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• torrsättning in i torra/uppvärmda lokaler, vilket minimerar liggtiden, enär regn, snö, kyla ej fördröjer eller fördyrar arbetena

Vi utför alla förekommande arbeten   
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 B 
ästa medlem och läsare! Vi börjar nu närma 
oss slutet av maj och ruljangsen borde vara i 
full gång men vi överskuggas fortfarande av 
corona och dess restriktioner.

Återigen kan vi se en försäsong eller 
vårsäsong gå om intet. När man går längs 

kajerna i Stockholm känner man inte igen sig, så här års 
ska det vara fullt med förväntansfulla människor, uppklädda 
ungdomar som ska fira stundande skolavslutning osv.

Nya restriktioner
Någonstans börjar vi väl ändå att skönja slutet på den 
här pandemin, nästa datum är den 1 juni då vi ska få nya 
restriktioner som förhoppningsvis lättar upp möjligheterna 
för oss att genomföra en sommar på ett bättre sätt än förra 
sommaren.

Vi får många frågor till kansliet om huruvida man ska tolka 
restriktionerna eller om man kan ta ombord fler passagerare 
med hjälp av finurliga åtgärder, vilket många gånger låter 
helt rimligt. Det är tyvärr omöjligt för oss att svara, vi kan 
bara förhålla oss till de fakta som Folkhälsomyndigheten 
kommer ut med eller de beslut som regeringen fattar. Vi har 
ju tyvärr inget tolkningsutrymme eller tolkningsföreträde. 

Vi har fortfarande täta kontakter med Transportstyrelsen, 
Tågföretagen och TP-sams i coronafrågor och jag kan nog 
säga att alla transportslag är lika frustrerade som vi när det 
gäller restriktioner och dess tolkningar. Man förstår inte 
heller alltid logiken i de olika besluten vilket gör det ännu mer 
besvärligt att komma med kloka råd.

Ju mer folk som blir vaccinerade desto större chans har vi 
väl ändå att öppna upp samhället, bara det inte är för sent. 
Vi kan nu höra omvärlden och framför allt våra grannländer 
släppa på sina restriktioner men då ska man ha klart för sig 
att de nog har haft betydligt skarpare restriktioner än vad 
vi någonsin haft, på gott eller ont, det får kanske framtiden 
utvisa.

Vi kunde i alla fall läsa på nyheterna i veckan att många 
av de stöd som vi kunnat söka under den här pandemin nu 
förlängs vilket naturligtvis är positivt, även om vi helst vill 
köra båt och inte ägna vår tid att söka bidrag.

Intressanta projekt
Vi lämnar nu pandemin därhän och funderar i stället lite 
över allt annat som händer. Miljöfrågorna har ett stort 
fokus och det jobbas på många olika fronter för att komma 
framåt i vagnen. Vi fick för någon vecka sedan en specifik 
dragning av ett kommande bärplansprojekt med elektrisk 
framdrivning och det var naturligtvis spännande att lyssna 
till. 

Ett annat projekt är ett vätgasprojekt som pågår där 
Ventrafiken är involverad. I första hand ska man se på 
möjligheterna att övergå till vätgas på en färja, till att börja 

med endast på pappret men om det slår väl ut kanske vi får 
se något i verkligheten. Vi följer med spänning. 

Sen vet jag att det pågår en hel del projekt med eldrift 
både på nybyggnadsprojekt och på konverteringar av äldre 
tonnage.

Digitala möten
Vi har nyligen haft halvårsmöte med Transportstyrelsen – ett 
möte som även denna gång gick digitalt men ändå ett bra 
möte. Frågor som diskuterades var den annalkande klass 
Vll-utbildningen med integrerad praktik som både Chalmers 
och Linnéuniversitetet ligger i startgroparna för. Just nu 
känns det som om de flesta hindren är lösta. Vi pratade 
också regelverk för konverteringar till eldrift och där finns 
det nog anledning att återkomma. Transportstyrelsen har  
i dag om jag förstått rätt inget övergripande regelverk men 
sneglar nog på DNV:s guidelines.

En del nya medlemmar har vi lyckats attrahera 
även i dessa tider, vilket gläder oss mycket och vi 
hoppas naturligtvis att vi ska kunna leverera nytta för 
medlemspengen.

Vi har haft möte med KBV inför kommande säsong också. 
Detta digitalt men bättre det än inget möte alls. Vi pratade 
mycket inspektionsrapporter och vad det är som ska 
inspekteras på de olika fartygen.

Vi kommer nu att göra en lathund tillsammans med KBV 
som borde underlätta för er att ha rätt papper åtkomliga. Där 
ska vi också försöka skriva in något om våra egna godkända 
utbildningar så att vi är överens redan innan en inspektion. 
Nina jobbar med denna lathund tillsammans med KBV.

Hoppas på lättnader
När detta skrivs ser vi fortfarande fram emot den 1 juni, men 
när denna tidning kommer ut vet vi mer. Vad vi hoppas på är 
lättnader och att sommaren ändå ska kunna genomföras, 
kanske inte som ”vanligt” men bättre än förra sommaren.

Till sist vill jag önska er skön sommar och hoppas på många 
turer i våra fantastiska skärgårdar. Det finns i alla fall ett 
uppdämt behov och otroligt många som vill ut i solen och 
kanske ta ett uppfriskande bad. Var gör man det bäst om 
inte i skärgårdarna eller på våra sjöar.

Ett medskick från kansliet, som kanske mer är ett 
önskemål än en uppmaning: Glöm inte höstmöte & 
Leverantörsmässa 6–7 oktober i Göteborg!

Lev väl & kör försiktigt!
Anders W

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

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

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

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

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

VD:  
Anders Werner 
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Bertil Pevantus
AB Göteborg-Styrsö Skärgårdstrafik
Tel: 031-69 64 00
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Michaela Haga (C), ordförande för Sjötrafikberedningen.

Väddö ingår i den så kallade V-båtsserien som går i trafik på bland annat den nya pendelbåtslinjen 83.

Region Stockholm beslutade 2019 att 
öppna två nya försökslinjer för pendel-
båt med SL-kort. Trafik på den första 
linjen mellan Stockholm och Rindö via 
Lidingö, Nacka och Vaxholm, pendel-
båtslinje 83 och snabblinjen 83X, starta-
de hösten 2020.

Den 18 maj 2021 beslutade trafik-
nämnden om allmän trafikplikt för 
sjötrafik på sträckan Värmdö–Nacka–
Stockholm enligt sjötrafikberedningens 
förslag.

Nu förbereds upphandling av tra-
fikavtal, inkluderande anskaffning av 
fartyg, på denna andra försökslinje som 
ska gå från Ålstäket i Värmdö via Norra 

Lagnö, Koviksudde och Riset till Slussen 
och Strömkajen i Stockholm. Enligt 
nuvarande tidsplan kan trafik på den 
nya pendelbåtslinjen 84 inledas tidigast 
hösten 2023, beroende på bland annat 
leveranstid för nya fartyg.

Försöket ska pågå i minst två år, och 
kan utökas med en optionstid om ett 
plus ett år för att möjliggöra förnyad 
upphandling efter utvärdering och even-
tuellt beslut om att göra linjen perma-
nent.

Ytterligare ett steg
Gustav Hemming (C), ansvarigt region-
råd för sjötrafik, säger i ett pressmedde-
lande från Centerpartiet att Värmdöbor-
na står inför stora trafikutmaningar de 
kommande åren.

– Det är underbart att kunna ta ytter-
ligare ett steg i utbyggnaden av pendel-
båtstrafik i Stockholmsregionen. Det är 
trångt på regionens vägar, men vatten-
vägarna skapar smarta genvägar utan 

att kräva stora nya investeringar. Slussen 
är under ombyggnad och även väg 222 
ska nu rustas upp. Denna pendelbåtslinje 
kan avlasta vägnätet samtidigt som vi 
hoppas att fler väljer detta, kollektiva 
färdsätt. När försöket med pendelbåt 
till Ekerö startade visade det sig att 
människor ställde bilen för att istället 
åka pendelbåt. Att båtpendling dessutom 
är trevligt och avslappnande och att näs-
tan alla älskar att åka båt är ju inte heller 
någon nackdel.

Höjda ambitioner
Sjötrafikberedningens ordförande Mi-
chaela Haga (C) säger till Skärgårdsreda-
ren att ambitionerna vid upphandlingen 
har höjts och att ett av de krav som ställs 
är att fartygen ska vara helt emissions-
fria.

– Det kan innebära drift med el eller 
vätgas. Vi har möjlighet att ställa dessa 
krav eftersom det är en ny upphandling. 
Vi har också en målbild att sjötrafiken 
ska drivas med 100 procent förnybara 
drivmedel till 2030. Då är det viktigt att 
varje beslut framöver är rätt för att gå 
den vägen.

Michaela Haga förklarar att det är 

alltför mycket osäkerhet kring HVO för 
att satsa enbart på detta bränsle.

– Det gäller både prisbild och skatte-
mässigt. Vi ser det här som en bra möjlig-
het att gå framåt med två nya fartyg där 
vi både minskar utsläppen och dessutom 
kan kräva att det är en lösning som inne-
bär minskad belastning på våra kustmil-
jöer genom minskat svall. Om linjen blir 
populär så ökar dessutom chansen att 
den i framtiden kan bli permanent.

Höjda ambitioner
Att restiden blir så kort som möjligt på 
den nya linjen blir enligt Michaela Haga 
en avgörande faktor för hur försökstra-
fiken utfaller. Därför hoppas hon att 
fartygen på linjen beviljas dispens från 
gällande fartbegränsningar på vissa 
avsnitt.

– Vad gäller farten så påverkar den 
resenärernas beslut om de ska välja kol-
lektivtrafik eller inte. För att kunna flytta 
över resenärer från bil till kollektivtrafik 
så är en viktig aspekt hur lång tid det 
tar att resa. Samtidigt har vi svall- och 
erosionsproblematiken och därför vill vi 
se en lösning med fartyg som reducerar 
just svallet.

Några nya designer för emissionsfria 
pendelbåtar har redan presenterats, men 
Michaela Haga understryker att upp-
handlingen inte kommer att göras med 
någon speciell båttyp i åtanke. Exempel-
vis det innovationsprojekt som offent-
liggjordes i mars om att utveckla en 
elektrisk bärplansbåt av typen Candela 
P-30 har ingen anknytning till den nya 
pendelbåtslinjen.

– Det är inte alls fastställt hur fartygen 
ska se ut på den nya linjen, däremot ska 
de vara emissionsfria. Till exempel det 
samarbete vi har med Candela Speed 
Boat AB på Lidingö gäller en innova-
tionstestbädd. Det är ett helt fristående 
innovationsprojekt där vi har en sam-
verkan. Candela står för fartyget och vi 
ska se hur vi kan få in det och testa det i 
vanlig kollektivtrafik.

Bra förstärkning
Michaela Haga säger att tidsramarna för 
den nya pendelbåtslinjen har satts utifrån 
de ledtider som Sjötrafikberedningen ser 
för att få fram nya fartyg.

– Nu gör vi en lösning där vi upphand-
lar, men lägger till en återköpsklausul i 
slutet av avtalsperioden för att minimera 
risken. Det är klart att det blir väldigt 
kostsamt om man måste skriva av ett 
fartyg på två till fyra år. Kan vi minska 
den risken och också säkerställa att far-
tygen kommer till användning även efter 
avtalsperioden så är det positivt. Vi vill 
ju bygga ut och utveckla sjötrafiken och 
ser att vi också har behov av fartyg även 

framgent. De här blir en bra förstärkning 
av fartygsflottan.

Nytt remissförslag
Avgörande för den framtida utvecklingen 
av sjötrafiken är också den utredning 
som pågår inom trafiknämnden i Region 
Stockholm. Utredningen fokuserade 
ursprungligen på två alternativ – anting-
en en fortsatt direkttrafik från Stock-
holm eller en robustare bastrafik mellan 
kärnöar och kollektivtrafik-knutpunkter 
på fastlandet.

– Utredningen har varit ute på remiss 
hos kommuner, intresseorganisationer 
och allmänheten. Det har kommit in 
väldigt mycket kloka synpunkter från 
olika aktörer. Det är helt klart att det 
finns olika syn på hur omvärlden vill att 
sjötrafiken ska utvecklas. Förvaltning-
en har lyssnat och tagit fram ett nytt 
remissförslag utifrån de synpunkter som 
kommit in, upplyser Michaela Haga.

Utredningen har därför omarbetats 
för att möta de trafikbehov som finns 
för fast- och deltidsboende och besökare 
och med de förutsättningar som finns i 
befintlig infrastruktur. 

Det nya förslaget har nu gått ut på 
remiss.

– För att vi ska kunna få en livskraf-

tig skärgård så behövs det en bastrafik 
som fungerar på åretruntbasis. Det 
handlar om att förstärka noder längre 
ut i systemet, men också på fastlandet 
för att avlasta Strömkajen i Stockholm. 
Bastrafiken är otroligt viktig. Vi ser att 
en nyckel till en livskraftig skärgård, där 
vi också får en tillväxt, är en förstärkt 
trafik, säger Michaela Haga.

Samtidigt påpekar hon att det fortfa-
rande finns säsongstoppar som behöver 
hanteras.

– Det förslag som skickas ut nu är bra 
balanserat. Vi är inte bara en brygga och 
en vattenväg. Hela infrastrukturen och 
kollektivtrafiksystemet måste hänga ihop 
för att försäkra transportvägar för både 
resenärer och gods. Där kommer att 
krävas en fortsatt dialog med de aktörer 
som finns i vår region, kommuner eller 
andra väghållare, för att stärka infra-
strukturen.

pär-henrik sjöström

Krav på utsläppsfritt vid 
upphandling av försökstrafik
De snabbgående pendelbåtar som beräknas inleda trafik hösten 2023 på 
försökslinjen Värmdö–Nacka–Stockholm ska enligt de kommande upphand-
lingskraven vara utsläppsfria.

 
Vi har också en målbild att 
sjötrafiken ska drivas med 100 
procent förnybara drivmedel 
till 2030.

Försökslinje 84
Ansvar för trafiken: SL
Distans: 15 nautiska mil
Antal fartyg: 2
Sträckning: Ålstäket, Norra Lagnö, Ko-
viksudde, Riset, Slussen och Strömkajen.
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MEDICINSKA INTYG 

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

info@medicinskaintyg.se
08 - 5125 88 00

Medicinska intyg kvart 4 - 191209.indd   1Medicinska intyg kvart 4 - 191209.indd   1 2019-12-10   08:392019-12-10   08:39

SAFETY
GRUPPEN
SECURITY & SAFETY TRAINING

Säkerhetskurser

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

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

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

Säkerhetsutbildningar för skärgårdstrafik

210205 Safetygruppen Skärgårdsred-3. helsida.indd   1210205 Safetygruppen Skärgårdsred-3. helsida.indd   1 2021-05-27   09:462021-05-27   09:46

Årets

2021

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

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

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

För mer information
Kontakta Nina Yngve, 073 392 8620

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

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

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

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

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

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

Läs mer: www.bospower.com

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

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

Systemlösning som ger ett 
komplett system
BOS Power har certifierat motor 

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

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

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

Optimerade lösningar för 
elektrisk framdrivning
BOS Power ligger också i 

Anders Werner, vd för Skärgårdsredar-
na, välkomnar upphandling av pendel-
båtstrafik med emissionsfria fartyg på 
ny försökslinje i Stockholms skärgård.

Eftersom flottan av passagerarbåtar i 
trafik i skärgårdarna längs Sveriges kust 
generellt börjar bli till åren,välkomnar 
Skärgårdsredarnas vd Anders Werner 
Region Stockholms initiativ med tuffa 
miljökrav på de två fartyg som förväntas 
inleda trafik på försökslinje 84 under 
hösten 2023 (se artikel på föregående 
uppslag).

– Jag tror att om vi ska ha en pendel-
båtstrafik i Stockholms skärgård som 
ändå är så pass stor, det är långt från de 
yttre delarna in till Stockholm, så måste 
vi tänka oss båtar med hög fart och låg 
vågbildning. En svävare vore kanske det 
mest optimala med tanke på svall, men 
ett problem med denna fartygstyp är 
att de för rätt mycket oväsen. Sedan har 
man problematiken med kjolarna som 
inte håller för slitage vid till exempel 
körning i is, säger han.

Nya båttyper
Att det presenteras nya och innovativa 
båttyper anser han är enbart positivt. 
Han tänker närmast på de koncept med 
eldrift och batterier som presenterats av 
de svenska företagen Green City Ferries 
(BB Green) och Candela Speed Boat 
(Candela P-30). 

– Jag tror att man måste åka fort och 
det var också BB Greens idé hela tiden 

och jag tror att det är en riktig tanke. 
Både Green City Ferries och Candela har 
tittat på både vätgas och el och någon 
måste ju ta de första stegen, säger Anders 
Werner.

Han är dock bekymrad för laddnings-
möjligheterna, framför allt för båtar som 
trafikerar längre sträckor.

– Det finns ju egentligen inga möj-
ligheter att snabbladda i skärgården 
och knappt ens i Stockholm. Förhopp-
ningsvis finns det lite mera 2023. Ute på 
Sandhamn eller Möja kan man glömma 
det, då slocknar hela skärgården.

Vätgas
En lösning kan vara vätgas, som kan 
produceras lokalt och småskaligt ute 
i skärgården med hjälp av vind- eller 
solenergi.

