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 S 
å var det ett nytt år och vi kan skriva 2022. Det 
är nu en tid sedan jag skrev en ledare och då 
handlade det mycket om covid-19 av självklara 
skäl. Men att vi nu fortsatt i början av 2022 
skulle vara mitt i en pandemi kunde jag inte 
ana. Smittspridningen som nu rapporteras 

är värre än någonsin men i och med att många av oss är 
vaccinerade verkar vi i alla fall inte bli så svårt sjuka. Vi får 
hoppas att denna våg, förhoppningsvis den sista, snabbt 
drar förbi så att vi kan bedriva vår verksamhet som tänkt 
under året som kommer.

Om man ser till ovan så var det faktiskt otroligt att vi ändå 
kunde genomföra vårt höstmöte med mässa i Göteborg i 
oktober. Vårt medlemsmöte inklusive kringarrangemang 
kunde genomföras på ett tryggt och covid-anpassat sätt, 
likaså mässan. Det går inte att sammanfatta eventet på 
annat sätt än lyckat med bra upplägg, många och nöjda 
utställare och besökare. Stort tack till alla som såg till att 
eventet gick att genomföra och tack till alla som på olika 
sätt bidrog till det lyckade resultatet.

Intressant möte att se fram emot
Tyvärr är det inte utan att man funderar på om vi kan 
genomföra vårt årsmöte i Landskrona som tänkt. Men vi 
får avvakta ytterligare någon tid och se hur det utvecklar 
sig i närtid. Det jag kan avslöja redan nu är att om utifall 
det, som jag hoppas, blir av så har vi ett intressant möte att 
se fram emot.

Men som sagt, vi får hoppas på snabb normalisering då 
det har varit tuffa tider för vår bransch. Vi behöver verkligen 
kunna återgå till en verksamhet som kan driva våra affärer 
framåt. Det finns mycket kvar att utveckla och investera i 
så då är en säsong med många besökare och passagerare 
helt klart välkommet. Vi får nu hoppas på att 2022 blir ett 
återhämtningens år för oss.

Likväl kan man se att våra rederier fortsatt satsar 
inte minst inom miljö. Jag skall inte avslöja för mycket 

redan i ledaren men vi kan längre fram i tidningen läsa 
om att det både byggs nya elektrifierade fartyg samt att 
flertalet ombyggnadsprojekt pågår. Det känns bra att 
vi skärgårdsredare så tydligt är med och driver denna 
utveckling framåt.

Positiv satsning
Även för Skärgårdsredarnas kansli och styrelse har 
pandemin varit en utmaning. Att vi är utspridda över 
landet ser vi som en styrka i normalfallet men det blir 
lite svårarbetat när vi inte kan träffas som vanligt. Vi 
har i och för sig i likhet med andra arbetat digitalt, det 
funkar, men det känns inte som att det ger riktigt samma 
innovationskraft. Vi lyckades ändå få till ett fysiskt 
möte i slutet på 2021 där vi aktivt kunde jobba med vårt 
visionsarbete och våra fokusområden. Ett par exempel 
på detta arbete är att vi under året kommer omarbeta vår 
hemsida och ta fram en ”Skärgårdsredarbroschyr” för att 
bättre kunna förmedla och tydliggöra föreningen och dess 
fördelar.

En annan positiv satsning är att Skärgårdsredarnas 
kansli flyttade in i ett nytt kontor i Göteborg i början av 
2022. Här samlokaliseras vi med Svensk Sjöfart och andra 
aktörer inom sjöfartssegmentet som Sjöfartstidningen. Vi 
ser mycket positivt på denna samlokalisering som tydliggör 
sjöfarten i ett Sjöfartens hus. 

Med detta sagt vill jag önska er alla ett riktigt gott 2022!

Bertil

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

Vi utför alla förekommande arbeten   
Vår slipkapacitet är ca 100 ton med fartygsstorlek upp till 37 x 7,1 meter  •  Våra priser är konkurrenskraftiga
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Finns att köpa från maj 2019,
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9–10 mars: Sjölog, Göteborg

14–16 mars: Skärgårdsredarnas årsmöte, Landskrona/Ven

13 maj: Career event 2022, Linnéuniversitet Kalmar

14–15 juni: DSM2022, Donsö

3–7 juli: Almedalsveckan
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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 8 m med en bruttodräktighet 
under 800.

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 105 rederier med totalt cirka 
330 fartyg (april 2021).

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

SKÄRGÅRDSREDARNAS  
KANSLI & MEDLEMSSERVICE
Samordnare:  
Nina Yngve
Tel: 073-392 86 20
nina@skargardsredarna.se

VD:  
Anders Werner 
Af Pontins väg 6 
115 21 Stockholm
Tel: 079-304 00 55
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E-post: bertil.pevantus@styrsobolaget.se
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Trycksak
3041 0116

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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SAFETY
GRUPPEN
SECURITY & SAFETY TRAINING

Säkerhetskurser

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 

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

Säkerhetsutbildningar för skärgårdstrafik

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

CCM
CROWD AND CRISIS

MANAGEMENT
SAFETY
GRUPPEN
SECURITY & SAFETY TRAINING

210205 Safetygruppen Skärgårdsred-4. helsida.indd   1210205 Safetygruppen Skärgårdsred-4. helsida.indd   1 2021-08-12   14:122021-08-12   14:12

Program vid Skärgårdsredarnas årsmöte i Landskrona och på Ven 14–16 mars 2022

Måndag 14 mars Aktivitet Plats
13:00 – 15:00 Årsmötesförhandlingar (endast medlemmar) Konferensen Hotell Öresund, 

Landskrona

15:00 – 15:30 Kaffe

15:30 – 16:00 Sponsor Vattenfall ”power as a service” håller presentation Konferensen Hotell Öresund, 
Landskrona

16:00 – 17:00 Representanter från Landskrona Stad berättar om staden och 
vad som händer i Landskrona och Ven samt tar oss på en trev-
lig stadsvandring i Landskrona

Landskrona

17:00 – 18:00 Incheckning och tilldelning av rum Hotell Öresund

18:00 – 19:00 Fördrink och mingel med våra sponsorer Adveto och Vattenfall Konferensen Hotell Öresund, 
Landskrona

19:00 Tvårättersmiddag på Hotell Öresund. Hotell Öresund

Tisdag 15 mars Aktiviteter på Ven Plats
09.00 M/S Stjerneborg avgår från Skeppsbron (representanter från 

Adveto och Vattenfall kommer att finnas ombord)
Skeppsbron, Landskrona

09:30 – 10:00 Bussrundtur på Ven Ven

10:00 – 12:00 Workshop Turistgården, Ven

12:00 – 13:00 Lunch Turistgården, Ven

13:00 – 16:00 Guidningar på Backafallsbyn, Spirit of Hven, och Tycho Brahe 
Museet.

Backafallsbyn och Tycho Bra-
he museet, Ven

16:15 Busstransport till Bäckviken Backafallsbyn, Ven

16:45 Avgång från Ven med M/S Uraniborg Bäckviken, Ven

18:00 Fördrink och presentation Tyghuset vid Kasernplan

19:00 Trerättersmiddag på Landskrona Slott, Citadellet. Landskrona Slott

Onsdag 16 mars Aktivitet Plats
09:00 Studiebesök Öresundsvarvet

11:30 Lunch Öresundsvarvet

Vi hälsar er hjärtligt välkomna till två intressanta och roliga dagar i Landskrona och på Ven!

Välkomna till årsmötet i Landskrona och Ven 14-16 mars 2022

Välkomna
till årsmötet!

14-16 
mars 2022

STOLT SPONSOR AV SKÄRGÅRDS REDARNAS ÅRSMÖTE I LANDSKRONA ÄR ADVETO OCH VATTENFALL.

Inbjudan_arsmotet_2022_2.indd   1Inbjudan_arsmotet_2022_2.indd   1 2022-01-27   16:042022-01-27   16:04



Årets

2022

Årets Skärgårdsrederi 2022
 
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 februari 2022 till
info@skargardsredarna.se. Juryn utgörs av föreningens styrelse.

För mer information
Kontakta Nina Yngve, 073 392 8620

Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med yrkesfartyg i nationell fart.
Fartygen är passagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt yrkesfartyg om minst 8 m med en bruttodräktighet under 800..

Arets_rederi_2022.indd   1Arets_rederi_2022.indd   1 2021-11-18   17:022021-11-18   17:02

Läs Sjöfartstidningen 
som e-tidning!

Om du läser vår e-tidning i surfplattan eller telefonen  
får du inte bara tillgång till det aktuella numret utan också till  

bilagor, extrautgåvor och arkiv. På sjofartstidningen.se/e-tidning  
kan du läsa om hur du gör för att ladda ned vår app och läsa  

Sveriges bästa sjöfartstidning elektroniskt.
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Den första december förra året drab-
bades stora delar av södra och västra 
Sverige av ett snöoväder som gjorde att 
tåg och bussar på många ställen hade 
stora problem att ta sig fram. 

Fick en idé
I Göteborg fick besättningen på en av 
Styrsöbolagets färjor en idé när de märk-
te att spårvagnarna från centrala stan ut 
till Saltholmen inte kunde gå.

– Folk var lite allmänt stressade och 
missade sina båtar. Så de erbjöd sig när 
de hade en timmes uppehåll att köra 
in till stan och hämta folk, säger Johan 
Bonander, driftledare för frakt och skär-
gårdstrafik hos Styrsöbolaget. 

Han ringde till Västtrafiks störnings-
central och frågade om de tyckte att det 
var en bra idé och om de kunde få ut den 
informationen. 

– Det tyckte de, för de hade fullt upp 
med spårvagnar som satt fast runt om i 
stan. Sen ringde ytterligare en besättning 
som skulle gå för dagen och sa att de 
kunde stanna kvar och köra mer om det 

behövs, säger Johan Bonander.
Styrsöbolaget körde sedan extraturer 

med båtarna varje timme till strax efter 
midnatt, med passning till avgångarna 
från Saltholmen ut till skärgårdsöarna. 
Totalt blev det fyra extraturer. 

Tummen upp
Reaktionerna på initiativet var enbart 
positiva, säger Johan Bonander. 

– På en Facebooksida för Södra Skär-
gården var det 300 likes på inläggen som 
vi la upp. Eftersom det var kort varsel la 
vi in information om extraturerna där 
också för att nå så många som möjligt, 
säger han.

Johan Bonander säger att det finns 
fler tillfällen då Styrsöbolaget går in och 
stöttar landtrafiken, till exempel när 
Älvsborgsbron stängs av på grund av 
vind eller andra omständigheter.

– När det gäller att lägga om trafik 
eller sätta in extraturer skulle jag säga 
att vi har hög flexibilitet. Vår personal 
är mycket kompetent och tar ofta egna 
initiativ när det uppkommer trafiksi-

tuationer som behöver lösas och de 
ställer upp när det behövs. Till stöd finns 
driftledning och utanför kontorstid 
beredskap, som går in och planerar om 
vid förändrade förutsättningar i trafiken, 
säger Johan Bonander.

Även i Stockholm
Skärgårdstrafiken i Stockholm har likaså 
kunnat stötta upp när olika händelser 
har förhindrat bussar och spårvagnar. 
Det säger Elin Lindström, presskommu-
nikatör för SL, till Skärgårdsredaren.

– Det är inte så vanligt att vi förstär-
ker övrig trafik genom båtturer, framför 
allt på grund av att sjötrafiken inte går 
parallellt med särskilt mycket annan 
kollektivtrafik. Med det sagt har det 
hänt några gånger. Ett exempel är att 
sjötrafiken ställde upp efter terroratten-
tatet på Drottninggatan 2017, när linje 
80 förstärktes för att hjälpa Nacka- och 
Värmdöbor hem medan i princip all 
vägtrafik stod stilla, säger hon.

Ett annat exempel som hon tar upp 
är det stora snöovädret som drabbade 
regionen i början av november 2016 
och lamslog stora delar av vägtrafiken. 
Då körde sjötrafiken extra turer och 
förstärktes på sträckan Stockholm-Vax-
holm när all busstrafik var inställd. 

– I och med att sjötrafiken är väldigt 
integrerad i den ”vanliga” kollektivtra-
fiken i Region Stockholm kan trafikled-
ningen samarbeta med de andra trafik-
slagen som spår och buss. Det gör att vi 
har bra förutsättningar att på bästa sätt 
stötta med sjötrafik när behov kan upp-
stå av olika slag, säger Elin Lindström.

Några gånger per år
Petter Sarv är vd för Djurgårdens fär-
jetrafik och han tar upp fler exempel.

– Det händer några gånger per år att 
vi sätter in extratrafik för att avlasta 
landtrafiken. I vårt fall handlar det oftast 
om att spårvagn eller buss är förhindra-
de från att ta sig ut till Djurgården på 
grund av till exempel avspärrningar vid 
Stockholm Marathon och kungakorte-
ger, säger han och tillägger:

– Jag känner inte till något tillfälle 
då Djurgårdsfärjan har behövt stöt-
ta landtrafiken på grund av snö, men 
möjligheten finns absolut. Färjorna går 
ju året runt, även när snön ställer till det 
på land.

magnus sandelin

Sjötrafiken hjälper 
landtrafiken
Terrorattentat, kungakorteger och snöoväder. Det är exempel på tillfällen då 
skärgårds trafiken har kunnat gå in och stötta när den landburna kollektiv-
trafiken inte har fungerat.

S
L

Bertel O. Steen Power Solutions supplies 
sustainable propulsion systems with focus
on quality and reliability.

Visit us at bospower.com

Make the 
next move towards 
a sustainable future.
As a system integrator of hybrid and electrical propulsion solutions 
we offer complete integrated systems, from bridge to propeller. Our 
solutions are designed to the individual vessels, ensuring full speed 
ahead, in a safe and reliable way.

Enjoy the advantages of sustainable propulsion systems, today

När det gäller att lägga om 
trafik eller sätta in extraturer 
skulle jag säga att vi har hög 
flexibilitet.

