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Så är snart ytterligare ett år 
till ända. Ser man så tillbaka på 
året så är det lätt att konstatera 
att mycket har hänt. En del riktigt 
tråkigt som när vi möttes av be-
skedet att Affe, allas vår vän,  
gått bort.

Annat mångt mycket trevligare, som att vi under oktober 
hade ett väldigt lyckat höstmöte och leverantörsmässa. 
Vi kan således se tillbaka på ett händelserikt år inom vår 
branschorganisation Skärgårdsredarna men kanske inte 
minst i samhället i stort. 

Klimatfrågan har varit på agendan en tid men att vi faktiskt 
också måste skrida till handling blir än mer påtagligt ju mer 
vi förstår. Skärgårdsredarna är redan idag med och driver 
utveckling mot en mer hållbar sjöfart framåt men om vi ska 
få riktig fart på arbetet behövs det förutsättningar för att 
påskynda arbetet med att ställa om. För att vara drivande 
i detta omställningsarbete krävs det att vi är en framsynt 
bransch och att vi är med och investerar i framtiden. Vi har 
110 medlemsrederier och 340 fartyg som sysselsätts både 
i kommersiell och upphandlad trafik. Det behövs förutsätt-
ningar till både utveckling och finansiering och att vi här- 
igenom skapar stärkt konkurrenskraft. 

Jag tror faktiskt inte att vi idag har klart för oss vad den 
slutliga lösningen blir, utan vi måste nog fortsatt vara öppna 
för olika alternativ. Det kan gälla eldrift, fossilfria bränslen  
eller något som kanske bara finns som en idé hos ett  
forskarteam idag. Likväl måste vi vara med och driva ut-
vecklingen framåt och testa både hybriddrift och alternativa 
bränslen som exempel. Ur detta arbete skapas nya idéer till 
lösningar. Vidare kommer det säkert krävas att en del ton-
nage behöver förnyas men det måste kombineras med kon-
vertering av befintligt tonnage. Att konvertera ett befintligt 
fartyg är helt klart ett klimatsmart alternativ.  

För att vi Skärgårdsredare ska kunna sätta en strategi 
mot en än mer hållbar skärgårdstrafik krävs tydliga miljömål 
både statligt, regionalt och lokalt. Vidare behöver dessa mål 
sedan avspeglas i de krav som ställs för vår trafik samt i de 
upphandlingar som görs. Att bedriva ett proaktivt miljö- 

arbete är således inget man bäst gör själv utan en förutsätt-
ning är ett brett samarbete mellan beslutsfattare, beställare, 
teknikutvecklare, leverantörer och redare. 

Sammanfattningsvis så vill jag påstå att det lönar sig att 
investera i en bättre miljö.

Så tillbaka till vår egen bransch och Skärgårdsredarna.
Vi har som sagt precis haft vårt höstmöte samt vår leveran-
törsmässa. Om vi börjar med mötet så var det välbesökt och 
det kändes som om vi var representerade från norr till söder 
och från öst till väst, i vart fall om man lyssnade till de olika 
dialekterna. Det är faktiskt lite extra roligt när vi också kan 
bekanta oss med både nya och gamla medlemmar som är 
med för första gången. Att vi dessutom kunde presentera 
vår nya VD Anders Werner vid mötet gjorde det inte mindre 
viktigt. 

Vår leverantörsmässa invigdes av Erik Froste från färje-
rederiet. Det var 54 leverantörer till Skärgårdsredarna som 
ställde ut och 400 deltagare under dagen. Min känsla när jag 
gick runt och språkade med leverantörer och besökare var 
mycket positiv. Mässdagen avslutades med ett gemensamt 
mingel där undertecknad stängde eventet, med tack till 
både leverantörer, medlemmar och besökare. 

Jag vill jag rikta ett stort tack till er alla som gjorde både 
höstmötet och mässan i Göteborg så bra. Börjessons 
Sjötaxi för god lunch ombord i Lyrön samt familjen Åman  
för en som alltid oförglömlig kväll ombord i Trubaduren.  
– Fantastiskt!

Jag vill också passa på att tacka kansliet och styrelsen  
för gott jobb under det gångna året, ett år som visat på  
hur skört livet är. Men nu får vi leva på goda minnen och 
samtidigt blicka framåt mot nya möjligheter.

Önskar er alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år! 

Bertil Pevantus

Ordföranden har ordet 
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5 – 6 februari:  Transportstyrelsens Sjöfartsseminarium,  
 Stockholm
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12 mars:  Skärgårdsredarnas årsmöte,  
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K
al

en
de

r:
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Föreningen är en branschorganisation för  
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till 500 passagerarplatser.
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Välkomna till årsmötet som i år spänner över två dagar. 

Onsdag 11 mars
Tillsammans med Almega arrangerar vi ett seminarium och workshop i hur man  
jobbar mot diskriminering och kränkande särbehandling. Seminariet är en del  
av Vågrättarbetet och kommer att hållas i Almegas lokaler i Stockholm onsdag  
11 mars cirka klockan 13-16. En fullständig inbjudan med mer information kommer  
att skickas ut längre fram. 

Torsdag 12 mars 
Scania hämtar deltagarna med buss kl 8.00 på Skeppsbron i Stockholm för transport 
till Scania besökscenter i Södertälje. Klockan 9 - 12 hålls årsmötet i Marcus Wallenberg 
hallen hos Scania. Erik Froste, rederichef på Färjerederiet, kommer också att hålla ett 
föredrag om värderingsstyrt ledarskap. Scania bjuder på lunch. 
 Under eftermiddagen blir det studiebesök i fabriken på chassi- och motormontering-
en. Klockan 15:30 åker vi bussen tillbaka till Stockholm för middag med underhållning 
ombord på M/S Riddarholmen. 

SCANIA – STOLT SPONSOR FÖR SKÄRGÅRDSREDARNAS ÅRSMÖTE 2020

Välkomna
till årsmötet! Skärgårdsredarnas  

årsmöte 12 mars 2020 i 
Södertälje och Stockholm

Årets Skärgårdsrederi 2020
Skärgårdsredarna har instiftat utmärkelsen Årets Skärgårdsrederi. 

Priset avser medlemsrederiers prestationer på den svenska marknaden 

under det gångna verksamhetsåret. 

Nyckelord är:  

affärsmässig utveckling och framgång, innovationsrikedom, miljötänkande och socialt ansvar. 

Utmärkelsen kan ges för såväl ett långvarigt arbete som för en kort enskild insats. 

Nominera

Nomineringar kan göras av medlemmar och utomstående före den 1 februari 2020 till 

info@skargardsredarna.se. Juryn utgörs av föreningens styrelse.

För mer information

kontakta Nina Yngve, 073 392 8620

Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med yrkesfartyg i nationell fart.
Fartygen är passagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt yrkesfartyg om minst 15 m med en bruttodräktighet under 500.
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Peter Hermansson, ordförande i Väst-
trafiks styrelse, invigningstalade. Han 
berättade att Elvy är Västtrafiks första 
elfärja och första steget mot en hållbar 
trafik på vattnet.

– Framtiden för oss är elektrifiering. 
2030 ska all kollektivtrafik i Västra 
Götaland vara elektrifierad, fastslog han 
i sitt tal.

Därefter var det dags för Bertil Pevan-
tus, VD i Styrsöbolaget som driftar Väst-
trafiks älvfärjor och som ska bemanna 
Elvy, att hålla tal. 

– Trafiken över älven ökar stadigt 
och det är roligt att man vågar satsa på 
ny teknik för ännu mer kollektivtrafik. 
Göteborg har en otrolig utvecklings- 
potential, detta är bara början för håll-
bar kollektivtrafik på vatten, menade 
Bertil.

Elvy har, liksom de andra älvfärjorna, 
fått sitt namn genom en tävling bland 
Göteborgarna. Över 2000 bidrag kom in 
och det vinnande bidraget Elvy, som för 
övrigt är väldigt fyndigt, skickades in av 
Emilia Broberg som uppvaktades med 
blommor vid invigningen.

Även Västtrafiks hållbarhetschef  
Hanna Björk fick blommor när Väst-

trafik gratulerades till nybygget. Bertil 
Pevantus uppvaktade dels från Styrsö-
bolaget men även från branschorgani-
sationen Skärgårdsredarna där han är 
ordförande.

– Elvy ska trafikera det centrala Göte-
borg där älvtrafiken är en del av kol-
lektivtrafiken. Redan nu är resenärerna 

i trafiken till 99 procent nöjda med sin 
resa enligt de undersökningar som gjorts, 
sa Hanna. 

– Hybriddriften på Elvy kommer att 
minska utsläppen med en tredjedel både 
när det gäller klimatpåverkan och övriga 
utsläpp, berättade Hanna och avslutade 
med att Västtrafik ser framför sig en helt 
elektrifierad stadstrafik.

Elvy är byggd i Finland av Työvene OY 
skeppsvarv under uppsikt av, Styrsö- 
bolaget samt Transportstyrelsen. Hon 
är ett systerfartyg till Älveli och Älvfrida 
där i huvudsak hybridinstallationen är 
skillnaden från dessa. Älveli och Älvfrida 
är också förberedda för elhybriddrift 
men saknar batterier ombord. Fartyget, 
som är byggt för pendeltrafik över älven, 
skulle ha levererats redan i november 
2018, men på grund av förseningar av 
batterileveransen blev fartygsleveransen 
alltså nästan ett år försenad. 

Elhybrid
Elvy har ca 1000 kWh batterikapacitet 
och beräknas vara fullt eldriven under 
4-6 timmars drift, dvs cirka 30 procent 
i nuvarande turlista (13 tim/ dag). Bat-
terierna laddas under natten i befintligt 

Den 25 oktober döptes Västtrafiks nybyggda elhybridfärja Elvy vid Stenpiren i Göteborg. Gudmor var Ulrika Frick, 
ordförande i kollektivtrafiknämnden, som fick en klockren träff med champagneflaskan på första försöket. Efter 
dopceremonin gjorde fartyget en kortare tur på Göta Älv med inbjudna besökare. 

Nya älvfärjan 
Elvy döpt

Pontus Leyonberg är befälhavare ombord.

text & foto: leena tegevi
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nattläge på Lindholmen och stödladdas 
sedan i intervaller med sin egen dieselge-
nerator som drivs med HVO under drift. 
Denna generator är en Scania D13  
(257 kW) med tillhörande SCR avgas-
rening. Motorn uppfyller IMO Tier III 
och har en tank för urea. Drivlinan körs 
enligt en profil för att kunna använda 
batterierna på bästa sätt men också för 
att utnyttja deras livslängd optimalt. 
Dieselmotorn går därför in med jämna 
mellanrum för att ladda batterierna och 
genererar även spillvärme till färjan. 
Värmesystemet är ombyggt och har 
anpassats efter eldrift.  

Mindre förändringar har gjorts som 
att ramper och dörrarna på passagerar- 
däck har en enklare och robustare kon-
struktion. Även uppe på bryggan finns 
förändringar där man förenklat med en-
dast en styrplats som är utformad så att 
befälhavaren kan vända sig 180 grader 
för att köra åt andra hållet.

Mjuk och tyst gång
Pontus Leyonberg är befälhavare om-
bord. Han har jobbat i Styrsöbolaget 
i fem år och innan dess i storsjöfarten. 
Han tycker det är skönt att jobba i skär-
gårdstrafiken och kunna bo hemma nu 
när han har småbarn.

Han är också väldigt nöjd med Elvys 
mjuka och tysta gång, även om det är lite 

ovant att inte känna av vibrationer eller 
höra kraften i motorerna. 

– Nu får man istället läsa av på in-
strumenten hur mycket kraft man har. 
Annars är fartyget ganska likt de två 
systerfartygen Älvfrida och Älveli att  
manövrera, man får lite snabbare re-
spons bara, säger Pontus. 

Callenberg levererar återigen automa-
tionssystemet där nu även batteridelen 
är med. Ramantenn har installerat all 
navigationsutrustning och Viking står för 
livflottar och evakueringssystem. Rolls 
Royce thrustrar och Visedo omformare-/
elmotorer finns ombord på Elvy liksom 
på tidigare färjor.

Enligt Västtrafik åkte cirka 1,7 miljo-
ner resenärer med älvskyttlarna på linje 
286 mellan Stenpiren och Lindholmen de 
första 9 månaderna 2019. Elvy ersätter 
Älv-Vira i den trafiken.

