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Vi utför alla förekommande arbeten   
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Nu kommer boken om 
Boghammar Marin
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 B 
ästa medlem och läsare! Nytt år, nya 
möjligheter. Vi hoppas nu att 2021 ska avsluta 
pågående pandemi och att vi kan återgå till 
det normala, kanske börja att umgås, kanske 
träffas på arbetsplatserna och kanske få igång 
kaffebordsdiskussionerna. Jag tror att det 

finns ett uppdämt behov att återigen få se varandra i ögonen 
live och inte bara digitalt.

Att återgå till det normala kan man naturligtvis diskutera 
vad det innebär, för det är väl inte troligt att vi kommer 
tillbaka till det som var innan pandemin. Vi har ju faktiskt 
vant oss vid att jobba hemma och mötas via diverse digitala 
kanaler, vilket ändå har fungerat. Sen är vi nog ganska trötta 
på ensamheten så vi kanske kan se fram emot en bättre mix.

Ljus i tunneln
Nu är det ju inte bara detta med förändrade mötesrutiner 
som pandemin har inneburit. Värre är att den har drabbat 
väldigt många ekonomiskt och sjöfarten har tyvärr drabbats 
hårdare än många andra, speciellt passagerarsjöfarten – 
både för stora och små.

Vi kan väl ändå börja att skönja ett visst ljus i tunneln med 
vaccin i antågande och en förhoppning om att alla svenskar 
som vill ska kunna vara vaccinerade första halvåret 2021. Vi 
hoppas nu att det räcker och att inte fler stupar på vägen. 
Vi har nu i alla fall ett antal möten både med politiker och 
myndigheter inbokade där vi ska göra vad vi kan för att 
förklara den situation vi befinner oss i.

Mycket har gjorts och Transportstyrelsen har varit 
fantastiska att jobba med och verkligen försökt hjälpa oss 
på bästa sätt. Tyvärr har det inte räckt fullt ut. Nu måste 
också politikerna förstå att en hel näring är i fara. Den så 
kallade levande skärgården får ta många kliv tillbaka om inte 
krafttag tas för att förhindra en nedläggning av trafik och 
försämrade möjligheter till att leva och bo i skärgårdarna.

Undertecknad kommer att tillsammans med många andra 
sitta med i en ”covid-panel” under Transportstyrelsens 
Sjöfartsseminarium som ska gå av stapeln den 11 februari. 
Här hoppas jag att vi ytterligare ska kunna beskriva den 
situation som vi befinner oss i.

Ökad aktivitet
År 2020 innebar ökad aktivitet i våra skärgårdar, men 
då via fritidsbåtfolket. Många har skaffat sig båt eller 
annan farkost för friluftsliv i skärgården vilket inneburit 
fler ovana i konkurrens om skärgårdarna – något som 
både Transportstyrelsen och Sjöräddningssällskapet 
uppmärksammat. Detta har också föranlett kanotförbund 
och friluftsfrämjandet att kontakta skärgårdsrederier och 
Skärgårdsredarna för ett digitalt möte.

Själv anser jag att det finns plats för alla, men att vi 
måste visa respekt och förståelse för varandra. Det kanske 
inte alltid handlar om sjövägsregler utan kanske mer om 
sjömanskap, en kanot är ju inte alltid så lätt att se och det 

som vi tycker är nära, kan kanotisten många gånger tycka är 
ett långt avstånd.

Den 3 mars kommer detta möte att äga rum via Teams, 
återkommer via medlemsbrev lite närmare om tider och hur 
man anmäler sig för de som är intresserade att vara med.

Digitalt sjöfartsmöte
Innevarande vecka pågår en digital sjöfartsmötesplats, likt 
en mässa med utställare. Det är nu andra gången som vi 
är med och arrangerar tillsammans med SMTF. Om någon 
2019 sagt till mig att jag skulle gå på en digital mässa hade 
jag antagligen bara ruskat på huvudet och gått vidare. Men 
faktum är att det fungerar ganska bra. Både utställare och 
kunder har varit nöjda även om det kanske inte kan mäta 
sig med en mässa live. Vi har därför påbörjat inbjudningar 
och arrangemang i Göteborg för Skärgårdsredarnas 
Leverantörsmässa som ska gå av stapeln den 7 oktober 
2021. Intresset verkar så här långt väldigt stort och jag tror, 
precis som jag sagt tidigare, att det finns ett uppdämt behov 
att träffas live.

De stora utmaningarnas år 
Även om jag nu ser ett visst ljus i tunneln så finns det 
också en oro över att vi inte ska komma igång tillräckligt 
snabbt. 2021 kommer nog att bli de stora utmaningarnas år 
beroende på pandemins utveckling och på vaccinets intåg.

Den närmsta tiden är en ganska späckad tid för oss i 
administrationen. År 2020 ska avslutas, summeras och inte 
minst utvärderas. År 2021 ska budgeteras och strategiskt 
planeras, vad ska vi satsa på som ger mest pang för 
pengarna för våra medlemmar. Hur ska vi organisera 
administrationen för att få ut så mycket som möjligt 
samtidigt som vi vet att personal är en stor kostnad? Det 
gäller att planera och resurssätta efter bästa förmåga. 

Det årliga årsmötet som i år dessutom var tänkt som ett 
kombinerat höstmöte 2020 och årsmöte 2021 med besök i 
Landskrona och på Ven har vi ju tyvärr fått ställa in och göra 
om till ett kortare digitalt möte. Det är oerhört tråkigt men 
vi är inte redo att samlas från Sveriges alla hörn i pågående 
pandemi, så nu siktar vi på höstmöte och leverantörsmässa 
2021.

Undertecknad har nu gjort ganska precis ett år i 
Skärgårdsredarna och även om det inte tillnärmelsevis blivit 
som jag tänkt innan så känns det ändå att vi har behövts 
och kan göra en insats för förbättrade villkor i en utsatt 
bransch.

Lev väl & kör försiktigt!
Anders W

VD har ordet 
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11 mars: Sjölog-mässa, digitalt

18 mars: Skärgårdsredarnas årsmöte, digitalt

25 mars: Maritimt Forums årsstämma med minikonferens, digitalt

7–8 september: DSM2021, Donsö

6 oktober: Skärgårdsredarnas höstmöte, Göteborg

7 oktober: Skärgårdsredarnas leverantörsmässa 2021, Eriksbergshallen 
 Göteborg.
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Skärgårdsredarna - Sveriges Redareförening för 
inrikes sjöfart 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.
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TRANSAUTO.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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För drygt tre år sedan öppnade Trans-
portstyrelsen för handledd fartygsförlagd 
utbildning för fartygsbefäl klass VII inre 
fart, genom ändringar i sina föreskrif-
ter om utbildning och behörigheter för 
sjöpersonal.

Till hösten ska de ändrade föreskrif-
terna till slut bära frukt, för då kan 
studenter med examen från grundkursen 
fartygsbefäl klass VII inre fart för första 
gången söka en kurs på sjöfartshögsko-
lorna som ger den ombordpraktik som 
behövs för att få ut sina papper. Hittills 
har klass VII-befäl fått samla ihop sin 
behörighetsgivande sjötid själva, vilket 
kan ta flera år. 

Inom skärgårdstrafiken har svårighe-
terna att rekrytera befäl vuxit de senaste 
åren. I augusti 2019 hade Skärgårdsre-
darna tröttnat på att högskolorna inte 

hade agerat på de nya föreskrifterna 
och skickade ut en skrivelse om att det 
behövdes ”en kraftsamling där alla 

möjligheter att förbättra intresset för 
tjänst som befäl i inre fart tas till vara”. 
Skrivelsen gick till såväl sjöfartshögsko-
lorna som utbildningsdepartementet och 
Skolverket.

– Det blev en väldig fart på högsko-
lorna efter skrivelsen. Innan var det 
som om de inte hade tänkt på den nya 
möjligheten, säger Henrik Börjesson på 
Skärgårdsredarna.

Ropar inte hej
Alla detaljer är dock inte riktigt klara. 
Karin Lundberg, universitetslektor på 
Sjöfartshögskolan i Kalmar, vill inte ropa 
hej ännu. Hon och hennes kollegor på 

Till hösten erbjuds klass VII-befäl en snabbare väg till behörighet genom en 
påbyggnadskurs med praktik på de båda sjöfartshögskolorna. Bara allt hinner 
gå i lås och skärgårsrederierna tillhandahåller nog med praktikplatser.

Snabbare behörighet 
för klass VII-befäl

pär-h
en

rik sjö
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Jag är ganska övertygad om 
att vi kommer att bli klara i tid.

adam berg
m

an

Fredrik Olindersson på Chalmers har gott hopp om att kunna starta till hösten.

Linnéuniversitetet har i samarbete med 
Chalmers, Skärgårdsredarna, Sjöfartens 
Utbildnings Institut och med hjälp av 
Transportstyrelsen arbetat fram det for-
mella upplägget för praktik, antagning, 
examination och så vidare. Ännu återstår 
några godkännanden från Transportsty-
relsen.

– Ambitionen är att erbjuda fartygs-
förlagd utbildning för att bli behörig för 
klass VII. Studenter som har läst en klass 
VII:a på 40 högskolepoäng kommer 
att kunna söka ytterligare en kurs som 
innehåller praktik. Exakt hur det kom-
mer att gå till och hur många platser vi 
kommer att ha är inte klart än, men man 
räknar med att kunna köra igång till 
hösten, förklarar Karin Lundberg.

Hänger på praktikplatserna
På Chalmers är tongångarna en aning 
mer optimistiska vad gäller tidsplanen. 
Fredrik Olindersson, avdelningschef på 
institutionen för maritima studier på 
Chalmers, arbetar med praktikupplägget 
och vilka fartyg som kan komma ifråga 
för ombordpraktik. 

När Transportstyrelsen har sagt sitt 
kan Chalmers slutföra den så kallade 
praktikjournalen och få den godkänd. 
Men det hänger på att rederierna tillhan-
dahåller praktikplatser också, betonar 
han.

– Jag är ganska övertygad om att vi 
kommer att bli klara i tid. Jag vet att de 
håller på med detta på Transportstyrel-
sen. Sedan kan vi tillsammans med Skär-
gårdsredarna gå till rederierna och fråga 
efter praktikplatser. När vi har fått det 
klart kan vi marknadsföra våra kurser, 
säger Fredrik Olindersson. 

Henrik Börjesson på Skärgårdsredarna 
har gjort en rundfrågning till ett antal 

medlemsrederier och har gott hopp om 
att det ska finnas tillräckligt med prak-
tikplatser.

– Vi kan plocka fram en 20–25 platser, 
redan utan att jag har frågat alla. Färjere-
deriet är positiva till att ta emot studen-
ter, och de har ju väldigt många färjor 
även om det inte går med linfärjorna. 
Det hänger på hur det kommer att bedö-
mas från Transportstyrelsen. Studenterna 
kan ju inte göra hela praktiktiden på en 
vägfärja, men en del av den i alla fall. 
Styrsö bolaget, Blidösundsbolaget och en 
del mindre rederier är också villiga att 
ta emot. Så vi kommer upp i tillräckligt 
antal platser om de bara står för det de 
har sagt, säger Henrik Börjesson.

Vill ha 20 brutto
Han tillägger att han har skrivit till både 
högskolorna och Transportstyrelsen och 
föreslagit att de ska sänka storlekskravet 
på fartyg som kan tillhandahålla praktik.

– I förslaget i praktikjournalen är det 
skrivet att det skall vara minimum 70 
bruttoton. För en vanlig Fartygsbefäl 
klass VII-behörighet så är det möjligt att 
få ut den genom att vara befälhavare på 
fartyg över 20 brutto i 24 månader. Då 
tycker jag att en viss del av praktiktid på 
fartyg över 20 brutto även skulle kunna 
gälla för att kunna få ut en behörighet 
Fartygsbefäl klass VII inre fart, så att vi 
får möjlighet till fler praktikplatser, säger 
Henrik Börjesson. 

20 platser
Alltsammans behöver vara klart till den 
15 mars, när den allmänna ansöknings-
perioden startar på Sveriges högskolor. 

Chalmers och Linnéuniversitetet 
kommer att ha lite olika upplägg för 
påbyggnadskursen. Kravet från Trans-

portstyrelsen är handledd fartygsförlagd 
utbildning i 180 dagar. Linnéuniversite-
tet kommer att hålla en kurs med enbart 
praktik, medan Chalmers har skapat ett 
kursupplägg som löper över ett helt läsår. 

Johan Hartler, programansvarig på 
sjökaptensprogrammet och involverad i 
arbetet med klass VII-påbyggnadskursen 
sedan 2019, förklarar:

– Som det ser ut i dagsläget kommer 
vi att erbjuda 20 platser på det här 
behörighetsgivande året. Så det kommer 
att finnas en viss konkurrens och alla 
kommer inte vara intresserade av att 
söka, för några ska till Kustbevakningen 
och så vidare. Behörighetskravet för att 
komma in på det andra året är att de har 
ett utbildningsbevis för klass VII, alltså 
första året.

Varvar teori och praktik
180 dagars praktik motsvarar en dryg 
termin och räknas som 37,5 högskolepo-
äng, vilket lämnar 22,5 poäng för att få 
ihop ett helt läsår. Det utrymmet använ-
der Chalmers för att fördjupa studenter-
nas kunskaper på flera områden.

– Vi kör en blandning av ytterligare 
teoretiska kurser blandat med praktik, så 
det liknar lite mer sjökaptens- och sjöin-
genjörsutbildningen, säger Johan Hartler.

De teoretiska momenten under på-
byggnadsåret täcker bland annat ledar-
skap i mindre besättningar, eco-driving, 
fördjupade kunskaper i olika framdriv-
ningssystem och framtida energikällor.

anna janson

Mer information om våra förmånliga avtal  
hittar du på medlemssidorna.

 
Så vi kommer upp i tillräckligt 
antal platser om de bara står 
för det de har sagt.
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Viktig information 
angående årsmötet! 

På grund av corona måste vi tyvärr ställa in årsmötet i 
Landskrona och Ven. 

Istället hålls årsmötet digitalt den 18 mars kl 9-11 via 
Teams. Inbjudan och länk till mötet kommer inom kort.

Årets Skärgårdsrederi kommer istället att delas ut på 
höstmötet i Göteborg 6-8 oktober.

Välkomna
till digitalt
årsmöte!

18 mars 
2021

Väl mött online!

Nya utsläppskrav har trätt i kraft
framkant när det gäller att elek-
trifiera passagerarfartyg och an-
dra typer av kommersiella fartyg.

-De senaste åren har ett stort 
antal färjor i Norden elektrifierats. 
Nu är det dags för mindre fartyg 
och andra kommersiella fartyg, 
säger chefen för affärsutveckling 
Eirik Nesse.

Han säger att de största utma-
ningarna med att elektrifiera 
denna typ av fartyg är att hitta 
rätt lösningar eftersom fartygen 
oftast är mycket viktkänsliga.

-Höghastighetsfartyg har låg vikt 
för att kunna gå snabbt, ofta upp 
till 35 knop och andra fartyg har 
en begränsad förmåga att bära 
vikt. I båda fallen är det en utma-
ning att placera tunga batterier 
ombord, men vi är specialiserade 
på lösningar som är anpassade 
och skräddarsydda efter de givna 
förutsättningarna, säger Nesse.