Under snöovädret 2016 förstärkte sjötrafiken mellan Stockholm och Vaxholm när busstrafiken 
var inställd.
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Inne i det gulaktiga ljuset i en av de störs-
ta skrovhallarna hos Swede Ship Marine 
i Djupvik på Tjörn ligger Koster Marin 
AB:s rödvita katamaranfärja Kostervåg 
som normalt trafikerar mellan Strömstad 
och Kosteröarna. Sett förifrån ser färjan 
mer eller mindre ut som vanligt. Annat är 
det i aktern där fartyget har öppnats upp 
för att kunna förlängas med 4,5 meter. 
Blottlagda spant i aluminium vittnar 

om hur skelettet på en katamaran ser 
ut. Inne i virrvarret av balkar och kablar 
syns blixtarna från pågående svetsarbe-
ten. De som svetsar är experter på att 
bearbeta aluminium, ett material som 
varvet specialiserat sig på.

– Här inne får man inte bygga med 
annat än aluminium, verktygen får bara 
användas för det, säger Sven Hedrén, 
projektledare på varvet.

Bråda dagar för varvet
Att den 22 år gamla färjan ska förlängas 
hänger ihop med bytet av framdrivnings-
system från dieseldrift till elektrisk drift 
med batterier.

– Det blir nya axlar och propellrar, 

samt en elmotor i varje skrov, säger Sven 
Hedrén.

För varvet är det bråda dagar för de 
ska hinna få klart konverteringen till 
våren inför den så viktiga högsäsongen. 
Samtidigt som varvets personal arbetar 
med att slipa till de nya aluminiumspan-
ten är Koster Marins vd och grundare 
Håkan Eriksson samt rederiets tekniska 
chef Daniel Eriksson regelbundet på 
besök för att inspektera arbetet.

Började titta på batterier 2015
Koster Marin AB trafikerar Kosteröarna 
på uppdrag av Västtrafik. De har fem 
passagerarfärjor och två godsfärjor där 
Kostervåg är ett av de yngre fartygen i 
flottan. Redan 2015 började de titta på 
olika alternativ för att konvertera farty-
get till batteridrift.

– Vi behövde göra ett maskinbyte 
och började fundera på om vi verkligen 
skulle sätta in nya dieslar. Men då var 

Från att ha drivits av två dieselmaskiner till eldrift med modern batteriteknik. 
Det är vad som just nu sker med Koster Marins katamaran Kostervåg hos Swede 
Ship Marine på Tjörn. Konverteringen blev möjlig genom ett stöd på 9 miljoner 
kronor från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet.

De kraftsamlade för att 
bygga om till batteridrift

kostnaden för batterier betydligt högre 
än i dag, det har gått ner 50 procent nu, 
säger Håkan Eriksson.

Inte minst eftersom rederiet trafikerar 
den känsliga naturen i Kosterhavets 
Nationalpark har de länge velat sänka 
fartygens miljöpåverkan.

– Något måste göras åt emissionerna 
och när man har en chans att göra något 
får man göra det, säger Håkan Eriksson.

Haft tankarna på ett nybygge
Hela tiden har de haft tankar på ett 
nybygge med batteridrift, men det föll på 
kostnaden för ett fartyg som ändå kapa-
citetsmässigt är i samma storlek som det 
befintliga.

– Ett nybygge hade varit tre eller fyra 
gånger pengarna. Hade vi gått in i ett 
nybygge hade vi haft avbetalningar på 
det i 20 år. Nu kan vi göra andra saker 
närmare i tiden i stället, säger Daniel 
Eriksson.

Teknikutvecklingen i kombination 
med stigande priser för både råvaror och 
arbetskraft på nybyggnadsvarven har  
generellt gjort att det blivit mer attraktivt 
för många redare att just satsa på att 
konvertera om befintligt tonnage i stället 
för att bygga nytt, inte minst eftersom 
det oftast både går snabbare och blir bil-
ligare. En aktör som märkt av det ökade 
intresset är just Uddevallabolaget Mets 
Technology AB, en del av Mattssongrup-
pen där även FKAB Marine Design ingår. 
De är specialiserade på elektromobilitet 
och automation.

– Det är tveklöst ett ökat intresse 
för framförallt elektrifiering, vi får in 
extremt många förfrågningar för olika 
projekt där många är intresserade av att

 
Något måste göras åt emis-
sionerna och när man har en 
chans att göra något får man 
göra det.

Istället för att sätta in ett nytt dieselmaskineri valde Koster Marin att satsa på elektrisk drift på sin katamaran Kostervåg.

 
Då var kostnaden för batterier 
betydligt högre än i dag, det 
har gått ner 50 procent nu
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Kostervåg i Strömstad. Fartyget är byggt år 2000 på det norska varvet Oma Baatbyggeri AS.

Kostervåg förlängs med 4,5 meter i aktern för att fartyget ska kunna bära upp den ökade vikt 
som batteriinstallationen innebär.
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SWEDE SHIP MARINE AB
Swede Ship Marine är en koncern bestå-
ende av tre specialiserade varv, Djupvik 
Shipyard på Tjörn, Swede Ship Compo-
site i Hunnebostrand, samt Swede Ship 
Yachtservice i Nya Varvet i Göteborg. I 
koncernen ingår även Swede Ship Sublift 
som tillverkar självgående sjösättnings-
vagnar.
 Varvet tillverkar fartyg huvudsakligen i 
aluminium och komposit i storlekar upp till 
40 meter.
 Varvets kunder är bland annat Sjöfarts-
verket, Redningsselskapet, Sjöräddnings-
sällskapet och den svenska Marinen.
 Swede Ship Marine hette tidigare  
Djupviks varv och grundades 1894 av 
Johannes Johansson.
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Daniel Eriksson, teknisk chef, Koster Marin.

För oss som inte omsätter 
mer än 30 miljoner per år var 
det en förutsättning.
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riet är tveksamma till att konvertera fler 
fartyg.

– Att konvertera om ett fartyg som 
bara går 500 eller 600 timmar om året 
kommer aldrig att löna sig, varken 
ekonomiskt eller ur ett miljöperspektiv. 
Då är det mer intressant att titta på vad 
som händer på bränslemarknaden, säger 
Daniel Eriksson.  

Förutom att själva batteridriften 
genererar en miljövinst, så menar Håkan 
Eriksson att en konvertering i stället för 
nybygge i sig utgör en miljövinst.

– Ett skrov är otroligt långlivat. Om 
vi hade skrotat Kostervåg och byggt en 
ny båt hade det inneburit mängder av 
energi som gått till framställning av ny 
aluminium. Nu kan vi köra vidare med 
det gamla fartyget, men med ny fram-
drivningsmetod, säger han.

Swede Ship Marine har tidigare byggt 
eldrivna fartyg, bland annat genom fär-
jorna Go’ Vakker Elen och Go’ Vakker 
Karen för Fredrikstads kommun i Norge. 
Men projektet med Kostervåg är deras 
första elkonverteringsjobb och nu har de 
märkt av det ökade intresset för att göra 
fler konverteringar.

– Det är väldigt många som är intres-
serade och det är flera projekt som rullat 
igång på andra ställen. Men Koster Ma-
rin är i framkant, säger Christer Sörvik.

christopher kullenberg rothvall

se vad man kan göra för att bygga om 
fartyg i befintlig trafik, säger Per-Erik 
Larsson, kommersiell chef på bolaget.

Arbetet med att konvertera Kostervåg 
till eldrift görs bland annat i samarbete 
med just Mets Technology och Echandia 
Marine där de senare levererat batterier-
na som är av LTO-typ och på totalt 782 
kWh.

– Vi fastnade för deras LTO-batterier 
eftersom de ska vara säkrare ur brand-
synpunkt, bland annat genom att de har 
en annan kemi och är luftkylda i stället 
för vattenkylda. Det har ju varit ett antal 
batteribränder genom åren och det vill 
man ju helst inte vara med om. Sedan 
är de bra eftersom det går att använda 
större delen av batteriernas kraftinnehåll, 
säger Håkan Eriksson.

Fick stöd från Klimatklivet 
Den totala kostnaden för konverteringen 
är beräknad till runt 25 miljoner kronor 
där kostnaden för batterierna är närmare 
7 miljoner. För att investeringen skulle 
vara möjlig ansökte rederiet om finan-
siering från Klimatklivet, det statliga 
investeringsstöd som Naturvårdsverket 
betalar ut till lokala och regionala åtgär-
der som minskar utsläppen av koldioxid 
och andra klimatskadliga gaser. Projektet 
beviljades 9 miljoner.

– För oss som inte omsätter mer än 30 
miljoner per år var det en förutsättning, 
säger Daniel Eriksson.

En svår nöt för rederiet att knäcka var 
att hitta ett varv som kunde genomföra 
det komplexa arbetet. Rederiet frågade 
det norska varvet Oma Baatbyggeri AS 
som byggt fartyget, men de hade inte 
ledig kapacitet för att kunna leverera 
innan högsäsongen. I stället fick de ett 
anbud från Swede Ship Marine.

– Vi tog fram ett anbud tillsammans 
med Mets Technology AB så vi har ett 
gemensamt ansvar där Mets har hand 
om det elektriska och vi för förlängning-

en och det mekaniska, säger Christer 
Sörvik, projektledare på varvet.

Att fartyget förlängs har inget med 
ökad kapacitet att göra, utan om att far-
tyget ska kunna hantera den ökade vikt 
som batteriinstallationen innebär.

– Vi kommer att ligga kvar på samma 
passagerarantal. På huvuddäck kom-
mer vi att använda förlängningen för 
att få plats med mer bagage. Men visst 
finns det en framtida potential att utöka 
kapaciteten, men vi gör inte det nu, säger 
Daniel Eriksson.

Strömstad har fixat strömmen
Bytet till batteridrift innebär att Koster-
våg kommer att få nya fasta axlar och 
propellrar i stället för de tidigare pitch 
propellrarna.

– Vi får bättre effekt med sådana 
propellrar som är gjorda för det specifika 
varvtalet, belastningen och farten, säger 
Håkan Eriksson.

– Det gör att vi kan utnyttja fördelen 
med elmotorerna på ett annat sätt. Pro-

pellern kan snurra väldigt långsamt och 
därmed ge en liten framdrift på samma 
sätt som med en pitch propeller, men 
som då måste snurra med ett annat antal 
varv, säger Daniel Eriksson.

Planen är att batterierna ska ladda 
under hamnuppehållen i Strömstad via 
en snabbladdningsstation.

– Vi kommer att ha två anslutningar 
på 1 MW tillsammans som gör att vi 
under en kvart kan få ombord 250 kWh 
och det gör att vi utan problem klarar att 
köra en tur. Vi kan inte ladda batterierna 
fulla på den tiden, men vi kan ladda upp 
den energi som vi förlorat. Kapaciteten i 
batterierna är såpass stor att vi kan köra 
två vändor utan att behöva ladda, säger 
Daniel Eriksson.

Som redundans kommer fartyget 
att ha två dieselelverk för att kunna 
producera reservkraft om det skulle bli 
strömavbrott eller vara problem med 
laddningen.

Reducerar rederiets utsläpp
Enligt rederiets beräkningar kommer 
batterierna på Kostervåg innebära att 
Koster Marin reducerar sina koldioxid-
utsläpp med 60 procent.

– Ska man göra en batterikonvertering 
krävs det att man använder fartyget 
väldigt mycket för att det ska bli en mil-
jövinst. Batterierna ska framställas och 
de ska användas, men vi har räknat på 
att vi kör med den här båten under 350 
av årets dagar, säger Daniel Eriksson.

Det är också anledningen till att rede-
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Arbetena med att bygga om Kostervåg inleddes i november 2021 och beräknas vara klart i vår 
så att fartyget kan sättas i trafik mellan Strömstad och Kosteröarna till högsäsongen 2022.

Om vi hade skrotat Kostervåg 
och byggt en ny båt hade det 
inneburit mängder av energi 
som gått till framställning av 
ny aluminium.

Christer Sörvik och Sven Hedrén från varvet (blåa hjälmar) i samspråk med Håkan Eriksson 
och Daniel Eriksson från Koster Marin i skrovhallen där ombyggnaden av Kostervåg görs.
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Håkan Eriksson, vd, Koster Marin.
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Det handlar om en av Sjöfartsverkets 
befintliga lotsbåtar som har byggts om 
för att kunna testas med drivmedlet 
metanol. Arbetet utgör en del av Sjö-
fartsverkets omställning mot en fossilfri 
fartygsflotta.

– Lotsbåten blir den första i världen i 
sitt slag. Generellt sett ligger vi i Sverige 
långt fram när det kommer till området 
för maritim forskning och innovation. 
Det är därför heller ingen slump att just 
detta projekt nu genomförts här i landet, 
säger Fredrik Backman, rederidirektör 
vid Sjöfartsverket.

Del av EU-initiativ
Arbetet med att konvertera en av 
Sjöfartsverkets lotsbåtar från diesel- 
till metanoldrift är en del av ett större 
EU-initiativ som kommer pågå fram till 
2024. Samtidigt som det finns andra pro-
jekt med olika former av metanoldrivna 
fartyg är Sjöfartsverkets lotsbåt först i 
världen i sitt slag, påpekar Sjöfartsverket 
i ett pressmeddelande.

Båten kommer nu att ingå i Sjöfarts-

verkets ordinarie lotsverksamhet för att 
utvärdera tekniken, men också säkerstäl-
la både dess kapacitet och förmåga.

”Viktig pusselbit”
– Vår omgjorda lotsbåt utgör en vik-
tig pusselbit i vårt större och bredare 
övergångsarbete mot en helt fossilfri 
båt- och fartygsflotta. Lotsbåten kommer 
nu sättas ordentligt på prov, något som 
sker genom många timmars tuffa och 
genomgående tester. Tester som sedan 

ska utvärderas och analyseras, förklarar 
Fredrik Backman.

Sjöfartsverket har sedan tidigare rege-
ringens uppdrag att analysera och kom-
ma med förslag på hur verkets båt- och 
fartygsflotta kan bli fossilfri. Ett uppdrag 
som bygger på regeringens nationella 
klimatmål, som bland annat innefattar 
en minskning på minst 70 procent av 
koldioxidutsläpp från inrikestransporter 
innan 2030.

pär-henrik sjöström

Metanoldriven lotsbåt

Sjöfartsverket meddelar att de i de-
cember 2021 sjösatte världens första 
metanoldrivna lotsbåt. 
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Sjöfartsverket har tagit i bruk världens första helt metanoldrivna lotsbåt.

