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 S 
å är vi framme i maj och i normala fall står vi nu 
redo och rustade för att möta den tid då allt skall 
gå för fullt, sommarsäsongen är för många av 
oss en tid för årets intjäning.

Men i år är faktiskt inget sig likt, vem kunde 
ana att ett virus skulle slå ut en hel värld och att 

samhällen skulle sättas i karantän och verksamheter stop-
pas upp. Det känns som om man lever i två skilda världar, 
ibland är allt som vanligt men så tar man ett steg utanför 
dörren och blir påmind om att vi lever i en krissituation. 

Vi får inte resa som vi vill och inskränkningar i vårt sociala 
umgänge har införts. Därutöver reglering i hur stor en sam-
mankomst får vara samt begränsning och uppmaning om 
att hålla avstånd inom kollektivtrafiken allt för att undvika 
smittspridning.

Trevligt möte
Dessa förutsättningar var inte gällande när vi hade vårt 
årsmöte i Stockholm i mars. Det var likväl coronatider 
så det blev lite förändringar i upplägg och i antalet del-
tagare. Vi hade ändå ett mycket trevligt möte ombord på 
Teaterskeppet och en god middag med trevlig underhållning 
på Riddarholmen på kvällen. Stort tack till Teaterskeppet 
och Blidösundsbolaget och inte minst tack till er medlemmar 
som hade möjlighet att närvara. Det blev trots utmaningarna 
med corona ett bra möte. 

Vid årsmöte valdes det som vanlig ny styrelse och då vill 
jag särskilt tacka Henrik B som efter många år i styrelsen och 
en tid också som ordförande nu lämnade. Därutöver vill jag 
välkomna Ullrika K som ny ordinarie ledamot samt Linus O 
och Fredrik R som nyinvalda suppleanter i styrelsen. Vidare 
att inte förglömma vill jag självklart även välkomna övriga sty-
relsen och kansliet till ett nytt arbetsår i Skärgårdsredarna. 
Dessutom vill jag tacka medlemmarna för förtroendet till att 
vara ordförande i föreningen ytterligare ett år.

Drastiska beslut
Initialt trodde nog de flesta av oss att detta ändå måste vara 
över innan sommaren men så fel åtminstone jag hade och 
nu måste vi försöka anpassa våra verksamheter till de för 
stunden gällande förutsättningarna.

För branschen och inte minst charter och sightseeingtrafi-
ken är detta en katastrof och om inte alla charterfartyg ligger 
till kaj så gör i vart fall merparten det. Många har redan tagit 
drastiska beslut om att ställa in hela eller delar av årets kom-
mersiella trafik. Rekommendationerna om begränsning för 
sammankomster över 50 personer som nu ser ut att gälla 
åtminstone över sommaren är inte helt tydliga. Det är olika 
förutsättningar för sammankomst, restaurangverksamhet 
och kollektivtrafik. 

Kansliet har försökt få klarhet i vad som gäller men det är 
svårt att få definitiva besked, dock har vi fått ta del av hur 
andra branscher tolkat frågan, vilket kan ge god vägledning. 
Jag vill uppmana våra medlemsrederier att ta del av den 

information som kansliet skickar ut, vi försöker löpande att 
uppdatera eller länka vidare till gällande förutsättningar. 

Inom kollektivtrafiken har man givit huvudmän och entre-
prenörer i uppdrag att säkerställa att inte fler resenärer åker 
med fartygen än att tillräckligt avstånd kan hållas. Vilket i 
praktiken innebär grovt räknat hälften av den ordinarie ka-
paciteten. Så här långt har Sverige ändå valt att ha en inrikt-
ning att samhället i stort ändå skall hållas igång vilket lett till 
att i princip all kollektivtrafik utförs men med färre resenärer 
och då även med sämre intäkter.

Begränsningsrestriktionerna fungerar nog relativt väl just 
nu när många arbetar hemma och turismen är mer blyg-
sam på grund av corona. Likväl är det och kommer bli en 
utmaning vid storhelger och under sommaren när man vill 
ut till sina sommarställen och den inhemska turismen vill 
ut i skärgården. I denna situation uppstår en dubbelhet där 
behoven av transport för boende i Skärgårdarna ställs mot 
besöksnäringens bidrag för en fortsatt livskraftig och levan-
de skärgård. Kanske kan det här finnas en öppning till fler 
transporter? Men likväl kvarstår begränsningen med antal 
passagerare vilket ändå blir en utmaning för om det skall 
kunna bli en möjlighet.

Informerar och diskuterar
För föreningen Skärgårdsredarna är det nu annars fullt fokus 
på corona och vi har deltagit i möte med infrastrukturmi-
nistern för att försöka klargöra vår branschs utmaningar. 
Därutöver har vår VD Anders skrivit ett antal brev till besluts-
fattare för att försöka påverka så att vi kan få del av för oss 
nödvändiga stödåtgärder.  Ett exempel i detta arbete är att 
vi ser hamnavgifter likställt med hyra varför vi vill få möjlighet 
till statligt stöd för denna kostnad. 

Vi har också veckomöten med Transportstyrelsen där vi 
informerar och diskuterar utifrån vår branschs utmaningar. 
Vi har en bra dialog med stor respekt och förståelse för den 
situation som vi nu lever och verkar i. Helt klart har vi samma 
mål i att på bästa möjliga sätt gemensamt ta oss igenom 
coronakrisen.

Ja det är svårt att skriva en ledare i dag utan att re-
ferera till corona och så måste det nog också få vara. 
Skärgårdsredarna är en bransch i kris och vill vi, även i 
framtiden se skärgårdsbåtarna lämna kaj för resa ut mot en 
levande skärgård behövs det sättas in direkta stödåtgärder 
till vår bransch.

Likväl vill jag trots utmaningarna se hoppet an och tro på 
en tid efter corona. 

Jag vill således önska alla Skärgårdsredare allt väl 

Bertil Pevantus

Ordförande har ordet 
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Skärgårdsredarna - Sveriges Redareförening 
för mindre passagerarfartyg bildades 1988.  
Föreningen är en  branschorganisation för rederier 
med yrkesfartyg i nationell fart. Fartygen är pas-
sagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt 
yrkesfartyg om minst 15 m med en bruttodräktig-
het under 500.

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

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

För ytterligare information och ansökan om  
medlemskap, kontakta Nina Yngve.
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Nina Yngve
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nina@skargardsredarna.se

VD:  
Anders Werner 
Båtebacken 1 
430 84 Styrsö
Tel: 0793 040055
E-post: anders@skargardsredarna.se 

Ordförande:  
Bertil Pevantus
AB Göteborg-Styrsö Skärgårdstrafik
Tel: 031-69 64 00
E-post: bertil.pevantus@styrsobolaget.se

Skärgårdsredarens redaktion:
Ansvarig utgivare: Anders Werner
Redaktör: Pär-Henrik Sjöström
Tel: 070-877 26 47
E-post: par-henrik@sjofartstidningen.se

Prenumeration:
Prenumerationspris: 200:- för helår (4 nr)
För prenumeration, kontakta Helle Fernsand på 
helle@sjofartstidningen.se eller 031 - 712 17 51

Annonsering:
Kontakta Micke Färlin på micke@sjofartstidningen.se 
eller 073 - 274 87 44

www.skargardsredarna.se

Tidningen får citeras med angivande av källa

Layout och produktion:
Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag AB, Göteborg

Omslagsbild: Pendelbåten Sofia 
Foto: Patrik Lejnell

Tryckeri: Ljungbergs Tryckeri AB, Klippan

UTGIVNINGSPLAN 2020
Reservation för ändringar

 Nr 1/20 Nr 2/20 Nr 3/20 Nr 4/20
Stoppdag:
Annonser: 31 jan  8 maj 28 aug 6 nov
Redaktion: 31 jan  8 maj 28 aug 6 nov
Utgivningsdag: 28 feb 5 juni 25 sept 4 dec

108

Innehåll nr 2-20

Nybyggen 
till Sjövägen

2020 – VOLYM 102
ÅRGÅNG 26

PRIS 52:-

Nr 2
OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA

ÅRSMÖTE I CORONATIDER  |  HVO HAR BÅDE FÖR- OCH NACKDELARSkargardsredaren_02_2020.indd   1
Skargardsredaren_02_2020.indd   1

2020-05-25   16:112020-05-25   16:11

SV
ANENMÄRKET

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!

4 ★ Skärgårdsredaren 2 - 20



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 
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Skärgårdsredarnas årsmötesdagar inled
des i år med ett seminarium hos Almega, 
där cirka 20 personer deltog. Temat var 
hur man ska hantera och förebygga sex
uella trakasserier och kränkande särbe
handling.

På seminariet fick deltagarna lära sig 
mer om vad lagstiftningen säger, arbets
givarens ansvar, bakomliggande organi
satoriska faktorer, innehåll i policy och 
rutiner, hur man förebygger diskrimine
ring och trakasserier samt hur man blir en 
attraktivare arbetsgivare.

Teorin varvades med workshops där 
olika case diskuterades i små grupper om 
hur man som arbetsgivarrepresentant ska 
agera och hantera fallen när de kommer 
till kännedom. 

Möte på Teaterskeppet
På grund av coronapandemins restriktio
ner kunde inte årsmötet hållas som plane
rat hos Scania i Södertälje. Med mycket 
kort varsel flyttades årsmötet till Stock
holm och hölls ombord på Teaterskeppet 
vid Skeppsbron.

Coronaviruset orsakade också att 

många deltagare tyvärr fick avboka års
mötet.

De cirka 40 deltagarna på årsmötet fick 
börja med att lyssna till Erik Froste, rede
richef på Färjerederiet, som berättade om 
värderingsstyrt ledarskap.

På årsmötesförhandlingarna fick Bertil 
Pevantus förnyat förtroende som ordfö
rande och Ulrika Kommes valdes in som 
ny ledamot i styrelsen. Fredrik Robbertte 
och Linus Olsson valdes in som nya supp
leanter.

Henrik Börjesson avtackades efter 15 
års flitigt arbete i styrelsen.

Workshop och föredrag
Efter årsmötet fick medlemmarna möj
lighet att workshoppa om Skärgårdsre
darnas fokusfrågor för år 2020 som pre
senterades på årsmötet. Materialet från 
workshopen kommer att sammanställas 
av kansliet. 

På eftermiddagen fick vi lyssna på ett 
intressant föredrag av Tage Erikson från 
Solar Hydrogenesis om vätgasdrift. En 
artikel om vätgasdrift, skriven av honom, 
publiceras också i detta nummer av Skär

gårdsredaren. Vår avtalsleverantör Still
ströms presenterade sedan deras nyheter 
och produkter. 

Under årsmötesmiddagen ombord på 
medlemsfartyget Riddarholmen tackades 
Leena Tegevi av efter många års värdefull 
tjänst för Skärgårdsredarna.  Leena har 
genom åren på olika sätt starkt bidragit 
till bättre villkor för medlemsrederierna 
och svensk inrikes sjöfart inte minst ge
nom de etthundra producerade exempla
ren av tidningen Skärgårdsredaren under 
25 år.

Hyllningssång
Skärgårdsredarnas styrelse bidrog med 
egenproducerad hyllningssång till Leena, 
(texten var bra). Svensk Sjöfart var ock
så med och tackade Leena för många års 
gott samarbete.

Skärgårdsredarna gratulerade också 
Limöbåten Rederi AB, som på årsmötet 
presenterades som Årets Skärgårdsrederi. 
På grund av coronaviruset kunde ingen 
representant från Limöbåten delta på 
middagen för att ta emot priset. 

text & foto:  nina yngve

Skärgårdsredarnas årsmötesdagar hölls den 11–12 mars i Stockholm. Coronapandemin förorsakade förändringar i 
sista minuten, men tillställningen var lyckad med bland annat avtackning av två viktiga personer för föreningen.

Årsmöte i coronatider
Skärgårdsredarnas årsmöte hölls i år på Teaterskeppet.

Till vänster lunch på Teaterskeppet. Övriga 

bilder är från årsmötesmiddagen på med

lemsfartyget Riddarholmen. Bertil Pevantus 

(ovan), Henrik Börjesson (nedan till vänster) 

och nedan framförs styrelsens hyllnings

sång till Leena Tegevi.

Mer information om våra förmånliga avtal  
hittar du på medlemssidorna.
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Styrsöbolagets lätta kolfiberkatamaran 
Rivö backar ut från Saltholmens brygga 
och sätter fart söderut i 23,5 knop. På 
styrbordssidan svischar Asperö brygga 
förbi, som Rivö normalt brukar anlöpa. 

I dag kör skepparen Johan Hellström 
i stället direkt mot Kössö brygga i gattet 
mellan Kössö (Köpstadsö) och Långhol
men.

Just där kan det vara rejält strömt vilket 
kan ställa till det för en ovan skeppare.

Plötsligt blinkar det ilsket rött på in
strumentpanelen. Vatten har trängt in i 
länsgropen. Johan tar radioluren och an
ropar däcksman samtidigt som han behål
ler den stadiga kursen mot Kössö.

– Vi har vatten i länsgropen kan du kol
la det, lyder den lugna ordern i komra
dion.  

– Nästa kurs 202 säger han till styrman 
Mikael Olin som håller utkik över farle
den från stolen bredvid.

Nu närmar sig Rivö bryggan och Johan 
Hellström vet att hennes lätta konstruk
tion ökar risken för avdrift i det strömma 
vattnet. Som kompensation håller han 
farten uppe in i det sista, lägger i back
en strax före bryggan och med mullrande 

motorer glider Rivö fint in till bryggan. 
– Bra, säger styrman Mikael Olin.
Hela manövern var i själva verket en si

mulering i företaget Ramantenns lokaler i 
Göteborg och både Johan Hellström och 
Mikael Olin spelar bara sina roller för att 
visa Skärgårdsredaren vad man kan göra 
i simulatorn. 

Ägare och drivkraft
Mikael Olin är Ramantenns ägare och 
drivkraften bakom den här avancerade 
simulatorn för inomskärs navigering.

– Det finns ju flera som har simulatorer 
för de yttre farlederna men för skärgårds
båtarna finns det bara den här. Så vi har 
fokus på de trånga farlederna inomskärs 
som ju kan vara väldigt förrädiska, säger 
Mikael Olin.

För flera år sedan fick han kontakt med 

Joel Bjurström och Axel von Sydow, två 
Styrsögrabbar som redan som småpojkar 
hade byggt upp hela system över Styrsö
bolagets båttrafik hemma i Joels pojkrum.

– Jag tyckte att det var en kunskap som 
måste tas tillvara och det är faktiskt Joel 
och Axel som har byggt upp mycket av 
det system vi har. Axel är till vardags skep
pare på Styrsöbolaget och ligger bakom 
de exakta kopiorna av alla deras fartyg i 
den här simulatorn.

När han säger exakta kopior så menar 
han det verkligen. Varenda rörelse i far
tyget, varenda reglage, beteende i vattnet, 
vindkänslighet, roder, propellrar… Allt. 
Till och med ljudet, både båtens motor
ljud vid olika manövrar och ljudet från 
vågor och vind är autentiska.

Joel Bjurström är anställd på Ram
antenn och den som sitter i kontrollrum
met bakom den simulerade bryggan och 
hittar på olika svårigheter som de på bryg
gan ska lösa.

När Joel inte gör det utvecklar han si
mulatorn och anpassar den till fler och fler 
fartyg och presumtiva kunder, det vill säga 
kursdeltagare.

Kollegan Johan Hellström som just i 
Mikael Olin på simulatorns Magnolia Seaways. De stora fartygen körs tillsammans med lots

båt eller bogserbåt.

dag sitter i skepparens stol, är också en 
av Ramantenns tekniker som arbetar till
sammans med Joel.

Båda två har läst till sjöingenjörer, även 
om Johan hoppade av utbildningen när 
han fick det här jobbet på Ramantenn.

Mikael Olin har jobbat i företaget se
dan 1972 då han tog över efter sin far som 
i sin tur hade tagit över efter sin far. Ra
mantenn är ett sant familjeföretag. 

– Idag är det min äldsta dotter Therese 
Olin som klivit in i företaget.

Radiopejl
Ramantenn startades alltså av Mikael 
Olins farfar 1926. 

– Han var sjökapten och seglade bland 
annat på Amerika med trälaster och där 
borta träffade han en man som tillverkade 
radiorör. Farfar tog med sig ett hem och 
utvecklade ett SOS autolarm som han tog 
patent på.