BOS Power har kontor och ser-
vicepunkter i hela Norden.

Läs mer: www.bospower.com

Från och med januari i år gäller 
IMO Tier III-kraven för alla diesel-
motorer över 130 kilowatt i nya 
fartyg som kommer att operera i 
ECA-områden, vilket i praktiken 
betyder Nordsjöbassängen och 
Östersjön. De nya IMO-kraven 
minskar NOx-utsläppen till min-
dre än 2 gram per kWh. Långt 
ifrån alla marina motorer på 
marknaden uppfyller idag kraven 
för certifierade lösningar som 
IMO ställer.

Ny teknologi
Bertel O. Steen Power Soluti-
ons (BOS Power) bidrar till att 
de framtida sjötransporterna 
kommer att vara praktiskt taget 
utsläppsfria genom utveckling av 
innovativ teknik samt elektriska 
och hybridlösningar för den kom-
mersiella marknaden.
Det senaste tillskottet i portföl-
jen är dieselmotorn BOS Power 
S2000 IMO Tier III, som är cer-
tifierad av DNV-GL för de nya 
IMO-kraven för utsläpp som 
trädde i kraft vid årsskiftet, säger 
Senior Sales Manager , Anders 
Olofsson.

Systemlösning som ger ett 
komplett system
BOS Power har certifierat motor 

och tillhörande avgasefterbe-
handling (SCR) som en kom-
plett lösning. Alla nya fartyg 
måste ha en godkänd och 
certifierad systemlösning för 
framdrivningsmaskiner som 
uppfyller de nya IMO-reglerna.

-Kraven gäller inte befintli-
ga fartyg, men vid motorbyte 
kommer kraven att gälla. Vi har 
redan levererat flera anlägg-
ningar som uppfyller de nya 
utsläppskraven för befintliga 
fartyg som vill ha en grönare 
miljöprofil, säger 
Olofsson.

Dagens ökande krav på att 
växla till nollutsläpp, valigen 
batteri - elektrisk framdrivning, 
kan vara utmanande för t.ex. 
mindre fartyg både på grund 
av vikt, brist på laddningsinfra-
struktur på land och säkerhet 
för att kunna upprätthålla drift i 
kritiska situationer. Här kommer 
en lösning med lågemissions-
motorer från oss att bidra till 
kraftigt minskade utsläpp av 
NOx, förklarar Olofsson.

Optimerade lösningar för 
elektrisk framdrivning
BOS Power ligger också i 

Årets

2021

Årets Skärgårdsrederi 2021
 
Skärgårdsredarna har instiftat utmärkelsen Årets Skärgårdsrederi.
Priset avser medlemsrederiers prestationer på den svenska marknaden 
under det gångna verksamhetsåret.

Nyckelord
Affärsmässig utveckling och framgång, innovationsrikedom, miljötänkande och socialt ansvar.
Utmärkelsen kan ges för såväl ett långvarigt arbete som för en kort enskild insats.

Nominerade
Nomineringar kan göras av medlemmar och utomstående före den 1 september 2021 till
info@skargardsredarna.se. Juryn utgörs av föreningens styrelse.

För mer information
Kontakta Nina Yngve, 073 392 8620

Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med yrkesfartyg i nationell fart.
Fartygen är passagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt ykesfartyg om minst 15 m med en bruttodräktighet under 500.

Nu kan du läsa  
Sjöfarts

tidningen  
som etidning!

Mer information och anvisningar om hur du  
läser Sjöfartstidningen digitalt hittar du på  

www.sjofartstidningen.se. Du kan också kontakta 
Helle Fernsand på helle@sjofartstidningen.se

ANNONS

8 ★ Skärgårdsredaren 1 - 21



Gurli är nestor i flottan, byggd 1871.

Nybygget Maria vid bryggan i Frihamnen på pendelbåtslinje 80.

Utvecklingstrenden för pendelbåtslinje 
80 Sjövägen i Stockholm har varit syn-
nerligen positiv. Efter att SL-kortet för 
drygt tio år började gälla på linjen har 
den gått från klarhet till klarhet.

– När det blev möjligt att åka med 
SL-kortet på linjen fick vi genast en 
fördubbling av antalet trafikanter, säger 
redaren Gustaf Myrsten, hälftenägare till 
Rederi AB Ballerina. 

Köpte rederi
Sedan dess har Rederi AB Ballerina haft 
avtal med Region Stockholm att sköta 
trafiken på linje 80.

Men egentligen börjar framgångs-
sagan redan 1999 då Gustaf Myrsten 
tillsammans med Gösta Leffler köpte 
Rederi AB Ballerina. Numera har Gösta 
Lefflers andel tagits över av hans barn 
Jonas, Fredrik och Elin Leffler.

Till köpet hörde passagerarbåtarna 
Ballerina och Gurli. Ballerina var byggd 
1973 och tog ett 70-tal passagerare. 
Gurli var en sann veteran från 1871 och 
var då i dåligt skick, men renoverades 
och kunde därefter sättas i trafik.

Till Nacka strand
Efter ägarbytet inledde Rederi AB Bal-
lerina pendelbåtstrafik mellan Nybrovi-
ken och Nacka strand. Linjen kallades 
Sjövägen.

– Då höll man på att bygga det stora 
kontorskomplexet i Nacka strand och 
ville ha en trafik för att locka till sig kon-
torsgäster. Trafiken finansierades därför 
till stor del av fastighetsägarna i Nacka 

strand, berättar Gustaf Myrsten.
Så småningom blev det också vinter-

trafik på Sjövägen som förlängdes med 
anlöp av Larsberg på Lidingö.

– Detta innebar en jättestor tidsvinst 
för resenärerna från Lidingö. Det tar 
10 minuter med båt till Nacka strand 
men 40 minuter att åka runt landvägen, 
förklarar Gustaf Myrsten.

När stora byggprojekt inleddes på 
Saltsjöqvarn och Finnboda lades dessa 
bryggor till i trafiken. En vändpunkt 
innebar inledning av provtrafik med fler 
båtar och SL som huvudman. Försöket 
föll så väl ut att det blev ytterligare upp-
handling för trafiken. Numera är linje 
80 en permanent pendelbåtslinje i SL:s 
regi. Dessutom är linje 80 SL:s överlägset 
största pendelbåts linje räknat i antal 
passagerare.

– Det avtal som vi har nu började den 
1 januari 2020 och håller på i sju år, 
säger Gustaf Myrsten.

Nöjd med den första
Den första investeringen i ett nybygge 
på linje 80 gjorde Rederi AB Ballerina 
redan 2014 med elfärjan Sjövägen som 
levererades av danska Faaborg Værft. 

Gustaf Myrsten sticker inte under stol 
med att han är mycket nöjd med hur 
båten presterar.

– Det har nästan gått över förväntan 
skulle jag säga, den har funkat jättebra. 
Vi har redan kört över 20 000 timmar 
med henne.

Båten Sjövägen går främst i trafik då 
trycket på linjen är som störst, det vill 
säga på morgonen och på eftermiddagen 
och kvällen. Det ger tid för att ladda 
batterierna på dagen och över natten.

– I normalfall kan vi köra på bara 
batterier men ibland måste vi köra 
sista timmen på diesel, upplyser Gustaf 
Myrsten.

Behövdes snabbt
När rederiet vann den senaste upphand-
lingen av trafiken på linje 80 behövdes 
ytterligare tre nya fartyg eftersom 
trafiken nu skulle bli mer omfattande. 
Nya båtar behövdes dessutom snabbt 
och rederiet gick in för en lösning med 
nybyggen vid samma varv som byggde 
Sjövägen. Det beslöts också att de skulle 
vara nära systerfartyg till Sjövägen, 
vilket innebar att leveranstiden blev 
tillräckligt kort.

– I och med att vi har trafikerat så 
länge på linjen kände vi oss trygga i att 
göra den stora investering det innebär 
med tre nya fartyg. Vi fick leverans inom 
13 månader, det är ganska unikt att få 
fram tre båtar på så kort tid, säger Gus-
taf Myrsten.

Diesel-elektriska
Till skillnad från den eldrivna Sjövägen 
har de nya fartygen enbart diesel-elek-
trisk framdrift och ingen batterikapaci-
tet. Däremot är de, tack vare de elek-
triska propellermotorerna, förberedda 
för konvertering till bränsleceller eller 
batteriladdning.

– Det hade givetvis varit roligare om 
de hade varit helelektriska, men det skul-
le kräva fler laddstationer och kanske 
andra typer av bryggor. Om man har 
åtta båtar som ska laddas måste man ha 
mycket ström vid kajen, förklarar Gustaf 
Myrsten. 

Han menar att det krävs mycket av 
infrastrukturen och att det förmodligen 
hade behövts fler båtar också om man 
ska ha eldrift eftersom man måste ha 
liggetid för att hinna ladda.

– I Köpenhamn har man valt eldrift 

och där laddar man på tre ställen med 
väldigt hög ström. Tekniken finns, men 
initialt blir det ganska dyrt.

Halvsystern Katarina
Förutom de nybyggda Maria, Sofia och 
Clara har rederiet köpt ytterligare ett far-
tyg av liknande typ som tidigare ingick 
i Köpenhamns lokaltrafik och nu fått 
namnet Katarina.

– Det är en halvsyster och egentligen 
den båt som är ursprunget till skrovfor-
men på vår första båt Sjövägen. Det är 
samma varv som har byggt den och den 
har gått i Köpenhamn i sju år. Den är 
av samma storlek men lite lägre för att 
kunna gå under broarna i Köpenhamn, 
berättar Gustaf Myrsten.

Katarina är i första hand tänkt att vara 
rederiets reservbåt.

Storsatsning på Stockholms 
största pendelbåtslinje
Nybyggen i Stockholms pendelbåtstrafik är inte precis vardagsmat för 
resenärerna, men ett rederi som storsatsat på nya båtar under de senare 
åren är Rederi AB Ballerina, som på uppdrag av SL sköter trafiken på den 
framgångsrika pendelbåtslinje 80.

 
I och med att vi har trafikerat 
så länge på linjen kände vi oss 
trygga i att göra denna stora 
investering i tre nya fartyg.

Linje 80 Sjövägen
Ansvar för trafiken: SL
Operatör: Rederi AB Ballerina
Antal passagerare 2020: 1,2 miljoner
Sträckning: Nybroplan - Nacka strand 
- Lidingö - Frihamnen - Ropsten - Stor-
holmen.
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– Vi har åtta båtar som går hela tiden. 
Varje båt behöver service åtminstone en 
vecka om året. Bara det innebär att det 
sammanlagt är minst två månader som 
vi måste ersätta någon av de ordinarie 
båtarna. Vi räknar med att vi måste ha 
åtminstone två båtar i reserv för att upp-
rätthålla trafiken.

Hälften av båtarna startar i Ropsten 
och hälften inne i stan.

– Då behövs en reservbåt på båda stäl-
lena. Om någon inte startar på morgo-
nen måste man snabbt få igång trafiken 
med en annan båt utan att behöva 
framkörning.

Båtarna är sinsemellan utbytbara, för-
utom de som går under Lidingöbron, där 
den fria höjden sätter begränsningar.

– Linjen från Ropsten till Tranholmen 
och Storholmen är därför speciell. Annars 
har alla båtar samma kapacitet och kan 
köra var som helst, säger Gustaf Myrsten. 

Positiv utveckling
Gustaf Myrsten anser att pendelbåtstra-
fiken i Stockholm har utvecklats i positiv 
riktning på alla sätt. En stor förbättring 
på linje 80 är att det nu är avgångar varje 
kvart morgon och eftermiddag när folk 
åker till och från arbetet.

– Missar man båten är det bara att 
vänta tio minuter på nästa. Det är nästan 
så att man bara går ner. Det är bra för 

trafikanterna. Sedan är det halvtimmes-
trafik resten av dagen, men då är det inte 
heller lika många som åker. Jag tycker att 
det är ett bra uppbyggt nätverk.

Men det finns en del i infrastrukturen 
som Gustaf Myrsten gärna skulle se att 
förbättrades.

– Det som kunde göras bättre är att 
bygga väderskydd för trafikanterna på 
hållplatserna. Man kanske också kunde 
ha flytande bryggor som underlättar 
av- och påstigning. Det kan ju variera 
plus minus 50 cm i vattenstånd och för 
rullstol eller permobil blir landgången 
då brant. Men det är kommunerna som 
ansvarar för bryggorna medan regionen 
kör båtarna.

Trevligt att åka båt
Den kraftiga ökningen av passagerare 
beror inte enbart på SL-kortet, anser 
Gustaf Myrsten.

– Många tycker nog också att det är 
mycket trevligare att åka båt. Linjen är 
bra för dem som bor på hela Nackalan-
det och ska in till stan, resan tar ungefär 
samma tid som med buss. Båten går ju 
också på kvällarna så man kan ta sig 
hem på samma sätt.

Än så länge anser han att kapaciteten 
på linjen är tillräcklig.

– Nu, när det är coronatider, är det för-
stås färre som har åkt. Vi har reducerat 
passagerarkapaciteten till hälften, men 
det har inte varit fler passagerare så det 
har gått bra. Vi har haft några fullsatta 
turer, men i princip räcker kapaciteten 
till. Är det så att den inte räcker till så 
får vi sätta in mer tonnage vid just den 
tidpunkten om beställaren så önskar. Vi 
har ju en reservbåt att sätta in i så fall.

Region Stockholm testar nu en ny 
pendelbåtslinje mellan Stockholm och 

Vaxholm och ytterligare en ny provlinje 
ska introduceras från Värmdö till Stock-
holm. Gustaf Myrsten är övertygad att 
det blir fler linjer i Stockholm. 

– Stockholm växer och de nya område-
na kan servas av båtar. Jag tror säkert att 
det kommer att komma fler linjer men de 
ska ju finansieras av regionen på ett eller 
annat sätt, så det är ett politiskt beslut.

Nära idealbåten
Alltför många bryggor anser han inte 
vara en bra lösning på en och samma 
linje.

– Då blir det för mycket mjölkbuss. 
Kommer det fler nya bryggor längre 
ut blir det nog nya linjer så att det inte 
resan tar för lång tid.

Han återkommer till betydelsen av att 
ha bra bryggor.

– Jag byggde skärgårdsbåten Cinde-
rella 1990. Linjen hade 25 bryggor och 
genom att spara en minut per brygga 
kunde man sakta farten med två knop.

Det handlar mycket om snabba på- 
och avstigningar, menar Gustaf Myrsten.

– Logistiken ombord måste fungera så 
att folk inte står och köar ombord. Om 
båtarna kunde lägga till vid pontonbryg-
gor och ha två utgångar så skulle man 
inte blanda ihop av- och påstigande. 
Detta skulle spara tid.

Hur ser då den idealiska båten ut?
– Jag tycker faktiskt att Sjövägen är 

ganska lyckad trots att det var bara sju 
månader till trafikstart då vi fick avtalet 
och beställde den. Vi var då tvungna att 
ta en båttyp som redan fanns och an-
passa den till våra behov. Visst finns det 
förbättringspotential, men jag tycker att 
den till 85 eller 90 procent motsvarar det 
idealiska, avslutar Gustaf Myrsten.

pär-henrik sjöström
Gustaf Myrsten.