M/S ELVY
Kapacitet: 300 passagerare, 80 cyklar
Längd: 33 m
Bredd: 8,5 m
Varv: Uudenkaupungin Työvene Oy  
El-motorer, omformare elektronik: 
Danfoss (visedo)
Motor: Scania DI13 med 257 kW effekt
Framdrivning: Kongsberg (Rolls Royce)
Livflottesystem: Viking VAS 150
Navigationutrustning: Ramantenn/ 
Adveto / JRC
Automation: Trident Maritime Systems/ 
Callenberg Technologics Uddevalla
Batterier: EST Floattech på cirka  
1000 kWh
Värmepumpar: Mitsubishi 
HVAC system: Fläkt Woods 
HVAC-automation: CATC Göteborg
Byggkonsult: SSPA (tillsammans med 
Styrsöbolaget)

Hanna Björk gratulerades av Bertil Pevantus.

Bild t.v:  Gudmor var Ulrika Frick, 
ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Västtrafiks Hanna Björk.
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Anders blir Skärgårds-
redarnas nya vd

Vad är den viktigaste framtidsfrågan för 
branschen? 

–Miljön är en fråga som kommer att 
ligga på bordet många år framöver. Det 
är något vi måste ta tag i omedelbart. 
Man behöver se brett på frågan som 
handlar om så mycket annat än bara 
elektrifiering. Vi behöver se på alla olika 
typer av energi och framdrivning och här 
tror jag på ett starkt nordiskt samarbete 
för utbyte av erfarenheter. 

Andra frågor som du tänker driva? 
– Kompetensförsörjningen är en 

ödesfråga. Här måste vi sätta in resurser 
för att försöka komma till rätta med 
personalbristen. 

– Förutsättningar för att bedriva pen-
delbåtstrafik är också viktigt. Det blir allt 
svårare att åka bil i städerna, vi måste få 
politikerna att möjliggöra  mer kollek-
tivtrafik på vattnet. Många nya linjer har 
redan startats och det gäller att vi hänger 
med nu när det går i den riktningen. Det 
är viktigt även för besöksnäringen. 

– Regelförenklingar kommer vi alltid 
att behöva jobba proaktivt med. 

Hur kan du använda dina tidigare kon-
takter i arbetet?

– Jag har haft mycket nordiska kon-
takter på färjesidan som vi kan ha nytta 
av. Även inom de statliga verken har jag 
många kontakter. 

Hur ser du på möjligheterna till nyinves-
tering i branschen?

– Det är en nödvändighet men också 
ett problem att lösa. Någonting måste till 
från statsmakterna för att vi ska kunna 
lösa det. Om man till exempel skulle läg-
ga mer trängselskatt på vägarna kunde 
man lösa inte bara trängselproblemati-
ken i städerna, utan även investera i mer 
pendelbåtstrafik med samma biljettsys-
tem som övrig kollektivtrafik. Sen ska 
vi göra det på ett så hållbart sätt som 
möjlighet. Det får inte bli så att båttrafi-
ken blir ett miljömässigt sämre alternativ 
än de andra trafikslagen. 

Har du idéer hur vi ska få till en attraktiv 
besöksnäring?

– Jag tror att begreppet ”en levande 
skärgård” måste innehålla mer än bara 
en klyscha som det är nu. Det finns jätte-
mycket att göra. Varför ska till exempel 
mat till en skärgårdskrog eller butik leve-
reras stående på en brygga när alla andra 
får en obruten kylkedja? Vi måste kunna 
göra det mycket bättre så att det finns 
förutsättningar att bo och verka i våra 
skärgårdar. Det måste ju finnas något att 
besöka om det ska bli en ökad besöks- 
näring. Sen kan man självklart inte räkna 
med samma turtäthet som i städerna om 
man ska resa ut i skärgården. 

Hur ser du på bevarande av det historis-
ka tonnaget?

– Vi måste se till att bevara historiska 
fartyg och att det är möjligt för dem att 
verka i sitt rätta element bland övrig 
trafik. 

Vad är föreningens styrka och största 
nytta för medlemmarna?

– Att vi kan driva frågor gemen-
samt och utbyta erfarenheter. Alla små 
rederier kan inte driva frågor själva, det 

måste göras med gemensamma pengar. 
För att påverka politiker krävs en stark 
organisation. Att vara en samlad motpart 
till myndighetssverige är viktigt. Det 
välkomnar även myndigheterna som vill 
ha en enda motpart, inte flera. 

Hur kan föreningen utvecklas?
– Jag tror att vi kan utvecklas ge-

nom att vi gör oss intressanta för flera 
verksamhetskategorier, till exempel de 
mindre arbetsbåtarna. 

– Sedan måste föreningen måste vara 
proaktiv i miljöfrågor, annars blir vi 
snart akterseglade. Här måste vi stötta 
medlemmarna på ett bra sätt. 

Har du någon vision för Skärgårdsre-
darna?

– Min vision är att branschen ska 
vara en miljövänlig transportör för både 
pendlare och turister. Och att vatten-
vägarna nyttjas mer för att komma åt 
storstadens trängselproblem. Kan vi få 
hela föreningen att jobba mot den visio-
nen kommer vi att få en oerhört stark 
organisation.  

text & foto: leena tegevi

Anders Werner tillträder som ny vd för Skärgårdsredarna den 1 februari 2020. Hans bana till sjöss började  
i skärgårdstrafiken och på meritlistan har han bland annat 16 år som vd för Färjerederiet och 5 år som operativ  
chef i Gotlandstrafiken. Han har ett stort engagemang för skärgårdstrafik och kollektivt resande på vattnet.



De nya fartygen är systerfartyg till det 
helelektriska fartyget E/S Sjövägen men 
kommer att ha dieselelektrisk drift. 

– Våra passagerare är väldigt nöjda 
med E/S Sjövägen som har gått med  
batteri / eldrift nu i 5 år, säger Gustaf 
Myrsten på Rederi AB Ballerina. De 
tycker att det är tyst och bekvämt och 
därför satsar vi på flera fartyg av samma 
typ.

– Batteri / eldrift är en större investering 
men driftkostnaden är ungefär den-
samma, berättar Gustaf. Att vi inte har 
byggt in batteri/eldrift i de tre fartygen 
beror på att Trafikförvaltningen inte har 
beställt det den här gången. Fartygen är 
dock förberedda för att kunna sätta in 

batterier eller annan energilagringskälla 
till framdriften om ett sådant önskemål 
skulle framställas.

I och med den utökade kapaciteten 
kommer trafiken att utökas med längre 
dagar, från 05:30 till 00:30, samt tätare 
avgångar. Linjesträckningen förlängs 
till Ropsten där båtbyte sker till Stor-
holmen / Tranholmen som också ingår i 
linjesträckningen. Samma tidtabell gäller 
året runt. Totalt kommer 7 fartyg att 
vara  i trafik. Dessutom finns det några 
fartyg i reserv om behov uppstår. 

År 2018 reste c:a 1.1 miljoner med 
linje 80, prognosen för 2019 är närmare 
1.5 miljoner passagerare.

Tre nya fartyg 
till SjöVägen

FAKTA FÖR DE NYA FARTYGEN:
Antal passagerare: 190 och 30 cyklar,  
fullt tillgänglighetsanpassad.
Längd: 24,55 m
Bredd 7,00 m
Djupg 1,85 m
Fart: 12 knop
Isgående: Ja, genom att de har köl-
kylning kan de gå i den brutna is som 
finns i Stockholms hamn.
Material: Komposit, isförstärkt
Varv: Faaborg Vaerft A/S, Danmark
Maskineri: 2 st Scania dieselgenera- 
torer á 270 kW samt 2 st elmotorer  
á 125 kw som driver propellrarna
Byggår: 2020
Trafik: Linje 80, Sjövägen

Rederi AB Ballerina har beställt tre nya båtar avsedda för linje 80  
i Stockholm, den som kallas för SjöVägen. Fartygen kommer att  
levereras under kvartal 1, 2020.

text: leena tegevi
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För medlemmarna inleddes höstmötet 
med en båttur och lunch ombord på 
passagerarfartyget Lyrön. Därefter var 
det mötesförhandlingar i Eriksbergshal-
len. Vid mötet presenterades Skärgårds-
redarnas nya VD Anders Werner, tidigare 
bland annat rederichef för Färjerederiet 
och operativ chef vid Destination Got-
land. Han kommer att börja sin anställ-
ning 1 februari 2020.

Efter höstmötesförhandlingarna fick 
guldutställarna möjlighet att berätta om 
sina produkter och nyheter. Moderator 
var Anders Olsson från Kust Event. 

Först ut var Kristofer Hansson från 
Diesel Power som har ett brett sortiment 
av agenturer, vilket han framhöll som en 
styrka för företaget. Andreas Cederqvist 
från Trans Auto presenterade ett nytt 
varumärke för framdrift, Veth Propul-
sion, en hybridlösning som kan minska 
bränsleförbrukningen drastiskt genom  
dubbla kraftkällor i transmissionen.

Volvo Penta och Imatech represente-
rades av Johan Inden, Volvo Pentas VD 
för region Europa,  som med inlevelse 
berättade om hur elektromobilitet för-
ändrar fordonsvärlden och inom en nära 
framtid också kommer att förändra hur 
vi planerar våra städer och infrastruktur. 

Mikael Olin från Ramantenn och Peter 
Knutsen från Blue Flow berättade om en 
framtid med digitalisering och elektronik 
ombord. 
 Anders Olofsson från SwedMotor 
berättade om marina motorer och 
framdrift och Jan Wargh från Kewatec 
Aluboats avslutade med en spaning om 
hur framtidens skärgårdsbåtar kommer 
att vara konstruerade.

På kvällen bjöds det på middag och 
underhållning av Claes Malmberg med 
musiker i Blå Hallen. 

Leverantörsmässan
Torsdagen den 3 oktober invigdes  
Skärgårdsredarnas leverantörsmässa av 
Erik Froste, rederichef för Färjerederiet. 
Han pratade  bland annat om utmaning-
en mot klimatneutralitet och uppmanade 
besökarna att ha en dialog med leveran-
törerna som har kunskapen. 

Mässan besöktes av drygt 400 del-
tagare, vilket är en ökning från 2017. 
Bland annat besöktes den av kollegor i 
passagerarfartygsbranschen från Norge, 
Danmark, Finland och Island.

Välbesökt höstmöte 
och uppskattad mässa
Skärgårdsredarnas höstmöte 2 – 3  
oktober hölls på Eriksbergshallen  
i Göteborg i samband med att  
leverantörsmässan anordnades  
för fjärde gången. Runt 100 med- 
lemmar fanns på plats.

Proffsig underhållning på M/S Trubaduren.Claes Malmberg underhöll.

Johan Inden, Volvo Pentas VD för region  
Europa.

Nina, Henrik och Leena på Skärgårdsredarna stod bakom arrangemanget med mässan. 
FOTO PÄR-HENRIK SJÖSTRÖM
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54 nöjda utställare och intresserade be-
sökare skapade tillsammans en trivsam 
och familjär stämning där det goda sam-
talet stod i centrum. Mässan avslutades 
med mässmingel och prisutdelning i 
mässquizzen. Två rederier hade alla rätt 
och förstapristagaren Ingmarsö Sjötjänst, 
som utsågs genom dragning, fick ett års 
fri serviceavgift i föreningen. Tvåa blev 
Sällskapet Trafik i Hjo som fick ett års fri 
fartygsavgift och på en hedrande tredje-
plats kom Laponia Rederi.

På kvällen träffades utställare och 

medlemmar vid den uppskattade skal-
djurskryssningen på M/S Trubaduren 
med sin duktiga showande besättning. 
Ett mycket uppskattat arrangemang med 
fantastiska skaldjur och bra musik.

Nordiskt möte 
På fredagen var Skärgårdsredarna värd 
för det nordiska mötet NordPass med 
branschorganisationerna i Finland, 
Island, Norge och Danmark. Man disku-
terade bland annat en gemensam nordisk 
försäkringslösning samt bemannings- 

och behörighetskrav i de olika länderna. 
En gemensam framtida utmaning är 
klimat- och miljöanpassning, och i de 
nordiska länderna pågår projekt med 
olika inriktning. Lösningar som  biogas, 
biodiesel, batteri- och hydrogendrift 
provas och samtliga var överens om att 
det behövs långsiktiga strategier för att 
klara fossilfriheten. 

text & foto: leena tegevi

NordPass deltagare från Finland, Sverige, Norge, Island och Danmark. 
FOTO NINA YNGVE

Fr v prisutdelarna Nina Yngve och Bertil Pevantus samt första-
pristagaren Ulla Holmbäck från Ingmarsö Sjötjänst.

