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 B 
äste medlem och skärgårdsvän, sommaren 
har passerat revy och vi närmar oss hösten. 
Sommaren  liknade inte någonting av vad vi 
är vana vid och vi står nu inför en höst som vi 
egentligen inte vet så mycket om heller.

En sak vet vi och det är att de flesta 
människor vill tillbaka till en vardag, kanske kunna åka 
till jobbet som vanligt. Jobba hemifrån passar några bra 
och passar andra för en begränsad tid, men jag uppfattar 
nog att det stora flertalet vill tillbaka till jobbet för att träffa 
arbetskamrater och andra likasinnade.

Att pandemin skulle vara över är ju tyvärr inte sant och vi 
får nog fortsätta en bra stund att leva med restriktioner som 
begränsar oss i vårt dagliga arbete eller gärning.

Digitala möten är en följd av den tid vi lever i, visserligen 
hade vi sådana möten innan Corona men har nu utvecklat 
dessa och lärt oss ett nytt sätt att mötas, även om man 
ibland gärna skulle vilja träffas och se varandra i ögonen.

Allt kommer säkert inte bli som förr efter Corona för en del 
tar vi säkert med oss, att jobba på distans åtminstone delar 
av tiden kommer säkert bli betydligt vanligare för dem som 
faktiskt kan. 

Våra köpmönster har ändrats och en del av dem kommer 
säkert att bestå, som näthandel även i dagligvarubranschen. 
En utveckling som vi varit på väg mot under många år med 
små steg men där Corona har varit en katalysator av stora 
mått.

Kunde ha varit bättre
Hur mår då vår bransch? Ja, det är väl ingen överdrift att 
säga att det kunde ha varit mycket bättre, en del jag har 
pratat med säger att de troligen inte kan komma tillbaka 
nästa år även om vi har ett annat läge då. De statliga 
stödåtgärderna har inte riktigt träffat rätt när det gäller vår 
bransch även om vi hela tiden som organisation försöker få 
våra politiker att förstå.

Omställningsstöd eller omsättningsstöd skulle kunna ha 
varit god hjälp, men gäller bara för mars – april. Hade det 
kunnat fortsätta så är det många i skärgårdstrafiken som 
skulle ha kunnat åtnjuta detta. Chartertrafiken kommer ju 
ofta inte igång förrän mot slutet av april och då hjälper inte 
detta stöd. Nu jobbar oppositionen för att förlänga tiden och 
vi kan bara hoppas på att så blir fallet. 

Hela sommaren har vi haft täta avstämningar med 
Transportstyrelsen men även med tåg och bussbranschen 
då vi har många gemensamma frågor om trängsel och risk 
för smittspridning.

Stort stöd
Transportstyrelsen har varit ett stort stöd och också gjort 
mycket med certifikat och behörighetsförlängningar, vill i 
sammanhanget passa på och tacka för gott samarbete.

Föreningen är har ju medlemmar både från 
kollektivtrafiken och från den rena charterverksamheten 

och några kör naturligtvis både och. Värst drabbade har 
väl de rena charterbåtarna varit som först tappade hela 
vårsäsongen och man kan nog säga att det var inga kunder 
bara avbokningar och vårsäsongen är ju för de flesta den 
bästa. Sen kom sommaren och några kunde då komma 
igång så smått med en begränsad verksamhet långt ifrån 
det normala. 

Har då kollektivtrafiken levt i välmåga? Nej, det kan 
man nog inte påstå, med väldigt kraftiga begränsningar i 
passagerarantal har lönsamheten varit väldigt låg om ens 
någon lite beroende på avtal med uppdragsgivaren. Detta 
har också varit oerhört hämmande för hela skärgården då 
platserna varit begränsade och betydligt färre än normalt 
har kunnat tagit sig ut i skärgården – ett hårt slag mot den så 
kallade ”levande skärgården”.

Höstens stora fråga
Extrabåtar och extraturer har naturligtvis satts in, men har 
det varit till fylles, nej så är det ju inte, mer kunde säkert 
ha gjorts men ekonomiska avgöranden har fått ligga till 
grund för satsningarna. Detta ska nu utvärderas och 
branschen hade häromdagen ett uppföljningsmöte med 
kollektivtrafiken, där vi fick möjlighet att framföra våra 
iakttagelser. Sommaren är förbi och vi kan inte ändra på 
det som varit men förhoppningsvis ta med oss något för 
framtiden.

Nytt möte är planerat till slutet av september och vi måste 
nu komma överens om hur vi ska kunna komma tillbaka, hur 
vi säkert ska kunna öka antalet passagerare samt vad för 
ytterligare åtgärder som krävs.

Är det ens möjligt utan fler fartyg och fler avgångar, ja 
listan kan göras lång men vi blöder, den levande skärgården 
blöder. Även om det nu finns de som vunnit på Corona så är 
förlorarna i majoritet.

Höstens stora fråga åtminstone på ostkusten och vidare 
spännande beslut är väl skärgårdstrafikutredningen, hur 
ska det se ut framgent. Detta är inte den första utredningen 
och troligen inte den sista heller men nu är bastrafik med 
replipunkter på förslag igen. Här skulle det vara väldigt 
trevligt om föreningen kunde ha en gemensam uppfattning 
och en linje grundad på fakta och verklighet som vi kunde 
stå för.

Den stora frågan för oss och för många med oss här 
och nu, hur hittar vi tillbaka till vardagen utan att öka 
smittspridningen och på det viset förvärra situationen.

Lev väl! 
Kör försiktigt!

Anders Werner

VD har ordet 

TYPSNITT HELVETICA CONDENSED BLACK      FÄRG: PMS 281

STOCKHOLM
REPAIRYARD

STOCKHOLM
REPAIRYARD

STOCKHOLM
REPAIRYARD

STOCKHOLM
REPAIRYARD

STOCKHOLM
REPAIRYARD
STOCKHOLM
REPAIRYARD

STOCKHOLM
REPAIRYARD

• UNDERHÅLL
• REPARATIONER
• MODIFIERINGAR
• FARTYGSSERVICE
• SKEPPSHANDEL

STOCKHOLM - BECKHOLMEN - BLASIEHOLMEN

www.srvab.com

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

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

Nu kommer boken om 
Boghammar Marin

Boken beskriver:

• Familjerna
• Tomt och 

byggnader
• Båtproduktionen
• Båtracing
• Anställda
• Bildgalleri

Finns att köpa från maj 2019,
290 kr ex. frakt
LIDINGÖ MUSEUM
Lejonvägen 26A
Öppet: tis- tors- lör- söndag kl 12-15
www.lidingohembygd.se
info@ lidingohembygd.se

2 ★ Skärgårdsredaren 3 - 20  Skärgårdsredaren 3 - 20 ★ 3 



VD har ordet ......................................................................... 3

Smålandshamnar ny medlem ................................... 6

Färjerederiet miljösatsar  ............................................. 8

Soten i annorlunda coronatider ............................. 12

Lotten är nu eldriven..................................................... 16

Gunilla, ett skolfartyg under segel ....................... 18

Västtrafik siktar på fossilfritt 2030 ...................... 20

Stor maskinreparation på Skibladner ............... 22

Från kust & hav ............................................................... 25

Berg Propulsion återuppstår .................................. 35

Digital sjöfartsmässa ....................................................37

Hallå där, Gustav Hemming .................................... 39

Finferries goda erfarenheter .................................. 40

Debatt: Sjötrafikutredning ........................................ 43

Sjöräddningsinsatser sommaren 2020 ........... 44

Fyrdagarna ......................................................................... 45

Fartygsnytt ......................................................................... 46

2020
24 september: Världssjöfartens dag, digitalt

6 oktober: Nya resultat från Hållbar sjöfart, Lighthouse, digitalt

7 oktober:  Skärgårdsredarnas höstmöte, digitalt

19 – 23 oktober: SAN-konferens, digitalt

21 – 23 oktober: NordPass möte, Danmark

2 – 6 november:  Vågrätt-veckan, digitalt
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Skärgårdsredarna - Sveriges Redareförening 
för mindre passagerarfartyg bildades 1988.  
Föreningen är en  branschorganisation för rederier 
med yrkesfartyg i nationell fart. Fartygen är pas-
sagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt 
yrkesfartyg om minst 15 m med en bruttodräktig-
het under 500.