Transportföretagen ger branschen 
möjlighet att möta elever och studen-
ter. 
Det kan ibland vara svårt för rederierna 
att nå ut till eleverna på sjöfartsgymnas-
ierna och studenterna på sjöfartshögsko-
lorna. Pandemin har väckt idén om att 
ge branschen tillfälle att på ett nytt sätt 
möta sina framtida arbetstagare på ett 
enkelt och mer tidseffektivt sätt.

Digitala möten
Transportföretagen skapar därför för-
utsättningar för digitala möten mellan 
rederier och elever/studenter.

Våren 2021 arrangerade Transport-
företagen fyra digitala aktiviteter där ett 
antal rederier fick möjlighet att presen-
tera sig för sjökaptens- och sjöingenjörs-
studenterna på Chalmers och Linné-
universitetet. Syftet var att få studenter 
att känna sig sedda av branschen och 
att de är eftertraktade. Aktiviteterna var 
mycket uppskattade av såväl studenter 

som programansvariga och branschen, 
uppger Transportföretagen.

Organisationen har därför valt att gå 
vidare med dessa möten. Hittills har tre 
digitala möten bokats in under mars må-
nad för sjökaptensstudenterna i årskurs 
3 på Chalmers och Linnéuniversitetet 
och sjöingenjörsstudenterna i årskurs 3 
på Chalmers.

– Vi är mycket glada över det sto-
ra intresset av att träffas bland såväl 
rederier som elever och studenter. Vi tror 
det här är möten som skapar relationer 
för framtiden och som bidrar till att fler 
söker sig till anställningar på fartyg. 
Och det är välkommet – särskilt i ljuset 
av den stora rekryteringsutmaning som 
branschen står inför, säger Caj Luoma, 
chef för kompetensförsörjning vid Trans-
portföretagen.

En framgångsfaktor i arbetet med att 
stärka rekryteringen till branschen är att 
de som påbörjat sin utbildning till sjöbe-
fäl får möjlighet att möta de som arbetat 

några år ombord. I april ges studenterna 
vid årskurs 1 från båda högskolorna 
möjligheten att möta en överstyrman 
och en befälhavare som berättar om sina 
yrkesval, sin studietid, sin karriär och 
även ger tips och tankar inför framtiden. 
Företrädare för högskolorna kommer 
också att finnas med vid mötena.

Även sjöfartsgymnasierna
Transportföretagen erbjuder även 
branschen möjligheten att möta elever på 
sjöfartsgymnasierna. I februari kommer 
elever från fyra olika sjöfartsgymnasier 
att få lyssna till ett antal rederier. De 
återstående tre sjöfartsgymnasierna ges 
samma möjlighet senare under våren. 

Intresset från branschen har genom-
gående varit stort. Vid varje tillfälle kan 
7–8 rederier delta och aktiviteterna är 
fullbokade så långt.

– Ett långsiktigt och fungerande sam-
arbete mellan högskolor och gymnasier å 
ena sidan och rederier å andra sidan ska-
par bästa förutsättningar för branschens 
kompetensförsörjning. Vi ser verkligen 
fram emot alla möten i vår – möten som 
tillkommit på initiativ av och som på ett 
mycket förtjänstfullt sätt drivs av Eva 
Ohlsson. Det här är en viktig del i vårt 
arbete för branschen, säger Caj Luoma.

pär-henrik sjöström

Nytt sätt att möta 
framtida arbetstagare

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.
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Det är en bitande kall vintervind ute på 
Beckholmen där Stockholms Repara-
tionsvarv ligger, bara ett stenkast från 
Gröna Lund och Viking Lines terminal 
vid Stadsgårdskajen på andra sidan 
Strömmen. 

Den lilla ön är en av Sveriges äldsta 

industriområden som fortfarande är 
aktiva och har fungerat som en plats för 
fartygsreparationer sedan 1850-talet. 

I den största av varvets tre torrdockor 
ligger det klassiska segelfartyget och 
Stockholmsikonen af Chapman förtöjd, 
normalt hemmahörande vid Skepps-
holmen ett stenkast från Beckholmen. 
Men af Chapman ser inte riktigt ut som 
hon brukar göra när hon ligger vid sin 
hemmakaj. Samtliga rår är nedtagna, 
liksom de översta delarna av fartygets 
tre master. Fockmasten, den förliga av 
fartygets tre master, består normalt av tre 
delar, men har nu bara sin undermast på 
plats. Både stormasten och kryssmasten 
i aktern består av undermasterna samt 

helt nytillverkade master i mitten vilka 
just monterats på plats som en del av 
uppriggningen. 

 
Enbart fokus på riggen
Af Chapman kom till Stockholms Repa-
rationsvarv den 7 oktober förra året för 
starten på en större renovering som är 
indelad i tre etapper. I år ligger fokus på 
riggen, nästa vinter ska fartygets trädäck 
läggas om och sista steget är en reno-
vering av skrovet, vilket behöver göras 
inom fem till åtta år.

– Den här gången är det fokus på mas-
terna, råna och vajrarna eftersom vi sett 
att det är de delarna som varit i sämst 
skick för tillfället, säger Lars Berzins som 

Sedan i höstas har Stockholmslandmärket HMS af Chapman legat hos Stockholms Reparationsvarv på Beck-
holmen för en översyn av riggen. Där har den rötskadade träriggen bytts ut mot en nytillverkad i stål, det som 
en första etapp av tre renoveringar av fartyget.

Af Chapman riggas 
om för framtiden

Under de kommande åren ska HMS af Chapman genomgå flera renoveringar, varav den första pågår just nu och omfattar riggen.

 
Den här gången är det fokus 
på masterna, råna och  
vajrarna eftersom vi sett att 
det är de delarna som varit i 
sämst skick för tillfället.
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är projektledare från Stockholm Stads 
fastighetskontor.

Senaste stora renoveringen av fartyget 
gjordes mellan 2006 och 2008 på Muskö 
då även riggen fick en upprustning, 
liksom skrovet och fartygets inredning. 
Det som är den stora skillnaden nu mot 
den renoveringen är att delar av riggen 
nu byts ut. De översta toppmasterna och 
rårna har varit i trä tidigare, men har 
blivit såpass rötskadade att de behövde 
bytas ut.

– Då passade vi på att byta material 
i dem från trä till stål för att på så sätt 
förlänga underhållsintervallet. Det blir 
fyra helt nya rår och sex nya maststänger 
för att undvika framtida röta, säger Lars 
Berzins.

Tillverkas på plats
När af Chapman kom till Stockholms 
Reparationsvarv i oktober förra året 
inleddes arbetet direkt med att montera 
ner riggen. 

– Direkt efter att vi fått ner allt kunde 
vi se ordentligt hur alla delarna såg ut. 
Först därefter kunde vi börja tillverk-
ningen av de nya delarna, säger Karin 
Landin, varvets projektledare.

Som stöttning i projektet anlitade 
Stockholms stad riggexperten Jens 

Langert och hans bolag JB Riggers AB. 
Förutom att vara en välmeriterad skut-
seglare var han med och byggde riggen 
till Ostindiefararen Götheborg samt till 
franska fregattreplikan L’Hermione från 
2014.

– Han har fungerat som en biträdande 
byggledare och en spetskompetens på 
beställarsidan, säger Lars Berzins.

På samma sätt har varvet anlitat den 
nederländska firman Sailmaster med rigg 
på segelfartyg som sin absoluta spets-
kompetens.

– De har ritat alla de nya delarna, 
men sedan har vi skött all tillverkning 
här på varvet och det har verkligen varit 
jättekul att kunna göra. När man ser 
alla delarna nere på kajen inser man hur 
stora de är, man ser inte riktigt det när de 
sitter på plats uppe i riggen, säger Karin 
Landin.

Master kan bli soffor
Precis efter jul- och nyårshelgerna 
inleddes arbetet med att rigga tillbaka 
af Chapman. På kajen ligger både de rår 
och masttoppar som varvet har nytillver-
kat, samt rår som har renoverats. En bit 
bort ligger de masttoppar i trä som nu 
har gjort sitt som fartygsmaster.

– Vi ska försöka återbruka dem, vi har 

Lars Berzins från Stockholm stads fastighetskontor samt Karin Landin från Stockholms Reparationsvarv vid af Chapmans bogspröt. 
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När man ser alla delarna nere 
på kajen inser man hur stora 
de är, man ser inte riktigt det 
när de sitter på plats uppe i 
riggen.

HMS AF CHAPMAN
Fullriggare, byggd 1888 i Whitehaven, 
England som Dunboyne för trafik på Aus-
tralien för Charles E. Martin & Co i Dublin.
 År 1908 såldes hon till Leif Gundersen i 
Porsgrunn i Norge. 
 1915 såldes hon till Emil Knudsen i 
Lillesand och samma år vidare till Rede-
riaktiebolaget Transatlantic där hon fick 
namnet G. D. Kennedy. De byggde om 
fartyget till skolfartyg med Göteborg som 
hemmahamn och seglade med frakt på 
oceanfart, med plats för åtta befälselever. 
 År 1923 såldes hon till svenska flottan 
och ändrades till övningsskepp under 
namnet HMS af Chapman efter en av 
1700-talets stora skeppsbyggare, Fredrik 
Henrik af Chapman. 
 År 1934 togs hon ur aktiv tjänst. Farty-
get köptes 1947 av Stockholms stad och 
är sedan 1949 förtöjt vid Skeppsholmen 
och upplåtet som vandrarhem.

18 ★ Skärgårdsredaren 1 - 22  Skärgårdsredaren 1 - 22 ★ 19 



 
De har gamla regelverk från 
omkring 1920-talet, bland 
annat om hur tjocka rårna ska 
vara på de olika ställena.

kontakt med en man som hade en idé om 
att designa soffor eller bänkar av dem, 
säger Lars Berzins.

Eftersom fartyget är kulturmin-
nesmärkt i den högsta kategorin enligt 
Stockholms Stadsmuseums egna klassifi-
cering, har renoverigen fått genomföras 
varsamt och med stor hänsyn till farty-
gets höga kulturhistoriska och arkitekto-
niska värden. En utmaning i det har varit 

att få de nya masttopparna i stål att likna 
de tidigare som var träfärgade. 

– Där har vi haft en väldigt stor hjälp 
av vår byggnadsantikvarie Hedvig 
Schönbäck som vi anlitat för att det ska 
kunna bli så likt originalet som möjligt. 
I och med att det var master av trä innan 
har vi fått använda en ganska matt brun 
färg. Men hon har gjort ett jättebra jobb 
och hittade rätt ganska direkt, säger Lars 
Berzins.

Även om många delar av riggen fått 
nytillverkas så har man försökt åter-
använda så mycket som möjligt av det 
gamla materialet som suttit på fartyget.

– Det har exempelvis suttit metallbe-
slag på råna som vi kunnat återanvända 
och sätta tillbaka på de nya igen, säger  
Lars Berzins.

Tillverkats efter gamla ritningar
De tre undermasterna har målats på 
plats och har inte lyfts från skrovet. Det 
gjordes däremot under renoveringen på 
Muskö för 15 år sedan.

Fartyget har totalt fem rå per mast. Av 
de fyra råna som är nytillverkade är tre 
röjelrår som sitter överst på masterna, 
samt ett kryssbramrå. Även om inte af 
Chapman är ett seglande fartyg längre, 

så har de nytillverkade delarna gjorts 
utifrån ritningar från klassningssällska-
pet DNV GL, specifikt ST 0411, Tall ship 
rigs för seglande fartyg.

– Det är ett sätt att ha ett regelverk att 
förhålla sig till. De har gamla regelverk 
från omkring 1920-talet, bland annat 
om hur tjocka rårna ska vara på de olika 
ställena och hur masterna ska vara kon-
struerade, säger Karin Landin. 

För att kunna konstruera nya rår och 
master har varvet använt sig av rör.

– Det som är cylindriska delar i kon-
struktionen är gjorda utifrån fabrikstill-
verkade rör. Det som är koniska delar är 
plåtar som bockats till två halvor med 
stag inuti som sedan svetsat ihop till en 
konisk form, säger Karin Landin.

Galjonsfiguren får ompyssling
Även bogsprötet har tagits ner för 
underhållsarbeten. I samband med det 

Totalt har fyra nya rår tillverkats av varvet utifrån fabrikstillverkade stålrör.

Insidan på de nytillverkade delarna.

Arbetet med att rigga upp af Chapman är igång, mast för mast, varjer för vajer. Den 1 maj ska fartyget vara på plats vid Skeppsholmen igen.

Nytillverkad mast i metall istället för trä som tidigare.

Af Chapmans gamla masttoppar till vänster och renoverade rår till höger.

insåg man att det fanns ett stort behov av 
renovering av skrovet kring bogsprötet.

– Det var egentligen inte med i projek-
tet från början, men det var helt enkelt så 
väldigt rostigt där att vi behövde byta ut 
en del plåt, säger Lars Berzins.

Samtidigt har de också passat på att 
renovera fartygets galjonsfigur.

– Vi valde att måla upp henne eftersom 
vi kände att det finns ett så stort värde 
i den figuren och det är dessutom svårt 
att göra när den sitter på plats. Även där 
har vi haft stor hjälp av vår byggnads-
antikvarie Hedvig Schönbäck, säger Lars 
Berzins.

Beräknad kostnad till 23 miljoner
Att renoveringen genomförs nu under 
vinterhalvåret beror på fartygets hyres-
gäst, vandrarhemmet STF Af Chapman 
& Skeppsholmen.

– De har sin högsäsong under somma-
ren så detta har varit planerat till denna 
tiden för deras verksamhets skull. Planen 
är att vi ska vara helt klara till den 1 maj, 
säger Lars Berzins.

