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Äntligen februari!
Något som ni troligen aldrig mer kommer att höra från mig 
då jag normalt är ganska avogt inställd till årets mörka och 
kalla månader. Men just i år är det ju väldigt speciellt, åt
minstone för mig med nytt jobb, nya medarbetare, nya och 
nygamla vänner och alla med samma fantastiska intresse av 
skärgård.

Min anställning i Trafikverket avslutas den sista januari 
2020 efter drygt 18 år, något som jag aldrig ens själv trodde 
när jag började på hösten 2001. Det har naturligtvis varit 
som i alla jobb, både upp och ner, men nu ser jag verkligen 
fram emot att jobba för Skärgårdsredarna. Jag brinner för 
skärgården och det mesta kring detta vida begrepp.

Som infödd söderkis i Stockholm skulle man tro att det 
bara skulle vara Stockholms skärgård som lockar. Men inte. 
Under mina 16 år som chef för Färjerederiet har jag besökt 
många skärgårdar och sjöar med båttrafik av olika slag och 
inte bara i Sverige då vi har haft nära samarbete i många 
frågor med de nordiska länderna. Alla skärgårdar och sjöar 
som jag har besökt har sina egna fantastiska miljöer och 
unika bilder. Många har frågat mig vilken den vackraste 
skärgårdsplatsen är och jag kan aldrig svara, för det är fak
tiskt en ynnest att få röra sig i dessa miljöer där den ena inte 
är den andra lik.

Många visioner
Att få bli ny vd för denna förening och få driva era frågor i 
stort och smått ska verkligen bli spännande och utmanan
de och jag kommer att göra allt jag kan för att leverera bra 
resultat. Jag vet ju att det finns många skiftande frågor och 
en del är man bra på och brinner för. Andra är man kanske 
mindre bra på, men det går alltid att lära. Jag tror också att 
det finns en enorm kunskapsbank inom föreningen och jag 
är inte rädd för att fråga, tvärtom vill jag driva föreningen 
framåt tillsammans med er. Jag tror inte på ”one man show”, 
skillnaden är att jag har detta som huvudsyssla, ni andra har 
ju era egna verksamheter att verka för i första hand.

Mina visioner är 
många och innan jag 
svävar ut för långt i 
dessa ska vi i slutet av 
februari ha en diskus
sion i styrelsen så att vi är överens om vilka visioner vi ska 
jobba mot. Men så mycket kan jag väl säga att skärgårds
trafik, besöksnäring och pendeltrafik i skärgården är något 
nödvändigt. Det måste bli möjligt att kunna leva och verka i 
skärgården under rimliga förhållanden. Begreppet ”en levan
de skärgård” får inte stanna vid läpparnas bekännelse utan 
måste bli verklighet. Jag tycker att besöksnäring och pen
deltrafik hänger ihop och är beroende av varandra.

Hopplös trafiksituation på vägarna
Trafiksituationen på våra vägar framförallt i storstadsregi
onerna är ju på många sätt hopplös och ohållbar. Detta är 
inget politiskt inlägg i debatten utan ren erfarenhet. Jag 
har i stort sett hela mitt vuxna liv bott öster om Stockholm, 
dvs rakt ut i skärgården (bortsett från några år på Gotland). 
Visserligen inte på någon ö utan med fast förbindelse men 
med stora trafikproblem i rusningstrafik. Många städer har 
ju faktiskt möjlighet att nyttja vattenvägarna betydligt mer än 
vad man gör idag och här har vi en mission att fylla.

Jag tror att detta är frågor som vi har anledning att åter
komma till och jag ser verkligen fram emot att få driva dessa 
frågor tillsammans med er.

Lev väl!

Kör försiktigt!

Anders Werner
Vd Skärgårdsredarna

Vd har ordet 
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VÄLKOMMEN TILL BOGHAMMAR MARIN AB PÅ LIDINGÖ
Vår målsättning är att snabbt kunna hjälpa redare med:
• torrsättning in i torra/uppvärmda lokaler, vilket minimerar liggtiden, enär regn, snö, kyla ej fördröjer eller fördyrar arbetena

Vi utför alla förekommande arbeten   
Vår slipkapacitet är ca 100 ton med fartygsstorlek upp till 37 x 7,1 meter  •  Våra priser är konkurrenskraftiga

Nu kommer boken om 
Boghammar Marin

Boken beskriver:

• Familjerna
• Tomt och 

byggnader
• Båtproduktionen
• Båtracing
• Anställda
• Bildgalleri

Finns att köpa från maj 2019,
290 kr ex. frakt
LIDINGÖ MUSEUM
Lejonvägen 26A
Öppet: tis- tors- lör- söndag kl 12-15
www.lidingohembygd.se
info@ lidingohembygd.se
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11 mars:  Seminarium om diskriminering och kränkande 
 särbehandling (endast för medlemmar), Stockholm

12 mars:  Skärgårdsredarnas årsmöte, Stockholm/Södertälje

1 april:  Career Event 2020, Kalmar

28 april:  Vågrätts öppna möte – bli en del av en sjöfartssektor 
 med en arbetsmiljö i världsklass, Göteborg

29 juni – 2 juli:  Maritima Mötesplatsen, Almedalsveckan, Visby

24 september: Världssjöfartens Dag

7 – 9 oktober:  Skärgårdsredarnas höstmöte, Landskrona, Ven

21 – 23 oktober:  NordPass möte, Danmark
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Skärgårdsredarna  Sveriges Redareförening 
för mindre passagerarfartyg bildades 1988.  
Föreningen är en  branschorganisation för rederier 
med yrkesfartyg i nationell fart. Fartygen är pas
sagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt 
yrkesfartyg om minst 15 m med en bruttodräktig
het under 500.

Skärgårdsredarna tillvaratar medlemmarnas 
intressen genom att företräda dem inför politiker 
och myndigheter och arbeta för att informera om 
branschens betydelse för infrastruktur och turism.

Föreningen har 110 rederier med totalt cirka 
330 fartyg (april 2019).

För ytterligare information och ansökan om  
medlemskap, kontakta Nina Yngve.

SKÄRGÅRDSREDARNAS  
KANSLI & MEDLEMSSERVICE
Samordnare:  
Nina Yngve
Tel: 073392 86 20
nina@skargardsredarna.se

VD:  
Anders Werner 
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430 84 Styrsö
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Trycksak
3041 0116

Välkomna
till årsmötet!

11-12 
MARS

Onsdag 11 mars
13:00 – 16:00 Hur hantera och förebygga sexuella 
trakasserier och kränkande särbehandling? 

Eftermiddagen varvas med föreläsningar och case. Vi går igenom 
lagstiftningen, arbetsgivarens ansvar, bakomliggande organisa-
toriska faktorer, innehåll i policy och rutiner, hur förebygga och 
samtidigt bli en attraktivare arbetsgivare. De exempel vi diskuterar 
tillsammans och i smågrupper handlar om hur du som arbets-
givarrepresentant ska agera och hantera när det kommer till din 
kännedom. Om bl a bemötande, tidsaspekt, dokumentation, se-
kretess, stöd, arbetsmiljöåtgärder och eventuella arbetsrättsliga 
åtgärder.
 
Föredragshållare för eftermiddagen är Mia Fransson, arbetsrätts-
expert, Maria Morberg, arbetsmiljöexpert – Almega. 
 
Plats: I Almegas lokal ”Falsterbo” på Sturegatan 11 i 
Stockholm.  

Torsdag 12 mars 
08:00 – 16:00 Årsmötesförhandlingar, konferens och 
studiebesök. Skärgårdsredarnas  årsmötesförhandlingar 2020 är 
förlagda hos Scania i Södertälje. 

08:00  Buss avgår från Sjöfartshotellet 

09:00 – 09:15 Vår sponsor Scania inleder

09:15 – 09:30 Erik Froste, Rederichef på Färjerederiet, håller 

föredrag om värderingsstyrt ledarskap. 

09:30 – 10:30 Årsmötesförhandlingar

10:30 – 10:50 Fika

10:50 – 12:00 Årsmötesförhandlingar

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 16:00 Studiebesök i Scaniafabriken

16:00  Buss tillbaka till Stockholm

18:00 – 22:00  Årsmötesmiddag 

I år välkomnar vi medlemmar, samarbetspartners och särskilt in-
bjudna till årsmötesmiddag med underhållning ombord på M/S 
Riddarholmen. Välkomstbubbel och dryckespaket till menyn ingår 
i priset. 

Vi kommer att serveras: 
Förrätt: SOS-tallrik
Varmrätt: Ångbåtsbiff med stekt lök och potatis
Efterrätt: Mjölkchoklad-mousse med färska bär och hallon crisp

Årets Skärgårdsrederi                                      
Högtidlig prisutdelning till Årets 
Skärgårdsrederi sker vid middagen.

Priser 
Alla priser är självkostnadspriser. Kostnad för moms tillkommer.

Årsmötespaket: 1200 kr exkl. moms
(Buss, förmiddagsfika, lunch samt 3-rätters middag med dryckes-
paket och underhållning ingår)

Anmälan 
Gör din anmälan på vår hemsida: www.skargardsredarna.se 
senast 5 mars. Anmälan är bindande. 
Klicka på Anmälan Årsmöte för att komma till anmälan. Glöm inte 
meddela eventuella kostavvikelser!  

Väl mött i Stockholm och Södertälje!

Välkomna till ett välfyllt och intressant 
program i Stockholm och Södertälje!

SCANIA – STOLT SPONSOR FÖR SKÄRGÅRDSREDARNAS ÅRSMÖTE 2020

Inbjudan med bilder 2020.indd   1Inbjudan med bilder 2020.indd   1 2020-02-05   09:292020-02-05   09:29
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Power
Passion
Partnership

THE DRIVE 
YOU DESERVE

Sveadiesel AB
P.O.B. 1326 • SE-172 26 Sundbyberg
Tel.: +46 (0)8 – 7 64 66 10 
Fax +46 (0)8 – 29 57 90
mail@sveadiesel.se
www.schottel.com

Our product range comprises azimuthing propulsion
systems, maneuvering and take-home devices as
well as complete conventional propulsion packages
rated at up to 30 MW. 
We offer economical and eco-friendly solutions
for vessels of a wide range of different types and
sizes. Thus we can provide the right thrust for
your vessel.

YOUR PROPULSION EXPERTS

SRP STP SRE

SCP STT SRT

SCD

SPJ

Sjoefarts_Tidningen_178x112_1016_SCHOTTEL  07.10.16  12:37  Seite 1
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När Skärgårdsredaren besöker Öckerö 
Maritime Center (ÖMC) får en grupp 
anställda från Styrsöbolaget en heldags 
säkerhetsutbildning för inre fart, speciellt 
framtagen av Skärgårdsredarna. 

Petter Nystedt, en av ÖMC:s utbild-
ningsansvariga, berättar att ÖMC lär ut 
de praktiska momenten till Styrsöbola-
gets anställda, teorin får de lära sig på en 
webbkurs.

Ambulanssjukvårdaren Jonas Gustafs-
son håller i sjukvårdsmomenten.

– Jag har visat hur man häver ett luft-
vägsstopp, tar hand om sårskador, epilep-
tiska anfall och annat som passagerare 

eller besättningskollegor kan råka ut för 
ombord, säger han.

Kommunikation A och O
Brandmannen Fredrik Nyh håller i dagens 
brandsläcknings- och kommunikations-
övningar.

– Att öva kommunikation är grundläg-

gande. Det gäller ju att kunna beskriva 
vad man vill få gjort trots att man inte ser 
den man talar med. När vi brandmän rök-
dyker är det livsviktigt. 

Exempelvis ska en kursdeltagare tala 
om för någon i ett annat rum hur den ska 
sätta ihop legobitar till något som inte lik-
nar någonting.

– Personen i det andra rummet ska se-
dan kunna bygga en kopia utan att veta 
vad det ska bli.

Trots att flera av ÖMC:s anställda skul-
le kunna hålla i utbildningarna, gör de det 
bara i enstaka fall.

– Det skulle inte vara trovärdigt om vi 

På Öckerö i Göteborgs skärgård pågår ständigt en eller flera kurser enligt kraven i STCW Manila. Varje år utbildar Öckerö 
Maritime Center mellan 2 500 och 3 000 personer i allt från Basic Safety och Grundläggande säkerhet inre fart till Advan-
ced Fire Fighting och Pyroteknik.

körde alla kurserna själva. Vi måste hela 
tiden ha instruktörer som finns ute i ar-
betslivet, säger Petter Nystedt som själv är 
ambulanssjuksköterska i botten.

Tio anställda
ÖMC:s vd Stefan Sedersten bekräftar att 
de valt att ha yrkesfolk inom varje om råde.

– Det gör att vi i dag har cirka 50 inhyr-
da instruktörer till våra kurser medan vår 
fasta personal består av tio personer. 

En av de tio anställda är Helene Kessler 
som håller i ekonomin.

– Vi är ju en stiftelse men jobbar som 
vi vore ett aktiebolag, ekonomiskt är det 
en stabil verksamhet. Vi äger all strategisk 
utrustning och står för hårdvaran som an-
vänds på kurserna, säger hon. 

ÖMC startades 1998 med syftet att 
hålla säkerhetskurser för fiskare. Senare 
tillkom kurser i FRB och Basic Safety. 
I dag får till och med Chalmers sjökap-
tensstudenter sina säkerhetsutbildningar 
här och Sjöräddningssällskapets volontä-
rer utbildas i egen säkerhet. Fast främst 
är det rederier som anlitar ÖMC för de 
säkerhetsutbildningar som krävs. 

– När jag tänker på hur mycket vi gör så 
är det faktiskt svårt att fatta, konstaterar 
Petter Nystedt.

Praktiska övningar
Iklädda orangea räddningsoveraller ska 
Styrsöbolagets personal börja utomhus-
övningarna. 

Martin Löfstedt, sjökaptensstudent 
från Chalmers, tar med sig halva gruppen 
till bryggan där en MES-slide riggats upp. 
Martin har också gjort i ordning nödrake-
ter som kursdeltagarna ska lära sig osäkra 
och bränna av. 

Däcksmannen Nathalie Carl har job-
bat på Styrsöbolaget sedan april 2017 
och har varit med på Öckerö flera gånger. 
Hon tänder vant ett nödljus och håller det 
ifrån sig med rak arm. 

– Titta inte in i ljuset, varnar Martin 
Löfstedt.

När alla har tänt nödraketerna är det 
dags att testa sliden.

– Ni kan hålla farten nere genom att 
pressa benen mot kanterna, tipsar Martin. 
Gör det innan ni landar i flotten annars 
kan landningen bli ganska hård.

På en annan brygga övar den andra 
halvan av Styrsögruppen livräddning och 
hjärt- och lungräddning med instruktören 
Jonas Gustafsson. 

En docka har ”livräddats” ur vattnet 

och får sedan kraftiga stötar över bröstet. 
Alla får i tur och ordning ”rädda” dock-
an. Det ser brutalt ut men är effektivt för 
att få igång ett hjärta som stannat.

text & foto: marianne ovesen

Styrsöbolaget på kurs
Styrsöbolagets anställda övar i ÖMC:s Viking-MES ”Marine Evacuation System”.

 
När jag tänker på hur mycket 
vi gör så är det faktiskt svårt 
att fatta.

En docka har ”räddats” från vattnet och därefter följer en hjärt- och lungräddningsövning.

Öckerö Maritime Center
Ekonomi: Stiftelse med stabil ekonomi
Antal anställda: 10
Huvudkontor: Öckerö, men har verksam
het även på Rindö i Stockholms skärgård
Verksamhet: Utbildar 2 500–3 000 perso
ner per år i allt som STCW Manila kräver.

Övning med nödljus och nödraketer.
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CENTA MOVES

CENTAFLEX-ACV
Kopplingssystem 
med inbyggt trycklager
nom. vridmoment 
0.1 – 14 kNm

CENTALINK
Kompenserar för  
axiella radiella och 
vinkelmässiga
avvikelser. 
Nom. vridmoment 
2.5 – 540 kNm

CENTAFLEX-M
Högflexibel i alla 
riktningar. 
Nom. vridmoment 
0.25 – 0.5 kNm

CENTA KOMPOSITAXLAR
Lättviktsaxlar i kolfiber
för effektiv kraftöverföring.
nom. vridmoment
0.1 – 650 kNm 

CENTAX-SEC
Superelastiskt 
kopplingsysstem
Nom. vridmoment 
2.25 – 650 kNm

CENTAFLEX-RS & RV
Progressiv koppling
för backslag och 
kardandrift.
Nom. vridmoment 
0.25 – 15 kNm

TRYCKLAGER
Elastiskt monterade
För propellertryck 
8 – 120 kNm

CENTA CP
Flänshus med 
integrerad till och 
frånslagskoppling
Nom. vridmoment 
0.7 – 4.2 kNm

Flexibla kopplingar och drivaxlar för framdrivning och applikationer som tex generatorer och pumpar. Reducerar torsions-
svängningar och kompenserar för avvikelser. Till fartyg av alla typer och storlekar. Momentområde upp till 650 kNm.