Leverantörsmässan besöktes av drygt 400 deltagare.
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1976 överlät han rörelsen på Enskär Sjö- 
transport HB och satsade helhjärtat på  
fiske i stället med sin nybyggda båt Ari-
ane. Ulos söner Magnus och Kent följde 
med sin far och blev också fiskare. 

Trålaren Ariane såldes 1997 och i stället 
inköptes en garnbåt, en Stigfjord 33, som 
fick ärva namnet Ariane. Med den båten 
började Magnus också köra skolskjuts 
och även förnödenheter till krogarna i 
skärgården, samtidigt som han fiskade.

För att sälja sin fisk öppnade Magnus 
och Lotta Rammus fiskaffär i Refsnäs. Af-
fären hade bara öppet fredag och lördag, 
då ju Magnus inte var ute och fiskade. 
Denna affär blev en succé. Folk stod i kö 
långt ut på vägen, minns Lotta. 

Fiskebåten såldes och under år 2000 
var Magnus och Kent inhyrda skeppare 
åt Enskärs Sjötransport och vid årsskiftet 
förvärvades trafiken och fartygen Lottina 
och Moneta som Enskärs Sjötransport 
drivit. 

Under de första åren kördes både taxi-
turer och den ordinarie trafiken

– Det var lite sömn och vi körde både 
dag och natt under sommaren, minns 
Magnus. 

Lottina, som fortfarande tillhör Refs-
näsbolaget, byggdes 1986 i Kallhäll och 
kan ta 80 passagerare.  Moneta var något 
äldre, byggd 1980 i Gryt och god för 63 
passagerare.

År 2004 inköpte Refsnäs Sjötransport 
tjänstebåt 166 från Sjöfartsverket som 
gavs namnet Boppa. Detta var en kraftig 
båt som kunde forcera is om det skulle 
vara nödvändigt. Hon hade begränsat 
passagerarantal till 12 personer.

År 2014 bestämde sig Magnus och 
Kent för att gå skilda vägar och då såldes 
taxibåten Nilla och därmed upphörde taxi- 
verksamheten. 

Under samma år såldes Moneta till 
Ängsholmens Rederi AB i Stockholm men 
redan året efter kom hon till Ressel Re-
deri AB där hon fick det anrika namnet 
Kungsholm. 

I stället köpte Refsnäs Sjötransport  
Romina från Ornö. I Roslagen fick hon 
behålla sitt namn. Nyförvärvet hade  
större passagerarkapacitet och kunde ta 
med sig 100 personer. Hon var ursprung-
ligen byggd som passagerarpendel för  
Göteborgs Hamn och hon var först i ra-
den med dopnamnet Älv-Snabben 1. 

– Under tiden som sommartidtabellen 
gäller finns inte utrymme till annan fart 
än den trafik som är tidtabellstyrd, förkla-
rar Magnus. Men under vår, sommar och 
höst kör vi ändå en hel del bröllop. Under 
2018 hade vi 25 sådana uppdrag. Vi har ju 
flera fina krogar här ute som lockar gäster. 
Ett litet avbräck blev det för några år se-
dan då krogen på Fejan eldhärjades, men 
den öppnade igen under midsommarhel-
gen i år.

– Förra året, 2018, sålde vi vår lilla 
Boppa till Klart Skepp i Stocksund. Där 
ska hon heta Båtsman af Ideskär, erfar 
Magnus. I stället inköptes från Sjöfarts-
verket dess tjänstebåt 354 som fått nam-
net Lusca, döpt efter ett sjöodjur i Kari-
biska havet som är en blandning av haj 
och bläckfisk. Orsaken till båtbytet var att 
Lusca är större och bättre kan bryta is för 
Lottina när så erfordras.

– Att driva trafik som är föremål för 
upphandling innebär ett stort ansvar för 
ett litet rederi, men vi har ett bra samar-
bete med Blidösundsbolaget och har flera 
år kvar på avtalet, så det känns tryggt,  
avslutar Magnus.

text & foto: krister bång

Ulo Rammus flydde från Estland under kriget och bosatte sig i Refsnäs 1948. Liksom sin far blev han fiskare  
och köpte fiskebåten Tiir som var byggd 1956 och som han fiskade med fram till 1974. Samtidigt hade han redan  
under 1960-talet gjort regelbundna turer på en matarlinje för Waxholmsbolaget mellan Refsnäs och Tjockö,  
Lidö och Fejan. Tidigare hade det endast funnits sporadiska turer.

Refsnäs Sjötransport
WAXHOLMSBOLAGETS LOKALA REPRESENTANT
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RED NOT:
De reguljära turerna går även till ön Lidö och i sommar  
har Refsnäs Sjötransport haft ett samarbete med Neste  
och kört på 100 % HVO och det har fungerat bra.

På Lidö pågår ett projekt kallat för Zero Island (läs nedan) 
och därför använder man HVO (bränsle utan fossila utsläpp) 
vid dessa resor. 

Fossilfri besöksnäring
Zero Island är en del av Lidö, som ligger i Stockholms skär-
gård, utanför Norrtälje. Tillsammans med Neste har Lidö 
Värdshus startat ett projekt för att göra Lidö till ett fossilfritt 
mål för besöksnäringen på ett år. Projektet heter Zero Island 
och går ut på att hitta lösningar som bidrar till en fossilfri 
framtid och därmed bidra till regeringens målsättning att 
Sverige ska bli nettoneutralt gällande utsläpp av växthus- 
gaser till 2045. Man jobbar med områdena mat, energi,  
boende, transport och avfall.

På värdshuset bjuds en Zero Menu och byggnaderna på 
ön har utrustats med solpaneler, luftvattenvärmepumpar 
och LED-lampor. Propangas, som vanligtvis används vid 
matlagning, har ersatts med biogas. Ön har också bytt till 
grön el. En solcellspark har anlagts och fordonen på ön 
drivs med fossilfritt drivmedel. Detta har resulterat i en 80 % 
koldioxidbesparing. 

Se filmen om Zero Island på:  
https://www.neste.com/sv/journey-tozero/grandopening/

Överst: Magnus Rammus ombord på Romina. 
Under till vänster Romina och till höger Lottina. Nedre raden  
till vänster Lusca och till höger Boppa. 



Specialbehörigheter 
och certifikat
Den här tredje delen i serien om 
utbildning och behörigheter handlar 
om specialbehörigheter och certifikat 
samt förnyelse av behörigheter. Jag 
tänkte också avsluta med att beröra 
ämnet läkarintyg och endorcement.

I den första artikeln (Skärgårdsredaren nr 
119) beskrevs hur man på olika sätt upp-
fyller kraven för att få ut en grundläggan-
de fartygsbefälsbehörighet. För dem som 
jobbar i skärgårdstrafiken är det oftast 
frågan om fartygsbefäl klass VIII, VII eller 
VI beroende på vilken typ av fartyg man 
ska tjänstgöra på. Alla behörigheter är 
giltiga i fem år och måste sedan förnyas. 
Vid förnyelse ställs krav på att man varit 
aktiv under behörighetens giltighet. Hur 
mycket och på vilket sätt beror på vilken 
behörighet det gäller.

Vid sidan av själva befälsbehörigheten 
krävs sedan också ofta ett eller flera oli-
ka typer av certifikat eller intyg. I förra 
avsnittet (nr 219) beskrevs reglerna för 
grundläggande säkerhetsutbildning och 
sjukvård. I det här avsnittet tänkte jag be-
röra krishantering och radio.

Certifikaten Avancerad brandbekämp- 
ning, Räddningsfarkoster och Beredskaps- 
båtar är oftast inte aktuellt på skärgårds-
fartyg då de oftast saknar brandmanna- 
utrustning och sällan har livbåtar eller be-
redskapsbåtar. 

Generellt kan sägas att specialbehö-
righeter och certifikat alltid utfärdas av 
Transportstyrelsen efter utbildning och 
ev. även krav på praktik. Intyg utfärdas 
oftast av rederiet.

Krishantering (CCM)
Denna specialbehörighet krävs av alla 
seniorbefäl dvs befälhavare och överstyr-
man (samt i förkommande fall teknisk 
chef) om fartyget har minst 100 passage-
rare i sitt passagerarfartygscertifikat (vid 
trafik i närfart gäller detta krav alla pas-
sagerarfartyg)

Som grund för specialbehörigheten lig-
ger en utbildning på ca 3 dagar hos en god-
känd utbildningsanordnare. Behörigheten 
är giltig i fem år från att den utfärdas och 
kan förnyas genom antingen sjötid under 
dessa fem år (90 dagar på relevant fartyg, 
dvs ett fartyg där behörigheten är ett krav) 

eller genom en fortbildningskurs som är 
på en dag.

Om passagerarantalet är lägre krävs 
enbart intyg i ”Crowd managemant” vil-
ket är en utbildning som rederiet själva 
kan ge.

Radiobehörighet och certifikat
Krav på radioutrustning gäller alla passa-
gerarfartyg. Det är dock olika krav bero-
ende på fartområde. Normalt är det lägsta 
kravet det som gäller för GMDSS A1, dvs 
inom VHF täckningsområde, men för far-
tyg som bara framförs i fartområde E & 
D finns en möjlighet att förenkla denna 
utrustning något. Det bör väl numera ock-
så, efter införandet av PNF, finnas flera 
möjligheter att uppfylla funktionskraven 
även om jag ännu inte sett några andra 
lösningar än dem som föreskriften anger.

För fartyg som har utrustning enligt 
fullständig A1 krävs att alla befäl har 
ROC-certifikat (plastkort) samt Special- 
behörighet för ROC. Det är alltså nöd- 
vändigt att ha båda. Bara en specialbe- 
hörighet är inte giltig utan tillhörande 
certifikat. Denna något tillkrånglade ord-
ning har sin grund i att just radio inte bara 
regleras i sjöfartens regelverk utan också i 
den Internationella telekonventionen. 
Om man däremot tjänstgör på ett fartyg 

med förenklad utrustning räcker det med 
bara certifikat. Certifikatet är giltigt livet 
ut. Specialbehörigheten är giltig i fem år 
och förnyas genom sjötid. Kravet är att 
man tjänstgjort på ett fartyg där special-
behörigheten är ett krav och då minst 12 
månader under 5 år eller 3 månader under 
de sista 6 månaderna av giltigheten. Alter-
nativet är att genomgå en fortbildnings-
kurs på en dag.

Som alternativ till ROC-certifikat ac-
cepteras för fartyg med begränsad utrust-
ning också ett SRC-certifikat (VHF cert) 
från Nämnden för båtlivsutbildning. 

Förnyelse av fartygsbefälsbehörigheter 
Efter fem år med en behörighet är det dags 
att förnya den. Om du varit aktiv under 
tiden och jobbat i en befattning där du an-
vänt behörigheten är det oftast ganska en-
kelt att förnya den. Det är bara att skicka 
in en ansökan via ”sjömanswebben”.

Kravet på tjänstgöringstid varierar be-
roende på vilken behörighet det gäller.

För FB VII och VI inre fart samt FB VIII 
behövs 6 månader på fartyg minst 20UR

För begränsad FB VIII gäller samma 
krav men det kan fullgöras på ett fartyg 
om minst 6 meter istället för 20 UR.

För de obegränsade behörigheterna 
K-FB VII behövs det 12 månader under  

text: daniel lindefors winblad foto: leena tegevi
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5 års tid eller 3 månader under de sista  
6 månaderna av behörighetens giltighet 
på fartyg minst 20.

Man utgår normalt ifrån att en ansö-
kan om förnyelse kommer in i samband 
med att den gamla går ut. Om man vän-
tar längre så är praxis att man då räknar 
tjänstgöring bakåt i tiden 5 år från den 
dag ansökan inkommer. Du kommer då 
alltså ”förlora” den tjänstgöring du gjor-
de i början av behörighetens giltighet.

Ett krav för förnyelse är också att du 
har ett läkarintyg som visar att kraven på 
syn och hörsel är uppfyllda. Intyget får 
inte vara äldre än 2 år.

Om du inte uppfyller kraven för för-
nyelse finns möjligheten till fortbildning. 
Om det gäller en FB VIII eller begränsad 
FB VIII så är det en ny FB VIII-examen 
som gäller. När det gäller behörigheter 
FB VII och uppåt så kan man gå en fort-
bildningskurs, ofta kallad ”behörighets-
förlängning”. Det får man göra om det är 
max 10 år sedan den förra behörigheten 
utfärdades och om du inte redan en gång 

har förlängt behörigheten på detta sätt.  
I så fall ska Transportstyrelsen fatta ett 
särskilt beslut om hur du ska komplettera 
för att återfå din behörighet.