Den totala kontraktssumman för 
renoveringen av riggen är beräknad till 
23 miljoner kronor.

christopher kullenberg rothvall
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Vintersolen lyser över det lilla färjelä-
get på Öckerö där kommunala Öckerö 
Båttrafiks vita färja Burö just lagt till. 
Det är ett fartyg byggt 1985 som trafi-
kerar från Öckerö till öarna Kalvsund, 
Björkö och Grötö på uppdrag av Väst-
trafik. Eftersom Västtrafik ställer höga 
krav på minskad klimatpåverkan hos de 

aktörer som bedriver trafik, har Öckerö 
Båttrafik tittat på olika lösningar för att 
minska emissionerna från Burö. Vägen 
blev att haka på ett samarbete med ny-
startade Göteborgsbolaget Cetasol som 
utvecklat ett it-hjälpmedel kallat iHelm 
med syftet att minska fartygs energiför-
brukning. Med hjälp av systemet har 

Burös bränsleförbrukning minskat med 
17 procent på ett år.

– När man sitter och kör har vi en 
skärm där man hela tiden ser en graf som 
gör att man direkt kan se sin förbrukning 
jämfört med en målkurva. Väldigt visu-
ellt, säger Camilla Rydenskog, enhetschef 
för båttrafiken i Öckerö kommun.

Skapat ny förståelse
Totalt är de åtta heltidsanställda i per-
sonalen, fyra skeppare och fyra på däck. 
Enligt Camilla Rydenskog har det nya 
systemet skapat en helt ny förståelse för 
hur olika manövrar och körsätt påverkar 
bränsleförbrukningen.

– Vi har några som är riktigt tävlingsin-
riktade här och som ser det som en sport 
att hela tiden experimentera med hur man 
kan köra för att minska förbrukningen, 
exempelvis att köra upp fort för att sedan 
slacka av och glida in till bryggan. Det har 
skapat en helt annan medvetenhet och det 
är precis det vi varit ute efter för att mins-
ka vår energiförbrukning, säger hon.

Människa i stället för maskin
Den som skapat systemet och som grun-
dat bolaget Cetasol heter Ethan Faghani. 
Han har ett förflutet inom Volvo Penta 
där han som ingenjör arbetade med 
olika projekt inom automation och AI. 
Bland annat tittade han på hur man kan 
åstadkomma radikala förändringar i 
bränslekonsumtionen om man riktade 
fokus mot människan och den som 
framför fartyget i stället för att skruva på 
maskinernas egenskaper.

– Genom att skifta fokus från maskin 
till människa lyckades vi gå från bespa-
ringar på några få procent på pappret 
till att sänka bränsleförbrukningen med 
25 procent, i vissa fall så mycket som 60 
procent, säger Ethan Faghani.

Konceptet bygger på en AI-modell som 
visuellt visar befälhavaren den optimala 
förbrukningen för en specifik rutt så att 
de lätt ser om de håller sig på eller under 
den optimala nivån.

– Det är nästan som en personlig trä-
nare, säger han.

Gäller även batteridrift
Det som började som ett projekt inom 
Volvo Penta tog han vidare i egen regi 
genom bolaget Cetasol som är delägt av 
Volvo Penta och Qamcom. Det för att 
kunna bredda konceptet till mer än bara 
dieselmaskiner från ett varumärke.

 
Det har skapat en helt annan 
medvetenhet och det är pre-
cis det vi varit ute efter för att 
minska vår energiförbrukning.

De använder AI  
för att spara bränsle

– Vi ville inte vara låsta av om fartyget 
körs med dieselmaskiner eller el från bat-
terier. För oss är det energi oavsett vilken 
källa den kommer från. Om det är diesel 
handlar det om att reducera bränsleför-
brukningen, om det är batteridrift hand-
lar det i stället om att spara på batteriets 
livstid, säger Ethan Faghani.

Undersökning i sex månader
Bolagets första kund blev Öckerö Båttra-
fik och Burö där de under 2019 inledde 
med att undersöka fartygets operations-
profil och samla in data om driften.

– Under en period på sex månader 
tickade det in data i systemet, allt från hur 
vi kört i olika strömmar och väderförhål-
landen till hur fartyget körts av ordinarie 
befälhavare jämfört med vikarier, samt 
under högtrafik jämfört med lågtrafik. 
Vi fick in ett underlag för alla tänkbara 
scenarier, säger Camilla Rydenskog.

Sedan kom pandemin och satte paus 
för projektet. Men i somras gjordes en 
återstart med ett verktyg som kunde tas i 
drift ombord. Hela tiden har personalen 
på Burö kunnat komma med sina syn-
punkter på hur systemet utformats.

– Vi har jobbat tillsammans hela tiden, 
vi har fått tycka till och säga hur vi ville 
ha det och hur informationen ska pre-
senteras. Och det har öven gjort att det 

blivit ett jättestort engagemang för detta i 
gruppen, säger Camilla Rydenskog.

Har mött enormt intresse
Att det finns ett stort intresse för ny 
teknik inom sjöfarten har Ethan Fag-
hani märkt av tydligt. Intresset för hans 
bolags koncept har vuxit explosionsartat 
på kort tid.

– Vi har fått in fler förfrågningar om 
installationer än vad vi kan hantera. Det 
är installationer på allt från taxibåtar och 
dieselelektriska vägfärjor till fartyg inom 

offshore och även höghastighetsfartyg. 
Tanken från början var att jobba lokalt 
med Göteborg som bas, men plötsligt har 
vi blivit internationella med kunder i allt 
från Sverige och Norge till Nederländerna 
och Storbritannien, säger han.

Ser en jättemarknad
Cetasols primära fokus är rederier med 
mindre tonnage och deras uppskattning 
är att det finns över 160 000 fartyg i 
världen i det segmentet.

– De mindre rederierna har inte samma 
möjligheter som de större. Därför försö-
ker vi flytta fokus från ombyggnader till 
ny mjukvara. Det är enkla system att in-
stallera, man köper en prenumeration på 
en tjänst som dessutom förbättras hela 
tiden. Byter man till en ny maskin måste 
man behålla den i 20 år, säger han. 

Förutom att Burös bränsleförbruk-
ning stadigt har minskat med det nya 
systemet, har Camilla Rydenskog fått in 
många reaktioner från resenärerna.

– Komforten för våra passagerare har 
blivit mycket bättre och det är verkligen 
en superhäftig konsekvens. Många tyck-
er att det blivit en behagligare resa och 
det är väldigt viktigt eftersom vi har en 
äldre befolkning och även många barn 
på öarna, säger hon.

christopher kullenberg rothvall

• SB Rescue sling

Uppdaterad version av SB Rescue Sling

Nyhet

Ny miljövänlig teknik och energieffektiva maskiner är heta ämnen inom sjöfar-
ten just nu. Men det finns mycket att göra även utan stora ombyggnader, särskilt 
för rederier med mindre tonnage. Det menar ingenjören Ethan Faghani som 
startat ett succébolag som använder AI för att minska fartygens klimatavtryck. 

Öckerö Båttrafiks färja Burö.

Ethan Faghani, vd och grundare av Cetasol till vänster och Camilla Rydenskog, enhetschef för 
båttrafiken i Öckerö kommun.
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Under en längre tid har Landskrona-
baserade Hartford Rederi AB letat efter 
ett fartyg för att öka kapaciteten i sin 
sommartrafik mellan Helsingborg och 
Ven. Det nya fartyget skulle ersätta Vike 
som tar 90 passagerare. Därtill skulle 
fartyget vara lämplig för skaldjurskryss-
ningar och andra event i Öresund från 
olika hamnar året om.

– Vi har letat efter en sådan båt i tre 
års tid och har bland annat varit tre 

vändor i Norge och kollat olika båtar, 
men det har alltid varit något som inte 
har klaffat. Sedan tog vi en närmare 
titt på Cinderella I i Stockholm och den 
uppfyllde alla våra krav och mer därtill 
faktiskt, säger Peter Hartford, vd för 
Hartford Rederi AB.

Byter fartområde
Cinderella I köptes och nyförvärvet har 
döpts om till Tilda. När trafiken med 
Tilda inleds första veckan i maj 2022 
har fem månader lagts på att renovera 
invändigt, gå igenom tekniken ombord 
och måla om båten i sin helhet.

– Vi kommer bland annat att vara tre 
veckor på land i Simrishamn, upplyser 
Peter Hartford.

När Tilda inleder sin trafik blir Vike 
extrabåt som sätts i trafik när det behövs 
under sommaren.

– Om det är dåligt väder och lite folk 
på dagen sätter vi kanske in Vike istället i 
trafiken till Ven, förklarar Peter Hart-
ford.

I sin tidigare trafik hade Tilda certifi-
kat för 450 passagerare.

– Nu när vi byter från fartområde E 
till D så går vi ner till 300 passagerare, 
säger Peter Hartford.

Tilda har en toppfart på 26 knop, men 

marschfarten i trafiken till Ven kommer 
att vara cirka 20 knop. Med den nya, 
snabbare båten blir det även justeringar i 
tidtabellen.

– Vi kommer att se över tidtabellen, 
men vi har inte ännu exakt klart för oss 
hur den blir, säger Peter Hartford.

Han är övertygad om att det nya farty-
get kommer att bli väl mottaget på linjen.

– I och med att det är vattenjet har 
båten bra komfort utan vibrationer och 
buller.

Ny produkt
Förvärvet av Tilda, som är rederiets 
största fartyg någonsin, möjliggör också 
att de nu kan introducera en ny produkt 
med kryssningar i Öresund.

– Ombord finns två däck för passage-
rare och ett fullt utrustat restaurangkök. 
Det är en optimal båt för kryssningse-
vent där man ska kunna servera mat. Vi 
fick bägge delarna i en smäll, det är helt 
perfekt, säger Peter Hartford.

Han säger att Tilda dagftid opereras 
som en transportfärja i trafiken från 
Helsingborg till Ven. På kvällen blir 
hon kryssningsfartyg. Sommartid går 
kvällskryssningarna varannan kväll från 
Helsingborg och varannan kväll från 
Landskrona.

Nyligen inköpta Tilda som Cinderella I i Landskrona.
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Vi får en helt annan skjuts 
med marknadsföring och når 
ut till folk tack vare Facebook 
och Instagram.

Hartford satsar sig ur pandemin
Hartford Rederi AB utökar sin verksamhet kraftigt med passagerarfartyget Tilda, som inkommande sommar inleder trafik 
mellan Helsingborg och Ven och därtill introducerar kvällskryssningar. En annan ny verksamhet är transporter för besätt-
ningsbyten på Öresund.

Peter Hartford.

– Resten av året kommer vi att lägga 
till även Malmö på kvällskryssningarna 
och alternera mellan hamnarna så att det 
blir avgångar en vecka från Helsingborg, 
en vecka från Landskrona och en vecka 
från Malmö.

Peter Hartford ser ett klart behov av 
denna typ av kryssningstrafik och menar 
att den kommer att utgöra ett bra kom-
plement till den övriga verksamheten.

– Det finns gott om sådana här event- 
och skärgårdskryssare både i Stockholm 
och Göteborg och också längs skärgårds-
kusterna, men inte en som skulle gå i 
trafik på Öresund. Det finns folk som har 
provat på det för ungefär 20 år sedan i 
Öresund, men i mina ögon var satsning-
arna för dåliga och det var innan sociala 
mediernas tid. Vi får en helt annan skjuts 
med marknadsföring och når ut till folk 
tack vare Facebook och Instagram.

Minskade fiskekvoter 
Tidigare har företagets verksamhet kon-
centrerats kring turfiske vid djuphålorna 
runt Ven som opereras under namnet 
Landskronabåtarna.

– Den trafiken har vi kört i elva år och 
nu har vi fyra båtar som kör turister för 
att fiska. Vi har kört ut mellan 25 000 
och 26 000 personer de senaste åren på 
fisketurerna. Där har vi både tidtabell 
med vanliga passagerare och mycket 
företagsevent, säger Peter Hartford.

Nu ser han emellertid vissa osäker-
hetsmoment kring fisketurerna.

– EU ändrar fram och tillbaka i kvoter 
så det är lite mer instabilt även om det 
fortfarande är en bra verksamhet. Vi 
är ledande på Öresund men som det är 
nu bestäms Öresunds torskbestånd i 
samband med västra Östersjöns torskbe-
stånd. Om kvoten sänks i västra Öster-
sjön så sänks den automatiskt i Öresund 
också.

Men entreprenören Peter Hartford har 
ingalunda någon brist på nya idéer.

– Vi har nyligen tagit över en fisk- 
och skaldjursrestaurang i fiskehamnen 
Borstahusen norr om Landskrona. Den 
kommer att knytas ihop med båtarna så 
att man kan utnyttja personal till ena och 
andra stället och ha nytta av varandra.

Efterfrågan på besättningsbyten
Pandemin gav indirekt upphov till en 
annan utvidgning av verksamheten, 
Öresund Crew Change & Supply. Två 

båtar är numera utrustade för att göra 
besättningsbyten och leverera varor och 
reservdelar till fartyg under gång i Öre-
sundsområdet.

– Det blir mer och mer. Det skapa-
des en efterfrågan i samband med att 
lotsbåtarna inte längre fick göra besätt-
ningsbyten, de skulle hålla sig till sin 
kärnverksamhet. Då fick vi förfrågningar 
och började marknadsföra oss och an-
passa två båtar för att kunna göra detta. 
Sedan har det rullat på, förklarar Peter 
Hartford.

Han berättar vidare att det framför 
allt är svenska tankrederier som använ-
der dessa tjänster och han tror att det 
kommer att finnas ett behov av dem även 
när pandemin är över.

– Vi har jour och är standby dygnet 
runt. Jag tror att det kommer att finnas 
ett behov eftersom det är väldigt smidiga 
avmönstringar framför allt för svenskar. 
Det tar 10 till 15 minuter och så är man 
iland. Fördelen här i Öresund är att även 
om det blåser hur mycket som helst så 
kan vi alltid hitta lä vid Ven på något 
sätt. Fartygen behöver inte heller deviera 
alls utan vi kör ut och möter dem på de-
ras planerade rutt. Vi utgår från Lands-
krona, men vi kan hämta och lämna i 
vilken hamn som helst i Öresund. 