FLEXIBLA KOPPLINGAR TILL MARINA APPLIKATIONER

CENTA NORDIC AB 
Telefon 0431-41 63 90 │ mail: info@centasweden.se │ web: www.centa.info │ www.rexnord.com

Livet till sjöss ställer krav.
 Stiltje eller meterhöga vågor. 
Patrullering, sjöräddning, fi ske, 
försörjningsuppdrag. Deplacerande 
båtar eller planande.
 Tänk i nya banor och välj Sveriges 
motorlösning Nr 1 när det gäller 
bränsleekonomi, tillförlitlighet, 
perfekt vikt-/prestandaförhållande 
och låga totalkostnader.
 Det vill säga en motor från Scania 
Engines – laddad med både kraft och 
ekonomi. I programmet från 300 hk 
till 1000 hk hittar du enkelt den motor 
som motsvarar dina behov. Och som 
bidrar till medvind i affärerna.
 Läs mera på www.scania.se

driver både 
båtar och affärer.

Scania Sverige AB
Olle Wahlström, Försäljningschef Engines
010 706 62 15 | olle.wahlstrom@scania.comTRANSAUTO.SE

Förrådsvägen 6, 151 28 Södertälje  
+46 8 554 240 00

Hos oss hittar du världsledande komponenter för framdrivning av båtar och  
fartyg. Trans-Auto finns med från idé till färdig produkt. 

 Tekniskt stöd & rådgivning       10.000 originalreservdelar i lager       Service på plats

ER TRYGGHET - VÅRT MÅL!
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Eva-Lotta Sundblad på Havsmiljöinsti-
tutet fokuserar på samhällets påverkan på 
havsmiljön och förbättringspotentialer. 
Hon berättade bland annat om sjöfartens 
effekter på havsmiljön. 

– Belastningen på havsmiljön måste 
minska och fartygsrutter i känsliga områ-
den måste modifieras, sa Eva-Lotta Sund-
blad. 

I paneldebatten lyftes frågan vad för-
delen med de nya inre vattenvägarna är 
då det redan finns ett nationellt regelverk? 
Frågan fick inget riktigt svar men kom-
menterades med att de nya vattenvägarna 
möjliggör ytterligare ett sätt att bedriva 
sjöfart och sjöfarten får bevisa vilket al-
ternativ som är bäst. 

4 av 10 har svårt att rekrytera
Nästa tema för dagen, arbetet, inleddes 
av Ted Bågfeldt, prefekt på Sjöfartshög-
skolan i Kalmar, och Fredrik Olinders-
son, avdelningschef för Maritima studier 
på Chalmers, som presenterade hur ar-
betsmarknaden ser ut i dag, hur behoven 
kommer att se ut de närmaste åren och 
hur många som utbildar sig till sjöbefäl 
idag. Och ställa sig frågan om utbildarna 
möter branschens behov? 

Ted Bågfeldt sa att 4 av 10 rederier har 
svårt att rekrytera och en utredning har 
startats om Sveriges framtida behov av 
sjöfartskompetens som skall vara klar 
sommaren 2020. 

Fredrik Olindersson sa att samhällets 
utveckling kommer att styra sjöfartens 
utveckling och att teknikkunskapen hos 
befäl behöver bli större i framtiden. 

Per Barkman, som var ansvarig för ge-
nomförandet av Sjöfartskonvojen 2019, 
berättade om rekryteringssatsningen som 
genomfördes i somras under rubriken 
”Ett jobb för ALLA”. 

I den avslutande paneldebatten lyftes 
frågor från publiken som hur lärarnas 
kompetens säkerhetsställs i framtiden 
samt om det kanske kunde vara ett alter-
nativ att öppna filialer till sjöfartshögsko-
lorna till exempel i Stockholm och i norr 
eftersom högskolorna idag bara finns på 
två platser. 

Inga genvägar
På temat arbetsmiljö sa Cecilia Österman, 
arbetsmiljöforskare på Linné universitetet, 
att det inte finns någon snabb väg att gå 
för branschens arbete med att skapa håll-
bara, jämställda och attraktiva arbetsplat-
ser. Resan från policy till praktik går via 
helhetssyn på förebyggande och främjan-
de åtgärder på flera olika nivåer. 

Cajsa Jersler Fransson från #lättaankar 
talade om hur #metoo har påverkat sam-
hället och hur #lättaankar har påverkat 
sjöfarten så här drygt två år senare. 

Carolina Kihlström från Svensk Sjöfart 

berättade sedan om vad som händer inom 
branschsamarbetet Vågrätt och hur bran-
schen kan bidra till en arbetsmiljö i världs-
klass. Hon sa att det finns stora vinster för 
både medarbetare och organisation med 
att jobba med frågor som arbetsmiljö och 
trakasserier. I paneldiskussionen kom det 
kommentarer som varför vi inte har kom-
mit längre i frågorna och ombord väntar 
man på att rederierna ska sätta ner foten.

Statliga aktören måste gå före
Dag två började med fokus på klimatet. 
Skärgårdsredarnas medlemmar Erik Fros-
te på Färjerederiet och Henrik Börje sson 
på Börjessons Charterbåtar presenterade 
under temat klimatet. Erik Froste berätta-
de om deras väg och alternativ till att bli 
klimatneutrala. Han sa att den stora stat-
liga aktören måste gå före, mind re rede-
rier har inte råd att göra miss tagen. Han 
uppmanade organisationer att ta reda 
på vilket alternativ som är bäst för just 
den egna verksamheten och sa att mycket 
handlar om beteende. 

Henrik Börjesson presenterade en mind-
re rederiverksamhets möjligheter och hin-
der till fossilfri hållbar drift och berättade 
om arbetet för att nå målet fossilfri drift. 
Verksamheten är registrerad som aktör i 
”Fossilfritt Sverige” och transportutma-
ningen att driften skall vara helt fossilfri 

2021 är antagen. Detta görs genom att 
köra på biodiesel och Henrik Börjesson 
redogjorde för dagens biodiesels fördelar 
och nackdelar. Han  visade också på före-
tagets policy gällande transporteffektivise-
ring samt nya möjligheter till installation 
av hybriddrift med el och biodiesel i be-
fintliga mindre passagerarfartyg. 

– Vi tillsammans måste på alla sätt för-
söka påverka myndigheter och politik för 
bättre förutsättningar och vi måste själva 
på ett bättre sätt prioritera investeringar 
som leder till en hållbar attraktiv fossilfri 
inrikes sjöfart, säger Henrik Börjesson. 

Comeback för seglen
Därefter gav Per Tunell på Wallenius Ma-
rine bakgrund och statusuppdatering på 
deras projekt som avser återinföra seg-
lande fartyg i handelssjöfarten. Lars Hög-
lund på Furetank Rederi AB berättade om 
Furetanks satsning på LNG-fartyg och 
rederiets resa mot IMO:s 2050-mål. Lars 
Höglund sa att det bästa sättet att tänka 
på miljön är att minimera tomlaster och 
att optimera sina rutter. I den avslutande 
paneldebatten fick Henrik Börjesson och 
Lars Höglund frågan om deras satsningar 
för miljön inneburit några extra kostna-
der och båda instämde att satsningarna 
absolut påverkat ekonomin men är nöd-
vändiga  för långsiktig överlevnad.

Avdelningsdirektör på Transportstyre-
lens sjö- och luftfartsavdelning, Gunnar 
Ljungberg, sammanfattade seminariet med 
att påtala nyttan med att akademi, myn-
digheter och industri möts på detta sätt. 

– Med ett engagemang i världsklass kan 
vi tillsammans gå vidare.

text & foto: nina yngve

Henrik Börjesson och Lars Höglund sa att visst innebär miljösatsningar kostnader för rederi-

er, men att de är nödvändiga för den långsiktiga överlevnaden.

Under två dagar talade ett 20-tal föreläsa-
re på teman som godset, arbetet och kli-
matet. Varje tema avslutades med panel-
debatter där även publiken fick möjlighet 
att ställa frågor. Frågor som likabehand-
ling och sjöfartens klimat anpassning var 
speciellt engagerande.

Mattias Landgren, statssekreterare  på 
infrastrukturdepartementet, inledde se-
minariet, som i år var fullsatt med cirka 
170 deltagare från myndigheter och sjö-
näringsliv. Mattias Landgren berättade 
bland annat att de från regeringens sida 
är fast bestämda att de vill se en större 
överflyttning från land till sjö. Han efter-
frågade också att branschen sätter press 

på politiken i de frågor som anses viktiga. 
Första temat för dagen var godset, där 

Pia Berglund, nationell samordnare för 
nationell och inrikes sjöfart presenterade 
hur arbetet går med den handlingsplan 
som lades fram under 2019 med 62 åt-
gärder för att stärka inrikes sjöfart och 
närsjöfart. Hon berättade om hur långt 
arbetet kommit, vad som är prioriterat 
och vad som återstår. 

Nya inre vattenvägar
Johan Skogwik på Transportstyrelsen 
och Johan Wahlström på Sjöfartsver-
ket presenterade arbetet med ”Nya inre 
vattenvägar” samt pratade om vilka nya 

områden som Transportstyrelsen föreslår 
ska klassas som inre vattenvägar och hur 
farlederna i dessa områden kan bli säkra 
och anpassade efter det behov som finns. 
De nya inre vattenvägarna kommer inte  
att ersätta fartområdena E och D utan ett 
tredje certifieringssätt tillämpas.

Transportstyrelsens årliga sjöfartsseminarium ägde i år rum 5–6 februari 2020 i den ståtliga Piperska  
muren på Kungsholmen i Stockholm. 

Talartätt seminarium
Erik Froste på Färjerederiet uppmanade organisationer att ta reda på vilka alternativ för klimatomställning som är bäst för just dem.

 
Belastningen på havsmiljön 
måste minska och fartygs
rutter i känsliga områden 
måste modifieras.

 
Vi måste på alla sätt försöka 
påverka myndigheter och poli
tik för bättre förutsättningar.
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Det var inte utan en viss förväntan jag steg 
av tåget i Upplands Väsby. Där i grann-
skapet skulle lustjakten Arona finnas. Jag 
blev upplockad av ägaren, Gunnar Hag-
lund. Och där, vid Harvaviken i Mälaren, 
fick jag syn på henne. Man känner sig 
förflyttad till en värld som man aldrig har 
upplevt.

Idag ägs Arona av makarna Gunnar 
och Kerstin Haglund och vårdas pietets-
fullt. Förutom till privat bruk används 
fartyget också till charterverksamhet i 
Stockholms närhet.

Historia punsch
Aronas historia är mycket intressant. Hon 
beställdes 1903 vid Södra Varvet i Stock-
holm av Edward Cederlund junior. Släk-
ten Cederlund hade skapat sig stora för-
mögenheter genom försäljning av punsch. 
Det var Edwards farfar Johan som lan-

serade färdigbrygd punsch på flaska år 
1845. Han hade sitt lager vid Kungliga 
slottet i Stockholm med ingång vid Slotts-
backen. Där förvarades punschen i stora 
ekfat, det största rymmande 24 000 liter. 
Det dracks mycket punsch. Det berättas 
att det bara på Berns i Stockholm kunde 
serveras ett par tusen halvor punsch en 
lördagskväll.

Efter Johan Cederlund tog Edward Ce-
derlund senior över och efter honom Ju-
nior, han som beställde Arona.

Snarlik Tullia
Fartyget byggdes efter snarlika ritningar 
som Tullia, hos Lindbergs Warfs- och Me-
kaniska Werkstad som varvet egentligen 
hette, men det kallades i folkmun Södra 
Varvet. Konstruktör var Ernst Hernberg, 
som också konstruerade bland andra ång-
arna Norrtälje och Mariefred.

Arona hade fyra enkelhytter och en 
dubbelhytt, byssa och manskapsskans 
under däck och på övre däck matsal, 
kommandobrygga och sköna korgstolar 
akterut. Hon försågs med en ångmaskin 
på 85 hk och mätte 72 ton.

Hemmahamn var Stockholm och hon 
låg ofta vid familjens slott vid Storholmen 
utanför Lidingö.

Nobel historia
Vid första världskrigets utbrott sålde 
punschkungen sin lustjakt till Hjalmar 
Nobel, som var brorson till den store Al-
fred. Även Hjalmar hade varit mycket in-
volverad i affärerna i Ryssland, men hade 
fått malaria och flyttat hem. Hjalmar be-
höll sitt fartyg fram till 1930 då han sålde 
det till snusarvingen Robert Ljunglöf.

Snuset föddes då svensken på 1700-ta-
let kom på att blanda tobaksblad med 

I Sverige finns det inte många lustjakter kvar från den tid då grosshandlare kunde unna sig både det och det andra. Men 
det finns åtminstone en; Arona. Detta lilla mästerverk kan understundom beskådas vid Norr Mälarstrand i Stockholm.

salt och vatten för att sedan lägga det un-
der läppen. Vanan med snus blev allmän 
i Sverige på 1700-talet. En av de stora i 
branschen blev Jacob Fredrik Ljunglöf 
som anlade en fabrik på Badstugatan (nu-
varande Sveavägen) i Stockholm. Speci-
ellt uppskattat blev hans produkt Ettan. 
Ljung löf utvecklade sin fabrik till Europas 
och världens ledande snusfabrik.

Kurt Ljunglöf var sonson till Jacob 
Fredrik som hade samlat på sig en enorm 
förmögenhet.  I början av 1900-talet be-
hövde staten pengar till försvaret och den 
första pensionsreformen. År 1915 för-
statligades all verksamhet som hade med 
tobak att göra och även Ljunglöfs fabrik. 
AB Svenska Tobaksmonopolet var bildat.

Blev motorfartyg
År 1939 såldes Arona vidare till professor 
Sven Thunberg, rektor vid Stockholms 
högskola. Han behöll sitt fartyg till 1942 
då det såldes till K P Svenssons Trafikfö-
retag på Hasslö där hon byggdes om till 

passagerarfartyg med plats för 160 pas-
sagerare. All den fina inredningen togs 
bort och ersattes med annat som var mer 
utrymmeseffektivt. Den forna glansen för-
svann. Ångmaskinen byttes 1957 ut mot 
en Deutz-Diesel på 150 hk vilken 1975 
byttes ut mot den nuvarande, en Scania 
DSI II. 

Efter att ha gått i Karlskrona skär-
gård i 40 år såldes fartyget till Hans och 
Carl-Axel Vult von Steijern i Färjestaden. 
Efter en viss ombyggnad sattes hon i trafik 
mellan Färjestaden och Kalmar med sex 
turer varje dag.

Vidare öden
År 1985 såldes hon till Hudiksvall där 
Sten Perssons Måleri AB tog hand om 
henne. Hon gick sedan i trafik där till och 
med 1988 varefter hon såldes till Ulla och 
Bertil Lindgren i Stockholm. 

En stor renovering genomfördes igen 
varefter hon sattes i chartertrafik med 
plats för 60 passagerare. År 2002 såldes 

hon till Jeanette och Christian Barfod i 
Stockholm.

Makarna Haglund köper fartyget
I december 2003 var det makarna Gunnar 
och Kerstin Haglunds tur att ta ansvar för 
Arona. De hade ett genuint intresse för 
denna typ av fartyg. De hade hittat ett 
ångslupsskrov som de började renovera 
men tittade ofta på Arona för att få inspi-
ration. Ångslupen var dock i dåligt skick 
och när Arona blev till salu fanns det ing-
en återvändo. Makarna köpte fartyget.

Trots att Arona var i fantastiskt skick 
genomfördes omfattande renoveringar. 
Bland annat gjordes plåtbyten, installe-
rades antivibrationssystem och elverk, in-
redningen förnyades, ny salong, ny byssa, 
ny redarhytt och mycket annat. Inspira-
tionen kom från originalritningarna. Idag 
är fartyget i utomordentligt gott skick. 
Ständiga renoveringar pågår för att hålla 
fartyget i skick.

text: krister bång, foto: rederiet

Gunnar Haglund till rors på bryggan. Gunnar och Kerstin Haglund äger Arona sedan 2003.

Arona

The grand old lady

Interiörer från Arona. De nuvarande ägarna har förnyat inredningen med inspiration från originalritningarna.
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Förlängd livstid med 15 år 

Det isgående passagerarfartyget Solöga 
har genomgått en fullständig livstidsför-
längning på Swede Ship Marine i Djupvik 
på Tjörn. Hon anlände till varvet den 18 
augusti 2019 och återlämnades till Wax-
holmsbolaget den 20 december. Därmed 
räknar Waxholmsbolaget med att far-
tyget, som är byggt 1978, kan trafikera 
Stockholms skärgård 15 år till.

Mats Berndtsson, projektledare på 
Swede Ship Marine, berättar om de om-
fattande arbeten som gjorts ombord:

– Det är lättare att räkna upp vad vi inte 
har gjort, säger han skämtsamt när Skär-
gårdsredaren ringer upp.