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

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

För ytterligare information och ansökan om  
medlemskap, kontakta Nina Yngve.
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Den hamn som ligger närmast Oskars-
hamn med permanent stationerade bog-
serbåtar är Kalmar. Det skulle innebära 
fyra timmars mobilisering och fyra tim-
mars demobilisering för ett uppdrag i Os-
karshamn. Eftersom Oskarshamn bland 
annat anlöps av stora bulkfartyg som las-
tar sågade trävaror har hamn- och stuve-
ribolaget Smålandshamnar AB satsat stra-
tegiskt även på bogserbåtsverksamhet.

– Mycket är det en gammal kvarleva 
från tidigare. Det finns ingen större opera-
tör som egentligen vill gå in, vi är för långt 
bort och har för få uppdrag. De större far-
tygen måste ha bogserbåt och för att hålla 
nere kostnaderna för våra slutkunder så 
har vi valt att ha kvar våra egna bogserbå-
tar.  Då får kunderna en bra mycket bättre 
ekonomi, annars finns ju risken att de väl-
jer en annan hamn. Vi ser det också som 
en hamntjänst åt våra kunder, säger Erik 
Larsson, som är teknisk chef på bogser-
båtarna.

Två heltidsanställda
Erik Larsson påpekar att bogserbåtarna 
ändå utgör en liten del av den totala verk-
samheten.

– Vi har två bogserbåtar och vi är bara 
två heltidsanställda, så själva fartygsbiten 
i hamnen är liten. Då är det skönt att kun-

na vara med i Skärgårdsredarna och få lite 
mer info om småsjöfart, med regler och 
sådant som gäller för mindre fartyg.

Förutom Erik Larsson har bogserbåtar-
na en anställd befälhavare. 

– När vi ska på uppdrag tar vi in tim-
anställda. Vi har inte jättemånga uppdrag, 
i snitt ungefär ett bogserbåtsuppdrag i 
veckan. Däcksmännen tar vi från stuve-
riet vid behov. Vi har ett antal stuveriar-

betare som har läkarintyg för sjötjänst. 
Dess utom anser vi att vi vill ha människor 
som har basic safety, så vi har skickat dem 
på basic safety-kurs också så att de kan 
hjälpa till i nödorganisationen på ett or-
dentligt sätt.

Det mesta av underhållet på bogser-
båtarna sköts med egen personal, men för 
vissa arbeten saknas utrustning att klara 
av dem. En fördel med medlemskapet i 
Skärgårdsredarna är enligt Erik Larsson 
också föreningens  centraliserade avtal 
med vissa leverantörer.

– Det finns rabattavtal som vi nu kan 
få del av.

Lotsarna avgör
Erik Larsson anser att bogserbåtstjänsten 
är en viktig del av verksamheten i Små-
landshamnar.

– Bogserbåtarna behövs för att vi ska 
kunna ta in det tonnage som får anlöpa 
hamnen och kunna göra det egentligen 
när som helst. Ska man ta en bogserbåt 
från annat håll så ligger man på deras vill-
kor när de har tid att kunna komma. Med 
egna bogserbåtar och egen personal har vi 
en bra organisation så att vi kan få fram 
personal till nästintill varenda tidpunkt 
på dygnet. Om det kommer en båt ganska 
kort inpå och vill komma in så kan vi ta 
in den utan att behöva vänta på en bogser-
båt lägre ifrån, förklarar han.

Det är dels upp till befälhavaren, dels 
till lotsarna att avgöra om det behövs 
bogser båt.

– Sjöfartsverket har genom lotsarna satt 
upp en ”passage plan” för Oskarshamns 
hamn, där det är specificerat vilken stor-
lek på fartyg som behöver ha bogserbåts-
assistans. Det finns förstås också special-
fall då lotsen säger att det inte behövs, 
men befälhavaren vill ha bogserbåtsassis-
tans ändå.

pär-henrik sjöström

Skärgårgardsredarnas nya medlem Smålandshamnar har valt att operera egna 
bogserbåtar som en service till sina slutkunder och samtidigt göra hamnanlöp 
attraktiva för stora fartyg som behöver hamnbogsering.

Nöjda med  
egna bogserbåtar

Bogserbåten Herbert är byggd i Åmål 1976 och har 29 tons dragkraft.

Bogserbåten Oscar är byggd i England 1967 och har en dragkraft på 31 ton.
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Erik Froste, vd Färjerederiet.

Erik Froste vid laddstationen från Mobimar, där själva mekaniken nu hårdtestas. Den är i nuläget inte ansluten till elnätet.

Färjerederiet
Vd: Erik Froste
Antal anställda: 790
Antal färjor: 70
Antal färjeleder: 41
Antal linfärjor: 21, varav sju elektrifieras
Nettoomsättning: 806 miljoner kronor

Trafikverket Färjerederiet driver trafik 
på 41 leder med 70 färjor som årligen 
transporterar 11 miljoner fordon och 
21 miljoner personer. För att lyckas med 
omställningen till klimatneutralitet är 
 huvudmålet att elektrifiera flottan. 

Ett första storskaligt test genomförs 
just nu på Ljusteröleden norr om Stock-
holm.

Händer saker
När befälhavaren Andreas Gerdhardt 
lägger till med den 86 meter långa färjan 
Jupiter vid Ljusterö färjeläge händer det 

saker som inte händer i någon annan av 
Färjerederiets hamnar. När färjan krokat 
i en släde av metall på kajen kommer det 
ut en arm med kontakter från en stor grön 
låda som står direkt på släden. På en svart 
metallställning på färjans babordssida 
öppnas en svart lucka. 

På bara några sekunder har strömkon-
takten kopplats ihop, helt automatiskt 
utan några manövrar från fartygets be-
sättning.

– Vi märker inte så mycket av den alls 
mer än att det står en grön klump där. Det 
skulle vara om det blir något problem i så 
fall, säger Andreas Gerdhardt från bryg-
gan på Jupiter.

När han sedan trycker på knappen för 
att stänga grindarna åker kontakten till-
baka.

– Om den inte skulle ha kopplats ur 
finns en spärr som gör att klaffen blir 

spärrad så man inte kan köra. Då får man 
gå ner och koppla ur manuellt, säger han.

Funkade från första dagen
Men någon överföring av ström sker inte 
när kontakterna sätts ihop. Faktum är att 
det inte ens finns ström framdraget till an-
läggningen. Och Jupiter har inga batterier, 
bara dieseldrift.

Det hela handlar om en testanläggning 
som varit i drift sedan februari och som 
ska utvärderas efter årsskiftet. Men redan 
nu har Färjerederiet fått positiva resultat.

– Det funkade bra från första dagen. 
Tittar man på statistiken så fungerar det     

mellan 98 och 99 procent av gångerna 
och det är mycket bättre än vad vi trodde, 
säger Erik Froste, Färjerederiets vd.

ABB har levererat elektroniken och 
Mobimar i Finland har konstruerat och 
byggt själva laddstationen. Förhoppning-
en är att tekniken fungerar såpass bra att 
det blir den permanenta lösningen när 
Färjerederiet nu går in i en upphandling 
av fyra nya eldrivna färjor med kapacitet 
för 60 bilar, två för Ljusteröleden och två 
för Vaxholmsleden.

– Det är jättespännande. Undervat-
tenskroppen är densamma som på Jupi-
ter. De kommer att ha en lite snyggare 
passagerargång på sidan och lite mjukare 
design än de här mer klassiska. Men själv-
klart kommer de att vara gula.

Redundans som behövs
Färjorna kommer att bli laddhybrider 
med två dieselmaskiner ombord som re-
dundans. Från början var önskemålet att 
bara installera elmaskineri, men utveck-
lingen har gjort att de nu tänkt om.

– I Norge började de köra med rena el-
båtar, men börjar nu gå tillbaka till att ha 
en eller två dieselmaskiner ombord ifall 
det skulle bli strömavbrott. Den redun-
dansen behövs, säger Erik Froste.  

I juni 2017 antog Sveriges riksdag ett 

klimatpolitiskt ramverk med klimatlagen 
i centrum där syftet är att landet ska bli 
klimatneutralt till 2045, vilket betyder 
inga nettoutsläpp av växthusgaser till at-
mosfären. 