Besättningsbytena har kompenserat 
ganska bra för de svårigheter som pan-
demin har förorsakat passagerartrafiken, 
menar Peter Hartford.

– På vissa avgångar har vi fått dra ner 
passagerarantalet till hälften så att man 
kan hålla avstånd ombord. Tack vare 
Crew Changes har vi kunnat hålla be-
sättningar kvar utan att permittera dem 
och hålla verksamheten igång. Det har 
varit en bra komplettering i dessa tider.

Ljus framtid
Peter Hartford ser framtiden an med 
tillförsikt, inte minst tack vare förvärvet 
av Tilda.

– Vi kör nu ”all in” på skärgårdskryss-
ningar och kryssningsevent. Då talar vi 
om fyra till fem timmar långa kryssning-
ar runt Öresund. Vi satsar också stort på 
Ventrafiken med vårt nya fartyg. Sedan 
kollar vi även möjligheterna att med våra 
mindre båtar köra trafik till Ven från 
andra småhamnar.

Hartford Rederi AB är en relativt ny 
medlem i Skärgårdsredarna, men Peter 
Hartford ser stora fördelar med att vara 
medlem i föreningen.

– Jag är rätt så ny, det är andra året 
nu, men det är bra för man får ta del av 
förmånliga avtal till exempel när det 
gäller försäkringsbiten. Sedan är det ett 
nätverk som man kan ta del av. Utnyttjar 
man det nätverket rätt så är det en stor 
fördel. Om man får problem så finns 
det en förening med mycket kunskap i 
ryggen. Jag ser en stor fördel med det. 
Det är en bra mentalitet, vi hjälps åt i den 
här föreningen.

pär-henrik sjöström

Linda och Vike används vid besättningsbyten.
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Alla sjömäns värsta mardröm har blivit 
verklighet. Det brinner ombord, både på 
bildäck och i maskin. Tillsammans med 
en kollega letar sig brandmannen Birger 
Kjellqvist ner igenom det mörka och 
trånga fartyget till bildäcket. Ytterligare 
ett antal kollegor hjälper till med att dra 
slangen igenom korridorer och trapphus. 
Efter att ha släckt en brand i en bil tar han 
sig in i maskinrummet. Där slickas både 

däck och skott av eld. Hettan är enorm.
– Man blir väldigt trött av det här, det 

är lätt att få panik i masken eftersom and-
ningen inte känns naturlig, säger han. 

Scenariot är inte olikt vad som kan 
hända hos Färjerederiet på Hönöleden 
utanför Göteborg där Birger Kjellqvist 
och hans sju kurskamrater arbetar till 
vardags. De är hos Safetygruppen för att 
genomgå Basic safety refresher, vilken be-
höver förnyas vart femte år enligt STCW 
Manila.

Ett träningscenter för sjöfarten
Den 75 meter långa och 20 meter breda 
pråmen Stockholm Training Port i Fri-
hamnen har varit basen för Safetygruppen 
& Navigationsgruppens verksamhet 
sedan den invigdes i samband med före-
tagets tioårsjubileum i september 2020. 
I tre månader arbetade de med att bygga 
upp anläggningen på den från början helt 
tomma pråmen. Nu finns allt där, från 
brandfält och övningslivbåt till egen bryg-
ga för ribbåtar och utbildningslokaler.

– Anläggningen är specialdesignad för 

sjöfartens förhållanden, ingen annan har 
byggt ett brandfält för det. Det är byggt 
som ett fartyg med konferensdäck överst, 
därefter ett hyttdäck och längst ner bil-
däck och maskinrum, säger Calle Ortner, 
en av fyra delägare till Safetygruppen. 

Han har själv varit djupt engagerad i 
arbetet med att designa den nya anlägg-
ningen och anpassa den för att möta 
sjöfartens specifika utbildningsbehov. 
Idén var att samla allt på samma ställe.

– På många ställen behöver man ta sig 
ut till ett brandfält, men vi har vårt eget 
brandfält här samtidigt som vi också har 
livflottar och allt det andra, säger han. 

Calle Ortner leder själv övningen för 
Färjerederiets personal. Han ger tips på 
hur man bäst bär slangen för att den inte 
ska fastna och hur man kommunicerar 
över radio för att undvika missförstånd. 
När styrkan närmar sig bildäcket tänder 

Pråmen som blev till ett  
träningscenter för sjöfarten
Sedan hösten 2020 har Safetygruppen hållit kurser på sin specialanpassade pråm 
i Stockholm. Nu hoppas de kunna utveckla sin verksamhet med nya koncept.
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hjälp av en handhållen kontroll.

– Allt styrs via fjärrkontrollen som även 
har ett dödmansgrepp som jag måste 
hålla inne. Skulle jag ramla släcks all eld 
direkt. Dessutom sitter det massor av sen-
sorer som känner av om det skulle bli för 
mycket gasol eller för lite luft, säger han.

Tänkt på säkerhet och miljö
Förutom att beakta alla säkerhetsaspekter 
under arbetet med att designa plattfor-
men har anläggningen även utformats 
för att göra ett så litet klimatavtryck som 
möjligt.

– Sjöfarten ska vara klimatneutral och 
därför var gasol det enda alternativet. 
Dessutom vill vi ha friska brandmän som 
inte får sot och smuts på sig vilket det inte 
blir här. Men det är inga nyttiga gaser 
ändå så man måste ha andningsskydd. 

Calle Ortner berättar att han i sin roll 
som instruktör ofta möter människor 
med olika känslor inför övningarna. En 
del är laddade och peppade medan andra 
mer känner ångest och osäkerhet. För 
instruktörerna gäller det att möta alla 
sorter.

– Det är många som tycker att detta är 
en utmaning, men då är det min uppgift 
att hjälpa dem igenom. Det här är ingen 
styrkemätning eller tävling, det handlar 
om att träna och förstå hur man ska agera 
om det skulle hända. Skulle man inte orka 
dra ut en docka är det inget misslyckande, 
utan en insikt om hur jobbigt det är. Går 
man vilse har man fått en insikt om att 
man kan göra det, säger Calle Ortner. 

Arbetar med en bryggsimulator
Peter Österman har arbetat som instruk-
tör på Safetygruppen i sex år. Han visar 
runt på pråmen, allt från livbåten och 
omklädningsrummen med brandutrust-
ningar i pedantisk ordning till utbild-
ningslokalerna. I några av de vita barack-
erna planeras nästa koncept som ska bli 
verklighet under året, en bryggsimulator 
där det ska gå att genomföra kursmoment 
för besättningar på små och stora fartyg.

– Då kan dels de som går navigations-
utbildningen torrköra här. Dessutom kan 
vi knyta ihop anläggningen ännu bättre. 
Om det går ett brandlarm kan farty-
gets ledningsgrupp träffas här och leda 
operationen. Det är den stora ynnesten vi 
har med att ha byggt upp sitt eget utbild-
ningscenter, vi kan anpassa oss efter flödet 
i kurserna i stället för att kurserna ska 
behöva anpassas efter byggnaden.

christopher kullenberg rothvall

Ett flytande 
säkerhetscenter
Namn: Safetygruppen & Navigationsgrup-
pen Sverige AB.
Antal anställda: 14.
Huvudkontor: Stockholm.
Gör: Safetygruppen är en helhetsleverantör 
av säkerhetskurser för sjöfarten och var 
först i Sverige med att bli godkända av 
Transportstyrelsen för att utbilda i STCW 
Manila. De fyra delägarna till företaget har 
en bakgrund som marinofficerare med 
erfarenheter från sjöräddningen och rädd-
ningstjänsten.

 
Anläggningen är specialde-
signad för sjöfartens förhållan-
den, ingen annan har byggt 
ett brandfält för det.

Ovan: Personalen från Färjerederiet pustar ut efter övningen.
Mitten: En av bilarna på bildäck som brinner. 
Botten: Instruktör Calle Ortner förklarar övningen för kursdeltagarna från Färjerederiet.
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Det är många som tycker att 
detta är en utmaning.
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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.

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 

Efter att ha legat sjunken utanför Norr-
köping sedan 1996 är nu sagan slut 
för det gamla ångfartyget Legend från 
1906. Nu är fartyget bärgat och skrot-
ningen påbörjad.

I över 25 år har den över 115 år gamla 
finskbyggda skärgårdsbåten Legend legat 
och vittrat sönder på båtkyrkogården 
vid Karlsro Marina utanför Norrköping. 
Men i början av december förra året 
inleddes ett arbete på uppdrag av Norr-
köpings kommun för att bärga fartyget 
tillsammans med ytterligare ett antal 
vrak som legat på platsen i åratal.

Företaget Amfimarin fick uppdraget 
att utföra bärgningen. Med hjälp av As-
sistancekårens bärgningsbilar lyckades 
de i slutet av januari dra upp Legend på 
land inför ögonen på både journalister 
och nyfikna åskådare.

– Legend har legat på det här gamla 
varvets mark och är egentligen lite av ett 
sidoprojekt som vi gjort när vi ändå varit 
här ute för att ta upp de andra båtarna, 
säger Sebastian Brunes från Amfimarin i 
samband med bärgningen till en repor-
ter från Sveriges Radios lokalkanal P4 
Östergötland och fortsätter:

– Bakom Legend låg ytterligare nio 
båtar som bara har stuckit upp lite ur 
vattnet så de har inte många människor 
sett, säger han.

Ett känt utflyktsmål
Hur länge de olika båtarna legat där är 
oklart, men Legend har legat där sedan 
slutet av 1994. Två år senare sjönk far-
tyget och har genom åren blivit ett känt 
utflyktsmål för fotografer och människor 
som gillar övergivna platser. 

– Många av båtarna har kommit till 
varvet och skulle väl förmodligen ha 
gått upp på slipen här, men så har de inte 
haft råd eller möjlighet. Eller så har de 
bytt ägare eller så har något annat hänt 
som gjort att de blivit liggande så att de 
har sjunkit, säger Sebastian Brunes till 
Sveriges Radio.

Genom åren har det funnits en växan-
de oro för det allt mer akuta miljöhotet 
som fartygen utgjort, vilket fått kommu-
nen att agera. Och Sebastian Brunes och 
hans företag hittade en del saker som 
inte bör ligga i en marin miljö.

– Det har väl varit en del överrask-
ningar, man vet ju aldrig hur det är inne 
i en sådan båt som sjunkit. Vi har hittat 

lite motorer, bränsletankar och olja som 
vi tagit hand om och som tagit lite tid att 
få upp. Sedan låg här även en stor pråm 
som var lite större än vad många trodde. 
Den var fylld med sprängsten och be-
tong, säger han. 

Byggdes i Finland
Legend byggdes 1906 på Warkaus Bruk 
i Leppävirta i Finland som ett ångfar-
tyg och levererades till ett rederi som 
trafikerade landets största sjö Saimen. 
Då hette hon Punkaharju efter en stad 
med samma namn. Efter en kraftig brand 
1967 byggdes fartyget om till dieseldrift.

Fartyget har gått som turbåt på Sai-
men med olika ägare fram till 1987 då 
fartyget såldes till Archipelago Cruise AB 
i Mariehamn och döptes om till Legend. 
Hon fortsatte som charterbåt och även 
restaurangbåt i Mariehamn fram till 
slutet av 1994 då Bråvikens Skärgårdstu-
rer AB i Norrköping köpte henne. Man 
inledde renoveringsarbeten på fartyget 
på varvet på Karlsro där det upptäcks att 
skrovet var i mycket dåligt skick. Reno-
veringen fortsatte aldrig och fartyget blev 
liggande tills nu.

christoper kullenberg rothvall

Nu har Legend blivit en legend

n
iklas luks

28 ★ Skärgårdsredaren 1 - 22  Skärgårdsredaren 1 - 22 ★ 29 



 

Från kust & hav

Kostervind såld till Väderötrafiken 
Kosterbåtarna har sålt katamaranen Kostervind till 
Väderötrafiken. Fartygets nya hemmahamn blir Torekov. 
Kostervind är byggd i Norge 1995 och har kapacitet för 97 passa-
gerare. 

Ny sommartrafik mellan Bergs slussar och Linköping
Hammarö Sjötrafik inleder den 21 maj 2022 trafik mellan 
Linköpings centrum till Bergs Slussar vid Göta kanal. Restiden 
med passagerarbåten Stockholm beräknas ta omkring 75 minu-
ter inklusive en slussning i Nykvarns sluss i Kinda kanal.

Båtlinjen kommer att trafikeras lördagar fram till midsommar 
för att under sommaren avgå två gånger om dagen i vardera 
riktningen fram till mitten av augusti. Den sista halvan av augusti 
kommer linjen också att erbjudas men då med en daglig tur i var-
dera riktningen under helgerna.

Den drygt 15 meter långa träbåten Stockholm har 65 sittplatser 
ombord och erbjuder även möjlighet att ta med upp till fyra cyklar 
per avgång.

– Det känns jättekul att äntligen etablera oss i Linköping. Att 
vi dessutom startar trafiken mellan Linköping via Kinda kanal till 
Bergs slussar vid Göta kanal samma år som Göta kanal fyller 
200 år känns riktigt roligt, säger Dan Hedegren, vd på Hammarö 
Sjötrafik.

Tedno inleder trafik i april 
Stavsnäs Båttaxi, Skärgårdstrafik och Charter AB:s nyförvärv 
Tedno anlände i mitten av januari till Stavsnäs efter en 35 timmars 
resa från tidigare hemmahamnen i Stavanger. Rederiets nya 
flaggskepp kommer nu att genomgå viss ombyggnad och anpas-
sas till svenska krav innan hon sätts i trafik under april månad.