Hela huvuddäck förnyat
Listan över utförda arbeten på Solöga är 
onekligen lång. Arbetena omfattar såväl 
teknik som inredning.

På maskinsidan har huvudmaskinen 
bytts ut mot en ny, motsvarande Mitsu-
bishi-diesel som den tidigare. Därtill har 
en SCR-anläggning (katalysator) installe-
rats för att möta de nya Tier III-kraven. 
I maskin har vidare huvudtavla, skepps-
övervakningssystem och styrmaskin bytts 
ut. För uppvärmning av fartyget har en 
ackumulatortank installerats med värme-
återvinning från huvudmaskinen.

Ett antal tankar för dricksvatten, grå-
vatten, svartvatten och urea har förnyats.

I princip har hela huvuddäck byggts om 
med kylrum, nya toaletter, ny kiosk och 
förlig salong. 

I salongen har stolarna förnyats och den 
har fått en annan layout. För besättningen 
har byggts nya dusch- och toalettutrym-
men. Ventilationssystemet har byggts om, 

varvid även ventilationsaggregatet är för-
nyat.

– Tidigare var det ventilationsschakt 
som spärrade av salongen och gången ige-
nom var trång och mörk. Vi har öppnat 
upp layouten, kan man säga. Vi har även 
bytt rätt mycket ytskikt. All durkbelägg-
ning, tak och de flesta skotten är nya på 
huvuddäck.

Ny bryggdesign
Bryggan har moderniserats. Alla fönster 
har bytts ut och förarmiljön har byggts 
om. Däremot har det inte varit aktuellt att 
byta ut existerande navigationssystem.

Fartyget har dessutom målats.
– Det har varit ett komplext projekt på 

så vis att det har skett så många saker pa-
rallellt. Vi har varit i alla utrymmen och 
jobbat samtidigt så det har varit mycket 
folk på kort tid för jobbets omfattning.
Dessutom har förutsättningarna ibland 
varit lite svåra, särskilt på elsidan i och 
med bristfälligt underlag och inga utmärk-
ta kablar. Det har tagit tid att sätta sig in i 
vad som går vart, men det är inget ovan-
ligt. Så brukar det vara när man bygger 
om äldre fartyg, säger Mats Berndtsson.

Förberedelser
Varvsbesöket förbereddes genom att per-
sonal besökte Solöga och gjorde mycket 
planering i förväg innan hon anlände till 
varvet. 

– När färjan dök upp här på Tjörn så 
var det bara att sätta igång, säger Mats 
Berndtsson.

Solögas systerfartyg Vindöga ska ge-
nomgå en likadan livstidsförlängning på 
Swede Ship Marine hösten 2020.

– Den blir av samma omfattning. Jag 
förutsätter att vi kan använda mycket av 
det vi lärt oss på Solöga. Men det är alltid 
saker man råkar på som man inte har vän-
tat sig när man börjar gräva i gamla grejor. 
Det är så det är i varvsbranschen.

pär-henrik sjöström

Passagerarbåten Solöga har återlevererats till Waxholmsbolaget efter en livs-
tidsförlängning på varvet Swede Ship Marine på Tjörn.

Solöga
Byggd: 1978
Varv: 1978
Tidigare ombyggd: 2000–2001
Ägare: Waxholms Ångfartygs AB
Management: Blidösundsbolaget AB
Fart: 11 knop
Fartområde: E
Dimensioner: 27,53 x 7,20 x 3,25 m.
Antal passagerare: 180
Fart: 11 knop
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Odelco AB • Missionsvägen 77 • 167 33 Bromma
08-718 03 00 • info@odelco.se • www.odelco.se

ALLT INOM STRÖM, KONTROLL 
OCH SÄKERHET! 

OAVSETT OM DITT FARTYG behöver 
förbättra sin strömkapacitet, du behöver 
logga bränsleförbrukningen, ha koll 
på svartvattentankar, enkelt kunna se i 
mörker eller utrusta personalen med smart 
säkerhetsutrustning, vänd dig till oss för råd.

Med vårt breda sortiment av högkvalitativa 
produkter från tillverkare som Victron Energy, 
FLIR, Simarine, Maretron och Ocean Signal (för 
att nämna några), kan vi skräddarsy lösningar 
för alla typer av fartyg. 

Läs mer på odelco.se

®®
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Snabbhet är ekonomi

lång passagerarbåt med kolfiberskrov och 
25 knops marschfart. Maxfart är 35 knop. 

LTO-batterierna på sammanlagt 500 
kWh laddas på mindre än tio minuter och 
har tio års garanterad livslängd.

BB Green 24 byggs i kolfiber. När kol-
fiber lanserades som ett alternativ till alu-
minium vid konstruktion av snabbgående 
katamaraner var uppskattningen att detta 
skulle reducera energibehovet för fram-
drift med cirka 40 procent. Denna siffra 
tror Hans Thornell stämde ganska bra.

– BB Green drar i sin tur 40 procent 
mindre energi än en kolfiberkatamaran 
tack vare skrovets luftkuddeteknik ASV.

Därtill reduceras energibehovet tack 
vare maskineriet.

– Dieseldrift har en verkningsgrad på 
omkring 33 procent. För eldrift är den 
mellan 90 och 95 procent. Jämför man 
den bästa dieseldrivna kolfiberkatamara-
nen med BB Green så har BB Green 80 
procent lägre energiförbrukning, 26 kWh/
nautisk mil, uppger Hans Thornell.

Lokal tillverkning
Tills vidare existerar BB Green 24 bara på 
ritbordet. Men såväl planerna för produk-
tion som affärsidé är klara.

Hans Thornell berättar att Green City 
Ferries jobbar med ett produktionskon-
cept där företaget bygger skrovsektio-
nerna som sedan skickas till respektive 
marknader.

– Lokal tillverkning är väldigt viktig. 
Det är i skrovtillverkningen man kan er-
hålla skalfördelar. Det finns nämligen inga 
nämnvärda skalfördelar i utrustningsar-
betet.

Med BB Green 24 siktar Green City 
Ferries på internationella marknader, 
men även Sverige är intressant. I Sverige 
erbjuder Green City Ferries båtarna på 
leasing till rederier som opererar dem och 
tillsammans med Vattenfall tillhandahål-
ler de laddningsinfrastrukturen. 

– För att kunna hålla standarden kom-
mer vi att äga båtarna själva till att börja 
med och chartrar ut dem till operatörer.

Han säger att det är ett fundamentalt 

inslag att även idka rederiverksamhet.
– Jag tror att detta är en del som kom-

mer att göra konceptet framgångsrikt.

Tror på OPS
Hans Thornell tar som exempel Sogn och 
Fjordane fylke i Norge, där man ska för-
nya flottan av snabbgående passagerarbå-
tar. Kommunerna kommer själva att äga 
båtarna så att även mindre rederier utan 
resurser att bygga nytt kan vara med och 
bjuda på trafiken.

– Det är så jag tror att vi kan driva ett 
teknologiskifte. Men så länge vi har of-
fentlig upphandling så kommer det inte 
att hända. Dels väljer man alltid det billi-
gaste, dels har man kanske inte heller till-
räcklig kännedom om förutsättningarna 
och vad som finns på marknaden.

Men det finns lösningar, förklarar Hans 
Thornell, och nämner Offentlig Privat 
Samverkan (OPS).

– Jag tror på en modell där Vattenfall 
och Green City Ferries tillhandahåller 
laddinfrastruktur och båtar och så kan 
man gå ut och göra en upphandling av 
driften.

Hans Thornell påpekar att en fördel 

patenterade ASV-tekniken (Air Suppor-
ted Vessel) fungerar i praktiken. Ett varv i 
Riga byggde båten som levererades 2016 
och fick namnet Airiel.

Efter att Airiel hade presenterats i 
Stockholm och på Öckerö togs hon till 
Norge och ligger för närvarande i Sande-
fjord.

– När Airiel var klar inledde vi ett nytt 
projekt som handlade om att ta steget 
från prototyp till en kommersiell produkt.  
Tillsammans med Toshiba utvecklade vi 
ett batterisystem baserat på LTO-celler, 
som har varit huvudgrunden i det hela, 
berättar Hans Thornell.

Uppskalning
Projektet var klart våren 2019 och då be-
slutades att separera bolagen ägarmässigt 
och att Green City Ferries satsar på farty-
get BB Green medan Echandia satsar på 
batterisystem.

– Vi kom också fram till att vi behövde 
en större båt. Vi hade en ganska bra bild 
av marknaden och vi började ta fram ett 
fartyg med både sido- och stävtilläggning 
och kapacitet för 147 passagerare och 
även cyklar. Dessutom ville vi ha en design 
som väcker uppmärksamhet.

Yachtdesignern Mauro Sculli, som även 
har designat Airiel, tog fram en sådan ex-
teriör.

Resultatet är BB Green 24, en 24,8 meter 

och avgångsfrekvensen är av stor betydel-
se för pendlare. Det ingen idé att snacka 
om pendeltrafik med bara en avgång i tim-
men. Det är för mig inte kollektivtrafik.

Han anser att pendelbåtar ska ha av-
gångar minst var 30:e minut.

– Med snabba, mindre båtar får man 
både högre fyllnadsgrad och frekventa 
avgångar, vilket är viktigt. Det blir en helt 
annan värld. Om man ska snacka pendel-
trafik måste man tänka som pendlarna 
tänker.

Började med demoprojekt
Hans Thornells engagemang i eldrivna 
passagerarbåtar med snabbladdade bat-
terier är djupt och passionerat. Det hela 
började med EU-projektet BB Green som 
inleddes 2012.

– Jag kom in i ett tidigt skede då vårt fö-
retag Echandia övertog Siemens roll som 
systemintegratör.

Målsättningen med demoprojektet var 
att ta fram en prototyp och visa att den 

– Det intressanta med snabbgående 
batteri båtar är att man med snabbgåen-
de båtar erhåller en ekonomivinst som i 
förhållandet elkostnad/dieselkostnad är 
mycket större än med långsamma fartyg.

Det säger Hans Thornell, vd i Green 
City Ferries, ett företag som såväl äger 
batteribåtar som utvecklar nya lösningar 
för en sjöburen passagerartrafik med noll-
utsläpp. 

Han förklarar att det tidigare rådde en 
generell uppfattning att det överhuvudta-
get inte går att operera snabbgående bat-
teribåtar. Han anser att det i själva verket 
är med snabbgående batteribåtar som de 
stora besparingarna kan göras, just därför 
att traditionella dieselkatamaraner drar 
så mycket energi.

Varför åka fort?
Hans Thornell ställer den retoriska frågan 
varför man ska åka så fort, och besvarar 
den i samma andetag:

– Om man ska göra ett visst transport-
arbete med en vettig tidtabell kan man 
antingen ha en båt som gör 25 knop eller 
två som gör 12 knop. Två båtar innebär 
dubbla besättningar och dubbla kostna-
der. Snabbgående batteribåtar är ekono-
mi.

Snabbheten har också ett värde i sig, 
påpekar Hans Thornell.

– Det gör trafiken mer attraktiv. Restid 

med detta är att även mindre rederier, 
som saknar ekonomiska förutsättningar 
att bygga fartyg med den senaste miljö-
tekniken, har möjlighet att gå i framkant 
av utvecklingen.

Från bil till båt
För en sak är säker, anser Hans Thornell. 
Vattenburen kollektivtrafik utgör en del 
av lösningen på storstädernas trafikpro-
blem. 

– Många av de projekt vi tittar på hand-
lar om att flytta bilister ut från sina bilar 
in i en ombordmiljö med flygplansstolar, 
heltäckningsmatta och wifi. De får en 
njutbar resa in till jobbet.

Även om Hans Thornell är ingenjör 
tycker han att en omställning handlar om 
mer än enbart teknik. 

– Det som jag tycker är mer spännande 
är vad tekniken kan användas till, en om-
ställning, ett nytt tänkesätt vad det gäller 
pendeltrafik i städer. Nästan alla städer 
ligger vid vattendrag av historiska skäl 
och så är det igenkorkat på bilsidan. Det 
här är så spännande!

text: pär-henrik sjöström 
foto: green city ferries

Green City Ferries vill påskynda omställningen mot en miljösmart sjöburen kollektivtrafik 
och lanserar ett nytt koncept som kan möjliggöra en snabb föryngring av passagerarflottan.

Hans Thornell och sonen Fredrik Thornell, 
som också jobbar i Green City Ferries.

 
Det ingen idé att snacka om 
pendeltrafik med bara en av
gång i timmen, det är för mig 
inte kollektivtrafik
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Båtpendlarna blir fler

I Stockholm noteras en kraftig ökning av 
antalet båtpendlare. Gustav Hemming 
(C), miljö-, skärgårds och regionplane-
ringsråd i region Stockholm är mycket 
nöjd med utvecklingen av kollektivre-
sandet med båt i Stockholm det gångna 
decenniet.

Stark utveckling
År 2011 startade en försökslinje inom den 
nybildade Sjövägen (linje 80) på sträckan 
Nybroplan–Frihamnen. För fem år sedan 
genomfördes drygt 500 000 resor med lin-
je 80. Förra året var motsvarande siffra 
över 1,3 miljoner.

– Det har varit en otroligt stark utveck-
ling, säger Gustav Hemming. Vi har ut-
vecklat trafiken steg för steg och adderat 
nya linjer. Det är väldigt roligt att jobba 
med det här. Folk gillar att åka båt och vi 
har en kundnöjdhet bland våra resenärer 
på 98 procent.

Prickar inte alltid rätt
Men även om pendelbåtstrafiken fortsät-
ter att öka krävs noggranna förberedelser 
inför uppstarten av varje ny sträckning 

med analyser av passagerarunderlag, kaj-
lägen och anslutande landförbindelser. 
Ändå prickar man inte alltid rätt. De se-
naste två linjerna, Ekerö och Riddarfjär-
den, startade 2017. Ekerö blev en smärre 
succé medan intresset för Riddarfjärdslin-
jen var betydligt svalare.

– Kundunderlaget där var inte tillräck-
ligt så vi beslutade att lägga ner Riddar-
fjärden och flytta över resurserna till 
Ekerö. Pendlingstrafik på sjön är fortfa-
rande lite av jungfrulig mark. De flesta 
prognosmodellerna för pendlare är an-
passade för landbaserad trafik och vi får 
pröva oss fram, säger Gustav Hemming.

Politiska ambitioner
Den positiva utvecklingen inom den lo-
kala sjötrafiken hänger samman med 
politiska ambitioner. Dels vill man få fler 

att ställa bilen och minska trängseln på 
vägarna. Dels strävar man efter att öka 
stadens attraktionskraft genom att lyfta 
fram den maritima miljön.

– Båtarna bidrar till att bygga vårt 
kulturlandskap och ökar livskvalitén 
för de som bor här. Även om man själv 
inte tar båten till jobbet tycker man att 
det är roligt att se båtarna komma, de 
blir en snackis. Dessutom blir vi mer att-
raktiva för turister. Den typen av värden 
ska man inte underskatta, säger Gustav 
Hemming.  

Mer HVO
I dag drivs båtarna med cirka 50 procent 
HVO (hydrerade vegetabiliska oljor eller 
animaliska fetter). Till årsskiftet 2021–
2022 ska 90 procent av bunkern utgöras 
av biobränsle och 2030 är målet 100 pro-
cent förnyelsebart. Det gäller såväl pen-
delbåtar som fartygen i skärgårds trafiken.  

– Jag tror att vi kommer att klara må-
len, förutsatt att det finns tillräckligt med 
bra HVO på marknaden. Vi vill inte tanka 
våra båtar med biodiesel som är gjord på 
palmolja, säger Gustav Hemming.

Tveksam till elektrifiering
Att elektrifiera trafiken är Gustav Hem-
ming däremot mer tveksam till. 

– Alla älskar elektrifierade fordon just 
nu, men det är inte säkert att det är det 
bästa för alla delar av sjötrafiken. Att köra 
runt med tunga batterier ombord kan öka 
energiåtgången och därmed minska mil-
jönyttan. Elektrifiering kräver också stora 
infrastruktursatsningar med laddstatio-
ner vilket kan bli svårt ute på öarna. Bå-
tarna kan heller inte ligga still och ladda 
hur länge som helst.

Till åren komna
Flera av de fartyg som trafikerar Stock-
holms skärgård börjar bli till åren. Nästa 
år ska politikerna i regionen fatta beslut 
om fartygens framtid. 

– Frågan är om vi ska äga en större an-
del av fartygen, om vi ska leasa in båtar 
eller kanske låta entreprenörer stå för en 
större andel. Fördelen om vi äger själva 
är att det blir lättare att genomföra beslut 
och att vi kan få en mer enhetlig flotta, 
säger Gustav Hemming.

Samtidigt fortsätter pendelbåtstrafiken 
att utvecklas. Under perioden 2020 till 
2022 kommer ytterligare två pendelbåts-
linjer starta upp, en från Värmdö och en 
från Rindö/Vaxholm in till stan.

text & foto: linda sundgren

Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds och regionplaneringsråd i region 
 Stockholm, gläds åt den starka utvecklingen av den lokala passagerartrafiken 
med båt.