Läkarintyg
Ett läkarintyg för sjöpersonal omfattar 
två delar. Det ena är undersökning av syn 
och hörsel och det andra är en bedömning 
av hälsotillstånd. Båda dessa vägs sedan 
ihop i en tjänstbarhetsbedömning. Alla 
som tjänstgör på svenska fartyg ska ha ett 
svenskt läkarintyg.

Kraven är olika för olika befattningar 
och för olika fartområden. De flesta som 
jobbar på däck måste uppfylla de hög-
sta kraven på syn och hörsel, det som då 
benämns ”Däck, säkerhetsbesättning”. 
Dessa krav är samma oberoende av fart-
område. 

När det gäller hälsostatus så är det lä-
karen som ska göra en bedömning om 
du är frisk nog att tjänstgöra till sjöss i 
avsedd befattning och fartområde för din 
egen och fartygets säkerhet. Läkaren ska 
utgå ifrån IMOs riktlinjer.

Intygen kan ges som obegränsade eller 
begränsade. Ett begränsat läkarintyg har 
ett begränsat giltighetsområde. Obegrän-
sade intyg gäller i hela världen.

För tjänstgöring i inre fart räcker det 
med en undersökning av syn och hörsel. 
Här gör alltså läkaren inte någon direkt 
bedömning av ditt hälsotillstånd i övrigt. 
Det innebär inte att du får vara hur sjuk 
som helst. Kravet är fortfarande att du ska 
vara frisk nog för din befattning men det 

behöver inte styrkas med läkarintyg. Det 
är alltså en bedömning som redaren måste 
göra i samråd med den anställde och ev. 
företagshälsovård. Även om det alltså inte 
krävs något läkarintyg så är den anställde 
skyldig att själv ”övervaka” sitt hälsotill-
stånd och uppsöka läkare om det försäm-
ras på ett sätt som kan påverka förmågan 
att verka som sjöman. Det man fram-
för allt skall fokusera på är sådant som 
snabbt kan göra en person ”inkapacite-
rad” dvs som gör att man snabbt förlorar 
förmågan att utföra arbetet på ett säkert 
sätt. Att bli medvetslös är såklart det mest 
dramatiska men även andra tillstånd kan 
leda till ”inkapacitering” tex även lindrig 
epilepsi eller diabetes. Ofta går sjukdomar 
att behandla på ett sätt som gör att detta 
inte händer men då måste behandlingen 
vara väl avvägd och fungerande.

Obegränsade och begränsade intyg gäl-
ler i upp till 2 år. Intyg för inre fart gäller i 
upp till 4 år. Det är läkaren som avgör om 
det finns skäl att begränsa tiden.

Läkarintyg ska, liksom behörigheter 
och certifikat, medföras vid tjänstgöring.

Utländska behörigheter
Grundkravet för att tjänstgöra på ett 
svenskt fartyg är att man har en svensk 
behörighet eller ett sk ”endorcement” där 
man ”översätter” behörigheten till svens-
ka. Kravet gäller både grundbehörigheten 
och ev specialbehörigheter. Undantaget är 
manskapsbehörigheter som är giltiga utan 
”endorcement” om de är utfärdade av ett 
EES-land. Det är Transportstyrelsen som 
utfärdar ”endorcement” efter ansökan. 

Grundprincipen är att behörigheter 
utfärdade av ett EES-land endorceras till 
samma giltighet som i utfärdandelandet. 
Detta gäller dock bara rättigheter utanför 
inre fart. Speciella rättigheter i inre fart 
endorceras normalt inte. 

Certifikat utfärdade av EES-länder gäl-
ler i Sverige.

Utanför EES så har Sverige avtal med 
Filipinerna och Ryssland. För övriga län-
der är det inte möjligt att få endorcement. 

Krav på  
radioutrust-
ning gäller alla 
passagerar-
fartyg.  
Det är dock 
olika krav 
beroende på 
fartområde.
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Miljödebatten blir allt mer påtaglig. Den handlar om allt från plastpåsar och 
förpackningar till minskad bränsleförbrukning. Gemensamt för merparten av 
de miljöförbättringar som genomförs på fartyg idag är att de är kopplade mot 
koldioxidutsläpp (CO2) vilket är direkt kopplat till bränsleförbrukning.  
Naturligtvis finns det andra miljöaspekter att ta hänsyn till, men artikeln  
nedan fokuserar på CO2. 

När det gäller olika typer av fordon har 
bilindustrin kommit längst där exempel- 
vis Toyota var tidigt ute med sina hybri-
der, en kombination av förbrännings-
motor och elmotor med ett batteripaket. 
Senare har vi mötts av rena elbilar och 
laddhybrider. De senaste två åren har vi 
sett en markant ökning i efterfrågan även 
hos våra marina kunder. 

Under Skärgårdsredarnas årsmöte 
genomförde jag en presentation kring 
möjliga laddhybridlösningar, 100 pro-
cent eldrift och vad Trans-Auto kan och 
kommer kunna erbjuda inom kort för 
den skandinaviska marknaden. Intresset 
tycks vara stort inom den svenska passa-
gerarfartygstrafiken vilket är glädjande, 
men vilken lösning ska man fokusera på 
och vilka aspekter måste man ta hänsyn 
till? 

Generellt kan man säga att elmotor-
drift, oavsett 100 procent elektrisk drift 
eller laddhybrid, främst bör nyttjas vid 
lägre farter. Fartygsskrov tillsammans 
med fartygsvikt är helt avgörande kring 
det uppkomna släpmotståndet i vattnet, 
vilket kräver en viss energimängd.  
Därför bör man mäta fartygets faktiska 
energiåtgång vid olika hastigheter. Där- 
efter bör man ta i beaktande hur stor 
batteribank fartyget har plats för samt 
eftersökt körsträcka. Detta är något vi 
kan hjälpa er med vilket sedan blir ett 
bra underlag för själva projekteringen. 

Som tidigare nämnts ser vi att eldrift 
vid låga hastigheter är att föredra, detta 
innebär också att man inte behöver di-
mensionera elmotorn efter förbrännings-
motorns maxeffekt.

Transfluid – Hybridlösningar
Sedan ett par år tillbaka har vi erbjudit 
Transfluids hybridlösning. En kvalita-
tiv lösning inklusive kontrollsystem. 
Förbränningsmotorn appliceras på 
vänstra sidan enligt bilden nedan. 
Motorn ansluts tillsammans med en till- 
och frånslagbar koppling för att kunna 
koppla ifrån förbränningsmotorn vid 
eldrift. Därefter sitter en transmission 
som driver elmotorn men även går vidare 
direkt till backslaget. 

Fördelen med denna lösning är att 
nuvarande backslag kan behållas och 
motorn flyttas ca 70 cm föröver.     

 
Veth Propulsion
Twin Disc har sedan drygt ett år till- 
baka investerat och köpt företaget Veth 
propulsion (Veth). Detta bolag har 
vunnit ett antal innovationspriser. De 
erbjuder roderpropellrar, bogpropeller- 
lösningar inklusive kontrollsystem. Vissa 
bogpropellermodeller kräver inte tunnlar 
i fartyget. Veth har sedan många år även 
kunnat erbjuda hybrid eller el-lösningar. 
Fördelen med denna lösning är att den 
blir väldigt kompakt i fartyget. Leveran-
tören ser generellt inte några problem 
med att anpassa sina enheter till befint-
liga skrov. På den vänstra bilden ser ni 
en ren eldrift ~500kW/enhet med ett 
höjdmått om ca 450 mm från skrovet, de 
andra bilderna är en hybridlösning med 
frikoppling för förbränningsmotorn.

Twin Disc – Hybridlösning
Under årsmötet hade vi världspremiär för 
Twin Dics kommande hybridlösningar. 

I denna lösning använder Twin Disc en 
standard marinväxel vilket ger samma 
installationsförutsättningar. Därmed kan 
ett befintligt backslag bytas ut utan att 
ändra propellerarrangemang eller infäst-
ningar av backslag. Backslaget anpassas 
för elmotor och en hydraulisk kontrol-
lerad koppling för i- och urkoppling av 
förbränningsmotorn. Skillnad i installa-
tion från en klassisk backslagsinstalla-
tion är att den hydrauliska kopplingen 
adderas mellan backslaget och motor 
och kopplingen kan anpassas mot olika 
svänghjul och svänghjulskåpor eller som 
fristående enhet. Kopplingen aktiveras 
genom oljetryck från marinväxeln och 
är helt integrerad. Denna enhet har en 
bygglängd om ca. 350 mm vilket innebär 
att motorn måste förflyttas. Kopplingen 
hanterar en marinmotor upp till 5000 
Nm, men större kopplingsmodell finns 
tillgänglig. 

På motsatt sida av backslaget från 
förbränningsmotorn sitter elmotorn 
placerad. Mellan själva elmotorn och 
backslaget appliceras en reduktion. 
Denna reduktion finns idag tillgänglig i 
utväxlingar 1,5 – 2,5:1 med en variation 
om 0,25 stegvis. Detta möjliggör stora 
valmöjligheter av elmotorer. 

Twin Disc MGE reduktionsväxlar
Denna nya serie av reduktionsväxlar är 
anpassade direkt mot en elmotor och 
kan drivas i bägge riktningar, vilket 
möjliggör att man använder elmotorns 
rotation för fram respektive back. Vid 
elmotordrift krävs ofta en reduktion för 
att matcha propellerns önskade varvtal 
i vattnet. Detta är en produkt vi länge 
önskat att se på marknaden och nu finns 
den tillgänglig hos oss. 
  
Andreas Cederqvist
Sales Manager Marine & Industrial
Trans Auto AB

Enklare teknik för konvertering  
till eldrift på mindre fartyg
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Båtarna vid kajen på Strandvägen är en 
välkänd vy och del av Stockholms stads- 
siluett. Men det få vet är att just här finns 
en världsunik samling av gamla ångbåtar. 
Motala Express och Frithiof, båda över 
100 år gamla, och Tiffany ägs och drivs 
idag av Ångfartyg Stockholms Omgif-
ningar AB. 

– De är som smycken och är en del av 
vår levande kulturhistoria, säger Tor Wil-
denstam enhetschef sjöfart på Stockholms 
hamnar.

Ångbåtarna finns i Stockholm tack vare 
en engagerad företagsledare med ett genu-
int intresse för teknik och motorer. Hans 
ambition var att fler skulle få ta del av 
båtarna och ångmaskinerna på nära håll. 
Han ville synliggöra ångmaskinens bety-
delse för industrialismen och på så sätt 
öka kunskapen och förståelsen om var vi 
är idag. 

Varsamt renoverade
De gamla fartygen och deras ångmaskiner 

är varsamt renoverade till originalskick.
– När vi underhåller och renoverar 

försöker vi göra som man gjorde förr.  
Vi behåller så mycket som möjligt i ori-
ginalutförande. Ungefär 95 procent av 
ångmaskinen är i original. Det finns inga 
reservdelar eller genvägar. Allt nytt måste 
anpassas och filas in, säger Robert Karls-
son, maskinist på Ångfartyg Stockholms 
Omgifningar AB.

Passagerarångfartyget S/S Motala Ex-
press byggdes i Jönköping 1895 med 
teknik från Skottland. Motala Express 
kallas också för ”Vätterns fånge” efter-
som fartyget byggdes fyra meter för långt 
för att kunna slussas genom Göta kanal. 
Men efter att tillfälligt kortats kunde far-

text: susanne snäll, kgk. foton: kgk

En samling svensk  
industrihistoria  

En unik samling ångbåtar, som en gång i tiden var navet i svensk industri i  
Mälardalen, finns idag bevarade vid kajen på Strandvägen i Stockholm. De över 
100 år gamla båtarna Frithiof och Motala Express har varsamt renoverats och 
drivs idag av Ångfartyg Stockholms Omgifningar AB som en del i en kultur-  
och industrihistorisk gärning. 
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tyget lämna Vättern och finns sedan 2010 
i Stockholm. Motala Express är restaure-
rat, K-märkt och både fartyget och ång-
maskinen är i originalskick. 

S/S Frithiof byggdes inför Stockholmsut-
ställningen 1897 på Södra varvet i Stock-
holm för att gå som passagerarbåt mellan 
Nybroviken och Djurgården och har gjort 
så fram till 50-talet. Numer är hon restau-
rerad med nyproducerade detaljer efter 
gamla metoder. På Frithiof finns ångma-
skinen fullt synlig mitt i fartyget.

