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Om Skärgårdsredarna 

Skärgårdsredarna är en 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. Skärgårdsredarna organiserar 
cirka 110 medlemsrederier med tillsammans 330 fartyg som årligen transporterar fler 
än 35 miljoner passagerare och över 12 miljoner fordon. 

Fartygen bedriver trafik över hela landet i skärgårdar och städer, längs kusterna, på 
insjöar och kanaler. Trafiken är en förutsättning för en levande skärgård och har stor 
betydelse för turism och rekreation samt kollektivtrafik. Vägfärjorna är en del av det 
svenska vägnätet.  
 

Vi tackar för möjligheten att få komma med synpunkter på remiss av ändringar i 
Transportstyrelsen föreskrift om fartområdenas indelning (TSFS 2009:8).  Skärgårdsredarna 
anser att föreslagen ändring av hur strandlinjen skall betraktas är logiskt, förslaget visar klart 
förhållandet mellan E-fartyg och D-fartyg och minskar risken för misstolkningar. 
 
Skärgårdsredarna ser också positivt på att tidigare dispenser med utflyttade 
fartområdesgränser nu blir permanenta.  
När det gäller D-linjens sträckning vid Malören i Haparanda skärgård är det viktigt att 
Transportstyrelsen tar hänsyn till parterna på Malören och trafikerande rederiers åsikt om 
att koordinaterna i remissförslaget ändras så att även Södra Hamnen på ön kan angöras 
inom D-områdets gräns. Uppgifter talar för att naturliga förändringar inom tid kommer att 
göra den Norra hamnen på ön obrukbar. Den Södra hamnen anses också enligt uppgift från 
brukarna vara mer lämplig av säkerhetsskäl.  
 
TFSF 2009:8 bilaga beskriver för E-fartyg ”När den signifikanta våghöjden inte överskrider 0,5 
meter utsträcks området med 1 nautisk mil ut i D-område” 
I kompletterande upplysningar för regler nationell sjöfart beskrivs att E-fartyg kan användas 
för enskild resa i hela D-området vid goda väderförhållanden. 
Risken finns för olika tolkningar av regelskrivningarna. 
SR föreslår att TS utreder om E-fartyg kan få möjlighet att trafikera hela närmast större 
fartområde. (fartområde D) under samma krav på säkerhet som reglerna beskriver utan att 
kräva att det skall vara en enskild resa. Definition av ”enskild resa” är svårtolkad. 
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Samma krav på analys som visar att säkerheten är likvärdig med trafik i E-område borde gälla 
vid all användning av E-fartyg i D-område.   
SR föreslår att skriften i bilaga till TSFS 2009:8, ”När den signifikanta våghöjden inte 
överskrider 0,5 meter utsträcks området med 1 nautisk mil” ändras till ”När den signifikanta 
våghöjden inte överskrider 0,5 meter utsträcks området till att gälla hela fartområde D” 
 
Medlemsrederi med trafik i Söderarms skärgård är av den uppfattningen att det är sannolikt 
att den signifikanta våghöjden under perioden 1 juni till 31 augusti är under 0,5 meter och 
att fartområde E under denna tid borde gå att utökas så att reguljär trafik med E-fartyg kan 
bedrivas till Söderarm under sommarperioden. SR önskar att TS tar ställning till om en sådan 
lösning är möjlig. 
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