 
Vi har utvecklat trafiken steg 
för steg och adderat nya linjer.

Steelprop Finland Oy Ab
Barrvägen 10, 68600 Jakobstad
info@steelcraftpropellers.fi
+358 505621121 Markus
+358 505971798 Björn www.steelcraftpropellers.fi

Slipupptagning i Jakobstad för reparationer av 
Båtar upp till 30 m och 200 ton.
Alholmsvägen 40
68600 Jakobstad
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Det danska företaget DEIF arrangerade 
seminariet i samarbete med leveran-
törernas branschorganisation Danske 
Maritime och rederiet ForSea. Talarna 
informerade bland annat om erfaren-
heter av Blueflow-energistyrningssystem 
och batterihybrid-framdrift med DEIF 
controllers.

Systemen är i drift på de batteridrivna 
färjorna Aurora och Tycho Brahe på 
leden Helsingborg–Helsingör.

Upplägget med batterihybrid-fram-
drift omfattar snabbladdning i hamnarna 
och drift med enbart el från batterierna 
under överfarten. Fartygen kan också i 
undantagsfall utnyttja dieselgeneratorer 
för propulsion och laddning av batte-
rierna. Kontrollsystemet från DEIF gör 
det enkelt att koppla om mellan de tre 
lägena diesel, hybrid och batteri.

Energioptimering  
Energistyrningssystemet kommer från 
DEIF:s svenska strategiska partner 
Blueflow. Systemet är ett verktyg för 
personalen att optimera eco-driving ge-
nom att samla, analysera och presentera 
data som påverkar fartygets prestanda 
– exempelvis rutt, vind och vattendjup. 
Systemet används även av flera med-
lemsrederier i Skärgårdsredarna, som till 
exempel Styrsöbolaget, Blidösundsbola-
get och Färjerederiet.

På seminariet fick åhörarna ta del av 
erfarenheterna från det norska rederiet 
Fjord Line. Blueflow är installerat på de 
LNG-drivna färjorna Bergensfjord och 
Stavangerfjord.

– Några månader efter installationen 
förbättrade vi ett tidigare bränsleför-
brukningsrekord med omkring sex 
procent. I vår bränslebudget betyder det 
stora pengar. I själva verket kom vi ned 
på en nivå som vi alltid hade trott vara 
alltför optimistisk, sa Kristoffer Mor-
genstern, Technical Superintendent på 
Fjord Line.

Även erfarenheterna av Blueflow på 
Tycho Brahe uppgavs vara positiva.

– Under det första kvartalet 2019 
reducerade vi CO2-utsläppen med 
hälften. Det är ett utmärkt resultat och vi 
får dessutom mycket effektiv operation 
när vi använder batterikraft, omkring 90 
procent jämfört med 30 till 40 procent 
för dieselmotorerna, förklarade Senior 
Chief Engineer Henrik Fald Hansen.

Blueflow fick också beröm för att 

det underlättar utsläppsrapporteringen 
ombord.

Ambitiösa mål
Batteridriften på Tycho Brahe och Au-
rora invigdes officiellt den 9 november 
2018. Samtidigt lanserade rederiet HH 
Ferries sitt nya namn ForSea. Ett år sena-
re hade rederiet reducerat sina CO2-ut-
släpp med närmare hälften. 

Från början av 2019 är all el som för-
brukas helt fossilfri. Denna enskilda för-
ändringen har bidragit till en besparing 
på ca 300 ton CO2 jämfört med tidigare 
år. Rederiet arbetat med fem huvudom-
råden för att stärka sin hållbara resa: 
Förutom batteridrift är dessa ansvarsfull 
återvinning, hållbar mat, hållbar energi 
samt socialt ansvar. 

pär-henrik sjöström

Seminarium om 
batteridrift på Sundet

Det är uppenbart att rederierna kan 
reducera bränsle- och energikonsum-
tionen på sina fartyg och samtidigt 
reducera CO2-utsläpp genom att 
använda redan beprövad teknik. Detta 
var ett av budskapen på ett semina-
rium ombord på batterifärjan Tycho 
Brahe i höstas.

MILJÖ
S P A L T E N

Claus T. 
Larsen, Vice 
President DEIF 
A/S, talar på 
seminariet om-
bord på Tycho 
Brahe.

Tycho Brahe på utgående från Helsingborg.
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Nautiska Föreningen har plock-
at fram minnen ur sin 150- 
åriga historia, och även bjudit 
in gästkrönikörer som skri-
ver om sjöfarten då, nu och i 
framtiden. Sjöfart, handel och 
globalisering – dåtid, nutid 
och framtid är temat för den-
na jubileumsskrift. Styrelsen 
beslutade uppmärksamma ju-
bileumsåret med en jubileums-
skrift och en jubileumsfest. 

20%
Donsöredaren på Skeppsbron
Dödens Roulette
Längs Göteborgs kuster, kajer 
och kanaler
Sveriges Fyrar
Vårt Lion Ferry
Sjömän II

50%
Att skapa en värld
I vikingars kölvatten
Med rötter på Österlen
The road across the sea
Dansar med nallar
Isens fånge
Ståltrålare

NAUTISKA FÖRENINGEN 150 ÅR

PASSA PÅ FYNDA! 

Hur kunde Folkbåten nå en sådan upphöjd position och 
hur gick det till vid tillkomsten? Båten var ju tänkt som 
nordisk men blev lika ursvensk som internationell och 
spridd långt utanför landets gränser. Först nu – snart 
80 år efter Folkbåtens tillkomst 1941 ges svaren och 
sanningen om nordiska Folkbåtens minst sagt märkliga 
historia där skeppsredaren Sven Saléns visioner om att 
en båt som kunde bli hela folkets borde skapas.

TVÅ SEGELBÅTSLEGENDER

195 kr 195 kr

bokrea 2020

Banehagsgatan 15 | breakwater.se
info@breakwater.se | +46 31 722 74 80
Plusgiro: 192366-3, Bankgiro: 463-8417

Nyhetsbrev
Maila nyhetsbrev@breakwater.se 
skriv ’Nyhetsbrev’ i ämnesraden

Boken beskriver inte bara Eriksbergs his-
toria, utan även historien om vart och 
ett av de över 600 fartyg som byggdes på 
varvet – från små nitade bogserbåtar med 
ångmaskin till enorma turbindrivna su-
pertankers vars storlek överträffade Nya 
Ullevi. Här finns berättelsen om båten som 
blev fånge i Röda Havet under Suezkrisen, 
och båten som gick av på mitten två gång-
er och till slut lappades ihop med att annat 
halvt Eriksbergsbygge. Om fascinerande 
krigstidsöden, om båtar som gjorde sina 
ägare lyckliga och fartyg som ruinerade 
sina redare. Om kampen att kunna förse 

en omättlig kundkrets med tillräckligt 
med fartyg i goda tider, alternativt kun-
na leverera ett fartyg till en ägare som inte 
längre vill ha det när konjunkturen är i 
botten. Historien om Eriksbergs varv är 
historien om över hundra år av uppgång 
och fem år av fall. Det är också histori-
en om politisk omvälvning, prestige och 
den kanske mest utstuderade och mång-
facetterade kris en bransch utsatts för. I 
boken framkommer nya rön till varför den 
svenska varvsindustrin, en gång en av våra 
största industrigrenar, helt kunde försvin-
na på så kort tid.

ERIKSBERGSVARVET DÅ OCH NU – ÖVER 600 FARTYG

349 kr • smi 2019 ingår

 ”Folkbåten skulle 
vara hela folkets 
båt.”

Hela rean finns på breakwater.se

SMI 2019 PÅ KÖPET
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Från kust & hav

KBV-fartyg ska bli energisnålare
Med optimering av motorernas varvtal och propellerbladens 
stigning samt ny LEDbelysning ska Kustbevakningens fartyg bli 
klimatsmarta och mer energisnåla. Hittills har KBV 034, KBV 033 
och KBV 031 fått klimatanpassade framdrivningsåtgärder gjor
da och nu står KBV 032 på tur. Bland annat har man optimerat 
varvtalet på de fyra huvudmotorerna och kompenserat det lägre 
varvtalet genom att öka propellrarnas stigning.

En annan sparfunktion som införts på KBV 034 är så kallad 
locked vessel, vilket innebär att man släcker belysningen och 
tillåter temperaraturvariationer i fartyget. På sommaren får det 
blir varmare och på vintern tillåts lägre temperaturer ombord när 
fartyget är obemannat. Övriga åtgärder är bland annat förbätt
rad styrning av maskinrumsfläktarna och bryggans ventilation, 
förbättrad värmeåtervinning från motorerna så att spillvärme förs 
in i fartygets värmesystem samt temperaturstyrd förvärmning av 
motorerna.

Det blir ingen ny Föglöfärja
Finlands Färjetrafik Ab (Finferries) beställde i höstas en eldriven 
hybridfärja för linjen Svinö–Mellanholm den i åländska skär
gården efter att ett konsortium bestående av Ansgar Ab och 
Finferries hade vunnit upphandlingen av trafiken. Ordern place
rades vid det polska varvet Crist, som även har byggt Finferries 
första hybridfärja Elektra. Nu har Ålands nytillträdda landskaps
regering, med omedelbar verkan sagt upp trafikavtalet med kon
sortiet ”då det står klart, att Ålands lagting inte kommer att bevilja 
medel för verksamheten enligt avtalet”. Det beställda nybygget 
skulle ha utrustats med batteripaket som primärt laddas med 
landström med dieselgeneratorer som reserv och var av dub
beländad typ med kapacitet för 90 personbilar.

Färjelinje Alnö–Sundsvall åter aktuell
P4 Västernorrland rapporterar att en färjelinje mellan Alnö och 
Sundsvalls centrum kan bli verklighet trots att Sundsvalls kom
mun tidigare sagt nej då en rapport visade att kostnaderna skulle 
bli alltför höga. Det är sydafrikanska Shaw Ship Management 
som uppges se möjligheterna att kunna operera trafiken mycket 
billigare. 

Roger Shaw, en av ägarna, säger till P4 Västernorrland att man 
måste ta det lugnt och försiktigt när man börjar med en helt ny 
färjelinje och att han planerar med en uppstartskostnad som är 
en tiondel av det billigaste alternativet i rapporten. Han hoppas 
att trafiken kan komma igång den 2 maj 2020 och att ett fartyg till 
skulle introduceras 2021.

Nya gensets gör färöisk färja flexiblare och bränslesnålare
Färjan Teistin förbinder färöiska ön Sandoy med huvudön 
Streymoy. Färjan måste klara tuffa väderförhållanden, och det 
gör den enligt Volvo Penta tack vare den flexibla dieselelektriska 
drivlinan med fem Volvo Penta D16 MGgensets, som ersatte den 
gamla uppsättningen när färjan behövde rustas upp. Bytet av 
maskineri har samtidigt inneburit reduktion av både bränsleför
brukning och utsläppsnivåer. I lugnt väder kan Teistin köra på två 
gensets under den åtta kilometer långa linjesträckan. Fler maski
ner säkrar överfarten vid de snabba väderomslag som är vanliga 
i området.

Ressel Rederi tar över Waxholmsbolagets godshantering
Från den 1 februari 2020 förändras Waxholmsbolagets 
godshantering med anledning av byte av terminalleverantör. 
Waxholmsbolaget överlåter terminaltjänsten till Ressel Rederi 
under ett år medan upphandling av godsuppdraget pågår inför ny 
struktur med start 2021. Den nya placeringen för samlastnings
terminalen för gods är Albyberg i Haninge. Flytten från Västberga 
motiveras med att den process som tidigare använts inte längre 
är hållbar. Allt fraktgods som ska transporteras till eller från skär
gården ska utan undantag bokas via telefon eller kundportal, 
informerar Waxholmsbolaget.

Skadestånd till Sjötrafik AB
Mitt i Stockholm rapporterar att Stockholms Sjötrafik AB, som 
vid en upphandling förlorade trafiken i mellanskärgården 2016, nu 
får 21 miljoner kronor i skadestånd. Många misstag gjordes vid 
upphandlingen och Region Stockholm fann för gott att begära 
förlikning när ärendet gick vidare till hovrätten.

Magplask med amfibiebuss
Sedan i höstas kör Ocean Bus sina amfibiefordon även i 
Göteborg. Efter sightseeing förbi Liseberg, Avenyn, Sjömans
hustrun med mera gör bussen ett magplask från en ramp i 
Majorna och fortsätter i älven, sevärdheter längs både norra och 
södra älvstranden. Ocean Bus kör i Stockholm sedan flera år.
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Säkerhetsutbildning 
för Er säsongspersonal 

All personal som ingår i säkerhetsbesätt ningen 
eller säkerhetsorganisati onen ombord på ett  fartyg under

500 Brt i inre fart skall ha fullgjort säkerhetsutbildning
innan avgång enligt Transportstyrelsens krav.

Marina läroverket har lång erfarenhet av utbildning. 
Skolan har ti llgång ti ll kajer, övningsmateriell, båtar, 

övningsfl ott ar, överlevnadsdräkter och brand-
bekämpningsutrustning. 

Vi erbjuder dig som medlem i Skärgårdsredarna 
säkerhetsutbildningar under 2019 

ti ll förmånligt pris.

DU VÄLJER UTBILDNINGSPLATS: 
• På Marina läroverket i Stocksunds hamn eller

i Långedrag, Göteborg

• På Norra Idskär, strax söder om Vaxholm

• Rederibokning eget datum, min 12 pers
En heldag utbildning mellan kl 09-18. Förberedelse-
material skickas ut. Vi följer Skärgårdsredarnas 
utbildningsrekommendati on.

KURSINNEHÅLL:
Överlevnadsteknik, (brand, kollision, MOB, grundstötning, 

vatt eninträngning). Första hjälpen och omedelbara åtgärder 
ombord. Kommunikati on och passagerarsäkerhet mm.

Pris: 1 595 kr per person exkl moms (ord. pris 1 895 kr)
Lunch och fi ka ingår. 

Välkommen att  maila eller ringa för mer informati on:
 thomas.billow@klartskepp.se 08-506 532 90

Stocksunds hamn | 182 78 Stocksund
08-506 532 90 | sjoutbildning@klartskepp.se

www.sjoutbildning.se
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2020

Erbjudande till 
Skärgårdsredarens 
läsare!

Teckna en prenumeration 
på Sjöfartstidningen idag 
och få 30% rabatt 

Gå in på:

sjofarten.
prenservice.se 
och ange koden

143-143141
för att ta del av erbjudandet!
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MEDICINSKA INTYG 

Välkommen till våra läkarmottagningar specialiserade 
mot Sjöfart. Utöver sjöläkarintyg genomför vi alkohol- och 
drogscreening, hälsobedömningar mm. Våra kunder är allt 
från stora rederier till mindre verksamheter. Vi hjälper till 
med allt från rekrytering, utbildning till företagshälsovård.
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08 - 5125 88 00
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Förstudie om ammoniak från Lighthouse
En förstudie om ammoniak som ett framtida bränsle för sjöfart 
har utförts inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart 
som drivs av Lighthouse.

Enligt Lighthouse har ammoniak på senare tid seglat upp som 
den kanske hetaste kandidaten till framtidens marina bränsle. 
Nu bekräftar förstudien att potentialen finns. Det finns emellertid 
frågetecken och nu tas forskningen vidare i ett nytt, större projekt 
inom samma program.

– Det behövs en fördjupad analys av ammoniak som marint 
bränsle från ett systemperspektiv och vidare jämförelse med 
andra bränslen, där man tittar på teknik, ekonomi, säkerhet och 
miljöaspekter. Och ett sådant projekt är redan beviljat inom 
branschprogrammet Hållbar sjöfart, säger Julia Hansson, forska
re vid IVL Svenska miljöinstitutet och projektansvarig.

Ammoniak är ett flytande kolfritt bränsle som kan tillverkas 
från förnyelsebara källor och som drivmedel användas i bränsle
celler eller förbränningsmotorer. I jämförelse med andra möjliga 
förnybara marina bränslen förväntas den framtida kostnaden 
för ammoniak kunna vara i samma storleksordning. Detta kräver 
emellertid en betydande ökning av tillförlitlig förnybar produktion 
av ammoniak. Det större platsbehovet ombord för att förvara 
ammoniak jämfört med flera andra bränslen, med undantag för 
vätgas, kan begränsa användandet av ammoniak för långväga 
sjöfart. Fungerande bränsleinfrastruktur och bunkringssystem 
är centrala för att ammoniak ska kunna användas som sjöfarts
bränsle men det verkar inte finnas några stora hinder för detta.

I förstudien konstateras vidare att det begränsade antalet 
motortester med ammoniak används en relativt stor andel pilot
bränsle, det finns också en utsläppsproblematik och den upp
nådda effektiviteten är låg. Det finns emellertid ingen anledning 
att tro att motorerna inte kommer att förbättras och utsläppen 
att kunna hanteras, men innan ammoniak kan används på fartyg 
behövs fler studier av utsläpp och effektivitet.