S/S Tiffany är en liten lyxyacht byggd för 
att hedra ångmaskinen. Ångmaskin som 
sitter i båten är från Karlskrona-varvet 
och byggd någon gång på 1890-talet. Bå-
ten ligger idag på varv. 

Ångbåtstrafiken hade stor betydelse för 
samhällsutvecklingen i början av 1900- 
talet. Det var ett viktigt transportmedel 
för både människor och last bland annat 

mellan Stockholm och städerna runt Mä-
laren. Motala Express och Frithiof och 
alla de andra ångfartygen har varit med 
och skapat samhället och är en del av 
svensk industrihistoria.

Tre timmar att värma upp
En tur med ett ångfartyg kräver en hel del 
förberedelser. Ombord finns en kapten, en 
eldare, en maskinist och oftast en till två 
däcksmän. 

– Ångmaskinen drivs av ånga men ång-
pannan eldas idag med diesel och maski-
neriet behöver tid på sig för att kunna 
starta. Redan tre timmar innan avfärd 
börjar vi värma med underhållsvärme. 
Ångpannan måste värmas sakta för att 
inte orsaka skador, säger Robert Karlsson.

När ångmaskinen går snurrar propel-
lern och båten går framåt. Kaptenen styr 
men det är maskinisten som kör båten. 
Kaptenen skickar kommandon via en te-
legraf till maskinisten nere i maskinrum-
met. Behöver man backa slår man helt 
enkelt om och kör ångmaskinen bakläng-
es. Allt fungerar precis likadant som det 
gjorde i slutet på 1800-talet. 

Idag har allmänheten möjlighet att nju-
ta av ångfartygen genom att de hyrs ut 
till möten, bröllop, middagar eller andra 
festligheter. Under säsongen 2019 från 
maj till september gjordes 70 turer och 
båtarna hyrdes även vid ett antal tillfäl-
len stillastående vid kajen. Både svenska 
och utländska gäster uppskattar turerna 
i skärgården i en ångbåt i originalskick. 

Många gäster passar också på att be-
söka maskinrummet och titta närmare på 
ångmaskinen. Där är det varmt, ibland 
upp till 45 grader. 

–  ”Här behöver man inte frysa” är den 
vanligaste kommentaren från gäster när 
de kommer ner i maskinrummet, säger 
Robert Karlsson.

Ångfartyg Stockholms Omgifningar AB 
ingår i företagsgruppen KGK och drivs 
som ett rederi där man kan hyra båtar-
na. Om man tittar noga på den gula skor- 
stenen på Motala Express eller Frithiof 
hittar man ett blått K som kommer från 
K:et i KGK:s logotyp. 

Läs mer om båtarna  
och charterverksamheten på:  
www.angbatar.se

En samling svensk  
industrihistoria  

Ångbåtstrafiken hade stor betydelse 
för samhällsutvecklingen i början av 
1900-talet. Det var ett viktigt trans-
portmedel för både människor och 
last bland annat mellan Stockholm 
och städerna runt Mälaren.
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Från kust & hav
Två nya pendelbåtslinjer i Stockholm
Stockholm fortsätter att satsa på sjöburen kollektivtrafik och 
testar två nya linjer till Vaxholm och Värmdö. Beslutet om att 
inleda försökstrafik på två nya pendelbåtslinjer fattades redan i 
samband med budget för 2019. Den ena linjen beräknas starta 
hösten 2020 och kommer att gå från Rindö i Vaxholm via Ramsö,  
Tynningö, Vaxön, Lidingö och Nacka till Stockholm. Den andra 
går från Ålstäket i Värmdö via Nacka till Stockholm och där 
beräknas trafiken komma igång våren 2022. Linjen Rindö–
Stockholm trafikeras redan i dag, men det nya blir att linjen  
kommer att gå under SL-flagg med SL taxa som de pendel- 
båtar som går exempelvis till Ekerö och den så kallade Sjövägen. 
Turtätheten kommer att öka då linjen får en större budget och blir 
mer pendlingsanpassad såsom resten av SL-trafiken. 

– Detta är en historisk pendelbåtssatsning när vi nu introdu-
cerar två nya försökslinjer och med det nästan dubblar pendel-
båtstrafiken i Stockholmsregionen. Pendelbåtar kortar restider, 
minskar trängseln och bilberoendet och gör Stockholmsregionen 
mer attraktiv och levande, säger Gustav Hemming (C), skärgårds- 
regionråd och ansvarig för sjötrafiken i Region Stockholm, i ett 
pressmeddelande. Med de nya linjerna behöver resenärerna inte 
åka via Stockholm city.

Sjöfartsutbildningen tillbaka i Härnösand
Sjöfartsutbildningen i Härnösand lever vidare med intag HT-
2020. Detta tack vare en politisk samsyn i Härnösand i kombina-
tion med ett enormt tryck från branschen, enligt ett meddelande 
från Härnösands kommun. Branschen välkomnar satsningen 
som förhoppningsvis leder till att fler matroser utbildas. 

Stora skador på Neptunus i dockan
När Oresund Drydocks flytdocka i Landskronas hamn i oktober-
fick slagsida vid ett strömavbrott låg vägfärjan Neptunus dockad 
där. Färjan slog i dockans insida och fick stora skador. Enligt 
Trafikverket måste man säkra färjan i dockan innan dockan kan 
sjösättas igen och Neptunus rätas upp så reparationsarbetet kan 
påbörjas. 

Neptunus har fått omfattande skador på propelleraggregat, 
maskiner och elsystem, både som ett resultat av slaget mot 
dockans insida och på grund av att vatten trängt in i maskinrum-
met. Men innan varvet, rederiet och försäkringsbolagen gjort en 
slutlig besiktning kan Trafikverket inte säga något om storleken 
på skadorna eller hur lång tid reparationerna kan ta.

Vågrätt i EU-kommissionens 
Platform for change
EU-kommissionens ”Platform 
for Change” syftar till att öka  
andelen kvinnor till transport-
sektorn inom EU och starta-
des av EU-kommisionären 
Violeta Bulc 27 november 
2017. I augusti 2019 valdes 
Vågrätt in i arbetet och ge-
nom att vara en del av platt-
formen är förhoppningen att 
andra trafikslag och bran-
scher kan lära sig av Vågrätts 
arbete. Föreningen Svensk 
Sjöfart var inbjudna för att 
presentera det svenska 

branschövergripande Vågrätt-arbetet för en arbetsmiljö i världs-
klass och nollvision gällande trakasserier och kränkande sär-
behandling. Under mötet berättade de bland annat om den av-
siktsförklaring som branschen arbetat fram, de workshops som 
pågått och forskningsprojektet som leds av Cecilia Österman 
från Linné-universitet samt att Chalmers kommer inkludera  
kränkande särbehandling i Basic safety-utbildningen.  
Mer information finns att läsa på www.ec.europa.eu/transport

Båtfaktorns betydelse belystes på Lighthouse-seminarium
Bara 3-5 procent av inlandstransporterna färdas på vatten.  
Trots att 70 procent av den svenska befolkningen bor inom  
fem mil från kusten och vi har en lång kustlinje och stora möjlig-
heter att använda de inre sjöfartslederna. Det berättade Carola 
Alzén från Mälarhamnar vid seminariet om hur man ska få fler  
transporter på vattenvägarna som arrangerades av Lighthouse  
i september.

I Holland har den stora utmaningen varit att bryta upp de per-
sonliga relationerna mellan speditörer och transportköpare och 
få alla att arbeta tillsammans, berättade Jan Snoeij från företaget 
4Shipping som skapat en öppen marknadsplats för transportkö-
pare, speditörer och rederier – ett smart bokningssystem där till 
exempel tids- pris- och klimatjämförelser på olika transportalter-
nativ jämförs.

Sjöfarten har emellertid andra fördelar när det gäller person-
trafiken, som t ex "båtfaktorn", vilket Karl Garme från KTH  
redogjorde för. Man har gjort en studie kring resvanor på färjor 
och den har visat att miljön, utsikten och atmosfären ombord  
gör resan attraktiv. Resenärerna läser mail men pratar även med 
andra resenärer, något som skiljer från andra transportmedel. 
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Cecilia Österman från Linné- 
universitet. FOTO: LINDA SUNDGREN

Utö Rederi
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INFORMERAR
14 miljoner mer till Kustbevakningen
Kustbevakningen föreslås få höjt anslag med 14 miljoner kronor 
från och med 2020. Det är mindre än vad myndigheten begärt. 
Den nu föreslagna höjningen är en del i regeringens budget- 
proposition och ingår i satsningen på rättsväsendet.Kustbevak-
ningens del i satsningen innebär att myndigheten ska stödja 
Polisen med sjö- och flygtransporter och flygspaning i polisiära 
insatser mot bland annat terrorism.
 – Vi är glada över att vara en del av statens satsning även 
om det här är en mindre summa än vi önskat oss. Jag ser det 
som ett första steg, säger Kustbevakningens generaldirektör 
Therese Mattsson i ett pressmeddelande. Fram till 2022 föreslås 
Kustbevakningen få totalt 42 miljoner kronor.

Vaktavlösning på Stiftelsen
Karl Karell har börjat sin tjänst som kanslichef för Stiftelsen 
Sveriges Sjömanshus. I slutet av september avtackades hans 
företrädare Christer Nordling. Sjökapten Karl Karell har varit le-
damot och de senaste åren ordförande för granskningsgruppen, 
som bereder stiftelsens beslut om vilka som ska belönas. Han är 
därför väl insatt i Stiftelsens verksamhet sedan tidigare. 

Anne Blomberg död
Anne Blomberg avled den 27 juli efter en längre tids sjukdom. 
Anne var rederichef för Mälaröarnas Ångfartygs AB med ångfar-
tyget Drottningholm från 1982-2013. Hon ansvarade bland annat 
för ångfartygets återuppbyggnad efter den svåra branden 1980. 

Ny fartområdesindelning
Transportstyrelsen har föreslagit vissa ändringar i koordinaterna 
för fartområdesindelningen. 

Bland annat innebär det att samtliga tidigare dispenser med 
utflyttade fartområdesgränser nu blir permanenta. I Kalix kom-
mun finns exempelvis ön Malören som trafikeras av bland annat 
Laponia Rederi från Luleå. Från 2010 har det har krävts dispens 
för att gå ut till ön. Med den nya indelningen får man nu möjlighet 
att gå till såväl norra hamnen som till hamnen på sydsidan utan 
dispens.

Medlemsnytt

för att Transportstyrelsen inte 
kan ge besked när, eller ens om 
delegationsföreskriften kommer 
på plats i närtid. 

för alla leverantörer, besökare 
och den härliga stämningen 
under Skärgårdsredarnas  
Leverantörsmässa.

Kustbevakningen

Personnytt
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30 ★ Skärgårdsredaren 4 -19



w

AI-assistent minskar bränsleförbrukning
Med hjälp av AI (artificial intelligence) minskar bränsleförbruk-
ningen med 2-3 procent enligt Stena Lines pilotprojekt på Stena 
Scandinavica. Senast 2021 ska 37 Stena-fartyg har fått instal-
lerat AI-assisten Stena Fuel Pilot ombord. AI-assistenten går 
igenom olika scenarion och tar till hänsyn exempelvis strömmar, 
väderförhållande, vattendjup och hastighet för att sedan be-
stämma en optimal rutt.

26 färjor får energimätningssystem
METS Technology har tillsammans med system- och mjukvaru- 
leverantören Blueflow Energy Management blivit utsedda att 
leverera kompletta system för energimätning till Trafikverket 
Färjerederiet. Installationen kommer att stödja Trafikverket i 
deras pågående arbete med att reducera utsläpp av koldioxid 
samt reducera energiförbrukningen på deras vägfärjor över hela 
landet. METS Technology systemintegration kommer att vara 
huvudansvariga för projektet och hantera konstruktion, installa-
tion och driftsättning medan Blueflow levererar kompletta ener-
gimätsystem bestående av mjukvara  samt speciellt anpassad 
hårdvara. Totalt 26 vägfärjor kommer att utrustas med Blueflow 
systemet. Systemet har redan testats i några år på vägfärjan 
Nina, där det har fungerat mycket bra.
 Peter Knudsen som är vd på Blueflow Energy Management 
tycker att Färjerederiet är en drömkund och menar att det blir  
ett viktigt verktyg för deras miljöarbete.
 Färjerederiet arrangerar utbildning för ombordpersonalen i 
ecoshipping vid den egna anläggningen i Vaxholm. Syftet är 
att minska förbrukningen av drivmedel och därmed reducera 
utsläpp vid manövrering. Det nu upphandlade systemet gör det 
möjligt att detaljerat följa upp den faktiska bränsle- och energi-
förbrukningen ombord.