Skrotningsstöd kan åter sökas för torskfisket i Östersjön 
Regeringen har beslutat om att skrotningsstödet ska kunna sö-
kas på nytt. Anledningen är att nollkvot för riktat fiske efter torsk 
i Östersjön har ökat intresset för skrotningsstödet. Fiskare som 
tidigare inte ansökt om skrotningsstöd får nu åter möjligheten att 
ansöka om stöd för att skrota sitt fiskefartyg. Jordbruksverket är 
handläggande myndighet för stöd inom ramen för havs- och fis-
keriprogrammet och därmed också för skrotningsstödet.
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Tycker det är krångligt med egenkontrollen. Lugn.

fartygskollen.se

Osäker på om du uppfyller alla krav från Transportstyrelsen. Lugn.

fartygskollen.se

Mer information om våra förmånliga avtal  
hittar du på medlemssidorna.

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!

Volvo Penta och Danfoss Power Solutions samarbetar
Volvo Penta och Danfoss Editron-division etablerar ett samar-
betsavtal med målsättning att ta sjöfartens elektrifiering till en 
ny nivå, uppger företagen i ett pressmeddelande. Partnerskapet 
ska bidra till att ta nästa steg inom hållbara kraftlösningar för att 
leverera framtidssäker teknik av högsta kvalitet till kunderna. 

Genom samarbete i forskning och utveckling kommer Volvo 
Penta och Danfoss Editron-division att snabbt kunna leverera 
robusta, pålitliga och effektiva elektrifieringspaket till en stor del 
av den marina kommersiella marknaden. Samarbetet sträcker 
sig från design ända fram till installation, driftsättning och efter-
marknadssupport.

– Detta partnerskap gör oss till en sann systemintegratör. 
Båda våra företag är starka aktörer inom våra respektive om-
råden, säger Peter Granqvist, Chief Technology Officer, Volvo 
Penta. 

Förlängt verksamhetsbidrag till Skärgårdarnas Riksförbund
I syfte att fortsatt bidra till att stödja insatser som förbättrar 
möjligheterna för fler att bo och verka i skärgårdsområden har 
regeringen i januari 2022 beviljat Skärgårdarnas Riksförbund 
verksamhetsbidrag med 5 475 000 kronor för åren 2022–2024.

– Regeringen ser mycket positivt på det arbete som 
Skärgårdarnas Riksförbund gör för att utveckla arbete, boen-
de, service och miljö för boende och besökare i våra skärgår-
dar och på våra öar, säger landsbygdsminister Anna-Caren 
Sätherberg i ett pressmeddelande från regeringen.

Vidare uppges att regeringen anser att Skärgårdarnas 
Riksförbund bedriver ett betydelsefullt arbete för att synliggöra 
skärgårdarnas och öarnas särskilda förutsättningar och möj-
ligheterna att bo, verka och leva i hela landet. Regeringen har 
beviljat Skärgårdarnas Riksförbund bidrag sedan 1998, senast 
för perioden 2019–2021 med 5 475 000 kronor.

Candela Technology flyttar huvudkontoret till Frihamnen
Stockholms Hamnar och Candela Technology AB har tecknat 
hyresavtal om 830 kvadratmeter lokaler i Magasin 2 i Frihamnen 
i Stockholm. Inflyttning beräknas ske under våren 2022. 
Candela Technology avser även att hyra ytterligare yta på kajen 
till en avancerad prototypverkstad.

– Att bygga upp världens modernaste test- och utveck-
lingscenter för elektriska båtar just i Frihamnen känns fantas-
tiskt kul. Det är en levande marin miljö som ligger både nära 
Stockholms kärna och skärgården. Vi tror att det blir ett lyft för 
oss, Frihamnen och för stockholmarna, säger Mikael Mahlberg, 
kommunikationschef på Candela Technology.

I Frihamnen ska Candela utveckla den teknik som möjliggör 
färjan Candela P-30, världens första bärplansfärja, som kommer 
att tas i trafik av Region Stockholm år 2023, uppger Stockholms 
Hamnar i ett pressmeddelande.

– Det är en perfekt match och härligt för Stockholms Hamnar 
att välkomna en hyresgäst som blandar marin innovation med 
hållbarhet. Vi ser fram emot att ännu en välkänd och kreativ hy-
resgäst flyttar hit och sätter sitt eget avtryck i Frihamnen, säger 
Fredrik Lindstål (C), ordförande Stockholms Hamn AB.

Miljömärkt rostskyddsfärg från Tikkurila 
Tikkurila, börjar sälja den svanenmärkta rostskyddsfärgen 
Fontezinc HR i Europa. Färgen utvecklades ursprungligen för 
Nasa på 70-talet. Man skapade en vattenburen zinksilikat som 
både kunde stå emot korrosion och skydda uppskjutnings-
ramperna från den värmechock som uppstår vid uppskjutning. 
Tikkurila har i dag ensamrätt att sälja produkten överallt i värl-
den utom i Nordamerika.

Fontezinc HR är världens första Svanenmärkta rostskyddsfärg. 
Den innehåller zink som till 96 procent är återvunnet från källsor-
terat skrot och färgen är sammansatt så att den inte kan slippa 
ut i miljön, uppger Tikkurila. Enligt företaget är färgen lämplig  för 
bland annat marina miljöer, vattenreningsverk, vattenkraft och 
vindkraft.
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Tycker det är krångligt med egenkontrollen. Lugn.

fartygskollen.se

Osäker på om du uppfyller alla krav från Transportstyrelsen. Lugn.

fartygskollen.se

FRAKTTRAFIK
– för en levande skärgård

Läs mer på www.styrsobolaget.se

NORTHERN ENERGY & SUPPLY

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

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

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
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Färre i sjönöd 2021
Sjöfartsverket genomförde strax över 1 100 sjöräddningsinsats-
er under 2021, vilket är en minskning med fem procent jämfört 
med året innan. Grundstötningar och motorhaverier tillhörde 
några av de vanligaste larmorsakerna under fjolåret, uppger 
verket i ett pressmeddelande.

– Fritidsbåtarna stod för den breda majoriteten av våra sjö-
räddningsinsatser i fjol. Larmorsakerna har varierat och handlat 
om alltifrån motorhaverier och grundstötningar till snabba vä-
deromslag, vilket bidragit till att fritidsbåtsägaren hamnat i ett 
utsatt läge, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets 
nationella Sjö- och flygräddningscentral.

Storstadsregionerna stod för den största andelen sjörädd-
ningsinsatser och allra flest genomfördes i Västra Götalands län 
(265), följt av Stockholms (242) och Skåne (151) län.

Under året utförde Sjöräddningssällskapet 4 900 förebyggande 
utryckningar, att jämföra med 5 034 året innan och 3 300 stycken 
år 2019. De akuta uppdragen då det rådde fara för liv minskade 
något, dock låg de förebyggande utryckningarna med enklare 
hjälp kring bogsering, motorhaverier och grundstötningar, kvar 
på samma höga nivåer.

Nya slussar i befintlig sträckning utreds ytterligare
Att bygga slussar på en ny plats i Trollhättan får stora konse-
kvenser för staden, invånarna, natur och kulturmiljöer – oavsett 
var den nya placeringen blir, uppger Trafikverket.

– Därför tittar vi nu på befintlig sträckning igen och ska ytterli-
gare genomlysa det alternativet, säger Mikael Rintala, projektle-
dare på Trafikverket.

I sin utredning kommer Trafikverket bland annat att titta 
på om det är tekniskt möjligt att bygga i befintlig sträckning, 
byggtider, risker och kostnader. Man kommer också att se över 
konsekvenserna för företagen i Vänerregionen som är beroende 
av sjöfarten för sina transporter. Tidigare utredningar har gjort 
bedömningen att de negativa konsekvenserna för dem blir för 
stora eftersom kanalen måste stängas av under flera år om man 
bygger i befintlig sträckning. Utredningen beräknas vara klar 
senare i vår. Om den visar att tidigare bedömningar är riktiga 
behöver samrådet inte göras om. Men om den visar att det är 
möjligt att bygga i befintligt läge på ett sätt Trafikverket inte för-
utsett behöver verket genomföra ett nytt samråd.

Biogasanläggning i Gladö Kvarn blir störst i norra Europa
Andra halvåret 2023 beräknas den utbyggda anläggningen i 
Gladö Kvarn på Södertörn för produktion av flytande biogas 
bli klar. Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner kronor i 
anläggningen som kommer att flytandegöra biogas från Gladö 
Kvarn men också från produktionsanläggningen i Henriksdal i 
Stockholm. Naturvårdsverkets program Klimatklivet har beviljat 
investeringsstöd om 135 miljoner kronor till projektet.

Anläggningen kommer att producera 220 GWh flytande 
biogas per år och blir därmmed den största i sitt slag i norra 
Europa. Som jämförelse motsvarar 220 GWh en energimängd 
på 22 miljoner liter diesel.

– Efterfrågan på flytande biogas pekar starkt uppåt. Flytande 
biogas används i allt större utsträckning inom tunga transporter, 
men vi bedömer att det i framtiden även kommer att finnas en 
marknad inom shipping och industri, ja även i framställningen 
av fossilfritt stål förväntas biogasen få en viktig roll. Dessutom 
ökar tillgången på insatsvaror för att framställa biogas. Därför 
har vi tillsammans med våra samarbetspartners beslutat satsa 
på denna utbyggnad som gör anläggningen på Gladö Kvarn 
till norra Europas största, säger Matti Vikkula, koncernchef för 
Scandinavian Biogas, i ett pressmeddelande.

M
A

T
S

 R
Y

D
E

/S
JÖ

R
Ä

D
D

N
IN

G
S

S
Ä

LLS
K

A
P

E
T

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

Elkonverteringar 2020

m/s Sylvia m/s Lotten Oaxens linfärja

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

M
A

N
A

G
EM

ENT SYSTEM CERTIFIC
ATIO

N

ISO 9001   ISO 14001

Elkonverteringar 2020

m/s Sylvia m/s Lotten Oaxens linfärja

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

M
A

N
A

G
EM

ENT SYSTEM CERTIFIC
ATIO

N

ISO 9001   ISO 14001

m/s Sylvia

Elkonverteringar 2020

m/s Sylvia m/s Lotten Oaxens linfärja

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

M
A

N
A

G
EM

ENT SYSTEM CERTIFIC
ATIO

N

ISO 9001   ISO 14001

Elkonverteringar 2020

m/s Sylvia m/s Lotten Oaxens linfärja

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

M
A

N
A

G
EM

ENT SYSTEM CERTIFIC
ATIO

N

ISO 9001   ISO 14001

m/s Lotten

Elkonverteringar 2020

m/s Sylvia m/s Lotten Oaxens linfärja

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

M
A

N
A

G
EM

ENT SYSTEM CERTIFIC
ATIO

N

ISO 9001   ISO 14001

Elkonverteringar 2020

m/s Sylvia m/s Lotten Oaxens linfärja

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

M
A

N
A

G
EM

ENT SYSTEM CERTIFIC
ATIO

N

ISO 9001   ISO 14001

Oaxens 
linfärja

Elkonverteringar 2020

El&Marinteknik helsida.indd   1El&Marinteknik helsida.indd   1 2020-11-20   11:142020-11-20   11:14

Tycker det är krångligt med egenkontrollen. Lugn.

fartygskollen.se

Osäker på om du uppfyller alla krav från Transportstyrelsen. Lugn.

fartygskollen.se

34 ★ Skärgårdsredaren 1 - 22



 

Två dödsfall inom yrkessjöfarten 2021
Enligt Transportstyrelsens preliminära statistik för 2021 har två 
personer omkommit respektive saknas i sjöolyckor inom svensk 
yrkessjöfart. Under fjolåret omkom totalt 21 personer i fritidsbåt-
olyckor. Av de omkomna är två kvinnor och resterande män.

Majoriteten av de förolyckade är äldre än 40 år. Det vanligaste 
åldersspannet är 60-69 år (6 personer), följt av 40-49 år (5 perso-
ner) och 70-79 år (4 personer).

Närmare hälften, 9 personer, omkom på insjöar, 5 i skärgården, 
4 i hamnmiljöer och 4 vid bryggor. 3 av olyckorna kopplas till vat-
tenskotrar.

Att förebygga olyckor i båtlivet är en av Transportstyrelsens 
viktigaste uppgifter och det förebyggande arbetet är grundläg-
gande för ett tryggt båtliv.

– Det absolut viktigaste när det kommer till sjösäkerhet är alltid 
använda flytväst, avstå från alkohol när man är ute på sjön och att 
vattensäkra mobilen så att man kan larma om olyckan är framme, 
säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

Tillsammans med andra myndigheter och organisationer i 
Sjösäkerhetsrådet arbetar Transportstyrelsen aktivt för att det 
svenska båtlivet ska vara så säkert som möjligt.

Antalet omkomna inom den svenska yrkessjöfarten har varit 
lågt under de senaste tio åren. Men under 2021 inträffade två 
sjöolyckor med dödsfall (1 omkommen, 1 saknad) på svenska 
båtar. Gemensamt för de båda olyckorna var att de inträffa-
de på arbetsbåtar under 15 meter. Det är en riskgrupp som 
Transportstyrelsen tidigare har pekat ut och till och med 2022 
ligger därför fokus i tillsynsarbetet på just denna fartygsgrupp.

Totalt har 10 personer omkommit inom den svenska yrkessjö-
farten sedan 2012.

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

Viking Life Saving Equipment Sverige
Niklas Oscarsson är sedan 1 de-
cember 2021 ny Country Manager 
för Viking Life-Saving Equipment i 
Sverige. Det är en nytillsatt roll och 
målet är att stärka Viking Life Saving 
Equipments organisation och verksam-
het i Sverige. Niklas kommer närmast 
från Blidösundsbolaget AB där han har 
verkar som bland annat affärschef och 
även som operativ chef. Han har mer än 

25 års erfarenhet av shipping, både på rederisidan, marin försäk-
ring och inom myndigheter.

Philip Henning är sedan 1 november 
2021 ny Service Manager för Viking 
Life-Saving Equipment i Sverige. Philip 
har under sin senaste anställning för 
NDE Offshore AB bland annat arbetat 
med försäljning samt inom operativa 
delen. I grunden är han sjöbefäl med 
närmare 20 års erfarenhet från sjöfarten 
där han haft befattningar bland annat i 
marinen, utsjöfart, norsk offshore samt 

skärgårdstonnage inom Stockholm. Tillsammans med Niklas 
Oscarsson kommer Philip att förvalta och stärka befintliga samt 
nya kundrelationer framöver för Viking Life-Saving Equipment 
Sverige.