Säkerhetsaspekter är centrala för ammoniak som bränsle. 
Utöver påverkan på vatten och luft vid ett större utsläpp skulle ett 
läckage inne på fartyget vara ytterst allvarligt för besättning och 
eventuella passagerare. Strikta riktlinjer för design av ammoniak
system och för hanteringen av sådana system behövs och effek
terna av en olycka behöver utredas vidare.

Förändrat bokningsmönster bland kanalresenärer
Hälften av båtresenärerna på Göta kanal bokar sin resa högst två 
månader i förväg, men de senaste månaderna har det skett en 
förändring då fler redan bokat sin sommarresa, rapporterar AB 
Göta kanalbolag

– De senaste tre åren har statistiken kring biljettbokningen sett 
likartad ut men i år ser vi ett trendbrott där biljettbokningen från 
oktober till december har ökat med mer än 400 %. Att siffran är 
så pass hög beror till viss del på att det normalt är relativt få som 
bokar sin resa före årsskiftet och att tillkommande bokningar då 
får stor effekt på statistiken. Men det ger ändå en signal om att 

båtägarna redan nu bestämt sig för att semestra på hemmaplan 
kommande säsong, säger Roger Altsäter, vd på AB Göta kanal
bolag i ett pressmeddelande

– Vi är jätteglada om båtgästerna planerar sin resa i god tid. 
Trenden att semestra på hemmaplan, flygskam och det faktum 
att vi satsat över en halv miljard på att förbättra och framtidssäk
ra Göta kanal de senaste åren bidrar säkert till att Göta kanal ses 
som ett allt attraktivare semestermål, säger Göta kanalbolags 
marknads och kommunikationschef Magnus Hollwin.

Färre sjöräddningar under 2019
Under fjolåret utförde Sjöfartsverket 1 134 sjöräddningsinsatser 
under fjolåret, en minskning med åtta procent jämfört med 2018. 

– Siffrorna för fjolåret pekar i helt rätt riktning, vilket är glädjan
de för oss. Under de senaste fem åren har vi sett en oroväckande 
trend i ett ökat antal räddningsinsatser, en trend som nu ser ut 
att vara bruten, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets 
sjö och flygräddningscentral, i ett pressmeddelande.

Juli månad stod för den största minskningen, 24 procent jäm
fört med samma period 2018. Räddningsinsatser för olika typer 
av fritidsbåtar stod för den största delen sjöräddningar under 
fjolåret, följt av insatser för handelsfartyg (139, motsvarande 12 
procent) och därefter enskilda nödställda utan eget fartyg.

Västra Götalands län toppar Sjöfartsverkets lista över vilka län 
som stod för det största antalet sjöräddningsinsatser under fjol
året, följt av Stockholms och Skåne län.

Stromma plastbantar och satsar på KRAV-certifiering
I sin företagsblogg berättar Stromma hur de ständigt förbättrar 
sitt hållbarhetsarbete. Under 2019 har Stromma bland annat gjort 
sina restauranger mer hållbara, samlat skräp från vattnet runt 
sina båtar med hjälp av s k Seabins och utvärderat de lekplat
ser som de skapat för fiskar med hjälp av kasserade julgranar. 
Utvärdering visade att fiskarna trivs, för granarna var fulla av rom.

Under 2019 blev bolagets restauranger och caféer på Kastellet, 
Birka och ombord på deras restaurangbåtar KRAVcertifierade 
Det betyder att de använder råvaror som står på en ekologisk 
grund och som har höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt an
svar och klimatpåverkan.

De har också rensat ut alla skadliga rengöringsmedel från 
restaurangköken och serverar bara dubbelcertifierat, alltså både 
rättvise och miljömärkt, kaffe, te och kakaodrycker i alla restau
ranger. Dessutom plastbantar Stromma genom att utesluta sug
rör i plast och minimerar andra engångsartiklar i plast.

Rättelse
I nr 4/2019 av tidningen publicerades artikeln ”En samling 
svensk industrihistoria” där fotografens namn av misstag inte 
kom med. Den stora bilden på Motala Express samt bilden på 
ångbåten Frithiof har tagits av Ragnar Magnander, Göteborg.
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Nytt avtal mellan Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen
Skärgårdsstiftelsen, som äger och förvaltar cirka 11 procent av 
marken i Stockholms skärgård och cirka 2 000 tillhörande bygg
nader, har tecknat ett nytt avtal om de följande fyra årens finan
siering med Region Stockholm. Skärgårdsstiftelsen verkar även 
för att bevara Stockholms skärgårds egenart och naturvärden 
samt främjar utvecklingen av friluftsliv, kultur och turism.

– Skärgårdsstiftelsen har under den senaste avtalsperioden 
gjort ett bra jobb, lyckats öka de egna intäkterna och har även 
kommit igång med investeringar. Vi i Regionen tycker det är vik
tigt att fortsätta ge särskilda pengar till investeringar. Utan inves
teringar riskerar besöksanläggningar att stängas och då blir det 
både färre skärgårdsupplevelser för besökare och lägre inkom
ster från hyror och arrenden. Ökade egna hyresinkomster är bra 
både för besöksverksamhet och den viktiga naturvården, säger 
Gustav Hemming (C) Skärgårdsregionråd.

– Vi är mycket glada över det förtroende som Region 
Stockholm visar för Skärgårdsstiftelsens verksamhet. Avtalet 
innebär att vi nu kan fortsätta komma ikapp med det efter
satta underhållet på våra byggnader och vår mark, säger 
Skärgårdsstiftelsens ordförande Elisabeth Thand Ringqvist.

Sjöfartens dag 2020 i Mariehamn
I Mariehamn ordnas Sjöfartens dag, the Maritime Day, i år torsda
gen den 14 maj. Arrangören föreningen Ålands sjöfart uppger att 
sjöfarten står för 20 procent av Ålands BNP och att sjöfartsklus
tret är den enskilt största arbetsgivaren på Åland.

Sjöfartens dag började som en mässa riktad till studerande på 
sjöfartsutbildningar i Mariehamn. Evenemanget har sedan dess 
växt år för år. Eleverna är fortfarande välkomna, men evenemang
et riktar sig numera främst till rederier och sjöfartsrelaterade 
företag.

År 2019 hade evenemanget drygt 110 utställande företag och 
ett tusental besökare. Programmet är inte helt spikat för årets 
evenemang, men några av rubrikerna är Human element in sus
tainable shipping och Climate change and its effect on shipping.

Arrangören ordnar program också på onsdag eftermiddag och 
kväll. För andra året ordnas ett välgörenhetslopp, Mercy Ships 
Race, där deltagarna kan välja mellan att gå eller springa fem 
eller tio kilometer. Anmälningsavgiften går oavkortat till Mercy 
Ships, som bedriver hjälpverksamhet främst i Afrika.

Laddning av vägfärjor testas på Ljusteröleden
Från och med februari 2020 testar Trafikverkets färjerederi möj
ligheten att ladda vägfärjor på ett snabbt och enkelt sätt. Det är 
ett fullskaleprov som genomförs på Ljusteröleden i Österåkers 
kommun strax norr om Stockholm.

Det är själva funktionen och tillförlitligheten i den automatiska 
laddstationen som testas. Stationen har en hydraulisk arm med 
stiftkontakter som automatiskt skjuts ut och ansluter till färjans 
kontakt, när färjan lagt till. Testet pågår dygnet runt och i minst 
sex månader. Funktionen övervakas av en dator som registrerar 
antalet lyckade anslutningar.

Rekord i Stockholms pendelbåtstrafik 2019
Under fjolåret sattes nya rekord både när det gäller turtäthet och 
antal resenärer på flera av pendelbåtslinjerna i Stockholm. 

– Under de senaste åren har vi inte bara sett till att fler kunnat 
åka pendelbåt utan vi har även tagit beslut som kommer leda till 
en mer än fördubbling av pendelbåtstrafiken i regionen de när
maste åren. Detta genom utökad turtäthet, de kommande linjerna 
till Vaxholm och Värmdö och förlängningen av linje 80 som starta
de tidigare i år, säger skärgårdsregionråd Gustav Hemming (C). 

Linje 80 har fått utökad turtäthet och linjesträckning från 1 ja
nuari 2020. Linjen är förlängd från Frihamnen till Ropsten för att 
resenärer lättare ska kunna byta till tunnelbana. Vissa turer på lin
je 80 fortsätter från Ropsten till Tranholmen och Storholmen, som 
får trafik året runt. I samband med det upphör Waxholmsbolagets 
linje 81 eftersom linje 80 går samma sträcka. Under vår, sommar 
och höst fortsätter linjen till naturområdet Frösvik.

– Vi arbetar för att erbjuda Stockholmsregionens invånare att
raktiv kollektivtrafik på vatten och vi länkar samman kommuner 
med varandra som tidigare inte har någon kollektivtrafikkoppling, 
säger Michaela Haga (C), ordförande för Sjötrafikutskottet Region 
Stockholm.

Under de senaste åren har antalet avgångar på linje 80 ökat 
kraftigt i takt med att antalet resenärer har ökat. Linjen har nu 
en turtäthet på 15 minuter i rusningstid på den mest trafikerade 
delen. Även större fartyg har satts in för att möta upp efterfrågan.  
År 2019 reste 1 344 052 personer med linjen, vilket är 22,5 pro
cent fler än 2018.

Under hösten 2018 ökades trafiken kraftigt på linjen 89 mellan 
Klara Mälarstrand och Ekerö. Detta har lett till mer än en fördubb
ling av antalet resenärer till 169 526.

Osäker framtid för isvägarna på Storsjön
I framtiden kan Storsjöns isvägar vara ett minne blott. I en 
100årsprognos SMHI gjort om Storsjön slår man fast att vägar
na ”går en dyster framtid till mötes”, rapporterar P4 Jämtland.

Med statistik som går tillbaka till 1870 har det visat sig att den 
genomsnittliga säsongen för isvägarna på vintern minskat med 
tre veckor i snitt. I modern tid har det förloppet eskalerat. Mellan 
åren 1976 och 2016 minskade säsongen för isvägar med ytterli
gare två veckor.

Istället för isvägar tänker sig Färjerederiet nu att kunna hålla 
Håkanstaleden öppen genom att anlägga en bubbelslang på 
botten, likt en som i dag finns på Isöleden. Slangen pumpar upp 
luft som sätter vattnet i rörelse så det inte fryser till. Därmed kan 
leden hållas öppen för färjetrafik året runt.

Nya bränslen på Danish Maritime Fair 2020
 Den 13 och 14 maj arrangeras mässan Danish Maritime Fair på 
Bella Center i Köpenhamn. Arrangörerna erbjuder fritt inträde 
om man har registrerat sig på förhand. En av konferenserna i 
samband med mässan kommer att handla om övergången från 
fossila bränslen till mer miljövänlig energi. El, vätgas, naturgas, 
ammoniak eller atomdrift, är några alternativ som tas upp.

Elisabeth Thand Ringqvist och Gustav Hemming. Pendelbåten Ballerina vid Frihamnen på linje 80.
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• SB Rescue sling

Uppdaterad version av SB Rescue Sling

Nyhet

• Båtlyft upp till 90 ton
• Torrdockning inomhus upp  

till 50 meter
• Service och reparationer
• Om- och tillbyggnationer i 

stål, aluminium och glasfiber
• Elinstallationer
• Blästring
• Målning
• 2500 m² varmförvaring av 

båtar upp till 90 ton

Välkomna till oss!
Öregrund Marine Sevice AB

Varvsvägen 6, 742 43 Öregrund
Tel: 0173-168 00

www.oregrundmarine.se

NORTHERN ENERGY & SUPPLY

ALLTID NÄRA
VAR DU ÄN ÄR.
Vi är stolta över att vara Skärgårdsredarnas 
avtalsleverantör för smörjolja och bunkers. 
Vi finns alltid nära för att hjälpa dig med de 
utmaningar du möter. 

LÅT OSS FÅ PRESENTERA VÅR 
NYA SALES MANAGER 
CORNELIA AHLSTRÖM
cornelia.ahlstrom@n-e-s.se

+46 (0) 761 80 80 53

Northern Energy & Supply AB, Fiskebäcks Hamn 22, 42658 Västra Frölunda, Sweden
Phone: +46 (0) 31 31 00 270, Duty: +46 (0) 761 80 80 50
order@n-e-s.se, www.n-e-s.se
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Ny entreprenör för skärgårdstrafiken i Västervik
Västerviks kommun har 2019 upphandlat skärgårdstrafik i Tjust 
skärgård för båtarna Freden och Sladö. Den 28 januari 2020 
tecknade Västerviks kommun avtal för de sex närmaste åren med 
företaget Hammarö Sjötrafik AB.

– Det känns jättekul att vi får ta hand om trafiken i den här 
delen av skärgården, säger Dan Hedegren, ägare av företaget 
Hammarö Sjötrafik AB.

Kommunen uppger att upphandlingens syfte har varit att hitta 
en entreprenör som kan fortsätta trafikera skärgårdstrafiken i 
minst den omfattning som genomförts under säsongen 2019. 
Jämfört med 2019 tillkommer under juli ytterligare tre kvällsturer 
per vecka från Hasselö. Tillsammans med skärgårdens intres
senter och Västervik Framåt AB kommer Hammarö Sjötrafik AB 
omedelbart att utarbeta en tidtabell för 2020. Hammarö Sjötrafik 
får ansvar för att skapa nya möjligheter för uthyrning och charter 
då båtarna ska finnas tillgängliga från 1 maj till 31 oktober.

Maria af Stockholm sjösatt
Det första i en serie om tre miljöfartyg avsedda för Sjövägen sjö
sattes den 30 januari vid Faaborg Værft A/S i Danmark. Fartyget 
är beställt av Rederi AB Ballerina i Stockholm som driver linje 80, 
en pendelbåtslinje mellan Nybroplan och Frihamnen via bland 
annat Nacka Strand och Lidingö.

Nybygge 1147 fick i dopet namnet Maria af Stockholm. Tanken 
är att båtarna skall döpas efter Stockholms kyrkoförsamlingar. 
Maria blir miljövänligt utrustad och får ett dieselelektriskt maski
neri. Leveransen äger rum i vår.

Trafiken på linje 80 inleddes i april 2013 och drivs av Rederi 
AB Ballerina på ett flerårigt kontrakt mellan rederiet och 
Storstockholms Lokaltrafiks trafikförvaltning. Utvecklingen har 
varit mycket god. Inklusive chartrade fartyg har rederiet elva 
fartyg i drift, allt från den moderna elektriska färjan Sjövägen till 
veteranerna Gurli, byggd 1871, och Kung Ring, byggd 1902. Båda 
dessa fartyg har byggts om till modern standard och bland annat 
försett med nya motorer.

Linjen har nu förlängts till att omfatta även norra Lidingö vilket 
ytterligare ökar underlaget för linjen.

krister bång

Medlemsnytt

Hartford Rederi ny medlem
Skärgårdsredarna hälsar nya medlemmen Hartford Rederi AB i 
Landskrona med fartygen Linda, Emma, Emilie och Vike välkom
men. Verksamheten marknadsförs som Landskronabåtarna och 
omfattar bland annat charter och fisketurer på Öresund. 
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Säkerhetsutbildningar för skärgårdstrafik 
safetygruppen.se

info@safetygruppen.se

08-410 215 60

Se hela kursutbudet på 
safetygruppen.se

031 - 309 99 50

*I enlighet med Skärgårdsredarnas direktiv i samverkan med Transportstyrelsen

Efter att du genomfört självstudier via Skärgårdsredarnas 
webbaserade utbildning kommer du till oss och  
genomför 1-dagarspraktiken*. 

SAFETY
GRUPPEN
SECURITY & SAFETY TRAINING

SKÄRGÅRDSREDARNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

Ytterligare förbättrade för-
säkringar, lägre premier och 
självrisker med samma för-
månliga villkor som tidigare.

Från och med den 1 decem-
ber blev premierna lägre för 
Skärgårdsredarnas medlems-
försäkringar. Då genomfördes 
en ny upphandling som resul-
terade  
i att Gard är ny försäkrings-
givare. Detta innebär lägre 
premier och lägre självrisk för 
både P&I- och Kasko-försäk-
ringarna.

Innehållet i de båda försäk-
ringarna är detsamma som 
förut – det är bara priset som 
blivit lägre. Företagsförsäk-
ring med möjlighet till sjukav-
brottsförsäkring via Svedea 
finns kvar som tidigare.

Missa inte att ta en försäk-
ringsoffert och se vad det 
innebär för dina försäkrings-
kostnader.

Kontakta Peter Lindqvist på 
Gard för mer information 
eller offert: Tel +358 30 600 
3417, smallcraft@gard.no

BÅT & MASKINTJÄNST AB
Lennart Ivarsson  Mobil +46 (0)70-719 63 86

Sågvägen 24 S  184 40 Åkersberga
info@batomaskintjanst.se  www.batomaskintjanst.se

Service och Reservdelar 
Över 20 års erfarenhet av service och 

underhåll på FTP motorer skapar en kompetens 
som garanterar trygghet för våra kunder.