Det man mäter ombord är:
Bränsleförbrukning i liter/h  
och liter/nautisk mil
Energiförbrukning elektrisk i 
kWh, landström såväl som  
generatorernas förbrukning.
Identifiering var energin tar  
vägen ombord om sensorer 
finns för olika system ombord.
Dessutom skapas automatiska 
rapporter med förbrukning; 
veckovis, månadsvis, tertialvis 
och årsvis. Det ska gå att ta  
ut egna rapporter som skräd-
darsys.

Installationsprojektet startade 23 september och kommer att 
pågå i 18 månader. Arbetet genomförs i dialog med berörda  
färjeleder. (KÄLLA TRAFIKVERKET)

Svensk teknik gör Viking Glory till ett av världens  
klimatsmartaste fartyg
Viking Lines nya fartyg Viking Glory som för närvarande byggs 
i Xiamen i Kina ska bli ett av världens klimatsmartaste fartyg, 
enligt rederiet. Innovativ miljöteknik testas och utvecklas till-
sammans med flera nordiska partners. Fartyget kommer att 
rustas med flera tekniska innovationer för att minska utsläpp 
och klimatpåverkan. Miljötekniken utvecklas i samarbete med 
nordiska partners såsom ABB, Climeon, Wärtsilä, Projektia och 
Deltamarin. Viking Lines målsättning är att Viking Glory ska för-
bruka 10 procent mindre bränsle än det till storleken mindre far-
tyget Viking Grace, som kom i trafik 2013. Viking Glory som ska 
gå varje kväll från Stockholm till Åbo kommer i trafik 2021. 

97 % minskade partikelutsläpp på Hönöleden
Under hösten 2019 installeras nya elverk ombord i färjorna för  
att minska utsläppen från trafiken på Hönöleden. När installatio-
nerna är klara innebär det 97 procent minskade partikelutsläpp 
på leden. Hönöleden går strax norr om Göteborg och transporte-
rar dagligen 10 000 personer med fyra stora vägfärjor.
  – Vi har valt den modernaste lösningen och den överträffar lag-
kraven rejält! Förutom minskade utsläpp är målet att även minska 
bränsleförbrukningen, säger Peter Peterberg, miljösamordnare 
på Färjerederiet.
 I varje färja finns två dieselgeneratorer. Genom att ersätta en 
av dessa och använda ett miljövänligt bränsle och samtidigt köra 
med katalysator, reduceras utsläppen av kväveoxider med 97 
procent enligt rederiets beräkningar. Maskinerna installeras i en 
färja i taget, för att inte påverka trafikflödet på färjeleden. När 
arbetet är klart har alla fyra färjorna uppgraderats med det nya 
systemet. Planerad trafikstart för den första uppgraderade väg-
färjan Ada är i mitten av oktober. Därefter ska samma utbyte och 
uppgradering göras på resterande tre färjor på Hönöleden.

FAKTA:
Utsläppsminskningar med nya dieselgeneratorer Hönö:
• NOx (kväveoxider NO och NO2) reduktion ca 90 procent
• CO/HC 90 procent
• PM10 (partiklar) 97 procent
(KÄLLA TRAFIKVERKET)

Hydrogenfartyg för passagerartransport i Nantes
I franska Nantes erbjuds nu landets första kollektivtrafik på  
vattnet med en vätgasdriven pendelbåt. Fartyget Jules Verne 2 är 
extra tyst, säker och miljövänlig, enligt webbsidan TheMayor.eu 
som är de europeiska kommunernas portal. Pendelbåten drivs 
med en elmotor som får sin elektricitet från två vätgasbränsle- 
celler och den kan gå i trafik i 5-6 dagar på en tank vätgas. 
Resan mellan de två stadsdelarna Port-Boyer och Petit-port är 
bara 3 minuter lång. Båten tar 12 passagerare och 6-10 cyklar.
Métropole i Nantes har finansierat pendelbåten med 354 000 
euro av den totala kostnaden på 678 000 euro. Den franska 
miljö-och energibyrån (ADEME) och regionen står för resten av 
finansieringen. Förutom den nya vätgasdrivna pendelbåten har 
man invigt ett nytt vätekraftverk i området. Operatören Semitan 
har lanserat en kombinerad produktions-och distributionsstation 
för vätgas som kallas MuLTHy. Den producerar 80 kg väte per 
dag, tillräckligt för att driva 40 fordon. Väte är en lagringsbar en-
ergikälla som inte ger några CO2-utsläpp, och som kan produce-
ras överallt. Målet är att ge mer långsiktig tillgång till väteenergi 
i området och att uppmuntra företag och enskilda att investera i 
sådana fordon. MuLTHY representerar en investering på  
1 970 000 euro, som finansieras av Nantes Métropole  
med 957 000 euro och med 1 013 000 euro i EU-medel.
(KÄLLA: THEMAYOR.EU, HTTPS://WWW.THEMAYOR.EU/EN/HYDROGEN-POWERED-
SHUTTLE-TO-TRANSPORT-PASSENGERS-IN-NANTES)

Miljö & teknik

Installation av energimätnings-
system på vägfärjan Nina.
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Installation av dieselgenerator i vägfärjan Ada.
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Förslag att förlänga ekobonusen till 2022
Regeringen föreslår att ekobonussystemet förlängs med  
50 miljoner kronor per år till 2022. Bonusen är tänkt att snabba 
på en överflyttning av godstransport från väg till sjöfart.

Nytt superbatteri av papper
Forskare vid Mittuniversitetet i Sundsvall har tagit fram ett nytt 
superbatteri för energilagring i stor skala. Den nya batteritek-
niken kan få en nyckelfunktion vid övergången till ett fossilfritt 
samhälle. Tanken är att superbatterierna i containerstorlek ska 
kunna användas för att lagra ström från vindkraftparker och  
stora solkraftanläggningar, men tekniken kan också användas 
för batterier i hushållsstorlek. Batteriet som främst består av be-
struket papper är billigare än den teknik som finns på marknaden 
idag och har konstruerats för att lagra stora mängder ström. 
 I praktiken är det ett vanligt smörpapper som bestryks med  
grafén, med den avgörande egenskapen att det kan lagra ström. 
Ett speciellt bindemedel, nanocellulosa, fulländar batteriets 
egenskaper. Det bestrukna smörpappret har tillverkats vid 
Iggesunds bruk i Hälsingland. Forskarna har bestrukit sex kilo-
meter av pappret som sedan kan packas lager för lager i en kok-
saltlösning. Mittuniversitetet är idag världsledande på batteriom-
rådet och forskaren Britta Andres beskriver den nanobaserade 
batteritekniken som ett genombrott. 
 – Vi har framför allt hittat ett sätt att tillverka effektiva batterier 
på ett billigt sätt. Dessutom är det en miljövänlig teknik från  
lokala råvaror, säger hon.
 Det nya superbatteriet är bara ett exempel på den framgångs-
rika batteriforskningen vid Mittuniversitetet. Forskarna har tagit 
fram ny teknik för att effektivisera batterierna till elbilar, man har 
också intresserat sig för de superbatterier – superkondensatorer 
– som antas vara nyckeln i övergången från fossila till förnyelse-
bara energikällor. (KÄLLA: SVT NYHETER)

Skeppsvrak lika stort som  
skeppet Vasa funnet utanför 
Vaxholm
Marinarkeologerna vid det 
nya museet Vrak – Museum 
of Wrecks, som är en del av 
Statens maritima och transport-
historiska museer, har under  

november undersökt historiska lämningar i en försänkning utan-
för Vaxholm. Upptäckten var häpnadsväckande – ett skeppsvrak 
lika stort som skeppet Vasa. Det är ett örlogsskepp från 1600- 
talet som troligen avsiktligt sänkts för att försvåra för inkräktare 
att ta sig sjövägen till Stockholm. Museum of Wrecks hoppas att 
de nu funnit Vasas systerskepp.

Minskat matsvinn på Mariella
På fyra månader har Viking Lines kryssningsfartyg Mariella 
minskat matsvinnet från ombordrestaurangerna med 40 pro-
cent. Matsvinnet har under perioden minskat med ca 27 ton, 
vilket motsvarar 70 000 matportioner. Det matsvinn som fortsatt 
uppstår används i sin tur för att producera biogas. Ombord på 
Mariella tillagas majoriteten av maten i ett och samma kök, där 
man har installerat vågar för att i detalj kunna mäta matsvinnet. 
Med hjälp av Winnows program kategoriseras, vägs och bokförs 
allt svinn digitalt. Därigenom kan man exempelvis spåra om svin-
net kommer från kökets tillagningsprocesser, de matmängder 
som har producerats eller det som gästerna inte har ätit upp.  
För att minska mängden överbliven mat på gästernas tallrikar ser 
Viking Line kontinuerligt över hur man kan påverka i en positiv 
riktning genom att justera både portionsstorlekar i á la carte- 
restaurangerna och hur maten ställs fram och serveras i buffé- 
restaurangerna. Där har en framgångsfaktor varit att byta ut stör-
re serveringskärl mot mindre portionsbitar av de olika rätterna.

Annie elektrifierad
Nu är Lyrleden på Orust elektrifierad. Det är den sjunde färje-
leden som konverterats till eldrift, som en del av Färjerederiets 
långsiktiga tonnageplan Vision 45. Klimatneutrala färjor är en del 
av Trafikverkets strategi för att uppfylla målet om nollutsläpp av 
koldioxid fram till år 2045. 
 Färjan Annie får sin energi från elnätet i land. Hon drivs av el via 
en kabel som matas in och ut på ett hjul som sitter monterat på 
sidan av fartyget. Det är en bullerfri gång och energiförbrukning-
en halveras, jämfört med dieseldrift. Under de två månader som 
Lyrleden drivits elektriskt har förbrukningen varit 1700 kWh per 
månad - ungefär detsamma som en normalvilla.
 Intresset för att ta färjan ut till Lyrön har ökat under senare år. 
Linfärjan transporterar 12 bilar och överfarten tar ett par minuter. 
Under sommaren har man i snitt räknat in 750 bilar per dag – och 
då tillkommer bussar, lastbilar och mc.

Echandia 
I oktober tillkännagav Echandia  ett nytt avtal för att investera 
i avancerad LTO-teknik (Litiumtitan-batterier) för den maritima 
marknaden och det  nya avtalet ger företaget tillgång till en  
dedikerad skandinavisk batterimodulfabrik med en initial ka-
pacitet på 100 000 moduler per år men på sikt upp till 300 000 
moduler per år. I praktiken innebär det att Echandia kommer att 
kunna leverera utsläppsfria batterier till cirka 300 medelstora 
passagerarfärjor per år. 

Miljö & Teknik

Kultur och boknytt

FO
TO

: M
U

S
E

U
M

 O
F 

W
R

E
C

K
S

34 ★ Skärgårdsredaren 4 -19



 

Bertel O. Steen Power Solutions förvärvar SwedMotors  
MTU-verksamhet
Bertel O. Steen Power Solutions (BOSPower) kommer att ta över 
distributionsansvaret för MTU i Sverige och Finland från januari 
2020 och förvärvet av SwedMotors MTU-verksamhet säkerstäl-
ler kontinuitet i försäljning och service för MTUs kunder i Sverige.

SwedMotor kommer att ansvara för MTU:s försäljnings- och 
serviceaktiviteter fram till januari och kommer därefter att fort-
sätta sin verksamhet med kvarvarande motormärken Hatz, Isuzu, 
Kawasaki och VM Motori samt transmissionsutrustning från 
Peerless och Tuff Torq. Båda företagen kommer att vara belägna 
i SwedMotors befintliga lokaler i Jordbro.

VIKTIG INFORMATION OM ELCYKLAR
Elcyklar ombord i D och E-fartyg
Transport av elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon enligt 
det förenklade regelverket för inrikes transport av farligt gods i 
fartområde D och E, TSFS 2019:39: 

Fordonen som medförs ombord av passagerare betraktas 
enligt ADR-regelverket som UN3171 FORDON, BATTERIDRIVET 
eller UTRUSTNING, BATTERIDRIVEN, farligt gods av klass 9. 
Därmed ska de stuvas på öppet däck, normal tur kan tillämpas. 