– Man kan producera vätgas i liten 
skala men på många ställen både med 
sol och vind. Det går också att lagra 
den. Problemet med el är ju att vi inte 
kan lagra den, säger Anders Werner, och 
fortsätter:

– Jag skulle gärna vilja se att en vätgas-
båt kommer igång någonstans. Det pågår 
ju ett projekt med Ventrafiken och det 
ska bli spännande att se vad det blir utav 
det. Ofta tycker jag att man staplar pro-
blemen när man diskuterar sådana här 
projekt i stället för att försöka lösa dem.

HVO ingen långsiktig lösning
Anders Werner är emellertid oroad över 
att föreningens medlemmar uppenbarli-

gen förväntas axla en stor del av ansvaret 
för utvecklingen av nya och emissions-
fria båttyper.

– Om inte staten går i första ledet i 
satsningar på ny teknik, hur ska vi då få 
Skärgårdsredarna att ta stafettpinnen, 
det är inte möjligt. Därför tycker jag 
att det är fantastiskt att det ändå finns 
företag som projekterar och tittar på nya 
lösningar, som Candela och Green City 
Ferries. Sen får vi bara hoppas att det 
slår väl ut.

Han tycker också att man ska använ-
da alla medel som står till buds för att 
uppnå miljömålen, men menar samtidigt 
att HVO bara kan vara ett övergångs-
bränsle.

– På sikt säger Region Stockholm att 
de ska köra på 100 procent HVO. Jag 
tycker inte att man får stanna där. Det är 
inte framtiden tror jag, det är någonting 
annat som måste till. Om det sedan är 
batterier, vätgas, biogas eller någonting 
annat kan jag inte svara på.

– Vi kan inte bara luta oss tillbaka och 
säga att hädanefter kör vi på HVO. Vi 
måste hela tiden vara på alerten och se 
vad det finns för nytt. Det är därför jag 
tycker att det är spännande med el och 
vätgas. I den större sjöfarten pratar man 
mycket ammoniak. Mycket är på gång 
men det är ju först när någon har lyckats 
som det kommer igång ordentligt.

Behöver dispens
En viktig fråga, som är avgörande för 
den nya pendelbåtslinjens konkurrens-
förmåga, är dispens för de fartbegräns-
ningar som gäller i Stockholm.

– Får de inte hålla hög fart från 
Blockhusudden ända in till Stockholm 
kommer det att ta alltför lång tid och 
ingen vill åka med pendelbåtarna. Det är 
på de långa pendelbåtssträckorna som 
man är beroende av lite bättre fart.

Även den pågående trafikutredningen 
kommer att ha stor betydelse för den 
framtida utvecklingen av framför allt 
skärgårdstrafiken.

– Sedan kan man fråga sig om vi ska 
åka från till exempel Möja eller Sand-
hamn ända in till Stockholm. Nu har 
man gått ut med en ny remissrunda i tra-
fikutredningen. Det fanns en gammal idé 
om att man skulle ha replihamnar och 
bashamnar. Det är mycket en politisk 
fråga men det är också en viktig fråga för 
våra medlemmar.

pär-henrik sjöström

Vi kan inte bara luta oss till-
baka och säga att hädanefter 
kör vi på HVO.

”Farten är viktig för 
pendelbåtstrafiken”

ANNONS

Candela ser sitt svall- och emissionsfria pendelbåtskoncept P-30 som en möjlighet att under-
lätta de erosionsproblem som den livliga båttrafiken på kanalerna i Venedig förorsakar.
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Region Stockholm och det Lidingöbase-
rade teknikföretaget Candela Speed Boat 
AB har inlett ett innovationsprojekt för 
att utveckla en emissionsfri bärplansbåt 
som kan sysselsättas i pendelbåtstrafik. 
Den fartygstyp som ska utvecklas beräk-
nas förbruka avsevärt mindre energi än 
en båt med konventionellt skrov och kan 
köra både långt och snabbt på el tack 
vare bärplanen, framgår det i ett press-
meddelande.

– I det projekt vi nu gör handlar det 
mest om att visa och testa tekniken så 
att det fungerar. Vi har satt upp ett antal 
projektmål tillsammans med Region 
Stockholm som handlar om energieffek-
tivitet, buller, svall, räckvidd, laddning 
och annat som vi vill testa i verklig 
miljö. Region Stockholms del i det hela 
är egentligen att bestämma vilken linje 
vi ska åka på och så ska vi utvärdera 
den noga efter ett år i drift. Mycket går 
ut på att verifiera och visa att tekniken 
fungerar. Vad som händer sedan är en 
helt annan diskussion, säger Erik Eklund, 
Director of Public Transport på Candela 
Speed Boat, till Skärgårdsredaren.

Trafikverket delfinansierar
Projektet har beviljats medel från 
Trafikverkets forsknings- och innova-
tionsportfölj inom sjöfartsområdet. I 
finansieringen av projektet står Candela 
Speed Boat AB för cirka 50 procent och 
Trafikverket för resten.

Själva fartygstypen Candela P-30 tas 
fram av Candela Speed Boat AB, som 
redan tidigare har kommersialiserat sin 
bärplansteknik för fritidsbåtar.

– Vårt mål är att visa att våra elektris-
ka bärplansfärjor är billigare, komfor-
tablare och mångsidigare än konven-

tionella fartyg. De är inte enbart ett 
alternativ till andra fartyg utan ett helt 
nytt grepp om kollektivtrafik, förklarar 
Erik Eklund.

Trafikverket delfinansierar
De aktiva bärplanen lyfter upp skrovet 
helt ovanför vattenytan och kontrolleras 
av ett automatiskt flight controller-sys-
tem som stabiliserar fartyget.

– Vi har en flight controller som styr 
bärplanen och det är ren flygteknik, bara 
att man har vatten i stället för luft. Ving-
profilen fungerar på precis samma sätt i 
vatten som i luft fast den har lite andra 
koefficienter, säger Erik Eklund.

Tack vare att fartyget flyger fram över 
vattnet blir svallet minimalt. Problem 
med den stranderosion som förorsakas 
av svall kan därmed elimineras.

– Stockholms vattenvägar har stor 
utvecklingspotential inom såväl arbets-
pendling, fritids- och turistresor. Något 
vi är måna om att utveckla. Detta projekt 
är en möjlighet att testa en ny fartygstek-
nik som kan göra kollektivtrafiken till 
sjöss mer miljövänlig och attraktiv för 
våra resenärer, säger Michaela Haga (C), 
Sjötrafikutskottets ordförande i Region 
Stockholm i ett pressmeddelande från 
Centerpartiet.

Testtrafik 2023
Planen är att Candela Speed Boat ska 
bygga en prototyp under 2022 som 
därefter ska genomgå sex månaders 
tekniska tester hos tillverkaren. Sedan 
följer testtrafik med passagerare under 

2023. Utvärderingen av projektet sker 
med avseende på kostnadseffektivitet, 
miljöpåverkan och kundnöjdhet.

– Pilottrafiken planeras att pågå fram 
till 2024. Nu börjar arbetet med att 
bestämma en lämplig linje för försöket 
och hur fartyget kan optimeras för att 
genomföra uppgiften. Projektet kommer 
sedan att utvärderas så att de samhälls-
ekonomiska effekterna blir tydliga, 
förklarar Michaela Haga.

30 passagerare
Testfartyget får kapacitet för 30 passage-
rare och ska uppfylla Region Stockholms 
tillgänglighetskrav för kollektivtrafik. 
Räckvidden per laddning ska vara 60 
nautiska mil med en ekonomifart på 20 
knop, vilket innebär cirka tre timmars 

Flyger fram över vattnet

Region Stockholm ska testa världens 
första utsläppsfria bärplansbåt i sin 
sjöburna kollektivtrafik 2023.

MILJÖ
S P A L T E N

CAN
DELA

 
En kommersiell båt har otro-
ligt mycket mer drifttid än en 
fritidsbåt så det kommer att 
ställas helt andra krav.

Candela P-30 är ett koncept för en emissionsfri, snabbgående passagerarbåt med minimal 
svallbildning. 

drifttid. Svallhöjden ska vara lägre än 10 
cm vid 25 knops fart.

Båten blir cirka 12 meter lång och 
4 meter bred. Framdrift sker med två 
elektriska poddar på 60 kW vardera. 
Batterikapaciteten är 180 kWh och 
energiförbrukningen cirka 3 kWh per 
nautisk mil. Servicefart är 25 knop men 
maxfart blir 30 knop. Båten bemannas 
av en person.

– Vi hoppas på att kunna använda 
bilstandarder för laddning och för att 
kunna hålla ned hela systemkostnaden. 
Dagens vanliga superladdare klarar av 
någonstans mellan 150 och 200 kWh. 
Svårigheten brukar vara att kunna leda 
fram så mycket ström till en kajplats, 
säger Erik Eklund och tillägger:

– Om man tittar på att ersätta ett be-
fintligt, lite större fartyg som kanske tar 
150 passagerare så är vårt mål att stoppa 
in fyra sådana här och ändå kunna ha ett 
ekonomiskt case på det. Då får vi större 
flexibilitet och tätare turavgångar och 
det blir inte lika känsligt om det händer 

något med ett visst fartyg. Vi ser det som 
ett system, målet är många båtar med en 
totalekonomi för hela konceptet.

Robust
Jämfört med de fritidsbåtar som tillver-
kas av Candela Speed Boat introducerar 
företaget med Candela P-30 ett koncept 
med en helt annan typ av robusthet efter-
som antalet gångtimmar för en fritidsbåt 
är relativt lågt.

– En kommersiell båt har otroligt 
mycket mer drifttid än en fritidsbåt så 

det kommer att ställas helt andra krav på 
den här farkosten. Likväl ska vi själv-
klart dra nytta av all erfarenhet från tidi-
gare projekt. Vi har goda förhoppningar 
att det här är genomförbart, annars 
skulle vi inte ha gått in i det, påpekar 
Erik Eklund, och tillägger:

– På sikt ser vi också att man ska 
kunna göra om fartygen till autonoma 
så att man kan ha ett nätverk med båtar 
som åker omkring och då kan man inte 
ha stora båtar.

pär-henrik sjöström

 
Vi hoppas på att kunna an-
vända bilstandarder för ladd-
ning och för att kunna hålla 
ned hela systemkostnaden.

Erik Eklund, Candela Speed Boat AB.

EcoPar Marin
Ultrarent 
miljöbränsle 
för dieselmotorer

●   90% minskning av cancerframkallande ämnen  
i avgaserna

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

organismer
●   Högre energiinnehåll – minskar vanligtvis bränsle- 

förbrukningen

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

Boka m/s Oden Gamle för såväl privata som  företagsarrangemang i Stockholms Skärgård. Kontakta Classic Yacht Charter 08-611 84 00.
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Medlemmar och sjöfartsintresserade 
önskas välkomna till årets Skärgårds-
redarnas leverantörsmässa 6–7 okto-
ber på Eriksberg i Göteborg.

Skärgårdsredarnas leverantörsmässa 
i Göteborg arrangeras åter i samband 
med föreningens höstmöte. Dessutom 
arrangeras seminarium och studiebesök 
på Ö-varvet.

Onsdagen den 6 oktober inleds med 
att medlemmar och utställare möts 

upp på Eriksberg för lunch på Eriks-
berg. Därefter hålls medlemsmötet och 
följande punkt på programmet blir 
seminarium med guldutställarna, som i 
år är TransAuto, Ekens Naval/Norrkust 
Marina, Ram antenn, Kewatec, Ö-varvet 
och Swedeship. 

Studiebesök och middag
Därefter välkomnas vi ombord på 
passagerarbåten Medvind för trans-
port till Ö-varvet på Öckerö som i år 

är vår huvudsponsor. På Ö-varvet blir 
det presentation av verksamheten samt 
rundvandring och därefter middag med 
underhållning. 

Mingel och mäss-quiz
Följande dag öppnar mässan för besöka-
re och i programmet ingår bland annat 
mingel och mäss-quiz.

Torsdagen den 7 oktober öppnas 
portarna klockan 9 och Skärgårdsredar-
nas leverantörsmässa i Eriksbergshallen 
invigs för femte gången.

Hittills har 50 utställare anmält sig till 
mässan. De listas i tabellen till vänster.

Mässan avslutas kl 17 med Af-
ter-mässa i mässpuben, då utställarna 
bjuder Skärgårdsredarnas medlemmar 
på mingel. Delta i vår mäss-quiz för med-
lemmar och vinn nästa års serviceavgift 
eller fartygsavgift! Även andra fina priser 
kommer att lottas ut.  Prisutdelning äger 
rum under after-mässan klockan 17.00. 

Skaldjurskryssning
Mässdagen avslutas på torsdagskvällen 
med den traditionella och mycket upp-
skattade kryssningen med passagerarbå-
ten Trubaduren. 

Ombord serveras läcker skaldjurs-
buffé med härligt showande besättning. 
Skärgårdsredarna med utställare hälsar 
rederier och intressenter för inrikes 
yrkestrafik varmt välkomna och hoppas 
på god uppslutning!

nina yngve

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

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

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

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

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

Leverantörsmässa och höstmöte i oktober

Utställare: 
Adveto
Alandia
Bertel O Steen Power Solution
C-supply
Damen Oskarshamnsvarvet
Diesel Power
DSM2022
Duwel 
Ekens Naval/Norrkust Marina
Furuno
Gard
Hasslö varv
IF
Imatech
JSON
Kewatec
KGK
Kustbevakningen
LIROS
Luminell
Marina Läroverket
METS/FKAB
Navico
Nortic

Nothern Energy & Supply
Polyprodukter
Power House
Power Tech
Presto
Ramantenn
Redarservice
Rindövarvet
Rodahl
Safetygruppen
Saltech
Scania
Simrishamnsvarvet
Sjöfartsverket
Sjöfartstidningen
Sjösportskolan
Steelcraft propellers
Stockholms reparationsvarv
STT Emtec
Swedeship
Tenö varv
TransAuto
Transportstyrelsen
Vibratec
Öckerö Maritime Center
Ö-varvet
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Den ettåriga YH-utbildningen till 
Skärgårdsentreprenör är avgiftsfri och 
studiemedelsgrundande. Den startar den 
1 september 2021. Under utbildningen 
varvas teori och praktik och under en 
femtedel av utbildningstiden praktiserar 
eleven med s k LIA (lärande i arbete) hos 
ett sjöföretag. Utbildningen sker i nära 
samarbete med branschen och tar fasta 
på de kunskaper och färdigheter som 
branschen önskar se hos sina skeppare 
och däcksmän. Efter genomgången ut-
bildning har man följande behörigheter 
och certifikat förutom praktiskt sjöman-
skap:

• Fartygsbefälsexamen klass VIII
• Maskinbefälsexamen klass VIII
• Radiokommunikation till sjöss (ROC)
• Handhavande snabba fartyg
• Basic safety inre fart och säkerhet för 
   yrkesfiskare

Dessa ger rätt att arbeta som befäl eller 
manskap på t ex mindre passagerarbåtar, 
taxibåtar, linfärjor, inom sjöentreprenad, 
RIB-charter med sälsafari mm. Möjlighet 
finns också att starta eget skärgårds-
företag. På fiskefartyg är det dessutom 
möjligt att arbeta på större fartyg och i 
vidare fart.

Sedan kan man genom mer sjötid 
arbeta sig upp till större fartyg. Sedan 
ett par år får man räkna sjötid från 6 
meters yrkesbåt, för att på så vis nå nästa 
steg då man får föra fartyg upp till 40 i 
dräktighet; Begränsad Fartygsbefäls kl 8 
inre fart.

Ökat utbud
Sjösportskolan har länge arbetat mest 
med den lilla sjöfarten, men har efter-
hand även utökat sitt utbud av utbild-
ningar godkända av Transportstyrelsen 
som ger certifikat till besättningar på de 
stora handelsfartygen.

Är du skärgårdsredare och intressera-
de av möjligheten att hjälpa framtidens 
sjömän? Vill du få chansen att träffa 
och lära upp blivande personal? Erbjud 
praktikplatser, LIA, på ditt företag. 

Här har du chansen att få lära känna 
personer innan du anställer dem och de 
kan träda in direkt som t ex ljungman 
den 3 april 2022 då den nio veckor långa 
praktiken börjar.

Kontakta Sjösportskolan för mer 
information.

Kort utbildning
Yrkeshögskola (YH) är en utbildning 
för dig som söker en kort utbildning 
med stor anknytning till arbetslivet som 
innebär att utbildningarnas innehåll 
utvecklas i takt med att arbetslivets krav 
förändras.

Utbildningarna är eftergymnasiala och 
oftast mellan ett och tre år långa. Under 
utbildningen får de studerande kombine-
ra teoretiska studier med arbetsplatsför-
lagda kurser, lärande i arbete (LIA).

Arbetslivet medverkar aktivt i utbild-
ningarna på olika sätt. Representanter 
från arbetslivet deltar i utbildningens 
ledningsgrupp, bidrar med föreläsa-
re, medverkar i projekt eller erbjuder 
LIA-platser. Utbildningsanordnarna kan 

vara privata utbildningsföretag, kommu-
ner, landsting eller högskolor.

Utbildningar inom yrkeshögskolan ger 
rätt till studiemedel från CSN. De allra 
flesta är avgiftsfria, men det finns några 
som tar ut en studerandeavgift. Utbild-
ningarna kan beroende på kvalifikations-
nivå leda till en yrkeshögskoleexamen 
eller en kvalificerad yrkeshögskoleexa-
men.

Antagningskrav
Till alla YH-utbildningar krävs att du 
har en gymnasieexamen eller motsva-
rande. Exakt vad som ingår i en gymna-
sieexamen (eller motsvarande) beror på 
vilket år du gick gymnasiet. Reglerna är 
generösa och sökande med olika bak-
grund och erfarenhet har möjlighet att 
uppfylla kraven.

Oavsett vilket år du har läst gymnasiet 
måste du uppfylla kraven i matematik 1, 
engelska 5 och svenska 1, eller motsva-
rande.