Vår verksamhet omfattar 
de � esta förekommande genset 

och framdrivningsmotorer.

Vi tillhandahåller även diagnostik, 
service, underhåll och reservdelar till 

sprinklermotorer, där Iveco/FPT 
är marknadsledande.

Vid service av generatoraggregat 
samarbetar vi med El & Marinteknik AB.
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Nya föreskrifter om passagerartrafik på inrikes resa
Transportstyrelsen har publicerat en ny författning om passage
rartrafik på inrikes resa, TSFS 2019:120. Den nya författningen 
trädde i kraft den 21 december 2019.

Transportstyrelsens föreskrifter om passagerarfartyg på inri
kes resa omfattar säkerhetskrav för passagerarfartyg och hög
hastighetspassagerarfartyg, marin utrustning samt certifiering 
och tillsyn.

Mer information på Transportstyrelsens hemsida.

Nya regler behövs för att självkörande fartyg ska bli verklighet
Det finns en rad automatiserade system inom sjöfart i dag och 
potentialen att utveckla tekniken är stor. Tekniken kan leda till fär
re olyckor, större effektivitet och mindre miljöpåverkan. Men för 
att potentialen ska kunna nyttjas fullt ut krävs nya regler. Det visar 
Transportstyrelsens nya rapport om 
smarta fartyg.

Tillverkare inom sjöfarten satsar 
stort på att utveckla och testa ny 
teknik. Under de senaste årtiondena 
har olika system inom sjöfarten blivit 
allt mer automatiserade. Och tren
den för med sig stora fördelar.

– Att automatisera processer 
på fartyg kan exempelvis bidra till 
en minskad bränsleåtgång med 
avancerade, automatiska energi
system och bättre navigerings och 
ruttplaneringsverktyg. Allt mer au
tomatiserade processer kan också 
leda till att sjöfarten skulle kunna konkurrera med andra trafikslag 
i större utsträckning, säger Henrik Tunfors, ledningsstrateg på 
Transportstyrelsen.

Obemannade farkoster är en del inom sjöfarten som har kommit 
långt inom automation och autonomi. Användningsområdena är 
många, såsom olika sök och insamlingsuppdrag, och farkosterna 
anses vara ett bra komplement och i vissa fall substitut till fartyg.

Men det finns ett antal hinder innan självkörande fartyg och 
obemannade farkoster kan användas i stort. Det handlar om ac
ceptans hos de människor som ska använda sig av tekniken, om 
anpassad infrastruktur och tillgång till testmiljöer. Och inte minst 
om reglerna.

– Framtidens sjöfart kommer att kräva en annan kompetens 
än i dag och att olika delar i infrastrukturen och fartygen kan 
kommunicera med varandra. Det behövs nya regler som är an
passade till allt mer tekniskt avancerade fartyg. Nu vet vi mer om 
hur utvecklingen ser ut på sjöfartsmarknaden. Det ger oss goda 
förutsättningar med att arbeta vidare med att möjliggöra införan
det av smarta fartyg, säger Henrik Tunfors.
Källa: Transportstyrelsen

Person- & Företagsnytt Transportstyrelsen

Fredrik Backman ny rederi-
direktör på Sjöfartsverket
Sjökapten Fredrik Backman 
tog den 1 februari över 
som ny rederidirektör på 
Sjöfartsverket. Han efter
träder Peter Fyrby som 
i oktober tillträdde som 
vd för Transdevägda 
Blidösundsbolaget och Utö 
Rederi AB. Fredrik Backman 
har arbetat hela sitt vuxna liv 
med sjöfart. Han gick iland 
för 10 år sedan efter att ha 
seglat som befälhavare på 
olika produkttankfartyg i 

nordsjötrafik. Han kommer senast från en roll som chef för ship
pingavdelningen på Preem.

– Jag ser verkligen fram emot att börja på Sjöfartsverket 
och bidra till den svenska infrastrukturutvecklingen på sjön. 
Min övertygelse är att om vi skall uppnå de transportpolitiska 
målen måste infrastrukturen till sjöss både byggas ut och an
vändas för att flytta mer gods från land till sjö, säger Fredrik 
Backman.

Sjöfartsverkets rederi ska förse verksamheterna med ända
målsenliga större fartygsresurser på ett kostnadseffektivt sätt.

Bertel O. Steen Power Solutions förvärvar SwedMotors  
MTU-verksamhet
Bertel O. Steen Power Solutions i Norge har tecknat ett av-
tal med SwedMotor AB om att ta över SwedMotors MTU-
verksamhet från januari 2020. Bertel O. Steen Power Solutions 
kommer att ta över distributionsansvaret för MTU i Sverige och 
Finland från januari 2020 och förvärvet av SwedMotors MTU-
verksamhet säkerställer kontinuitet i försäljning och service för 
MTU:s kunder i Sverige. 

SwedMotor fortsätter sin verksamhet med kvarvarande 
motormärken Hatz, Isuzu, Kawasaki och VM Motori samt trans-
missionsutrustning från Peerless och Tuff Torq. Båda företa-
gen kommer att vara belägna i SwedMotors befintliga lokaler i 
Jordbro.

Olander Sjöstrand Fsg AB köper Fläkt Marine
I december 2019 förvärvade Olander Sjöstrand Fsg AB 100 pro
cent av aktierna i Fläkt Marine AB. I och med förvärvet har Fläkt 
Marine flyttat sin verksamhet till Ringön i Göteborg.

– Fläkt Marine AB kommer att bidra med ännu mer kunskap 
och erfarenhet i branschen, säger Alex Andersson på Olander 
Sjöstrand Fsg AB.

Ny underwritingchef  
på Alandia
Stefan Axberg har anställts 
som underwritingchef hos 
Alandia. Han kommer att 
ansvara för underwriting 
av Alandias sjökasko- och 
P&I-försäkringar med pla-
cering i Mariehamn. Han har 
lång erfarenhet från rederi-
branschen med början hos 
Lundqvist Rederierna, som 
vd för Birka Cargo och se-
nast som vd för skeppsmäk-
leriet Navicon i Helsingfors.
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Raymarine AIS klass B SO 
(SODTMA)Transponder, inkl 
GPS antenn och VHF antenn 

inkl. splitter. 

5 W, Sänder var 15 sek. 

JRC Radar JMA 3314 och JLR –21 GPS
- kompass ger en fin och stabil radar-
bild. Radarn har ’Consta View’ Funk-
tionen inbyggd och är lämplig för 
arbets– och passagerarbåtar. 

ADVETO ECDIS/ECS Systemet är 
speciellt utvecklat för trång inom-

skärs navigering. 

Knipplagatan 12     414 74 GÖTEBORG     
Tel: 031-420130  ramantenn.se    

marine@ramantenn.se 

Mörker Kameror/IR 

Batterimonitor för översikt av 
fartygets totala kraftförbruk-

ning och laddning. Shuntar upp 
till 1000 A. Flera modeller, även 
för tankmonitorering och kan 

kopplas till bef. analoga givare. 

SAILOR RT6215 VHF/D 

M-200 

EcoPar Marin
Ultrarent 
miljöbränsle 
för dieselmotorer

●  90% minskning av cancerframkallande 
ämnen i avgaserna

●  Binder ingen fukt – inga bakterier i 
tanken

● Lukt- och sotfria avgaser

●  Giftfritt – oskadligt för alla levande 
organismer

● Biologiskt nedbrytbart i naturen

●  Högre energiinnehåll – minskar bränsle- 
förbrukningen

●  Uppfyller den europeiska standarden 
EN 590 och den amerikanska standar-
den ASTM D975 för dieselolja.

Vill du veta mer?  
Kontakta oss på: 
031-711 50 20 eller info@ecopar.se
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PowerCell och Havyard utvecklar nollemissionslösning
PowerCell Sweden AB (publ) har avtalat med norska Havyard 
Group ASA om utveckling av design och de tekniska specifika
tioner för ett bränslecellsbaserat nollemissionssystem. Systemet 
kan komma att användas i ett fartyg som skall gå i trafik för 
Havila Kystruten mellan Bergen och Kirkenes. Kontraktet sträcker 
sig över ett år. Systemet ska vara fullt klassningsbart i enlighet 
med IMO:s säkerhetsbestämmelser.

Systemlösningen utgår från 200 kW moduler som specialan
passats för marint bruk. Sådana moduler ska kopplas samman 
för att uppnå en total effekt om 3,2 MW.

Havila Kystruten har kontrakterats för att bygga fyra nya fartyg 
som skall utrustas med nollemissionslösningar. Det första av 
dessa fartyg ska tas i drift 2021.

– Det här innebär att PowerCell nu är med om att utveckla de
signen och de tekniska specifikationerna för världens hittills mest 
kraftfulla marina bränslecellssystem. Bränsleceller är en optimal 
lösning för den här typen av marina applikationer och ett perfekt 
komplement till batteridrift, säger Per Wassén, vd för PowerCell.

Han säger att kryssningsfartyg har gott om utrymme för vätgas 
och kan snabbt och enkelt fylla på med mer gas vid något av de 
många stopp som de gör.

– Inne i fjordarna kan de sedan köras helt elektriskt och kom
mer inte att ge upphov till andra utsläpp än rent vatten.

Svensk startup säkrar kapital från InnoEnergy
Liquid Wind, en svensk startup inom förnybar energi, planerar att 
bygga anläggningar för produktion av flytande förnybart bränsle 
som kan ersätta fossila bränslen inom de sektorer där det saknas 
förnybara alternativ. Baserat på förnybar el från vind och koldi
oxidinfångning produceras flytande emetanol som kan använ
das som bränsle inom framförallt sjöfart och tunga transporter.

Liquid Wind har för avsikt att bygga anläggningar för att pro
ducera emetanol i stor skala. Den europeiska effektfonden 
InnoEnergy investerar 1,7 miljoner euro för utvecklingen av den 
första produktionsanläggningen i Sverige. Den ska vara färdig 
hösten 2023 och producera 45 000 ton emetanol per år.

Miljö & Teknik Safe at Sea utvecklar elektrisk ElEcoRunner
RescueRunner, som bland annat används av 
Sjöräddningssällskapet i räddningstjänst till sjöss, drivs med 
bensinmotorer. I ElEcoRunnerprojektet ska Proof of Concept 
genomföras med en RescueRunnerplattform som utrustas med 
en ny elektrisk och fossilfri drivlina. Ett av målen i projektet är 
även att undersöka möjligheterna att eftermontera denna drivlina 
i befintliga RescueRunners. Om Proof of Concept genomförs 
framgångsrikt så fortsätter utvecklingssamarbetet genom att 
Sjöräddningssällskapet anskaffar en egen enhet för fortsatta 
tester och utvärdering.

Enova vill ha mer landström för fartyg
På Enovakonferansen i Norge i slutet av januari lanserade Enova 
tre nya stöderbjudanden for att få fart på omsättningen av ström 
från land till fartyg i norska hamnar. Enova uppger att kombina
tionen av målinriktat stöd till infrastruktur på land och en enkel 
stödordning för fartyg ska bidra till att bygga en livskraftig mark
nad för landström.

– Landström skär ner utsläpp och reducerar buller när fartyget 
ligger vid kaj. Har fartyget batterier ombord, kan de laddas sam
tidig så att även delar av seglingen blir utsläppsfri. Nu stärker vi 
insatsen på detta område genom att stödja nödvändiga åtgärder 
både till sjöss och på land, säger vd Nils Kristian Nakstad.

Enova arbetar for Norges omställning till lågutsläppssamhälle. 
Enova ägs av Klima og miljødepartementet.

Lighthouse och Trafikverket ska lyfta svenska intressen i EU
Lighthouse och Trafikverket bildade i höstas en referensgrupp 
för att bli så bra som möjligt på att tillvarata svenska sjöfartsin
tressen och FoIbehov i EUsammanhang. Efter tre inledande 
”informationsmöten” är det nu dags att börja påverka på allvar 
– till exempel att ge inspel till vilken forskning och innovation som 
ska finansieras via EUprogrammet Horisont Europa.

I januari 2019 valdes Lighthouse in i Waterborne – EU:s teknik
plattform för sjöfart och maritima frågor.

– Det finns två olika vägar att gå för att föra fram svenska sjö
fartsintressen i Bryssel: En officiell för medlemsstaten som går 
via Vinnova och en mer inofficiell väg som går via Waterborne, en 
plattform som representerar industrin och andra aktörer, säger 
Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Från svenskt håll finns också Trafikverket representerade 
i Waterborne. Anna Ryrfeldt ansvarar för sjöfartsfrågor på 
myndighetens CEFsekretariat:

– Det är viktigt att vi från svensk sida driver rätt frågor gente
mot EU. Vi ska lämna tydliga, gemensamma underlag och vara 
proaktiva. Ofta kommer frågor med kort varsel och då vill vi kun
na ge genomarbetade och bra svar.

– Genom att sjöfarten nu lämnar samlade synpunkter underlät
tar vi arbetet för Vinnova, som annars får göra avvägningar mel
lan olika organisationers underlag. Vi får bättre kontroll över vilka 
områden som prioriteras från svensk sida.

Den svenska EUreferensgruppen är öppen och välkomnar ak
törer från hela branschen. 
Källa: Lighthouse

Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind.

Pressreleaser

Torqeedo levererar batteri-elektriskt framdrivningssystem
Sjöräddningssällskapet lanserar en ny båt med hybriddrift. Den 
nya båten är den första i flottan som utrustas med elmotorer pa
rallellt med dieselmotorer. Den huvudsakliga drivlinan är två 650 
hk Scania dieselmotorer med vattenjet. Det elektriska drivsyste
met består av dubbla Torqeedo Deep Blue 50 KW elmotorer för 
en total effekt motsvarande 160 hk med två 10 kWh Deep Blue 
litiumbatterier. Fartyget kan operera utsläppsfritt upp till 1,5 tim
mar med en hastighet på 6 knop mellan laddningarna.

– Vi använder den elektriska framdrivningen när vi lämnar och 
går in i hamn genom Sveriges miljökänsliga vattenvägar, säger 
Lars Samuelsson, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.

– Besättningen använder sedan dieselmotorerna för att snabbt 
ta sig ut till räddningsområdet och växlar sedan tillbaka till eldrift 
under själva sök och räddningsinsatsen. Det är oerhört viktigt 
att vi kan förflytta oss tyst vid en insats eftersom även det minsta 
ljudet kan försvåra sökandet efter en saknad person i vattnet.
Den 14 meter (46 fot) långa kompositbåten, döpt till Rescue 
Mercedes Sanne Eliasson, har en besättning på tre eller fyra per
soner vid räddningsuppdrag och utgår från Rörö räddningssta
tion i Göteborgs norra skärgård. Skrovformen är en utveckling av 
sällskapets tidigare Victoriaklass och har många likheter med de 
nästan 40 båtar som byggts i denna klass sedan 1997, men har 
förlängts med cirka två meter för mer stabil gång. 

Alfa Laval går med i Getting to Zero Coalition
Alfa Laval – med verksamhet inom värmeöverföring, separering 
och flödeshantering – har gått med i Getting to Zero Coalition, ett 
initiativ från Global Maritime Forum, vilket är en samordnad insats 
av drygt 100 organisationer i syfte att bekämpa klimatförändring
ar genom att leda utvecklingen av spetsteknologi. Målsättningen 
är att nollutsläppsfartyg (genom användande av utsläppsfria driv
medel) ska vara i trafik år 2030.

Initiativet Getting to Zero Coalition tillkännagavs den 23 sep
tember 2019 vid FN:s klimatmöte i New York, och är ett partner
skap mellan Global Maritime Forum, World Economic Forum 
och Friends of Ocean Action. Koalitionen, som består av mer än 
100 organisationer och stöds av 14 regeringar, kommer att leda 
utvecklingen av den spetsteknologi som krävs för att helt kunna 
eliminera utsläpp från fartyg.

– Att stoppa klimatförändringarna är inte bara vår generations 
största utmaning, utan också en skyldighet gentemot komman
de generationer, säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen. 
Precis som sjöfarten täcker stora delar av världen måste vi inom 
marinindustrin samarbeta över gränserna för att tackla det glo
bala problemet med utsläpp av växthusgaser. Tillsammans både 
kan och ska vi utveckla hållbara och kommersiellt gångbara 
lösningar för marinindustrin, till nytta för både människor och vår 
planet.

Målet för Getting to Zero Coalition är att introducera nollut
släppfartyg 2030. Det är ambitiöst, men nödvändigt, eftersom 

IMO har som mål att minska fartygsrelaterade utsläpp av växt
husgaser med minst 50 procent år 2050.

Eftersom den marina industrin strävar mot en framtid med 
ickefossila bränslen förväntas flytande naturgas bli en typ av 
bränsle som används under övergångsperioden till avkarboni
sering. Alfa Lavals teknik och produktsortiment är redan idag väl 
anpassade för de nya typerna av bränsle.