För Färjerederiet, som årligen har 
släppt ut omkring 38 000 ton koldioxid, 
är det en tuff utmaning. För att lyckas 
har de fattat ett inriktningsbeslut kallat 
Vision 45 där slutmålet är fossilfri drift. 
För att lyckas behöver de också bygga 25 
nya färjor och anpassa det tonnage som 
ska behållas till drift med olika typer av 
fossilfria bränslen. Ett viktigt delmål på 
vägen är att vara fossilfria till 70 procent 
år 2030.

– Det är tufft, riktigt tufft. Elektrifie-
ringen är vårt huvudspår, men vi hinner 
inte bygga om mer än två eller tre färjor 
om året eftersom de andra behövs i drif-
ten. Sedan är det inte så viktigt för oss om 
vi når 68 eller 62 procent till 2030, för oss 
är den långsiktiga planen med noll till år 
2045 det viktiga, säger Erik Froste.

För att kompensera har Färjerederiet 
även satsat på att tanka HVO, bland an-
nat på Hönöleden i Göteborg som varit 
den enskilt största leden i landet när det 
kommer till mängden koldioxidutsläpp.  

– HVO är dubbelt så dyrt som diesel 
men klimatneutralt till 95 procent. Det är 

bra kortsiktigt och är inte den långsiktiga 
lösningen, men gör så att vi ska kunna nå 
det 70-procentiga målet, säger han.

Nosladdning blev en utmaning
Den största utmaningen för Färjerederiet 
är att konvertera de frigående färjorna. 
Långa leder som Aspöleden i Karlskrona 

Testet som ska få 
Färjerederiet att ladda om
Om 25 år ska Sverige ha ställt om till klimatneutralitet, vilket innebär en stor 
utmaning för landets största passagerarrederi – Trafikverket Färjerederiet.

 
Tittar man på statistiken så 
fungerar det mellan 98 och 99 
procent av gångerna.
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och Holmöleden i Västerbotten blir tuffa 
att lösa.

– Där har vi ingen aning om hur vi ska 
lösa det. Det får vi ta senare, säger Erik 
Froste.

Bara att ta fram tekniken till testet på 
Ljusterö har varit en prövning för både 
för Färerederiet och underleverantörerna.

– När vi började prata om elfärjor för 
tre år sedan fanns det ingen sådan här 

automatiserad teknik. När vi skrev avta-
let med ABB för två år sedan fanns det 
laddtorn både i Finland och Norge, men 
det bygger på att man har en stor dykdalb 
och det har vi inte överallt. Vi behövde ha 
nosladdning och det fanns inte, säger han.

Nu när det problemet ser ut att vara 
löst är nästa utmaning att få elleveran-
törerna att dra fram rätt strömstyrka till 
anläggningen. För att slippa betala nät-

avgifter dygnet runt för den strömstyrka 
som kommer att krävas finns idéer om att 
montera batteripaket i land.

– När färjan kommer kan vi då ladda 
både från vårt uppladdade batteri och 
från kabeln. Det gör att vi inte behöver ha 
lika stor strömstyrka, säger Erik Froste.

Vill satsa på fler linfärjor
Ett betydligt enklare steg är att elektri-
fiera rederiets linfärjor. Färjerederiet har 
redan hunnit bygga om sju av sina 21 lin-
färjor där Hamburgsundsleden var först 
ut  redan under 2012. Där har medelför-
brukningen av diesel gått ner från 38 900 
liter per år till omkring 2 000 liter per år, 
vilket är en minskning av fossila bräns-
len med 90 procent. Tekniken är såpass 
miljö besparande att planen även är att 
konvertera om frigående färjor till linfär-
jor, vilket bland annat kommer att göras 
på Blidöleden i Stockholm mellan Yxlan 
och Blidö.

– Där det är möjligt kommer vi att byta 
frigående färjor mot linfärjor. Miljömäs-
sigt är det ett enkelt beslut att göra så. 
Dessutom är det mer driftsäkert, de går 
mer sällan sönder, säger Erik Froste.

Färjerederiet håller just nu på att byg-
ger om den tidigare reservfärjan Lina till 
elektrisk lindrift för trafik på Mälaren. 

– Där är det en del ny teknik, våra ti-
digare elfärjor har en stor kabelrulle på 
sidan, men den kommer vi slippa här.

Fler utmaningar väntar 
Även om testutrustningen på Ljusterö 
ser ut att fungera tillfredsställande så 
finns fortfarande problem att lösa innan 
anläggningen kan bli standard för Färje-
rederiets övriga leder.

– Vi tänker bland annat på vad som 
skulle hända om en lastbil skulle hamna 
snett och köra in i laddstationen. Vad gör 
vi då? Det är en jättebra fråga och helt 
kallt en identifierad risk, säger han. 

Andra nackdelar med omställningen till 
eldrift är att varje specifik färja kommer 
att bli än mer anpassad för den specifika 
leden, oavsett om det är frigående färjor 
eller linfärjor.

– I dag flyttar vi runt färjor ganska 
mycket, exempelvis vid varvsbesök. Och 
vi har inte råd att slänga in extra myck-
et batterier för att de ska kunna byta rutt 
någon enstaka gång så vi kommer att bli 
mindre flexibla, säger Erik Froste.

text & foto: 
christopher kullenberg rothvall

Färjan Merkurius är insatt på färjeleden över Furusund. 

 
När vi började prata om 
 e l färjor för tre år sedan fanns 
det ingen sådan här 
automatiserad teknik.

Sänk era energikostnader!
Kontakta oss

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

bränsleförbrukning och utsläpp samt öka flottans effektivitet. 

Power
Passion
Partnership
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Göran Hahne med sin besättning på Soten 
hade stora planer inför 2020. I Bohuslän 
finns en folklig berättartradition om gam-
malt och fornt kombinerat med nytt och 
färskt som blivit en färgrik kompott som 
de besökande får ta del av. Göran har ut-
vecklat en berättarteknik som fascinerat 
åhörarna. Detta koncept är beprövat och 
har utgått ifrån Smögen i alla år. 

I Hamburgsund fanns en liknande tra-

dition. Det var den lokale profilen Stellan 
Johansson, som med sitt fartyg Nolhotten 
efter lång tid lade ner sin verksamhet av 
åldersskäl.

Blev till salu
När passagerarbåten Rania, ex Lysekils 
Kommuns Ran, blev till salu i slutet av 
2019, så gav det sig ganska naturligt att 
köpa henne med tanken att återuppväcka 
verksamheten i Hamburgsunds och Fjäll-
backas skärgårdar.

– Ran var inte på något sätt något okänt 
fartyg för oss, säger Göran, som var skep-
pare i henne sommaren 1996.

Hon har tidigare varit Lysekils Kom-
muns välbyggda, kraftiga och väldo-

kumenterat duktiga isbåt som gång på 
gång räddat trafiken över Gullmaren då 
isvintrarna slagit till. Vid köpet till Smö-
gen ändrades namnet åter till Ran då tu-
rerna ju var tänkta att gå i legendariska 
Ranrike. 

Hon har dessutom fått en ny inredning 
i blanklackat ädelträ och övriga anpass-
ningar som gjorts för matservering om-
bord i sin nya verksamhet.

Ingen vanlig influensa
Detta var förutsättningarna i mars när 
corona började ta sitt grepp över världen 
och ställde allt på ända. Som genom ett 
trollslag gick de välfyllda orderböcker-
na med dess innehåll för nästan hela den 
svenska besöksnäringen upp i rök. Hela 
den viktiga försäsongen med alla charter-
turer försvann.

– Vi blev så pass färdiga med Rans om-

Coronapandemin kom och ställde verkligheten på undantag. Hur har det gått?  
Vi for till Smögen en sensommardag för att få frågan belyst.

”Sommaren då vi  
fick trolla med knäna”

byggnad att vi nådde fram till att kunna 
catra in maten från Soten. Men där fick vi 
stoppa. Prioritet blev sen att hålla stenhårt 
i pengarna då vi började ana att corona 
inte var någon vanlig influensa och att det 
skulle dra ut på tiden, berättar Göran, och 
fortsätter:

– Det är bara att förhålla sig till verk-
ligheten. Det tjänar ingenting till att tycka 
synd om sig själv och omgivningen. Det 
som gäller, det är att anpassa sig så snabbt 
som möjligt!