Jag tycker faktiskt att Sjövä-
gen är ganska lyckad trots att 
det var bara sju månader till 
trafikstart då vi beställde den.

Sjövägen är en eldriven pendelbåt.
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SAFETY
GRUPPEN
SECURITY & SAFETY TRAINING

Säkerhetskurser

CCM
CROWD AND CRISIS

MANAGEMENT
SAFETY
GRUPPEN
SECURITY & SAFETY TRAINING

Se hela kursutbudet på safetygruppen.se

Efter att du genomfört självstudier via Skärgårdsredarnas 
webbaserade utbildning kommer du till oss och genomför 
1-dagarspraktiken* 
*I enlighet med Skärgårdsredarnas direktiv i samverkan med Transportstyrelsen 

Välkommen till vårt utbildningscenter i centrala Stockholm med en maritim miljö och 
närhet till boende och mat. Safetygruppen är en godkänd STCW-Manila utbildare.
 

BOKA DIN KURS DIREKT PÅ: safetygruppen.se 
08-410 215 60

Säkerhetsutbildningar för skärgårdstrafik
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Flera svenska skärgårdsrederier har 
som en energibesparande åtgärd valt att 
satsa på utbildning av nautisk personal 
i så kallad eco-driving, ett energisnålt 
körsätt. 

Med hjälp av sådan körteknik, som 
bland annat går ut på att försöka köra 
så jämnt som möjligt och undvika snab-
ba accelerationer, finns stor potential 
att minska skadliga utsläpp från fossila 

bränslen. Det finns uppgifter om att 
mellan 10 och 20 procents energibe-
sparing kan göras med hjälp av eco-dri-
ving.

Stora vinster att hämta
Sedan ett par år studerar svenska fors-
kare vid Linnéuniversitetet i Kalmar 
vilka drivkrafter och hinder som finns 
för att göra detta, sett utifrån både ett 
operatörs- och ett organisationsperspek-
tiv. Projektet heter ”Energioptimerad 
manövrering för fartyg med täta ham-
nanlöp”.

– Det finns ju stora vinster att hämta 
i att man kan dra ner på farten, och 
försöka manövrera på ett sätt så att 
man inte i onödan behöver släppa ut 

så mycket koldioxid till exempel. Men 
projektet handlar inte bara om själva 
framförandet av fartygen, utan mer om 
förutsättningarna för att kunna köra. 
De ombordstudier som jag har gjort har 
handlat om att prata med människor och 
få deras bild och beskrivning av det här, 
säger Carl Sandberg, projektledare och 
forskare.

Finansieras av Energimyndigheten
Carl Sandberg är sociolog i grunden, 
och arbetar nu vid Sjöfartshögskolan vid 
Linnéuniversitetet som externfinansierad 
forskare. Projektet finansieras av Ener-
gimyndigheten. 

När Skärgårdsredaren ringer honom 
är han mitt uppe i slutfasen med att sam-
manställa projektet. I början av våren 
kommer en rapport att publiceras på 
Energimyndighetens hemsida.

Forskarna har tittat på betydelsen av 
olika faktorer som kan påverka kör-

Med så kallad eco-driving kan utsläppen av skadliga ämnen från skärgårdstra-
fiken minska kraftigt. Men det finns problem som måste lösas först. En grupp 
forskare vid Linnéuniversitetet har tagit reda på vilka de är.

Forskningsprojekt 
 undersöker eco-driving

ningen, som turlistor, passagerare, last, 
korsande trafik, väder och strömmar. 
Datainsamlingen bygger på observa-
tionsstudier ombord på fartyg och i 
simulatormiljö, samt intervjuer och en 
analytisk workshop.

Mycket av de samtal och intervjuer 
som Carl Sandberg har genomfört har 
handlat om turlistorna, berättar han.

– Det är ett problem som ofta kom-
mer upp. I det här projektet studerar vi 
passagerarbåtar som har väldigt täta 
hamnanlöp, det handlar om att man åker 
mellan två punkter i några minuter. Då 
är det ju väldigt viktigt att man kommer 
i väg i tid, och då handlar det om hur 
man kan anpassa tidtabellen och försöka 
optimera den så att man kan köra mer 
energisnålt.

Passagerarflöden
– En annan del handlar om passagerarna, 
hur man ska få flödena att fungera bätt-

re, lastning och lossning av passagerare 
helt enkelt, säger Carl Sandberg.

Enligt honom måste parterna, det vill 
säga rederier och de operatörer som 
driver kollektivtrafiken, samverka mer 
när turlistorna ska tas fram.

En väsentlig del är att sedan följa upp 
arbetet ombord på fartygen.

– Det är viktigt att man arbetar konti-
nuerligt med de här frågorna i rederiet. 
Man måste hela tiden ge personalen 
uppföljning, och det betyder att man inte 
bara går en kurs utan att man får lite 
mer återkommande feedback, säger Carl 
Sandberg.

Brett perspektiv
Av forskningsetiska hänsyn kan inte de 
rederier som deltagit i studien namnges, 
men den behandlar ”passagerarbåtar i 
skärgårdssegmentet”.

– Vi har även personalens perspektiv, 
hur de ställer sig till det här. Hur funge-
rar det utifrån dem som ska genomföra 
det här. Så det är ett brett perspektiv, 
säger Carl Sandberg.

Han hoppas att den rapport som snart 
kommer om forskningsprojektet ska leda 
till mer diskussion om de här frågorna 
framöver.

– Det behöver inte vara en motsätt-
ning mellan att ha en god tillgänglighet i 
skärgården och kunna spara bränsle. Det 
handlar mer om att kunna tänka smart 
kring de här sakerna. Hur man kan opti-
mera turlistor till exempel, säger han.

magnus sandelin

 
Det behöver inte vara en mot-
sättning mellan att ha en god 
tillgänglighet i skärgården och 
kunna spara bränsle.

Yxlan i Furusund.

 
Det finns ju stora vinster att 
hämta i att man kan dra ner 
på farten.
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Skolverket har börjat undersöka möj-
ligheten att starta ett nytt program-
råd för sjöfarten, enligt önskemål från 
Transportföretagen.

I slutet av januari stod Transportföreta-
gen värd för årets första sammankomst 
av Maritimt Utbildningsforum. Det 
digitala mötet samlade representanter 
från samtliga sjöfartsgymnasier och de 
båda högskolorna. Dessutom var Trans-
portstyrelsen, Skolverket och Sjöfartens 
Utbildnings Institut representerade.

Maritimt Utbildningsforum arrange-
ras fyra gånger per år i syfte att diskutera 

aktuella frågor och att nätverka. Tomas 
Tärnfors och Eva Ohlsson är Transport-
företagens representanter och arrangörer. 

De anser att det är viktigt att sjö-
fartens utbildningar utvecklas och är 
relevanta och attraktiva så att fler elever 
söker sig till sjöfarten.

– Ett nätverk som Maritimt Utbild-
ningsforum är därför värdefullt för 
tankar och idéutbyten mellan skolorna 
och myndigheterna, förklarar de.

Praktikplatser
Sjöfartens utbildningar på gymnasienivå 
har stora behov av stöd både vad gäller 

innehåll, material och APL-frågor.
– Just frågan om APL, praktikplatser, 

är brännande het just nu eftersom pan-
demin innebär att alla rederier inte vågar 
ta emot elever ombord, berättar Tomas 
Tärnfors.

Under dagen togs därför konstruktiva 
förslag på lösningar fram.

– Flyter inte utbildningarna på med 
praktik, riskerar rekryteringsutmaning-
arna i branschen att förvärras. Rekry-
teringsfrågan är ju sedan tidigare en 
utmaning för sjöfartsbranschen.

Får inte bli kompetenskris
Transportföretagen anser att det är 
viktigt att pandemikrisen inte blir en 
kompetenskris. Dessutom har delar av 
sjöfarten fortfarande ett rekryteringsbe-
hov och därför behöver fler elever välja 
sjöfartsutbildningarna.

En uppskattad nyhet under dagen 
var att Skolverket har lyssnat på Trans-
portföretagens önskan om att starta ett 
helt nytt programråd för sjöfarten och 
att Skolverket nu har börjat undersöka 
möjligheten. 

Ett programråd innebär ett närmare 
samarbete mellan branschen och Skol-
verket och att kunna påverka utbildning-
arna i rätt riktning.

– Önskemålet är att få en modern 
läroplan som följer utvecklingen och 
yrkeslärare som kan förmedla den 
med rätt yrkeslärarutbildning. Här vill 
Transportföretagen alltid hjälpa till med 
fortbildning av yrkeslärare.

pär-henrik sjöström

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

EcoPar Marin
Ultrarent 
miljöbränsle 
för dieselmotorer

●   90% minskning av cancerframkallande ämnen  
i avgaserna

●  Lukt- och nästan giftfria avgaser
●    Om olyckan är framme – ogiftigt för vattenlevande  

organismer
●   Högre energiinnehåll – minskar vanligtvis bränsle- 

förbrukningen

031-711 50 20 
info@ecopar.se
www.ecopar.se

Boka m/s Oden Gamle för såväl privata som  företagsarrangemang i Stockholms Skärgård. Kontakta Classic Yacht Charter 08-611 84 00.

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

premier och villkor. 

Som medlem kan du alltid kontakta vårt kansli eller någon i styrelsen om du behöver 
hjälp. Du får dessutom alla våra publikationer och aktuell information utan kostnad. Vid 
årsskiftet var 110 rederier med sammanlagt 330 fartyg medlemmar i föreningen. Fler 
medlemmar ger en ännu starkare förening.

”Som nybliven medlem i Skärgårdsredarna upplever jag ett starkt stöd i många 
frågeställningar och nyttjandet av föreningens många leverantörsavtal har också 
gjort att medlemsavgiften inte är så betungande”

 Peter Hartford, Hartford Rederi AB

För medlemskap:  
kontakta kansliet, info@skargardsredarna.se eller Henrik Börjesson på telefon 070-543 37 82.

Programråd för utbildning
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Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens 
egen miljömärkning. Fartygsresor som är 
märkta med Bra Miljöval har en mind-
re negativ påverkan på omgivningen, 
atmosfären och vid tillverkningen av de 
produkter som används ombord, uppger 
Naturskyddsföreningen i ett pressmed-
delande.

– Miljömärkning underlättar val av 
fartygsresor för både upphandlare och 
privatpersoner som vill åka båt med 
mindre miljöpåverkan, säger Eva Eider-
ström, chef för Bra Miljöval.

Nya krav
För Bra Miljöval Persontransporter 
har nyligen lanserats nya kriterier. Den 
största skillnaden är att det nu är olika 
kriterier för olika typer av färdsätt som 
samtidigt är mer anpassade för res-
pektive färdsätt. De olika färdsätten är 
cykeldelning, bildelning, taxi, långfärds-
buss, stads- och regionbuss, spårtrafik 
och fartyg.

Alla befintliga licenstagare för Bra 
Miljöval Persontransporter sades upp då 
de nya kriterierna lanserades. Uppsäg-
ningen träder i kraft den 1 juli 2021.

Miljömärkt el
För att kunna erhålla miljömärkningen 
Bra Miljöval för fartygsresor ställs ett 
antal krav. Vilken framdrift fartyget har 
spelar en viktig roll.

Till exempel ska fartyget drivas med 
en ökande andel förnybart drivmedel 
som uppfyller EU:s hållbarhetskriterier. 
Fram till och med 2022 ska minst 50 
procent av drivmedlet vara förnybart. 
Alternativt ska minst 50 procent av den 
totala sträckan framföras med el. Däref-

ter höjs kravet till 90 procent.
För eldrivna resor ska minst 50 

procent av elen vara märkt med Bra 
Miljöval. Då tar licenstagaren ansvar för 
att elen som används för transporterna 
produceras med höga miljökrav.

Fartyg ska även anslutas till landel-
nätet i hamn.

Vidare ställs krav på lägre utsläpp av 
svavel och kväveoxider för att minska 
miljö- och hälsofarliga utsläpp.

Eftersom det finns en begränsad 
tillgång på råvaror för att producera 
förnybara drivmedel till alla typer av 
transporter i världen, är det viktigt att 
inte bara minska transporternas klimat-
påverkande utsläpp, utan även minska 
mängden drivmedel som behövs genom 
ökad energieffektivitet.

Därtill ska miljömärkta och ekologis-
ka produkter användas ombord.

Första rederiet
Målet med miljömärkta persontranspor-
ter är att driva utvecklingen till ett mer 
hållbart transportsystem. De nya miljö-
kraven från i höstas för persontranspor-
ter ställer specifika krav för att bidra till 
minskad miljöpåverkan från dessa.

– Miljömärkta fartygsresor utförs med 
fartyg som bland annat lever upp till 
krav på en ökande andel förnybar energi, 
lägre utsläpp av svavel och kväveoxider, 
att licenstagaren arbetar för ökad ener-
gieffektivitet samt att fartyg ska ansluta 
till el när de ligger vid kaj, säger Eva 
Eiderström.

Rederiet Eco Sightseeing Sthlm AB 
erbjuder sightseeingturer och privata 
charterturer i vattnen kring Stockholm 
med passagerarbåten Sylvia. Hon drivs 
till 100 procent med el märkt med Bra 
Miljöval. Dessutom är alla rengörings-
medel och toalettartiklar ombord miljö-
märkta och en stor del av den mat och 
dryck som serveras ombord på resorna 
är ekologisk.

Eco Sightseeing Sthlm är samtidigt det 
första rederiet som kan erbjuda miljö-
märkta båtturer enligt de nya miljökra-
ven för Bra Miljöval.

– Vår förhoppning är att vi, som första 
rederi i Sverige som möter alla de högt 
ställda krav Bra Miljöval satt upp, inte 
bara lyfter frågan om sjöfartens miljö-
påverkan utan samtidigt visar att det är 
möjligt att göra skillnad. Vi hoppas att 
fler rederier skall följa efter, säger Elias 
Nilsson, CEO/Manager på Eco Sightse-
eing Sthlm AB.

pär-henrik sjöström

Bra Miljöval till sjöss

Nu kan konsumenterna välja en båt-
resa miljömärkt med Bra Miljöval när 
de åker på sightseeing i Stockholms 
skärgård.

MILJÖ
S P A L T E N
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Miljömärkta fartygsresor 
utförs med fartyg som bland 
annat lever upp till krav på en 
 ökande andel förnybar energi.

Passagerarbåten Sylvia drivs med el märkt med Bra Miljöval. Fartyget gör sightseeing- och 
charterturer i Stockholm. Din marina� pamarbetspartner

Foto: Thomas Crona

Vår affärsidé är att ha mycket hög tillgänglighet, tillhandahålla de auktorisationer som 
krävs samt utföra jobben ombord med egen personal för att bli den bästa partnern.  