Finferries planerar fler hybridfärjor 
Finlands Färjetrafik Ab, Finferries, har tecknat avtal med upp
handlaren NTMcentralen om trafik på 40 vägfärjelinjer i Finland. 
Rutterna är indelade i fyra kontraktshelheter och deras längd va
rierar mellan sex och tio år. De nya avtalen höjer servicenivån på 
flera rutter och innebär även att nya miljövänliga frigående färjor 
och vajerfärjor tas i bruk i känsliga vattenområden.

Leden Pargas–Nagu får i början av 2023 ytterligare en hybrid
färja förutom den nuvarande Elektra. Den nya färjans energikällor 
är i första hand batteripaket som laddas med landström och vid 
sidan av dem dieselgeneratorer som reserv.

Nagu–Korporutten får en avsevärt bättre kapacitet när den 
nuvarande huvudfärjan ersätts med en hybridlinfärja som börjar 
trafikera 2023. Färjeplatsens kapacitet ökar med över 60 procent 
från nuvarande 30 fordon. 

På Skåldörutten ersätts den nuvarande 90 tons linfärjan av en 
hybridlinfärja på 150 ton i början av 2022.

Svensk innovation uppmärksammas i Japan
Svenska ITech AB:s största kund, Chugoku Marine Paints, 
Ltd, har i Japan erhållit den prestigefyllda utmärkelsen Nikkei 
Business Daily Award for Excellence 2019 för antifoulingproduk
ten Sea Premier 3000 Plus, som bygger på ITechs havstulpan
repellerande ämne Selektope.

Selektope spelar en väsentlig roll i färgens skydd mot hård på
växt. Det är en organisk, metallfri ingrediens som hindrar havstul
panpåväxt genom en temporär aktivering av havstulpanlarvens 
simreflex, vilket skapar ett flyktbeteende från skrovytan. 

– Selektope är en väsentlig komponent i Sea Premier 3000, 
en enastående produkt som genom att kombinera japansk och 
svensk innovation levererar en överlägsen antifoulingprestanda 
för skrov och nischområden. Vi är mycket stolta över utmärkelsen 
från Nikkei Business Daily Award for Excellence, en utmärkelse 
som avspeglar Chugoku Marine Paints framstående ingenjörs
arbete med att integrerar och dra maximal nytta av vår teknologi 
för att uppnå ett överlägset påväxtskydd, kommenterar Philip 
Chaabane, CEO, ITech AB.

Ungdomar får prova på segling i projektet Ny på havet
Ungdomar som inte har någon relation till båtar, hav och skär
gård erbjuds möjlighet att få prova på sjölivet genom Svenska 
Kryssarklubbens seglarskola. Svenska Kryssarklubben har fått 
pengar från regeringen, via Svenskt Friluftsliv som fördelar stats
bidraget, till seglarskolans projekt Ny på havet.

För andra året i rad får ungdomar från fem högstadieklas
ser i Göteborgsområdet inbjudan att segla med någon av 
Kryssarklubbens tre skolfartyg Gratitude, Gratia eller Atlantica i 
Göteborgs skärgård. Projektet Ny på havet är treårigt. En skol
klass får segla en dag.

Syftet är att ungdomarna ska få uppleva hur roligt båtliv är, att 
få lära sig om segling, navigation och livet ombord på ett fartyg.

– Jag fick lära mig hur man hissar segel och vad babord och 
styrbord är, berättar en av ungdomarna som deltog förra året.

– Tack för en fantastisk dag på sjön. Ni lyckades verkligen för
medla hur kul och spännande det kan vara på sjön, sade en lära
re som också var med förra året.

Skolorna som deltog då kom från Bergsjön, Västra Frölunda, 
Biskopsgården och Angered. Seglatserna sker på våren.

Anna Ryrfeldt och Åsa Burman.
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3 x  Sverige på prispallen

Vinnare är norrmannen Andreas Wolden, 
matros på Kronprins Haakon, med sin 
bild Isfjell utenfor Hopen (bild 1). Tvåa 

är svenske Jörgen Språng, kock på Bit 
Okland, med bilden Drydock (bild 2). 
Tredje pris går till Håvard Melvær, kap-

ten på norska Edda Fjord, med Transition 
Piece i soldnedgang (bild 4, nästa sida). 
Fjärde pris, också svenskt, får Richard 
Jensen, styrman på National Geographic 
Explorer, med bilden  FP inspection (bild 
3). Femtepriset går också till ett svenskt 

2 3
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Nordiska fototävlingen för sjöfolk 2019 är avgjord och med tre bidrag på prispallen  
är Sverige det nordiska land som tar hem flest priser. 

Rederi AB Kind med passagerarfartyget M/S Kind i Linköping är nu 
till försäljning. Företaget erbjuder sedan många år kanalturer i Kinda 
Kanal i Östergötland. Företaget söker nu en ny ägare, som med 
engagemang för besöksnäringen ser möjligheterna i en region med 
tillväxt.  

För ytterligare information kontakta företagsmäklare Fredrik Hult-
gren på tel. 070-5786020 eller fredrik.hultgren@tactic.se.

Rederi AB Kind 
- till salu!

FÖR TRYGGARE  
SJÖFART!

Telefon:  
031 - 49 56 90
E-post:  
info@sjosakerhet.se
E-handelssida: 
www.butik.sjosakerhet.se

STABILITETSBERÄKNINGAR
FARTYGSKONSTRUKTION
PROJEKTERING
Vi har över 30 års erfarenhet av konstruktion,  
projektledning, klassällskap, sjöfartsverk, inredning,  
framdriftsystem, rörsystem, elsystem och drift- 
kostnadsutredningar. 
Lång erfarenhet av stål-, aluminium- och  
kompositkonstruktioner. 

LIGHTCRAFT DESIGN GROUP
Varvsvägen 6, 742 43 Öregrund
Tel 0173 - 469 66
e-mail: info@lightcraft.se  |  www.lightcraft.se

FRAKTTRAFIK
– för en levande skärgård

Läs mer på www.styrsobolaget.se
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bidrag, Dan Deshayes, 1:e fartygsingen-
jör på Ternholm, med bilden Slaget om 
gemen (bild 5).

Juryns motivering för vinnarbilden Is
fjell utenfor Hopen:

”En mycket vacker bild som, trots att 
den varken visar sjöfolk eller fartyg, lyck-
as skapa dramatik. Att isbergets form är 
perfekt och att fåglarna på den kortare 
klippan sitter kvar medan de på den hö-
gre flyger gör den till en vinnare. Vi såg 
den direkt och var eniga om att det var en 
topp-tre-bild, så fort vi såg den.”

Fler bilder än 2018
Nordiska Fototävlingen för Sjöfolk ar-
rangeras av välfärdsmyndigheter i de oli-
ka nordiska länderna. Sjöfartsverket och 
dess avdelning Sjömansservice är svensk 
arrangör. 

I årets upplaga av tävlingen hade totalt 
133 sjö anställda skickat in 1 116 bilder, vil-
ket var cirka 300 fler bidrag än förra året. 
Varje land bidrar med 15 bilder från de 
nationella deltävlingarna, alltså 75 bilder 
som g ås igenom av en oberoende jury, som 
korar fem nordiska vinnare.

Hedersomnämnanden
Årets nordiska jury bestod av Kjartan 
»Golli« Thorbjörnsson, professionell fo-
tograf, och Arngrimur Blöndal, ordföran-
de för fotoklubben Fokus. 

Fem bilder som inte tog sig hela vägen 
upp på prispallen fick hedersomnämnan-
de. Alla bidrag finns att se på Sjömansser-
vice avdelning på Sjöfarts verkets hemsida.

Till den svenska deltävlingen skick-
ade 16 fotografer in 90 bilder. Bland de 
15 som fick representera Sverige i finalen 
kom hela fem bidrag från Staffan Ahl-
strand, teknisk chef på isbrytaren Atle.

anna janson

4

5

Tenö Varv AB och Simrishamns Varv AB  
samverkar sedan tid tillbaka under samma  
paraply och är två av de största aktörerna längs  
den svenska östkusten, från Österlen i söder  
till Bottenhavet i norr.

Välkomna till oss!

Andreas och Björn med personal

Kvalitet,  
kunskap  
och kunden  
i fokus!

El & Marinteknik
Nya Djurgårdsvarvet Stockholm
08 410 777 90 / www.elmarin.se

Industriella elverk
från 30 till 720 KVa

Helhetslösningar  
för yrkessjöfarten

Kontakta oss för offert

Marina generatoraggregat
från 3,5 till 400 KVa

Presto Brandsäkerhet AB  |  www.presto.se   |   010-45 20 000

Låt oss guida dig till ett säkert brandskydd! 
Presto levererar en snabb och pålitlig service och finns tillgängliga dygnets alla timmar. I våra 
revisionsverkstäder utför vi reparationer, fyllningar och återkommande kontroller av gasflaskor. Vi  
utför även skum- och luftprov samt provtryckning av livvästar och överlevnadsdräkter.

Presto erbjuder ett sortiment av maringodkända brandskyddsprodukter såsom:

• Brandvarnare • EEBD
• Andningsapparater • Personlig skyddsutrustning
• Överlevnadsdräkter • Utrymningssystem (t.e.x. skyltar

•  Brandsläckare
•  Brandslang
•  Fasta släcksystem
•  Räddningsmaterial
•  Aerosol 

• Livvästar och nödljusarmaturer)

Vårt arbetssätt är strikt dokumenterat och kontrollerat enligt branchstandard. Allt för att våra kunder skall 
känna sig förvissade om ett korrekt och säkert brandskydd. Vi på Presto är certifierade/klassade av bl.a:
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SKADETYP
Skadehändelse

LATHUND
Passagerartransportörens ansvar

1. Personskada  
– sjöfartsolycka

För passagerarfartyg: Strikt ansvar med ansvars undantag för skador där transpor-
tören kan visa att skadan orsakats av krig, uppror och liknande eller av avsiktlig 
skadevållande av tredje man (Atenkonventionen Art. 3.1). 

För fartyg som transporterar högst 12 passagerare: Presumtionsansvar med bevis-
börda på transportören (omvänd bevisbörda) (SjöL 15 kap. 19 och 22 §§). 

2. Personskada  
– annan händelse  
än sjöfartsolycka

För passagerarfartyg: Vårdslöshetsansvar med bevisbörda på skadelidande (rak 
bevisbörda) (Atenkonventionen Art. 3.2).

För fartyg som transporterar högst 12 passagerare: Vårdslöshetsansvar med 
bevisbörda på skadelidande (rak bevisbörda) (SjöL 15 kap. 19 §. 22 § är inte till
lämplig).

3. Skada på 
 handresgods  
– sjöfartsolycka

För passagerarfartyg: Presumtionsansvar med bevisbörda på transportören 
(Atenkonventionen Art. 3.3 första och andra meningen). 

För fartyg som transporterar högst 12 passagerare: Presumtionsansvar med bevis-
börda på transportören (omvänd bevisbörda) (SjöL 15 kap. 19 och 22 §§).

4. Skada på hand-
resgods  
– annan händelse 
än sjöfarts olycka

För passagerarfartyg: Vårdslöshetsansvar med bevisbörda på skadelidande (rak 
bevisbörda) (Atenkonventionen Art. 3.3 första meningen).

För fartyg som transporterar högst 12 passagerare: Vårdslöshetsansvar med 
bevisbörda på skadelidande (rak bevisbörda) (SjöL 15 kap. 19 och 22 §§).

5. Skada på res-
gods som inte är 
handresgods

För passagerarfartyg: Presumtionsansvar med bevisbörda på transportören 
(omvänd bevisbörda) (Atenkonventionen Art. 3.4).

För fartyg som transporterar högst 12 passagerare: Presumtionsansvar med 
bevisbörda på transportören (omvänd bevisbörda) (SjöL 15 kap. 20 § och 22 första 
meningen). 

6. Skada på 
rörelse hjälpmedel

Transportörens ansvar avgörs på samma grunder som handresgods (vårdslöshets-
ansvar eller presumtionsansvar, se ovan) och ersätts till återanskaffningsvärde eller 
reparationskostnad.

7. Skada på värde-
sak

För förlust av/skada på kontanter och värdesaker ansvarar transportören endast 
om dessa inlämnats för särskild förvaring. Föremål, men av bevisskäl knappast 
kontanter, kan dock för skadereglering förmodligen behandlats som handresgods.

8. Skada på djur Med djur avses i passageratrafiksynpunkt sedvanliga husdjur, kopplade eller i för
varingsbur/låda. Hästar, kor, grisar m.m. (kreatur) räknas som fraktgods. Ansvaret 
anges vanligt så att transportören ansvarar för det han uttryckligen eller underför
stått åtagit sig och med bevisbördan på djurets ägare (se även SjöL 13 kap. 27 §).

9. Skada på 
däcks lastresgods

Huvudregeln är att resgods inte får transporteras som däckslast om detta inte är 
avtalat mellan parterna (SjöL 15 kap. 6 § 2 st. kan avtalas bort) eller bedöms som 
etablerad kutym. Tillåten däckslastning ger transportören viss ansvarsbegräns
ning men påverkar inte transportörens vård och tillsynsplikt över lasten. Otillåten 
däcks last kan leda till ökat transportöransvar.

10. Störningar av 
resan

Förseningar och andra avvikelser från avtalad resa/reseservice behandlas inte i 
Atenkonventionen med delvis i SjöL (15 kap. 1922 §§) och framförallt i Förordning 
(EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss (särskilt kapitel III).

11. Fraktgods-
skada

Transportörens ansvar för skador, svinn och förseningar på gods som transporte
rats som fraktgods, med eller utan passagerares närvaro, behandlas huvudsakli
gen i avsnitt 32.3 i boken Kommersiella sjöfartsavtal. Huvudregeln är presumtions-
ansvar med möjligt ansvarsundantag för nautiskt fel och brand.
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Skärgårdsredarnas 
passagerar- och resgodsansvar

anges i Atenkonventionen vara förlis-
ning, kantring, sammanstötning eller 
strandning, explosion eller brand i farty-
get eller fel i fartyget. Motsvarande regel 
(men utan kantring) finns i SjöL 15 kap. 
22 §. Skadehändelse som inte enligt denna 
definition är sjöfartsolycka kallas annan 
skadehändelse än sjöfartsolycka. 

Personskada, sakskada eller följdskada?  
Av betydelse för ansvaret är även skadeef-
fekten. Vid ansvarsbedömning måste man 
göra klart för sig om det rör sig om en 
eller flera av effekterna personskada in-
klusive dödsfall, sakskada eller annan typ 
av skada som t.ex. försening eller missad 
anslutning till vidareresa eller missat eve-
nemang. 

Ansvarsgrunder och bevisbördans pla-
cering. Av stor betydelse är både ansvars-
grunden och placeringen av bevisbördan 
vilket här innebär: 

• Vårdslöshetsansvar   Den skadelidan-
de ska för att bli ersättningsberättigad be-
visa (rak bevisbörda) både skadestånds-
grund och sin egen ekonomiska förlust. 

• Presumtionsansvar.  Skillnaden mel-
lan denna ansvarstyp och vårdslöshets-
ansvar är att vid presumtionsansvar ut-
går man från att skadan orsakats genom 
vållarens vårdslöshet/avtalsbrott och att 
denne, för att undgå skadeståndsansvar, 
måste visa att skadan inte har orsakats av 
vårdslöshet/avtalsbrott på sin sida.

• Strikt ansvar innebär att den 
sjötransportör som krävs på skadeersätt-
ning är ersättningsskyldig även om ska-
dan inte orsakats av dennes vårdslöshet 
eller avtalsbrott.

Tillvägagångssätt. Med stöd av ska-
deomständigheterna och ovanstående 
information bör det gå att komma vidare 
och få fram vilka ansvarsregler som gäller. 
Om t.ex. passagerares personskada orsa-
kats genom kollision (= sammanstötning 
som ingår i definitionen av sjöfartsolycka) 

mellan eget och att annat fartyg så gäller 
(lathunden rad 1) enligt Atenkonventio-
nen strikt ansvar. Enligt Sjölagen rör det 
sig då däremot om presumtionsansvar. 
Beträffande övriga skadetyper/händelser 
hänvisas till lathundens rader 2–6. Sär-
skilda regler gäller för värdesaker, levande 
djur, däckslaster, störningar av resan och 
fraktgodsskador.

Störningar av resan. Med undantag för 
ett klargörande, att ekonomisk förlust ge-
nom försening av resgods kan innefattas i 
ersättningsgillt belopp, reglerar Atenkon-
ventionen inte ansvar för förseningar. Sjö-
lagen har däremot regler om skada genom 
förseningar och dessa kan tillämpas som 
komplement till Atenkonventionen. Mer 
detaljerade regler finns i ovan nämnda 
Förordning (EU) nr 1177/2010 om passa-
gerares rättigheter vid resor till sjöss som 
även behandlar rörelsehindrade passage-
rares rättigheter, transportörens ansvar 
för förseningar och andra för passagerar-
na negativa ändringar. 