Efter auto larmet fortsatte Mikaels far
far med ett radiopejlsystem som kunde ta 
emot signaler från radiofyrar på ett täm
ligen långt avstånd för att få en position 
som kunde överföras på sjökortet.

Radiopejlen tillverkades ända fram till 
år 2000, sedan kom GMDSS och GPS och 
radiopejlen blev överflödig som nödpejl 
och navigationshjälpmedel.

När Mikael Olin tog över företaget var 
han utbildat befäl inom kustartilleriet och 
hade dessutom gått Göteborgs universi

tets första datatekniska utbildning, Tek
nisk ADB.

– Det var en bra grund för all datatek
nik som sedan skulle komma ombord på 
fartygen. 1999 började vi legotillverka 
AIStranspondersystem åt Saab Trans
pondertech. Saabs system var bland de 
första i världen. 

2013 tog Saab hem tillverkningen till 
Linköping. 

Tio personer
Utifrån vad Mikael Olin berättar skulle 
man tro att Ramantenn var ett stort fö
retag med många anställda, men så är det 
inte. När de var som störst hade de cirka 
15 anställda. I dag är de tio personer som 
tillsammans utvecklar simulatorn, bygger 
specialsystem i små serier och säljer navi
gationssystem för fartyg och fritidsbåtar. 
Allt på Knipplagatan 12 i Göteborg där 
företaget legat sedan 1968.

– Ja, så säljer, justerar och reparerar vi 
kompasser också, tillägger Mikael som 
själv är ordförande i Sveriges Kompass
justerareförbund. 

På 1990talet började han undervisa i 
ECDIS på Chalmers samtidigt som han 
drev Ramantenn vidare. Och någon gång 
då blev det tydligt att teoretisk undervis
ning nog är bra men att övningstillfällena 
i verkligheten var svåra att få till.

– Det behövdes simulatorutbildning 
för att ge eleverna möjlighet att träna på 
ECDIS på riktigt, innan de hamnade på 
bryggan på något stort fartyg.

I dag har både Chalmers, Sjöfarts verket 
och Trafikverket egna simulatorer i vilka 
det går utmärkt att öva navigation i de 
stora farlederna. Det är bara Ramantenn 
som har en för de trånga och grynniga 
vattnen inomskärs, byggd på Advetos 
ECDISsystem.

Det är alltså bara de rederier som har 
just Advetos system som kan få en helt typ
specifik utbildning i simulatorn. Många 
har det, till exempel Sjöfartsverkets alla 
fartyg, Viking Line och skärgårdsrederi
erna Styrsöbolaget och Strömma.

Naturtrogna kopior
Det typspecifika gäller långt ifrån enbart 
ECDISsystemet. Precis som framgick i 
början av den här artikeln är även en rad 
båtar och fartyg med alla sina egenskaper 
inlagda i simulatorns databas. 

– Vi har väl ungefär 10–15 båtar som är 
helt naturtrogna kopior. Men vi har nog 
ett hundratal båtar och fartyg som är mer 
eller mindre fungerande kopior, fast inte 
lika noga kalibrerade. Dem kan vi färdig
ställa när efterfrågan finns.

Inne från den simulerade bryggan anro
par Mikael Joel i kontrollrummet och ber 
honom att ta fram bilder på andra fartyg 
än just Styrsöbolagets Rivö. Och upp på 
skärmen kommer Emma Mærsk, Magno
lia Seaways, NOS ambulansbåt, franska 
bogserbåten Abeille Bourbon, andra bog
serbåtar och någon lotsbåt. 

Mikael Olin tar återigen upp komradi
on och ber Joel ta oss ombord på DFDS 
rorofartyg Magnolia Seaways.

Vips befinner vi oss på hennes brygga 
och blickar ut över väderdäck och läng
re bort pekar Skandiahamnens kranar 
mot himlen. Samtidigt skiftar skärmarna 
framför konsolen utseende.

– Här finns oanade möjligheter, vi kan 
skapa vilket fartyg som helst. I dag har vi 
bara västkustens vatten inlagda men kan
ske borde vi lägga in Stockholms skärgård 
också.

För att utbildningarna ska leda till 
certifiering kör Ramantenn sedan 2015 

Simulator för skärgårdsbåtar

 
Det finns ju flera som har 
 simulatorer för de yttre 
 far lederna men för skärgårds
båtarna finns det bara den här.

Ramantenn
Grundat: 1926
Antal anställda: 10
Huvudkontor: Göteborg
Verksamhet: Simulatorutbildning i 
skärgårdsfarleder, byggd på Advetos 
ECDIS-system.

Dimma, vind, vågor, strömmar och trånga farleder. Allt ska en skeppare på en skär-
gårdsbåt klara av och samtidigt hålla tidtabellen. Och allt går att öva i en simulator. text & foto: marianne ovesen

Johan Hellström.
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kurserna tillsammans med Sjösportsko
lan i Långedrag, som har rätt att utfärda 
certifikat för ECDIS. Det är naturligtvis 
väldigt viktigt för de aktiva sjömännen.

Spelledare
När Skärgårdsredaren besöker Joel Bjur
ström i kontrollrummet blir hans avance
rade uppgift som spelledare i simulator
övningarna ännu tydligare. Han är 
om ringad av nio skärmar som visar allt 
från radarskärmen på bryggan i den ak
tuella båten till en skärm som visar de på 
bryggan. 

– Vi har ju en kamera där inne och jag 
kan se hur de reagerar när något händer, 
om jag till exempel har låtit en tjock dim
ma driva in och gjort sjön grövre. Blir de 
nervösa då och gör något mindre över
tänkt får de göra om det tills det funkar 
bra, säger Joel.

Han bestämmer själv vilka svårigheter 
som de på bryggan ska utsättas för.

Joel är inte bara utbildad sjöingenjör 
utan har också en examen som sjöbefäl 
klass VII. Han vet vad han håller på med 
när han hittar på kniviga situationer som 
skepparna kan råka ut för i skärgården.

Autentiska vågor
Till exempel just i dag när Johan Hell
ström kör den vindkänsliga Rivö låter 
Joel det blåsa upp. Inne på ”bryggan” hör 
vi vinden vina och sjön svalla. Samtidigt 
rör sig båten helt autentiskt i vågorna och 
vi som inte följer med i rörelserna utan 
står eller sitter still i simulatorrummet 
känner hur det suger till i magtrakten.

– Det är lättare när man själv kör, säger 
Johan. Då känner man inte av sjösjukan 
lika tydligt.

Över radion anropar Styrsöbolagets 
Vesta (Joel) som närmar sig från styrbord 

på andra sidan en smal passage i farleden. 
Hon ska vänta in oss.

Både Vesta och Rivö måste hålla sin tid
tabell så det vill till att den här typen av 
möten sker med så liten tidsspillan som 
möjligt. Simuleringen handlar nämligen 
inte bara om att lära sig köra en specifik 
båt utan precis lika mycket om att lära 
sig rutterna, köra bränslesnålt och hålla 
tidtabellen.

När Skärgårdsredaren är på besök och 
Johan Hellström agerar skeppare går allt 
klanderfritt, men hur ofta händer det att 
båten brakar in i en brygga eller rent av 
går på grund?

– Det är inte ovanligt, säger Mikael 
Olin med ett brett leende. Då smäller det 
ordentligt och det rycker till så att man 

skakas om här i stolen, trots att vi ju 
egentligen inte rört oss. Det är ett billigt 
sätt att göra fel på, utan skrovskador. Och 
utan bränslekostnader, konstaterar han.

Allt kan simuleras
Allt kan simuleras, som att ett roder slutar 
fungera, att en radarskärm faller bort eller 
att något annat instrument lägger av.

För att göra det tydligt hur viktigt det är 
att ha exakta kopior på alla båtarna byter 
Joel ut den lätta Rivö, som har två MAN 
D2842LE410dieselmotorer som driver 
var sin ställbar propeller, mot Vesta som 
är en betydligt äldre och tyngre, isklassad 
båt med två Volvo Penta D16 MHmoto
rer som via en samkörningsväxel driver en 
ensam ställbar propeller. De två båtarna 
uppträder väldigt olika i vattnet och ma
növreras på radikalt olika sätt. I synnerhet 
i trånga passager.

Just därför ser Joel till att det återigen 
är Kössö brygga i det trånga gattet som 
Johan ska anlöpa.

Det krävs en skarp gir för att komma in 
till bryggan. Med Rivö var det inga större 
problem, men med den mer trögmanöv
rerade Vesta…

– Man måste ge propellern full stigning 
framåt och lägga om rodret i motsatt rikt
ning mot bryggan det vill säga motsatt det 
håll man vill flytta aktern. Då blir kraften 
så stor att akterskeppet vrids och eftersom 
hon är så tung får man i stort sätt ingen 
fart framåt, förklarar Mikael Olin den lite 
ovanliga manövern som krävs för att få 
just Vesta in till Kössös brygga.

Johan har gjort det förr och klarar det 
fint, men den som plötsligt hamnar på 
Vestas brygga har nog stor hjälp av att ha 
fått provköra henne i simulatorn först.

Joel Bjurström i kontrollrummet.

Nästan som på riktigt. Johan Hellström närmar sig Donsö med katamaranen Rivö.

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

Slipupptagning i Jakobstad för reparationer av 
Båtar upp till 30 m och 200 ton.
Alholmsvägen 40
68600 Jakobstad

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

driver både 
båtar och affärer.

Scania Sverige AB
Olle Wahlström, Försäljningschef Engines
010 706 62 15 | olle.wahlstrom@scania.com
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Att det går sportfisketurer från Landskro
na är ingen nyhet. Det har det gjort under 
många decennier. 

I november 2009 startade Hartford 
Rederi AB sin verksamhet i Landskrona 
med sportfiskefartyget Emma och den 
gamle entreprenören drog sig successivt 
tillbaka. Idag sköter Hartford Rederi AB 
hela sportfiskeverksamheten från staden 
med fyra fartyg. Rederiet har hela tiden 
utvecklats och när man har arbetat in ett 
fartyg har man kunnat utöka flottan när 
rätt tillfälle yppat sig.

Gammal trålare
Emma är en gammal trålare som byggdes 
i Rönnäng 1946 med namnet Kermith 
och med hemmahamn på Åstol. Hennes 
dopnamn har ingenting med den populä
ra grodan att göra. Den såg dagens ljus 
först 1955.

Efter att ha varit i fiske i olika Bohus
fiskelägen såldes hon 1976 till Torekov 
och byggdes om till sportfiskefartyg. Det 
hände också att fartyget sattes in i trafik 
på Hallands Väderö.

I november 1992 flyttade verksamheten 
till Helsingborg och 2004 fick hon sitt nu
varande namn, Emma.

Fartyget används idag främst till sport
fisketurer men också till mindre transpor
ter och till askspridning.

Engagerad personal
– För att lyckas med sportfiske måste man 
ha en engagerad personal, säger Peter 
Hartford, ägare till rederiet, och fortsät
ter:

– Det gäller inte bara behörighet att 
köra fartyget utan också utbildning i sä
kerhet. Men lika viktigt är dessutom att 
befälhavaren gillar havsfiske. Att han för

står det speciella intresse som sportfiska
re har. Att ha lokalkännedom och kunna 
leta upp fina fiskeplatser, att kunna avläsa 
ekolod och så vidare.

Många yngre personer har börjat om
bord som matroser men sedan vidareut
bildat sig till skeppare. Detta innebär att 
rederiet har en mycket engagerad perso
nal vilket är en förutsättning för att ut
veckla företaget vidare.

Speciellt konstruerat för fiske
Hartford Rederi AB har också ett fartyg, 
Linda, som är speciellt konstruerat för 
sportfisketurer.

Linda byggdes i Djupvik på Tjörn 1970 
med namnet Otseco III och var ett sam
arbete mellan havsfiskeentusiaster, rutine
rade skeppsbyggare och erfarna sjömän 
som alla ville ta fram den perfekta tur
fiskebåten. Hon sattes i trafik från Lerkil 

Verksamheten inleddes för drygt tio år sedan. Idag sköter Hartford Rederi AB 
hela sportfiskeverksamheten från Landskrona med sina fyra fartyg.

På fiske med Hartford 
Rederi i Landskrona

text: krister bång
foto: rederiet

på Onsalahalvön för fiske i Kattegatt. 
Då hon i april 2011 inköptes av Hart

ford Rederi AB hade hon legat upplagd en 
tid i Torekov, men den nye ägaren gjorde 
en totalrenovering innan hon sattes i tra
fik. Detta fartyg används även till annat 
än sportfiske. Med sitt ringa djupgåen
de, endast 1,1 meter, kan hon ta sig in i 
hamnar där normalt så stora fartyg inte 
kommer in. Hon utnyttjas därför också 
mycket till transporter men dessutom till 
bröllop och företagsevent.

Nästa utökning
I december 2013 var det dags för nästa ut
ökning av flottan. Då inköptes från Dan
mark fiskefartyget Kullen, som i Sverige 
fick heta Emilie. 

Detta träfiskefartyg byggdes 1947 i 
Faaborg på Fyn och hade länge fiskat i 
Nordsjön med Hanstholm som bas. Far
tyget används till samma ändamål som 

Emma och har plats ombord för 38 pas
sagerare.

– Jag letar helst efter fartyg byggda i 
aluminium, förklarar Peter Hartford. De 
är kostnadseffektiva, är lätta och kostna
derna för underhåll är lägre än för kon
ventionella fartyg.

Byggd för personbefordran
I januari 2018 blev ett sådant fartyg till 
salu på auktion och Peter Hartford kunde 
köpa det till ett bra pris.

Fartyget ifråga var egentligen ett expe
rimentbygge, en trimaran, som byggdes 
i Hvide Sande 2007. Hon var avsedd att 
transportera personal och förnödenheter 
till de stora vindkraftverken till havs och 
fick sin bas i IJmuiden i Holland. Allt gick 
utmärkt fram till dess att reglerna ändra
des och att fartyg som användes till per
sonbefordran till havs måste vara försed
da med två separata maskinrum. Fartyget 

lades upp i Hvide Sande och stod på land 
under flera år innan försäljning till Hart
ford ägde rum.

I Sverige fick fartyget namnet Vike och 
byggdes om till passagerarfartyg med cer
tifikat för 90 personer. Under högsäsong
en på sommaren går hon i trafik mellan 
Kungstrappan i Helsingborg och Bäck
viken på Ven. Hon har en marschfart på 
14 knop men toppfarten ligger betydligt 
högre, 20 knop. Utvecklingen på linjen 
har varit god, men den är mycket väder
beroende.

Fyra fartyg
Idag har Hartford Rederi alltså fyra far
tyg. Det händer ofta, speciellt på helgerna, 
att alla fartygen är ute samtidigt.

– Men i dessa coronatider som nu gäl
ler, suckar Peter Hartford, vet man ju inte 
vilken riktning utvecklingen tar. Men åt
minstone askspridningen borde ju öka.

Peter Hartford. Unga sportfiskare.

Hartford Rederi AB:s flotta: Linda, Emma och Vike. På föregående sida Emilie.
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Triss i nybyggen till Sjövägen

Det är det danska varvet Faaborg verft på 
Fyn som byggt de tre fartygen där Maria 
var först ut att levereras i mars 2020. Sofia 
följe efter två månader senare och kom till 
Stockholm i slutet av maj.

– Det är i princip bara två månader mel
lan båtarna, säger redaren Gustaf Myrsten 
på Rederi AB Ballerina.

Rederiet har döpt fartygen efter några 
av Stockholms mest berömda kyrkor. 

Kraftigt växande linje
Pendelbåtslinjen Sjövägen i Stockholm 
har blivit en rejäl succé på bara några år. 
Under förra året reste 1,3 miljoner passa
gerare på linjen, vilket är en ökning med 
över 20 procent mot året dessförinnan. In
för årets säsong beslutade trafiknämnden 
i Stockholms län att satsa på linjen med 
en utökad tidtabell och åtta nya bryggor 
på sträckan från Ropsten till Mor Annas 
brygga på Lidingö. För Rederi AB Balle
rina, som kör trafiken efter ett flerårigt 
kontrakt med SL, betydde det att fler båtar 
behövdes.