Den marina koncernen 
Ö-borgen med varv för 
kommersiell Sjöfart: 

Du hittar oss:
• Öckerö/Hönö – www.ovarvet.se
• Simrishamn – www.simrishamnsvarv.se
• Hasslö/Karlskrona – www.hasslovarv.se
• Stockholm/Vaxholm – www.tenovarv.se

• Hög kompetens inom marinelektronik

Volymer:
• Antalet sålda timmar sista året 450 000
• Servicebilar 35
• Torrsätter 1 000 ton
• Hoist och vagn 20-300 ton
• Djupgående 6,5 meter
•  Vi har alla kompetenser för att ge dig

den bästa tänkbara servicen

oborgen.se

Auktorisationer Diesel:

Bra Miljöval
Naturskyddsföreningen startade sin 
miljömärkning 1990. Bra Miljöval är den 
enda märkningen i Sverige som bedrivs 
av en miljöorganisation. I dag märker 
Bra Miljöval produkter och tjänster inom 
tolv olika verksamhetsområden. Inom 
Persontransporter är färdsätten De olika 
färdsätten är cykeldelning, bildelning, taxi, 
långfärdsbuss, stads- och regionbuss, 
spårtrafik och fartyg.
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Under 2020 har Swede Ship Marine på 
Tjörn levererat sjöräddningsbåtar till 
både Norge, Sverige och Danmark, samt 
hållit i flera ombyggnadsprojekt. Den 
viktigaste milstolpen var att varvet nu 
levererat fartyg nummer 500.

Full fart
Trots tuffa tider i samhället med pan-
demin har det varit full fart hos Swede 
Ship Marine med varv på Tjörn, Hunne-
bostrand och i Nya Varvet i Göteborg. 
Bolaget har levererat en lång rad 
sjö räddningsbåtar till svenska Sjörädd-

ningssällskapet, norska Redningsselska-
pet och danska Søredningsselskab.

– Vi har bland annat levererat två 17 
meters sjöräddare till Norge, en före 
semestern och en precis före jul, säger Bo 
Axelsson, vd på Swede Ship Marine.

Det handlar om fartyg nummer åtta 
och nio i Petter CG Sundt-klassen där 
varvet levererade det första fartyget till 
Norge under 2007.

Det är en avancerad fartygstyp med 
kapacitet att köra 40 knop och som ska 
kunna utföra sjö räddning längs hela den 
norska kusten, oberoende av väder året 
runt. Det av fartygen som levererades 
före sommaren blev dessutom varvets 
nybygge nummer 500. 

– Varvet startade 1894 och firade 125-
års jubileum förra hösten. Att ha kunnat 
leverera ut fartyg nummer 500 känns 

fantastiskt. Det är extra kul att det är en 
sjöräddare i vår 17-metersklass som varit 
en otroligt lyckad och framgångsrik serie. 
Den har banat väg för ett fint samarbete 
med Norska sjöräddningen och flertalet 
nya projekt, säger projektledaren och 
varvets tekniska chef Björn Henriksson.

Andra i Hallberg-Rassy-klassen
Under sommaren levererade varvet även 
det andra fartyget i Hallberg-Rassy-klas-
sen, en 15 meters sjöräddare som döptes 
till Rescue Snow med sjöräddningsstatio-
nen i Falsterbo som bas. Första fartyget i 
den serien är Mai Rassy som levererades 
i december 2019.

– Dessutom har vi levererat en hel del 
åttameters sjöräddningsbåtar till både 
Sverige och Norge under året, säger Bo 
Axelsson.

Sverige har för länge sedan förlorat sin position som en stor varvsnation. Men det finns fortfarande en livs-
kraftig varvsindustri för storskalig nybyggnation av båtar och mindre fartyg. Ett av dessa varv är Swede Ship 
Marine på Tjörn, som åter kan lägga ett framgångsrikt år bakom sig med bland annat leverans nummer 500. 

Framgångsrikt år för 
Swede Ship Marine

Det handlar om mindre höghastig-
hetsbåtar i en serie där varvet levererat 
över 60 enheter till svenska och norska 
sjöräddningen.

Sista ombyggda bevakningsbåten
Swede Ship Marine har under 2020 även 
gjort en hel del ombyggnader, bland an-
nat av Waxholmsbolagets färja Vindöga 
som fått en livstidsförlängning. Fartygets 
huvudmaskin byttes, elsystemet uppda-
terades, miljön i styrhytten renoverades 
och så fick inredning på salongsdäck en 
uppgradering. 

Dessutom har varvet jobbat med 
bevakningsbåten HMS Ärlig åt Försvars-
makten, stationerad vid 17:e bevaknings-
båtkompaniet i Göteborg.

– Vi har haft ett stort ombyggnads-
projekt för Försvarsmakten och deras 
bevakningsbåtar där denna var den 
femte och sista båten och den leverera-
de vi tillbaka före semestern, säger Bo 
Axelsson.

Fortsatt lovande tider
Även för 2021 ser orderböckerna lovan-
de ut för Swede Ship Marine.

– Precis före jul skrev vi kontrakt på 
en ny 24 meters sjöräddare till Norge. 
Dessutom kommer vi att leverera den 
andra elfärjan till Fredrikstad i Norge, 
säger Bo Axelsson.

Under 2019 levererade varvet färjan 
Go’vakker Elen som är varvets fjärde 
färja till Fredrikstad, men den första med 
batteridrift. Den kommande färjan får 
mer batterikapacitet än den första elfär-
jan eftersom den kommer att köras på en 
längre sträcka.

– Det känns jättekul, inte minst efter-
som den första eldrivna färjan varit en 
formidabel succé. Den bara går och går, 
säger Bo Axelsson.

christopher kullenberg rothvall

Passagerarfartyget Vindöga genomgick under det gångna året en livstidsförlängning på Swede Ship Marine.

 
Att ha kunnat leverera ut 
fartyg nummer 500 känns fan-
tastiskt.

Snabbgående räddningsbåt för danska Søredningsselskab.
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Sjöräddningsbåten Rescue Snow av Hallberg-Rassy-klass.
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Nybygge nummer 500 levererades till norska Redningsselskapet och var ett sjöräddningsfar-
tyg av Petter CG Sundt-klassen.

Ombyggnaden av bevakningsbåten HMS 
Ärlig satte punkt för ett långt projekt för 
Försvarsmakten.
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– Framförallt hjälper vi till med besikt-
ning av fartyget så att fartygsägarna ska 
klara kraven, säger Christer Ingelsten, en 
av de tre delägarna i konsultfirman CJJ 
Marine Tech AB. 

CJJ Marine Tech är avtalsleverantör 
till Skärgårdsredarna.

Christer Ingelsten säger att det handlar 
om den tekniska utrustningen, skrov, 
maskineri, utrustningar och konstruk-
tion.

– Vi går in med ett oberoende öga och 
gör kontroller, ser till att fartyget uppfyl-
ler kraven och föreslår lösningar. I stället 
för att bara uppfylla regelverk kan du 
också göra riskanalyser och värderingar 
på fartygen.

Christer Ingelsten säger att en annan 
situation kan vara rådgivning om man 
ska bygga ett nytt fartyg, eller bygga om 
fartyget.

– Det kan gälla vilka regler man ska 

uppfylla och hur kan man göra den här 
om- eller nybyggnaden för att uppfylla 
kraven. Vi kan göra riskanalyser, både 
för arbetsmiljöarbete men också för att 
ta fram olika konstruktionslösningar och 
idéer på hur man kan lösa till exempel 
kraven på livräddningsredskap eller 
kommunikation eller brandskydd.

Bakgrund som fartygsinspektörer
Christer Ingelsten har sitt kontor i 
Kungälv, men jobbar ofta också från 
Stockholm. De andra delägarna är 
Jan Borgman och Joakim Heimdahl, 
baserade på ön Hyppeln utanför Öckerö 
respektive i Kalmar. 

Alla tre har en bakgrund som far-
tygsinspektörer i det som förr hette 
Sjöfartsinspektionen och som sedan blev 
Transportstyrelsen, berättar Christer 
Ingelsten på telefon.

Bolaget startade de 2016, och affärs-
idén föddes i samband med att tillsyns-
systemet förändrades i och med att en 
ny föreskrift för nationella fartyg trädde 
i kraft och där redarna fick ansvaret för 
att ta över tillsynen av sina fartyg.

– Då såg vi att det finns ett behov att 
fylla, att stödja redare i hur man byg-
ger upp sina system för att göra den 
här tillsynen själva. Tidigare var det ju 
Transportstyrelsen som gjorde det och 
lämnade ett resultat som man sedan 
åtgärdade som redare. Men nu ska man 
själv göra sina kontroller och tillsyn och 

Jan Borgman (andra från vänster) och Christer Ingelsten (längst till höger) tillsammans med 
redarna Susanna och Christian Mellgren på Varbergsbåtarna.

 
I stället för att bara uppfylla 
regelverk kan du också göra 
riskanalyser och värderingar 
på fartygen.

Hjälper rederier att 
klara myndighetskrav

se till att allting är i ordning. Det var det 
som var anledningen till att vi startade 
företaget, säger Christer Ingelsten.

Grundarnas nätverk
Verksamheten har rullat på bra, med 
runt två miljoner kronor i omsättning 
senaste året. En stor del av kundstocken 
kommer från grundarnas nätverk av 
rederier som de tidigare jobbat med.

– Kunderna är främst fiskare, och 
passagerarredare inom Sverige. De finns 
i hela Sverige, men de flesta är från 
Stockholmsområdet och söderut. Vi har 
kunder runt Vänern och Vättern, Karl-
stad, Falun, Göteborg, Kalmar, Malmö 
och Varberg.

Bland de projekt som CJJ Marin Tech 
är inblandat i just nu nämner Christer 
Ingelsten en ombyggnation av en torrlas-
tare, ett nybygge av ett passagerarfartyg 
och att ta fram en säkerhetshandbok och 
stabilitetsredovisning för ett rederi. 

– Vi har också ett par projekt där vi 
gör stabilitetsberäkningar, av skadestabi-
litet och intaktstabilitet, säger han.

Utöver besiktning och rådgivning så 
håller CJJ Marin Tech utbildningar för 
sina kunder.

– Framför allt utbildar vi inom det som 
kallas systematiskt sjösäkerhetsarbete. 
Det handlar om ledningssystemet för 

säkerheten ombord, besättningens kom-
petens och förmåga och hela organisatio-
nens beredskap mot olyckor till exempel, 
förklarar Christer Ingelsten.

Färre resor
Coronapandemin har inte påverkat verk-
samheten särskilt mycket, enligt honom, 
utöver att antalet resor har blivit färre.

– Vi löser mycket på distans och har 
mycket digitala möten. Normalt har vi 
inte stora utbildningar utan vi utbildar 
mest lokalt ombord.

Christer Ingelsten berättar också om 
ett digitalt webbaserat underhållssystem 

som företaget själva utvecklat för sina 
kunder.

– Det heter Ebba och är till för doku-
mentation av utfört underhåll och egen-
kontroll, vilket är ett krav. Ebba är ett 
nätbaserat program som man kan logga 
in i via vår hemsida.

Christer Ingelsten ser ljust på företagets 
framtid.

– Jag tror att vi kommer att vara ganska 
lika som vi är nu om några år, men kanske 
att vi ökar med någon resurs i framtiden. 
Jag tycker mig se en stadig marknad fram-
över och ett behov av våra tjänster. 

magnus sandelin

• SB Rescue sling

Uppdaterad version av SB Rescue Sling

Nyhet

När tillsynssystemet för fartyg förändrades för några år sedan såg de tre in-
spektörerna möjligheten att starta egen konsultfirma. Nu hjälper de rederier och 
fartygsägare att klara kraven från myndigheterna.

Ebba är ett egenutvecklat system för underhåll, säkerhetsarbete och egenkontroll.
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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 

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.

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

Planeringen av Skärgårdsredarnas 
Leverantörsmässa i Eriksbergshallen, 
Göteborg, den 7 oktober 2021 pågår nu. 
Nytt för i år blir att mässan får Ö-varvet 
som huvudsponsor. 

Inbjudan till utställare har skickats ut 
och vi upplever en stor längtan från 
dem att få komma ut på banan igen ef-
ter alla restriktioner som har varit och 
fortfarande är, för vi tror och hoppas 
att vi i oktober har den besvärligaste 

tiden med pandemin bakom oss.
Om det skulle finnas restriktioner kvar 

i oktober för avstånd och antal personer 
i lokal så kan man tro att de inte är lika 
hårda som i dag. Mittendelen av Eriks-
bergshallen är på 1 200 kvadratmeter, så 
det finns goda förutsättningar att klara 
mildare direktiv från Folkhälsomyndig-
heten. 

För att gardera oss mot strängare 
restriktioner så har vi som backup 
också reserverat den norra delen av 

Eriksbergshallen på 600 kvadratmeter. 
Den kommer att nyttjas om eventuella 
restriktioner skulle kräva det.

Skärgårdredarnas Leverantörsmässa 
har vuxit fram ur våra årliga höstmöten 
där vi varje år hade med oss ett antal leve-
rantörer som presenterade sina produk-
ter, intresset från företag som hade våra 
rederier som kunder blev större för vart 
år och till slut fanns varken plats eller tid 
på medlemsmöten för att uppmärksam-
ma dem på ett bra och effektivt sätt.

År 2013 hyrde vi därför den norra 
delen av Eriksbergshallen och arrangera-
de Skärgårdsredarnas första leverantörs-
mässa, vi var något betänksamma ifall vi 
skulle kunna fylla hallen med utställare 
men intresset var större än förväntan, 
det fanns tyvärr inte plats till alla som 
ville ställa ut.  För att få plats med alla så 
blev det att till nästa gång 2015 förlägga 
arrangemanget i den dubbelt så stora 
mittendelen av Eriksbergshallen.

Huvudsponsor
Nytt till denna gång är att vi har en 
huvudsponsor till Leverantörsmässan. 
Ö-varvets insatts hjälper oss till att 
kunna hålla ner monterkostnaderna för 
övriga utställare trots stigande utgifter 
för mässhallar med mera.

Nu planerar vi alltså för femte gången 
mötet mellan Skärgårdsrederierna och 
de för verksamheterna viktiga företa-
gen. Ett möte med företag som levererar 
den service och de produkter som är en 
grundförutsättning för att det skall fort-
sätta ske en hållbar utveckling av svensk 
inrikes sjöfart.

henrik börjesson

Huvudsponsor nyhet 
på höstens mässa

Skärgårdsredarnas 

LEVERANTÖRSMÄSSA

FRI
ENTRÉ!

BOKA IN I ALMANACKAN!

Torsdag  
7 oktober 2021
ERIKSBERGSHALLEN • GÖTEBORG
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Allt gick till en början väl men 
i början av 1970-talet blev 
fångsterna allt sämre

krister bÅn
g

I dessa pandemitider kan man inte 
resa omkring och göra intervjuer. Men 
man kan titta in i minnenas garderob. 
Många av våra fartyg har en brokig 
historia och ett av dem är Teaterskep-
pet. Jag har följt fartygets förehavan-
de genom åren.

Den färöiska staten beställde i slutet 
av 1950-talet tre oceangående trålare 
vid det portugisiska varvet Estaleiros 
Navais de Viana do Castelo i ett försök 
att utveckla fiskeindustrin på öarna.  
Fartygen var på 188 fot och utrustades 

med en 7-cylindrig, 4-takts dieselmotor 
tillverkad av Maschinenfabrik Augs-
burg-Nürnberg (MAN) på 1 470 hk.

Det fartyg som i dag är Teaterskeppet 
var det sista i trion och sjösattes i mitten 
av september 1959 med namnet Vag-
bingur (TG 66). Leveransen ägde rum 
två månader senare. Førøya Løgting, det 
vill säga staten, överlät fartyget på ett 
fiskelag från Vág på Suderøy.