Coronaanpassning
Görans sambo och högra hand Moni-
ca Bjelkert Lantz, har ett förflutet inom 
miljö förvaltningen i Vänersborg och är 
väl förtrogen med alla krav som ställs för 
att bedriva en sjöburen restaurang.

– Soten är i normalfallet avsedd för att 
klara 54 gäster till bords. Detta reducera-
des i ett slag till 32. Men även det är ett 
önsketänkande, säger Monica. Praktiken 
visar, i och med att vi inte kan sätta olika 
sällskap vid samma bord, att siffran 20 
gäster kommer närmare sanningen.

På Soten har man också delat av mellan 
borden med stora genomskinliga skynken 
av kapellplast så att en eventuell smitta 
inte ska kunna vandra mellan borden. 
Men utöver detta skulle det visa sig att 
passagerarna på grund av reglerna inte 
tilläts sitta närmare varandra än en meter 
mellan de olika sällskapen trots den fysis-
ka barriären som plasten utgör.

Vid ombordstigningen får besökarna  
gå ombord i den ordning som de ska sitta 
ombord med början av dem som ska sitta 
längst akterut. Det finns handsprit på bor-
den och ledstängerna handspritas mellan 
varje sällskap vid ombordstigningen samt 
att den som vill får handsprita sig redan 
där. Alla ledstänger ombord följs upp 
kontinuerligt. Toaletten bevakas noga 
med avseende på att undvika köbildning 
och för att hålla den ren.

Den välkända och omtalade västkust-
buffén ombord, serveras fortfarande, men 
som tallriksserverad. Och naturligtvis så 
får man påfyllning av allt man önskar.

Rörande överens
Sotens besättning är rörande överens om 
att det blev en annorlunda sommar efter 
att alla restriktioner förändrat arbetet 
ombord.

– Men det har samtidigt varit viktigt att 
visa att vi klarar att skapa en trygg miljö 

och ett tryggt och balanserat förhållnings-
sätt till den problematik som coronasmit-
tan har medfört. Vi har plockat många 
pluspoäng och fått mycket beröm av våra 

Coronadukning i Sotens restaurang.

Soten och på den övre bilden nyförvärvet Ran.

 
Det får vara mycket som  
går galet innan det blir helt 
vansinnigt!

Monica Bjelkert Lantz och Göran Hahne ombord på Soten.

 
Det tjänar ingenting till att 
tycka synd om sig själv och 
omgivningen.
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Mer information om våra förmånliga avtal  
hittar du på medlemssidorna.

gäster för detta arbete ombord, säger Mo-
nica.

– Vi var ju oroliga för att vi inte skulle 
komma igång överhuvudtaget, säger Gö-
ran, och tillägger:

– Vi kom inte igång med någon regel-
bundenhet förrän efter midsommar då vi 
kände att intresset av lösgäster började 
trycka på. Det var jättekul att så hände. 

Ändå, säger han, så har vi har tappat 
2 000 gäster under försäsongen.

– Det är över 70 procent av omsätt-
ningen och hur galet kan det bli, funderar 
Göran. Det får vara mycket som går galet 
innan det blir helt vansinnigt!

För inte så länge sedan, för lite drygt 
100 år sedan, drog spanska sjukan fram 
över Europa. Göran berättar om sin far-
fars upplevelser av denna tid under sin 
värnplikt, då han såg kärrorna med de 
döda som smögs ut ur Göteborg nattetid 
till massgravarna vid Kviberg. Något så-
dant har vi som väl är inte behövt se och 
uppleva denna gång.

Finns det någon hjälp att få ur alla de 
krispaket som presenterats? Staten har av-
satt tiotals miljarder till bland annat om-
ställningsstöd och hundratals miljarder i 
lånegarantier som inte har rörts. Hittills 
berättar nyheterna att endast 800 miljo-
ner av de 39 miljarder som avsattes för 
omställningsstöd har fördelats på grund 
av att ansökningarna är för komplicerade 
att genomföra.

– Detta var också vår erfarenhet, berät-
tar Göran. När allt var ifyllt och när vi 
kommit till sista raden av Skatteverkets 
ansökningsformulär kunde vi konstatera 
att det inte skulle bli några pengar trots att 
vi var klart kvalificerade. 

Samma resultat
Beräkningen gjordes om ännu en gång 
med samma resultat.

– Då samlades tre av revisionsbyråns 
skickligaste revisorer och gick igenom 
beräkningarna ytterligare en gång och då 
fann de den lilla ”knorren” som så många 

omvittnat har stupat på. Hur ska våra 
små företag klara av en sådan byråkrati! 
Hur ska de ha råd att få hjälp med detta? 
Vi hade tur som hade den bästa hjälpen. 
Men det ska inte behöva vara så, säger 
Göran. 

– Vi har vänner inom de olika partier-
nas riksdagsgrupper, säger Göran, och 
för dem har vi berättat om den svåra tid 
som vi och många av våra kollegor går 
igenom just nu. Generellt verkar förståel-
sen för  säsongsföretagandets villkor vara 
illa kända. Att vi är så beroende av den 
intensiva sommarperioden för att våra 
verksamheter ska kunna överleva året 
runt. Skärgårdsredarna har en del utbild-
ning att göra med våra riksdagsmän om 
vår verksamhet.

Göran fortsätter:
– Vi hade tur att vi med Monicas struk-

turerade tankar runt hygienhantering, 
kunde finna en framkomlig väg för att 
hålla vår trafik igång.

När vi summerar vårt samtal är  Göran 
och Monica överens om att säsongen 
2020 blir den säsong som man kommer 
att prata om i många år framåt.

– Sommaren då vi fick trolla med knäna 
för att hålla våra båtar igång!

Efter intervjun
När denna artikel blev klar överlämna-
des den till Elisabeth Svantesson (M) på 
budgetdepartementet och föredrogs där 
innan beslutet om andra omgången om-
ställningsstöd togs. 

Artikeln fick stor betydelse som ett fall 
ur verkliga livet då denna fråga slutligen 
bereddes. Därför blev beslutet att stödet 
kom att omfatta omsättningstapp för maj, 
juni och juli. Sannolikt kommer det även 
att beslutas om augusti längre fram.

text & foto: krister bång

Monica påpekar att det har varit viktigt att skapa en trygg miljö för gästerna.

Viktig information 
angående höstmötet 
och årsmötet
På grund av corona hålls höstmötet i 
år digitalt den 7 oktober kl 13-15 via 
Teams. Inbjudan och länk till mötet 
kommer senare. 

För att ändå få uppleva Landskrona 
och Ven flyttas årsmötet dit istället, så 
boka in 17-19 mars 2021 i kalendern 
redan nu.

Höst- och årsmötet 2020.indd   1Höst- och årsmötet 2020.indd   1 2020-09-04   09:492020-09-04   09:49

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

Slipupptagning i Jakobstad för reparationer av 
Båtar upp till 30 m och 200 ton.
Alholmsvägen 40
68600 Jakobstad
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Från och med den 4 september går färjan 
Lotten åter i trafik över Hammarby-
kanalen i Hammarby Sjöstad. I 
maskin rummet dunkar inte längre två 
Deutz-huvudmotorer utan hon glider 
ljudlöst fram med elmotorer matade av 
litiumbatterier som tidigare har varit 
installerade i elbilar.

Konverteringen utfördes på Mälar-
varvet under våren och sommaren 2020. 
 Leverantör och integratör av det kom-
pletta systemet är El & Marinteknik AB. 

Second life-batterier
Lösningen med att återanvända så 
kallade second life-batterier från elbilar 
har i kombination med de befintliga 
propelleraggregaten tagits fram speciellt 
för Lotten.

– Batterierna kommer från Teslabilar 
som har krockat eller av annan anled-
ning gått till skrot, berättar Desirée Res-
sel von Schéele, vd för Ressel Rederi AB.

Modulerna i Lotten motsvarar drygt 
tre bilar och kapaciteten varierar mellan 
84 procent i de sämsta modulerna till 97 
procent i de bästa. 

– Driftsprofilen för Lotten tillsammans 
med storleken på batteriet medger en 
väldigt behaglig tillvaro för batterierna 
framöver och vi tror att de kommer 
klara sig i många år innan de har gjort 
sitt, säger Desirée Ressel von Schéele, och 
fortsätter:

– På så sätt har vi inte varit med och 
utvunnit ny eller mer litium, utan åter-

använder litiumbatterier som redan finns 
och använder dessa.