– Vi fick det här nya kontraktet på linje 
80 i juni förra året och det började gälla 

den 1 januari. Vi har kört med lite reserv
båtar fram till att vi kunde börja fasa in de 
nya båtarna, säger Gustaf Myrsten.

Rederiet chartrade in Ramsö och My
sing för trafiken, men när de nya fartygen 
kom kunde de lämnas tillbaka.

Batterilösa systrar till Sjövägen
Systerbåtarna är byggda på samma varv 
som byggde det batteridrivna fartyget Sjö
vägen som levererades till rederiet i sep
tember 2014. 

– De här nya är systerbåtar till Sjövägen, 
minus batterier, säger Gustaf Myrsten.

Att det inte blev batteridrift på de tre 

nybyggena berodde dels på att det inte 
fanns något krav på det i upphandlingen, 
men också eftersom det i så fall skulle ha 
krävts både mer infrastruktur och sanno
likt ytterligare en båt.

– Vi har fem ton batterier i vår batteri
båt och med det kan vi köra i fem plus 
fem timmar under en dag med laddnings
uppehåll mitt på dagen. Ska man köra i 18 
timmar per dygn krävs det väldigt mycket 
mer batterier samtidigt som laddinfra
strukturen som behövs inte finns, säger 
han.

Istället valde de att satsa på ett diesel
elektriskt maskineri från Scania med frek
vensomformare från ABB. Fartygen har 
två maskiner, men klarar sig med att bara 
köra på en av dem. De är byggda med av
gasrening och anpassade för att köras på 
HVO och kan konverteras om för exem
pelvis batteridrift.

– Att vi har elmotorer och frekvensom
vandlare redan gör att båtarna är klara 
för att köras på batterier, eller något annat 
om det skulle bli aktuellt i någon framtida 
upphandling, säger Gustaf Myrsten.

Att rederiet redan byggt Sjövägen på 

Maria, Sofia och Clara. Det är namnen på Rederi AB Ballerinas tre danska nybyggen som ska gå på linje 80 Sjövägen i 
Stockholm. Fartygen är dieselelektriska och har anpassats för att kunna stå emot isiga vintrar.
text: christopher kullenberg rothvall, foto: patrik lejnell

Maria, Sofia och Klara
Leverans: Mars till juli 2020
Varv: Faaborg Værft A/S
Ägare: Rederi AB Ballerina
Operatör: SL (Storstockholms Lokaltrafik)
Dimensioner: 25,2 x 7,15 x 1,85 m
Fart: 12 knop
Antal passagerare: 190

Faaborg verft gjorde att det danska varvet 
stod högt upp på listan över kandidater 
för att bygga de nya båtarna. Att beställ
ningen av Sjövägen hamnade där berodde 
på att de kunde leverera snabbt. Koncep
tet som de tog fram då byggde på sam
ma typ av undervattenskropp som varvet 
levererat för lokaltrafiken i Köpenhamn 
och en båt som heter Nordhavn.

– De hade redan en spantruta klar och 
genom det sparade vi två månader. De 
kunde trycka på knappen direkt så vi fick 
leverans inom sju, åtta månader.

Sjövägen blev en succé och när det var 
dags att beställa nytt föll valet på samma 
varv.

Byggda för isförhållanden
Skroven är av sandwichtyp och är bygg
da av kompositmaterialet Divinycell. Det 
lätta skrovmaterialet är en fördel om det 
i framtiden behöver monteras i batterier 
samtidigt som det ger både ljud och 
värme isolering.

För att kunna köras året runt i Stock
holm har fartygen förstärkts med isklass
ning på samma sätt som Sjövägen.

– Vi har kört med Sjövägen i 20 centi
meter tjock is och det har gått bra. Men 
eftersom en båt får ta så mycket stryk av 
isen har vi fått förstärka även propellrar
na och rodret och satsa på tjockare axlar 
och hjärtstockar, säger Gustaf Myrsten.

För att klara isen har fartygen dessutom 
utrustats med kölkylning där kylvattnet 
går i en slinga under skrovet. Det har va
rit extra viktigt eftersom fartygen inte har 
ett så stort djupgående och därmed lätt 
får is under skrovet som kan fastna i kyl
vattenintaget.

– Det är ett rör som går under båten 
som tar upp kylan. Vägfärjorna har sam
ma typ av system och då blir det inga pro

blem med isen. Det gör dessutom att det 
blir mindre underhåll, vi slipper sjövatten
filter som kletar igen, säger han.

Anpassat landgångarna
Besättningen ombord består av en skep
pare och en däcksman. De tre systerbå
tarna har en passagerarkapacitet på 190 
personer, men kan utan större problem 
svälja 250 passagerare.

– Vi har gjort stablitetstester för 300, 
men då blir det trångt. 190 är kapaciteten, 
samt med plats för 30 cyklar, barnvagnar 
och rullstolar, säger Gustaf Myrsten.

Under arbetet med att designa fartygen 
lade rederiet och varvet mycket tid på att 
utforma en så bred landgång som möjligt 
för att på så sätt spara tid vid varje brygga.

– Kan man spara en minut per brygga 
om det är 15 bryggor så blir det en hel del 
tid på en runda som tar en och en halv 
timma, säger han.

Att hitta den typen av lösningar just i 
Stockholm har varit extra komplicerat 
eftersom bryggorna ofta ser olika ut och 
eftersom vattennivån ofta varierar.

– Om det varit flytbryggor hade det va
rit mycket enklare, så som det exempelvis 
är i både Göteborg och Köpenhamn. Där 
passar båtarna rakt in.

Genom de tre nybyggena kommer rede
riet nu att ha tio fartyg totalt för trafiken 
på Sjövägen. Två av båtarna kommer att 
vara reservfärjor.

– Med åtta båtar hela tiden i trafik be
hövs minst en vecka per båt för varv och 
service så bara det är två månader där vi 
behöver en ersättningsbåt. Sedan händer 
det ju småsaker som gör att vi behöver 
ha en jour så att vi kan sticka ut med en 
reservbåt för att kunna upprätthålla tra
fiken till hundra procent, säger Gustaf 
Myrsten.

Interiörer från Sofia: Ovan generator i maskinrummet och bryggan. Nedan passagerarsalongen.
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Corona katastrofal för 
medlemmarnas verksamhet

Skärgårdslinjen

Skärgårdslinjen i Göteborg erbjuder skal
djurskryss med show/guide med fartyget 
Trubaduren och skärgårdskryss med skal
djur och sång med det i december 2019 
inköpta fartyget Medvind. Eller så borde 
det i alla fall ha varit.

Redaren Anders Åman säger att allt har 
förändrats på grund av coronapandemin.

– Det är tuffa tider. Som det ser ut nu 
har vi tappat 90 procent av vår ordinarie 
beläggning under våren. Vi kör ju ingen 
upphandlad trafik utan lever mycket på 
företag och andra gäster som gör kryss
ningar på våra restaurangbåtar. Medvind 
skulle ha varit i trafik nu men det har vi 
skjutit upp till i höst.

Även för Trubaduren blev säsongsstarten 
framskjuten. Istället för den 9 april blev 
premiären den 23 maj.

– Efter att vi gick ut med beskedet att vi 
skulle starta upp har vi bara fått positiva 
kommentarer.

Anders Åman säger att det verkar som 
om det börjar lätta en aning.

– Vi är lätt positiva trots de restriktioner 
som finns. Kundkretsen blir ganska smal 
och vi tappar mycket när företag och säll
skap med äldre personer faller bort.

Passagerarkapaciteten på Trubaduren 
har reducerats avsevärt.

– Vi har minskat ner och plockat bort 
40 procent av platserna ombord och gle

Tillsammans med Trafikförvaltningen, 
som är vår uppdragsgivare, har vi kommit 
överens om att vi lastar max hälften av 
det antal passagerare som passagerarcer
tifikatet tillåter. Vi informerar även passa
gerarna att sprida ut sig i båten.

Den kommersiella delen av Blidösunds
bolagets verksamhet drabbas hårt.

– Där har vi i stort sett fått avbokningar 
på allt. Med ångfartyget Blidösund har vi 
ställt in ”Musikbåten”, det vill säga alla 
musikkryssningar i år. Det räknas som en 
konsert och då är det max 50 personer 
och det bär sig inte. Men finns det kunder 
som vill hyra ett av våra fartyg, så är det 
givetvis möjligt, bara vi ser till att vi und
viker trängsel ombord.

I egen regi kör Blidösundsbolaget även 
reguljär trafik från Stockholm till Blidö
sund i Stockholms skärgård under som
maren.

– Inriktningen är att köra våra reguljära 
turer med ångfartyget Blidösund även i år 
men i begränsad omfattning.

Peter Fyrby upplyser också att rederiet 
inte har lyckats undvika uppsägningar.

– Vi har tyvärr tvingats säga upp två 
medarbetare på grund av arbetsbrist 
bland dem som jobbar med kommersiell 
trafik.

Åtminstone denna sommar räknar Pe
ter Fyrby med restriktioner på grund av 
coronasituationen, och understryker att 
ingen i nuläget kan säga hur länge detta 
pågår.

– Det är svårt att säga hur restriktioner
na kommer att se ut, men det kan också 
vara så att om man inte får resa utom
lands eller längre sträckor i Sverige så 
kanske många i regionen väljer att åka båt 
på sin semester. Förhoppningen är att vi 
får passagerare även denna sommar.

text: pärhenrik sjöström

Blidösundsbolaget

Blidösundsbolaget i Stockholm opererar 
dels upphandlad trafik i Stockholmsom
rådet med såväl egna som Waxholmsbola
gets fartyg, dels kommersiell trafik i egen 
regi.

– Det ser inte alls bra ut utifrån den 
budget som vi hade lagt och det förvänta
de antalet passagerare, säger rederiets vd 
Peter Fyrby.

Han berättar att den upphandlade tra
fiken fortsätter, men med reducerad ka
pacitet. I våras övergick man till exempel 
till vårturlistan senare än vanligt. Även i 
sommarturlistan sker vissa förändringar.

– Det som skiljer sig från den ordinarie 
sommarturlistan i den upphandlade trafi
ken är att Trafikförvaltningen har fattat 
beslut om att ångfartygen Storskär och 
Norrskär inte ska köra igång.

I övrigt har den upphandlade trafiken an
passats till den rådande situationen.

– Passagerarnivåerna på fartygen har 
reducerats, gentemot samma period före
gående år så har antalet passagerare nu på 
våren har minskat med cirka 50 procent. 

 
Där har vi i stort sett  
fått avbokningar på allt.

Ännu i början av året var det troligtvis ingen som kunde förutse hur mycket allt 
skulle förändras på några månader på grund av ett virus. Nu finns knappast nå-
gon skärgårdsredare som inte påverkas av coronapandemin på något sätt. Skär-
gårdsredaren har ringt upp tre rederier med olika typ av verksamhet och olika 
geografiska marknader.

sat upp. På så sätt har vi skapat förut
sättningar att klara de restriktioner som 
ligger för att man ska kunna ha någon 
verksamhet. Normalt sett kör vi 30 000 
passagerare en säsong. Får vi 6 000–7 000 
gäster i år så skulle vi vara väldigt nöjda.

Trots att marknaden har blivit så mycket 
mindre räknar Anders Åman att det ska 
gå att få lönsamhet i verksamheten.

– Trubaduren har två stora salonger 
och det finns mycket plats ombord. Det 
kommer absolut att finnas möjlighet att få 
lönsamhet i det. Vi får anpassa vår verk
samhet efter den situation som råder. Det 
blir givetvis inte exakt som förut, men an
norlunda kan också vara bra. Med enga
gerade medarbetare och lojala gäster ser 
vi ljust på framtiden. Med premiären av
klarad har vi fått ett kvitto på att vi fort
farande kan leverera en bra produkt. De 
senaste två veckorna märker vi dessutom 
en tydlig trend i att bokningar åter trillar 
in och en ökad aktivitet på våra sociala 
medier.

Anders Åman tror att rådande situation 
kommer att pågå väldigt länge.

– Vi kommer alla att behöva ställa om. 
Det här kommer att bli vardag, att man 
umgås på det här sättet. Vi får bara göra 
det redan nu, jag tror att det är så här det 
kommer att vara.

Skärgårdslinjen har också tvingats att 
anpassa personalen efter omständighet
erna.

– Det gjorde vi tidigt. Vi har varit tvung
na att säga upp all personal och nu ser 
vi vilka som är tillgängliga och kan börja 
jobba igen i liten skala. Jag känner att vi 
har den mesta personalen med oss, säger 
Anders Åman och fortsätter:

– Det är som det är. Vi måste försöka 
och sikta in oss på de gäster som vill och 
kan komma ut. Vi kan inte bara sitta och 
vänta på att något ska hända. Vi måste 
ut och försöka och prova och visa att det 
faktiskt går. Vad som sedan händer det vet 
vi inte, men man får göra det man kan.

text: pärhenrik sjöström

Master Mariner

Göteborgsrederiet Master Mariner AB 
opererar tre fartyg som gör expeditions
kryssningar: Malmö, Origo och Freya. 
Rederiet äger Malmö och de två övriga är 
externt ägda.

– Vi sålde Origo och Freya till yngre 
medarbetare men hjälper dem fortfaran
de. Malmö är också till försäljning, men 
just nu är det ingenting som händer, det är 
jättesvårt för alla, säger redaren Gunnel 
Cullborg, Master Mariner AB.

Hon säger att läget är dystert för expe
ditionskryssningar och vid tidpunkten för 
intervjun var ingen lösning i sikte.

– Det är ingen rolig situation och det ser 
svårt ut. Vi kommer att förlora omkring 
90 procent av vår årsinkomst. Vi har för
sökt flytta över så mycket bokningar som 
möjligt till nästa år, så där ser säsongen 
alldeles strålande ut just nu. Frågan är om 
det kommer att lätta tills dess. Mycket 
hänger ju på omgivande länder och om 
de öppnar upp.

Av de tre fartygen ligger Malmö och Freya 
upplagda i Göteborg.

– Origo ligger i Svalbard och kör lite 
grann charter för lokalbefolkningen som 
det ser ut i dag. Det är jättetufft för Sval
bard också, de är helt beroende av turis
men.

Gunnel Cullborg berättar att Freya 
redan hann påbörja resan norrut innan 
marknaden kollapsade.

– Freya skulle inleda en charter den 19 
mars, men stannade i Tromsö för att av

vakta situationen. Sedan började avbok
ningarna komma på löpande band så hon 
gick aldrig vidare upp. Efter att ha legat 
standby och väntat ett par veckor kom 
hon tillbaka till Göteborg.

Malmö hade likaså gjorts i ordning för 
säsongen och var helt klar att avsegla från 
Göteborg.

– Tyvärr hann vi proviantera och göra 
allting klart. Allt kom precis slag i slag 
då. Malmö kom aldrig iväg och låg se
dan standby för att invänta och se om det 
skulle öppna sig på något sätt. Så läget 
just nu är att två fartyg ligger i Göteborg 
och ett i Svalbard.

Gunnel Cullborg förklarar att fartygen 
tillåts segla, problemet är att passagerarna 
inte kan ta sig till dem.

– Origo har förfrågningar från lokalbe
folkningen men också från forskare som 
kan ta sig igenom. Vi kör ju också mycket 
forskningsresor, det ska sättas ut utrust
ning och sådant. Fartygen tillåts att segla 
men Svalbard har haft en lockdown så de 
får inte ens ta in norrmän. Vi har ju mest 
internationella passagerare som inte hel
ler har kunnat ta sig ut från sina länder. 
Så det har inte funnits någon möjlighet 
för folk att resa överhuvudtaget och det är 
villkoret för att man ska kunna få ombord 
passagerarna där uppe.

Just nu är det inte mycket annat rederiet 
kan göra än avvakta.

– Det är bara att vänta och se. Vi hopp
as fortfarande att det kanske skulle öpp
nas upp någonting, kanske i juli eller så, så 
att vi får en del av säsongen. Men det vet 
vi inte än, allt är ju så ovisst.

De flesta ombordanställda har sagts upp, 
men Gunnel Cullborg tror att det går att 
starta upp på kort varsel trots det.

– På Origo har vi tre personer kvar och 
det är svårt att få upp besättning dit. På 
Svalbard finns gott om arbetslösa sjömän 
som kapten gärna anställer. Malmö och 
Origo ligger i malpåse i Göteborg men 
är startklara på 14 dagar. Vi räknar med 
några dagar för att samla ihop besättning
en och sedan tar det nio till tio dagar att 
ta sig dit upp.

text: pärhenrik sjöström

 
Vi har minskat ner  
och plockat bort 40 procent  
av platserna ombord.