Allt gick till en början väl men i början 
av 1970-talet blev fångsterna allt sämre 
och fartyget togs över av Færøarnes 
landsstyre i Tórshavn. Samtidigt döptes 

fartyget om till Bjarnoy II. I januari 1974 
hittade man nya intressenter i Vág som 
tog över driften. Dessa hyrde ut fartyget 
till Kystvakten i Norge och fartyget sat-
tes nu i trafik utefter den norska kusten.

Till Sverige
I Sverige fanns under 1970-talet två 
progressiva fartygsmäklare, Rolf Ljungs-
vik och Jörgen Carlsson. De inte bara 
förmedlade fartyg utan byggde också 
nya vid varven i Karlstad och på Hälsö. 
Ett av dem hette Trubaduren och skrovet 
såldes till fiskare på Färöarna. Som 
delbetalning fick de fiskefartyget Bjarnoy 
II som då var ganska slitet efter alla år i 
Atlanten och dessutom utan klass. Hon 
lades upp vid varvet på Hälsö.

I februari 1980 såldes hon i befint-
ligt skick för 100 000 kronor till Ove 
Christiansson med firma Ringö Marin i 
Göteborg. Ove såg en potential i fartyget 
och redan i maj samma år kunde han säl-
ja det för 250 000 kronor till Rederi AB 
Sommar och Sol i Stockholm med Olle 
Carlens i spetsen. Leverans på Lidingö 

men köparen betalade bogseringen dit.
Fartyget kom till Gåshaga Varv som 

ägdes av Olle Carlens bror Staffan. Här 
inleddes en omfattande upprustning av 
det gamla fiskefartyget till passagerar-
fartyg.

Officiellt fick hon namnet August 
Strindberg. Allt som gick kastades ut. 
Men renoveringen drog ut på tiden. I 
april 1988 meddelade rederiet att farty-
get numera är passagerarfartyg. En ny 
motor fanns också, en Caterpillar 3508 

på 750 kW. Samtidigt önskade rederiet 
namnändring av sitt fartyg till Teater-
skeppet vilket beviljades. I maj 1989 
mättes fartyget och kunde sättas i trafik.

Nils Drakenberg träder till
Den juli 2004 såldes fartyget till M/S 
Teaterskeppet AB (Nils Drakenberg) i 
Stockholm och nu började en ny era i 
fartygets historia. Nils hade erfarenhet 
från event- och IT-branschen och såg 
framför sig stora möjligheter för framti-

da konferenser och event ombord. 
Åter blev det en stor ombyggnad för 

fartyget var inte anpassat till konferen-
ser. Hon utrustade till toppskick och 
ännu ligger hon förtöjd vid Skeppsbron 
i Stockholm när hon inte är ute med sina 
gäster.

Den som vill läsa mer om Nils Dra-
kenberg och Teaterskeppet hänvisas 
till artikeln TV-Killen som blev redare i 
Skärgårdsredaren 2015:3.

krister bång

Trålaren som blev teaterskepp

FRIHET

att resa

Vi ger människor

Befälhavare och däcks personal 
till sommarsäsongen 2021

Hos oss kan du arbeta till sjöss men sova hemma.

Vi söker vardagshjältar till sommaren 2021, v. 23–34.
Läs mer om Styrsöbolagets lediga tjänster och  
ansök på vår hemsida: styrsobolaget.se/jobb

Välkommen med din ansökan senast 7 mars, urval 
sker löpande så gör din ansökan så snart du kan.

Teaterskeppet 1996, före den senaste stora ombyggnaden.

krister bÅn
g

Teaterskeppet som hon ser ut i dag. Det är inte mycket av exteriören som skvallrar om hennes förflutna som trålare (se bilden nedan).
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Kustbevakningens uppdrag vilar på tre 
ben: räddningstjänst, sjöövervakning och 
krisberedskap. 

Den ständiga förmågan och beredska-
pen för miljöräddning till sjöss möjliggör 
flera andra uppdrag åt andra myndig-
heter som har uppdragen nationellt 
men som själva saknar verksamhet på 
sjön. Kontroll och tillsyn av bemanning, 
behörighet och certifikat är ett sådant 
exempel.

I samråd med befälhavaren
Som ett led i att verka för en trygg och 
säker sjöfart utför Kustbevakningen 
dessa kontroller enligt en överenskom-
melse med Transportstyrelsen. Den finns 
specificerad i TSFS 2018:42 ”Transport-
styrelsen tillkännagivande om Kustbe-
vakningens medverkan vid viss tillsyn”.

 – Vi har som mål att kontrollera cer-
tifikatspliktiga fartyg och dess beman-
ning och behörigheter en gång per år, 
säger Zarah Qwist, handläggare inom 
bemanning, behörighet och certifikat på 

Kustbevakningens operativa sjöövervak-
ningssektion.

– Vi vill helst genomföra kontrollerna 
i samråd med befälhavaren. Vi kan då 
planera den till en tid då fartyget ligger 
i hamn för att inte störa pågående trad. 
Oftast går det till precis så, men det kan 
finnas undantag då kontrollen behöver 
äga rum under pågående verksamhet 
ombord, säger Zarah Qwist.

Transportstyrelsen kan kontaktas
Det krävs ingen misstanke om brott 
eller brister för att Kustbevakningen ska 
kunna utföra en kontroll. Kustbevakaren 
förbereder sig inför kontrollen och har 
dessutom stöd i riktlinjer som innehåller 
det lagstöd och regelverk för alla olika 
kontrollpunkter och dess utfall. 

Om ett fartyg har en allvarlig brist vid 
kontrollen kontaktas Transportstyrelsen 
som i sin tur bestämmer om fartyget kan 
fortsätta eller om bristen måste åtgärdas 
innan avfärd. 

Om bristen är av sådan art att fartyget 

inte får fortsätta sin färd lägger Trans-
portstyrelsen nyttjandeförbud på farty-
get till dess att bristen är åtgärdad. 

När en kontroll är avslutad sparas den 
i Kustbevakningens interna system och 
skickas till befälhavaren. Eventuella bris-
ter, oavsett hur stora eller små, meddelas 
till Transportstyrelsen. 

Kustbevakningen kommer fortsätt-
ningsvis att göra kontroller på uppdrag 
av Transportstyrelsen.

Positiv inställning
Kustbevakningen arbetar för en ökad 
säkerhet till sjöss. Vår verksamhet ska 
skydda människor mot olyckor och för-
hindra eller begränsa skador på egendom 
och miljö. Antalet olyckor ska minska 
och det ska vara tryggt och säkert att 
vara till sjöss. 

– Vi vill verkligen betona att det näs-
tan uteslutande är en positiv inställning 
bland besättningarna när vi kommer för 
tillsyn. Vi är måna om att ha en bra dia-
log med näringen för att vi tillsammans 
ska uppnå en säker sjöfart, en rättvis 
konkurrens och en fortsatt positiv ut-
veckling av näringen, säger Zarah Qwist.

Fredrik Hallerström 
Chef operativa sjöövervakningssektionen

Kontroller för 
ökad sjösäkerhet
Som ett led i att verka för en trygg och säker sjöfart utför Kustbevakningen kon-
troller enligt en överenskommelse med Transportstyrelsen. I denna artikel beskri-
ver Fredrik Hallerström, Kustbevakningen, hur en kontroll brukar gå till.

kUstbeVakn
in

g
en

Vi är måna om att ha en bra 
dialog med näringen för att 
vi tillsammans ska uppnå en 
säker sjöfart

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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Från kust & hav

Echandia erhåller flera stora beställningar
Det svenska energiteknikföretaget Echandia har skrivit kontrakt 
om att bygga batterisystemen för världens största flotta av el-
färjor för kollektivtrafiken i indiska Kochi. Totalt handlar det om 
78 elfärjor men i ett första steg byggs 23 färjor tillsammans med 
tyska Siemens och Cochin Shipyard Limited. 

Echandia uppger att nästa steg ska handla om 45 fartyg för att 
i slutändan uppgå till totalt 78. I och med det kommer staden att 
ha världens största flotta av elfärjor. I den första omgången ska 
de 23 färjorna binda samman staden och dess 10 öar med 38 
olika hållplatser.

Echandia levererar snabbladdande LTO-batterier (Litium-
titanat) till fartygen. 

Echandia har även kontrakterats för att bygga batterisys-
temen för en ny flotta av miljövänliga kollektivtrafikfärjor som 
beställts av holländska Aqualiner-Swets. I ett första steg har 
rederiet beställt sex hybridfärjor från Damen. Målsättningen är 
att dessa hybridfärjorna senast 2030 ska vara konverterade till 
enbart eldrift.

Färjorna ska gå i trafik i Rotterdam med omnejd. De är bygg-
da för att klara Aqualiner-Swets klimatmål med bättre energief-
fektivitet och ett skrov designat för mindre motstånd i vattnet.

Färjorna kommer att vara i kontinuerlig drift och laddas med 
jämna mellanrum. Enligt Echandia valdes batterisystemet E-LTO 
då det optimerar vikt och säkerhet samt även är ekonomiskt 
mest attraktivt. LTO uppges vara det i dag säkraste batteri-
alternativet får användning i maritim miljö utan risker för över-
hettning och kortslutning. E-LTO kräver inga extra åtgärder som 
vattenkylning eller eldsläckningssystem. E-LTO-batterierna är 
endast luftkylda i ett enkelt, säkert och robust system.

Vidare har den holländska varvsgruppen Damen Shipyards 
avtalat med Echandia om ett globalt strategiskt partnerskap. 
Samarbetet ska kombinera Echandias kunnande om batteristyr-
ning och drivlinor för utsläppsfria fartyg med Damens erfaren-
het av att bygga bogserbåtar.

Det första projektet inom ramarna för detta avtal blir helelek-
triska bogserbåtar som ska opereras av Port of Auckland 
Limited som hanterar hälften av Nya Zeelands import och ex-
port och även besöks av ett stort antal kryssningsfartyg.

Echandia fokuserar för närvarande på LTO-batterier och 
utvecklar dessutom ett hybridbatteri/bränslecellssystem för 
större fartyg.

ProZero levererad till Akva Kompetanse 
ProZero International har levererat en snabbgående arbetsbåt 
av typen ProZero 15m FR till Akva Kompetanse AS, ett ledande 
inspektionsföretag i Norge. 

ProZero 15m är byggd av lättviktskompositmaterial som ger 
låg vikt, god bränsleekonomi och låga utsläpp av växthusgaser. 
Båten presterade över 36 knops fart under provturen.

Volvo Penta vinner 2020 Work Boat World-pris
Volvo Pentas dieselmotorer var de mest installerade på de båtar 
som prisbelönades vid Work Boat World Awards 2020. Detta 
uppmärksammades genom att Volvo Penta tilldelades priset Best 
Small Diesel Engine Supplier 2020.

Slöseri att använda e-bränslen i bilar
Många bil- och lastbilstillverkare vill använda elektrobränslen, 
till exempel vätgas och e-diesel, för renare landsvägstranspor-
ter, men en studie från av Ricardo Energy & Environment visar 
att drift med elektrobränsle för bara en bråkdel av alla fordon år 
2050 skulle kräva nya havsbaserade vindkraftparker som täcker 
ett område som motsvarar Danmarks areal. Studien visar att 
elektrobränslen bör prioriteras för fartyg och flygplan, eftersom 
de flesta av dem inte kan använda batterier för att uppnå koldiox-
idfri drift och därmed kommer att skapa en enorm efterfrågan på 
elektrobränslen.

Hisab uppgraderar färjelägen
Hisab har fått en order från Peab att delta i uppgradering av fär-
jelägen på Hönöleden. Ordervärdet ligger på ca 5,5 miljoner kro-
nor. Hönöleden i Göteborg är Sveriges mest trafikerade färjeled, 
med cirka 10 000 resenärer dagligen. Trafikverket Färjerederiet 
förnyar och ökar tillgängligheten genom att låta uppgradera fär-
jelägena vid Lilla Varholmen, Björkö och Hönö. I samband med 
det har HISAB fått uppdraget från Peab, som är huvudentrepre-
nör. HISAB ansvarar för nya anslutningselement, bland annat 
ramper och bryggor i stål.

Hisab är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och är en 
komplett leverantör av avancerade stål- och rörkonstruktioner till 
kunder inom industri, fartyg- och byggbransch, infrastruktur och 
samhälle. Bolaget förvärvades av TopRight Nordic under 2019.

Corvus samarbetar med Toyota
Corvus Energy inleder utveckling med sikte på produktion av för 
sjöfarten certifierade vätgas-bränslecellsystem. Produktionen 
lokaliseras till Bergen och samarbetspartnern Toyota ska leverera 
massproducerad bränslecellteknik.
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driver både 
båtar och affärer
Livet till sjöss ställer krav. Stiljte eller meterhöga vågor.  
Patrullering, sjöräddning, fiske, försörjningsuppdrag. 
 Deplacerande båtar eller planande.
 Tänk i nya banor och välj Sveriges motorlösning 
nummer 1 när det gäller miljö, bränsleekonomi, 
tillförlitlighet, perfekt vikt-/prestandaförhållande och 
låga totalkostnader. 
 Det vill säga en motor från Scania Power Solutions  
– laddad med både kraft och ekonomi. I programmet 
från 220 hk till 1 200 hk hittar du enkelt den motor som 
mot svarar dina behov. Och som bidrar till medvind i 
affärerna. 

Läs mer på www.scania.se

Scania Sverige AB
Power Solutions, 010-706 62 15
olle.wahlstrom@scania.se
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Göteborg    Malmö
Fiskhamnsgatan 10   Sundholmsgatan 10
414 58 Göteborg    216 41 Limhamninfo@gothiamarine.se    +46 31 228920     www.gothiamarine.se

Vi har flyttat från Skeppsbron! 
 
Nu hittar ni oss vid Majnabbe, Södra 

Älvstranden på Fiskhamnsgatan 10.

Välkommen!

Climeon deltar i CHEK
Svenska Climeon är ett av de företag som deltar i det EU-
finansierat forskningsprojektet CHEK för att minska koldioxidut-
släppen inom sjöfarten. 

Det EU-finansierade Horizon 2020-forskningsprojektet CHEK, 
syftar till att nå nollutsläpp inom sjöfart genom att förändra hur 
fartyg designas och körs. Konsortiet som deltar består av Vasa 
Universitet, World Maritime University, Wärtsilä, Cargill, MSC 
Cruises, Lloyd’s Register, Silverstream Technologies, Hasytec, 
Deltamarin, BAR Technologies och Climeon.

Climeons Heat Power-system omvandlar lågtempererad 
spillvärme till ren elektricitet. Viking Line blev 2015 första rederi 
att installera en Climeon Heat Power-modul för att ta tillvara på 
spillvärmen från fartygets motorer. På nybygget Viking Glory in-
stalleras Heat Power-moduler. Climeon har även utvecklat en ny 
ångturbinslösning som anpassas speciellt för nybygget.

Wallenius delägare i C-Leanship
Wallenius går in som delägare i C-Leanship för att möjliggöra 
expansion inom undervattensrengöring och undervattens-
inspektion av fartygsskrov.