Du är behörig att antas till en utbild-
ning om du uppfyller något av följande 
krav:

1. Har en gymnasieexamen från gym-
nasieskolan eller kommunal vuxenut-
bildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbild-
ning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, 
Island eller Norge och där är behörig till 
motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk 
utbildning, praktisk erfarenhet eller på 
grund av någon annan omständighet 
har förutsättningar att tillgodogöra dig 
utbildningen.

50 års erfarenhet
Sjösportskolan, Swedish Maritime Aca-
demy, är en privatägd skola som har mer 
än 50 års erfarenhet inom utbildnings-
branschen. 

Den erbjuder allt från fritidsbåtsut-
bildningar till behörighetskurser för sjö- 
och maskinbefäl. 

Det hela tog sin början i Långedrag 
1967 med den tremastade skonaren 
Westkust. Sedan dess har tiotusentals 
båtintresserade gått utbildningar för 
att få ännu mer glädje av livet till sjöss. 
Sjösportskolan har skolor i Göteborg, 
Stockholm, Västerås och Malmö.

Kunskap byggs inte bara i skolbänken 
utan minst lika mycket av praktiska er-
farenheter. Ett sjönära läge och övnings-
båtar är därför viktigt så eleven får testa 
sina nya kunskaper i verkliga situationer. 
Vid huvudkontoret i Långedrag, Göte-
borg finns därför flera egna båtar och en 
egen hamn.

nina nordström

I Göteborg startar en helt ny ettårig yrkesinriktad utbildning för att ge blivande 
sjömän de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på fartyg under 
20 i dräktighet i inre fart.

Ny YH-utbildning
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Skärgårdsredarnas och Vattenbussen 
AB:s projekt ”Utveckling av hållbart 
resande via vattenvägen” är nu avslu-
tat och slutrapporterat till Trafikverket 
varifrån projektet fått ekonomiskt 
stöd.

Med siktet inställt på en framtidssäkrad 
bransch och ökad hållbarhet inleddes 
förra året ett samarbete mellan bransch-
föreningen Skärgårdsredarna och Vatten-
bussen AB. 

Syftet med samarbetet var att etablera 
en nationell arena med fokus på hållbar 
sjöburen persontrafik i svensk inre fart. 
Genom ett kunskapshöjande perspektiv 
och samverkande insatser med medlem-
mar såväl som externa relevanta organ 
var projektet ämnat 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.

Även om det uppstod vissa avvikelser 
gentemot projektets ursprungliga vision 
på grund av pandemin så genomfördes 
följande aktiviteter med gott resultat. 

NRIA 2021
NRIA 2021 – Lighthouse forsknings- 
och innovationsagenda. En så kallad 
NRIA (national research and innovation 
agenda) är ett viktigt styrdokument för 
myndigheter och andra aktörer runt sjö-
farten. Tack vare projektet och projekt-
ledarens aktiva medverkan i Lighthouse 

arbetsgrupp inkluderades perspektiven 
från hållbar sjöburen persontrafik i de 
utkast av den samlande forsknings- och 
innovationsagendan som referens-
gruppen hade att ta ställning till. Utan 
projektet hade persontrafiken i inre fart 
inte varit representerad i arbetsgruppen. 
Den slutliga nationella forsknings- och 
innovationsagendan går att läsa på 
Lighthouse hemsida. 

Branschråd
Branschråd för offentliga aktörer som 
upphandlar vattenburen persontrafik. 
Till att börja med gjordes en inventering 
över landets samtliga båttrafikupphand-
lingar i syfte att bygga en trovärdig bas 
och startpunkt för Branschrådet, samt ge 
en inblick i omfattning, bredd och vari-
ation på landets sjötrafikupphandlingar. 
Största andelen av båttrafiken som 
bedrivs i dag är upphandlad trafik, men 
de olika myndigheterna har upphandlat 
på helt olika sätt och en gemensam platt-
form har saknats. 

Därefter genomfördes ett digitalt 
uppstartsmöte med ett gediget program 
innefattande sammanfattning av ovan-
stående inventering, samt fem externa 
inspirerande och kunskapshöjande 
anföranden. Mellan föreläsningarna 
fördes diskussioner med Branschrådets 
medlemmar om såväl syfte, mål och 
behovet av ett branschråd, som kring 
önskvärda arbetssätt och faktorer för att 
säkerställa relevans och konstruktivitet. 
Det planeras för ett nytt branschrådsmö-

te under år 2021. 
Syftet med Branschrådet är:
• Dela kunskap och erfarenheter 
• Underlätta och effektivisera upp-

handlingsarbetet, samt höja kvaliteten på 
sjötrafikupphandlingar 

• Skapa en mer enhetlig syn på krav-
ställan, ersättningsmodeller och riskför-
delning

• Facilitera för branschen att röra sig 
mot mer hållbara lösningar

Forum för kollektivtrafik
Forum för kollektivtrafik på urbana 
vattenvägar återetablerades i projektet, 
det senaste motsvarande Forum-mötet 
hölls i november 2018. Forumets syfte är 
att dela kunskap och söka vägar framåt 
för att råda bot på hinder och låsningar, 
samt bygga nätverk mellan olika sam-
hällsplanerande funktioner.

Det genomfördes ett digitalt Fo-
rum-möte med flera interaktiva inslag. 
Programmet innefattade bland annat en 
presentation av bakgrund och nuläge, 
en ömsesidig lägesuppdatering från 
deltagarna och en extern föreläsning om 
det EU-finansierade TrAM-projektet på 
temat ”Framtidens kostnadseffektiva 
snabbfartyg med nollutsläpp – hur ska 
det gå till?”. Utöver det hölls ett par 
workshop-pass med grupparbeten.

Vill du veta mer om projektet eller om 
aktiviteterna som genomförts kontakta 
Nina Yngve, nina@skargardsredarna.se.

nina yngve

Slutrapporterat samarbetsprojekt
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oborgen.se

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

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

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

• Hög kompetens inom marinelektronik

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

den bästa tänkbara servicen

Auktorisationer Diesel:

Huvudsponsor av Skärgårdsredarnas leverantörsmässa 2021

Ö-varvet 210504 helsida.indd   1Ö-varvet 210504 helsida.indd   1 2021-05-31   10:442021-05-31   10:44

driver både 
båtar och affärer
Livet till sjöss ställer krav. Stiljte eller meterhöga vågor.  
Patrullering, sjöräddning, fiske, försörjningsuppdrag. 
 Deplacerande båtar eller planande.
 Tänk i nya banor och välj Sveriges motorlösning 
nummer 1 när det gäller miljö, bränsleekonomi, 
tillförlitlighet, perfekt vikt-/prestandaförhållande och 
låga totalkostnader. 
 Det vill säga en motor från Scania Power Solutions  
– laddad med både kraft och ekonomi. I programmet 
från 220 hk till 1 200 hk hittar du enkelt den motor som 
mot svarar dina behov. Och som bidrar till medvind i 
affärerna. 

Läs mer på www.scania.se

Scania Sverige AB
Power Solutions, 010-706 62 15
olle.wahlstrom@scania.se

• SB Rescue sling

Uppdaterad version av SB Rescue Sling

Nyhet
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Den 4 september 2020 gjorde färjan 
Lotten sin premiärtur över Hammarby-
kanalen i Stockholm efter ombyggnaden 
till elektrisk framdrift. Ombyggnaden 
är unik på så sätt att de installerade 
litiumbatterierna är så kallade second 
life-batterier som tidigare varit installe-
rade i elbilar men som av olika anled-
ningar gått till skrot. Batterimodulerna 
motsvarar batterier från tre bilar och 
driver tillsammans två elmotorer på 75 
kW vardera. Ombyggnaden gjordes på 
Mälarvarvet under våren och sommaren 
2020 i samarbete med El & Marinteknik 
AB.

En som varit med under hela projektet 
är Lottens förste befälhavare Susanne 
Borgström som arbetat inom Ressel 
Rederi AB i 14 år.  

– Jag var med på varvet minst en gång 
per arbetsvecka, dels för att arbeta om-
bord men också för att kunna säga vad 
jag tyckte och kanske hitta andra lös-
ningar. Mest handlade det om var saker 
skulle placeras för att göra det användar-
vänligt och säkert för oss i besättningen. 
Det är trots allt vi som ska gå i maskin-
rummet på ett säkert sätt, säger hon.

Maskineriet behövde bytas
Lotten trafikerar Hammarbykanalen till-
sammans med färjan Lisen på uppdrag 
av Stockholms Stads Exploateringskon-
tor. Resorna är avgiftsfria och körs i en 
triangel mellan bryggorna Barnängen, 
Luma och Henriksdal från tidig morgon 
till midnatt.  

Idén att konvertera om Lotten till 
eldrift kom i samband med en planerad 
ombyggnad av färjan som är byggd 
1979.

– Maskineriet var i sådant skick att 
det behövde bytas ut och i samband med 
det ville rederiet byta till eldrift. Den 

turlistan som Lotten har i sin ordinarie 
trafik klarar det.

Snart har Lotten varit i trafik i ett års 
tid och hittills har Susanne Borgström 
bara gott att säga om fartyget efter om-
byggnaden.

– Det funkar jättebra. I början tyckte 
jag att det kändes lite konstigt efter-
som det var så tyst när man körde. Det 
kändes som att man inte fick någon 
respons när man gasade, men det är en 
vanesak och nu när jag kört ett tag känns 
det väldigt skönt. Det är tystare, inte 
lika mycket vibrationer och mindre ljud, 
säger hon.

Kraften räcker
Lotten brukar trafikera under förmid-
dagar och eftermiddagar. Laddning 
sker när båten ligger vid kaj genom en 
specialbyggd laddstolpe som levererar 63 
ampere till färjan. Under normal körning 
brukar batterierna räcka runt fem tim-
mar, beroende på väder och vind.

– Vissa dagar kör vi lite mer och då 

För snart ett år sedan byggde Ressel Rederi om färjan Lotten till eldrift. Förste befälhavare Susanne Borgström 
är nöjd med konverteringen som både skapat en bättre arbetsmiljö och förenklat underhållsarbetet. 

Tystare vardag på Lotten brukar vi ladda lite under dagen också 
och det brukar räcka för de timmar man 
kör under eftermiddagen. Sedan laddar 
vi upp fullt under natten, säger Susanne 
Borgström.

Diesel som backup
Lotten har även en dieselgenerator som 
backup ifall batterierna inte skulle räcka 
eller om färjan behöver byta tidtabell 
med någon av de andra färjorna och 
därmed behöva köra fler timmar. Men 
hittills har den bara använts sparsamt.

– Man kan ladda batterierna med 
generatorn också så att vi kan fortsätta 
köra på el senare och då får vi en mycket 
lägre dieselförbrukning än exempelvis 
Lisen, säger hon.

Enda gången dieselgeneratorn sätts på 
vid normal drift är för att testa så att den 
fungerar.

– Det är en säkerhetsgrej vi har att den 
ska startas och gå i en halvtimme till en 
timme en gång i veckan för att vi ska se 
så att grejerna fungerar, säger Susanne 
Borgström.

Slipper moment i maskinrummet
Ombyggnaden till eldrift har inte bara 
inneburit att arbetsmiljön blivit tystade, 
det har även gjort att underhållsarbetet 
blivit enklare.  

– Tidigare var vi tvungna att gå ner 

och byta olja, oljefilter, bränslefilter och 
luftfilter, men allt sådant har försvunnit 
förutom att vi har lite servicemoment 
på generatorn. Men det är väldigt sällan 
eftersom vi kör med den så lite. Elmo-
torerna ska ha ett visst fett efter 4 000 
gångtimmar, men det har vi inte gjort 
ännu eftersom vi inte kommit upp i de 
timmarna.

När det gäller själva batterierna svarar 
El & Marinteknik för att genomföra 
nödvändigt underhållsarbete eftersom 
det handlar om elteknik med hög spän-
ningsstyrka. 

Avancerat släckningssystem
Just när det gäller säkerheten ombord 
har konverteringen till batteridrift 
inneburit en hel del förändrade rutiner 
för besättningen. I varje batterilåda sitter 
ett släcksystem med automatisk utlös-
ning baserat på att vissa kriterier blivit 
uppfyllda, dels att två av tre tempera-
turgivare visar över 70 grader, samt att 
rökdetektorn ger utslag för rök.

– När det larmet går har vi i besätt-
ningen 30 sekunder på oss att bestämma 
om släckningen ska påbörjas eller om 
den ska stoppas. Och ska man stoppa 
den måste man verkligen vara helt hund-
ra på att det inte brinner och det hinner 
man knappast kolla på 30 sekunder, 
säger hon.

Eftersom kylning är det mest centra-
la när det kommer till en batteribrand 
behöver besättningen koppla in vat-
tenkylning i batterilådan för att kyla ner 
en brand. Därefter gäller det att komma 
in till kaj och evakuera fartyget för att 
sedan vänta in räddningstjänsten.

– Eftersom bränder i sådana här 
batterier är svårsläckta är kylningen så 
otroligt viktig och den måste fortsätta 
tills att räddningstjänsten kommer och 
kan ta över, säger hon.

Nöjda passagerare
De märkliga tiderna med coronapan-
demin har gjort att Susanne Borgström 
bara kunnat ha begränsad kontakt med 
passagerarna för att få höra deras upp-
levelser av Lotten efter konverteringen. 
Men de reaktioner hon fått har ändå 
varit positiva.

– De flesta verkar tycka att det blivit 
lugnare och skönare med mindre ljud 
och vibrationer ombord, säger hon.

Själv tycker hon det känns bra att få 
köra en båt med framtidens teknik och 
med minimalt miljöavtryck.

– Jag är själv en person som vill värna 
om miljön. Jag cyklar året runt och låter 
bilen stå. Därför är det himla kul att få 
vara med om detta och köra för miljön, 
säger Susanne Borgström.

christopher kullenberg rothvall

Susanne Borgström är förste befälhavare på den eldrivna färjan Lotten.

 
I början tyckte jag att det kän-
des lite konstigt eftersom det 
var så tyst när man körde.

PATRIK LEJN
ELL

PATRIK LEJN
ELL

Lotten går i trafik över Hammarbykanalen i Stockholm.
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Ventrafikens färja Uraniborg har utrus-
tats med Blueflow Energy Management 
System som samlar in data om energi-
förbrukning. Den kan sedan användas 
öppet av utvecklare och forskare för att 
testa allt från enkel maskininlärning till 
avancerade AI-algoritmer för att optime-
ra energiförbrukningen på fartyg.

- Klimatförändringen kräver att vi 
samarbetar på tvärs och att företag och 
verksamheter och delar kunskap med 

varandra. Vi är glada att vi kan stötta 
forskningssamhället med att hitta nya 
hållbara sätt att minska klimatpåverk-
ningen genom digitalisering, säger Linus 
Olsson, vd på Rederi AB Ventrafiken.

Peter Knudsen, vd på Blueflow Energy 
Management som levererat systemet, 
säger att det ska stötta besättningen 
och rederierna i dagliga beslut som kan 
reducera energiförbrukningen.

– Vi började med att mäta bränsleför-

brukning på framdriftsmotorer och na-
vigationssignaler så att vi kunde komma 
igång med projektet. Sen har vi utökat 
för att få underlag för machine learning. 
Vi tog in thrustervinklar, varvtal på 
thrustrarna och nu håller vi på med att få 
in hjälpmotorernas bränsleförbrukning 
och tittar också på att eventuellt koppla 
oss till fartygets automationssystem för 
då kan vi ta in ännu fler signaler som kan 
vara intressanta, säger han.

Utbildning
Efter installationen av systemet körde 
besättningen först färjan utan att se nå-
gon data på bildskärmen. Under följande 
period kunde de följa med på skärmarna 
hur de körde.

Den tredje etappen inleddes den 12 
maj, då Kim Sjögren, Smart Eco-Ship-
ping AB, gav utbildning i systemet.

– Egentligen var det inte en utbildning 
i eco driving, utan mer utifrån hur man 
använder energieffektiviseringssystemet 
och vad det kan leda till, förklarar An-
dreas Bach, projektledare på Rise.

Kim Sjögren är också befälhavare i 
Styrsöbolaget och har samarbetat med 
Blueflow sedan systemet installerades på 
ett av rederiets fartyg.

– Vi var ganska tidiga med det för elva 
år sedan och det installerades i ett fartyg 
som redan hade en väldigt låg förbruk-
ning på den rutten. Målet som sattes upp 
var 4 procent, men det visade sig ganska 
snart att vi slog det målet och landade 

Kim Sjögren, Smart Eco-Shipping AB.
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Projektet är väldigt ungt ännu, 
men man kan se att det går åt 
rätt håll.

Bränsleförbrukningen 
minskade omedelbart

på 20 procents minskning. Då beslutade 
Styrsöbolaget att gå vidare, berättar han. 

Han menar att man med ganska små 
medel kan man nå bra resultat.

– Man ser hela tiden hur minsta 
lilla förändring som man gör påverkar 
förbrukningen. Det handlar om att man 
har ett hjälpmedel för att kunna avgöra 
vad som är det mest optimala för fartyg 
och rutt. 

Trendförändring
Linus Olsson, som även själv brukar 
köra Uraniborg, ser redan en tydlig 
trendförändring efter kursen.

– Jag har också kört själv och har fått 
en helt annan inställning och medve-
tenhet. Så fort du rör spakarna så ser 
du grafen börja röra sig. Det ger direkt 
återspegling vad du håller på med. Det är 
ett fantastiskt beslutsstöd när man kör.

Han berättar att han de första gånger-
na testade effekterna av olika åtgärder, 
till exempel hur han tog girarna, givetvis 
utan att på något sätt äventyra säkerhe-
ten.