 
Vi kommer att förlora  
omkring 90 procent av vår 
årsinkomst.
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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.

SMTFwebbinarium om fossilfritt
Med anledning av coronaviruset har 
SMTF introducerat en serie webbina-
rier som hålls varannan onsdag. Först 
ut den 13 maj var Anders Werner, vd 
på Skärgårdsredarna.

Anders Werner talade om ”utmaningar 
i omställning till fossilfri drift” och tog 
bland annat upp HVO, batterier och 
vätgas.

– Jag tycker kanske att vi ska ta ett steg 
till och fundera över om vi inte ska gå till 
något klimatsmart istället. Det är kanske 
inte bara fossilfrihet som är det allena
rådande, sa han inledningsvis.

Successivt har man börjat fundera 
ganska mycket på elsidan och det har 
varit dominerande i utvecklingstankarna.

– Vi har också pratat HVO en hel del. 
Det är ett fantastiskt mellansteg, det 
är fossilfritt men har ungefär samma 
egenskaper som dieseln. Det finns 
kanske andra problem med HVO som vi 
måste fundera över. Vi har ju fortfaran
de partiklar och NOx som vi också ska 
hantera.

Han påpekar att tillgången är begrän
sad och att HVO är dyrare än diesel.

Anders Werner är lite orolig för att man 
går in för el som den enda lösningen.

– Vi har en del elbåtar och de fungerar 

väldigt bra på korta sträckor. Det är 
svårt med laddningen på långa sträckor 
och svårt att dra ut elkablar så att det 
räcker för att ladda långt ute i skärgår
den. Det kommer säkert att lösa sig, 
men vi måste också fundera om det finns 
andra medel än bara el och batterier.

Han nämner vätgas, metanol och 
biogas som alternativ, men påpekar att 
biogas innebär större ombyggnationer.

– Man kunde tänka sig att producera 
vätgas lokalt ute i skärgården.

Det ekonomiska perspektivet är också 

viktigt att ta i beaktande. 
– Jag tror inte att vi kan lägga omställ

ningsarbetet enbart på våra redare. Vi 
ska ju förbättra möjligheterna för hela 
samhället och då borde också hela sam
hället vara med och ta kostnaderna.

Det finns bara ett sätt att få redarna att 
bygga om sina fartyg eller beställa nya, 
mer miljövänliga, anser Anders Werner.

– Det är att ställa större krav i de of
fentliga upphandlingarna. Men, vi måste 
också betala för det. Med bra avtal och 
morötter så tror jag att man skulle kunna 
få det här nästintill till ett självspelande 
piano. Det finns många som ligger i start
groparna och är intresserade av att gå in 
i olika projekt.

Nybyggnation är inte heller den enda 
lösningen, understryker han.

– Det finns möjlighet att konvertera 
det tonnage som vi har och det har vi 
också sett att man redan har gjort.

Anders Werner anser emellertid att en 
liten del av skärgårdsflottan ska hållas 
orörd och då syftar han på de ångbåtar 
som bevarats och fortfarande går i trafik.

– De traditionsfartyg som går ett par 
veckor på sommaren tycker jag att vi 
ska lämna åt sidan. Kulturarvet är också 
något som vi måste jobba för att behålla.

text: pärhenrik sjöström 

 
Med bra avtal och morötter  
så tror jag att man skulle  
kunna få det här nästintill till 
ett självspelande piano.

• SB Rescue sling

Uppdaterad version av SB Rescue Sling

Nyhet

Säkerhetsutbildningar för skärgårdstrafik 
safetygruppen.se

info@safetygruppen.se

08-410 215 60

Se hela kursutbudet på 
safetygruppen.se

031 - 309 99 50

*I enlighet med Skärgårdsredarnas direktiv i samverkan med Transportstyrelsen

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

SAFETY
GRUPPEN
SECURITY & SAFETY TRAINING
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Det handlar om ett gemensamt utveck
lingsprojekt där Blidösundsbolaget, som 
ingår i Transdevkoncernen, i samarbete 
med motortillverkaren Scania har byggt 
om passagerarbåten Rex för elhybrid
drift. Rex är byggd på Lödöse Varv 1937 
och går i pendeltrafik på uppdrag av 
Storstockholms Lokaltrafik (SL).

– Erfarenheterna hittills är positiva, 
säger Fredrik Liw, teknisk chef på Blidö
sundsbolaget, och tillägger:

– Mycket utveckling och provning 
kvarstår men vi kan minska CO2 ut
släppen med upp till 47 procent om även 
infrastrukturen kommer på plats.

Utnyttjar vattenvägarna
Ungefär 60 procent av pendlarna i Stock
holm reser kollektivt och SL:s väg och 
spårbundna trafik är enligt ett pressmed
delande från Scania helt fossilfri.

På senare tid har regionen i högre 
grad börjat utnyttja vattenvägarna för 
att kunna erbjuda kortare och snabbare 
resor. Men majoriteten av SL:s flotta på 
80 egenägda och inhyrda fartyg är inte 
fossilfria. Därför välkomnas beslutet att 
bygga om dieseldrivna Rex för elhy
driddrift, enligt Fredriuk Liw.

– När Scania tog kontakt med oss hade 
jag redan tänkt att Rex var ett lämpligt 
fartyg för en elhybriddrivlina med tanke 
på att den är väldigt energieffektiv. Vi be
höver komma bort från fossila bränslen 
och förhoppningsvis är detta ett steg i 
den riktningen, förklarar han. 

Rex, som har kapacitet för upp till 150 
resenärer, går i daglig trafik på Mälaren 

mellan Tappström på Ekerö och Klara 
Mälarstrand intill Stadshuset i Stock
holms centrum.

Scanias drivlina
Rex har utrustats med en Scania 13li
ters huvudmaskin, som uppfyller den 
internationella emissionsstandarden 
IMO Tier 3, samt Scanias elmaskin. Det 
innebär att fartyget kan anlöpa bryggor
na ljudlöst.

Effekten är 240 kW i kontinuerlig drift 
eller 290 kW i korta perioder. Den effekt 
som krävs för att uppnå marschfart är 

cirka 100 kW. Det innebär att fartyget 
kan ha cirka två timmars gångtid på ren 
eldrift.

– Detta kan bli banbrytande, säger 
Mattias Rosengren, Lead Engineer på 
Scania Engines.

Han uppger att tekniken är tagen från 
fordonsvärlden och tillämpas nu på ma
rinområdet, liksom Scania tidigare gjort 
med dieselmotorer.

– Fartygets drivlina innehåller samma 
komponenttyper som i Scanias hybrid 
och helelektriska fordon.

text: pärhenrik sjöström

Veteran konverterad till 
hybridelektrisk pendelbåt

Blidösundsbolaget introducerar en 
nygammal pendelbåt i Stockholms-
trafiken. Trots att veteranen Rex 
har 83 år på nacken hör hon till de 
modernaste vad gäller maskineriet. 
Rederiet räknar med att CO2-utsläp-
pen kommer att nästan halveras när 
allting är på plats.

MILJÖ
S P A L T E N
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Belöning 2021
Sjömän är utmärkta problemlösare och gör ständiga förbättringar för att underlätta arbetet, höja 
säkerheten och öka trivseln ombord. Det är något vi gärna premierar. Har du gjort en förbättring 
eller känner du någon som gjort det? I så fall vill vi veta det. Förslaget skall vara oss tillhanda 
senast 31 oktober 2020. Läs mer om vår belöningsverksamhet på sjomanshus.se.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Annons från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belönar

När en man i rullstol körde över kajkanten i Vaxholm hoppade 
matros Mattias Aronsson i och räddade honom från att drunkna. 
Förra våren hedrades han för sin insats av Sjömanshusstiftelsen 
med en sjöräddningsbelöning på 10 000 kronor.

Söndagen den 8 juni 2018 står Mattias Aronsson på kajen i 
Vaxholm och släpper av passagerare från ångfartyget S/S Stor-
skär. Klockan är strax efter ett på dagen och solen skiner. De 
flesta passagerarna har redan lämnat fartyget och det är snart 
dags att lägga ut och fortsätta resan ut till Ramsö. Men när 
Mattias Aronsson vänder sig om tycker han sig uppfatta något i 
luften framför fartygets stäv följt av ett ljudligt plask. Han tittar 
över kajkanten och ser en rullstol försvinna ner i djupet och en 
manskropp som ligger i vattnet med ansiktet neråt. Befälhavare 
Torbjörn Svensson ropar från bryggan att ”Gör något, hoppa i”. 
Och det gör Mattias Aronsson. 

– Han låg och flöt vid ytan med ryggen uppåt och jag fick tag 
i honom på första försöket, berättar han. Jag kände att han var 
ganska stor och tung men lyckades vända runt honom så att han 
fick ansiktet ovanför vattenytan.  

En livboj slängdes i och Mattias Aronsson tryckte in den under 
mannen för avlastning. Någon annan hade sprungit efter kajstegen 
och sänkt ner i vattnet och Mattias Aronsson simmade dit med 
mannen.  

– Jag ställde mig på stegen med frälsarkransen som mannen 
hängde i under armen. Men kajen i Vaxholm är två meter hög och 
det gick inte att få upp honom den vägen. 

Ombord på Storskär hade kollegorna fått fram rescuesling-
et, en båthake med ett tygstycke, men det bärgningsförsöket 
avbröts när en räddningsbåt plötsligt dök upp framför stäven 
på ångbåten. Strax därefter kom även en polisbåt. Båda båtarna 
hade varit på väg ut till en segelbåt som gått på grund i närheten 
när larmet från Storskär kom. 

– En kille i våtdräkt kom simmandes från räddningsbåten. Vi 
hjälptes åt att få på mannen frälsarkransen och sedan tog han 

med honom tillbaka till räddningsbåten och fick upp honom via 
en brygga i aktern, säger Mattias Aronsson. 

Själv kunde han klättra tillbaka upp på kajen med hjälp av 
stegen och en stund senare fortsatte Storskär sin resa. 

– Allting gick väldigt snabbt och adrenalinpåslaget gjorde att 
jag bara agerade utan att tänka så mycket. Jag försökte bara 
lösa uppgiften, säger Mattias Aronsson. 

I maj 2019 belönade Sjömanshusstiftelsen Mattias Aronsson 
med 10 000 kronor för sin räddningsinsats under Stiftelsens 
belöningsdag i Sjöräddningssällskapets lokaler i Göteborg. Efter-
som flera ombord på S/S Storskärs varit delaktiga i undsättningen 
av den rullstolsburne mannen, hedrades även den övriga besätt-
ningen med en gemensam belöning på 10 000 kronor för upp-
visande av mycket gott sjömanskap. 
maronsson@me.com

”Han låg och flöt vid ytan med 
ryggen uppåt och jag fick tag i 

honom på första försöket”

Matros räddade rullstolsburen man ur vattnet

Mattias Aronssons snabba agerande kan ha varit avgörande för 
att mannens liv gick att rädda.
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Från kust & hav

Rederi AB Göta Kanal ställer in säsongens kryssningar
I mars i år såg det ut som om Strommas Rederi AB Göta Kanals 
kryssningssäsong försäljningsmässigt skulle bli det bästa året 
någonsin. Sedan slog coronapandemin till. 

Kunderna från länder utanför Sveriges gränser bokade av sina 
kryssningar. Detta tillsammans med osäkerheten kring resere-
kommendationerna för svenskar, gjorde att bokningsläget till 
slut blev så kritiskt att rederiet måste ställa in årets kryssnings-
säsong. 

Rederiets tre historiska kanalbåtar kommer därmed inte att 
vara i trafik i år överhuvudtaget, meddelar Rederi AB Göta Kanal i 
ett pressmeddelande från i slutet av maj.

Rederi AB Göta Kanals historia började redan 1869 då rederiet 
Ångfartygsaktiebolaget Motala Ström grundades. Sedan dess 
har rederiets kanalbåtar årligen kryssat i Göta Kanal med undan-
tag för några års uppehåll år under första världskriget samt under 
ett år under andra världskriget.

– Med denna historiska bakgrund förstår man det exceptio-
nella och allvarliga läget i världen, säger Peter Henricson, chef 
Stromma Sverige. Vi har väntat in i det sista med att ställa in sä-
songen, men i och med att de utländska turisterna uteblir och att 
svenskarna inte vågar boka in sommarsemestern då osäkerhet 
fortfarande råder angående inhemska resor är vi tvungna att kon-
statera vi inte klarar av att genomföra säsongen. Marknaden är i 
stort sett borta.

– Vi har en allvarlig situation för hela besöksbranschen och 
det har drabbat oss hårt. Glädjande nog har många som bokat 
av i år flyttat sin bokning till nästa år. Vi sätter våra förhopp-
ningar om en succésäsong till nästa år istället, avslutar Peter 
Henricson.

Utö Rederi AB slås i hop med Blidösundsbolaget
Utö Rederi AB meddelar att rederiet den 1 juni slås ihop med 
Blidösundsbolaget. Utö Rederi AB förvärvades i fjol av Transdev 
med överlåtelse den 1 juni 2019. Transdev äger sedan januari 
2018 även Blidösundsbolaget.

Färre turer till Visingsö
Jönköpings kommun informerar att det blir färre färjeturer mellan 
Gränna och Visingsö i Vättern från 15 maj. Den tillfälliga turlistan 
är en anpassning till rådande omständigheter med färre resenä-
rer på grund av pandemin.

– Den vanliga ökningen i antalet resenärer har uteblivit vilket 
innebär att vi går med tomma färjor vissa turer. För att minska be-
lastningen både på miljö och ekonomi har vi därför bestämt oss 
för att anpassa turlistan, säger Reimer Selero, verksamhetschef 
för Visingsötrafiken.

En miljon till Visit Stockholm
Coronaviruset drabbar besöksnäringen i Stockholmsregionen 
hårt genom uteblivna besökare, inställda och avbokade evene-
mang samt begränsningar i infrastrukturen. Därför har Tillväxt- 
och regionplanenämnden beslutat om att ge Visit Stockholm en 
miljon kronor ur hållbarhets- och skärgårdsanslaget till ett projekt 
som är till att för stärkta marknadsföringsinsatser för att främja 
besöksnäringen i regionen efter att coronapandemin är över. Visit 
Stockholm medfinansierar själva med samma belopp.

– Jag har vid flera tillfällen sagt att Region Stockholm kommer 
hjälpa näringslivet i den mån de kan under dessa kristider, och 
detta är ett av många initiativ som tas för att stärka upp bland 
olika branscher. Det är dock viktigt att påpeka att detta projekt 
är anpassat till de restriktioner som finns utifrån det smittskydds-
läge som råder, och ska därför i första hand ses som ett förbe-
redelsearbete inför tiden efter Corona. Vi måste ge företag möj-
lighet att så snabbt som möjligt återhämta sig efter krisen, säger 
Gustav Hemming (C), tillväxtregionråd.

Han påpekar att besöksnäringen dessutom är viktig för 
Stockholmsregionens attraktionskraft och spelar en viktig roll för 
landsbygdens och skärgårdens näringsliv och arbetsmarknad.

Kungabesök i Strömstad
När föreningen Norden firade 100-årsjubileum fick Strömstad 
storfrämmande av HM Konungen. I programmet ingick en båttur 
med Kust Event. Ombord serverades dagsfärsk räka och exper-
ter informerade om hållbart fiske. Kust Event uppger att besöket 
var uppskattat och att hovet har bekräftat detta. Rederiet tackar 
för det stora förtroendet att få utföra detta uppdrag för förening-
en Norden.
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Bohuslän stannar i hamn tills vidare
Sällskapet Ångbåten informerar att seglingssäsongen inte kunde 
inledas som planerat den 17 maj. Nu avvaktar Ångbåten till juli 
med en förhoppning om att läget förbättras, så att sällskapet kan 
göra sina turer så att det är säkert för resenärer och besättning. 
Sällskapet Ångbåten fortsätter att jobba med sitt fartyg för att 
göra henne segelklart. Självklart tas hänsyn till avstånd och att 
ingen är sjuk under arbetets gång, understryker sällskapet.

Sjöfartsverket varnar för underskott
Coronakrisen gör att Sjöfartsverket räknar med ett underskott på 
över 300 miljoner kronor på grund av minskade intäkter från far-
leds- och lotsavgifter. Men något varsel är inte aktuellt.