Nysatsning på Rindövarvet 
Nu står det klart att det blir fortsatt marin verksamhet på för- 
svarets gamla varv vid Rindö Smedja mittemot kastellet i 
Vaxholm. Senaste 5 åren har varvsverksamheten drivits av 
Sigge och Pia Björkskog under namnet Björkskogs Service AB. 
Verksamheten har levt under ett rivningskontrakt och det har inte 
varit möjligt att investera långsiktigt, samtidigt som efterfrågan 
har ökat från varvets kunder. När möjligheterna öppnades om 
ett långt hyreskontrakt togs beslutet att vidareutveckla verk-
samheten. Ägarstrukturen förstärktes med tre nya delägare och 
kompetensen breddades. I den dagliga ledningen för företaget 
ingår numera också Ronny Olsen och Stefan Tengmo från de nya 
delägarna. I samband med ägarförändringarna bytte också var-
vet namn till Rindövarvet AB. 

Strategin framåt för Rindövarvet är fullt fokus på den kom-
mersiella yrkessjöfart som verkar i Stockholms skärgård med 
omnejd. Varvet hanterar fartyg upp till 300 ton på slip samt med 
slamkrypare. På vintrarna genomförs ombyggnationer, motorby-
ten samt uppgraderingar. Senaste åren har flera motorbyten med 
avgasrening installerats. Varvet har även kompetens och lång er-
farenhet inom service och underhåll av de flesta förekommande 
leverantörer av vattenjet. 

Varvets styrelse har förstärkts med Torbjörn Larsson som 
har en lång historia i marina branschen både som VD på Rindö 
Marine och Dockstavarvet. Torbjörn är ett välkommet tillskott 
och kommer agera rådgivare och driva strategiska projekt.  

Pressreleaser

De nya delägarna, från vänster Kjell Tengmo, Stefan Tengmo och 
Sigge Björkskog. (Saknas Ronny Olsen).

Transportstyrelsen
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På det första ska det ske, på det andra gäller det,  
på det tredje smällde det! – som tur var… 
Det var fartygsdop och det var jag som var 

gudmor, till vägfärjan Tora, ett mycket hedrande 
uppdrag. Jag tyckte länge att det var pinsamt att 
jag inte lyckades krascha flaskan på första försöket, 
men sedan dess har jag varit på tillräckligt många 
fartygsdop för att veta att det är långt ifrån alla 
gånger det lyckas. Det är bara en av många annor-
lunda och roliga saker som jag har fått vara med om 
som redaktör för tidningen. Saker som aldrig skulle 
ha hänt mig om jag till exempel varit IT-konsult 
(hemska tanke) eller banktjänsteman. 

Du håller volym 100 av tidningen Skärgårdsredaren 
i din hand. Tidningen har tidigare haft andra namn, 
som Redaren och Passagerarredaren, och jag har 
haft förmånen att få vara redaktör och ansvarig 
utgivare för den i hela 24 år. Men nu är det dags för 
mig att lämna och tacka för att jag fått vara med  
på den spännande resan. 
 – Och vilken resa det har varit! Tidningen speglar 
ju mycket av det arbete som har gjorts i föreningen 
Skärgårdsredarna och det är stora förändringar som 
har skett under de här åren. 
 Vi har gått från dåligt anpassade och detaljstyrda 
regelverk till funktionsanpassade regler med egen-
kontroll och systemtillsyn. Från orimliga praktik- 
tider med krav på sjötid i närfart, till inre farts- 
behörigheter med anpassad praktik i skärgården.  
Vi har lyckats få igenom lagändringar så att vill- 
koren för anställda i skärgårdstrafiken mer liknar  
dem för landanställda, istället för storsjöfarten  
som tidigare. 

Nu är det dags för nästa stora utmaning för  
branschen, och det är att ställa om till hållbara 
transporter. Det kan kännas övermäktigt och det 
gjorde även våra tidigare utmaningar. Men det  
gick vägen eftersom vi visste att vi hade rätt och 
fokuserade med gemensamma krafter mot målet. 
Jag är hoppfull och tror att man kommer lyckas 
även denna gång. Men det är ont om tid och för 

att klara de stora utmaningarna behövs mera stöd 
och samarbete i större kluster där även regering 
och myndigheter hjälper till. Jag ser fram emot att 
följa branschens framgångar även när jag slutat min 
anställning i början av nästa år.
 – Vad jag ska göra nu?  Jag ska njuta av min ledig- 
het, kanske resa något och framför allt vara mer 
med de fyra barnbarnen. De är 0-4 år, superhäftiga 
och utvecklas blixtsnabbt, något jag inte vill missa.

Tidningen kommer från 2020 att produceras av  
redaktionen för Svensk Sjöfartstidning, vilket  
borgar för fortsatt kvalitet och relevant innehåll.  
Ett redaktionsråd med representanter för Skärgårds-
redarna och Sjöfartstidningen kommer att planera 
innehållet inför varje nummer. 
 Ett stort tack till alla trevliga annonsörer och 
medverkande i tidningen som jag har haft kontakt 
med under åren. Inte minst till Krister Bång som 
alltid levererat välskrivna artiklar i god tid och  
dessutom bjudit på fina fartygsbilder. 

Till alla läsare: 
tack för er tid och 
glöm inte att ni 
kan medverka till 
en ännu bättre 
tidning genom att 
tipsa redaktionen 
om vad som hän-
der i sjötrafiken 
och ute i skärgår-
darna. Kontakt-
uppgifter finns på 
sidan 41.

Lev väl!
Leena

Tack för mig!
– Redaktörens reflektioner

FOTO: HELENA LARSSON
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En av orsakerna till att utgivningen av 
Skärgårdsredaren tas över av Sjöfartstid-
ningen är att Skärgårdsredarnas kansli- 
och informationschef Leena Tegevi slutar 
sin anställning i början av nästa år, efter 
24 år i föreningen. Hon har sedan 1996 
ansvarat för utgivningen av tidningen 
Skärgårdsredaren i egenskap av redaktör 
och ansvarig utgivare. Skärgårdsredar-
na kvarstår som ansvarig utgivare för 
tidningen under 2020.
 – Det har varit en väldigt spännan-
de resa att få vara med och utveckla 
tidningen till vad den är idag och jag är 
övertygad om att Sjöfartstidningen kom-
mer att fortsätta utveckla och producera 
Skärgårdsredaren som en intressant 
och aktuell branschtidning för nationell 
yrkestrafik, säger Leena.

Pär-Henrik Sjöström, chefredaktör för 
Sjöfartstidningen, blir efter årsskiftet 
chefredaktör även för Skärgårdsreda-
ren. Han ser fram emot samarbetet med 
Skärgårdsredarna och poängterar att 
både Skärgårdsredaren och Sjöfartstid-
ningen har en liknande bakgrund som 
branschtidningar med rederinäringen 

som indirekta ägare. Bakom Sjöfarts-
tidningens står Svensk Sjöfarts Tidnings 
Förlag AB som är helägt av föreningen 
Svensk Sjöfart.
 – Det är roligt att Skärgårdsredarna 
har gett oss förtroendet att ge ut tidning-
en Skärgårdsredaren. Vi har i många år 
samarbetat genom utbyte av artiklar och 
bilder och detta känns som ett naturligt 
följande steg eftersom vi har så mycket 
gemensamt. 

Han anser att Skärgårdsredaren beva-
kar ett intressant segment inom sjöfarten 
som både växer och ökar i betydelse.
 – Den sektor inom närsjöfarten som 
opereras av de mindre rederierna är 
intressantare än någonsin, inte minst för 
de satsningar som görs av flera rederier 
på miljösmarta lösningar. Transporter 
av både passagerare och gods sjövägen 
kan lösa många problem relaterade till 
trängsel i storstäderna. För skärgården 
är en effektiv sjöburen passagerar- och 
lasttrafik helt nödvändig.

År 2020 kommer det första numret av 
Skärgårdsredaren ut den 21 februari.

Sjöfartstidningen och  
Skärgårdsredaren samarbetar
Från 2020 tar Svensk Sjöfartstidning över produktion och utgivning av branschtidningen Skärgårdsredaren 
på uppdrag av Skärgårdsredarnas Service AB. Det blir inga förändringar i tidningens utgivningsfrekvens eller 
innehåll. Skärgårdsredaren fortsätter att utkomma till prenumeranterna med fyra nummer per år. 

Kontakter på  
Svensk Sjöfartstidning:
Chefredaktör  
Pär-Henrik Sjöström:  
par-henrik@sjofartstidningen.se
Administratör:  
Helle Fernsand:  
helle@sjofartstidningen.se
Annonsering:  
Micke Färlin:  
micke@sjofartstidningen.se
Prenumeration:  
4 nr av Skärgårdsredarna. Betala in 
200:- till Svensk Sjöfartstidnings  
bankgiro: 5260-4790. Kom ihåg  
att uppge namn och adress.

Februari 2020 kommer det första  
numret av Skärgårdsredaren utgivet  
av Svensk Sjöfartstidning!

Utö Rederi
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Världens första vätgasdrivna båt, 
Energy Observer, är på turné runt jorden 
för att utforska, utveckla och främja 
framtida förnybara energier. Den släpper 
ut noll växthusgaser eller luftburna 
partiklar. Grundarna, kapten Victorien 
Erussard och expeditionsledare Jérôme 
Delafosse välkomnades till Stockholm av 
Fredrik Lindstål, ordförande i Stock-
holms Hamnar samt av David Cvach, 
Frankrikes ambassadör i Sverige.

”Det är med stor ära jag välkomnar 
Energy Observer, en pionjär inom marin 
ingenjörskonst, till Stockholms Hamnar. 
Idag är sjövägen den bästa och mest 
effektiva transportvägen och kommer att 
fortsätta vara så i framtiden. Nu handlar 
det om att ställa om sjöfarten till att bli 
mer miljövänlig. Energy Observer är ett 
bra exempel på hur framtidens sjöfart 

kommer att se ut”, sa Fredrik Lindstål 
(C), ordförande i Stockholms Hamnar, 
inför båtens besök.

Energy Observers ankomst till Stock-
holm ägde rum vid ett särskilt viktigt 
tillfälle, den 24 maj, då det var en global 
skolstrejk för klimatet med en massiv 
manifestation i Kungsträdgården, 
initierat av den yngre generationen med 
Fridays for Future och Greta Thunberg 
i spetsen. De uppmärksammade skol-
strejkerna är ett tydligt tecken på en bred 
mobilisering för nya lösningar för ett mer 
klimatsmart samhälle.

"Det är fantastiskt att vi kunde delta i 
klimatmarschen i Stockholm idag och få 
uppleva energin och miljöengagemanget 
hos så mycket människor ", sa expe-
ditionsledare Jérôme Delafosse. Med 
ambitiösa klimatmål och starka tekniska 
innovationer är Sverige ett synnerligen 
intressant land för projektet Energy 
Observer. 

Katamaranen Energy Observer har 
redan avverkat 20 000 km sedan 2017. 
Den drivs av förnybara energikällor och 
vätgas, som produceras genom elektrolys 
av havsvatten.

Klimatneutrala båten Energy  Observer besökte Stockholm
MILJÖ
S P A L T E N

Från den 24 maj till den 2 juni låg 
Energy Observer förtöjd nedanför 
Kungliga Slottet, längs Skeppsbron  
i Stockholm där utställningen i 
anslutning till båten var öppen för 
allmänheten.

FOTO: JULIEN VOIGT 
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Klimatneutrala båten Energy  Observer besökte Stockholm

Båtens senaste innovation är två ving-
master som optimerar energiproduktio-
nen ombord. De ger ökad fart och möj-
ligheten att tillverka vätgas under gång. 
Målet är att uppmuntra till en storskalig 
användning av systemen inom interna-
tionell sjöfart, som står för 90 procent av 
världens transporter, och därmed på ett 
avgörande sätt minska miljöbelastningen 
på världshaven.

Frankrike och Sverige har ett nära sam-
arbete i kampen mot klimatförändring-
arna, framför allt genom det fransk- 
svenska partnerskapet för innovation 

och gröna lösningar. Det skrevs under 
2017 och kommer att utvecklas och 
förnyas i år. Energy Observers besök 
kommer att bidra till det fransk-svenska 
utbytet inom den ekologiska övergången.

Efter en tur till St Petersburg har 
fartyget nu tillryggalagt den 5700 km 
sträckan till Spetsbergen, utan utsläpp 
av växthusgaser eller luftburna partiklar 
(19 aug).

Om Energy Observer
Med en kombination av tre olika källor 
av förnybar energi: sol, vind och vatten 
samt två former av lagring: batterier 

och vätgas (avkarboniserad), är Energy 
Observer en flytande symbol för fram-
tida energianvändning och rör sig runt 
världshaven med noll utsläpp av växt-
husgaser eller luftburna partiklar.