– Jag gjorde inte alltför stora kurs-
ändringar för då börjar energin dra iväg. 
Jag försökte få så rakt spår som möjligt 
genom farleden. Utan att förlänga vår 
överfartstid har vi ändå lyckats sänka 
bränsleförbrukningen. Projektet är väl-

digt ungt ännu, men man kan se att det 
går åt rätt håll.

Dynamisk farthållare
Följande fas blir att hantera de stora 
mängderna data som samlas in för att 
hitta ytterligare optimeringar.

– Man kan börja fundera på att det i 
en inte alltför avlägsen framtid kan bli 
möjligt för ett fartyg att själv göra de 
smarta besluten för att hålla sin tidtabell, 
det vill säga någon form av dynamisk 
farthållare som väger in alla parametrar 
för att optimera energiförbrukningen 
ännu mer, säger Andreas Bach.

– Förutom miljöbesparingen och en 
ekonomisk besparing så tror jag att 
minskad energiförbrukning också är en 
förutsättning för att kunna övergå till 
mer hållbara drivmedel i framtiden efter-
som de med stor sannolikhet kommer att 
ta större plats ombord. Det underlättar 
också en elektrifiering av fartyget.

Linus Olsson håller med:
– I slutänden kommer vi att få ut ett 

facit som är underlag för en elektri-
fiering. Den här trafiken är som gjord 
för elektrisk drift och förhoppningsvis 
vätgasdrift i framtiden. 

pär-henrik sjöström

Med vår bredd och geografiska spridning så finns det alld 
någon som kan hjälpa dig i din närhet.

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.  

Mejl:

Telefon:

E marint konsultnätverk som assisterar mindre rederier med teknisk, operav och administrav kompetens

kontakt@redarservice.se

Ost: 070-982 47 46
Syd: 072-176 96 22
Väst: 073-086 55 60

Rederi AB Ventrafiken och forskningsinstitutet Rise har startat ett samarbets-
projekt där man med hjälp av Blueflow Online reducerar bränsleförbrukning och 
samtidigt samlar in öppna data som kan användas för testning av maskininlär-
ning och artificiell intelligens. Projektet är finansierat av Energimyndigheten.

Andreas Bach, Rise, och Linus Olsson, Ventrafiken.
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Raymarine AIS klass B SO 
(SODTMA)Transponder, inkl 
GPS antenn och VHF antenn 

inkl. splitter. 

5 W, Sänder var 15 sek. 

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

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

skärs navigering. 

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

marine@ramantenn.se 

Mörker Kameror/IR 

Batterimonitor för översikt av 
fartygets totala kraftförbruk-

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

kopplas till bef. analoga givare. 

SAILOR RT6215 VHF/D 

M-200 
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FRAKTTRAFIK
– för en levande skärgård

Läs mer på www.styrsobolaget.se

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

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

Service och Reservdelar 
Över 20 års erfarenhet av service och 

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

Vår verksamhet omfattar 
de � esta förekommande genset 

och framdrivningsmotorer.

Vi tillhandahåller även diagnostik, 
service, underhåll och reservdelar till 

sprinklermotorer, där Iveco/FPT 
är marknadsledande.

Vid service av generatoraggregat 
samarbetar vi med El & Marinteknik AB.

SKÄRGÅRDSREDARNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

Ytterligare förbättrade försäk-
ringar, lägre premier och självris-
ker med samma förmånliga villkor 
som tidigare.

Gard har varit Skärgårdsredarnas 
medlemsrederiers primära försäk-
ringsgivare sedan december 2018. 
Genom avtalet har medlemsrede-
riernas villkor, självrisker och pris 
klart förbättrats jämfört med det 
tidigare avtalet. I tillägg har Gard 
jämfört med tidigare upplägg 
en klart mera erfaren personal 
för skötseln av eventuella skador 
både för P&I och Kasko.

Innehållet i de båda försäkringar-
na är detsamma som förut – det är 
bara priset som blivit lägre. Före-
tagsförsäkring med möjlighet till 
sjukavbrottsförsäkring via Svedea 
finns kvar som tidigare.

Missa inte att ta en försäkrings-
offert och se vad det innebär för 
dina försäkringskostnader.

Kontakta Gard för mer information 
eller offert: smallcraft@gard.no, 
tel +358 30 600 3425

Försvarsmakten vände sig för ett halv-
år sedan till den civila marknaden för 
att upphandla kustnära sjötransporter. 
De behov som finns har dock inte helt 
tillgodosetts. 

Förra hösten gick Försvaret ut med en 
så kallad anbudsinfordran till den civila 
marknaden om upphandling av kustnära 
sjötransporter, för att täcka Försvars-
maktens behov av kust- och sjötranspor-
ter av bland annat personal och materiel. 

De avtal som tecknades med ett antal 
redare trädde i kraft vid årsskiftet. 
Dock lyckades man inte helt att fylla de 
behov som finns, berättar Patrik Bergh, 
funktionsföreträdare transportavtal vid 
Försvarsmaktens Transportkontor.

– För godstransporter har vi väl fått en 
täckning med 65–70 procent av det som 
vi hade hoppats på. På persontransport-
sidan är det lite bättre, där är det 90 
procent täckning. Däremot när det gäller 
kombinerade transporter så fick vi egent-
ligen inget napp, säger han.

Ettåriga kontrakt med option
Totalt fick man in anbud från 22 företag, 
varav 17 fick ett avtal. Vilka rederier det 
handlar om är inget man går ut allmänt 
med, men informationen finns tillgänglig 
i de tilldelningsbeslut som publicerats.

Kontrakten löper på ett år med ytterli-
gare option på max fyra år. 

Patrik Berghs kollega David Granbom, 
strategisk inköpare på inköpsenheten, 
uppmanar fler redare och skeppare att 
anmäla sitt intresse inför framtida upp-
handlingar.

– Vi är måna om att nå ut till mark-
naden. Vi annonserar upphandlingar på 
verktyget e-Avrop, så det är bra om vi 
kan få in fler anbud i framtiden.

Antalet rekryter ökar
Enligt Patrik Bergh finns i dag, till 
skillnad från hur det var för kanske 30 
år sedan, ett behov från Försvaret att 
använda sig av vissa tjänster från den 
civila sidan, eftersom man i dag inte själv 
har tillräckligt med resurser. Bland annat 
har det att göra med att antalet rekryter 
åter har ökat, och vid övningar måste 
förbanden i viss mån ha stöd för att 
kunna förflyttas.

– Det är försvarsgrenarna och för-
banden själva som anmäler behoven till 
oss och äskar ett stöd. Baserat på den 
utbildnings- och övningsverksamhet som 
ligger så gör vi en samlad bedömning och 
lägger ut de behoven för upphandling, 
säger han.

Patrik Bergh berättar att Försvars-
makten tidigare har saknat denna typ av 
avtal även om behovet funnits.

– Det har varit ett område som inte 
har varit upphandlat på det sätt som 
vi har gjort den här gången. Nu har vi 
försökt att ta ett grepp över hela landet 
och få de här avtalen på plats, så att det 
blir en tydlighet inom organisationen, 
säger han.

Andra förutsättningar
De krav som ställs i anbudsinfordran 
handlar bland annat om kapacitet att 
lasta passagerare och gods, och tillgäng-
lighet. Däremot finns inga miljökrav 
angivna. 

Enligt Patrik Bergh beror det på att 
Försvaret ska kunna fungera oavsett 
om det är fred, krig eller kris, vilket ger 
andra förutsättningar än de som gäller 
för andra myndigheter.

– Det blir därför lite utmanande för 
vår egen del men även för leverantörer-
na att uppnå de kraven i kombination 
med miljö och hållbarhetskrav. Men vi 
försöker i största mån ta hänsyn till det 
också, genom det arbete som sker inom 
den egna verksamheten, säger han.

magnus sandelin

Försvaret upphandlar sjötransporter

Patrik Bergh.

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

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

Presto erbjuder ett sortiment av maringodkända brandskyddsprodukter såsom:

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

•  Brandsläckare
•  Brandslang
•  Fasta släcksystem
•  Räddningsmaterial
•  Aerosol 

• Livvästar och nödljusarmaturer)

Vårt arbetssätt är strikt dokumenterat och kontrollerat enligt branchstandard. Allt för att våra kunder skall 
känna sig förvissade om ett korrekt och säkert brandskydd. Vi på Presto är certifierade/klassade av bl.a:
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Vi skulle verkligen behöva 
en säsong som ger oss mer 
besökare än en genomsnittlig 
säsong.
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Efter att ha tvingats hålla stängt i över 
ett år öppnade Göteborgs maritima 
centrum åter för besökare i början av 
maj. Nu hoppas de på en säsong som 
ska få verksamheten på fötter igen.

Den gråa jagaren Småland smälter in väl 
i det gråa vårvädret i Göteborg en dag i 
slutet av maj. Delar av fartygets däck är 
nymålat och lyser medan andra delar är 
rostiga och i behov av underhåll.

– Vi försöker ta in extra arbetskraft 

för att måla och svetsa, men nu är det 
svårt eftersom vi är beroende av biljett-
intäkter för det, säger Johannes Olsson, 
museipedagog och programansvarig på 
Maritiman.

Maritiman i Göteborg är världens 
största flytande fartygsmuseum med en 
flotta på 13 fartyg. Under ett normalt 
år besöks museet av ungefär 36 000 
människor, men under förra året gjorde 
pandemin att den siffran blev noll.

– När vi öppnade nu den 1 maj var det 
första gången sedan november 2019. Det 

är en lång tid att jobba utan att möta de 
som man jobbar för.

Verksamheten drivs sedan 1985 som 
en privat stiftelse kallad Stiftelsen Gö-
teborgs Maritima Centrum. Affärsidén 
bestod då som nu i att samla så många 
historiskt intressanta fartyg att mängden 
i sig skulle utgöra en attraktion. I dag 
drivs verksamheten av tio fastanställda 
som arbetar med försäljning, arrange-
mang och underhåll av anläggningen.

– Under säsongen fördubblar vi vår 
storlek genom att vi anställer tio guider 
samt fem till kafé och reception, säger 
Johannes Olsson.

Permitterade under ett år
Maritiman stöttas också av ideella 
fartygsföreningar, vilka samordnas 
genom Föreningen Göteborgs Maritima 
Centrum. En av de nyaste är Föreningen 
Jagaren Smålands Vänner som bildades i 
oktober 2020 för att genom olika volon-
tärinsatser bidra till fartygets bevarande.

 Stängningen under pandemin har 

varit ett hårt slag för Maritiman. I april 
förra året permitterades personalen, 
vilket låg kvar fram till en månad före 
öppningen.

– Det blev verkligen superintensiva 
veckor för oss alla före öppningen med 
lite sömn, men det gick, säger Johannes 
Olsson.

Under maj har de haft öppet varje 
helg. Planen är att ha öppet varje dag 
under juni och resten av sommaren. Och 
hittills har de märkt av ett intresse bland 
besökarna att komma igen.

– Först var man orolig att det bara 
skulle komma sex personer första dagen, 
men vi är nöjda även om det kanske bara 
är 70–80 procent mot vårt normala gäst-
flöde. Det stora tappet är de förbokade 
grupperna, man vågar exempelvis inte 
komma hit och ha barnkalas här.

Trots att anläggningen tvingats ha 
stängt i över ett år menar Johannes Ols-
son att permitteringarna och de statliga 
krisstöden blivit deras räddning.

– Det har gjort att vi klarat att hålla 
näsan ovanför vattenytan. Men det har 
varit ett tufft år, tuffast var att behöva 
säga till den säsongsanställda personalen 
att det inte blir något sommarjobb och 
det beskedet fick vi lämna med väldigt 
kort varsel i fjol, säger han. 

Begränsad besökslängd
Maritiman har vidtagit en rad åtgärder 
för att göra miljön så säker som möjligt 
för besökarna ur smittskyddssynpunkt. 
Bland annat tar de emot färre besökare, 
har begränsat besökslängden till max två 
timmar och pausat alla aktiviteter som 
kan orsaka folksamlingar, exempelvis 
guidningar i grupp. Dessutom uppmanar 
de besökarna att förboka besöket genom 

att köpa biljetter i förväg, vilket ungefär 
hälften gjort hittills. 

– Det gör att vi lättare kan dela upp 
gästerna över dagen och hittills tycker vi 
det fungerar bra. Våra gäster vågar kom-
ma och min upplevelse är att de känner 
sig trygga här, säger han.

Dessutom arbetar de med tydligare 
vägar genom utställningen. 

– Visningsvägen har tidigare funnits 
mest för att man inte ska missa något, 
men nu är den markerad med gula pilar. 
Vi ber alla gäster att följa den vägen för 
att undvika att de möts i smala korrido-
rer och utrymmen, säger han.

På en del platser är det extra trångt, så 
som i fartygens maskinrum och i u-båten 
Nordkaparen. För att ändå lösa det har 
de modifierat redan befintliga säkerhets-
system.

– Vi har redan haft system där av 
brandsäkerhetsskäl med en lampa som 
börjar blinka om det är för många där 
och det har vi kunnat anpassa till en 
covid-åtgärd, säger han.

Hur sommarsäsongen kommer att bli 
vet de inte. Allt påverkas av hur pan-
demin utvecklas och vilka restriktioner 
som kommer att gälla.

– Vi kommer att fortsätta med att ta 
emot ett färre antal besökare åtminsto-
ne till midsommar, sedan får vi se vilka 
rekommendationer myndigheterna kom-
mer med. Men vi hoppas ju att det går 
åt rätt håll, efter att ha haft stängt under 
ett helt år skulle vi verkligen behöva en 
säsong som ger oss mer besökare än en 
genomsnittlig säsong, säger Johannes 
Olsson.

christopher kullenberg rothvall

Öppnade efter ett år i mörker

Maritiman i Göteborg är världens största flytande fartygsmuseum.
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Johannes Olsson, museipedagog och programansvarig på Maritiman.
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Den 11 februari 2021 hölls Transport-
styrelsens årliga sjöfartsseminarium 
digitalt med temat ”2030 är snart här 
– hot eller möjlighet?”.

Seminariet inleddes med ett GD-samtal 
där Jonas Bjelfvenstam (Transportsty-
relsen), Katarina Norén (Sjöfartsverket) 
och Lena Erixon (Trafikverket) deltog. 
Generaldirektörerna samtalade kring de 
olika utmaningar som myndigheterna 
och branschen står inför både vad gäller 
klimatkrisen och effekterna av covid-19.

Därefter följde ett block om betydel-
sen av internationellt samarbete, policy 
och globala regler för sjöfarten där det 
fokuserades på betydelsen av interna-
tionellt samarbete och vikten av globala 
lösningar inklusive regler.

Mellan de olika blocken visades korta 
filmer från olika företag med fokus på 
utveckling och teknik där bland annat 
Skärgårdsredarnas medlem Ressel Rederi 
berättade om konverteringen av deras 
färja Lotten till eldrift. 

Statlig styrning och FoI
I diskussionen om betydelsen av statlig 
styrning och FoI deltog Rein Jüriado 
(Trafikverket), Linus Olsson (Ventra-
fiken), Cecilia Andersson (Stena Line) 
och Åsa Burman (Lighthouse) i panelen. 
Fokus låg på statens roll för att sjöfarts-
branschen ska komma bättre ur pande-
min och utvecklas till ett starkare kluster 
2030 – trots covid-19.

Linus Olsson berättade bland annat 
om deras projekt tillsammans med Rise 
om säker vätgasdrift som är ett projekt 
inom Lighthouse Hållbar Sjöfart. Tanken 
är att ta fram ett koncept för att driva 
färjan Uraniborg med bränsleceller. Till 
december 2021 ska det vara klart att 
göra en simulerad installation. 

Panelen var enig om att det behövs 
en samverkan mellan alla olika aktö-
rer genom att dela och sprida resultat 
i forsknings- och innovationsfrågor. I 
mindre rederier kan det vara svårt att 

själva driva forskning och innovation.  
Det finns en mängd olika sätt att jobba 
med hållbarhet, som till exempel LNG, 
elektrifiering, HVO och hybridisering, 
och det finns inga rätt eller fel i vilket 
alternativ man väljer. Det är viktigt att 
stötta ”early-movers” och uppmuntra 
rederier till att vara innovativa. 

Det diskuterades också hur det såg ut 
med möjligheten till att söka EU-bidrag 
och andra bidrag för mindre rederier. 
Rådet som panelen gav är att samarbeta 
med större organisationer i frågorna.  

Åsa Burman berättade om den 
nationella agendan, NRIA2021, som 
har tagits fram i samverkan med många 
olika aktörer i branschen.  

Panel om Covid-19
I diskussionerna gällande covid-19 och 
sociala aspekter bestod panelen av Ken-
ny Reinhold från Seko Sjöfolk, Marcus 
Risberg från Tallink Silja, Anna Peterson 
från Transportstyrelsen och Anders Wer-
ner från Skärgårdsredarna. 

Sammanfattningsvis har sjöfarts-
branschen drabbats väldigt hårt av 
covid-19 på alla sätt men naturligtvis 
katastrofalt ekonomiskt. Det ska heller 
inte glömmas bort att passagerare och 
sommarboende i skärgårdarna på grund 
av restriktionerna kanske inte kunnat ta 
sig ut till sina smultronställen på grund 
av kapacitetsbrist då restriktionerna 
medfört kraftigt begränsad kapacitet.

Två frågor
– Även Skärgårdsredarna har påverkats 
väldigt hårt föregående år, hur ser man 
inför kommande säsong?

– Ni är även en del av kollektivtra-

fiken, hur har det varit i förhållande 
till att följa FHM:s rekommendationer 
med hänsyn till passagerare men även 
personal?