Två elmotorer
Lotten har utrustats med två elmotorer 
om 75 kW vardera som driver de befint-
liga propelleraggregaten. 

Driftstiden mellan laddningar beräk-
nas till mellan fyra och fem timmar. Det 
finns även ett generatoraggregat installe-
rat vilket gör att Lotten kan förlänga sin 
drift om nödvändigt.

All utrustning ombord har anpassats 
för minskad energiförbrukning och för 
att vara del av miljöstadsdelen Hammar-
by Sjöstad, uppger Ressel Rederi AB.

Optimerad energiåtgång
Samtidigt med konverteringen har Lot-
ten fått en generell översyn, allt för att 
optimera energiåtgången maximalt samt 
för att ge passagerare ökad komfort.

Desirée Ressel von Schéele uppger att 
Ressel Rederi har som mål att minska 
energiförbrukningen för sina fartyg och 
därmed klimatavtrycket.

– Vi har valt att ta detta steg för en 
bättre och mer hållbar miljö, säger hon.

Lotten trafikerar tillsammans med 
Lisen som skyttelfärjor över Hammarby-
kanalen i Hammarby sjöstad på uppdrag 
av Stockholms Stads Exploateringskon-
tor. Båda färjorna är i sitt nuvarande 
utförande designade av Sjöstadens plan-

arkitekt Jan Inghe-Hagström. Trafiken 
pågår årets alla dagar och är avgiftsfri 
för passagerarna.

Lotten byggdes 1979 i Parkano i Fin-
land som linfärja för dåvarande Väg- och 
Vattenbyggnadsstyrelsen i Finland och 
sattes i trafik över älven Kitinen i Lapp-
land. Den utrangerade vägfärjan köptes 
till Sverige 2002 och byggdes då om 
till passagerarfärja på Högmarsö varv 
i Stockholms skärgård. Ressel Rederi 
köpte färjan 2005.

pär-henrik sjöström

Nu går Lotten på batterier

Passagerarfärjan Lotten har byggts 
om med elektrisk framdrift. Systemet 
som har installerats är både unikt och 
innovativt. Det ger dubbel miljövinst 
då de installerade litiumbatterierna 
är återvunna och återanvända från 
elbilar.

MILJÖ
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Lotten
Byggd: Parkano, Finland, 1979 som linfär-
ja (på finska lossi) nummer 103.
Ombyggd: Högmarsö varv, Furusund 
2002; Mälarvarvet, Stockholm 2020.
Ägare: Ressel Rederi AB
Dimensioner: 19,9 x 6,7 x 1,6 m
Kapacitet: 120 passagerare

Desirée Ressel von Schéele.

Lotten går i trafik i miljöstadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Odelco AB • Missionsvägen 77 • 167 33 Bromma
08-718 03 00 • info@odelco.se • www.odelco.se 

ALLT INOM STRÖM, 
KONTROLL OCH 
SÄKERHET! 

OAVSETT OM DITT FARTYG behöver 
förbättra delar av elsystemet, du vill övervaka 
bränsleförbrukningen, enkelt kunna se i mörker eller 
ha godkänd nödutrustning, vänd dig till oss!

Med vårt breda sortiment av högkvalitativa produkter 
från tillverkare som Victron Energy, FLIR, Maretron och 
Ocean Signal, kan vi erbjuda lösningar för alla typer av 
fartyg i samarbete med installatörer i hela landet. 
Läs mer på odelco.se.

 

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

Industriella elverk
från 30 till 720 KVa

Helhetslösningar  
för yrkessjöfarten

Kontakta oss för offert

Marina generatoraggregat
från 3,5 till 400 KVa
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Med världen som klassrum

inte hade covid-19 ombord kunde vi hel-
ler inte bli smittade där ute på oceanen, 
något som var avgörande för vårt beslut, 
förklarar Håkan.

En långtur per år
Normalt sett gör Gunilla en långtur varje 
år med byte av besättning i Málaga och i 
Miami.

Det finns plats för 44 elever ombord. 
De har tre olika program att välja bland: 
natur, samhälle och sjöfart.

– Hur skulle vi agera? Det var svåra 
överväganden. Vi beslutade till sist att seg-
la hem Gunilla till Sverige utan att stop-
pa förutom för bunker. Vi kunde bunkra 
i Mexiko, på Bahamas och på Azorerna 
innan Gunilla till sist kunde lägga till på 
Öckerö. Det var många oroliga föräldrar 
som hälsade sina barn välkomna hem. Vi 
gjorde den bedömningen att eftersom vi 

Det är Öckerö Rederi AB som driver 
barken Gunilla på uppdrag av gymnasie-
skolan på Öckerö. Det var redan på 
1980-talet som idén kom upp att varva 
teoretisk utbildning med praktiskt arbe-
te för att förbereda eleverna för en kom-
mande yrkesutbildning. Det var en lång 
process innan alla bitar hade fallit på plats 
men sedan 2010 driver det kommunägda 
Öckerö Rederi AB barken Gunilla.

– Det är ett spännande uppdrag, berät-
tar rederiets vd Håkan Samuelsson. När 
pandemin slog till i februari i år befann 
sig Gunilla på en resa mellan Miami och 
Kuba. En av eleverna hostade lite och 
hade lite feber, men inget allvarligt. Men 
plötsligt var vi inte välkomna någonstans. 

Seglade hem
Det var inte covid-19 som eleven hade fått 
utan vanlig förkylning. Länderna stängde 
sina gränser, inte minst USA.

 
Vi hör ofta att eleverna 
 mönstrar på som barn och 
kommer hem som vuxna 
människor.

Det är inte bara passagerarfartyg som ingår i Skärgårdsredarnas medlemskader 
utan också utbildningsfartyg. Ett av de mera spektakulära är barken Gunilla.

– Trycket på skolan att få en plats på 
denna utbildning är stort och eleven mås-
te ha bra betyg för att komma i fråga, vil-
ket gör att vi bara har ambitiösa elever, 
säger Håkan.

Annorlunda schema
Livet ombord består av fyra timmars far-
tygstjänstgöring följt av åtta timmar av 
studier och sömn. Verksamheten pågår 
dygnet runt.

– I år blir schemat lite annorlunda. 
Den besättning som skulle ha seglat hem 
Gunilla över Atlanten kom aldrig iväg. I 
stället har skolan i sommar anordnat en 
resa till Island för dessa elever med hem-
komst den 3 september. Sedan bär det av 
till Medelhavet. Där kommer Gunilla se-
dan att befinna sig under hela läsåret med 
besättningsbyte i Barcelona eller Málaga. 
Vi kör eleverna med buss från Sverige till 
byteshamnen. På så vis blir vi flexibla om 
något område stänger för pandemin, fyl-
ler Annelie Mumford i, administratör och 
ekonomiansvarig i rederiet.

– Vi är noga med underhållet av vårt 
fartyg. Möjlighet att ersätta Gunilla med 
ett annat liknande fartyg finns inte, säger 
Håkan Samuelsson. Vi har en Volvo D16 
som hjälpmotor, men vi seglar så mycket 
vi kan. Då växer ungdomarna som indivi-
der. Vi hör ofta att eleverna mönstrar på 
som barn och kommer hem som vuxna 
människor.

Byggd av ubåtsstål
Gunilla byggdes 1940 vid Oskarshamns 
Varv som motorseglare för Rederi AB 
Tellus. Varvet hade legat i förhandlingar 
med försvarsmakten om att bygga ubåtar 
och hade beställt hem stål till dessa. Stålet 
 användes i stället för bygget av Gunilla 
och hennes systerfartyg Borgila.

Gunilla var aldrig ute under kriget utan 
låg upplagd i Saltvik utanför Oskars-
hamn. När fartygets redare avled 1953 
sålde dödsboet fartyget till Robert Myr-
sten i Slite och hon fortsatte att gå i Öster-
sjöfartyg huvudsakligen mellan Gotland 
och Oxelösund och Stora Vika. På våren 
1954 förlängdes fartyget vi Falkenbergs 
Varv och blev rent motorfartyg. De tre 
masterna blev två.