ABB får ECH2A-medlemskap
ABB har beviljats medlemskap i European Clean Hydrogen 
Alliance (ECH2A), ett officiellt EU-organ som fokuserar på en 
ambitiös användning av vätgasteknik (H2) fram till 2030, som 
ett sätt att reducera koldioxidutsläppen och bidra till att uppnå 
europeisk koldioxidneutralitet per 2050.

Användningen av vätgas har identifierats som avgörande för 
att uppnå målen för European Green Deal och Europas över-
gång till ren energi.

Stipendium för befrämjande av sjöfartsutbildning
Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse delar ut 60 stycken sti-
pendier om 1 000 euro till sökanden från sjöfartsrelaterade 
utbildningar i Sverige, Finland och på Åland. Stiftelsen har även 
ambitionen att fortsätta dela ut 20 000 euro till studerandeför-
eningar. Förra året inkom 171 ansökningar och stiftelsen de-
lade ut 50 stipendier. Sista ansökningsdag är 28 februari 2021. 
Ytterligare information om ansökningsprocessen samt om stif-
telsen finns på dess hemsida.

Sjöfartsverket vill ha ökade satsningar på sjöfart
Sjöfartsverket har skickat in ett remissvar på Trafikverkets in-
riktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för 
perioden 2022–2033 och 2022–2037 som ligger till grund för 
den infrastrukturproposition som regeringen lägger senare i vår. 
I remissvaret blir det tydligt att sjöfarten behöver ökas då det är 
trångt på väg och järnväg men finns gott utrymme på sjön. För 
att nå det målet behöver det bli en större konkurrensneutralitet 
mellan de olika trafikslagen samt tydliga satsningar för att för-
dela om kostnaden mellan transportslagen.

3D-printad båt sjösatt i Göteborg
En Pioner-båt som 3D-printats i ett stycke har sjösatts i 
Göteborg. Det uppges vara första gången det sker i Europa. 
Båten har skrivits ut hos RISE och är resultatet av ett samarbete 
mellan RISE och Pioners ägare Cipax inom forskningsprojektet 
DiLAM.

3D-utskrift i stället för konventionell rotationsgjutning vid båt-
tillverkning gör det möjligt att tillverka skräddarsydda båtdesig-
ner i små serier till låg kostnad och med korta ledtider.

– Vi behöver inte längre vara låsta i en form utan kan fritt göra 
justeringar eller tillägg, och sedan enkelt skicka designfilen till 
printen, säger Dag Eirik R Thomassen, vd på Pioner.

En fördel med 3D-printning uppges vara att enskilda exem-
plar kan tas fram utan att kostnaden skjuter i höjden eftersom 
inga gjutformar behövs.

Utmaningen vid 3D-printning kan vara behovet av en hel del 
stödmaterial och därmed svinn. Men genom att på ett smart 
sätt anpassa den ursprungliga båtdesignen för 3D-utskrift var 
det möjligt att tillverka den med mindre än 4 procent genererat 
materialavfall.

Projektet har undersökt nya sätt att tillverka storskaliga pro-
dukter med hjälp av industriella robotarmar från ABB som flexi-
bla 3D-skrivare. Projektet stöds av Vinnova, Energimyndigheten 
och Formas genom Produktion2030.
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Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket.

Tel 08-506 532 90 | www.sjoutbildning.se
E-post info@sjoutbildning.se

Säkerhetsutbildning
All personal som ingår i säkerhetsbesättningen ombord på ett fartyg under 500 brutto 
i inre fart skall ha fullgjort säkerhetsutbildninginnan enligt Transportstyrelsens krav. 

Vi erbjuder dig som medlem i Skärgårdsredarna säkerhetsutbildningar under 2021 till 
rabatterat pris. Se hemsida för mer information.

Ordinarie pris 2 095 kr per person exkl moms, lunch och fika ingår.

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. 

Vill du veta mer? 
Hör av dig till vår 
säljare 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

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.

info@medicinskaintyg.se
08 - 5125 88 00

Medicinska intyg kvart 4 - 191209.indd   1Medicinska intyg kvart 4 - 191209.indd   1 2019-12-10   08:392019-12-10   08:39
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CinfraCap undersöker lösning för infångad koldioxid
För att finna det smartaste sättet att transportera infångad kol-
dioxid från anläggning till kajkant har fem stora energiaktörer 
i Västsverige gått ihop i projektet CinfraCap. I maj startade en 
förstudie för att ta reda på om det finns en gemensam lösning 
till en effektiv och hållbar infrastruktur för infångad koldioxid.

– Uppdraget vi fick var att undersöka möjligheten för en op-
timerad logistik och mellanlagringskedja för att på sikt kunna 
transportera upp till två miljoner ton infångad koldioxid per år 
från anläggningars staketgränser till kajkant. För att klara detta 
krävs en fungerande infrastruktur på plats, där vi nu arbetar för 
fullt med att ta fram analyser, scenarion och uträkningar, säger 
Hesam Mortazavi, projektledare på Cowi.

I Energihamnen i Göteborgs hamn har undersökts en poten-
tiell lämplig plats för framtida mellanlagring samt eventuell för-
vätskning till flytande koldioxid.

– Vi har hittat ett kajnära läge som skulle kunna fungera. Vi 
har också varit runt i hamnen för att skapa oss en bild och fun-
dera på hur nya rörgator kan tänkas dras ner till kajkant, säger 
Claes Rödén, Engineering Manager på Göteborgs Hamn AB.

Blueflow introducerar ny funktion
Blueflow lanserar en ny funktion, Blueflow Emission monitor. 
Den nya modulen är ett komplett verktyg för att övervaka att 
man uppfyller kraven och för rapportering av utsläpp.

Stöd finns för såväl alla globala som lokala ECA/SECA. 
Fartygets momentana utsläpp jämförs med de tillämpbara ECA-
gränsvärdena. Modulen är en integrerad del av standardsyste-
met Blueflow online 3.0 och i kombination får användaren total 
kontroll över flottans bränsle- och energiförbrukning.

Strandskyddsutredning får kritik
Utredare Catharina Håkansson Boman lämnade i decem-
ber över den nya strandskyddsutredningen till regeringen. 
Syftet med utredningen är att se över strandskyddslagstift-
ningen i grunden och lämna förslag så att det blir betydligt 
enklare att bygga i strandskyddade områden i landsbygder. 
Skärgårdsregionrådet Gustav Hemming (C) är kritisk till att det 
nya förslaget inte är tillräckligt anpassat efter skärgårdens för-
utsättningar.

– Utredningen verkar inte lyssnat på skärgårdens behov. 
Resultatet riskerar att för Stockholms skärgårdssamhällen bli en 
upprepning av 2009, skärpta villkor och minskad utvecklings-
kraft i en av Sveriges mest extrema och demografiskt sårbara 
glesbygder, säger han.

Marin YH-utbildning till Göteborg
Göteborg har fått sin första marina YH-utbildning – 
Skärgårdsentreprenör – med start i september 2021. 
Sjösportskolans utbildning ger de behörigheter som krävs 
för att köra yrkesmässigt i skärgården och innehåller dess-
utom båtpraktik. Det är normalt svårt att skaffa sig båtvana 
och sjövett utan att ha kontakter eller egen båt. Med denna 
utbildning finns det nu möjlighet att i Göteborg få de redskap 
som behövs för att få jobb inom den mindre sjöfarten eller 
att starta ett eget skärgårdsentreprenörsföretag, uppger 
Sjösportskolan.

– Sjösportskolan har stor kunskap inom denna bransch och 
de kurser som utgör kärnan i den nya YH-utbildningen ”Fartyg- 
och Maskinbefäl 8 – Skärgårdsentreprenör” har vi hållit sedan 
länge, säger Nina Nordström, ägare och utbildningsansvarig.
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ISO 9001= ISO 14001

Heltäckande kompetens inom allt från löpande service och 
underhåll till större ombyggnader och livstidsförlängningar.

www.elmarin.se / 08-410 777 90
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Transportstyrelsens SSA-utbildning i mobil
Nu kan Transportstyrelsens utbildning om sjösäkerhetsanord-
ningar, SSA, göras i mobiltelefon eller på surfplatta.

– Vi hoppas att fler upptäcker utbildningen. Framförallt inom 
fritidsbåtssektorn, där vi efter den gångna säsongen sett många 
nya båtägare med varierande kunskaper om utmärkning till 
sjöss med SSA, säger Mats Hörström, nautisk handläggare på 
Transportstyrelsen.

Nya regler för utmärkning till sjöss, med sjösäkerhetsanord-
ningar (SSA), började gälla den 1 juli 2017. För att höja kunskaps-
nivån om sjösäkerhetsanordningar har Transportstyrelsen tagit 
fram en interaktiv utbildning. Utbildningen är tillgänglig för alla.

Sjösäkerhetsanordningar består av fasta, flytande och virtuella 
objekt. Det kan vara till exempel fyrar, bojar eller prickar.

– De tidigare reglerna var för många både okända och svåra att 
förstå. Av den orsaken skapade vi webbutbildningen samtidigt 
som vi utformade mer lättbegripliga regler. På så sätt vill vi un-
derlätta för allmänheten och branschen att göra rätt, säger Mats 
Hörström.

Ingen omkom i sjöolyckor inom svensk yrkessjöfart
Transportstyrelsens preliminära statistik för 2020 visar att 27 
personer omkom i fritidsbåtolyckor i Sverige, jämfört med 24 om-
komna 2019. Av de omkomna är 26 st vuxna, en person är under 
20 år. Två av de omkomna är kvinnor, resten är män. I mindre än 
hälften av de fall där Transportstyrelsen har komplett information 
har alkohol varit inblandat. I inget av fallen var narkotika en faktor.

Inom den svenskflaggade yrkessjöfarten omkom ingen person 
i sjöolyckor under 2020. Totalt har 10 personer omkommit sedan 
2010.

Transportstyrelsen

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

FÖR TRYGGARE  
SJÖFART!

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

SMTF:s och Skärgårdsredarnas Digitala Sjöfartsmötesplats
Under vecka 5 anordnade SMTF tillsammans med 
Skärgårdsredarna en digital sjöfartsmötesplats. Mötesplatsen 
pågick under tisdag, onsdag och torsdag klockan 9-12 med olika 
teman för dagarna. Veckan startade med temat Sjösäkerhet och 
Anne Dederichs från RISE och Fredrik Falkman från SSRS var 
talare och höll kortare föredrag på temat för dagen. På onsdagen 
var dagens tema Service & Underhåll och Johannes Hüffmeier 
från RISE höll föredrag. Torsdagens tema Teknik & Miljö lockade 
flest utställare och besökare. Talarna för dagen var Jonas Nilsson 
från Kustbevakningen och Lars Wallerstedt från Wärtsilä. 

Dagarna startade med talare, utställare och besökare i lobbyn 
där talarna höll sina föredrag. Därefter fick alla utställande fö-
retag möjlighet att presentera sig kort på en minut för att sedan 
gå till sina mötesrum, ett mötesrum för varje utställande företag. 
Besökarna fick sedan möjlighet att besöka de olika utställarna/
mötesrummen, likt en mässa. Totalt under veckan deltog cirka 
30 utställare och 150 besökare. Både utställare och besökare var 
nöjda med arrangemanget även om de flesta snart hoppas på att 
kunna ses fysiskt igen.

Cyberriskanalys
Fr.o.m. första besiktning efter årsskiftet 2021 ska cyberriskanalys 
finnas som en egen riskanalys. Skärgårdsredarna har i samarbe-
te med Styrsöbolaget, Ressel rederi AB. Rederi AB Ventrafiken 
och Ramantenn i Göteborg tagit fram en lathund för att lättare 

kunna analysera dessa risker. Lathunden finns att hämta på 
Skärgårdsredarnas hemsida.

Styrsöbolaget stödjer DSM2021
Medlemsrederiet Styrsöbolaget går in som silversponsor för 
DSM2021. Bertil Pevantus, vd för Styrsöbolaget säger att det är 
självklart att sponsra DSM eftersom rederiet utför de flesta trans-
porterna i skärgården. Donsö Shipping Meet, DSM, arrangerades 
för första gången 2009 och har utvecklats till Sveriges största 
shippingevent. DSM arrangeras vartannat år och 2019 lockade 
eventet 2 100 delegater från 31 länder till Donsö.

Viktig information angående årsmötet
På grund av corona måste vi tyvärr ställa in årsmötet i 
Landskrona och Ven. I stället hålls årsmötet digitalt den 18 mars 
kl 9-11 via Teams. Inbjudan och länk till mötet kommer inom kort.

Information från valberedningen
Valberedningen har påbörjat arbetet inför Årsstämman 2021. 
Valberedningen har till uppgift att komma med förslag på kan-
didater till styrelsen för nästkommande år, det gäller ledamöter 
för såväl nyval som omval, samt revisorer och distriktssam-
mankallande. Har du tankar, funderingar, synpunkter, idéer eller 
namnförslag kontakta sammankallande i  valberedningen; Niklas 
Oscarsson, Niklas.Oscarsson@blidosundsbolaget.se,  
telefon 070-6187081

Vi importerar också: axelsystem, flexibel  avgasslang, ljuddämpare,  
vakuumventiler, sjövattenfilter, backslag, värmeväxlare och oljekylare

BRONSPROPELLRAR
För alla behov!

BRONSPROPELLRAR

Rodahl Marin AB importerar 
propellrar från Mikado  
sedan år 2001.
2, 3, 4 och 5-bladiga. 
Stort lager och låga priser!

Välj originalet för hög kvalitet 
och svårslagbar garanti! Trycklager och CV-axlar

Vattensmorda propelleraxeltätningar

Marindieselmotorer och elverk 
Kompakta!  Moderna!  Driftsäkra!

2, 3 och 4-bladiga foldingpropellrar.
Lågt vattenmotstånd!Lågt vattenmotstånd!

RODAHL MARIN AB
tel 0510-30 62 00 www.rodahl.se

Dessutom stort lager av: Propelleraxlar • Axelkopplingar •  
Hylssystem • Avgassystem • Kylvattensystem • Backslag
Kontakta oss för rådgivning och ytterligare information.

Vattensmorda 
propelleraxeltätningar Trycklager & CV-axlar

RODAHL MARIN AB
tel: 0510-30 62 00   www.rodahl.se

Oljekylare, värmeväxlare 
& laddluftkylare

Fasta propellrar
”Mikado”

Elmotorer för 
marin framdrivning

Medlemsnytt

• 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

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!
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Klarar sig bra i pandemin
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Det sprakar och blixtrar framför svetsa-
ren Jonas Söder. Han befinner sig i ett av 
Kustbevakningens fartyg som genomgår 
en uppgradering. Styrhus, inredning och 
maskineri hör till det som ska bytas ut 
för att förlänga fartygets livslängd.

– Det är ett av de stora projekten som 
vi håller på med just nu, och det pågår 
fram till sommaren. Ett annat stort 
projekt är ett nybygge på en fiskebåt, 
Carmona, som vi håller på att projek-
tera. Den ska bli 50 meter lång. Skrovet 
byggs i Litauen, och resten gör vi här, 
säger Jonas Backman, vd på Ö-varvet 

på Öckerö, när Skärgårdsredaren gör ett 
besök på varvet i december.

Mindre projekt
Dessutom pågår hela tiden mindre 
projekt på Ö-varvet, berättar Jonas 
Backman.