Dessa två frågor har Skärgårdsredarna 
många gånger svarat på, men när debat-
ten hölls i februari fanns det antagligen 
större förhoppningar om kommande 
säsong än i dag. Då räknade man nog 
fortfarande med att alla över 18 år som 
ville bli vaccinerade skulle bli det före 
sommaren, sen flyttade man datumet till 
början av augusti och därefter har man 
flyttat ytterligare en gång till början av 
september. Tittar vi scenariot början av 
september är det inte mycket säsong kvar 
av detta år och chanserna att komma i 
kapp känns inte möjliga. Hoppet är det 
sista man överger men man måste ju 
också vara lite realist.

När det gäller kollektivtrafiken så blir 
det nog tyvärr en sommar till med be-
gränsad kapacitet, men kanske möjlighet 
till fler fartyg och det borde förbättra 
situationen. Därför finns det kanske 
ändå lite större förhoppningar inför 
kommande säsong.

I en gemensam diskussion i slutet av 
debatten diskuterades hållbarhet utifrån 
ett socialt perspektiv och hur myndig-
heterna kunde bidraga till detta. Många 
framförde då det som Transportstyrel-
sen faktiskt gjort med förlängningar av 
behörigheter och certifikat vilket hjälpt 
många att överleva på ett bättre sätt. 
Panelen var också kritiska till den tid det 
tagit för att få beslutade stöd utbetalda, 
vilket många vittnar om.

Positiva effekter?
En annan fråga som togs upp var om vi 
även kan se några positiva effekter av 
alla de lärdomar vi dragit och föränd-
ringar vi genomfört.

Att dra positiva slutsatser under 
pågående pandemi då en hel näring går 
på knäna känns kanske inte så bra, men 
det kan ändå konstateras att det kan 
ske väldigt snabba förändringar i den 
värld vi lever i. Många hade svårt att tro 
att en pandemi lik denna skulle kunna 
uppstå. Vi är nog mer förberedda i dag 
för snabba förändringar. Vi är kanske 
mer kreativa och kan kasta om turer och 
hitta nya områden för att skapa affärs-
möjligheter.

När det gäller den digitala världen har 
vi tagit många kliv framåt och har mer 
eller mindre tvingats in i ett helt nytt tan-
kesätt. Nu saknas det personliga mötet, 
men visst har det digitala mötet kommit 
för att stanna.

nina yngve

Transportstyrelsens sjöfartsseminarium

Hoppet är det sista man över-
ger men man måste ju också 
vara lite realist.

Belöning 2022
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 för-
bättring eller känner du någon som gjort det? I så fall vill vi veta det. Förslaget skall vara oss 
tillhanda senast 31 oktober 2021. Läs mer om vår belöningsverksamhet på sjomanshus.se.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Annons från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belönar

Med en välgjord instruktionsfilm på Youtube kan sjömän lära sig 
det gamla hantverket att splitsa tross. I fjol belönade Stiftelsen 
Sveriges Sjömanshus männen bakom filmen, båtsman Tommi 
Kuusela och matros Conny Lanzén, med 20 000 kronor för deras 
lärorika initiativ. 

Med täta ankomster och avgångar blir slitaget på färjornas för-
töjningstrossar ofta omfattande. Fartygen lägger till vid samma 
kajplatser och trossarna nöts i klysen på samma ställen varje 
gång. För att förhindra att slitaget blir så stort att trossen riske-
rar att brista, behöver den med jämna mellanrum kapas och få 
ett nytt öga att lägga över pollaren. På så sätt förflyttas slitaget 
på trossen några meter och förtöjningsgodsets livslängd för-
längs avsevärt. Men på Stena Jutlandica, som trafikerar sträckan 
Göteborg – Fredrikshamn, har man lagt märke till att många 
yngre matroser inte vet hur man splitsar. Jutlandicas över-
styrman kom därför på idén att ta fram en instruktionsfilm om 
splitsning. Ett par av fartygets mest erfarna däcksmän tog sig an
uppdraget och snart fanns en proffsig och informativ film publi-
cerad på Youtube. 

– Tommi var given som splitsare, säger Conny Lanzén. Han 
splitsar i stort sett varje vecka och kan verkligen det här. Ska man 
göra en instruktionsfilm går det inte att ha någon som sitter och 
svär och kliar sig i huvudet och måste göra om hela tiden. 

Lika givet var det att Conny Lanzén skulle hålla i kameran. Med 
ett brinnande intresse för hobbyfilmning har han en avancerad 
kamera och är en van redigerare. 

– Vi ville ha en saklig och informativ film som tydligt visar hur 
splitsning går till, säger Tommi Kuusela. Filmen är anpassad efter 
formatet i telefonen och tanken är att man ska kunna ta med sig 
mobilen ut på däck och titta på den samtidigt som man splitsar. 

Steg för steg får tittaren under drygt elva minuter följa Tommi 
Kuusela när han kapar av det gamla ögat på trossen och flätar 
upp de 12 kardelerna för att sedan tråckla fram ett nytt öga. 

– Det svåraste när man splitsar är att få det rätt från början. 
Man måste sticka in splitsnålen på exakt rätt ställe, annars blir 
det fel längre fram och då är det bara att börja om, säger Tommi 
Kuusela. 

För att ytterligare underlätta för tittarna har Conny Lanzén lagt 
till förklarande text i nederkanten av bilden och störande kring-
ljud har klippts bort. 

– Det tog ungefär tio timmar att redigera ihop hela filmen. 
Grundmaterialet var på 30 minuter, men så länge orkar nog ingen 
yngling titta. Jag klippte och speedade upp hastigheten på vissa 
moment för att det inte skulle bli för tradigt. Men hur mycket man 
ska korta ner är förstås en avvägning. Går det för fort fram blir 
det svårt att hänga med, säger Conny Lanzén.
tommimatros@hotmail.com, mr.lanzen@gmail.com

”Det svåraste när man 
splitsar är att få det 

rätt från början”

Instruktionsfilm om att splitsa tross

Instruktionsfilmen som Tommi Kuusela (tv) och Conny Lanzén har 
producerat går att se på Youtube. Adressen är: Splitsinstruktion 
Stena Jutlandica.
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Från kust & hav

Rederi AB Göta Kanal ställer in årets kryssningar
Pandemin har även denna säsong satt stopp för Göta Kanal-
kryssningarna med Rederi AB Göta Kanal, meddelar Stromma. 

– Vi hoppades in i det sista att vi skulle kunna köra våra Göta 
kanal-kryssningar i år, men pandemin har åter igen satt stopp 
för oss. Bokningarna från svenskarna är för få och de utländ-
ska turisterna som bokat är inte tillräckligt många för att vi ska 
kunna kryssa i sommar, säger Peter Henricson, chef Stromma 
Sverige, i ett pressmeddelande från rederiet.

Han tillägger att många av dem som bokat i år har flyttat sin 
bokning till nästa år. Dessutom har nya bokningar gällande 2022 
kommit in redan nu.

– För att möta den stora efterfrågan kommer vi därför att 
sätta in fler turen för säsongen 2022 jämfört med tidigare kryss-
ningssäsonger, säger han.

Mets Technology utrustar hybridfärja 
Uddevallaföretaget Mets Technology anlitas som systemintegra-
tör på Västtrafiks nya hybridfärja som ska gå i trafik på Göta älv. 
Fartyget byggs av Uudenkaupungin Työvene i Nystad, Finland 
och turnkey-leverantör av el- och navigationssystem är Telesilta 
Oy. Hybridsystemet är baserat på Danfoss Editron-utrustning 
och Mets automationsplattform MIAS.

Uppdaterade båtsportkort 
Sjöfartsverket ger i år ut uppdaterade båtsportkort för fyra av 
landets olika kustområden. Totalt har över 1 200 uppdateringar 
gjorts av bland annat djupkurvor och fartbegränsningar. De båts-
portkort som uppdaterats i år är Västkusten norra, Västkusten 
södra, Sydkusten och Ostkusten. Sjöfartsverket ger ut totalt 16 
olika båtsportkort.
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Nybygget blir i princip ett systerfartyg till Elvy.

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

Nu kan du läsa  
Sjöfarts

tidningen  
som etidning!

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

www.sjofartstidningen.se. Du kan också kontakta 
Helle Fernsand på helle@sjofartstidningen.se
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Göteborg    Malmö
Fiskhamnsgatan 10   Sundholmsgatan 10
414 58 Göteborg    216 41 Limhamninfo@gothiamarine.se    +46 31 228920     www.gothiamarine.se

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

Älvstranden på Fiskhamnsgatan 10.

Välkommen!

Nytt förslag till framtidens sjötrafik ute på remiss
Under den första remissrundan för den utredning som trafik-
nämnden i Region Stockholm tar fram om framtidens sjötrafik 
kom det in många synpunkter från kommuner, intresseorgani-
sationer och allmänhet. Utredningen har nu omarbetats för att 
möta de trafikbehov som finns för fast- och deltidsboende och 
besökare och med de förutsättningar som finns i befintlig infra-
struktur.

Under högsäsong med stort resande föreslås att snabbgåen-
de och stora fartyg kör från Strömkajen i Stockholm till resmål 
i skärgården på linjer med få stopp vid strategiska bryggor. 
Stora, långsamtgående fartyg med större lastkapacitet kör från 
Strömkajen till destinationer i skärgården på linjer med många 
stopp. Mindre kapacitetsstarka fartyg trafikerar ögrupper på 
kortare linjer med fokus på bastrafiken (kärnö–replipunkt).

Under låg- och mellansäsong med mindre resande föreslås 
likaså att mindre kapacitetsstarka fartyg trafikerar ögrupper på 
kortare linjer med fokus på bastrafiken. Generellt föreslås en 
ökad grad av anropsstyrd trafik, vilket uppges bidra till ökad 
möjlighet för bättre matchning mellan resandebehov och fartyg-
sanvändning. Skärgårdstrafiken från Strömkajen minimeras un-
der lågsäsong, i likhet med i dag. Pendelbåtstrafik mot Vaxholm 
samt buss mot replipunkt möter då upp resandebehov från regi-
oncentrum. De snabbgående stora fartygen används vid behov 
under lågsäsong. Under mellansäsong erbjuder de en flexibilitet 
och möjlighet att utöka trafiken på baslinjer vid behov.

Stora och långsamtgående fartyg som kan gå i is används 
längre ut i skärgården på linjer med många stopp under isfria 
förhållanden. Vid perioder av is används samma fartyg för att 
klara uppdraget med bastrafik.

Inom pendelbåtstrafiken föreslås nya linjer på sträckorna 
Norra Ulvsunda–Gamla Stan och Norra Ulvsunda–Hägersten. 
Likaså förutsätts pågående och kommande försök med nya 
pendelbåtlinjer till Vaxholm och Värmdö fortgå efter försökspe-
rioderna.

Sjöhistoriska visar fartyg och fritidsbåtar i sommar
Den 18 maj öppnade Sjöhistoriska åter museibyggnaden. I 
juni är det dags även för Museifartygen på Galärvarvet och 
Båtmagasinet på Rindö att ta emot besökare. 

Vid Museipiren nedanför Vasamuseet på Galärvarvet ligger 
Sjöhistoriskas museifartyg, med ångisbrytaren Sankt Erik som 
en av huvudattraktionerna. I Båtmagasinet på Rindö visas mu-
seets unika samling originalbåtar. Här finns fritidsbåtar av alla 
slag och från många epoker men också allmogebåtar och kung-
liga båtar som Gustav den III:s gondoler Galten och Delfinen. 
Båtmagasinet kommer att hålla öppet under några helger i 
sommar.

Storskär och Norrskär åter i trafik i sommar
Enligt Waxholmsbolagets sommartidtabell är ångfartyget 
Storskär och Norrskär tillbaka i trafik i sommar. I fjol somras låg 
de upplagda över sommaren.

Bränslecellsmodul för marina kraftlösningar
PowerCell Sweden presenterar PowerCellution Marine System 
200, en industrialiserad bränslecellsmodul med hög effekt, 
låg vikt och ett kompakt format, som tagits fram särskilt för 
elektrifiering av marina applikationer. Marine System 200 utgör 
en grundläggande byggsten i PowerCells vätgaselektriska lös-
ningar för det marina segmentet och kan parallellkopplas för att 
uppnå effekter i megawattklassen, uppger företaget i ett press-
meddelande.

Echandia Marine levererar batterier till Damen
Tre helelektriska vattenbussar som ska gå i trafik mellan 
Dordrecht, Zwijndrecht och Papendrecht i Nederländerna ut-
rustas med LTO-batterier från svenska Echandia Marine. De 
utgör den andra delen av en order från Damen Shipyards som 
omfattar totalt nio vattenbussar. Detta uppges vara Damens 
fjärde samarbetsprojekt med Echandia.
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ISO 9001= ISO 14001

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

www.elmarin.se / 08-410 777 90

Elkonverteringar 2020

m/s Sylvia m/s Lotten Oaxens linfärja

Heltäckande kompetens inom allt från löpande service och
underhåll till större ombyggnader och livstidsförlängningar.
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Fyrar moderniseras på västkusten
Under sommaren kommer Sjöfartsverket att modernisera ett 
20-tal fyrar längs kusten mellan Varberg och den norska grän-
sen. Arbetet syftar till att öka fyrarnas driftsäkerhet.

Akut sjukvård ombord
Skepparens handbok, Akut sjukvård ombord, är titeln på 
Svenska Kryssarklubbens årsbok 2021. Den är skriven av läkar-
na Nina och Pär Olofsson, illustratör är Olle Landsell.

Herrhamraleden färdigställd
Sjöfartsverket har färdigställt den nya inlandsfarleden 
Herrhamraleden som knyter ihop Mälardalen med Stockholm, 
vilket i sin tur uppges leda till ökade sjötransporter och minskad 
belastning av vägnätet.

– Nu knyter vi ihop den nya containerhamnen i Norvik utanför 
Stockholm med Mälardalen och Västerås hamn. Vi har märkt av 
ett ökat intresse från branschen om att dra nytta av den nya far-
leden, och därför är det positivt att vi snart är i hamn med vårt 
arbete, säger Johan Wahlström, enhetschef inom avdelningen 
för Maritim Samverkan och Utveckling vid Sjöfartsverket.

Herrhamraleden (farled 518) är en allmän farled där 
Sjöfartsverket ansvarar för utmärkningen och har rådighet över 
farleden. Den nya farleden är anpassad för inlandsfartyg av mo-
dell Groot Rijnschip 110x11,4x3,6m. Herrhamraleden har strikta 
restriktioner för bland annat vind och sikt.

Stort intresse bland svenskarna för resor i Sverige
Sex av tio svenskar väljer bort utlandsresan i sommar och stan-
nar hemma i Sverige istället. Det visar undersökningen Res i 
Sverige 2021 från reseundersökningsinstitutet Nordic Bench. 
Det är en dramatisk minskning av utlandsresandet jämfört med 
inför 2020, då bara 7 procent av svenskarna inte tänkte resa  
utomlands. Det svenska inrikesresandet ökar däremot något i 
år, från i genomsnitt 3,2 till 3,5 resor per person.

Resultatet indikerar att Sverige blir attraktivt för semester-
svensken i år. Reskassan ökar till 20 000 kr under kommande 
sex månader, att jämföras med 18 000 kr som i genomsnitt 
spenderades inom Sverige under hela året 2020.

Undersökningen kartlade också var i Sverige de tillfrågade 
planerade att semestra, hur de reser och bor och vad de plane-
rar att göra. Stadsresor är populära ute i landet, framförallt för 
dem under 40 år, där Stockholm är det populäraste resmålet, 
följt av Göteborg, Skåne samt Västkusten, Dalarna och Gotland, 
som besöks mer av de något äldre.

Rise köper SSPA
Rise förstärker sitt maritima erbjudande och förvärvar nu SSPA 
från Chalmersstiftelsen. SSPA verkar, precis som Rise, i gräns-
snitten mellan forskning och näringsliv och arbetar bland annat 
med konceptutveckling och verifiering av prestanda för marina 
farkoster. Överlåtelsen kommer att ske i juni 2021. SSPA kom-
mer att ingå i Rise division för Säkerhet och transport.
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Därför väljer våra kunder KGK!
Som officiell ZF Service Partner sedan 1951 har KGK stor erfarenhet av ZF:s marina  
sortiment och kan därför förse den svenska marinmarknaden med ett komplett utbud  
av ZF originaldelar samt service och reparationslösningar. Med kontinuerlig utbildning  
av egen personal och partners kan våra kunder känna sig trygga med att få bästa  
service och reparation, till rätt pris.

Besök oss på www.autokatalogen.se eller www.zf.se.

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

premier och villkor. 

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

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

 Peter Hartford, Hartford Rederi AB

För medlemskap:  
kontakta kansliet, info@skargardsredarna.se eller Henrik Börjesson på telefon 070-543 37 82.
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Rapport med åtgärdsförslag för en säkrare sjöfart
Personal på fartyg som trafikerar svenska vatten ska ha 
goda arbetsvillkor. I augusti 2020 gav regeringen därför 
Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för 
en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart, med särskilt fokus på 
att förbättra arbets- och levnadsförhållanden ombord. Nu har 
rapporten överlämnats till regeringen.

– Det ska vara schyssta villkor för de som arbetar till sjöss. Det 
är inte bara en fråga om sjösäkerhet, utan det ökar även attrakti-
viteten för sjöfartsnäringen och svensk sjöfarts konkurrenskraft, 
säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Uppdraget gavs mot bakgrund av att det de senaste åren har 
inträffat ett antal incidenter och Transportstyrelsen har identi-
fierat brister i skydd mot olyckor, samt undermåliga arbets- och 
levnadsvillkor för personal ombord på fartyg i svenska vatten. 
Uppdraget innebar bland annat att analysera områden där det 
finns möjlighet till sjösäkerhetshöjande åtgärder, med särskilt fo-
kus på arbets- och levnadsvillkor.