Energy Observer är det första fartyget 
i världen att omvandla havsvatten till 
vätgas genom en elektrolytisk process 
(kemisk reaktion) och därmed skapa 
och lagra energi. Syftet är att hitta olika 
lösningar som kan få en mycket bredare 
användning inom sjöfarten.

Upphovsmännen till projektet är två 
franska världsomseglare och upptäckts-
resande, Victorien Erussard och Jérôme 
Delafosse. Sedan lanseringen i juni 2017 
har man besökt 37 hamnar före Stock-
holmsstoppet. Målet är att under sex år 
(2017-2022) besöka 50 länder och 101 
hamnar.

Katamaranen som tidigare var en 
tävlingsbåt i maxikatamaranklassen, 
har helt och hållet byggts om för sitt nya 
syfte som framtidslaboratorium. Båten 
är 30,5 meter lång och 12,80 meter bred.

Frankrikes före detta miljöminister, 
Nicolas Hulot är ambassadör för båten 
och president Emmanuel Macron har 
gett projektet sitt officiella stöd.

Energy Observer är Frankrikes första 
ambassadör för FNs 17 hållbarhetsmål 
och har även officiellt stöd av Europeiska 
kommissionen, UNESCO och IRENA.

(KÄLLA ENERGY OBSERVER)

FOTO: JEREMY BIDON
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Hurtigruten fortsätter med sin stora 
satsning på grön teknik:  
 Efter omfattande uppgraderingar 
kommer tre av Hurtigrutens fartyg att 
bli helt nya expedition-kryssningsfartyg 
med batteripaket, miljövänlig hybrid-
framdrift och nya namn. Fartygen heter 
MS Maud, MS Otto Sverdrup och  
MS Eirik Raude. Från 2021 gör de expe-
ditionskryssningar längs norska kusten, 
året runt, till handplockade destinatio-
ner.

Det nya norska expeditionskryss-
ningsinitiativet tillkommer utöver den 
traditionella kustvägen mellan Bergen 
och Kirkenes, vilket innebär att Hurtig-
ruten från 2021 kommer att segla med 
mer kapacitet längs den norska kusten 
än någonsin tidigare.
 – Med dessa nya expeditionskryss-
ningsfartyg kan man uppleva den norska 
kusten som man aldrig har gjort tidigare, 
varken med Hurtigruten eller andra.  
Fartygen blir som nya, platserna vi ut-
forskar är nya och tekniken ombord  
är banbrytande. Därför är det också  
naturligt för fartygen att få helt nya 
namn efter arvet från våra stora upp-
täckare, säger VD Daniel Skjeldam i 
Hurtigruten.

Vilka destinationer de tre fartygen  
kommer att besöka längs kusten blir 
klart senare i höst. Men de tre fartygen 
som har seglat på rutten mellan  
Bergen och Kirkenes; MS Trollfjord,  
MS Finnmarken och MS Midnatsol 
sedan mitten av 2000-talet, genomgår 
gigantiska uppgraderingar innan de pla-
ceras i de unika kryssningarna året runt.
 Hurtigruten har tecknat ett avtal om 
leverans av ett batteripaket till MS Otto 

Sverdrup, med möjlighet till samma upp-
gradering också på MS Maud och MS 
Eirik Raude. Fartygen kommer också att 
förses med kraftverk på land, så att de 
kan minska alla utsläpp när de dockar.

Dessutom kommer alla motorer att 
byggas om och uppgraderas till samtliga 
kända kommande regler (Tier 3), och 
fartygen kommer också att genomgå flera 
andra tekniska uppgraderingar.

– Fokus på hållbarhet och miljöteknik 
är kärnan i allt vi gör. Vi har ett ansvar 
för de områden vi besöker, inte minst 
längs den norska kusten, som nu är 
under press från massturismen, säger 
Skjeldam.

Efter de stora uppgraderingarna 
kommer fartygen att rymma högst 530 
gäster. Uppgraderingen kommer att 

förvandla dem till kryssningsfartyg med 
mycket hög komfort. Alla gemensamma 
utrymmen på både MS Maud, MS Otto 
Sverdrup och MS Eirik Raude kommer 
att renoveras från grunden – med nya 
restauranger, barer och inte minst ett 
högteknologiskt Hurtigruten Science 
Center.
 Alla hytter och sviter på de tre fartygen 
ska renoveras med ljusa, moderna mate-
rial och större fönster för att förbättra  
reseupplevelsen för gästerna. MS Maud 
och MS Eirik Raude får nybyggda sviter 
med spektakulär utsikt framför däck 9.  
MS Otto Sverdrup får sviter i aktern där 
det idag finns bastu och gym.
 
text & foto: hurtigruten

Hurtigruten lanserar tre 
nya hybridfartyg

FOTO: MAXIMILIAN SCHWARTZ / HURTIGRUTEN FARTYG

Hurtigruten uppgraderar ännu  
fler fartyg till hybridverksamhet  
och förvandlar tre fartyg till nya  
expeditionskryssningsfartyg.  
MS Midnatsol blir MS Eirik Raude. 

MILJÖ
S P A L T E N

Alla hytter 
och sviter blir 
fullständigt 
uppgraderade. 
Detta är första 
skissen av de 
nya hörnsviter-
na föröver på 
översta däck på 
MS Maud och 
MS Eirik Raude. 
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Brim Explorer är 24 meter och kom i 
drift hösten 2019. Fartyget kostade 48 
miljoner NOK att bygga vilket är 30 
procent dyrare än om det inte hade varit 
elektrifierat, i huvudsak beroende på 
batterikostnaden.

Brim betyder bryta vågor på  
gammelnorsk
Brim Explorer är ett hybrid-elektriskt 
fartyg som går helt tyst och helt utsläpps-
fritt med batterier som drivs av ren lokal 
vattenkraft. Genom att respektera natu-
ren tillåts man komma lite närmare, och 
man använder en undervattensdrönare 
och hydrofon för att fånga djurliv både 
ovanför och under ytan. På längre turer 
när man behöver högre fart, kan båtens 
två dieselmotorer användas. 

Brim är speciellt utformad för sightse-
eing i arktiska vatten. Tre däck och två 
inomhussalonger erbjuder panoramaut-
sikt och bekväma sittplatser för över 
100 passagerare. En restaurang ombord 
serverar lokala rätter och drycker.

Green Wave Holding As
I mars 2018 avslutade Agnes Árnadóttir 
och Espen Larsen-Hakkebo sina jobb, 
för att tillsammans med designern Einar 
Hareide, det lilla norska varvet Maritime 
Partner samt ett team av leverantörer, 
bygga en unik plattform för havsutforsk-
ning. Med stöd från miljöorganisationen 
Bellona har Brim Explorer kombinerat 
innovativ klimatteknik och kunskap från 
turistnäringen för att skapa en reseupple-
velse som är unik och hållbar.

– Vår passion för havet och miljön är 
ryggraden i vår verksamhet. Förutom att 
erbjuda en hållbar resa strävar vi efter att 
ge 1% av våra vinster till havsskydd från 
och med 2019, berättar Agnes.

Efter att ha varit i drift med Brim 
under hösten är alla erfarenheter hittills 
väldigt bra, enligt Agnes.

Rederiet startade med en tydlig vision 
att förändra upplevelsen av havet. Den 
vackra och hänförande arktiska kusten 
förtjänar att upplevas från ett tyst, rent 
och bekvämt skepp. Med en vågbrytande  

teknik, ren nordisk design och fokus på 
hållbar resa, ville man ge passagerarna 
en närmare havsupplevelse. Fartyget 
Brim liknar inte något som tidigare 
byggts.

Ytterligare en katamaran beställd
Rederiets nästa elektriska katamaran, 
MS Bard, beställdes i februari. Fartyget 
kommer att utrustas med foils/folier, 
eller vingar, i fören och kan delvis drivas 
med vågenergi när fartyget rör sig upp 
och ner i vågorna. Folierna kommer att 
öka räckvidden för batteridriften med 
upp till en timma och gör det samtidigt 
mer behagligt att vara ombord när det är 
vågigt. 

MS Bard blir systerfartyg till MS Brim, 
och ska segla på Svalbard under somma-
ren och i Tromsö-regionen på vintern. 
Bard levereras under våren 2020. 

Brim Explorer 
EN HELT TYST OCH UTSLÄPPSFRI NATURUPPLEVELSE

Brim Explorer är avsett för sightseeing 
i Lofoten, Tromsö och Arktis. Med en 
kapacitet för 140 passagerare kan far-
tyget färdas med batterier tio timmar 
i åtta knop. Batterierna kan laddas i 
hamn över natten. 

MILJÖ
S P A L T E N

BRIM
Längd över allt: 25m
Bredd: 11m
Antal passagerare: 146a 
Framdrift: Batterier och diesel
Material: Återvunnen aluminium
https://www.brimexplorer.com/

Agnes Árnadóttir och Espen Larsen-Hakkebo.Brim är speciellt utformad för sightseeing i arktiska vatten

text: leena tegevi  foto: brim explorer
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Trots ett stormigt hav och vindar med 30 m/s i byarna  
och regn på tvären var det många som vågade sig ut i 
kvällen för att beskåda ljusfyrverkeriet på granithällarna  
i Smögen och skärgården.

Det charmiga fartyget m/s Soten, som var fullbokat till kvällens 
räkkryssning, tog med passagerarna till den mest avlägsna ljus- 
installation på Hållö. Tyvärr kom just det konstverket inte till sin 
rätt i regnrusket, men det var en fascinerande båttur där befälha-
varen Göran Hahne med säker hand styrde båten mellan grunden 
utan att man kände av sjögången trots den hårda vinden.

Hustrun Monica såg till att stämningen var på topp i restau-
rangen. Trångt och gemytligt är en bra beskrivning av atmosfären i 
denna charmiga lilla pärla till passagerarbåt. 

The Globe Rainbow – den ljusstarka regnbågen sträckte sig 
över hela Smögen och Hållö. Den missade man inte varhelst man 
befann i området. 

Bland de övriga installationerna kan nämnas ett gigantiskt 
ansikte som röde sig på bergets yta och projektionen på vatten- 
tornet i Smögen. Där kröp det folk uppför vattentornet i en  
film via projektorer. 

Utvalda bilder tagna av Stefan Kaffeemann.

”Ett flertal nationellt och internationellt erkända ljuskonst-
närer lyser upp Smögen och Hållö. En närmast magisk atmosfär 
där besökaren befinner dig mitt i upplevelsen. Smögens klippor, 
bryggan, gränderna, himlen och havet är skådeplats och bakgrund 
till interaktiva ljuskonstverk, ljusinstallationer och projektioner i 
monumental storlek. 

Festivalen Island of Light 2019 upplevs från land och hav, ”mitt 
i ingenstans”, i den vackraste av omgivningar. Den karga naturen 
och de rosa granitklipporna med spår från istiden, möter den mest 
avancerade teknologi i form av ljuskonst."

(Islandoflight.se)

Arrangörerna uppskattar att festivalen lockar mer än  
30 00 besökare under de fyra dagarna.
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Island of Light 
från m/s Soten

text: leena tegevi
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RAMSÖ av Ornö har i augusti 2019 sålts 
av Ornö Sjötaxi Rederi AB till Ellboda 
Rederi AB, Vaxholm.

GLADAN av Enskär har i september 
2019 sålts av Enskärs Sjötransport AB till 
Roslagsevent AB, Norrtälje.

GERMANIA av Stockholm har av 
Seppos Bygg & Service AB Pensions-
stiftelse i september 2019 sålts till 
Oldenburg Capital AB, Stockholm.

ESTER har sålts av Arronet Teknik AB, 
Öregrund till Sjöevent i Västerås AB, 
Västerås. Fartyget är avsett för person-
befordran för högst tolv passagerare.

RUBUS av Runmarö har av Madam 
Rederi AB i oktober sålts till Oaxen 
Samfällighetsförening, Oaxen.

GLADAN

RAMSÖ ANITA

RUBUS

GLADAN

NAUTILUS

ANITA, fiskefartyg av Byxelkrok, har  
i oktober av Karl-Axel Sandin sålts till  
AB Anita af Byxelkrok, Byxelkrok och 
omändrats till passagerarfartyg för  
högst 12 personer.

NIKOLAI II har i oktober sålts av finska 
ägare i Helsingfors till M/S Teaterskeppet 
AB i Stockholm och omdöpts till Nautilus. 
Hon byggdes redan 1903 som fiskeri- 
undersökningsfartyg men byggdes 1981 
om till passagerarfartyg.

FARTYGS 
NYTT
med Krister Bång
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