En udda sysselsättning för fartyget in-
leddes sommaren 1958 då hon tjänstgjor-
de som bilfärja mellan Oskarshamn och 

Byxelkrok på Öland med två turer varje 
dag. Hon hade passagerarcertifikat för 
349 passagerare och kunde ta med sig 26 
bilar. Det blev succé och egentligen skulle 
det behövts ett större fartyg men hamnen 
i Byxelkrok satte stopp för det.

I januari 1961 såldes hon till Skärhamn 
och fartygets namn ändrades till Monica. 
Från 1965 till 1967 var hon åter hem-
mahörande i Oskarshamn, återdöpt till 
 Gunilla.

Fartyget kom tillbaka till Skärhamn i 
december 1967 då hon inhandlades av 

Ivar Kristiansson. Här blev hon kvar ända 
till 1996. Hon sysselsattes den första tiden 
främst med skeppningar av trävaror från 
Finska viken till England och lera från 
Cornwall till Frederikshavn i Finland. 
Men när sågverken började paketera sitt 
virke behövdes specialfartyg och Gunilla 
fick annan tjänstgöring.

Skolfartyg
I januari 1997 togs fartyget över av den 
ideella föreningen Mot Bättre Vetande på 
Öckerö och fartyget togs till Ö-varvet på 
Öckerö för ombyggnad. Fartyget byggdes 
om till tremastad bark och sattes in som 
skolfartyg. 

Det var många turer kring utbild-
ningen, men sedan 2010 ägs fartyget av 
Öckerö kommun. Sedan 2016 är Håkan 
Samuelsson vd i bolaget.

krister bång

 
Vi beslutade till sist att segla 
hem Gunilla till Sverige utan 
att stoppa förutom för bunker.

Gunilla
Byggd: Oskarshamn, 1940, som motor-
seglare
Ombyggd: Lastmotorfartyg 1954; Bark-
riggat skolfartyg på Ö-Varvet 1997.
Ägare: Öckerö Rederi AB
Dimensioner: 39,6 x 8,3 x 3,2 m
Antal kojer: 44 elever + 11 befäl

Gunilla som motorseglare på 1940-talet och som maskindriven coaster på 1960-talet.

Håkan och Ann-Kathrin på coronaavstånd.

18 ★ Skärgårdsredaren 3 - 20  Skärgårdsredaren 3 - 20 ★ 19 



 
Det är väldigt många saker 
som bubblar och händer och 
det tycker jag är kul.

Målet: fossilfri båttrafik 2030
Till 2030 ska Västtrafik ha helt fossil
fria fordon. Nu pågår planeringen för 
fullt med att ställa om bland annat 
båttrafiken.

Det huvudsakliga målet i Västtrafiks kli-
mat- och miljöplan, som antogs förra året, 
är att kollektivtrafiken i Västsverige ska 
vara helt fossilfri till år 2030. Koldioxid-
utsläppen ska också minska med 90 pro-
cent till 2035, räknat på 2006 års nivåer.

37 båtar
I dag använder Västtrafik en fartygsflotta 
som omfattar 37 båtar på flera olika linjer.

– Vi kör bland annat i södra skär-
gården, mellan Saltholmen och Styrsö/
Brännö, och så kör vi inne i Göta älv, och 
från Strömstad till Koster, från Tuvesvik 
till Käringön, och mellan Öckeröarna. Vi 
har också en mindre båt i Fjällbacka, och 
än så länge har vi även Marstrandsfär-
jan, säger Hanna Björk, hållbarhetschef 
på Västtrafik, och fortsätter:

– Vi samarbetar med flera olika 
aktörer. Käringötrafiken, Koster Marin, 
och Styrsöbolaget till exempel. Den 
senare är vår största samarbetspartner 

på fartygssidan. De kör i älven och södra 
skärgården.

Västtrafik äger än så länge bara fyra av 
fartygen. Det är Carl Wilhelmson som går 
i Lysekil och älvskyttlarna som går mellan 
Stenpiren och Lindholmen med namnen 
Älveli, Älvfrida, och Elvy. Den senare är 
en elhybrid, och Västtrafik hoppas kun-
na göra ett avrop på ytterligare ett sådant 
fartyg.

Inblandning av förnybart
Fartygsflottan drivs framför allt med fos-
silt diesel med viss inblandning av för-
nybart bränsle.

– Men det är fortfarande väldigt fossilt, 
så vi står inför en utmaning i vår fartygs-
trafik. På kortare sträckor är det möjligt 
att elektrifiera fartygstrafiken, och på 
längre sträckor pratar vi om hybridise-

ring med el och flytande biodrivmedel i 
första hand. Men det är inte upp till oss 
att bestämma exakt vilken teknik de ska 
använda när vi upphandlar, utan det för-
söker vi lägga på trafikföretaget, säger 
Hanna Björk.

Upphandlas löpande
Men några förändringar är svåra att göra 
under innestående avtalsperiod. Avtalen 
med de rederier som Västtrafik samarbe-
tar med upphandlas löpande när avtalen 
går ut. Normal avtalstid är tio år.

– Vi håller nu på och förbereder upp-
handling av trafiken i Lysekil. Koster är 
precis klart, Öckerö blir 2023, och åren 
därefter kommer avtalen i Göteborg, sä-
ger Hanna Björk.

Eftersom elektrifiering inte är lösningen 
överallt kommer det även att innebära an-
vändning av flytande biodrivmedel, som 
HVO, för att nå målen. Utmaningen är att 
trygga tillgången på klimatsmart HVO, 
säger Hanna Björk.

– Vi ställer krav i våra avtal på det, att 
den ska ha en viss koldioxidreduktion och 
att den ska ha hållbarhetsintyg och så vi-
dare. Vi följer ju marknaden väldigt noga 

 
På kortare sträckor är det 
möjligt att elektrifiera fartygs
trafiken, på längre sträckor 
pratar vi om hybridisering.

för att se att det verkligen finns tillgång 
till HVO, men vi tror på någon form av 
hybridisering i framtiden för att man inte 
ska använda så mycket HVO.

– Det finns ytterligare ett bränsle, RME, 
som är ett liknande HVO. Det är också en 
möjlighet, säger Hanna Björk.

Viktig för regionen
Hur viktig är båttrafiken för regionen?

– Jätteviktig. För dem som bor på öar-
na är kollektivtrafik helt avgörande för att 
kunna bo och resa därifrån till ett arbete, 
och så vidare, säger Hanna Björk.

Några nya linjer finns det inga planer 
på, men Västtrafik genomför nu en utred-
ning för att se om älvtrafiken kan behöva 
andra sträckningar i framtiden än vad 
som är i dag.

– Vi har en viss typ av trafikering i 
dag och med tanke på utbyggnadsplaner 
kanske den i framtiden inte är den mest 
optimala, så det tittar vi på, säger Hanna 
Björk.

Hon tycker att i ljuset av den diskussion 

som förs om miljö- och klimatfrågor har 
Västtrafiks samarbetspartners blivit mer 
positiva till att vara med och bidra till en 
bättre miljö.

– Det handlar om att man vill ha den 
senaste tekniken och vara med och bidra 
till klimatmålen. Det upplever jag som 
väldigt stort bland våra partners som kör 
trafiken, att man är väldigt intresserad av 
det. Vi får också mycket projektförslag 

och forskningsförslag som gäller just far-
tygstrafiken, så på något sätt så känner jag 
att den ligger i pipeline för något större. 
Det finns ett intresse från flera olika ak-
törer att hitta lösningar för att hitta smar-
tare och energieffektivare lösningar. Det 
är väldigt många saker som bubblar och 
händer, och det tycker jag är kul, säger 
Hanna Björk. 

magnus sandelin 
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Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik.
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Detta unika fartyg sjösattes redan 1856 
och har sedan dess hela tiden gått i trafik 
på Norges största insjö Mjøsa. Skibladner 
ägs av AS Oplandske Dampskibsselskap. 
Entusiasterna i vänföreningen Skiblad-
ners Venner arbetar för att fartyget ska 
kunna hållas i drift nu och i framtiden.

Inför årets säsong genomgick Skiblad-
ner en omfattande reparation som utför-
des av danska Marine Shaft. Årets pas-
sagerartrafik har dock genomförts med 
coronarestriktioner.