Nordisk Marinförsäkring
Jan Limnell blir i maj 2022 Deputy 
Managing Director och Underwriting 
Director i Nordic Marine Insurance 
Ltd (Nordisk Marinförsäkring AB) i 
Stockholm. Han har bred erfarenhet 
av sjöfart och sjöförsäkring och har i 
närmare 30 år tjänstgjort på Alandia. 
Jan Limnell har också varit aktiv inom 
internationellt sjöförsäkringssamarbete 
och har bland annat varit ordförande för  

Cefor och viceorförande för IUMIs Hull committee.

The Swedish Club
Det ömsesidiga försäkringsbola-
get The Swedish Club har utsett 
Thomas Nordberg till ny vd efter Lars 
Rhodin. Bytet av vd sker vid årsskif-
tet 2022/2023 då Lars Rhodin avgår 
med pension efter 15 år på vd-posten. 
Thomas Nordberg har en L.L.M. Master 
of Law från Lunds universitet och har 
studerat sjörätt vid Institute of Maritime 
Law i Oslo.

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
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Folk och företag

• 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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Hem till skärgården
Sommaren 2020 stod det klart – Berg 
Propul sion återuppstod som varumär-
ke. Från 2013 till dess hade den anrika 
propellertillverkaren med bas på Öck-
erö verkat under namnet Caterpillar. Nu 
stadfästs återetableringen i Sverige genom 
att all tillverkning i Asien flyttar hem till 
öarna.

Berg Propulsion har i flera omgångar 
haft utländska ägare men har hela tiden 
verkat utifrån Göteborgs norra skärgård. 
I dag ligger huvudkontoret precis vid Tra-
fikverkets färjeläge på Hönö.

Startade på Hälsö
Företagets historia tar sin början 1912, 
då Johan W Berg från egen smedja och 
slip på Hälsö började göra reparations-
arbeten. Verksamheten utvecklades till 
varv och 1918 startade han tillverkning 
av vridbara propellerblad, vilket skulle bli 
den stora framgångsprodukten. 

Det var Stefan Sedersten som 2020 
köpte verksamheten från Caterpillar, 
med ambitionen att återskapa den unika 
Berg-andan med nära kundkontakt men 
bibehålla strukturen och professionalis-
men som Caterpillar förde in i bolaget.

Effektivare produktionsstyrning
Just nu pågår en omfattande process av 
etablering på hemmaplan för Berg Pro-
pulsion, med såväl invigning av en ny 
fabriksanläggning som rekrytering av en 
mängd anställda.

– Det stora för oss nu är konsolidering-
en av produktionen, att vi centraliserar 
allt här i Sverige. Vi delade fabriksloka-
ler med Caterpillar i Singapore och kom 
fram till att det är fördelaktigare för oss 
att ut öka här i Sverige och få en effektiva-
re styrning av produktionen, säger Emil 
Cerdier, produktdirektör.

Sedan Berg Propulsion startade pro-

duktion i Asien för att komma nära sin 
kundbas främst inom byggnation av 
offshorefartyg har marknaden förändrats. 
Offshore utgör i dag en mycket mindre 
del av kakan för Berg Propulsion. Nu-
mera arbetar företaget mer fördelat över 
flera fartygssegment, med viss tonvikt på 
tankers samt roro- och ropax de senaste 
åren, berättar Jonas Granath, produkt-
chef för systemintegration.

– Vi har bland annat Stenas E-Flex-
ers, vi har sju båtar i den serien, och de 
sista månaderna har vi haft mängder av 
projekt på containerbåtar. På dem är det 
åttameterspropellrar. Vissa delar som de 
stora axlarna är det på gränsen att vi kan 
tillverka i vår fabrik här, säger han.

Konsekvenser av fraktmarknaden
Ross Franken förklarar att man kan dela 
upp axellinan i flera kortare samman-
kopplade axlar, men de största dimensi-
onerna av axlar får de låta tillverka på 
andra ställen.

Förutom ökningen av produktion till 

Berg Propulsion är i slutfasen av återetableringen hemma i Sverige – snart 
slår dörrarna upp till en ny fabrik.
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Berg Propulsion har återuppstått som svenskt varumärke och flyttar nu hem all produktion från Asien till Hönö och Öckerö. Emil Cerdier, Ross 
Franken och Jonas Granath utanför den snart färdiga fabriken på norra Öckerö.

containersegmentet påverkar de rådande 
villkoren på fraktmarknaden företaget på 
flera olika sätt. 

– Det är jättebra för oss att det byggs 
mycket lastbåtar. Men det blir logistik-
konsekvenser också och vissa kostnader 
har gått upp mycket för oss, med fraktra-
ter som är väldigt svåra att förutse när vi 
ska teckna kontrakt. Det är också brist på 
vissa komponenter på grund av covid, sä-
ger Emil Cerdier.

Rekrytering pågår
Med samlad produktion i Sverige effekti-
viseras användningen av resurser när fö-
retaget inte längre måste ha dubbla funk-
tioner fördelade på två länder, inte minst 
på personalsidan. Just nu är det många 
som behöver rekryteras.

– Vi anställer mycket nu när vi tar till-
baka produktionen till Sverige och covid-
pandemin ställer till det för oss en aning 
både när det gäller leverans av byggma-
terial och rekrytering. Men överlag är vi 
nöjda med responsen, vi är nära våra mål 
för rekryteringen. Alla på företaget och 
även kunder och leverantörer är väldigt 
entusiastiska över att vi flyttar hem pro-
duktionen. Det är verkligen en spännande 
process, säger Ross Franken.

Emil Cerdier säger att de först var lite 
oroliga över hur kunderna skulle reagera 
på steget bort från Caterpillar och att de 
flyttar hem allt, men farhågorna har kom-
mit helt på skam – kunderna är jätteglada.

– Det finns mycket stolthet i historiken 
som är ända från 1912 och i att Berg ägs 
av någon på öarna igen, säger han.

Jonas Granath har själv mycket historia 
i företaget.

– Jag blev anställd 1979, i det här rum-
met faktiskt. Och det finns kunder på 
fiske sidan som har varit med ända sedan 
början, säger han.

Fokus på hela framdriften
Många av de anställda tar en färja till job-
bet som har thrustrar från Berg Propul-
sion installerade.

– I alla fall en av Trafikverkets båtar på 
Hönöleden har våra azimuththrustrar. 
Det är roligt att vi finns i närheten, säger 
Emil Cerdier.

Aktuella fokusområden på Berg Propul-
sion är energioptimering och systeminte-
gration. Företaget vill utvecklas vidare i att 
ta ett större grepp om framdriftssystemet 
på nybyggen.

– Det är ett uttalat mål för oss att vi vill 
förflytta oss från att vara komponent- 
och produktleverantör mot att vara en 
solutions provider, där vi tar ett större 
utvecklingsansvar för framdriftssystemet. 
Vi levererar till alla storlekar av kunder 
och båtar. Vi är en fristående leverantör 
och det är alltid intressant att hitta nya 
områden att expandera inom, säger Emil 
Cerdier. 

anna janson
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Alla på företaget och även 
kunder och leverantörer är 
väldigt entusiastiska över att  
vi flyttar hem produktionen.

Propellerjätten  
på Hönö och Öckerö
Namn: Berg Propulsion
Antal anställda: 220
Huvudkontor: Hönö. Tillverkningsan-
läggningar och kontor även på Öckerö. 
Kontor i Dubai, Shanghai, Guangzhou och 
Singapore.
Gör: Världsledande på propellrar med 
ställbara blad. Tillverkar och utvecklar 
framdrivningssystem till fartyg, inklusive 
propellrar, thrustrar och kontrollsystem 
samt integrerade hybridsystem. Aktuella 
fokusområden är systemintegration och 
energioptimering.

Den nya anläggningen är betydligt rymligare med ordentlig takhöjd. Ross Franken visar runt.

Propellrar av typen MPP 550F, levererade 
till en 40-meters patrullbåt med upp till 29 
knops fart.

Svarv i den befintliga fabrikslokalen.
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Sedan projekteringen av nya färjor för 
trafik över Göta älv inleddes 2013 har 
erfarenheter från driften av de redan 
levererade enheterna inneburit att desig-
nen har finslipats samtidigt som ombord-
tekniken har utvecklats. Seriens fjärde 
och sista fartyg Eloise är till sin teknik ett 
helt annat fartyg än de två första Älveli 
och Älvfrida.

– Fartygens dimensioner är oförändra-
de och det gäller även för propelleraggre-
gaten. I huvudsak är själva konceptet för 

passagerarutrymmena det samma även 
om vissa förbättringar har gjorts. Men 
den största förändringen skedde nog i 
maskineriet efter att Västtrafik beslutade 
att seriens föregående färja Elvy skulle 
bli en hybrid, berättar Mikko Juva, chef 
för projekthantering på varvet.

– Med Eloise fördubblas kapaciteten 
för elanslutningen. Fartyget kan lad-
das med dubbel hastighet även om det 
fortfarande inte är snabbladdning. Med 
flera fartyg i drift och mindre justeringar 
och samordning i deras tidtabeller är det 
möjligt att få in en laddningsperiod på 
dagen och då kan detta fartyg helt opere-
ras med eldrift på den nuvarande linjen. 
Även med Elvy, som har mindre ladd-
ningskapacitet, är det möjligt att komma 
mycket nära eldrift, tillägger han.

Mikko Juva var projektchef under 
byggnationen av Elvy, medan projektet 

Eloise från varvets sida leds av Antti 
Vikainen.

Holländska batterier
Litiumjonbatterierna på Eloise har 
levererats av nederländska EST Floattech 
och är av deras typ Green Orca Series.

– Säkerhetskraven för batterier är i 
en klass för sig vad gäller fartyg. Det är 

Eloise, Västtrafiks nya hybridfärja från det finska varvet Uudenkaupungin 
Työvene i Nystad får bland annat 20 procent större batterikapacitet än seriens 
föregående fartyg Elvy.

Batterihybriden Eloise i 
trafik i sommar

mer effektivt skyddade med flera system, 
vilket också ökar deras fysiska storlek. 
Systemen är typgodkända och testade. 
Varje modul är skyddad och inkapslad 
så att den inte sprider sig till de intillig-
gande om det uppstår en brand. Ombord 
finns 120 sådana moduler som alla är 
luftkylda, förklarar Antti Vikainen.

Han påpekar att denna typ av bat-
terier ger stor kapacitet framom stort 
effektuttag.

– Fartyget körs med små effektuttag 
och därför räcker luftkylning till vilket 
är tekniskt enklare och eliminerar risker 
för interna vattenläckage i modulen. Sys-
temet har visat sig vara mycket pålitligt i 
det föregående fartyget Elvy.

Även på seriens första två fartyg finns 
utrymme reserverat för batterier. Tills 
vidare är emellertid maskineriet die-
sel-elektriskt och fartygen har därför två 
dieselgeneratorer medan batterihybrider-
na Elvy och Eloise har endast en.

Långt samarbete
Varvets vd Juha Granqvist säger att pro-
jektet ända sedan starten kännetecknats 
av nytänkande från beställarens sida.

– Västtrafik började då leta efter något 
som inte ännu fanns på marknaden. I 
sin offertförfrågan specificerade de en 
design för skyttelfärjor som inte fanns 
någonstans färdig. Redan de två för-
sta förbereddes för eldrift och de två 
följande utrustades med batterier. Det är 
verkligen fint att offentliga sektorn visar 
vägen och driver utvecklingen framåt 
och kräver någonting bättre.

Han är glad över att Västtrafik starta-
de detta ambitiösa projekt och tror att 
varvet har kunnat svara mot de krav och 
önskemål som framförts.

– Vi har haft ett långt och givande 
samarbete som jag tror att båda parter 
har vunnit på. Projektet har också varit 
mycket viktigt för oss, vi har varit med 
om att utveckla en helt ny produkt som 
har förbättrats under resans gång.

När Älveli och Älvfrida beställdes 
2013 ingick optioner på ytterligare två 
fartyg. Optionerna utmynnade i beställ-

ningen av Elvy 2017 och Eloise 2021.
Juha Granqvist säger att trenden 

under de senaste åren är att förfrågning-
arna gäller fartyg med hybriddrift.

– För mindre passagerarfartyg på 
kortare rutter gäller nästan alla förfråg-
ningar hybridlösningar. Dessutom ökar 
intresset kraftigt för autonoma lösningar. 
Till exempel Trafikverket Färjerederi-
et har inlett upphandling av fyra nya 
vägfärjor med autonoma egenskaper. 
Befälhavaren kommer knappast att 
försvinna, men verksamhetsbilden kom-
mer troligtvis att förändras då allt mer 
funktioner sköts med automatik.

Provtur i isfritt vatten
Skrovet till Eloise är i sin helhet byggt vid 
varvet i Nystad. Ombord på Eloise pågår 
nu provkörning och tester av utrustning 
och ombordsystem vid utrustningskajen. 
Juha Granqvist räknar med att fartyget 
kommer att bli färdigt under februari. 

När fartyget kan gå ut på provtur 
beror på när vattnet utanför Nystad blir 
isfritt. Även om propelleraggregat är 
isförstärkta och även skrovet i viss grad 
så är fartyget inte konstruerade för gång 
i is. Men några problem med att hålla 
leveranstiden blir det inte även om det 

skulle bli mycket is under vårvintern, 
försäkrar Juha Granqvist.

– Eloise ska enligt kontraktet levereras 
senast i slutet av juni 2022 och hon är 
redan nu långt färdigställd. Vi ser att 
många varv offererar fartyg till väldigt 
låga priser med korta leveranstider i 
offentliga upphandlingar. Leveranserna 
tenderar att bli kraftigt försenade, men 
vår ambition är att alltid försöka levere-
ra i tid. Med Elvy hade vi problem som 
vi inte kunde påverka eftersom leveran-
tören av batterierna gick i konkurs.