Transportstyrelsen föreslår i rapporten elva åtgärder som 
kan bidra till att skapa en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart. 
Transportstyrelsen har nu överlämnat rapporten till regeringen. 
Förslagen kommer att beredas inom Regeringskansliet.

Kraftig minskning av passagerare på sjön
I Transportstyrelsens rapport ”Sjöfartsmarknadens utmaning-
ar – en rapport om effekter av pandemin covid-19” framgår att 
persontransporter inom både inrikes- och utrikestrafik på sjön 
minskade kraftiga under 2020 till följd av pandemin. Allra hårdast 
har utrikestrafiken drabbats. Flera månader mer än halverades 
antalet passagerare jämfört med 2019. Den största minskningen 
skedde i april då det totala passagerantalet minskade med 80 
procent i svenska hamnar jämfört med året innan.

– Vi ser att rederier gör kraftiga förluster och många ombor-
danställda har varslats, korttidspermitterats eller blivit arbetslö-
sa. Det är framför allt färje- och kryssningstrafiken som har drab-
bats hårdast, men även rederier som transporterar fordon gör 
stora förluster, säger Karin Fransson, sektionschef vid avdelning 
Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

Sjöfartens konkurrenskraft kommer troligtvis att påverkas i 
framtiden i form av till exempel prishöjningar som kompensation 
av förluster i samband med pandemin, enligt den nya rapporten.

Däremot har inte godstrafiken på sjön påverkats i samma ut-
sträckning som passagerartrafiken, utan har i stället haft en rela-
tivt stabil utveckling. Som mest minskade godsvolymen i svenska 
hamnar med tolv procent i augusti jämfört med samma månad 
2019. Andra månader till och med ökade godsvolymerna och den 
största ökningen på tio procent syntes i mars.

Transportstyrelsen

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

Skärgårdsredarnas årsmöte 18 mars 2021
Skärgårdsredarnas årsmöte hölls digitalt den 18 mars där ca 35 
deltagare från 16 rederier deltog. Årsmötet började med en pre-
sentation av Anette Lundin från Visit Sweden. Anette reflekterade 
bland annat kring besöksnäringen och hur resenärerna tänker 
nu samt vilka trender som spås, vilka förändringar som skett och 
framför allt lite positiva spaningar att jobba mot. Avslutningsvis 
konstaterades att resandet kommer tillbaka!

På årsmötesförhandlingarna presenterades bland annat för-
slag på indexreglering av medlemsavgifterna. Förslaget innebär 
att följa ett färdigt index, AKI (arbetskraftsindex), vilket innebär 
att höja medlemsavgifterna med 2,6 % årligen de närmaste fem 
åren. Beslut på indexregleringen kommer tas på höstmötet. Ett 
stadgeändringsförslag presenterades också där det föreslås att 
ändra gränserna för ”övriga fartyg” från 15 meter och under 500 
brutto till 8 meter och under 800 brutto. Årsmötet beslutade om 
att godkänna stadgeändringsförslaget och ett andra beslut tas 
på höstmötet innan stadgeändringen träder i kraft. 

Bertil Pevantus fick förnyat förtroende som ordförande och 
Fredrik Robbertte valdes in som ny ledamot i styrelsen. Anders 
Olsson avtackades efter många år i styrelsen. 

Årets Skärgårdsrederi delas ut på höstmötet i Göteborg den 6 
oktober. Skicka gärna in era nomineringar. 

Leverantörsmässa
Medlemmar och sjöfartsintresserade önskas välkomna till årets 
Skärgårdsredarnas leverantörsmässa 6–7 oktober på Eriksberg i 
Göteborg.

Ny medlem: Möja Båttaxi
Skärgårdsredarna hälsar nya medlemmen  Möja Båttaxi med far-
tygen Gabriella och Jessica välkommen!

Ny medlem: Sjösportskolan
Skärgårdsredarna hälsar nya medlemmen Sjösportskolan med 
fartyget Nawica välkommen!

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

BRONSPROPELLRAR
För alla behov!

BRONSPROPELLRAR

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

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

Vattensmorda propelleraxeltätningar

Marindieselmotorer och elverk 
Kompakta!  Moderna!  Driftsäkra!

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

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

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

Vattensmorda 
propelleraxeltätningar Trycklager & CV-axlar

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

Oljekylare, värmeväxlare 
& laddluftkylare

Fasta propellrar
”Mikado”

Elmotorer för 
marin framdrivning

Medlemsnytt

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

Välkomna till oss!

Andreas och Björn med personal

Kvalitet,  
kunskap  
och kunden  
i fokus!
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”Lika lätt som att 
koka soppa på en spik”

Sedan 2019 lyder Kustbevakningen 
under en ny kustbevakningslag. När 
regeringen skickade ut förslaget om en 
ny lag skrev man att den skulle möjlig-
göra fler och bättre ingripanden och att 
samhällets resurser till sjöss skulle kunna 
användas bättre. Men det blir inte alltid 
som man tänkt sig. 

Tidigare kunde Kustbevakningen kont-
rollera och rapportera fritidsfiske från 
bryggor, öar och stränder. Men i dag 
måste Kustbevakningen tillkalla polis om 
de anar oråd. Det gäller även till exempel 
jakt på öar. Var det verkligen så här det 
var tänkt – det vill säga att en myndighet 
behöver ringa in en annan när man själv 
är den som befinner sig till sjöss? 

Ibland kan beslut få oönskade konse-
kvenser. Då kan det behövas ett omtag. 
Inte hela lagen, men smärre justeringar. 
När små, så kallade barnsjukdomar, är 
åtgärdade kan man avvakta några år för 
att göra en större utredning.

Kustbevakning, polis och tull har sam-
arbetat i hamnar för att förhindra att 
stöldgods lämnar landet. Jag har själv 
varit med. Det var jätteintressant och 
också spännande. Men en sak som då 
blev tydlig var att sekretessen mellan 
myndigheter skapar problem i vardagen. 
De olika myndigheterna har också stora 
skillnader i olika verktyg i sitt arbete. 
Den ena brottsbekämpande myndighe-
ten får till exempel använda en app men 
den andra myndigheten får inte använda 
den eller liknande. Det är inte särskilt 
effektivt; vi vill ju ha en effektiv brottsbe-
kämpning. 

Vi moderater ser Kustbevakningens 
viktiga jobb. Därför har vi satsat 30 
miljoner mer än regeringen i budgeten 
i höstas. Vi vill också se en översyn av 
Kustbevakningens arbetsuppgifter och 
förslag till hur myndigheten bör resurs-
sätta, personellt och materiellt, och pri-
oritera det breda uppdrag myndigheten 
kommer att ha framgent.

Alexandra Anstrell (M)
Riksdagsledamot Stockholms län

Det är tydligt att Kustbevakningen har 
fått fler och nya uppgifter och utökat 
ansvar som kräver mer resurser. Det 
handlar om miljöövervakning lika myck-
et som om de återkommande uppdrag 
myndigheten utför för den europeis-
ka  gräns- och kustbevakningsbyrån, 
Frontex. Sammantaget är det mycket att 
göra jämfört med antalet personer som 
ingår i Kustbevakningens organisation. 

Resultatet blir exempelvis att vi bara 
har övervakning av våra stora dricksvat-
tentäkter, Vänern, Vättern och Mälaren, 
två veckor per månad. Om en incident 
inträffar kan inställelsetiden dit vara lång 
om ingen beredskap finns just då.

Kustbevakningen arbetar utifrån en så 

kallad kombinationstanke, som innebär 
att beredskapen för miljöräddningstjänst 
till sjöss kombineras med olika insatser 
kopplade till sjöräddning och sjööver-
vakning, brottsbekämpning och kris-
beredskap i syfte att effektivt använda 
resurser. Kombinationstanken innebär 
dock att resursbrist inte på ett enkelt 
sätt kan kopplas till specifika uppdrag, 
utan i stället att förmågan inom samtliga 
uppdrag påverkas.

Kustbevakningen har varit tydliga i sina 
äskanden men regeringen har ignorerat 
deras rop på hjälp. Kustbevakningens 
personal behöver utökas, fordonsflottan 
förbättras men framförallt, ska målen 
om en fossilfri flotta uppnås krävs inves-
teringar. Ändå väljer regeringen att utöka 
uppdrag i Frontex men även när det gäl-
ler brottsbekämpning och totalförsvar, 
utan att ge myndigheten förutsättning-
arna att kunna göra sitt jobb. Det är en 
omöjlig ekvation, lika lätt som att koka 
soppa på en spik. 

Debatt

På grund av fler och nya uppgifter och utökat ansvar behöver Kustbevakningen 
mer resurser. Regeringen har emellertid ignorerat deras rop på hjälp, skriver 
riksdagsledamot Alexandra Anstrell (M) i denna debattartikel. Hon är också 
bland annat ledamot i försvarsutskottet, suppleant i EU nämnden och ledamot 
Kustbevakningens insynsråd.

 
Men i dag måste Kustbevak-
ningen tillkalla polis om de 
anar oråd.

Även om smittspridningen gått åt 
rätt håll under våren kommer stora 
delar av sommaren innebära fortsatta 
åtgärder inom skärgårdstrafiken.

Under en pressträff den 27 maj presente-
rade regeringen sin plan för avvecklingen 
av de rådande restriktionerna som kom-
mit till för att dämpa smittspridningen 
av covid-19. Planen går i fem steg och 
sträcker sig till hösten och kommer att 
realiseras under förutsättning att smitt-
spridningen inte ökar igen.

Trots regeringens plan kommer årets 
sommar att påminna om fjolåret för 
skärgårdstrafiken. Vad som gäller fram-
går av begränsningsförordningen. Från 
den 1 juni gäller inga begränsningar för 
kollektivtrafikfordon i lokal trafik, så 
som bussar, tåg och båtar. Dock gäller 
max hälften av färdmedlets sittplatser 
när det kommer till trafik som är över 
150 kilometer.

Utöver det finns Folkhälsomyndighet-

ens nationella allmänna råd och rekom-
mendationer om allas ansvar att förhin-
dra smittspridning.

– Verksamheterna bör sätta upp infor-
mation, markera avstånd, möblera om 
eller på annat sätt skapa utrymme för 
att undvika trängsel. Skapa gärna också 
möjlighet att tvätta händerna med tvål 
och vatten eller erbjud handdesinfektion, 
säger Sabina Bossi, pressekreterare på 
Folkhälsomyndigheten. 

Munskyddskrav kan lyftas 
Sedan den 7 januari 2021 rekommende-
rar Folkhälsomyndigheten att munskydd 
används i kollektivtrafiken, i första hand 
när det förekommer trängsel på var-
dagar klockan 7–9 samt 16–18. Enligt 
regeringens plan kommer de råden att 
avvecklas 1 juli.

– Rådet om användning av munskydd 
i kollektivtrafik under rusningstid ska fa-
sas ut om samhället når nivå två i planen 
för fortsatt anpassning av smittskyddsåt-
gärder, säger Sabina Bossi.

 
Fortsätter kapacitetsbegränsa 
Ett bolag med mycket trafik i Stock-
holmsregionen är Waxholmsbolaget. De 
har vidtagit en rad åtgärder och kommer 
att fortsätta jobba på samma sätt under 
den kommande sommaren som de gjort 
tidigare under pandemin. Bland annat 
har de begränsat antalet platser ombord.

– I genomsnitt släpper vi på ungefär 
hälften så många passagerare som den 
egentliga kapaciteten, men det varierar 
något utifrån vädret. Om det är relativt 
varmt och dessutom inte regnar kan det 
exempelvis vara möjligt att släppa på 
lite fler resenärer eftersom det går att 

använda utomhusplatserna. Personalen 
ombord avgör hur många som får kliva 
på, och de släpper inte på fler passagera-
re än att det är möjligt att hålla avstånd, 
säger Elin Lindström, presskommuni-
katör vid Trafikförvaltningen på Region 
Stockholm.

Sedan förra sommaren har några 
fartyg också möblerats om.

– Det har vi gjort för att optimera 
utrymmet så det blir enklare att hålla 
avstånd och det betyder att vi kan släppa 
på lite fler resenärer, säger hon. 

Waxholmsbolaget tillåter förhands-
bokning för bofasta i skärgården. Även 
resenärer med färdtjänstkort har förtur.

Midsommar blir en utmaning
Den stora utmaningen för många aktörer 
är storhelgerna då många reser ut i lan-
dets skärgårdsmiljöer. Waxholmsbolaget 
försöker arbeta med information för att 
möta exempelvis midsommarhelgen.

– Då kan vi ha utmaningar att möta 
efterfrågan även när vi kör med full 
kapacitet. Vi försöker gå ut med mycket 
information inför den här typen av hel-
ger och vara tydliga med att vi inte kan 
garantera plats varken till utresan eller 
hemresan, säger hon och fortsätter:

– Vår trafikledning följer läget noga 
och försöker förstärka trafiken där det 
går. En svårighet är att varje extrainsatt 
fartyg kostar regionen mer när vi bara 
tar emot hälften av resenärerna ombord. 
Så det är förstås en balansgång att för-
stärka trafiken på en nivå som är rimlig 
utifrån att vi behöver fördela resurserna 
så vi kör trafik där den behövs mest, 
säger Elin Lindström.

christopher kullenberg rothvall

Ny sommar med smittskyddsarbete

Sabina Bossi, Folkhälsomyndigheten.
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Mer information om våra förmånliga avtal  
hittar du på medlemssidorna.
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1. Sjöfarten är och kommer 
fortsättningsvis att utgöra en 
viktig del i det svenska trans-

portsystemet. Cirka 90 procent av lan-
dets export- och importgods transporte-
ras till sjöss och den svenska regeringen 
har som målsättning att öka överflytt-
ningen från väg till sjöfart. Inlandssjöfar-
ten spelar en viktig roll och vi behöver 
fortsätta skapa goda förutsättningar för 
sjöfarten och våra hamnar.

2. Regeringen arbetar med att stärka 
sjöfartens konkurrenskraft genom att 
skapa bättre förutsättningar till överflytt-
ning av gods från väg till sjöfart. Inom 
ramen för regeringens godstransportstra-
tegi har en nationell samordnare tillsatts 
med uppdraget att främja svensk sjöfart. 
Vi har dessutom förlängt ekobonusen, 
gett Trafikverket i uppdrag att undersöka 
hinder mot överflyttning, och under den 
rådande pandemin fattat beslutat om 
ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd för att 
sjöfarten ska stå sig starkt.

3. Den isbrytarflotta vi har är för gam-
mal och behöver moderniseras. Reger-

ingen förbereder för investeringar i nya 
isbrytare, i samverkan med Finland och 
Estland. Den gemensamma isbrytarka-
pacitet vi har är viktig för sjöfarten i hela 
Sverige. Nu har regeringen lämnat en 
infrastrukturproposition på riksdagens 
bord, som anger ramarna för kommande 
planperiod. Inga enskilda objekt eller 
isbrytare anges utan nu ska Trafikverket 
återkomma med en åtgärdsplan.

4. Regeringen har vidtagit flera 
åtgärder för att stötta Sjöfartsverket 
ekonomiskt den senaste tiden. Dels har 
Sjöfartsverket erhållit ett kapitaltillskott 
på 300 miljoner kronor, dels har reger-
ingen tillfälligt slopat de ekonomiska 
målen för Sjöfartsverket.

5. Regeringen har varit aktiv inom 
IMO för att minska den internationel-
la sjöfartens klimatpåverkan. För att 
skapa förutsättningar för inblandning 
av biodrivmedel i marina bränslen avser 
regeringen verka för att internationella 
regelverk och standarder anpassas för 
förnybara marina drivmedel. Vi vill även 
fortsätta stärka forskning och innovation 

för att möjliggöra för hållbara och pris-
värda alternativ till de fossila drivmedel 
som används i dag. Detta främjar svensk 
exportindustris konkurrenskraft och 
minskar klimatpåverkan.

6. För att svensk sjöfart ska stå sig 
stark efter pandemin har regeringen 
utöver de generella stöden som även om-
fattar sjöfartsnäringen också beslutat om 
ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd för att 
stödja branschen. Regeringen har hela 
tiden varit tydlig med att de ekonomiska 
konsekvenserna av viruset ska lindras. 
Vi har lagt fram krisåtgärder för över 
400 miljarder kronor. Nu har vi förlängt 
stödet för korttidspermittering i ytterli-
gare tre månader, och fortsätter analyse-
ra situationen noggrant och står redo att 
fatta beslut om nya åtgärder.

7. När skatten infördes uttalade 
regeringen sin avsikt att följa upp och 
utvärdera effekterna av lagstiftningen. 
En sådan utvärdering och uppföljning 
bör dock inte göras förrän systemet har 
varit i kraft några år.

1. Sjöfarten är en underut-
nyttjad resurs som, med rätt 
politiska beslut, kommer spela 

en allt viktigare roll som transportmedel 
de närmaste decennierna. Vi moderater 
har lyft sjöfartens outnyttjade potential i 
både följd och kommittémotioner. 

 2. Ja, och detta bör ske genom att 
säkerställa godsflöden mellan färdslag, 
som inkluderar transporter till och från 
hamnar. Vi behöver säkerställa tillgång-
en till landström i hamnar, tankning av 
fossilfritt bränsle och laddningsmöjlighe-
ter. Slutligen behöver den svenska flottan 
av isbrytare förnyas så att inte hamnar i 

norra Sverige riskerar att stängas under 
kalla vintermånader.