– Det kan vara ett trettiotal projekt 
igång samtidigt. Allt ifrån att laga nåt 
litet rör eller måla botten på en båt till 
att förlänga eller bygga nytt. Just nu 
byter vi även motorer på en vägfärja, 
och likaså på en av Styrsöbolagets färjor, 
Silvertärnan. Det handlar om att de ska 
klara de hårdare miljökraven från myn-
digheterna.

Det är veckan före jul, och himlen är 
grå av tunga regnmoln. Inne på kontoret 
har det serverats jultallrik till de anställ-
da som är på plats. En del jobbar hemi-

från på grund av coronarestriktionerna, 
men överlag har företaget klarat sig bra 
genom pandemin.

– Om man jämför med många andra 
företag så är det så, eftersom vi lever 
mycket på långa avtal som vi har med 
exempelvis Försvarsmakten, Kustbe-
vakningen och Trafikverket, säger Jonas 
Backman.

Inga planer på att permittera
– Det är klart att sjukdomsfrånvaron hos 
personalen har ökat och en del leveran-
ser från olika länder har blivit försenade, 
men i det stora hela så har vi klarat 
oss bra det här året. När vi märkte att 
coronapandemin var på gång så vidtog vi 
de åtgärder som vi kunde. För att säkra 
anställningarna så har vi tagit ordrar 
mot en lägre kostnad än normalt, så nu 
när vi tittar framåt har vi orderrekord. Vi 
har inte haft några planer på att permit-
tera anställda, utan vi kör på, upplyser 
Jonas Backman.

Familjeföretaget Ö-varvet starta-
de 1916 som ett reparationsvarv för 

fiskebåtar. Över hundra år senare har 
kundkretsen utökats betydligt. Förutom 
myndigheter och fiskebåtar finns även 
evenemangs- och nöjesföretag som till 
exempel Strömma kanalbolag bland 
kunderna.

Anläggning på Hönö
År 1989 tog Jonas Backman och hans 
två bröder Örjan och Peder över företa-
get efter sin far, som var fjärde genera-
tionen. 

Åren 1991–1996 moderniserade man 
anläggningen på Öckerö med nya kontor 
och verkstadsbyggnader och därefter 
byggdes en anläggning på Hönö för att 
underlätta produktionen på Öckerö samt 
höja kvaliteten på arbetet ytterligare. 

Under åren 2000–2001 fördjupades 

hamnen på Öckerö och kajer byggdes 
runt varvet. Nu måste företaget bygga 
ut ytterligare för att kunna ta emot ännu 
större fartyg.

– Fiskebåtarna som har varit våra 
kunder i alla år blir allt djupare och allt 
större. 

Nästa projekt blir att anpassa kajerna 
efter det, säger Jonas Backman.

Externa verksamheter samlade
Bolaget ingår i koncernen Ö-Borgen, 
där även bland annat Tenö varv, Hasslö 
båtvarv och Simrishamns varv ingår.

I ett hus intill Ö-varvets område har 
man samlat olika externa verksamheter 
i ett litet ”kompetenscenter” – bank, ad-
vokat, mäklare och så vidare, allt för att 
underlätta sjöfartsaffärer. Där sitter även 

Örjan Backman och sköter de frågor 
som har direkt med Ö-Borgen att göra.

Bröderna tog ett tidigt beslut om att ha 
alla nödvändiga yrkeskategorier anställ-
da i bolaget, som rörläggare, elektriker, 
svetsare, vilket ger en fördel i de uppdrag 
som man utför på exempelvis Försvars-
maktens fartyg.

– Våra anställda har redan genomgått 
den nödvändiga säkerhetskontroll som 
krävs, medan många andra hyr in under-
leverantörer för olika jobb. Så det känns 
som att det var ett bra beslut.

Nu är femte generationen på väg in i 
koncernen.

– Ett par av dem är i princip redan inne 
i bolagen. Det är viktigt för oss, säger 
Jonas Backman.

magnus sandelinFamiljeföretaget Ö-varvet på Öckerö har servat båtar i över hundra år, nu 
är det dags för femte generationen. Ö-varvet är också huvudsponsor för 
Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa som arrangeras den 7 oktober 2021 i 
Eriksbergshallen i Göteborg.
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Ö-varvet är ett av varven som ingår i koncernen Ö-Borgen, liksom Hasslö båtvarv, Tenö varv och Simrishamns varv.

Det handlar om att de ska 
klara de hårdare miljökraven 
från myndigheterna

Våra anställda har redan 
genomgått den nödvändiga 
säkerhetskontroll som krävs

Jonas Backman, vd för Ö-varvet.

Ö-VARVET
Grundat: 1916 av Ernst Backman på 
Öckerö.
Antal anställda: cirka 120.
Plats: Nybyggnads- och reparations/ser-
vicevarv på Öckerö. Tillverkningsanlägg-
ning på Hönö.
Verksamhet: Torrsättning, reparationer 
och service, ombyggnation, nybyggnation 
och marinelektronik. Även tillverkning av 
vinschar, samt stål- och aluminiumkon-
struktioner.
Koncern: Ö-Borgen

I samarbete med AM System erbjuder vi underhållssystem 
anpassade för säker drift och effekv hantering av egenkontroll.

REDARSERVICE.SE
Vår mångåriga erfarenhet från rederi, varvs- och skeppsteknisk 
industri ger dig llgång ll praksk erfarenhet kombinerat med 
spetskompetens inom e flertal områden såsom regelverk, ISM, 
konstrukon, beräkningar, besiktning och teknisk dokumentaon.  

Kontakta oss:   kontakt@redarservice.se
Besök oss:       www.redarservice.se

E marint konsultnätverk som assisterar mindre rederier med teknisk, operav och administrav kompetens
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I början av 1920-talet var skärgård-
strafiken mellan Göteborg och södra 
respektive norra skärgården satt under 
lupp. Det hade funnits trafik till skär-
gårdarna under lång tid eftersom rika 
göteborgare gärna åkte ut till främst 
södra skärgården, där Styrsö var det 
stora dragningsplåstret. För ändamålet 
bildades Göteborgs Ångslups AB där 
dåtidens kända skeppsredare även hade 
del i skärgårdstrafiken.

Eftersom det var borgarna i Göteborg 
som drev trafiken anpassades den efter 
göteborgarnas behov, inte skärgårdsbe-
folkningens. Det innebar att man i skär-
gården kände sig missgynnad och flera 
gånger gjorde man uppror och startade 
egen trafik, som emellertid fick avvecklas 
på grund av bristande engagemang och 
kapital.

Trafiken till södra skärgården var prio-
riterad. Där bodde många av Göteborgs 
överklass på somrarna. Båtarna till södra 
skärgården var alltid de största och de 
bästa. Befolkningen i norra skärgården 
fick hålla till godo med de fartyg som 
inte längre passade i den södra. Folket i 
norr klagade också på att turlistorna var 
illa anpassade till behovet och att man 
fick följa med till många bryggor innan 
skärgårdsbåten satte kurs mot Göteborg 
vilket tog lång tid.

Olika initiativ
År 1916 tillsattes en kommitté med 
handlanden N. J. Olson på Knippla 
som ordförande för att försöka förbätt-
ra förbindelserna. Man uppvaktade 
Marstrandsbolaget för att förmå dem att 
sätta in ångaren Inland som blivit över-

flödig. Det hela rann dock ut i sanden.
Samma år insatte Almquists Fisk-

affär med Justus Hansson i spetsen 
sin ”motorstånka” Skärgården i trafik 
på norra skärgården. Den gick kvar 
till 1921 då den såldes till Marstrands 
Ångfartygs AB. Ångslupsbolaget svarade 
1917 med att en fraktbåt sattes in mellan 
Göteborg och Hjuvik, Kalvsund, Björkö 
och Knippla. Denna tur gick två dagar i 
veckan, onsdagar och lördagar.

Ångslupsbolaget hade emellertid nu 
fått stora ekonomiska problem. Under 
senare delen av 1921 ställde bolaget 
in trafiken på norra skärgården. Dess 
ångare Vira hyrdes ut till ett konsortium, 
som satte båten i trafik på Marstrand i 

Skärgårdstrafiken i Göteborg har en spännande historia, där välbärgade 
stadsbors intressen ofta körde över skärgårdsbornas behov av förbindelser 
in till staden. Krister Bång berättar om dramatik och dynamik i skärgårdstra-
fiken på det ”glada tjugotalet” med priskrig och nyetableringar.

konkurrens med Marstrands Nya Ång-
fartygs AB. Dittills hade Ångslupsbolaget 
och Marstrandsbolaget hållit sig undan 
från varandras intresseområden, men ef-
ter Viras korta gästspel på Marstrand lät 
sistnämnda bolag sina kustbåtar anlöpa 
vissa öar i norra skärgården.

Sedan köpte Marstrandsbolaget av 
Almquists fiskaffär motorbåten Skär-
gården, vilken behöll sin gamla trad tills 
sommarsäsongen började, varefter den 
insattes i lokaltrafik på Inland, Orust 
och Tjörn, medan ångarna Vestkusten, 
Inland och Tjörn tog sig an trafiken på 
norra skärgården.  

När Ångslupsbolagets flotta såldes på 
konkursauktion inköpte Marstrands-
bolaget ångarna Svea och Göta. De fick 
sitt verksamhetsfält överflyttat från 
södra till norra skärgården, och i stället 
för Ångslupsbolagets gula skorsten 
med posthornet i blå glob, fick de nu 
Marstrandsbolagets vita ring kring den 
svarta skorstenen.

Köptes av Styrsöbolaget
Större delen av Ångslupsbolaget övriga 
flotta inköptes av Styrsöbolaget, som 
emellertid endast behöll två båtar och 
sålde de övriga. Dessa två var Styrsö 
och Ejdern, den sistnämnda omdöpt till 
Styrsö II.

Tre av de andra båtarna fortsatte att 
gå i Göteborgs skärgård. Vira inköptes 
av Gustaf Samuelsson och medintressen-
ter på Styrsö, ägare till motorjakterna 
Neptun och Aldebaran, och sattes i trafik 
på södra skärgården och konkurrerande 
med Styrsöbolaget.

Ångaren Ärlan, som inköptes av AB 
Styrsö Havsbad, såldes till ett konsor-
tium på Hönö med skepparen Harald 
Hansson som företrädare, och som redan 
innan ägde motorjakten Allan. 

Dessa enheter sattes i fart på norra 
skärgården, konkurrerande med Mar-
strandsbolaget och trafikerade Hälsö, 
Öckerö, Hönö, Kalvsund och Hjuvik. 
När nu det var fritt fram sattes motor-
båtarna Björn och Saga in på traden 
Göteborg – Hönö Klova, med start den i 
juni 1922.

Lägre biljettpriser
I tidningarna rapporterades: ”I Gö-
teborgs skärgård gå nu åter ’krigets’ 
vågor höga, fastän under något mildare 
stämning hos den resande allmänheten 
än förr i världen. Allmänheten har också 
anledning att vara nöjd. Biljettpriser-
na har fallit betydligt. Och aldrig har 
det varit så många båtar i trafik sedan 
Ångslupsbolaget lade näsan i vädret.” 

Inför 1923 var trafikanterna väl rus-
tade. Den stora utställningen i Göteborg 
med anledning av stadens 300-års-

jubileum satte sin prägel och genererade 
många extraturer. Marstrandsbolaget 
började gå också på Rörö och den ny-
inköpta ångaren Svea sattes in på linjen 
Göteborg – Hönö Klova med två turer 
varje dag. Biljettpriset var pressat. Köpte 
man ett block med 10 enkelbiljetter 
kostade den första biljetten 12 kronor, 
den andra 10 kronor och de efterföljande 
8 kronor styck.

Hjulångare ny båttyp
Tidningen Göteborgstrakten kom med 
en överraskande nyhet den 1 juni 1923 
om att en hjulångare skulle sättas i trafik 
på Hönö Klova:

”En hjulångare har inköpts i Tyskland 
och hitväntas i medio av juni. Till alla 
motor- och ångbåtar, som trafikerar 
Göteborgs skärgård, kommer inom kort 
ännu en båttyp – varken mer eller mindre 
än hjulångare – att insättas. Enligt vad 
Göteborgs Morgonpost erfarit, har näm-
ligen en hjulångare inköpts i Wilhelms-
haven av herrar Gustaf Bryngelsson och 

Oskar Olsson, Hönö och meningen är 
att i medio av juni insätta den på traden 
Göteborg – Hönö Klova, eventuellt 
också Fogdö, där i så fall en brygga skall 
anläggas på nordsidan.

Ångaren, som är avsedd för såväl pas-
sagerare som last, är rätt gammal men 
försedd med ångmaskin av nyare datum, 
och undergick i fjol en genomgripande 
renovering. Den får ta över 200 passage-
rare och gör 12 knop. Namnet torde här 
bli Hönö Havsbad och turernas antal två 
i vardera riktningen per dag. Mellanturer 
skall anordnas av motorbåtarna Björn 
och Saga. Biljettpriset torde bli 75 öre 
varjämte säsongskort skola införas.”

Trots mycket skriverier kom hjulånga-
ren aldrig igång.

Hur gick det sedan?
Detta var några axplock om vad som 
hände i främst norra skärgården för 100 
år sedan. Om intresse finns kan vi åter-
komma till hur det gick sedan.

krister bång

Svea.

 
Befolkningen i norra skärgår-
den fick hålla till godo med de 
fartyg som inte längre passa-
de i den södra
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Skärgårdsångaren Göta avgår från Göteborg en sensommardag 1921.

Göteborg för 100 år sedan
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Det resurskrävande fartygsunderhållet 
är kritiskt för verksamheten och intäkts-
bortfallet hotar därför nu oersättliga kul-
turvärden, varnar Sjöhistoriska museet.

Enkät
Fartygen drivs och underhålls av ideella 
föreningar, rederier och privatpersoner. 
Under hösten 2020 skickade Sjöhistoris-

ka museet ut en enkät till ägarna av de 
147 k-märkta fartygen om hur pandemin 
påverkat verksamheten. Svaren visar 
tydligt att det minskade resandet starkt 
har påverkat både rederier och förening-
ar negativt.

– Flera aktörer har tvingats att helt 
ställa in sin seglation under året, vilket 
inneburit att antalet passagerare och de 
intäkter man har av biljettförsäljningen 
gått ner till noll. Trots det har man ändå 
utgifter för till exempel kajplatser, ordi-
narie underhåll och vissa avgifter som 
innebär ett katastrofalt år ekonomiskt, 
säger intendent Fredrik Blomqvist på 
Sjöhistoriska museet.

Pandemin har framtvingat omfattande 
nedskärningar i verksamheten, inte minst 
kring de ångdrivna passagerarfartygen. 

Förlorad seglationssäsong
I Stockholm har Waxholmsbolagets 
111-åriga Norrskär och 113-åriga Stor-
skär varit upplagda hela säsongen 2020. 
Samma sak gäller för förenings ägda 
Mariefred som för första gången sedan 
fartyget byggdes 1903 helt ställt in den 
kontinuerliga trafiken. 

Andra exempel på ångfartyg med helt 
inställd trafik är ångarna Trafik (byggd 
1892) i Hjo och Östersund (1874) i 
jämtländska Storsjön. Passagerarångaren 
Bohuslän (1914) i Göteborg har gått i 
starkt reducerad trafik – så även ångfar-
tyget Blidösund (1911) i Stockholm.