På grund av den pågående coronakrisen har Sjöfartsverket 
aviserat radikalt minskade intäkter genom att de nu går miste om 
farleds- och lotsavgifter, bland annat på grund av inställd kryss-
ningstrafik.

Magnus Stephansson, finansdirektör på Sjöfartsverket, säger 
att de räknar med att 2020 ger ett underskott på över 300 mil-
joner.

Nytt rederi vill flytta last från land till sjö
Seadvise AB och Klas Berg Holding AB startar ett nytt rederi, 
Skaw Shipping & Transport AB, med fokus på att nyttja vatten-
vägen i största möjliga mån. Verksamheten består av hamn till 
hamnlösningar, byggplatslogistik och specialtransporter. Den 
gemensamma nämnaren är småskalig sjöfart.

– Vi tycker oss se en ökad efterfrågan av den här typen av 
tjänster där mindre fartyg kan nyttja vattenvägens fulla poten-
tial på ett för kunden kostnads- och miljöeffektivt sätt, säger 
Kristofer Andrén, som är en av grundarna.

Bolaget har redan dragit in sina första projekt och lastat in 
chartrat tonnage i Baltikum för lossning och leverans i Frihamnen 
i Göteborg. Denna överflyttning av transport från väg till sjöfart 
uppges medföra en besparing av CO2e med cirka 60 procent 
jämfört med traditionell vägtrafik.

Bolaget jobbar samtidigt med ytterligare laster för att etablera 
sig på marknaden, även om det är oroliga tider.

– Vi har arbetat med detta projektet i cirka ett halvårs tid och 
omvärldsoroligheterna till trots så fungerar denna typ av småska-
lig sjöfart ändå fint. Det visar också på småskalighetens styrkor i 
förhållande till jakten på skalekonomiska fördelar, där färjealter-
nativen är mycket mer osäkra idag än tidigare, säger Klas Berg, 
som är den andra grundaren av det nya rederiet.

Både Kristofer Andrén och Klas Berg har lång och gedigen 
erfarenhet av olika typer av sjöfarts-, transport- och logistik-
lösningar från GAC, Wallenius Wilhelmsen Logistics, SOL och 
Sjöfartsverket.

Birger Jarl har lämnat Stockholm och byter namn
Passagerarfartyget Birger Jarl lämnade sin kajplats i Stockholm 
den 28 april trots nyttjandeförbud och utan att ta ombord lots 
trots att det är över 70 meter och därmed lotspliktigt. Inspektörer 
från både Kustbevakningen och Transportstyrelsen hade precis 
före avgången påpekat att det fanns brister i fartygets dokumen-
tation som gjorde att de inte fick lämna kajen. Bland annat fanns 
ett nyttjandeförbud på fartyget.

– De vill inte ha fartyget i Stockholm och vi måste få nå-
gonstans att lägga henne, sa ägaren Leif-Ivan Karlsson till 
Sjöfartstidningen i samband med avfärden.

– Vi har sagt upp platsen i Stockholm och har pratat med både 
Kustbevakningen och Transportstyrelsen och allt är okej, hon är 
klassad som fritidsbåt och är inte lotspliktig, sa befälhavare Ulf 
Larsson till Sjöfartstidningen efter avgången.

Resan gick till Vivstavarv i Timrå där Kustbevakningen väntade 
på kajen. Därefter inleddes en förundersökning om de gjort sig 
skyldiga till brott mot sjölagen och mot fartygssäkerhetslagen.

Samtidigt genomfördes ett ägarbyte. Ansökan skickades in via 
Leif-Ivan Karlssons bolag Rederi Karlssons AB den 24 april, men 
kompletteringar behövde göras och bytet gick igenom hos sjö-
fartsregistret den 4 maj.

– Fartyget heter numera Baltic Star, vilket det även hetat tidiga-
re. Inskriven ägare är Rederi Hotell Fartyget BJ AB, säger Pontus 
Schenkel, jurist på sjöfartsregistret, till Sjöfartstidningen.

Enligt Bolagsverkets uppgifter så är Leif-Ivan Karlsson hel-
ägare till bolaget Rederi Hotell Fartyget BJ AB.

Våren 2018 beslutade stadsbyggnadsnämnden i Stockholm att 
fartyget skulle bort från kajen eftersom de inte hade bygglov för 
att ligga kvar. Under sommaren drog Transportstyrelsen in Birger 
Jarls passagerarcertifikat eftersom fartyget hade brister med 
brandskyddet. Efter en uppgörelse fick ägarna till den 30 april i år 
på sig att flytta på fartyget, vilket nu alltså skett. Hon är nu klas-
sad som fritidsbåt, uppger Ulf Larsson.

Yara tar sjövägen till Uddevalla
Under våren har den norska industrikoncernen Yara International 
lagt om transporterna mellan Porsgunn i Norge och Uddevalla 
hamn från lastbil till sjö. Det innebär 325 färre lastbilstransporter 
varje år.

Yara International, inriktad på tillverkning av jordbrukskemika-
lier och gödsel, är en av de större kunderna hos Uddevalla hamn. 
För ungefär en månad sedan skiftade företaget transportsätt för 
det gods som går från Porsgunn i Norge för lossning i Uddevalla 
hamn, så att det nu går sjövägen istället för med lastbil. Fördelen 
med omläggningen är, enligt ett uttalande från Uddevalla hamn, 
bland annat mer kostnadseffektiva transporter för kunden och en 
minskad miljöpåverkan.
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Kristofer Andrén och Klas Berg är grundare till sjötransportbolaget 

Skaw Shipping & Transport.

Arkivbild på Birger Jarl.

Power
Passion
Partnership

FRAKTTRAFIK
– för en levande skärgård

Läs mer på www.styrsobolaget.se
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Frivilliga sjöräddare uppmärksammas för sin insats
Den 23 april utsåg Sjöräddningssällskapet de fyra frivilliga sjö-
räddarna Björn Dahlberg, Anders Räntilä, Johannes Kollig och 
Ola Svedberg från RS Munsö/Ekerö till Årets Sjöräddare.

Sjöräddningssällskapet meddelar att de fyra får utmärkelsen 
för sin enastående räddningsinsats den 30 augusti förra året, då 
fem personer räddades ur vattnet utanför Mariefred, efter att de-
ras båt sjunkit i Mälaren under en mörk fredagskväll.

Utmärkelsen Årets Sjöräddare är ett sätt att hylla frivilligheten, 
som har varit Sjöräddningssällskapets grundstomme ända sedan 
starten 1907. Sjöräddningssällskapets 2 200 frivilliga sjöräddare 
har jour dygnet runt, året om. De ställer upp med sin tid för att alla 
som vistas utmed vår långa kust och i våra stora sjöar ska känna 
sig trygga. De frivilliga sjöräddarna medverkar i över 80 procent 
av all sjöräddning i Sverige, helt utan statliga bidrag. Totalt deltog 
22 frivilliga sjöräddare från fem stationer vid de nominerade in-
satserna, som räddade flera människoliv.

Lyckade försök med ammoniak
Wärtsilä har inlett försök med förbränning av ammoniak. På sikt 
hoppas man att det ska ge lägre utsläpp av växthusgaser från 
såväl sjöfarten som energisektorn.

I den forskning som Wärtsilä bedriver för att ta fram miljövän-
liga bränslen har man nu gjort tester med att injicera ammoniak 
i en förbränningsenhet. Tester kommer nu också att göras på 
motorer, som sedan ska följas av tester i samarbete med rederier 
från 2022 och kanske senare även med energikunder, uppger 
företaget.

Om ammoniak kan användas som bränsle av bland annat 
sjöfarten skulle det kunna leda till minskade utsläpp av växthus-
gaser. Det bygger i så fall på att det produceras med el från för-
nybara energikällor.

Enligt Kaj Portin, programchef på Wärtsilä Marine, har de första 
testerna med förbränning gett lovande resultat.

– Detta är ett viktigt steg för att se till att Wärtsilä kan tillhanda-
hålla de motor- och bränslesystem som redarna behöver, oavsett 
vilket bränsle de väljer i framtiden, säger han.

En guide till Stockholms skärgård
Stockholms skärgård, de bästa hamnarna från Arholma till 
Landsort, heter Svenska Kryssarklubbens årsbok för 2020. Med 
boken vill Kryssarklubben inspirera till att uppleva Stockholms 
skärgård med sina många öar som bjuder på en världsunik natur. 
För dem som inte har båt rekommenderar Kryssarklubben en tur 
med Waxholmsbolaget eller andra rederier ut i skärgården.

I boken finns flygfoton och information om exempelvis djup i 
inlopp till fina vikar. Boken innehåller beskrivningar och tips på 
drygt 60 hamnar. Det kommer även att vara möjligt att köpa bok-
en i en modifierad form för dem som inte är medlemmar i 
Svenska Kryssarklubben.

N-O-S köper och bygger om
Northern Offshore Services har förvärvat de två supportfarty-
gen Rix Lynx och Rix Leopard från det brittiska företaget Rix 
Shipping.

De två nya fartygen döps om till Mover och Maker och sorteras 
in i den så kallade M-klassen, det vill säga N-O-S Multi Purpose 
Vessels. Fartygen är 27 meter långa och utrustade med två MAN 
D2862LE463-huvudmaskiner på 1 029 kW, som i kombination 
med Hamilton vattenjet gör att de kan komma upp i en fart av 27 
knop. Ombord finns plats för 24 passagerare och övernattnings-
möjligheter för sex besättningsmedlemmar.

N-O-S vd David Kristensson säger att de två nyförvärven ska 
”nosifieras” på varv.

– Det är så vi brukar göra, vilket innebär att vi bygger om dem 
något, ger dem vår fender och uppgraderar dem till vår standard.

Utöver de två nyförvärven låter N-O-S förlänga sitt fartyg 
Assister, byggt 2013 på Grovfjord Mek Verksted i Norge, från 
nuvarande 20 meter till 26 meter. Samtidigt får hon en helt ny 
framdrivning med fyra Volvo Penta IPS-maskiner samt förbereds 
för hybriddrift.

Efter ombyggnaden har Assister kapacitet för dubbelt 
så många passagerare, det vill säga 24 i stället för tidigare 
12 och plats för sex övernattande besättningsmedlemmar. 
Ombyggnationen sker på samma varv som byggde henne och 
i och med att fartyget är klart för leverans byter hon namn till 
Traveller. 

N-O-S har utöver de ovan nämnda förvärven och ombyggna-
tionen det helt nya hybriddrivna fartyget Energizer under bygg-
nation.

– Vi har ett stort program och tror på framtiden trots de nu 
mycket tuffa tiderna. Men alla de nya fartygen är specialbyggda 
för att fungera i vindkraftsindustrin, säger David Kristensson.

25 år till för Ocean Surveyor
Damen Oskarshamnsvarvet utför en uppgradering av SGU:s un-
dersökningsfartyg Ocean Surveyor. Denna ska förlänga fartygets 
livstid med ett kvartssekel.

Damen Oskarshamnsvarvet har vunnit den offentliga upp-
handlingen av en omfattande livstidsförlängning av undersök-
ningsfartyget Ocean Surveyor, som ägs av Sveriges geologiska 
undersökning (SGU). Därefter är fartyget redo för ytterligare 25 
år av undersökningsarbete. Uppgraderingen av Ocean Surveyor 
kommer att ta tolv månader och i princip är det enbart skrovet 
som behålls, uppger SGU. Arbetet inleddes i april 2020 och åter-
leverans är planerad till 31 mars 2021.

Till de största arbetena hör byte av maskineri från diesel-me-
kaniskt till diesel-elektriskt. Maskineriet uppfyller därefter IMO 
Tier III och inkluderar SCR för katalytisk rening av kväveoxider. 
Såväl bryggan som arbets- och besättningsutrymmen byggs 
om. Därtill kommer utrustning som inte byts ut att genomgå en 
grundlig översyn.

Syftet med ombyggnationen är att modernisera fartyget för 
mindre miljöpåverkan samt att skapa en god och modern arbets-
miljö för såväl besättning som forskningspersonal.

Årets sjöräddare.

Maker.
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Sänk era energikostnader!
Kontakta oss

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

bränsleförbrukning och utsläpp samt öka flottans effektivitet. 

MEDICINSKA INTYG 

Välkommen till våra läkarmottagningar specialiserade 
mot Sjöfart. Utöver sjöläkarintyg genomför vi alkohol- och 
drogscreening, hälsobedömningar mm. Våra kunder är allt 
från stora rederier till mindre verksamheter. Vi hjälper till 
med allt från rekrytering, utbildning till företagshälsovård.

info@medicinskaintyg.se
08 - 5125 88 00
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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
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Sjöfartsverket och KBV ska bli fossilfria
Sjöfartsverket och Kustbevakningen ska på uppdrag av regering-
en ta fram ett förslag för hur deras flottor kan bli fossilfria.

– Staten ska vara ett föredöme i den omställning som hela 
transportsektorn måste göra. Därför är uppdraget en viktig del i 
regeringens arbete med att utveckla hållbara transporter, säger 
Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

Myndigheterna ska inhämta synpunkter från bland andra 
Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och Trafikverket. 

– Transportsektorns utsläpp måste minska för att vi ska nå våra 
klimatmål. Genom att staten går före mot fossilfrihet kan vi både 
driva på utvecklingen och samtidigt visa andra aktörer att det går 
att ställa om, säger Isabella Lövin, miljö- och klimatminister.

Infrastrukturdepartementet uppger att uppdraget är en del 
av genomförandet av januariavtalet, som är en sakpolitisk över-
enskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 
Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet 31 janu-
ari 2021.

Trafikverket Färjerederiet står utanför uppdraget. Färjerederiets 
vd Erik Froste säger att det beror på att rederiet redan proaktivt 
har påbörjat omställningen mot en fossilfri flotta.

– För oss på Färjerederiet är det viktigt att gå före inom klimat- 
och miljöarbetet. Vi vill visa på möjliga lösningar. Att då proaktivt 
förekomma krav och restriktioner blir naturligt. Om inte vi som 
stort statligt rederi klarar av omställningen, hur ska då staten 
kunna ställa krav på privata en- eller tvåbåtsredare?

Lighthouse får ökade medel för Hållbar sjöfar”
Lighthouse har tilldelats ytterligare 1,5 miljoner kronor om året i 
tre år för att driva Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart. 
Sedan 2019 ansvarar Lighthouse för att driva det tioåriga pro-
grammet med 10 miljoner kronor om året – pengar som komplet-
teras med delfinansiering från branschen. Nu lägger Trafikverket 
till ytterligare 1,5 miljon. Det skriver Lighthouse på sin webbsajt.

– Det visar att Trafikverket har förtroende för oss och att bra 
projektförslag och arbete drivs inom programmet. Det här möjlig-
gör några fler projekt, vilket förstås är roligt, säger Åsa Burman, 
Lighthouse verksamhetschef.

För 2020 har det inneburit att ytterligare två förstudier har kun-
nat startas en intressentanalys av Sveriges hamninfrastruktur 
och en om automatiserade beslutssystem på fartyg, meddelar 
Lighthouse vidare.

Styrsöbolaget och Blidösundsbolaget i maritimt index
I årets utgåva av Sveriges Maritima Index 2020 presenterar bok-
ens huvudartiklar två medlemsrederier som utvecklats starkt och 
möjliggör att fler båtpendlar till arbeten från sina bostäder året 
runt. Det handlar om Styrsöbolaget med trafik i Göteborg och 
Blidösundsbolaget i Stockholm. Sveriges Maritima Index har växt 
och är nu på hela 392 sidor. Detta maritima uppslagsverk listar 
svenskflaggade handelsfartyg, svenska hel- eller delägda han-
delsfartyg under utländsk flagg, fiskefartyg och segelfartyg och 
ges ut av förlaget Breakwater Publishing i Göteborg, som även 
säljer boken.

Medlemsnytt

Västtrafiks upphandling av trafiken till Koster klar
Koster Marin AB fortsätter att köra båttrafiken över Kosterfjorden. 
Det nya avtalet med Västtrafik innebär att befintliga fartyg anpas-
sas för att möta Västtrafiks krav på minskad miljöpåverkan och 
förbättrad tillgänglighetsanpassning.