3. De skall in i plan och finansieras 
inom dagens anslagsram gärna i samar-
bete med Finland som också är i fas att 
förnya.

 4. Vi vill se över organisationen för 
all infrastruktur inklusive Sjöfartsverket. 
Att höja avgifter för att täcka Sjöfarts-
verkets kostnader skulle slå mot svensk 
sjöfarts möjlighet att konkurrera. Det 
vore olyckligt både för jobb, tillväxt och 
miljö. 

 5. Staten skall tillsammans med 
kommuner och näringsliv säkerställa 

infrastrukturen för att tanka fossilfritt i 
svenska hamnar, kunna ladda och säker-
ställa tillgången på landström. Detta har 
moderaterna motionerat kring. 

 6. Moderaterna har i finansutskottet 
förslagit olika stödpaket till den mycket 
drabbade besöksnäringen där passage-
rartrafiken ingår som en viktig aktör.

 7. Moderaterna vill utvärdera tonna-
geskatten kontinuerligt så dess syfte, att 
stärka sjöfartens konkurrenskraft och 
bidra till hållbara transporter, uppfylls. 
Det är viktigt för jobb, tillväxt, företa-
gande och miljö.

1. Sjöfarten är och har alltid 
varit viktig för svensk handel. 
Sjöfarten har stora möjligheter 

att utvecklas både som inlandssjöfart 
men även vad gäller kustsjöfart. Det 
finns en stor potential och stora möjlig-
heter att öka sjöfartens andelar och vi 
har redan infrastrukturen på plats men 
hamnar och ledig kapacitet. Nu gäller 
det bara att förenkla regelverk och se 
över kostnader.

 2. Vi har arbetat för att möjliggöra 
ökad sjöfart. Det handlar om regellättna-
der, kostnadsminskningar både vad gäl-
ler farledsavgifter och lotsavgifter, samt 
tillgången till lots. Vi måste också se över 
infrastrukturen till och från hamnarna, 
både vägar och järnvägar, så det blir 
enkelt att ta sig till och från hamnarna.

 3. Om man ser till Sjöfartsverkets 
ekonomi så är det inte möjligt att Sjö-
fartsverket kan finansiera nya isbrytare. 
Vi har motionerat om att isbrytarna, 
inklusive driften, bör ligga i den nationel-
la infrastrukturplanen.

 4. Det finns i dag ett tillkännagivande 
där regeringen ska utreda Sjöfartsverkets 
verksamhetsform och finansiering. Sjö-
fartsverket har en viktig roll men vi tror 
inte det går att driva verket som affärs-
verk och samtidigt ha en sjöfart som kan 
konkurrera på internationella markna-
den. Risken är överhängande att gods 
söker sig nya vägar om man inte ändrar 
finansieringen för Sjöfartsverket. Det 
spekuleras om att fartyg istället kommer 
lossa gods i till exempel Tyskland och 
via Fermarn-Bält transporteras på lastbil 

eller tåg till Sverige om kostnaderna 
fortsätter att öka.  

 5. Sjöfarten har redan i dag ganska 
höga krav på sig vad gäller låga utsläpp.  
Secadirektivet har gjort att sjöfarten har 
ändrat bränslen och nu kör på lågsvav-
ligt bränsle. Många rederier vill ställa om 
och många har redan börjat bygga om 
fartyg till andra bränslen. Mellan Hel-
singborg och Helsingör drivs fartygen 
redan med batteri. Vi tror att rederierna 
redan gör vad de kan för att ställa om 
men om man från politikens sida bidrar 
med en miljömotivation i form minskade 
farledsavgifter för de fartyg som byter 
till renare bränslen så blir det också en 
positiv drivkraft. 

 6. Regeringen har utökat sjöfartsstö-
det och infört korttidspermitteringar, 

Finansiering av nya isbrytare, över-
flyttning av gods från väg till sjö och 
ytterligare pandemistöd till sjöfarten. 
Ett drygt år före nästa riksdagsval 
svarar partierna om hur framtidens 
svenska sjöfart ska se ut.

I en enkät som Skärgårdsredaren har 
skickat till samtliga åtta riksdagspartier 
får de svara på sju frågor som har bety-
delse för svensk sjöfart.

Framtida roll
När det gäller sjöfartens framtida roll i 
det svenska transportsystemet så råder 
enighet om dess stora betydelse.

”Skandinavien och Sverige är omgivet 
av vatten och sjöfartsnäringen är därför 
av central betydelse för vårt välstånd och 
vår handel”, svarar Centerpartiet. 

”Den är mycket viktig, inte minst för 
den omställning av transporter som vi 
måste göra för att nå klimatmålen”, 
lyder svaret från Vänsterpartiet.

Och från Kristdemokraterna lyder 
svaret:

”Sjöfarten har en viktig roll i det fram-
tida transportsystemet eftersom sjöfarten 
har kapacitet att transportera mycket 
stora volymer gods, inte minst till och 
från Sverige.”

Isbrytarfinansiering
Däremot skiljer sig synen åt mellan 
partierna vad gäller till exempel hur de 
framtida isbrytarna ska finansieras. 

”Om man ser till Sjöfartsverkets 

ekonomi så är det inte möjligt att Sjö-
fartsverket kan finansiera nya isbrytare. 
Vi har motionerat om att isbrytarna, in-
klusive driften, bör ligga i den nationella 
infrastrukturplanen”, svarar Sverigede-
mokraterna.

Samma uppfattning har Moderaterna: 
”De skall in i plan och finansieras 

inom dagens anslagsram gärna i samar-
bete med Finland som också är i fas att 
förnya.”

Fråga för näringslivet
Centerpartiet menar däremot att det 
även är en fråga för näringslivet:

”Finansieringen av isbrytare är en frå-
ga både för näringslivet och staten och 
fördelningen här emellan måste parterna 
komma fram till. I upphandlingen bör 
man beakta alla relevanta myndighets-
behov samt göra det i nära dialog med 
godstransportörer, industrin, med flera.”

Socialdemokraterna ger inte något 
tydligt svar om hur finansieringen ska 
ske:

”Den isbrytarflotta vi har är för gam-
mal och behöver moderniseras. Reger-
ingen förbereder för investeringar i nya 
isbrytare, i samverkan med Finland och 
Estland. Den gemensamma isbrytarka-
pacitet vi har är viktig för sjöfarten i hela 
Sverige. Nu har regeringen lämnat en 
infrastrukturproposition på riksdagens 
bord, som anger ramarna för kommande 
planperiod. Inga enskilda objekt eller 
isbrytare anges utan nu ska Trafikverket 
återkomma med en åtgärdsplan.”

Stöd till rederier
På frågan om rederierna bör stöttas mer 
med anledning av minskade intäkter 
på grund av pandemin hänvisar Miljö-
partiet till regeringens tidigare generella 
åtgärder:

”Regeringen har främst valt att arbeta 
med generella stöd såsom omställnings-
stödet och korttidspermittering för att 
hjälpa företag som tappat intäkter under 
pandemin.”

Liberalerna öppnar däremot för att 
det kan behövas ytterligare åtgärder:

”Covid-19 har slagit hårt mot 
passagerartrafiken. Enligt Trafikanalys 
kan sjöfarten komma att behöva höja 
priserna för att betala tillbaka lån och 
kompensera för förluster i samband med 
pandemin, något som kan påverka över-
flyttningen av godstransporter till sjöfar-
ten. Vi har bidragit till att rederinäringen 
fått ekonomiskt stöd under pandemin, 
men det kan behövas mer.”

Partiernas svar på de frågor vi ställde 
kan ni läsa på följande sidor:

Socialdemokraterna  s. 41
Moderaterna   s. 41
Sverigedemokraterna  s. 41
Vänsterpartiet   s.42
Centerpartiet   s. 42
Kristdemokraterna  s.42
Liberalerna   s. 43
Miljöpartiet   s. 43

magnus sandelin

Frågorna:
1. Hur ser ni på sjöfartens roll i det framti-
da svenska transportsystemet?

2: Bör politiken agera på något sätt för att 
flytta över mer gods från väg till sjöfart? 
Hur i så fall?

3. Hur anser ni att de nya isbrytarna ska 
finansieras?

4. Hur ska Sjöfartsverket täcka sina 
kostnader?

5. Bör politiken agera med styrmedel eller 
på något annat sätt för att svensk sjöfart 
ska uppnå IMO:s mål om 50 % minskning 
av växthusgaser till 2050? Hur i så fall?

6. Bör passagerarrederier stöttas mer 
med anledning av det minskade resandet 
på grund av covid-19? Hur i så fall?

7. Anser ni att tonnageskatten bör utveck-
las, och i så fall hur?

Politisk enighet om sjöfartens betydelse
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1. Den är mycket viktig, inte 
minst för den omställning av 

transporter som vi måste göra för att nå 
klimatmålen (under förutsättning att 
även sjöfarten ställer om), men också för 
många svenska företag. Det är grundläg-
gande att den fungerar på ett bra sätt för 
export och import, men vi behöver också 
börja använda våra inre vattenvägar 
betydligt mer.  

2. Ja. Vi behöver få en större konkur-
rensneutralitet mellan transportslagen. 
Mindre subventioner till vägtrafiken sam-
tidigt som farleds- och lotsavgifterna ses 
över och incitament införs, som stöd till 
kombiterminaler och bättre miljöbonusar.

3. Med anslag, helst i den nationella 
infrastrukturplanen, vilket vi föreslagit i 
vår motion på regeringens infrastruktur-
proposition.

4. Med en större del anslag än i dag. 
Vi är inte emot farledsavgifterna, men 
de ska vara ett styrmedel, inte en absolut 
nödvändighet för att täcka Sjöfarts-
verkets kostnader för även till exempel 
isbrytning, fritidssjöfart och sjöräddning.

5. Ja. Omställningen brådskar, så det 
behövs både incitament bestående av till 
exempel kraftigt differentierade farleds- 
och hamnavgifter och miljöbonusar. 
Vi vill att de företag staten äger enbart 
ska använda sig av certifierade hållbara 

transporter, både när det gäller miljö- 
och klimatkrav och social hållbarhet. 
Det kan också krävas viss lagstiftning 
och Sverige behöver även driva på 
betydligt tydligare för hårdare miljö- och 
klimatkrav internationellt. 

6. Vi anser att den tillfälliga förord-
ningen om sjöfartsstöd ska fortsätta 
gälla till dess att krisen är över, likaså 
korttidspermitteringarna.

7. Vi håller på att se över den delen 
av vår politik men har ännu inte tagit 
ställning.

1. Vad flyget är för 
människor är i stor utsträck-
ning sjöfarten för vårt gods. 

Skandinavien och Sverige är omgivet av 
vatten och sjöfartsnäringen är därför 
av central betydelse för vårt välstånd 
och vår handel. Kan sjöfarten och våra 
hamnar öka takten i omställningen för 
en bättre miljö och ett bättre klimat så 
välkomnar vi en större andel sjöfart i 
transportsystemet.

2. Generellt vill vi att avgifter och tax-
or inom sjöfarten ska knytas till klimat- 
och miljöbelastningen. De rederier och 
hamnar som aktivt arbetar med att ställa 
om med bättre bränslen och elektrifie-
ring ska gynnas.

3. Finansieringen av isbrytare är en 
fråga både för näringslivet och staten 
och fördelningen här emellan måste 
parterna komma fram till. I upphand-
lingen bör man beakta alla relevanta 
myndighetsbehov samt göra det i nära 
dialog med godstransportörer, industrin, 
med flera. En annan aspekt är behovet av 
internationellt samarbete för att optime-

ra upphandling och drift, inte minst med 
Finland. 

4. Sjöfartsverket tar in farledsavgif-
ter och miljödifferentierade avgifter. 
Myndigheten har dock haft svårt att 
miljödifferentiera på ett tillfredsställande 
sätt. I dag får till exempel fartyg som har 
eldrift – och därmed släpper ut noll CO2 
– höjda avgifter. Därför behöver Sjöfart-
sverket ta ett helhetsgrepp i denna fråga. 
Centerpartiet vill se en bred översyn och 
förordar en utvecklad bonus malus-mo-
dell. Vi anser också att Sjöfartsverket 
brister i sin analys avseende hur höjda 
farledsavgifter påverkar möjligheten att 
flytta över gods från lastbil samt räls 
till sjöfart. Denna kritik är enhällig från 
Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafik-
analys och Regelrådet. Vi vill därför att 
regeringen ger Sjöfartsverket i uppdrag 
att bättre analysera effekterna av sina be-
fintliga avgifter samt avgiftsförslag samt 
en utvecklad miljödifferentiering med av-
seende på dess effekter på överflyttning 
av gods till sjöfart

5. Sverige bör vara pådrivande för att 

dessa åtaganden uppfylls. Det är också 
viktigt att det sker en effektiv uppfölj-
ning av de regelverk och krav som redan 
implementerats, till exempel kontroll av 
de bestämmelser som ligger till grund för 
utsläppsnivåer inom SECA-området.

6. Centerpartiet förlänger stöden så 
länge näringslivet drabbas av nedstäng-
ningarna och restriktionerna. Vi har 
sedan pandemin brutit ut jobbat på alla 
fronter för att skapa bra förutsättningar 
för företagande i Sverige och medverkat 
till en rad extrabudgetar. Hittills har de 
budgetpåverkande åtgärderna motsvarat 
cirka 389 miljarder kronor. Stöden riktas 
både till företag, hushåll och offentlig 
sektor och sjöfarten har således fått del 
av dessa stöd.

7.  Hur stämpelskatt och tonnageskatt 
ska utformas har vi inte i detalj slagit 
fast, men det är givetvis viktigt att svensk 
sjöfart får samma konkurrensvillkor som 
sjöfarten i andra länder. Vi följer diskus-
sionen och har en dialog med branschen.

1. Sjöfarten har stor betydel-
se för transportsystemet, både 
för persontransporter och för 

företagens godstransporter, inte minst 
för exporten av varor. Sjöfarten har out-
nyttjad kapacitet som kan öka andelen 
hållbara transporter. För att sjöfarten ska 
bli mer konkurrenskraftig krävs en god 
tillgänglighet till våra hamnar.

2. Arbetet med att främja vattenvägar 
måste prioriteras för att öka andelen 
hållbara transporter. Regelverk för inre 
vattenvägar som hindrar pråmtrafik ska 
tas bort. Vi vill säkerställa att infrastruk-
turen till och från våra hamnar fungerar 
väl tillsammans med en effektiv omlast-
ningsfunktion där en omlastningspeng 
bör diskuteras.

3. Isbrytarna ska finansieras via 
statsbudgeten. Isbrytarflottan behöver 
moderniseras. Vi föreslog i vår infra-
strukturmotion att regeringen borde 
utreda hur en upphandling av nya isbry-
tare bäst kan genomföras utifrån olika 

myndighetsbehov. Sjöfartsverket har nu 
ett sådant uppdrag.

4. Sjöfartsverket ska finansieras via 
avgifter. Användarna ska betala för de 
tjänster de utnyttjar och vi välkomnar 
diskussion mellan Sjöfartsverket och 
sjöfartsbranschen om hur ett taxesystem 
kan utformas, där transporteffektivi-
tet och incitament för kloka miljöval 
styr och där Sjöfartsverkets långsiktiga 
ekonomiska förutsättningar säkerställs. 
Den som ställer om mot hållbara och 
transporteffektiva transporter ska få en 
avgiftsreduktion. 

5. Ekonomiska styrmedel är nödvändi-
ga för nå miljömålen. En differentiering 
av Sjöfartsverkets avgifter för att stimu-
lera miljövänliga alternativ. Mer elan-
vändning i hamn ska stimuleras genom 
införande av differentierade hamnavgif-
ter och/eller att de fartyg som ansluter 
till landström får besöka de citynära 
hamnarna. Samtidigt behöver forskning, 
utveckling och produktion av laddbara 

farkoster och fossilfria bränslen ske, för 
att nå en klimatneutral sjöfart.

6. Covid-19 har slagit hårt mot 
passagerartrafiken. Enligt Trafikanalys 
kan sjöfarten komma att behöva höja 
priserna för att betala tillbaka lån och 
kompensera för förluster i samband med 
pandemin, något som kan påverka över-
flyttningen av godstransporter till sjöfar-
ten. Vi har bidragit till att rederinäringen 
fått ekonomiskt stöd under pandemin, 
men det kan behövas mer.

7. Skattevillkoren för svensk rederi-
näring måste vara konkurrenskraftig. Vi 
medverkade till dagens tonnageskatt. För 
att stärka svensk sjöfart måste kostna-
derna sänkas genom lägre skatt på fö-
retagande vilket ger positiva effekter på 
en framtida tonnagebeskattning. Dagens 
begränsningar för fartyg som går blandat 
i nationell och internationell trafik och 
den nedre skattegränsen bör ses över.

vilket har varit till hjälp. Passagerartra-
fiken/ kryssningstrafiken har en mycket 
viktig roll för turistnäringen och för 
godstransporterna. Vi är öppna för att 
lyssna och agera för att hjälpa de företag 

som har det svårt att överleva pandemin. 
Politiken bör ha en god kontakt med de 
företag som är drabbade, för att hitta de 
mest träffsäkra lösningarna så att de kan 
övervintra tills samhället öppnar igen.

 7. Vi ser gärna att fler fartyg kan om-
fattas av tonnageskatten. Regeringen har 
lovat att utvärdera tonnageskatten efter 
en tid och nu är det hög tid att så göra.

1. Sjöfarten har en viktig 
roll i det framtida transport-
systemet eftersom sjöfarten 

har kapacitet att transportera mycket 
stora volymer gods, inte minst till och 
från Sverige. Det är viktigt att se trans-
portsystemet som en helhet där alla olika 
trafikslag fyller olika funktioner och 
behövs. Sverige är mycket handelsbe-
roende, exportindustrin står för knappt 

hälften av vår BNP, och här har sjöfarten 
en avgörande betydelse. Sjöfarten kan 
också spela en större roll för inrikes 
transporter.