Äldst i världen
Det sägs att Skibladner är världens äldsta 
hjulångare i drift. Hon byggdes i Svertige 
på Motala Verkstad 1854–1856 och ge-

nomgick en omfattande ombyggnad 1888 
vid Akers Mek. Verksted. Då förlängdes 
hon med 20 fot och utrustades med ny 
ångmaskin. Denna trippelexpansionsma-
skin på 606 hk dunkar fortfarande på i 
hennes maskinrum  132 år senare och har 
sannolikt många drifttimmar kvar efter 
den senaste grundliga överhalningen.

Innleddes före corona
Reparationen av Skibladner, som även 
kallas ”Mjøsas hvite svane”, inleddes 
i november 2019, innan coronakrisen 
stängde landgränsen. Servicemontörer 
från MarineShaft reste till Norge för att 
ombord på fartyget klarlägga reparation-
ernas omfattning. Hjulångaren låg då 

upplagd för vintern i Gjøvik. Det visade 
sig att det krävdes en större renovering av 
framdrivningsmaskineriet än väntat på 
grund av slitage. 

Personalen från Marine Shaft monte-
rade ned alla rörliga delar i ångmaskinen 
och sände dem till verkstaden i Hirtshals.

Fundamentet för ångmaskinen på 
Skibladner var inte heller helt intakt och 
hade bland annat fått sprickor. Montörer-
na blev kvar i Norge för att reparera dessa 
skador.

Reparation på verkstad
Under tiden hade den demonterade ma-
skinutrustningen nått Hirtshals, varefter 
vevaxel, skovelhjulsaxlar, vevstakar och 
lager kontrollmättes samt undersöktes för 
att finna eventuella sprickor. 

Vevaxeln visade sig vara skev och rä-
tades. Alla lager fick ny vitmetallstöpning 
och samtliga komponenter genomgick 
en omfattande renovering. Därtill fram-
ställdes nya kopplingsmuffar och skovel-
hjulslager.

Verkstadens utrustning för robotsvets-
ning användes för att åtgärda slitage på 
vevaxeln.

Efter montering och slutkontroll av ut-
rustningen sändes den tillbaka till Norge.

 
”Strängt nödvändigt”
När det åter blev möjligt att resa till Nor-
ge återinstallerades utrustningen ombord 
på Skibladner av MarineShafts personal. 
De deltog också på provturen.

– Jag kan lugnt säga att det som har 
gjorts har varit strängt nödvändigt. 
Skibladner blir en mycket tryggare och 
bättre skuta nu, säger maskinchef Jan Hå-
kon Hansen efter renoveringen.

Enligt Skibladners Venner har fartygets 
ångmaskin inte genomgått en lika omfat-
tande renovering sedan den ursprungliga 
byttes ut mot den nuvarande 1888. Pan-
norna byttes ut 1983 och då konvertera-
des fartyget till oljeeldning.

pär-henrik sjöström

132-årig ångmaskin  
blev som ny igen
I Norge är hjulångaren Skiblander närmast en nationell klenod. Efter en genomgri
pande översyn och diverse reparationer är hennes ångmaskineri nästan som nytt.
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FRAKTTRAFIK
– för en levande skärgård

Läs mer på www.styrsobolaget.se

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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Från kust & hav

Branschgemensam standard för passagerartrafiken
Den 13 juni upphävdes regeringens restriktioner för inrikes 
resande och det blir därmed möjligt att återigen resa inom 
landet. För att möta efterfrågan på ett säkert sätt utarbetade 
Skärgårdsredarna och Föreningen Svensk Sjöfart en bransch-
gemensam standard för ett säkert resande under pandemin 
med utgångspunkt i färjerederiernas befintliga säkerhetsrutiner. 
Säkerhetsrutinerna har presenterats och diskuterats tillsam-
mans med Folkhälsomyndigheten, Transportstyrelsen samt 
fackförbunden Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen.

– Säkerhet är och har alltid varit kärnverksamhet för sjöfarten 
och av högsta prioritet. Ombord på de stora passagerarfärjorna 
finns det utrymme som krävs för social distansering och där-
med en säker resa. Genom den gemensamma standarden som 
nu tagits fram vill vi att alla passagerare ska känna sig trygga i 
att man kan semestra med våra fartyg på ett säkert sätt till och 
från samt inom Sverige. Vi har hela tiden en löpande dialog med 
myndigheter för att försäkra oss om att rätt åtgärder vidtas, sä-
ger Rikard Engström, vd Svensk Sjöfart.

En rad konkreta åtgärder och rutiner vidtas både iland och 
ombord på de stora färjerederierna som trafikerar Sveriges 
grannländer, men även nationellt såsom Gotland.

– De stora färjorna har enats om branschgemensamma rutiner 
som införs både innan och under resan, för såväl passagerare 
som personal. Varje rederi har anpassat rutinerna utifrån sina 
egna säkerhetssystem, fartyg, terminaler samt aktuella res-
rutter, säger Carl Carlsson, ansvarig för säkerhet på Svensk 
Sjöfart.

För de mindre fartygen, vilka branschorganisationen 
Skärgårdsredarna representerar, har också flera åtgärder vid-
tagits.

– Vi är måna om passagerarnas och de ombordanställdas sä-
kerhet samt önskar möjliggöra människor att resa på ett säkert 
sätt när nu reserestriktionerna hävs. Därför har vi valt att vidta 
flera åtgärder, säger Anders Werner, vd Skärgårdsredarna.

Färjetrafiken till Gotland ska analyseras
Nuvarande avtalsperiod för färjetrafiken mellan fastlandet och 
Gotland löper ut 2027, men Trafikverket har redan inlett sitt 
förberedelsearbete med en förstudie av tänkbara lösningar. 
Regeringen har gett myndigheten i uppdrag att analysera alter-
nativa modeller för den framtida färjetrafiken till och från Gotland. 
Staten upphandlar färjetrafiken till Gotland för att säkerställa 
tillgång till väl fungerande kommunikationer och skapa förutsätt-
ningar för människor att bo och leva på Gotland.

Sylvia har fått batteridrift
Sightseeingfartyget Sylvia i Stockholm har byggts om till eldrift. 
Installationen har gjorts av El & Marinteknik AB. Sylvia har numera 
en elmotor på 85 kW och batterier på 220 kWh och kan gå 14 tim-
mar i 5 knop eller 8 timmar i 7 knop.

Ny polisbåt till Stockholm från Marell
Båtvarvet Marell i Östhammar har i somras levererat en 
snabbgående patrullbåt av typen Marell M15 till Polisen i 
Stockholm. Den 15 meter långa båten är baserad i Nacka vid 
inloppet till Stockholm. Båten har ett fullintegrerat Volvo Penta-
propulsionssystem D6-440 DPI, vilket ger en fart på 45 knop. 
Marschfart är mellan 30 och 40 knop.

Styrhytten är utrustad med Volvo Pentas Electronic Vessel 
Control 2-system (EVC2) och Glass Cockpit System. Det nya 
EVC2-systemet är designat med hela båten i åtanke. Det är in-
tegrerat med Glass Cockpit System, som ger full överblick och 
kontroll över navigations- och propulsionsdata.
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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.
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The Fjords tar leverans av eldriven passagerarbåt
Det norska rederiet The Fjords har tillfört passagerarfartyget 
Legacy of the Fjords till sin flotta. Hon är systerfartyg till hybrid-
fartyget Vision of The Fjords och helelektriska Future of The 
Fjords. Båtarna är av Seasight-design och har levererats av 
Brødrene Aa. Legacy of the Fjords går i trafik mellan Flåm och 
Gudvangen. Det 42,2 meter långa och 15,5 meter breda katama-
ranskrovet är byggt i kolfiber och passagerarkapaciteten är 400. 
Legacy of the Fjords har två 450 kW elektriska propellermotorer 
som ger en fart på 16 knop. Batteripacken är på 1 800 kWh. 
Batterierna laddas vid en flytande laddningsstation i Gudvangen 
med en 2,4 MW batteripack, vilken ger en laddningstid på cirka 
20 minuter.

Genom Göta Kanal med en laddning
Elbåten Strana har gått genom hela Göta Kanal, från Sjötorp 
vid Vänern till Mem i öster vid Göta Kanals utlopp i Östersjön, 
på en laddning. Den 19 landmil långa färden har framgångsrikt 
genomförts under förra veckan. Bakom dessa projektet ligger 
ett svensk-norskt konsortium. Svenska båtdesigners och båt-
byggare har utvecklat ett lättdrivet skrov med en lättmanövrerad 
elmotorpod, som utvecklats i Norge. Strana är en sju meter lång 
fritidsbåt med plats för åtta personer.