I Västtrafiks upphandling av båttrafiken mellan Strömstad och 
Kosteröarna samt Ramsö var det Koster Marin AB som lämnade 
det mest fördelaktiga anbudet, uppger Västtrafik. Avtalet omfat-
tar de två båtlinjerna 890 och 899. Avtalet innebär inga föränd-
ringar av trafiken på de två linjerna och de kommer att fortsätta 
köras av de fyra befintliga fartygen.

Det nya avtalet ställer däremot striktare miljökrav än tidigare 
vilket innebär att motorernas miljöprestanda kommer att förbätt-
ras. Samtidigt kommer även utsläppen av koldioxid att minska i 
och med att en andel förnybart bränsle börjar användas. Det stäl-
ler också högre krav på fartygens tillgänglighetsanpassning.

Avtalet tecknas på fyra och ett halvt år där trafikstarten är pla-
nerad till juni 2021.

Limöbåten Årets Skärgårdsrederi 2020
Limöbåten Rederi AB, med fartyget Drottning Silvia, har av 
Skärgårdsredarna utsetts till årets Skärgårdsrederi 2020. Juryn 
utsåg vinnaren med följande motivering:

”För att rederiet på eget initiativ utan stöd från upphandlare 
eller kommun drivit sitt fartyg Drottning Silvia med 100 % fossilfri 
diesel sedan fyra år tillbaka. Initiativet har inneburit att kommu-
nen i sin senaste upphandling 2019 har ställt fossilfri drift som ett 
skallkrav. Rederiet planerar också att, utan krav från upphandla-
re, installera nya motorer med partikelfilter och NOx- katalysator.

Limöbåten Rederi är ett föredöme som visar att möjligheter 
finns för ett litet rederi att klimatanpassa sin verksamhet samt 
att få ner andra skadliga utsläpp från ett äldre befintligt fartyg. 
Rederiet har också påvisat möjligheten till att påverka upphand-
lare till bättre klimatanpassade krav.”

Leverantörsavtal med CJJ Marine Tech
Skärgårdsredarna har tecknat leverantörsavtal med CJJ Marine 
Tech AB. Det innebär att Skärgårdsredarnas medlemsrederier får 
10 % rabatt på CJJ:s tjänster. CJJ kan bland annat stå till tjänst 
med sitt system EBBA, ett egenkontroll och underhållssystem 
som redan flera av medlemsrederierna använder.

Safetygruppen ny medlem
Skärgårdsredarna hälsar den nya medlemmen Safetygruppen 
välkommen!
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• 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

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

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

Industriella elverk
från 30 till 720 KVa

Helhetslösningar  
för yrkessjöfarten

Kontakta oss för offert

Marina generatoraggregat
från 3,5 till 400 KVa
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Ändringar i TSFS om åtgärder mot förorening från fartyg
Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsprojekt med syfte att 
införa ändringar i TSFS 2010:96, om åtgärder mot förorening från 
fartyg.

Europaparlamentet och rådet utfärdade den 17 april 2019 
direktiv 2019/883/EU om mottagningsanordningar i hamn för 
avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/
EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG. Direktivet innebär 
ändringar i kraven gällande fartygens avfallsavlämning och behö-
ver införlivas genom en ändringsföreskrift till Transportstyrelsens 
föreskrifter (TSFS 2010:96) och allmänna råd om åtgärder mot 
förorening från fartyg. Ändringarna ska vara införlivade senast 
den 28 juni 2021.

Ändringar i SJÖFS om mottagning av avfall från fartyg
Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsprojekt med syfte 
att göra nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna 
råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från fartyg samt 
Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13) om mottagning av 
avfall från fritidsbåtar.

Europaparlamentet och rådet utfärdade den 17 april 2019 direk-
tiv 2019/883/EU om mottagningsanordningar i hamn för avläm-
ning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och 
upphävande av direktiv 2000/59/EG.

Direktivet innebär ändrade krav på hamnars avfallsmottagning 
och behöver införlivas i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna 
råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från fartyg samt 
Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13) om mottagning av 
avfall från fritidsbåtar fr.o.m. den 28 juni 2021.

Person- & Företagsnytt Transportstyrelsen

Björn Pundars ny prefekt 
för sjöfartshögskolan
Björn Pundars är se-
dan 9 mars ny prefekt 
för sjöfartshögskolan på 
Linnéuniversitetet i Kalmar. 
Han efterträder Ted Bågfeldt 
och kommer närmast från en 
tjänst som direktör för ICT-
service vid Åbo Akademi 
i Finland. Innan dess har 
Björn Pundars tjänstgjort 
18 år inom Wärtsilä i olika 
ledande positioner vid IT-
funktionen, senast som 
Business IM Manager.

Till sin utbildning är Björn Pundars filosofie magister från Åbo 
Akademi och sjökapten från Yrkeshögskolan Novia (Aboa Mare). 
Han har även gått en masterutbildning vid Aboa Mare i Åbo.

Zeppelin-Cat servicehub öppnad i Landskrona
Oresund DryDocks AB och Zeppelin-Cat meddelar att de öpp-
nar en lokal Zeppelin Cat-servicehub och maskinverkstad vid 
Oresund DryDocks. Den nya verkstaden kommer att vara fullt 
utrustad under andra kvartalet 2020, men har redan inlett sin 
verksamhet.

– Oresund DryDocks och Zeppelin Cat vill utveckla ett lokalt 
servicenätverk och därmed finnas så nära kunden som möjligt 
för att möta deras behov och erbjuda kvalificerad service, förkla-
rar Niklas Karlsson, vd för Oresund DryDocks.

Arnon till Sverige
Det finska automationsföretaget Arnon, som är en leverantör till 
bland annat marinindustrin, expanderar till utlandet och etable-
rar sig i Sverige.

Etableringen på den svenska marknaden sker genom köp av 
företaget B.O. Park strax utanför Stockholm; ett familjeägt före-
tag grundat 1944 som specialiserat sig på elektrisk automation 
och skräddarsydda automationssystem. B.O. Park byter namn 
till Arnon AB.

Arnon verkar redan i Sverige genom partnerskap med bland 
andra ABB, Climeon, Sandvik och Logevo. Tidigare ägaren av 
B.O. Park, Leif Thalberg, kommer att fortsätta som vd och vid sin 
sida kommer han att ha Jörgen Hedström som svensk försälj-
ningsdirektör.

Anna Höjer ny vd för Transdev Sverige
Anna Höjer har utsetts till ny vd och koncernchef för Transdev 
Sverige med start den 1 september 2020. Hon kommer närmast 
från Bombardier där hon var 
vd för verksamheten i Sverige 
samt Nordenchef och innan 
dess från Saab. Anna ersätter 
nuvarande vd Gunnar Schön, 
som går i pension.

– En effektiv och hållbar kol-
lektivtrafik är en viktig stomme 
i samhället. Nu ser jag fram 
emot att lära känna Transdev 
och tillsammans med medar-
betarna fortsätta att utveckla 
verksamheten och vårt erbju-
dande med utgångspunkt från 
våra resenärers och beställa-
res behov, säger Anna Höijer.
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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!

Säkerhetsutbildning 
för Er säsongspersonal 

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

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

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

övningsfl ott ar, överlevnadsdräkter och brand-
bekämpningsutrustning. 

Vi erbjuder dig som medlem i Skärgårdsredarna 
säkerhetsutbildningar under 2019 

ti ll förmånligt pris.

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

i Långedrag, Göteborg

• På Norra Idskär, strax söder om Vaxholm

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

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

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

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

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

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

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

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

Service och Reservdelar 
Över 20 års erfarenhet av service och 

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

Vår verksamhet omfattar 
de � esta förekommande genset 

och framdrivningsmotorer.

Vi tillhandahåller även diagnostik, 
service, underhåll och reservdelar till 

sprinklermotorer, där Iveco/FPT 
är marknadsledande.

Vid service av generatoraggregat 
samarbetar vi med El & Marinteknik AB.
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USA:s första vätgasdrivna båt färdigställs av AAM
All American Marine (AAM), Inc. i Bellingham, Washington, har 
tecknat kontrakt med Sw/tch Maritime om att färdigställa en 70 
fot lång passagerarbåt för 84 passagerare som påbörjades av 
varvet Bay Ship & Yacht i Alameda, Kalifornien. Båten har el-
drift med bränsleceller och ska operera i San Francisco-bukten. 
Nybygget är det första i USA där det elektriska maskineriet får 
energi från vätgas-bränsleceller. Bränslecellspaketet levereras av 
Golden Gate Zero Emission Marine.

Ytterligare styrmedel krävs för miljömål inom sjöfarten
I ett forskningsprojekt lett av VTI dras slutsatsen att en kombina-
tion av nya och kraftigare styrmedel krävs för att nå de nationella 
och internationella miljömålen för sjöfartens utsläpp till luft. De 
som redan införts räcker inte.

En forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet har analy-
serat vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva 
för att minska sjöfartens utsläpp till luft. Arbetet har genomförts 
i ett projekt kallat ”Morötter och piskor inom sjöfarten för att nå 
miljökvalitetsmål”. Vinnova och Trafikverket har finansierat pro-
jektet.

När slutsatserna summeras står det klart att det behövs både 
bättre uppföljningsverktyg och underlag för framtidsscenarier 
samt en kombination av olika styrmedel för att nå miljökvalitets-
målen.

När det gäller minskning av växthusgaser föreslår projektet 
bland annat att svenska aktörer arbetar för att sjöfarten inklude-
ras i EU:s utsläppshandelssystem eller ett liknande globalt sys-
tem. Hastighetsbegränsningar är ett annat förslag.

För att minska utsläppen av kväveoxid föreslås en (nord)euro-
peisk NOx fond som ger incitament till investeringar i katalysato-
rer eller liknande.

– Vi rekommenderar dessutom mer forskning och utveckling 
kring olika typer av förnybara bränslen och av styrmedel för att 
främja produktion av bränslen och teknikutveckling, säger Inge 
Vierth, utredningsledare på VTI.

Uttjänta offshoreplattformar för vätgasproduktion
Ett antal offshoreanläggningar måste successivt saneras och 
rivas. Här erbjuder Waves4Power ett nytt alternativ. Företaget, 
som jobbar med att konvertera energin i havets vågor till elektrici-
tet, har också, tillsammans med sina internationella partners som 
Siemens och Parker, arbetat fram ett system för offshoreproduk-
tion av vätgas, Green Power Eco System från Waves4Power.

I stället för att riva de gamla plattformarna kan de, enligt 
Waves4Power, konverteras till vätgasfabriker. De lagerutrymmen 
som använts för olja och naturgas kan byggas om till lagring av 
vätgas. Kostnaderna för att konvertera anläggningarna blir betyd-
ligt lägre än att riva anläggningarna på ett miljöriktigt sätt, uppger 
företaget och understryker att den energi och råvara som krävs 
för vätgastillverkningen redan finns tillgänglig i havet runt om 
offshoreanläggningarna. 

Waves4Power har i Norge visat att vågkraft fungerar för el-

Miljö & Teknik produktion. En vecka efter att företaget lanserade sitt WaveEL 
system vid ön Runde på den norska Vestlandet var det 14 meter 
höga vågor på platsen. Systemet klarade utmaningen och låg 
kvar och gjorde sitt jobb i 12 000 timmar. Nu satsar bolaget på att 
gå vidare och på allvar anta utmaningen att bli en del av världens 
framtida smarta energisystem.

Waves4Power AB är ett privat svenskt bolag med säte i 
Partille. Företagets verksamhet är att konvertera havets vågrörel-
ser till elkraft på ett lönsamt sätt utan skadliga CO2-utsläpp.

Officiell kickoff för Green Pilot
Under sensommaren eller hösten planeras en officiell kick-off 
för GreenPilot, där testplattformen visas upp tillsammans med 
intressanta presentationer på temat hållbar sjöfart. Projektet 
GreenPilot startade 2016 under ledning av SMTF tillsammans 
med deltagare från ScandiNAOS, Sjöfartsverket, SSPA och 
Färjerederiet, med målet att konvertera lotsbåt 729 SE till meta-
noldrift. Det fanns tidigare erfarenheter från metanol ombord på 
ropax- och tankfartyg. Utmaningen i GreenPilot-projektet var att 
identifiera en säker och kostnadseffektiv lösning för det här be-
tydligt mindre fartyget.

Efter ett lyckat avslutat projekt sitter nu en av ScandiNAOS 
metanoldrivna motorer installerad ombord. Motorn går i ett lång-
tidstest där funktion och eventuella slitage ska utvärderas. Den 
presterar hög effektivitet och ger mycket låga utsläpp, uppger 
SMTF.

Under 2019 kom Sjöfartsverket, SMTF och RISE överens om 
att fortsätta driva lotsbåt 729 SE som en öppen maritim testbädd 
under namnet GreenPilot. I dagsläget testas bland annat sen-
sorer för datainsamling ombord på GreenPilot. Samtidigt som 
ScaniNaos metanolmaskin sitter monterad och genomgår lång-
tidstest vilket gör att testningen sker miljövänligt.

SMTF meddelar att plats för testning kan bokas redan nu ge-
nom att kontakta Andreas Bach via andreas.bach@ri.se alterna-
tivt på 010-516 54 11.

Förslag om klimatdeklarationer av långväga resor
För att det ska bli enklare för resenärer att välja resor med lägre 
klimatpåverkan har fem myndigheter på uppdrag av regeringen 
lämnat ett gemensamt förslag till hur en lag om obligatoriska kli-
matdeklarationer kan utformas. Alla transportörer som riktar sig 
till den svenska marknaden och som också utför resan föreslås 
omfattas av kravet på klimatdeklaration. Trafikanalys har sam-
ordnat utredningsarbetet tillsammans med Energimyndigheten, 
Konsumentverket, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen. 

Transportörer ska klimatdeklarera resor som säljs på den 
svenska marknaden om de är längre än 150 km på land och i 
luften. Transportör är det företag som utför själva transporten 
och som riktar sina transporter till den svenska marknaden. För 
sjöfart gäller att resan ska vara längre än 15 nautiska mil och 
genomföras med ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 
5 000. Myndigheternas förslag till lag om klimatdeklarationer krä-
ver en fortsatt bearbetning och myndigheterna rekommenderar 
därför att regeringen fördjupar analysen i vissa frågor.
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Pressreleaser

Dual channel kraftaggregat för marin motorstyrning
Det svenska företaget Powerbox lanserar ett nytt dual channel 
kraftaggregat för marin motorstyrning. ENMA500D24/2x27-CC 
har två isolerade 27V/20A utgångar och en total effekt på 540W. 
Kraftaggregatet är avsett för installation i krävande miljöer och 
har ett robust IP56 hölje, motståndskraftigt mot höga tryck och 
vattenöversköljning och optimerat för konduktionskylning. Två 
laterala kylkroppar ombesörjer värmetransporten från kompo-
nenterna till omgivningen på höljets utsida.

ENMA500D24/2x27-CC DC/DC matas från den vanliga 
24V-distributionen och har ett brett inspänningsområde på 18 
till 36V och klarar ett spänningsfall ner till 10V i 10 sekunder. 
ENMA500D24/2x27-CC levererar 27VDC / 20A och en total effekt 
på 540W. Verkningsgraden överstiger 85%.

Utöver sitt huvudsakliga användningsområde – säker-
hetsutrustning som kräver redundant strömförsörjning – kan 
ENMA500D24/2x27-CC också användas för applikationer som 
inte kräver redundans, men erfordrar två oberoende utgångar. 
Enheten ger då två 27VDC isolerade utgångar. Den totala effek-
ten är även i detta fall 540W, men kan balanseras från 540 W på 
en utgång och 0W på den andra till vilken annan mix som helst. 

ENMA500D24/2x27-CC är skyddad mot reverserad polaritet 
på ingången,  kortslutning på utgången, övertemperatur, över-
spänning och överström. Kraftaggregatet är utformat i enlighet 
med EN60068-2-x och uppfyller säkerhetsnormen EN 60950, 
uppger Powerbox.

SafeRunner-beställning till Finland
Safe at Sea AB har mottagit en order om sju SafeRunner-system 
för leverans till den finska marknaden. SafeRunner-systemet lan-
serades under våren 2019 och väckte stort intresse. Ambitionen 
var att utvidga produktportföljen med ytterligare en båtplattform 
och relativt omgående fick bolaget förfrågningar från kunder som 
började analysera och utvärdera SafeRunner-systemet. Ordern 
på sju SafeRunner-system är den hittills enskilt största order med 
SafeRunners.