Tillkommande regler och information.   
Utöver ansvars- och bevisreglerna till-
kommer regler om reklamation, ansvars-
begränsning och självrisker, preskrip-
tionsregler m.m. Bristande reklamation 
kan innebära ändrad bevisbörda och sent 
framförande av krav kan medföra pre-
skription dvs. förlust av skadeersättning. 
Skadelidandes eget felaktiga agerande 
kan också leda till minskad eller förlorad 
skadeersättning. 

Ytterligare information är tillgänglig 
för Skärgårdsredarnas medlemmar ge-
nom föreningens hemsida och mer detal-
jerade anvisningar finns i Jure Förlags bok 
Kommersiella sjötransporter (2:a uppl.).

Sjöfartsolycka? M/S Seaside liggande kantrad över stranden i Tappström, Ekerö. Till skillnad 

mot Atenkonventionens definition av sjöfartsolycka anger inte den svenska Sjölagen kantring 

som särskild skadeorsak. Fartyget bärgades och ligger nu på rätt köl i Narvik under renove-

ring och med namnet Gamle Skogøy. 

Under de senaste åren har i Skärgårds-
redaren kort informerats om sjötranspor-
törernas ansvar gentemot passagerare. 
Tyvärr är reglerna delvis svårtillgängliga. 
Svårigheten ligger främst i att finna ut 
vilka regler som gäller för den uppkom-
na skadan. Även förståelsen av de regler 
som styr ansvaret kan vara besvärlig. För 
enklare hantering har en ”lathund” tagits 
fram och texten på denna sida är tänkt 
som en vägledning till lathunden.  

Atenkonventionen eller Sjölagsregler? De 
i sammanhanget centrala regelverken är: 

• Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 
2009 om transportörens skadeståndsan-
svar i samband med olyckor vid passage-
rarbefordran till sjöss varav de för passa-
gerarsjöfarten viktigaste bestämmelserna 
finns samlade i dess bilaga 1 som här be-
nämns Atenkonventionen.

• Sjölagens passagerarkapitel, SjöL 15 
kap.

• Förordning (EU) nr 1177/2010 om 
passagerares rättigheter vid resor till sjöss 
och på inre vattenvägar. 

De flesta yrkesmässiga svenska passage-
rartransporterna till sjöss görs i enlighet 
med Atenkonventionen som har Sjöla-
gen som komplement. Undantagna från 
Atenkonventionen är passagerarbefor-
dran med fartyg som medför högst tolv 
passagerare (fartyg som därför i dagligt 
tal ofta kallas tolvor). Passageraransvaret 
för tolvorna regleras av Sjölagen. 

Sjöfartsolycka eller annan olycka? En 
annan fråga som påverkar transportö-
rens ansvar vid personskada och skada 
på handresgods är om den händelse som 
orsakade skadan faller under begreppet 
sjöfartsolycka eller inte. Sjöfartsolycka 

Rolf Ihre är sjörättsjurist med nautisk utbildning och har flerårig erfarenhet som författare och föreläsare inom  
sjörättens område. Rolf har även erfarenhet som bolagsjurist i ett rederi och flerårig erfarenhet som sjörättsadvokat. 

Sjörättsjurist Rolf Ihre
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Sänk era energikostnader!
Kontakta oss

Blueflow® Energy Management AB är ett helsvenskt företag ledande 
inom utveckling av system för Energi- och Bränslebesparing för den marina industrin. 
Kraftfulla verktyg ombord samt molnbaserade lösningar gör det möjligt att minska 

bränsleförbrukning och utsläpp samt öka flottans effektivitet. 

Oljekylare, värmeväxlare,
laddluftkylare

Vattensmorda propeller- 
axeltätningar

Fasta propellrar ”Mikado” Trycklager & CV-axlar

Dessutom stort lager av: Propelleraxlar • Axelkopplingar • 
Hylssystem • Avgassystem • Kylvattensystem • Backslag
Kontakta oss för rådgivning och ytterligare information. tel: 0510-30 62 00   www.rodahl.se

Därför väljer våra kunder KGK!
Som officiell ZF Service Partner sedan 1951 har KGK stor erfarenhet av ZF:s marina  
sortiment och kan därför förse den svenska marinmarknaden med ett komplett utbud  
av ZF originaldelar samt service och reparationslösningar. Med kontinuerlig utbildning  
av egen personal och partners kan våra kunder känna sig trygga med att få bästa  
service och reparation, till rätt pris.

Besök oss på www.autokatalogen.se eller www.zf.se.
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oxidföreningarna (NO och NO2) blir 
ofarligt kväve och vatten.

Reducerar buller
Systemet för avgasbehandling kräver ut-
rymme och kan behöva extra ventilation 
i maskinrummet. Vidare behövs en tank 
enbart för DEF. Någon egentlig ljuddäm-
pare behövs vanligtvis inte eftersom själ-
va SCR-enheten fungerar som sådan och i 
genomsnitt reducerar buller med 35 dBa. 
SCR-enheten fungerar till och med som en 
gnistfångare, vilket kan vara användbart 
om det är ett krav i vissa applikationer.

SCR-enheten fungerar med temperatu-
rer upp till 520 °C. Dess yttre yta måste 
isoleras, precis som resten av avgassys-
temet, för att uppfylla klassreglerna. Ju 
bättre isolering, desto mindre är behovet 
av mer ventilering i maskinrummet. Men 
redaren måste fortfarande överväga om 
extra ventilation behövs för att ta bort 
värme från maskinrummet.

Beroende på motorkonfigurationen 
kan det förutom en förvaringstank även 
krävas separata dagtankar för varje mo-
tor. Den stora DEF-tanken bör rymma cir-
ka 5–10% av volymen på dieseltankarna. 

Vad betyder detta för redaren?
Båten kan köras på exakt samma sätt som 
med vilken annan dieselmotor som helst. 
Det finns ingen skillnad i körbarhet, re-
spons eller bränsleförbrukning.

Det enda som behöver beaktas är om 
motorn kommer att köras med låg belast-
ning under längre tid. Då kanske SCR-en-
heten inte värms upp tillräckligt och DEF 
kan förorsaka bildning av saltkristaller. 
Dessa bränns bort när motorbelastningen 
ökar och temperaturen inuti SCR-enheten 
stiger över cirka 300–400 °C.

Beroende på storleken på båtens 
DEF-tankar kanske påfyllning inte krävs 
varje gång man fyller på diesel. Om bå-
ten kör utanför ECA-områden under en 
längre tid, eller i områden där DEF inte 
är tillgängligt, är det möjligt att stänga av 
efterbehandlingssystemet.

Vår IMO III-lösning är ett komplett 
Volvo Penta-system, motorefterbehand-
lings- och kontrollsystem. Det har ut-
vecklats, certifierats och servas av samma 
företag. Detta innebär att kunderna bara 
behöver en kontaktpunkt vid installation 
eller service av systemet.

Strikta krav
De flesta större motortillverkare base-
rar utvecklingen av sina marinmotorer 
på lastbilsmotorer. Volvo Penta är inget 
undantag. I gruppen finns mer än 10 års 
erfarenhet av SCR, i olika krävande appli-
kationer och vi delar samma produktions-
anläggningar.

Men vi tror inte på att bara installera 
lastbilsdelar i båtar som de är. Vi har lagt 
ned mycket arbete på att optimera utrust-
ningen för marina applikationer i tuffa 
miljöer. En sådan specifik utmaning är den 
nödvändiga flexibiliteten som förutsätts 
när det gäller installationen av utrustning 
ombord. Vi har spenderat mycket tid på 
att anpassa olika koncept till utmanande 
installationer och maskinrumskonfigura-
tioner. Båtbyggare och varv är vana vid 
vissa specifika lösningar, som att ha bul-
tade flänsar med packningar på alla rör 
till motorn.

Volvo Penta genomförde 35 000 tim-
mars omfattande tester för att säkerställa 
tillförlitligheten för IMO III-lösningen 
i marina applikationer före lanseringen 
2018.

För att uppfylla de strikta Tier III-kra-
ven har Volvo Penta valt att lägga till 
avgasbehandlingssystemet så att motorn 
i princip är relativt opåverkad. Många 
av ändringarna finns i styrenhetens pro-
gramvara. Motorns styrenhet är pro-
grammerad för att kommunicera ett 
antal parametrar till styrenheten för efter-
behandlingssystemet. 

Under utvecklingen av IMO III-god-
kända motorer mättes och kartlades ett 
antal parametrar. Dessa data kompilera-
des och programmerades in i mjukvaran 
för att, till exempel, sända en signal om 
motorbelastning och förväntad NOx-halt 
till efterbehandlingssystemets styrenhet. 
Denna enhet kan sedan injicera exakt 
rätt mängd DEF i avgaserna för att hålla 
NOx-nivåerna inom gränserna.

Inget extra underhåll
Marin dieselolja är reglerad att innehålla 
högst 1 000 ppm svavel. Så länge båtägar-
na följer detta finns det inga ytterligare 
krav på service eller underhåll. Det finns 
ett filter för DEF-injektorerna som byts 
ut vid motorns normala serviceintervall. 
Efter behandlingssystemet har samma 
livslängd som motorn.

Systemet kan hantera bränsle med upp 
till 1  000 ppm svavel, vilket är detsam-
ma som kravet inom SECA. Det är också 
möjligt att använda HVO (hydrerad ve-
getabilisk olja) som kan minska CO2-ut-
släpp med upp till 90 procent beroende på 
bränslets kvalitet.

Volvo Pentas sortiment av IMO III-
marin motorer omfattar typerna D13 och 
D8.

thomas lantz
product planning mgr, 

marine commercial, ab volvo penta

Vad innebär Tier III?
MILJÖ
S P A L T E N

IMO Tier III (kallas även IMO III) är en 
ny uppsättning utsläppsstandarder 
som utfärdats av IMO. Förordningen 
reglerar de tillåtna utsläppsnivåerna 
av kväveoxider (NOx) från marina die-
selmotorer med en effekt över 130 kW, 
förutom sådana som endast används i 
nödsituationer.

Den föregående nivån IMO Tier II tillät 
NOx-utsläpp på upp till 7,7 g/kWh. IMO 
Tier III-reglerna innebär att nästan alla 
marinmotorer nu måste anpassas för att 
säkerställa att utsläppen av kväveoxider 
(NOx) inte överstiger 2 g/kWh. 

IMO III fokuserar helt på NOx-nivåer, 
medan koldioxid, partiklar och SOx inte 
beaktas i förordningen.

Förordningen är giltig i vissa definie-
rade utsläppskontrollområden, Emission 
Control Area (ECA). Ett område där sva-
velutsläpp kontrolleras kallas Sulphur 
Emission Control Area (SECA) och där 
NOx kontrolleras kallas NOx Emission 
Control Area (NECA).

USA har sina egna bestämmelser för 
inrikes trafik, EPA 3. All internationell 
sjötrafik till och från USA på fartyg bygg-
da efter 1 januari 2016 måste uppfylla 

IMO III. I Östersjön och Nordsjön inför-
des SECA 1 januari 2015 medan NECA 
införs 1 januari 2021 i samma områden. 
Motorer i båtar som är byggda efter 2021 
måste uppfylla IMO III.

Katalysator
Genom att använda enbart tekniker i 
cylindrarna skulle det vara möjligt att 
minska NOx-nivåerna till cirka 4 g/kWh. 
För att komma ner till 2 g/kWh krävs ef-
terbehandlingssystem för avgaserna. En 
lösning är att använda selektiv katalytisk 
reduktion (SCR) där urea injiceras i avga-
serna. Urea är en utspädd blandning av 
ammoniak och vatten som brukar kallas 
dieselavgasvätska (diesel exhaust fluid, 

DEF). Den säljs ofta som AdBlue eller med 
andra varumärken.

NOx blir kväve och vatten
Det finns huvudsakligen två versioner av 
DEF tillgängliga, en med 32% och en med 
40% koncentration. Den senare är en ma-
rin DEF, så att stora fartyg inte behöver 
föra med sig så mycket ”vatten” tack vare 
den högre koncentrationen. 40% urea 
klarar temperaturer ner till 0 °C. Till ex-
empel Volvo Penta-systemet hanterar alla 
koncentrationer automatiskt och larmar 
om koncentrationen sjunker under 28%.

DEF och de heta avgaserna blandas i 
SCR-enheten och reagerar inuti den heta 
katalytiska omvandlaren varvid kväve-
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konstruk äkningar och teknisk dokumenta

ystem anpassade för
 mindre rederier i samarbete med AM System.
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SLADÖ och FREDEN har av AB 
Restaurangfartyget Delila, Västervik i ok
tober 2019 sålts till Västerviks Kommun.

DROTTNING SILVIA har av Rederi AB 
Amore i Stockholm i oktober 2019 sålts 
till Limöbåten Rederi AB, Gävle.

TRIAD av Göteborg har i december 2019 
ankommit till Smedegaarden i Esbjerg 
för upphuggning. Hon har tidigare 
hört hemma på Käringön med namnet 
STRÖMSTJÄRNA.

LAPONIA AV SESKARÖ omdöpt i de
cember 2019 till LAPONIA.

FYRSKÄR AV GRYT har av Kättilö 
Båttransporter AB i Gryt i november 
2019 sålts till Haglund Shipping AB, 
Simrishamn och omdöpts till FYRSKÄR.

VISKÄR

MEDVIND av Sundsvall har av 
Sundsvalls Rederi AB i december 2019 
sålts till Skärgårdslinjen i Göteborg och 
Bohuslän AB, Göteborg.

LIDEN av Harstena har av 
Skärgårdskompaniet i Östergötland i de
cember 2019 döpts om till SVANÖ.

BELLONA av Runmarö har av Runmarö 
Båttaxi AB i december 2019 sålts till 
Runmarö Båtvarv AB, Runmarö.

RANIA av Uddevalla har av Bohusläns 
Skärgårdstrafik AB i januari 2020 sålts till 
Soten Sea Vision Rederi AB och fått he
mort i Fjällbacka. Omdöpt till RAN.

ADRIENNE AF GRYT har av Högstad 
Produktion AB, Linköping i november 
2019 sålts till Öppet Hav AB, Stockholm 
och döpts om till GRÅBEN.

FARTYGS 
NYTT
med Krister Bång

Vi är ny
återförsäljare till
Cummins

Cummins är en av världens största tillverkare 
av dieselmotorer. I portföljen finns även kvalitets-
aggregat från Onan som finns i många svenska 
fartyg och båtar. 

Cummins har en uttalad strategi att bli en ledande 
aktör när det gäller eldrivna motorer och batterier. 

Vi är stolta att sedan 2018 vara partner till Cummins, 
både när det gäller serviceuppdrag och försäljning 
av reservdelar och motorer.

Samarbetet med Cummins innebär att vi bl.a. erbjuder följande

✓  Service av Cummins-motorer inklusive aggregat från Onan

✓  Reparationer och renoveringar av Cummins/Onan

✓  Försäljning av reservdelar

✓  Felkodsurläsning och diagnoshantering Inline/Insite

✓  Försäljning av Fleetguard-filter samt kvalitetsolja m.m. 
  från Valvoline

✓  Försäljning och hantering av utbytesenheter

Stockholm marin- & industrimotor är ett serviceföretag som utför kvalitetsservice, 
reparationer och renovering av dieselmotorer i marina och industriella miljöer.  

Vi är specialister på motorer från Scania och Cummins och har stor erfarenhet 
av Volvo Penta och arbetar givetvis med de flesta motormärkena.

Vårt företag startade 2016 men vi har tillsammans 
över 50 års erfarenhet från branschen. Verkstad finns
i Vällingby, Stockholm men vi arbetar över hela landet.
Vi har en flotta av servicebilar och en rad av duktiga 
leverantörer och samarbetspartners.

SMIM AB
Grimstagatan 170
162 58 Vällingby

Telefon: 08-600 77 10
E-post: verkstad@smim.se 
Hemsida: www.smim.se

✓ Försäljning och hantering av utbytesenheter

Ring: 08-600 77 10 eller maila: verkstad@smim.se

Vi skräddarsyr gärna ett upplägg tillsammans med 
er för att uppnå en långvarig relation med fokus på 
högsta möjliga kvalitet och driftsäkerhet.

Varmt välkommen att kontakta oss
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Avs: Skärgårdsredarna
 Box 517
 645 25 Strängnäs

Tillförlitlig kraft för tuffa krav 
80 till 750 hk

Kompakt kraft för höga farter 
200 till 2000 hk

Moderna marindieselar från en av 
världens största motor tillverkare 
200 till 700 hk

Världsledande inom marin bräns-
lefiltrering

Moderna elverk med inbyggd 
funktion för parallellkörning 
5 till 430 kW

Elverk med flexibla möjligheter 
4 till 136 kW

Tel: 031 - 748 62 00
info@dpower.se

dpower.se