Opereras av Styrsöbolaget
Eloise och hennes tre systerfartyg ägs av 
Västtrafik. Drift och bemanning sköts av 
AB Göteborg-Styrsö Skärgårdstrafik – i 
dagligt tal Styrsöbolaget – som ingår i 
Transdev. Fordonsförvaltare Stefan Nord 
på Västtrafik berättar att seriens tre 
första färjor Älvfrida, Älveli och Elvy har 
fått ett mycket positivt bemötande från 
kunderna. Det gäller särskilt Elvy som är 
hybriddriven.

– När vi beställde Älvfrida och Älveli 
var tanken att de skulle vara hybridbå-
tar men tekniken var ännu inte så långt 
framme att det gick att realisera då när 
man började skissa på det här 2013. 

 
Vi har haft ett långt och 
givande samarbete som jag 
tror att båda parter har vunnit 
på.

Eloise vid utrustningskajen vid varvet Uudenkaupungin Työvene i Nystad.

Överst projektchef Antti Vikainen, ovan bryggan under utrustning. 

Eloise
Typ: Dubbeländad hybridfärja
Varv: Uudenkaupungin Työvene, Nystad, 
Finland.
Planerad leverans: våren 2022
Ägare: Västtrafik
Bemanning, drift, underhåll:  
AB Göteborg-Styrsö Skärgårdstrafik 
(Styrsöbolaget)
Längd: 33 m 
Bredd: 9 m
Fart (max): 11 knop
Antal passagerare: 298
Antal cyklar: 80

Resultat av namntävling
Den nya färjans namn valdes efter en 
namntävling för allmänheten. Närmare 
100 personer föreslog Eloise som juryn 
med representanter från Västtrafik och 
Styrsöbolaget efter en ganska snabb 
överläggning utsåg till vinnare.

Västtrafik uppger att tusentals kreativa 
namnförslag kom in, nästan dubbelt så 
många som 2018 inför dopet av Elvy. En 
hel del innehöll göteborgshumor som 
exempelvis Glenn-Elen, Queen Elizabåt, 
Elån Plask och Gör-El.
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Från vänster Staffan Sjöling (SSPA) samt Pontus Leyonberg och Alaa Kadoun (Styrsöbolaget) 
på besök på varvet för att inspektera hur bygget framskrider.
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Batterikapaciteten har utökats på Eloise. 

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

De konstruerades i stället som konven-
tionella färjor vad gäller dieselmotorer, 
men har eldrivna thrustermotorer och är 
förberedda för batteridrift.

Stefan Nord sticker inte under stol 
med att det har varit många utmaningar 
med de första två fartygen i serien, fram-
för allt med styrsystemen för att överföra 
energi till motorerna från dieselgenerato-
rerna eller framtida batterier. Han säger 
att de fortsatt jobbar med detta på de två 
färjor som inte är hybridfärjor.

– Med målet 2030 och fossilfri trafik 
så behöver vi börja titta på att förse dem 
med en renare energikälla. Det krävs 
bättre system för att skydda utrustning-
en. Det går till exempel inte att lägga 

starkströmskablar ihop med signalka-
blar om inte många av dem är skärmade. 
När vi beställde Elvy gick vi över till en 
modernare filosofi. På Eloise behövde 
vi gå ytterligare framåt och därför bytte 
varvet leverantör av styrsystemet. Sys-
temet på Eloise är helt och hållet Mets 
konstruktion och design med beaktande 
av de bekymmer och frågetecken vi har 
haft på tidigare fartyg. På de två första 
fartygen behöver vi nog göra en ganska 
stor anpassning av styrsystemen om vi 
sätter in batterier.

Dieselgenerator som backup
Stefan Nord berättar att Transportstyrel-
sen inte ville godkänna enbart batterier 

på Elvy när fartyget planerades.
– Man litade kanske inte på tekniken 

och det var nästan ett krav från dem 
att det skulle finnas en dieselgenerator 
som backup. Men med Elvy klarade vi 
oss ändå ganska lindrigt undan vad det 
gäller att få fartyget godkänt. Då pekade 
vi på att vi bygger enligt ett regelverk 
och genom riskanalyser bevisade vi att 
vi har tagit hand om alla riskerna där 
och så fick vi det godkänt, säger han och 
tillägger:

– Nu hade det gått ytterligare några år 
och Transportstyrelsen har varit betyd-
ligt försiktigare. Vi fick lägga betydligt 
mer kraft på underlaget för Eloise. 
Man godkände inte att vi hade köpt en 

systerbåt till Elvy rakt av. Vi fick jobba 
mer med dokumentation och underlag. 
Det påverkade inte produktionstakten 
på varvet, men våra konsulttimmar blev 
däremot betydligt fler. Vi använde SSPA 
för att sköta frågorna mot varvet och 
mot Transportstyrelsen på både Elvy och 
Eloise.

Kunderna positiva
Från kundernas sida har responsen av 
de nya fartygen varit positiv, upplyser 
Stefan Nord.

– De har ramper i båda ändar, de kan 
lasta fort och tar mycket folk och många 
cyklar. Kunderna är särskilt nöjda med 
Elvy som är hybriddriven. Dieselmoto-
rerna på dessa fartyg har inneburit en 
fördel som ingen egentligen pratar om. 
De genererar spillvärme som används 
för att värma upp vatten i en ackumu-
latortank. Vintertid har vi stor nytta av 
varmvattnet för att värma upp fartygen, 
framför allt Elvy, säger han.

Elvy kan köras sammanlagt cirka sju 
timmar på el med fulladdade batterier. 
Med Eloise ser Stefan Nord en möjlig-
het att ytterligare öka driftstiden på ren 
batterienergi genom att batterikapacite-
ten har utökats från 970 kWh till 1 200 
kWh.

– Det ger oss en bra möjlighet att 
köra en större del av trafiken på en ren 
energikälla. Västtrafiks miljömål är ju 
att minska utsläppen i vår trafik och 

vara helt fossilfria 2030. Vi har kommit 
ganska långt redan på landsidan, vi har 
bland annat köpt 167 eldrivna bussar. 
Inom vår trafik är fartygstrafiken på 
älven fortfarande en av de största ned-
smutsarna i den centrala staden.

I trafik till sommaren
Stefan Nord räknar med att leveransen 
av Eloise kan äga rum under maj månad. 
Eloise sätts därefter i trafik över Göta älv 
på linje 286 (Stenpiren – Lindholmen).

– Trafiksättningen sker snarast möjligt 
efter leverans för att utnyttja garantiti-
den optimalt. Eloise kommer att inte-
greras i den trafik vi har på älven i dag, 
exakt hur det kommer se ut vet vi inte i 
dagsläget, men det är något som planeras 

i dialog med Styrsöbolaget utefter de för-
utsättningar vi har i dagens trafikavtal.

Eloise ska laddas med kablar vid en 
laddstation på den kaj vid Lindholmen 
där färjorna ligger då de inte går i trafik. 
Laddning sker över natten, då även 
vattnet i ackumulatortanken värms upp. 
Med tilläggsladdning på dagen kan an-
vändningen av dieselgeneratorn ombord 
helt elimineras.

– Då kan vi lägga Eloise och Elvy och 
ladda dem någon timme mitt på dagen.
för att möjliggöra 100 procent batteri-
drift.

Samtidigt pågår långtidsplanering av 
hur trafiken över Göta älv ska se ut i 
framtiden.

pär-henrik sjöström

Det ger oss en bra möjlighet 
att köra en större del av trafi-
ken på en ren energikälla.

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

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

Presto erbjuder ett sortiment av maringodkända brandskyddsprodukter såsom:

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

•  Brandsläckare
•  Brandslang
•  Fasta släcksystem
•  Räddningsmaterial
•  Aerosol 

• Livvästar och nödljusarmaturer)

Vårt arbetssätt är strikt dokumenterat och kontrollerat enligt branchstandard. Allt för att våra kunder skall 
känna sig förvissade om ett korrekt och säkert brandskydd. Vi på Presto är certifierade/klassade av bl.a:
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Skrovet, som till sin form mer påminner 
om ett badkar, har inrymt ångmaskin, 
diesel och nu eldrift med batterier. Under 
de 118 år som Åbos stadsfärja Föri har 
korsat den nedre delen av Aura å har tre 
olika maskinerier tagit passagerarna över 
den cirka 80 meter långa sträckan på 
två minuter. Färjan har varken propeller 
eller roder utan drar sig fram med en 
vinschliknande anordning i skrovet längs 
en i vartdera färjeläget stadigt förankrad 
kätting.

Två färjor förr
En gång i tiden trafikerade två ångfärjor 
över Aura å, den övre och den nedre. 
Sedan invigdes Martinsbron 1940 och 
den övre färjan behövdes inte mer. Nå-
gon bro närmare åmynningen har aldrig 
byggts för att inte begränsa fartygstra-
fiken. Skärgårdsbåtarna har ersatts av 
utflyktsbåtar som sommartid tar passa-
gerare ut till öarna utanför staden eller 
till Nådendal. 

Den nedre färjan erbjuder ett väl 

utnyttjat alternativ till broarna och 
samtidigt en genväg för många cyklister 
och fotgängare. Generellt är Åboborna 
mycket förtjusta och stolta över sin färja 
som man skämtsamt brukar säga att 
kryssar mellan Åbo och Turku.

Färja blev Föri
Även om färjan förr i tiden inte hade 
något officiellt namn kallades den i 
folkmun ”föri” av de finskspråkiga 
invånarna, en förfinskning av svenskans 
”färja”. I början på 1900-talet var nämli-
gen Åbo en starkt tvåspråkig stad, och 
typiskt för åbofinskan var otaliga lånord 
från svenskan. Numera har färjan helt 
officiellt fått namnet Föri.

Färjan byggdes 1903 av det lokala var-
vet Ab Vulcan, inte långt från den plats 
där färjan sedan skulle gå i trafik hela 
seklet. Varvet blev så småningom Wärt-
silä Åbovervet, som i slutet på 1970-talet 
flyttade sin nybyggnation till det nya 
Pernovarvet utanför staden – det som i 
dag är Meyer Turku.

Trafikstarten för den nedre färjan över 
ån ägde rum 1904 och Åbo stad uppger 
att Föri är landets äldsta transportmedel 
i daglig, yrkesmässig trafik. Kommersiell 
trafik är det nämligen inte frågan om. 
Föri är i likhet med Göteborgs älvfärjor 
på linje 286 en gratisfärja.

Eldrift
Ångmaskinen byttes ut mot ett dieselma-
skineri 1953 som förnyades 1984.

Följande byte av maskineri innebar att 
färjan blev utsläppsfri. Konverteringen 
till batteridrift utfördes av Mobimar 
under våren 2017. Då byttes de två dies-
larna ut mot elmotorer och batterier som 
laddas under nattens trafikuppehåll.

Konverteringen av det gamla fartyget 
väckte uppmärksamhet både i Finland 
och även i viss utsträckning utomlands.

Föri trafikerar från morgon till kväll 
året runt, men på vintern kan det bli ett 
trafikuppehåll 0m isen blir minst 30 cm 
tjock. Då läggs en spång ut över ån.

pär-henrik sjöström

Säkerhetsutbildning
Genomför din säkerhetsutbildning 
hos Marina läroverket Sjöutbildning!
All personal som ingår i  säkerhetsbesättningen 
ombord på fartyg under 500 brutto i inre fart  
skall ha fullgjort säkerhets utbildning,  
enligt  Transportstyrelsens krav.

TIll dig som är medlem i  
Skärgårdsredarna erbjuder vi  
säkerhetsutbildningar till  
rabatterat pris. 

Se vår webb för mer information.

Ordinarie pris är 2 095 kr per  
person exkl moms, 

Lunch och fika ingår så klart.

Specialpris för Skärgårdsredarnas medlemmar!

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

YOUR MARINE INSURANCE PARTNER

A specialised marine insurer with one of the broadest product  
offerings to ship operators.

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.WWW.GARD.NO

Åbos färja Föri har trafikerat samma sträckning över Aura å i 118 år, först med ånga, sedan diesel och nu eldrift med batterier.

Utsläppsfri 118-åring 
skyttlar över Aura å
Även om den sjöburna kollektivtrafiken över Aura å i Åbo inte är av samma 
kaliber som till exempel båttrrafiken över Göta älv i Göteborg så kan Åbo 
stoltsera med en stadsfärja som efter en konvertering för fem år sedan är helt 
utsläppsfri. Om man dessutom tar i beaktande att färjan togs i bruk 1904 är 
det inte så konstigt att elektrifieringen väckte en del uppmärksamhet.
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Det elektrifierade maskinrummet.
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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.

FARTYGS 
NYTT
med Krister Bång

CINDERELLA I av Stockholm har i de-
cember 2021 sålts av Strömma Turism & 
Sjöfart AB, Stockholm till Hartford Rederi 
AB, Landskrona. Omdöpt till TILDA.

PADDAN 10 av Stockholm har i decem-
ber 2021 sålts av Strömma Turism & 
Sjöfart AB, Stockholm, till Affärsverken 
Karlskrona AB, Karlskrona. Under våren 
2022 kommer man att meddela var hon 
skall sysselsättas och även nytt namn.

SÖDERN II av Aspö har tagits ur trafik 
och skall tjänstgöra som kafé på Aspö 
tills vidare. Hon ägs av Söderns Vänner 
ek för.

TEDNO av Stavanger har i januari 2022 
sålts till Runmarö Båttaxi AB. Hon kom 
fram till Stavsnäs den 16 januari 2022 
där hon övertogs. Detta är en katamaran 
som byggdes 2007 på Stord. Hon kan ta 
112 passagerare. Något nytt namn har 
inte offentliggorts.
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Avs: Skärgårdsredarna
 Box 517
 645 25 Strängnäs

MAN Hybridsystem 
Med en hybridlösning från MAN kombineras konventionella marin- och 
elmotorer med generatoraggregat och batterier. Det öppnar många 
möjligheter att nyttja hybridkraft i kommersiella applikationer.

Hybridlösningar finns tillgängliga för samtliga motorplattformar; i6, V8 
och V12. Det möjliggör övergripande systemeffekter från 644 till 2500 hk 
(474 till 1 838 kW) för varje drivlina. 

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

dpower.se