»Ordern visar att marknaden i allt större utsträckning ser våra 
båtsystems speciella förmågor, i det här fallet SafeRunner, som 
det bästa alternativet för att tillgodose deras operativa behovs-
bild. Vår förmåga att anpassa systemet utefter kundens specifika 
operativa miljö har varit avgörande för att få ordern,« skriver Safe 
at Sea AB i ett pressmeddelande.

– Det är givetvis mycket glädjande att vårt SafeRunner-system i 
denna process har ansetts vara det som på bästa sätt svarar mot 
kundens specifika behov. Ordern ska också ses som en indikator 
om att arbetet med att bredda vår produktportfölj, som var en 
av hörnstenarna i vår tillväxtstrategi, var ett bra beslut som av-
sevärt har förbättrat våra marknadsförutsättningar, säger Henrik 
Hartman, vd på Safe at Sea AB (publ).

SafeRunner-systemen kommer att levereras under Q3 och Q4 
2020, meddelar Safe at Sea.

Skagerak färdigställs i Göteborg
Göteborgs universitet har tagit över ägandet av forskningsfarty-
get Skagerak. Fartyget har bogserats till Nya Varvet i Göteborg 
för färdigställande.

Enligt avtalet kommer varvet att betala 600 000 euro till uni-
versitet, uppdelat i delbetalningar. Summan är resultatet av en 
förhandling om betalning för arbeten som varvet utfört i enlighet 
med det femte tilläggsavtalet och projektkostnader som varvet 
åtagit sig att betala på grund av förseningen.

Fartyget är i mycket gott skick och har hög standard på utförda 
arbeten. Det som återstår är att få färdigt framdrivningssystemet 
och genomföra sjötester, ett arbete som beräknas ta 12 till 14 
månader om inte coronaläget innebär ytterligare förseningar.

Varvet har ingått avtal med en polsk underleverantör som 
kommer att slutföra färdigställandet av framdrivningssystemet i 
Göteborg. För att kunna kontrollera genomförandet av arbetena 
har Göteborgs universitet krävt att få ta över avtalet med underle-
verantören från varvet, skriver Göteborgs Universitet.
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Erbjudande från 
Sjöfartstidningen!

Som läsare av Skärgårdsredaren 
får du köpa en prenumeration på 
Sjöfartstidningen med 30% rabatt.

Gå in på:  
sjofarten.prenservice.se och ange 
koden 143-143141 för att ta del av 
erbjudandet!
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En fartygshistorisk 
promenad längs Aura å

text & foto: krister bång

I dessa tider av begränsad rörelsefri-
het får man leva på minnen. En vacker 
junidag förra året tog jag en promenad 
utmed Aura å i Åbo i väntan på att min 
båt Baltic Queen skulle föra mig till 
Stockholm.

Där, högst upp bland fartygen, inlåst 
mellan Martinsbron och Kvarnbron, 
ligger båtrestaurangen Majland. Det 
är numera en pub med mat med lite 
ifrågasatt kvalitet. Men båten är en riktig 
klenod.

Hon byggdes redan 1856 i Motala för 
att frakta passagerare mellan St Peters
burg i Ryssland och Hull i England via 
Göta kanal. Tanken var att slippa dans
karnas Öresundstull. Men tullen för
svann och det blev aldrig några sådana 
resor. I stället sattes hon i fart på Gotland 
med namnen Franzén och Gute.

I december 1918 såldes fartyget till 
Finland och gick sedan som passagerar
båt och pråm i många år i Finland med 
namnet Majland. Hon har legat vid sin 

plats i Aura å sedan valborgsmässoafton 
1995.

Evert Taube
En bit nerströms hittar vi Rudolfina en 
båt med en omväxlande svensk historia. 
Hon byggdes 1958 för den svenska mari
nen vid Djurgårdsvarvet och man kunde 
se henne i Stockholms skärgård under 
namnet Vitsgarn.

1981 blev hon civil då Strömmas 
föregångare, AB August Lindblom Eftr, 
Stockholm köpte henne och gav henne 
namnet Evert Taube. Hon byggdes om 
till restaurangfartyg i Sjötorp och hyrdes 
sedan ut för trafik på Göta kanal.

Därefter kom hon till Göteborg men 
såldes 2003 till Åbo där hon sedan gått 
med namnet Rudolfina. När jag var i 

Åbo förra gången gjorde jag också en 
promenad längs Aura å. Då var jag 
lunchsugen när kom till Rudolfina och 
gick ombord. Det var redan gott om gäs
ter och vi gled iväg ut i den vackra skär
gården. Ingen tog någon notis om mig så 
jag åt och var glad. Vad jag inte visste var 
att den turen var chartrad av ett sällskap 
så den utfärden kostade gratis.

Ångbåt
En klassiker bland Åbos restaurangfar
tyg är Ukkopekka, en över 80 år gammal 
ångbåt. Hon byggdes i Helsingfors 1938 
på uppdrag av Sjöfartsstyrelsen i Finland 
som arbetsfartyget Turku.

Hon gör dagliga turer i skärgården 
och om kvällarna blir det kryssning för 
mogen ungdom. Åbos motsvarighet till 
Stockholms Östanå I och Stockholm. 
Ukkopekka är Åbos största restaurang
fartyg.

Under åren har det samlats en hel del 
gamla fartyg i hamnen, många av dem 
med svenskt ursprung. 

Majland byggdes som passagerarbåt i Motala 1856.

 
Tanken var att slippa  
danskarnas Öresundstull.

FÖR TRYGGARE  
SJÖFART!

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

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

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

EcoPar Marin
Ultrarent 
miljöbränsle 
för dieselmotorer

●  90% minskning av cancerframkallande 
ämnen i avgaserna

●  Binder ingen fukt – inga bakterier i 
tanken

● Lukt- och sotfria avgaser

●  Giftfritt – oskadligt för alla levande 
organismer

● Biologiskt nedbrytbart i naturen

●  Högre energiinnehåll – minskar bränsle- 
förbrukningen

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

Vill du veta mer?  
Kontakta oss på: 
031-711 50 20 eller info@ecopar.se

36 ★ Skärgårdsredaren 2 - 20  Skärgårdsredaren 2 - 20 ★ 37 



Fiskefartygen Zaida, Esposito och 
Airisto har alla svenskt ursprung men kan 
idag klassas som lustfartyg. De har en stor 
altan uppmonterad på huvuddäcket för 
att man skall komma upp i nivå med kajen 
och få kontakt med de förbipasserande.

Vill man ta sig en öl kan man gå till 
Papa Joe. Det är en gammal fraktskuta 
från 1948 som efter lång tid i Sverige 
med bland annat Thunbolaget i Lidkö
ping som ägare, förliste i Ålands hav. 
Hon bärgades och fördes in till Åland 

där hon blev liggande. Så småningom 
kom hon till Åbo och byggdes om till 
utomhusbar. Barutrymmena har under 
åren i Åbo utökats successivt och täcker 
nu två hela däck. Jag gissar att det går åt 
en del öl ombord.

Var är Sigyn?
När jag vandrade längs ån förväntade 
jag mig att få se den tremastade barken 
Sigyn. Hon tillhör den skara museiskepp 
som finns runt om i våra hamnar. Vi har 
till exempel Viking i Göteborg, af Chap
man i Stockholm, Passat i Travemünde 
och Pommern i Mariehamn. 

Men hur jag än putsade mina glasö
gon kunde jag inte se henne. Hon hade 
flyttats till varvet på Runsala för en make 
up och skulle inte vara tillbaka förrän i 
år 2020.

Sigyn har också en svensk historia. 
Hon byggdes vid Gamla Varvet i Göte
borg 1887 där den kände skeppsredaren 
och varvsdirektören G D Kennedy blev 
huvudredare. Kennedy skulle senare 
bli en av grundarna till Transatlantic.  
Sigyn seglade under svensk flagg med 
hemmahamn i Göteborg, Halmstad och 
Råå innan hon 1927 för gott flyttade till 
Finland.

Från Koön till Runsala
Om jag hade vetat att barken Sigyn låg 
på Runsala kunde jag tagit den lilla färjan 
Ruissalo (det finska namnet på Runsala) 
som går från Åbo centrum till naturreser
vatet. Även denna lilla färja har ett svenskt 
förflutet då den i många år gick mellan 
Koön och Marstrandsön. Då hette hon 
Hamnfärjan III.

Det sista fartyget som byggdes vid 
Thorskogs Varv vid Göta älv var den lilla 
bogserbåten Nicke. Hon levererades den 
25 maj 1926 och tjänstgjorde i Norrland 
fram till 1989 då hon såldes till Finland. 
Denna raritet kan också beskådas i ån.

Uppifrån ned Ukkopekka, Papa Joe och Ruissalo. Överst till höger Nicke.

1958, 10 juli. Levererades till den svenska 
marinen i Stockholm. Marinens använd
ning var som personaltransportfartyg 
A336.

1981, 3 juli. Såldes genom FFVAllma
terial. Köpare var AB August Lindholm 
Eftr. i Stockholm. Nya huvudmaskiner, 
Volvo Penta TAMD 120B om 680 hk, 
installerades. Dessa ger fartyget en fart 
av 11 knop.

1983. Byggdes om till restaurangfartyg i 
Sjötorp och döptes om till Evert Taube.

1985. Hyrdes ut till Martour AB i Göte
borg som satte fartyget i trafik på Göta 
kanal och Vänern.

1988, 21 april. Överfördes till Börjes
sons Restaurang & Utflyktsbåtar AB i 
Göteborg och sattes i trafik i Göteborgs 
skärgård.

2003, 23 april. Såldes till Ari Vienanen i 
Åbo i Finland för 2,5 milj SEK och döp
tes om till Rudolfina.

Dimensioner: 30 x 7 x 2,6 m, 120 pass.Rudolfina, ex Evert Taube.

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

Välkomna
till höstmötet!

Medlemmar och inbjudna önskas välkomna till årets höstmöte 7 – 9 oktober i Lands-
krona och Ven. 

Onsdag 7 oktober möts vi på Hotell Öresund i Landskrona för föreningsmöte. Efter 
föreningsmötet kommer representanter från Landskrona Stad och berättar om staden 
och vad som händer i Landskrona och Ven. Därefter tar de oss med på en stadsvand-
ring i Landskrona. Det finns också möjlighet till SPA på hotellet. På kvällen blir det 
mingel tillsammans med vår sponsor Adveto som presenterar tekniska nyheter och 
därefter middag på hotellet. 

På torsdag 8 oktober åker vi med Ventrafikens fartyg Stjerneborg ut till Ven där re-
presentanter från Adveto kommer att finnas ombord. På Ven kommer bussar ta oss 
på en guidad tur på ön. Efter rundturen samlas vi på Turistgården för workshop och 
lunch. Efter lunch kommer vi få guidade visningar på Tycho Brahe-museet samt på 
destilleriet Spirit of Hven. På eftermiddagen åker vi tillbaka till Landskrona. På kvällen 
samlas vi i Tyghuset i Landskrona för fördrink och mingel. Därefter blir det middag på 
Landskrona Slott. 

På fredag 9 oktober finns det möjlighet till studiebesök med presentation och guidad 
visning på Öresundsvarvet. 

 

Väl mött i Landskrona!

Välkomna till höstmötet i Landskrona och Ven

7-9 
OKTOBER

STOLT SPONSOR AV SKÄRGÅRDSREDARNAS HÖSTMÖTE I LANDSKRONA ÄR ADVETO. 
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Tre år med HVO100 En förstudie som forskare från IVL 
Svenska Miljöinstitutet och KTH har 
gjort med stöd av Lighthouse inom 
Trafikverkets branschprogram Hållbar 
sjöfart visar att kostnaden inte ser 
ut att vara problemet när elfärjor ska 
fasas in i kollektivtrafik.

Förstudien från Lighthouse indikerar att 
det med bibehållen kostnadsnivå går att 
utföra mycket av nuvarande kollektivtra
fik på vatten genom elektrifiering. Karl 
Jivén, forskare på IVL Svenska Miljöin
stitutet, har lett arbetet med förstudien 
Fossilfri kollektivtrafik på vatten och 
bekräftar detta.

– Vi har tittat på kollektivtrafik på kor
tare avstånd. Om man får till elektrifie
ring av färjor som går på längre avstånd, 

som kräver högre fart och mer energi, så 
skulle det kunna vara ännu mer lönsamt 
att fasa in elfärjor eftersom energikost
naderna är mer dominerande, säger han i 
en text som Lighthouse har publicerat.

I projektet genomfördes bland annat 
ekonomiska kalkyler för elhybridfärjan 
Elvy, som går i trafik över i Göta älv i 
Göteborg. Förstudien visar att total
kostnaderna för trafiken inte påverkas 
markant av att välja fossilfria alternativ 
för framdrift och bränsle. Det är kapital
kostnaden för själva fartyget samt drifts
kostnaden – i synnerhet personalkostna
den – som står för de stora kostnaderna.

– Om totalkostnaden för person
transporter ska sjunka är det därför 
mer effektivt att arbeta med beman

ningsfrågor, kostnadseffektiv design och 
upphandling av fartygen än att spara 
in på miljöåtgärder som övergången till 
fossilfri drift, påpekar Karl Jivén.

Ett hinder för elektrifiering är, enligt 
förstudien, att det i dagsläget saknas 
infrastruktur för laddning. Detta gäller 
även för kortare överfarter, där det är 
vanligt att det saknas eleffekt eller att 
den aktör som äger kajen inte prioriterar 
eller kan installera laddstationer.

– De rederier och branschorganisa
tioner som vi har talat med tar alla upp 
tillgången på kajer och infrastruktur som 
ett problem. För att få till en fungerande 
laddinfrastruktur krävs samverkan på 
flera olika plan och mellan flera olika 
aktörer. Markfrågor och bygglov kan 
ofta vara ett större problem än själva 
laddtekniken, säger Karl Jivén.

Han säger också att det krävs samver
kan på många olika plan och att ingen 
ensam kan lösa frågan.

– En annan viktig faktor är att man 
lyckas göra bra upphandlingar. Tekni
ken är inte helt given än och det saknas 
standardiserade beskrivningar för färjor. 
Därför finns en risk att man inte får till 
bra lösningar när man upphandlar. Det 
kräver mycket resurser för att göra det 
smart och funktionellt.

Mer information om projektet finns på 
www.lighthouse.nu, där det också går att 
ladda ned rapporten.
Källa: Lighthouse och IVL

text & foto: pärhenrik sjöström

Förstudie från Lighthouse:

Finns pengar att spara på elfärjor
 
Vi har startat ett nytt projekt, 
att kombinera HVO med eldrift

Börjessons Charterbåtar på Styrsö är ett 
familjeföretag som startade sin verk
samhet redan 1939. Idag bedriver man 
charter och beställningstrafik i Göteborg 
med två passagerarfartyg, Lyrön och 
Fjordskär. I flottan finns också ett under
sökningsfartyg som utför kustvattenkon
troller för SMHI.

År 2017 började man köra den största 
passagerarbåten, Lyrön med plats för 
148 personer, med hundra procent HVO, 
så kallad HVO100. Samma år registre
rade sig företaget i kampanjen Fossilfritt 
Sverige och antog en utmaning att bli 
helt fossilfria till år 2021.

– Vi hade tittat på olika möjligheter till 
biodiesel för att inte bidra till utsläppen 
av koldioxid. Det kändes som att det var 
nödvändigt. HVO är ju dubbelt så dyrt 
som vanlig diesel, men Lyrön går väldigt 
lätt i vattnet och är ganska bränslesnål i 
sig, säger Henrik Börjesson, vd och tredje 
generationen i företaget.

Förnybart drivmedel
HVO står för Hydrogenated Vegetable 
Oil, och är ett förnybart drivmedel för 
dieselmotorer. Det kan blandas i befintlig 
diesel eller helt ersätta dieseln. HVO100 
är en kemisk kopia av vanlig fossil diesel. 
Råvaror som kan användas i produk
tionen kan vara rena vegetabiliska oljor, 
till exempel rapsolja, råtallolja, sojaolja, 
palmolja med mera, men det kan även 
vara till exempel biologiskt material som 
kommer från slakterier som avfall.

Sedan Börjessons började med 

HVO100 på Lyrön 2017 har man även 
börjat köra sitt undersökningsfartyg, på 
bränslet för ett och ett halvt år sedan. 