2. Kristdemokraterna vill öka den 
svenska sjöfartens konkurrenskraft. 
Finansieringen av farledsunderhåll, både 
isbrytare och annat, måste ses över. Det 
är ett stort problem att Sjöfartsverket 
höjt avgifter för sjöfarten för att klara 

verkets budget. Detta försvårar möjlig-
heterna att nå det övergripande målet 
att flytta över gods från väg till sjöfart. 
Kristdemokraterna har varit med och 
röstat igenom ett tillkännagivande i riks-
dagen om att göra en översyn av Sjöfart-
sverkets organisationsform och finansie-
ring. Transportsystemet är en helhet och 
i vår följdmotion till infrastrukturpropo-
sitionen pekade vi på behovet av fyrspår 

på Västra Stambanan mellan Floda och 
Alingsås. Detta hade främjat godsflöde-
na till och från Göteborgs Hamn, vilket 
även det lett till bättre förutsättningar 
för att transportera mer gods till havs.

3. De ska finansieras genom statliga 
anslag.

4. Vi har, som nämnt ovan, tagit 
initiativ till ett tillkännagivande om en 
översyn av verkets finansieringsform. Vår 
vision är att Sjöfartsverket ska finansie-
ras via anslag i statsbudgeten och inte 
genom farledsavgifter.

5. Avgiftssystem och skatter måste sty-
ra mot klimatsmarta val. Det är viktigt 
att miljörabatter och andra incitaments-
strukturer är utformade på ett långsiktigt 
sätt. Dagens stämpelskatt för fartygs-
inteckningar fördyrar investeringar i 
klimatsmart teknik, och ett borttagande 
måste därför utredas.

6. Ja. Vi kristdemokrater har upprepa-
de gånger under pandemin påpekat att 
riktat stöd bör ges till företag i de bran-
scher som är hårdast drabbade, vilket 
bland annat inkluderar resebranschen. 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter hade 
varit en lämplig modell.

7. Ja. Reglerna som innebär att fartyg 
måste ingå i systemet i tio år och får 
trafikera svenska vatten under maximalt 
25 procent av tiden, innebär en osäker-
hetsfaktor. Det är svårt att förutse hur 
marknaden kommer att utvecklas på så 
lång sikt. Det är dags att börja utveckla 
tonnageskattesystemet och lätta på dessa 
begränsningar.

1. Sjöfart har potential att 
vara en viktig del av klima-
tomställningen då det är ett 

energieffektivt transportslag. Miljöpar-
tiet vill flytta mer transporter från väg till 
sjöfart och järnväg.

2. Ett fartyg kan motsvara 300 
lastbilar, men drivs av motsvarande 20 
lastbilsmotorer. Därför har regeringen 
en godstransportstrategi som syftar till 
att flytta gods från lastbilstrafiken till 
järnväg och sjöfart. En överflyttning till 
sjöfart kommer bäst till stånd om kon-
kurrensskillnaderna mellan olika trans-
portslag utjämnas genom att respektive 
transportslag, även vägtrafiken, bär 
kostnaderna för den miljö- och klimat-
påverkan de orsakar. Därför vill Miljö-
partiet att det införs en avståndsbaserad 
skatt för den tunga vägtrafiken samt 
investera i infrastruktur som sjöfarten 
och möjligheten att omlasta från sjö till 
spår. Miljöpartiet har sett till att ekobo-

nusen kommit på plats och verkar för att 
den finns kvar och utvecklas. 

3. Miljöpartiet vill att isbrytarna ska 
finansieras i särskild ordning och drev 
inom ramen för förhandlingarna om 
infrastrukturpropositionen att isbrytarna 
skulle finansieras inom ramen för den 
nationella infrastrukturplanen. Dessvär-
re fick vi inte gehör från våra samarbets-
partier. Vi fortsätter nu att arbeta för att 
det ska bli en bra lösning för finansie-
ringen av de nya isbrytarna.

4. Sjöfartsverket är ett affärsverk och 
täcker sina kostnader via avgifter. Ge-
nom att exempelvis lyfta ut isbrytningen 
skulle Sjöfartsverkets ekonomi avlastas 
och ökningen av avgifterna för sjöfarten 
hållas nere. Miljöpartiet vill även se över 
farledsavgifterna så de får en tydlig mil-
jöstyrning och ger sjöfarten långsiktiga 
förutsättningar. 

5. Det finns en rad styrmedel som kan 
bidra till att minska utsläppen från sjö-

farten. Miljöpartiet vill se än mer miljö-
styrande farledsavgifter, breddad ekobo-
nus, införandet av en grön hamnstrategi 
och en ökad elektrifiering av sjöfarten. 
Klimatet och de nya gröna kreditgaranti-
erna kan användas till klimatinvestering-
ar inom sjöfarten, det är viktigt att dessa 
finns på höga nivåer framåt. 

6. Regeringen har främst valt att ar-
beta med generella stöd såsom omställ-
ningsstödet och korttidspermittering för 
att hjälpa företag som tappat intäkter 
under pandemin. 

7. Tonnageskatten borde kunna 
utvecklas så att även mindre fartyg om-
fattas av systemet.
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Linje 285 börjar vid Lilla Bommen och 
går via Stenpiren till olika tilläggsplatser 
på Hisingen för att avslutas vid kulturre-
servatet i Klippan. Gratislinjen 286 går 
mellan Stenpiren och Lindholmen.

Den moderna färjetrafiken på äl-
ven kom i gång den 2 maj 1990 då de 
båda systerfartygen Älv-Snabben 1 och 
Älv-Snabben 2 sattes i trafik från Lilla 
Bommen via Stenpiren till Hisingen med 
slutstation vid Eriksberg. Det var stor 
pompa och ståt vid invigningen. Färjorna 
hade byggts hos Hasse Westers Mekanis-
ka Verkstad utanför Uddevalla. Onsda-
gen den 25 april döptes de båda färjorna 
av Göteborgs berömda jazzsångerska 
Sonya Hedenbratt.

Mer kapacitet
Nybyggena var små och kunde bara ta 
54 passagerare. 1991 förlängdes turen 
till Klippan. Båtarna gjorde succé och 
man byggde om dem så att de kunde 
ta 100 passagerare. Men inte heller det 
räckte och man var tvungen att sätta in 
skärgårdsbåten Disa som extrafartyg. 

Kapaciteten var ändå för liten och det 
kommunala bolaget beställde två nya 
större fartyg i Norge. Dessutom byggdes 
Styrsöbolagets skärgårdsbåt Ejdern om 
vid Djupviks Varv och kom i gång 1994 
med namnet Älv-Snabben 3. Hon var 
god för 298 passagerare.

   Samtidigt levererades det första ny-

bygget från Mandal och den 10 oktober 
1994 kunde Älv-Snabben 4 introduceras 
i trafik i hamntrafiken. Detta var en stor 
båt med certifikat för 448 passagerare. 
Systern Älv-Snabben 5 kom i gång den 1 
september 1995.

De äldsta såldes
I samband med att de nya fartygen 
kom i drift såldes de båda ursprungliga. 
Älv-Snabben 1 förvärvades i maj 1995 
av Haninge Charter & Sjötaxi AB på 
Ornö och döptes om till Romina. Hon 
återfinns sedan 2014 i Refsnäs i Rosla-
gen och går i trafik mellan Refsnäs och 
Tjockö och Fejan.

Tvåan såldes i oktober 1994 till 
Runmarö och döptes om till Sandö Ex-
press. Hon såldes 2002 till Sundsveden 
utanför Östhammar och döptes om till 
Sunnan Express. Sedan 2016 återfinns 
detta fartyg i Litauen som Kuršiu Deltos 
Ekspresas.

Agiftsfri linje
Allt eftersom kunskapscentret på Lind-
holmen utvecklades uppstod behov av en 
färjelinje mellan Stenpiren och Lind-
holmen. År 2001 inleddes denna trafik 
som man med genuint göteborgskt snitt 
kallade Älvsnabbare. Denna trafik blev 
2011 avgiftsfri sedan Göteborgs kom-
mun påtagit sig alla kostnader för linjen. 
Det gällde att få så många som möjligt 

att utnyttja denna förbindelse för att 
minska trycket på bussar och spårvagnar 
och inte minst att minska biltrafiken över 
älven som led av trafikinfarkt.

Även här blev kapaciteten snart för 
liten. Styrsöbolaget beslutade då att byg-
ga om sin godsfärja Vira till pendelbåt 
och 2003 sattes hon i trafik med namnet 
Älv-Vira. Detta var ursprungligen en av 
Vägverkets färjor och i sin nya skepnad 
kunde hon ta med sig 300 passagerare.

Efterhand sattes också Styrsöbolagets 
Skraken in i trafiken som förstärkning. 
Det stora lyftet på denna gratislinje kom 
2015 då systerfartygen Älveli och Älvfri-
da sattes i trafik. Dessa färjor byggdes i 
Nystad i Finland och var specialbyggda 
för linjen. Kapaciteten var 298 passage-
rare. Älveli gjorde sin första tur den 30 
mars. Älvfrida den 28 april.

Den senaste färjan på linjen, Elvy, 
byggdes 2019, också hon i Nystad. 
Hon har samma kapacitet som de båda 
föregångarna men skillnaden är att hon 
också kan gå med eldrift. Ytterligare en 
färja är på gång.

I dagsläget är alltså Älveli, Älvfrida 
och Elvy i trafik mellan Stenpiren och 
Lindholmen. I högtrafik avgår fartygen 
var sjätte minut. Reservfärja är Älv-Vira. 
På långlinjen mellan Lilla Bommen och 
Klippan med trafik var 30:e minut går 
Älv-Snabben 3, 4 och 5 samt vid behov 
även Skraken.

Tillbakablick
Passagerartrafik över älven är ingen ny 
företeelse. Redan 1632 fick bönderna på 
Hisingen privilegier att ordna färjetrafik 
över älven. De första färjorna var rodd-
färjor som så småningom blev dragfärjor. 

Den 4 juli 1837 berättar Götheborgs 
Handels- och Sjöfartstidning att en 
elegant ångslup, J A Wadman, levererats 
från Djurgårdsvarvet i Stockholm till 
Göteborg. Denna ångslup sattes in på 
en linje mellan Göteborg och utham-
nen Klippan och gick varje onsdag och 
lördag. Huvudsyftet var att möta den 
norska postbåten Prinds Carl.

Under slutet av 1800-talet insatte 
Göteborgs Ångslups AB ett stort antal 
ångslupar som gick från centrala Göte-
borg till Klippan, och tidvis ännu längre 
bort. På 1910-talet fick detta bolag allt 
sämre ekonomi och trädde slutligen i 
likvidation 1921.

Då hade redan Göteborgs Hamnsty-
relse etablerat en linje mellan Klippan 
och Färjenäs sedan man 1915 inköpt 
Färjenäsfärjan som allmänt gick under 
namnet ”Bonnafröjda”. Hon var byggd 
1874 vid Eriksberg och hade trafikerat 
linjen sedan dess. När hamnstyrelsen 
övertog färjan fick hon namnet Färjan 2.

Redan året innan hade Färjan 1 

Populära passagerar-
färjor på Göta älv
När man i dag går längs kajen i Göteborgs hamn är det inte mycket att titta på än 
då de blåvita färjorna som pilar kors och tvärs över älven. I dag finns det två olika 
linjer – 285 Älvsnabben och 286 Älvsnabbare – för dessa fartyg.
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levererats av Lindholmens Varv till 
Hamnstyrelsen och satts in mellan Fisk-
hamnen och Sannegårdshamnen. Det 
var den ökande industrialiseringen på 
Hisingssidan som medförde ett behov av 
fordonstransporter mellan Hisingen och 
Göteborg. Färjan kunde ta sex bilar och 
575 passagerare och gick på sin linje till 
den 19 augusti 1963 då den lades ner.

Gamla Bonnafröjda gick på sin linje 
på Färjenäs till 1928 då hon såldes till 
Karlstad för transport av trävaror.

Tidigare spårvagnsfärja
I stället köpte Hamnstyrelsen Lidin-
göfärjan 1. Hon var byggd vid Södra 
Varvet i Stockholm 1907 och hade 
fraktat spårvagnar och passagerare 
mellan Ropsten och Islinge. I Göteborg 
fick hon ärva namnet Färjan 2. Premiär-
turen gick den 18 december 1928. Hon 
var sin linje trogen till 1966 då den nya 
Älvsborgsbron hade invigts. Trafiken 
mellan Klippan och Färjenäs utvecklades 
också positivt och förstärktes 1951 med 
nybygget David Carnegie och 1960 med 
John E Olson. Båda togs ur drift sedan 
Älvsborgsbron öppnats och byggdes 
senare om till pråmar. David Carnegie 
tjänstgör nu som pråm vid ombyggnaden 
av Slussen i Stockholm.

Det gick också ett antal ångfärjor av 
snarlikt utseende över älven. Färjan 3, le-
vererad 1920, gick först mellan Sänkver-
ket och Hisingstad och från 1927 mellan 
Fiskhamnen, Sandviken och Eriksberg. 
Hon såldes 1968.

Färjan 4 levererades 1920 från Motala 
och var syster med trean. Hon sattes 
in mellan Residensbron och T-Kanalen 
men gick också på andra linjer. Hon var i 
drift till 1970 och ägs i dag av Göteborgs 
Sjöfartsmuseum och driften handhas av 
Sällskapet Ångbåten. Åk gärna med den-
na färja för att hedra att vi i Göteborg 
lyckats bevara en historisk ångfärja.

Färjan 5 var en lite mindre färja som 
användes som förstärkning på olika lin-
jer. Hon såldes 1957 och blev pråm och 
användes för transport av skrapfisk för 
Göteborgs Torskmjölsfabrikers räkning. 
En doftande historia.

Färjan 6 inköptes samtidigt som Fär-
jan 2 från Lidingö och gick i huvudsak 
mellan Sänkverket och Hisingstad. Hon 
såldes 1967 och återfinns i dag i Stock-
holm med namnet Stockholms Ström 3 
och går mellan Slussen och Fjäderhol-
marna.

Färjan 7, slutligen, kom till Göteborg 
från Stockholm i april 1938. Hon an-
vändes mestadels som reservfärja. Hon 
såldes 1966 och hamnade så småningom 
åter i Stockholm med namnet Cama III. 
Skulle bli husbåt.

krister bång Bilderna visar ångfärjor på Göta älv. Uppifrån ned Färjan 1, Färjan 2, Färjan 3 och Färjan 7.
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FARTYGS 
NYTT
med Krister Bång

SANNA av Vaxholm har av Trafikverket i 
februari sålts till Alfons Håkans i Åbo för 
ombyggnad i Estland. Hon har varit trafik 
mellan Strinningen och Sanna strax norr 
om Härnösand.

ODEN av Odensbacken har av Mikael 
Ottosson i januari 2021 sålts till Rederi 
AB Strömsholms Kanal, Hallstahammar 
för trafik på Strömsholms Kanal. Fartyget 
har certifikat för tolv passagerare.

SOLA III, SOLA IV (bilden överst) och 
SOLA V (bilden ovan) av Karlstad har 
av Solabåten Rederi AB överlåtits på 
Karlstad Sjötrafik AB, Karlstad. Båtarna 
gick fram till och med 2010 i trafik i 
Karlstad men har sedan dess varit upp-
lagda i Hynboholm.

LUX av Stockholm har förlängts med 1,6 
meter vid Mälarvarvet i Stockholm. Hon 
återlevererades i början av april.

SANDÖN av Karlsborg skall under som-
maren gå på Bohuskusten med namnet 
ERIKSBERG för Svenska Bohuslinjen 
AB. Hon döptes om den 6 juni vid bygg-
nadsvarvet Eriksbergs forna område.

SUECIA, SAGA, LISSKULLA, SOLA 
IV och LILLA STRÖMMEN. Karlstad 
Sjötrafik AB har ändrat namn på sina 
fartyg. Sålunda heter ANNA LEK (bild-
en överst) numera SUECIA, STINA 
STURSK (bilden ovan) heter SAGA, PER 
PERSA heter LISSKULLA, SOLA IV he-
ter STOCKHOLM och har fått hemort i 
Linköping. ZARAH LEANDER har döpts 
om till LILLA STRÖMMEN och fått hem-
ort i Västervik.

STELLA POLARIS AV KARLSTAD ex 
LYKKEPER anlände till sin nya hemma-
hamn Karlstad den 2 april.

ROSPIGGEN Vaxholm har av Ellboda 
Rederi AB i april sålts till Apelago 
Group AB i Trosa och omdöpts till 
BRÄNNSKÄR.

S:T OLOF av Eskilstuna har av 
Bergasmén AB i maj sålts till Karlstads 
Sjötrafik AB i Karlstad och återfått sitt 
ursprungsnamn, KON-TIKI.
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Avs: Skärgårdsredarna
 Box 517
 645 25 Strängnäs

Diesel Power erbjuder MAN motorer som uppfyller IMO 
Tier III. Motorerna finns i effektintervallet 290 kW heavy 
duty – 1213 kW light duty och med 6 eller 12 cylindrar.

MAN-motorerna är helt integrerade med deras avance-
rade SCR-efterbehandlingssystem. Efterbehandlings-
systemet är modulärt och de enskilda komponenterna 
kan placeras på olika sätt vilket möjliggör många olika 
installationsalternativ. Motor och efterbehandlings-
systemet från MAN är kompakta och har låg vikt.

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

dpower.se