– Enkätsvaren visar att en del av de 
k-märkta segelfartygen trots allt har 

Det är inte enbart den kommersiella yrkessjöfarten som har haft ett synnerligen 
tungt år på grund av pandemin. För så gott som alla k-märkta fartyg noteras 
dramatiska intäktsbortfall under trafiksäsongen.

Pandemin hotar vårt  
sjöhistoriska kulturarv

kunnat bedriva seglarskoleverksamhet 
under året, till exempel Ellen (1898) 
och Constantia (1908) i Stockholm. 
Samtidigt har bland annat segelfartyget 
Westkust (1932) på Orust och skonaren 
Klara Marie (1884) i Skillinge helt ställt 
in den utåtriktade verksamheten, säger 
Fredrik Blomqvist.

Svårt år för Sällskapet Ångbåten
Sällskapet Ångbåten, som driver fartygen 
Bohuslän och Färjan 4, hör till alla dem 
som hade ett tungt år 2020.

– Vi med våra fartyg har tagit oss 
igenom det, om än det har varit och är 
svårt, säger Eva Helmerson, ordförande i 
Sällskapet Ångbåten, men påpekar att de 
inte riktigt än står på ruinens brant trots 
att de har tappat det mesta av sina intäk-
ter som de skulle ha ett ”normalt” år:

– Vi klarar inte så mycket mer än max 
ett år av förlorade intäkter – då är alla 
konton tömda. Många har hört av sig 
och vill bidra. Vi håller nu på och samlar 
ihop tankar, idéer och förslag på vad vi 
skall göra.

Färre resenärer, färre turer, färre 
frivilliga aktiva som jobbat ombord 
såväl vinter som sommar bidrog till att 
2020 ekonomiskt blev ett katastrofalt 
år. Ångaren Bohuslän gjorde cirka 15 
turer i stället för dryga 35, med max 50 

passagerare i stället för 100 till 200 per 
tur. Alla charterturer ställdes in. 

Färjan 4 var årets stora glädjeämne. 
Trots pandemi lyckades en grupp entusi-
aster driva arbetet framåt, så att Färjan 
4 den 10 oktober kunde återinvigas (se 
reportage från tillställningen i Skärgårds-
redaren nummer 4/2020).

Hotar verksamheten
Ett exempel som Sjöhistoriska nämner är 
trafiken med Soten, byggd 1915. Göran 
Hahne, som är skeppare på fartyget som 
har Smögen som hemmahamn, noterar 
en minskning med 66 procent av antalet 
passagerare. Detta hotar hela verksam-
heten, menar han.

– Självklart ska alla hjälpa till att 
hindra smittspridningen, men rederiet 
behöver hjälp att överleva då man ju i 
praktiken fått ett verksamhetsförbud. 

I Skärgårdsredaren nr 3/2020 public-
erades ett reportage om hur pandemin 
påverkade trafiken med Soten under 
säsongen 2020.

Stora konsekvenser
Rekommendationerna från Folkhäl-
somyndigheten och regeringen om att 
människor ska dra ned på sitt resande 
får förstås allvarliga konsekvenser för 
föreningar och rederier.

– Sverige har ett rikt kulturarv med 
många k-märkta historiska fartyg men 
när intäkterna från passagerarna uteblir, 
äventyras grunden för ett långsiktigt 
bevarande och rapporten visar att vi har 
anledning att var oroliga för framtiden, 
säger Mats Djurberg, museichef för 
Sjöhistoriska museet.

Av enkätsvaren att döma har rede-
rierna kunnat få del av de medel som 
regering och riksdag ställt till förfogan-
de. Men fartygsägarna anser att ansök-
ningsförfarandet och ersättningsnivåerna 
lämnar mycket övrigt att önska. Sjöhis-
toriska museets tolkning är att det är 
svårt att i detta förfarande ta hänsyn till 
kulturhistoriska värden i kommersiell 
trafik.

I rapporten konstateras att det ännu är 
svårt att överblicka de långsiktiga effek-
terna av pandemiårets problematik: ”En 
sannolik konsekvens är att flera företag 
och föreningar kommer att få det allt 
svårare att överhuvudtaget upprätthålla 
verksamheten.”

Sedan 1991 fördelar Sjöhistoriska 
museet ett renoveringsbidrag till kultur-
historiskt värdefulla fartyg. På grund av 
stora besparingar till följd av pandemin 
drogs stödet in under 2020. Men nu öpp-
nar museet för ansökningar igen.

pär-henrik sjöström

 
Jag kom med 1965  
när föreningen bildades  
och då var jag bara tolv år

Över hälften av de planerade turerna för ångaren Bohuslän ställdes in 2020. Fartyget är byggt 1914. Storskär, byggd 1808, hörde till de ångbåtar som inte alls var i trafik under 2020. 
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Älvskytteln Elvy får ett systerfartyg
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Västtrafik har beslutat att beställa yt-
terligare en elhybridfärja för trafiken 
över Göta älv i Göteborg.

Varvet Uudenkaupungin Työvene i 
Nystad, Finland, bygger ett systerfartyg 
till elhybriden Elvy. Den nya färjan som 
nu har beställts av Västtrafik kommer att 
inleda trafik över Göta älv under 2022.

Nybygget blir 33 meter långt och 9 
meter brett och får kapacitet för 298 
passagerare och 80 cyklar. Farten blir 11 
knop.

Sedan tidigare trafikerar redan tre pas-
sagerarfärjor av samma typ över Göta 
älv, samtliga byggda av Uudenkaupungin 
Työvene. Älveli och Älvfrida har diesel-
elektrisk framdrift, medan den nyare 
Elvy har elhybriddrift. Själva trafiken 
sköts av Styrsöbolaget på uppdrag av 
Västtrafik. Styrsöbolaget, eller officiellt 
AB Göteborg-Styrsö Skärgårdstrafik, 
som är ett dotterbolag till Transdev 
Sverige AB.

Goda erfarenheter
I kontraktet för de två första färjorna 
ingick option på ytterligare två. Den 
ena utnyttjades när Elvy beställdes och 
den andra har Västtrafik nu beslutat att 
utnyttja.

– Vi har haft väldigt goda erfarenheter 
av vår tidigare elhybridfärja så det känns 
helt rätt att nu skaffa en till. Då allt fler 
kommer att bo och arbeta vid älven 
är det viktigt att vi redan nu stärker 
trafiken inför framtiden. Att då välja ett 
mer hållbart alternativ för båttrafiken i 

centrala Göteborg känns helt självklart, 
säger Lars Backström, vd på Västtrafik, i 
ett pressmeddelande.

Mer batterikapacitet
Den nu beställda färjan får ett förbättrat 
batteripaket. Det innebär att båten kom-
mer att kunna köra med eldrift en timme 
längre jämfört med Elvy, vilket ger större 
miljövinster. 

Batterierna laddas av dieselgenerato-
rer under gång eller med el vid kaj. Med 
sin eldrift minskar den nya älvskytteln 

utsläppen av koldioxid, kväveoxider och 
partiklar med två tredjedelar, uppger 
Västtrafik. Batterierna kan laddas med 
förnybar el från vindkraft och vatten-
kraft.

I framtiden räknar Västtrafik med att 
resandebehovet över älven kommer att 
öka med fler bostäder och verksamheter 
i området. Investeringen i en ny färja gör 
det då möjligt för fler att kunna resa kol-
lektivt. Hur den nya färjan ska trafikera 
över Göta älv är ännu inte helt bestämt.

pär-henrik sjöström
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”Svår men möjlig” är hur Kustbevak-
ningen sammanfattar sin syn på en 
omställning till fossilfri drift till 2045. 
Men myndigheten skriver i sin rapport 
att utmaningarna är många och omställ-
ningen blir kostsam.

”I dag kan vi inte”
För att bevaka Sveriges cirka 2 400 
kilometer långa kust året om, dygnet 
runt, förbrukar dagens fartygsflotta en 
ansenlig mängd fossila bränslen. För att 
nå Sveriges klimatmål om att bli kli-
matneutral till år 2045 behövs smarta 
anpassningar och stora investeringar.

Kustbevakningen beräknar att om-
ställningen till en fossilfri flotta skulle 
innebära merkostnader på 1,5 miljarder 
kronor. Dels bör energiförbrukningen 
reduceras avsevärt, dels ska den energi 
som förbrukas vara fossilfri.

– Det finns mycket vi vill göra för att 
ställa om, men i dag kan vi inte. Gi-
vet kostnaderna och utmaningarna är 
det inte möjligt att nå fossilfrihet och 
samtidigt bibehålla vår förmåga utan en 
motsvarande förstärkning av budgeten, 
säger Kustbevakningens generaldirektör, 
Therese Mattsson.

Klimatfokus på styrningen
För att nå målet, och samtidigt bibehålla 
förmågan att lösa uppdraget i vardag, 
kris, höjd beredskap och krig, behövs 

bland annat ett större klimatfokus på 
styrningen av verksamheten, framgår det 
av rapporten. Det handlar bland annat 
om att planera och använda fartygen 
annorlunda och att utföra energieffekti-
viseringar på befintliga fartyg.

Nya fartyg ingår också i planerna, men 
den angivna merkostnaden omfattar inte 
själva byggnationen, endast anpassning-
arna för hybriddrift.

Vissa åtgärder kan genomföras direkt, 
till exempel att övergå till miljödiesel. 
Detta har också redan påbörjats. Därtill 
finns en plan för att införa biobränsle 
(HVO, hydrerad vegetabilisk olja) på 
minst ett av de större fartygen.

Krävs mer
Henrik Jonsson, chef för Kustbevak-
ningens avdelning för materiel- och 
lokalförsörjning, menar att det krävs mer 
än enbart en flotta som är anpassad för 
fossilfri drift.

– Vi är beroende av en annan infra-
struktur än i dag, och där sitter vi inte 
själva på lösningen. Utan satsningar i 
de hamnar där Kustbevakningen ofta 
opererar eller lägger till får satsningen på 
fartygen begränsad effekt, säger han.

För att kunna leverera kustbevakning 
utifrån kraven och behovet i samhället, 
krävs bland annat förändrade regelverk 
som gör omställningen enklare och att 
tillgången till bränsle kan säkerställas.

Den snabba utvecklingen av ny teknik 
och det pågående arbetet inom totalför-
svarsplaneringen gör att den föreslagna 
strategin behöver uppdateras med inter-
vall som inte överstiger fyra år.

 – Analysen bygger på vad som är 
tekniskt möjligt i dagsläget och med de 
förutsättningar Kustbevakningen har 
just nu. Men vi bedömer att det genom 
elektrifiering och övergång till elektro-
bränslen skulle kunna finnas möjligheter 
för en fossilfri flotta 2045, säger Henrik 
Jonsson.

”Goda förutsättningar” 
I Sjöfartsverkets rapport över hur 
dess fartygsflotta på 110 fartyg ska bli 
fossilfri till 2045 nämns bland annat ny 
teknik och förändrade arbetssätt för att 
möjliggöra omställningen.

– Vi ser goda förutsättningar för att 
kunna nå regeringens ambitioner om 
ett fossilfritt Sjöfartsverk, även om det 
kräver ett stort arbete, och vi ser fram 
emot att vara en del i omställningen, 
säger Katarina Norén, generaldirektör 
vid Sjöfartsverket.

Bland annat tillsätts en dedikerad 
arbetsgrupp som får i uppdrag att 
genomföra de förslag som presenteras 
inom ramen för rapporten. Det handlar 
både om mer konkreta åtgärder som has-
tighetssänkningar av fartyg till ett ökat 
användande av ny teknik och förändrade 
arbetsrutiner.

Färdiga lösningar saknas
I dag svarar Sjöfartsverkets fartygsflotta 
för 90 procent av myndighetens utsläpp. 
Samtidigt saknas färdiga lösningar för en 
helt fossilfri drift. För att uppnå klimat-
målen krävs i stället en kombination av 
åtgärder, bland annat olika former av 
energieffektivisering.

– För vår del handlar det både om 
att tänka nytt och arbeta mer effektivt. 
Genom att dra nytta av nya tekniska 
lösningar och förändringar i vårt sätt att 
arbeta kan vi exempelvis halvera energi-
åtgången i vår flotta fram till 2045, säger 
Katarina Norén.

Fossil diesel kan ersättas
Redan i dag är det möjligt att ersätta 
den fossila dieseln med biodiesel såsom 
exempelvis HVO. Samtidigt kostar HVO 
i genomsnitt tre gånger så mycket som 
vanlig eldningsolja, och tillgången är 
begränsad.

– Räknat på ett halverat energibe-
hov där vi ersätter resterande del med 
biodiesel kommer vi snabbt upp i en 
merkostnad för hela Sjöfartsverket på 45 
miljoner kronor om året, säger Katarina 
Norén.

pär-henrik sjöström

Myndigheter redovisar 
strategi för omställning
Såväl Sjöfartsverket som Kustbevakningen har överlämnat rapporter till regering-
en där de presenterar sina strategier för hur deras respektive flottor kan ställas 
om till fossilfri drift.
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FARTYGS 
NYTT
med Krister Bång

STELLA POLARIS av Göteborg har i no-
vember 2020 sålts av Håfströms Rederi 
AB, Karlstad till Varbergsbåtarna AB, 
Varberg där hon fått behålla sitt namn.

LYKKEPER av Bergen har av MS 
Lykkeper AS sålts till Håfströms Rederi 
AB i Karlstad.  Under 2020 har hon legat 
som restaurangfartyg i Bergen. Fartyget, 
som är byggt i Kristiansund, Norge 1969 
har tidigare varit svenskt med namnen 
Runmarö och Kust.

ASKUNGEN av Stockholm har av 
Strömma Turism & Sjöfart AB i decem-
ber 2020 sålts till Madam Rederi AB, 
Stavsnäs. Innan fartyget skall sättas i 
trafik skall hon byggas om och bland an-
nat få nya huvudmaskiner.

FYRBYGGAREN av Norrköping har av 
Sjöfartsverket i december 2020 sålts till 
Rederi AB Virgo, Göteborg och omdöpts 
till Virgo. Rederiet driver som bekant ex-
peditionsfartyg med utgångspunkt från 
Svalbard.

KATARINA av Stockholm var klar att 
sättas i trafik strax för jul 2020. Fartyget 
ägs av Rederi AB Ballerina och inköptes 
under hösten från Köpenhamn.

VINDBÅDAN har i januari 2021 över-
förts från Bengt Larsson med firma 
Dalarö Sjötransporter, Dalarö till Dalarö 
Sjötransporter AB, Dalarö.

ÖFARAREN har i januari 2021 över-
förts från Bengt Larsson med firma 
Dalarö Sjötransporter, Dalarö till Dalarö 
Sjötransporter AB, Dalarö.

LINDA av Landskrona fick i januari/fe-
bruari 2021 nya miljövänliga motorer av 
typ Volvo Penta insatta vid ett besök vid 
Simrishamns Varv.

CAPELLA som ägs av Trafikverket, 
skall byta motorer vid Simrishamns 
Varv AB. Fartyget går vanligtvis mellan 
Norrfjärden och Holmön.
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Läs vår nya bilaga
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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