Förutom Börjessons båtar så är det 
bara ett fåtal andra i Sverige som drivs 
med hundra procent HVO. En är Drott
ning Silvia som trafikerar Limötrafiken 
utanför Gävle, andra är Vägverkets 
färjor inom Färjerederiet.

Övergången till biodiesel har varit 
effektivt som marknadsföringsargument, 
säger Henrik Börjesson.

– Vi fick ju höja priset något, men det 
har inte påverkat mängden uppdrag, 
tvärtom är det vissa företag och myndig
heter som uppskattar att vi kör på HVO 
och ser det som en möjlighet för dem att 
ta ut personalen på havet.

Vill ta bort rabatten
Trots framgången så är framtiden för 
Börjessons HVOsatsning väldigt osäker. 
Det beror i sin tur på osäkerheten kring 
den skatterabatt som Sverige har fått 
från EU för att sälja HVO100 och andra 
höginblandade biodrivmedel. Det är en 
dispens på två år, och som löper ut till 
årsskiftet.

Anledningen till att EU vill ta bort 
rabatten är att man inte vill att drivmedel 
ska konkurrera med livsmedelsproduk
tionen, och det är som sagt bland annat 
en del matoljor som ingår i produktionen 
av HVO. En annan negativ sak är att en 
del av råvaran utgörs av en restprodukt 
till produktion av palmolja, som kan 
bidra till skövling av regnskogar.

– Det är svårt för oss brukare att sä
kert veta hur hållbar biodieseln är. Även 
om restprodukten PFAD kommer från 
certifierade spårbara odlingar så påver
kar det ju ändå till en större efterfrågan 
av palmoljan, som i sin tur ökar sköv
ling av regnskog utanför de godkända 
odlingarna.

Stor andel på land
Även om ren HVO inte är så vanligt 
inom sjöfarten så är det en stor andel av 
Sveriges kollektivtrafik som körs på bio
bränslen som HVO och E85. Om skatte
befrielsen skulle försvinna efter årsskiftet 
så skulle utsläppen för hela transportsek
torn i Sverige inte minska i den takt som 
behövs för att nå 70 procent minskade 
utsläpp från inrikes transporter till 
2030, enligt vad Energimyndigheten har 
uppgett till Sveriges Radio. Besked ska 
komma före årsskiftet.

– Problemet är ju att vi inte vet hur det 
blir nästa år, så det är väldigt osäkert. 
Även om sjöfarten skulle undantas från 
skatt så är det ju så att EU inte klassar 
HVO som riktigt hållbart och då blir det 
ju diskussioner om det här verkligen är 
rätt väg att gå, säger Henrik Börjesson.

Nu tittar företaget på en annan lösning.
– Vi har startat ett nytt projekt, att 

kombinera HVO med eldrift ombord på 
Lyrön. Det finns ny teknik som kan kon
vertera befintliga motorer utan att det tar 
så mycket mer plats i maskinrummet. Vi 
hade tänkt göra detta nästa vinter, men 
på grund av corona så ligger allt nere så 
vi kommer inte att lyckas med det nu. 

Inga uppdrag
Coronapandemin har gjort att Börjes
sons Charterbåtar blivit av med alla sina 
charteruppdrag i sommar. Den enda 
fasta inkomstkällan för närvarande är de 
mätningar som man utför för SMHI.

Utan att kunna gå in med eget kapital 
i de investeringar som måste göras för 
att konvertera till el så blir det svårt att 
få lån från banken, konstaterar Henrik 
Börjesson.

– Så det är uppskjutet till framtiden. 
Men det är ett sätt att komma ifrån 
HVO:n. Vi har räknat på att vi skulle 
kunna köra 4–5 timmar endast med 
el, om vi håller 8–9 knop. Så när vi har 
hämtat upp passagerarna, vilket vi oftast 
gör i Göteborg, så kan vi gå över till 
eldrift. Då blir det helt tyst, inga motorer 
som stör. Det är planen, men som har 
kommit av sig lite nu.

text: magnus sandelin
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:

För tre år sedan började Börjessons Charterbåtar att köra med HVO100 i sin 
största passagerarbåt. Nu gör en osäkerhet om skattereglerna att framtiden för 
bränslet ser betydligt mörkare ut.
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Med siktet inställt på en framtidssäk-
rad bransch och ökad hållbarhet inleds 
nu ett långsiktigt samarbete mellan 
branschföreningen Skärgårdsredarna 
och Vattenbussen AB.

Syftet med samarbetet är att etablera en 
nationell arena med fokus på hållbar sjö
buren persontrafik i svensk inre fart.

– För en traditionell bransch som kän
netecknas av många mindre aktörer kan 
klimatomställningen vara både svår och 
utmanande, påpekar Anders Werner, vd 
för Skärgårdsredarna.

Han säger att det inte är självklart hur 
investeringar i nya klimatsmarta lösning
ar ska finansieras eller ens vilka lösningar 
man ska satsa på när marginalerna är be
gränsade.

– Även om viljan och resurser skulle 
finnas är det fortfarande oklart vad som 
kommer att bli den nya tekniken som 
”slår” och vilken typ av bränsle som 
kommer att tillhandahållas. Kommer till 
exempel elförsörjningen på kajerna att 
byggas ut i tillräcklig omfattning och när.

Susanna Hall Kihl, initiativtagare och 
grundare till Vattenbussen AB anser emel

lertid att ett är säkert: vattenvägen är en 
resurssnål infrastruktur att få på plats och 
underhålla och trängseln är, åtminstone 
än så länge, knappast överhängande.

– Idén är att projektet ska samla, sam
manställa och synliggöra befintlig kun
skap kring persontrafik i inre vatten i syfte 
att bidra till ett transporteffektivt samhäl
le, säger hon.

Genom kunskapshöjande och samver
kande insatser är tanken att möjliggöra ett 
högre utnyttjande av den infrastrukturre
surs som vattenvägen utgör, men även att 
bidra till en snabbare, mer effektiv och 
mindre kännbar klimatomställning av 
fartygsflottan och branschen som helhet.

Projektet ska säkerställa att persontra
fikens omfattning och perspektiv kommer 
med i bredare arbeten kring sjöfarten med 
klimatpolitiska och transportpolitiska 
mål i sikte. Andra gränsöverskridande och 
korsbefruktande insatser innefattar bland 
annat att starta ett nationellt branschråd 
för upphandlande aktörer. Nyttan som i 
slutändan förväntas skapas är minskad 
energianvändning och minskade utsläpp, 
ökat resursutnyttjande, högre tillgänglig
het och ett större utbud av hållbar mo
bilitet.

Samarbetet har sökt och fått visst eko
nomiskt stöd hos Trafikverket.

text: pärhenrik sjöström
Källa: Gemensam pressrelease från 

Skärgårdsredarna och Vattenbussen

Nytt samarbete ska underlätta 
passagerartrafikens klimatomställning

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

Besök oss på www.autokatalogen.se eller www.zf.se.
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Energi från vätgas
MILJÖ
S P A L T E N

Från början var all sjöfart utsläppsfri. 
Eller åtminstone nästan, svett och 
svordomar ackompanjerade farkos-
terna som drevs fram av åror eller 
segel.

Efter en epok med ånga och diesel står 
vi nu på tröskeln till en tid, då den enda 
emissionen från våra fartyg är ren vat
tenånga och drivkällan är elektriska mo
torer. Hemligheten är att man använder 
vätgas (hydrogen) som energilagring i 
stället för batterier. Tekniken är välkänd, 
men det är först nu som material och 
utrustning svarar mot kraven på driftsä
kerhet och ekonomi.

Sjöfarten är redan i dag ett av de miljö
vänligaste trafikslagen sett till utsläpp 
per passagerar och tonkilometer, men 
den lokala belastningen av koldioxid, 
svaveloxid och kväveoxider kan vara 
påtaglig i hårt trafikerade vatten som 
Östersjön, Västerhavet och skärgårdar
na längs den svenska kusten. Inrikes 
sjöfart står för ca 1 % av utsläppen av 
växthusgaser, vilket är samma nivå som 
inrikesflyget. 

Regering och myndigheter strävar 
till att minska utsläppen från sjöfarten 

samtidigt som man driver på att överföra 
gods och passagerartrafik från väg till 
vatten. För att nå målen krävs flera olika 
metoder. Hybriddrift förenar det sämsta 
av två världar medan ren batteridrift 
lämpar sig för korta sträckor, under 7,5 
NM enkel resa. Och vi vet alla att det 
är ont om laddningskontakter ute på 
fjärdarna. 

Hydrogensamhället kommer
Men, det finns en hållbar lösning som 
relativt snabbt kan tas i bruk för drift 
av båtar och fartyg upp till 100 meters 
LOA. Vätgas kan användas för produk
tion av elektrisk ström i bränsleceller 
för att driva elmotorer. Väte innehåller 

tre gånger så mycket energi per kilo som 
diesel, sex gånger mer än biogas och dub
belt mer än metanol. Vätgasen kan inte 
betraktas som ett bränsle utan som ett 
sätt att spara och transportera sekun
därenergi (350 och 700 bar). Jämfört 
med batterier blir vikten av vätgasen 
betydligt lägre. Det förekommer inga 
lagringsförluster över tid (1,2 % per år) 
eller påverkan av kyla eller värme som 
sänker utbudet. Och det enda utsläppet 
vid vätgasdrift är vattenånga. Vätgas kan 
tillverkas lokalt av vind och solkraft 
genom elektrolys eller tas tillvara som 
överskott från processindustrin. Den 
kan transporteras på samma sätt som 
fossila bränslen i kassetter, som enkelt 
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byts ut på mindre fartyg, där man inte 
behöver separata tankar. Enligt IMO och 
ATEXdirektivet skall vätgasen förvaras 
på däck.

Idag finns ett dussin marina applika
tioner i drift. Den första mindre vätgas
drivna båten har varit i drift i Bristol 
sedan 2012 – utan problem.

En annan utmärkt källa till väte är am
moniak, som IMO studerar för drift av 
större fartyg. Här finns det redan stora 
internationella aktörer som arbetar med 
tekniken. Ute i världen tar hydrogen
samhället stora steg framåt inom tunga 
landsvägstransporter och busstrafik, 
försörjning av fastigheter med reserv
kraft och lagring av intermittent energi 
från sol och vind.

En enkel drivlina
Principerna bakom vätgasdrift har varit 
kända länge. I fartyg använder man två 
drivlinor för redundans och optimala 
manövreringsegenskaper. Varje drivlina 
består av en bränslecell – den första 
konstruerades redan 1839 i Storbri
tannien och bränsleceller användes i 
undervattensbåtar under andra världs
kriget för att ladda batterier – en elmotor 
och vilken typ av drev eller propeller 
som helst. Alla komponenter finns att 
tillgå på marknaden redan nu. Vätgas 
och luft matas in i bränslecellen, som 
genererar elström och värme. I dag finns 
bränsleceller att tillgå kommersiellt i 
effektklasser från 25 – 200 kW, vanligen 
av typ PEM eller alkalisk för marint 
bruk. Verkningsgraden är bättre än för 
en dieselmotor – totalt motsvarar 1 kg 
vätgas 6–7 liter diesel.

Med denna typ av drivlina får man 
fartyg som är tysta, vibrationsfria, 

kräver ett lågt underhåll och har en lång 
livslängd. Dessutom är vikten betydligt 
lägre än för dieseldrivlinor. Bränslecellen 
väger från 70 kg och uppåt. Kostnads
mässigt ligger vätgasen i dag på cirka 
35 kronor/kg i ren produktionskostnad. 
Den specifika förbrukningen är beroende 
på marschfarten (optimalt 8–11 knop), 
dock aldrig sämre än för diesel. Appli
kationer som snabba bärplansbåtar eller 
katamaraner är på väg.

Sverige kan ligga i frontlinjen
Driftsäkerheten och det lägre underhålls
behovet läggs i samma skål som miljö
vinsterna. Vätgas betraktas av MSB som 
säkrare än flytande fossila bränslen. På 
minussidan står investeringskostnaderna, 
som i dag är högre än för konventionella 
fossila drivlinor.

Internationellt sett går utvecklingen 
snabbt. I Norge byggs redan den första 
landsvägsfärjan med vätgasdrift och 
en annan är på väg. I San Francisco 
utrustas just nu en snabbgående passa
gerarbåt med dubbla vätgasdrivlinor 
och i Holland planerar ABB och Nokia 
vätgasdrivna automatiska flodbåtar, i 
Japan bygger Yanmar arbetsbåtar med 
vätgasdrift. 

Sverige med sin långa kustlinje och 
god tillgång till sol och vindkraft kan bli 
en föregångare för nollemissioner från 
sjöfarten genom att utrusta mindre ton
nage med vätgasdrift, både vid nybygg
nad och vid revision.

tage erikson
swedish solar hydrogensis ab 

marine

Green City Ferries är ett svenskt företag, vars snabbgående passagerarfartyg kan utrustas 

med vätgasdrift.

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

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

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

E marint konsultnätverk som assisterar mindre rederier med teknisk, operav och administrav kompetens
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FARTYGS 
NYTT
med Krister Bång

NILS ERICSON AF HÅVERUD har i april 
sålts av Ploenjit Mawongsa, Håverud, till 
Peeraya Eliasson, Trollhättan.

SALTSJÖN av Stockholm, ägd av 
Walleniusrederierna, har i april döpts om 
till BJÖRKFJÄRDEN.

EKNÖ EXPRESSEN av Eknö har i janu-
ari 2020 överförts på Roslagsfrakt AB, 
Åkersberga.

HIT O DIT av St Ibb har av Vens Båttaxi 
och Sjöservice (Peter Holmberg) i mars 
sålts till Galej Öregrund AB, Östhammar.

BIRGIT SPARRE av Rimforsa har 
huggits upp och förts till deponi. Hon 
var byggd i Gamleby 1946 och gick 
under många år som sightseeingbåt i 
Stockholm med namnen Forsman VIII 
och Bellman.

SLADÖ av Västervik och ägd av 
Västerviks Kommun har i mars döpts om 
till KUNG MÄRTA.

FREDEN av Västervik och ägd av 
Västerviks Kommun har i mars döpts om 
till ELLEN KEY.

MARIA, den nya pendelbåten på linje 89 
i Stockholm, anlände till sin hemmahamn 
den 31 mars och sattes genast in i trafik. 
Vi får anledning att återkomma till syster-
fartygen Sofia och Klara.
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Vi återförsäljer filter från Fleetguard 
Filter med hög kvalitet och garanti som bl.a. passar Volvo Penta, 
Scania, Cummins, Caterpillar och MTU

Kvalitetsolja från Valovoline
Olja för alla typer av motorer och behov med leverens 
direkt till dig. Finns även fina alternativ för hantering av 
spillprodukter. 

Besök vår webshop idag: butik.smim.se

Vi utför #kvalitetsservice och reparationer av dieselmotorer i 
marin- och industriell miljö. Vi arbetar med Cummins, 
Scania och Volvo Penta och många andra fabrikat. 
Välkommen att kontakta oss.

E-post: verkstad@smim.se
Telefon: 08-600 77 10
Adress: Grimstagatan 170, Vällingby

Vi återförsäljer filter från Fleetguard 
Filter med hög kvalitet och garanti som bl.a. passar Volvo Penta, 
Scania, Cummins, Caterpillar och MTU

Kvalitetsolja från Valovoline
Olja för alla typer av motorer och behov med leverens 
direkt till dig. Finns även fina alternativ för hantering av 
spillprodukter. 

Besök vår webshop idag: butik.smim.se

Vi utför #kvalitetsservice och reparationer av dieselmotorer i 
marin- och industriell miljö. Vi arbetar med Cummins, 
Scania och Volvo Penta och många andra fabrikat. 
Välkommen att kontakta oss.

E-post: verkstad@smim.se
Telefon: 08-600 77 10
Adress: Grimstagatan 170, Vällingby
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Avs: Skärgårdsredarna
 Box 517
 645 25 Strängnäs

Tillförlitlig kraft för tuffa krav 
80 till 750 hk

Kompakt kraft för höga farter 
200 till 2000 hk

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

Världsledande inom marin bräns-
lefiltrering

Moderna elverk med inbyggd 
funktion för parallellkörning 
5 till 430 kW

Elverk med flexibla möjligheter 
4 till 136 kW

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

dpower.se


