fokus låg på M/S Sjövägen, 

en elektrifierad färja som stod klar just  
innan valet 2014. Den 100 procent eld-
rivna båten har fungerat nästintill felfritt 
sedan start, vilket antagligen beror en hel 
del på dess dyra batterier menade han. 
Samtidigt är underhållskostnaderna i 
princip obefintliga:

En möjlig och finansiellt gångbar lös-
ning som nämndes var att köpa in flera 
eldrivna båtar som alla kunde laddas i 
kajen. Idag har man laddare ombord på 
fartyget vilket också gör kostnaden högre, 
även om man kan använda laddaren ock-
så för att värma upp båten.

– Har man laddarna på land kan man 
få ner kostnaderna, konstaterade Gustav.

Dagens sista talare var Fredrik von Elern, 
verksamhetsansvarig SMTF. Han presen-
terade Celeste-programmet och beskrev 
detta som ett samlingsnamn för en vision 
av en arbetsbåt/arbetsfartyg som är multi- 
funktionell och fossilfri.

”Egentligen vill vi inte bygga båten, 
däremot driva vår verksamhet kring vi-
sionen och hålla frukostmöten, semina-
rier och workshops på teman kring detta.  
Vi ser en fördel i att samla erfarenheten i 
Celeste.”

Även innovationsplattformen Sargasso 
fick en del utrymme och som Fredrik be-
rättade är idén att plattformen ska fung-
era som ett matchmaking-verktyg mellan 
olika aktörer för att lösa gemensamma 
utmaningar och behov. Fredrik tryckte 
sedan på vikten av goda samarbeten:

”Om man tittar på Sverige som sjöfarts/
marin-nation är vi tyvärr långt efter våra 
grannländer, men jag tror vår styrka ligger 
i det mindre segmentet (fartyg/båtar, reds 
anm.) för där finns möjlighet att genom 
nationella regler utveckla lösningar och 
sedan gå internationellt, det är väldigt 
viktigt med samarbete.”

text: smtf

SMTFS FRUKOSTMÖTE OM 

sjöfartens infrastruktur
9 november samlade SMTF ett antal deltagare från sjöfartsbranschen för  
att diskutera elektrifierade båtar och laddstolpar i marinmiljö. Frukostmötet  
ledde till flera intressanta inspel och kom att handla en hel del om infra-
struktur kopplat till sjöfart.

En möjlig och finansiellt gångbar lösning som nämndes var att köpa in flera eldrivna båtar 
som alla kunde laddas i kajen. Idag har man laddare ombord på fartyget vilket också gör 
kostnaden högre, även om man kan använda laddaren också för att värma upp båten.
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Island of Light är en internationell ljuskonstfestival i natur- 
sköna Smögen på västkusten. Under fyra kvällar i septem-
ber hjälptes ett flertal nationellt och internationellt erkända 
ljuskonstnärer åt att lysa upp Smögen och Hållö. Det presen-
terades ljusprojektioner i monumental storlek, interaktiva 
ljuskonstverk och ljusinstallationer som kunde upplevas från 
land och från havet. Ljuskonstverken visades mellan kl 20:00 
och 24:00 varje kväll och inträdet var gratis.

Det blev en magisk atmosfär där besökarna befann sig mitt i 
upplevelsen. Smögens klippor, bryggan, gränderna, himlen och 
havet var skådeplats och bakgrund till ljuskonstverken. Den 
karga naturen och de rosa granitklipporna med spår från istid- 

en, mötte den mest avancerade teknologi i form av ljuskonst.
Under festivaldagarna hölls även en serie Talks & Workshops 
av erkända ljuskonstnärer och forskare inom områden som ljus-
konst och miljöfrågor med särskilt fokus på marin hållbarhet.

Deltagarna erbjöds även turer i öppna båtar samt kryssningar 
med M/S Soten i varma och ombonade salonger.  Då kunde 
man uppleva de fantastiska ljuskonstverken och samtidigt 
avnjuta en buffé ombord med smak av saltstänkt hav. Från 
toppdäck 4 meter över havsytan upplevdes ljuskonstverkens 
reflektioner över havsytan.

Befälhavaren och redaren Göran Hahne på Soten Sea Vision 
Rederi AB har tagit dessa fantastiska bilder.

Ljusfestival i höstmörkret
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EMMA II har av Sandvikens Segel-
sällskap ideell förening, Sandviken sålts 
till det nybildade Storsjöns Båtliv AB, 
Sandviken. Fartyget är byggt i Gävle 
1904 och har alltid haft hemort i 
Sandviken.

GLENN av GÖTEBORG har av Strömma 
i augusti 2018 sålts till Klaipeda, Litauen.

HEMTA av STAVSNÄS har av Madam 
Rederi AB sålts till Myrén Marinkonsult 
AB och fått hemort på Dalarö.

SIGNE MARIA av STOCKHOLM, 
charterångare för max 12 passagera-
re, har sålts av Ingemar Holmström till 
Roslagens Sjöfartsminnesförening i 
Älmsta och omdöpts till ELMSTA.

FARTYGS 
NYTT
med Krister Bång

EMMA II GUGNER av STAVSNÄS

GUGNER av STAVSNÄS har av Röst 
Bygg och Stugservice HB sålts till Gålö 
Sjötaxi & Skärgårdstjänst, Gålö och om-
döpts till LINNEA.

QROOZ 01 av STOCKHOLM har av 
Stockholmsbåten Qrooz AB sålts till 
Qrooz Charter AB, Stockholm.

LINNAN och MARIE har av Käringöns 
Sjötaxi överförts på Käringöns Transport 
AB. Båda är avsedda för personbefor-
dran med max 12 passagerare.

OBERON av LYSEKIL har av Bernt 
Larsson sålts till Karlskrona Sjötaxi 
AB, Karlskrona och omdöpts till 
SEAWORKER. Fartyget har tidigare  
använts till sportfisketurer men skall  
nu uteslutande användas till personbe- 
fordran. Kapaciteten är 12 passagerare.

FARTYGS 
NYTT
med Krister Bång

QROOZ 01 OBERON av LYSEKIL
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