Havstulpanvarning längs Östersjökusten
I augusti gick Svenska Båtunionen ut med en havstulpanvarning 
för hela Östersjökusten, från Skåne upp till och med Gävleborgs 
län. Tillsammans med frivilliga observatörers hjälp ser Svenska 
Båtunionen att havstulpanerna har förökat sig i större utsträck-
ning och det kan vara dags för båtägare att se över sitt skrov om 
det är dags att tvätta bort havstulpanernas larver som nu satt sig 
fast. Syftet med varningen är att få båtägare att använda andra 
metoder mot påväxt än giftig bottenfärg. När varningen skickas 
ut kan båtägaren lätt få bort havstulpanerna genom att tvätta av 
båtbotten, ta upp den på land eller åka in i sötare vatten. Det är 
viktigt att åtgärden utförs innan havstulpanerna hinner bygga sitt 
kalkskal alltför stort och hårt.

Batterier från Echandia Marine i Köpenhamns nya elbåtar
Echandia Marine har levererat DNV-GL certifierade LTO-
batterisystems till fem passagerarfärjor av typen Damen Ferries 
2306 E3. Fartygen ingår i Köpenhamns lokaltrafik och opereras 
av Arriva på uppdrag av Movia.
Stadens nya eldrivna ”havnebusser” har inga utsläpp av CO2, 
NOx eller partiklar. Med elfärjorna i drift uppger Movia att de to-
tala utsläppen från Köpenhamns kommuns kollektivtransporter 
minskar med 14 procent för NOx och 44 procent for partiklar.

De nya färjorna har kapacitet för 80 passagerare vardera, vilket 
är 20 fler än i någon av de tidigare passagerarbåtarna. Två el-
motorer ger en effekt på 55 kW till vardera av de två propellrarna 
med fasta blad. Batterierna är på 120 kWh och med ett integre-
rat, automatiserat snabbladdningssystem på bryggorna kan de 
laddas på sju minuter. Skrovet är byggt i stål och förskeppet har 
förstärkts för att även klara isförhållanden.

Färjorna är 23,3 meter långa och 5,6 meter breda. Djupgåendet 
är 0,9 meter. Farten är 8 knop. Havnebusserne i Köpenhamn 
transporterar årligen cirka 700 000 passagerare. Fyra av båtarna 
ingår i den normala turlistan och en är reservbåt.

Samarbete för hållbara transporter
Stockholms Hamnar, Hutchison Ports Stockholm, Mälarhamnar 
och Wallenius Marine utvecklar ett samarbete för att starta 
Mälarpendeln. Det handlar om inlandssjöfart mellan Stockholm 
Norvik Hamn och Mälarhamnarna i Västerås och Köping.

– Vi tror på kraften i partnerskap och att flytta last från land 
till sjö. Tillsammans kan vi möjliggöra hållbara transporter i 
Mälardalen, och därför är det här projektet högintressant för oss, 
säger Göran Söderdahl, Senior Commercial Manager, Wallenius 
Marine AB.

Om varorna transporteras sjövägen direkt till Stockholm Norvik 
Hamn och sedan vidare i Mälaren till Mälarhamnarna avlastas de 
i dag hårt belastade vägarna och järnvägarna vilket bidrar till mer 
hållbara transporter i Mälardalen, uppger Stockholms Hamnar.
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RLivet till sjöss ställer krav.

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

driver både 
båtar och affärer.

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

• Båtlyft upp till 90 ton
• Torrdockning inomhus upp  

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

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

båtar upp till 90 ton

Välkomna till oss!
Öregrund Marine Sevice AB

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

www.oregrundmarine.se

NORTHERN ENERGY & SUPPLY

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

Vill du veta mer? 
Hör av dig till vår 
säljare Cornelia Ahlström.

cornelia.ahlstrom@n-e-s.se

+46 (0) 761 80 80 53

Northern Energy & Supply AB, Fiskebäcks Hamn 22, 42658 Västra Frölunda, Sweden
Phone: +46 (0) 31 31 00 270, Duty: +46 (0) 761 80 80 50
order@n-e-s.se, www.n-e-s.se
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Linje 83 ger snabbare och tätare pendelbåtstrafik
Den 17 augusti startade den nya pendelbåtslinjen mellan 
Vaxholm–Stockholm som har fått namnet Linje 83. Linjen kom-
mer att skapa snabbare och tätare sjötrafik från Vaxholm in till 
Stockholms centralare delar och vice versa. Liksom på övriga 
pendelbåtar kommer det finnas möjlighet att ta med cykel om-
bord. Det skapar möjlighet till blandpendling och att snabbt ta sig 
vidare till sin slutdestination från Strömkajen.

– Med Vaxholmspendeln tar vi ett nytt stort steg i 
Stockholmsregionens pendelbåtsutbyggnad. När trängseln 
ökar på både vägar och spår är min vision att vi ska använda 
våra äldsta vägar, vattenvägarna, bättre. Jag är stolt och glad 
över att vi nu kan starta en pendelbåtslinje mellan Vaxholm 
och Stockholm, men vill samtidigt påminna om att vi under den 
närmaste tiden behöver resa med försiktighet, säger Gustav 
Hemming, skärgårdsregionråd (C) med ansvar för sjötrafik i 
Region Stockholm.

I tidtabellen för Linje 83 finns två linjer. En snabblinje, L83X, 
som trafikerar färre bryggor mellan Vaxholm och Stockholm och 
därför får en snabbare restid, samt den vanliga L83 som trafikerar 
de bryggor Vaxholmspendeln tidigare stannat vid. Resan med 
L83X tar 55 minuter och med L83 1 timme 15 minuter.

– Kollektivtrafiken behöver inte bara ha som mål att transpor-
tera människor från punkt A till punkt B, utan kan också leverera 
något extra i vardagen. I vår region har vi en unik möjlighet att 
använda våra vattenvägar. Att ta pendelbåten på morgonen ger 
en bra start på dagen, möjlighet att jobba ombord samtidigt som 
man guppar fram på havet bland vackra omgivningar. Det är extra 
bra när båten nu kan konkurrera med övriga restider i kollektivtra-
fiken och att man kan ta med sig cykeln, säger Gustav Hemming.

Även kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm gläds åt den 
nya pendelbåtslinjen.

– Det här är en välkommen satsning i skärgårdens huvudstad 
Vaxholm. Självklart bör vi använda vattenvägarna på ett helt an-
nat sätt än vad som gjorts hittills. Pendelbåten blir ett attraktivt 
färdmedel som ökar livskvalitén för alla pendlare, minskar träng-
seln på vägarna och underlättar för vårt näringsliv som kan er-
bjuda attraktiva pendlingsmöjligheter för anställda. Att du dess-
utom kan ta med cykel underlättar ett hållbart resande från dörr 
till dörr. Jag är väldigt glad för den här satsningen, säger Malin 
Forsbrand, kommunstyrelsens ordförande (C) i Vaxholm.

Linjen är en del av SL-trafiken och resenärer kan resa med sitt 
SL-kort.

En annan ny linje kommer gå från Ålstäket i Värmdö via Nacka 
till Stockholm och den beräknas starta våren 2022. Pendelbåtarna 
ska gå på försök under två års tid med möjlighet till förlängning.

Gustav Hemming, skärgårdsregionråd (C); Malin Forsbrand, kom-

munstyrelsens ordförande  (C) i Vaxholm; Peter Fyrby, vd för Blidö-

sundsbolaget; Michaela Haga, ordförande (C) för Sjötrafikutskottet i 

Region Stockholm.
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Sjöfartsverket tar fram strategi för utveckling av farleder
Sjöfartsverket har tagit fram en strategi för hur de svenska far-
lederna ska utvecklas till år 2030. Strategin ska ge en systematik 
och enhetlighet i hur förvaltningsarbetet sker mellan avdelningar 
och affärsområden och i tillämpliga delar externa parter. I arbetet 
med strategin tas även hänsyn till att Transportstyrelsen har rätt 
att utfärda föreskrifter gällande farleder.

Det övergripande målet för strategin är att Sjöfartsverket ska 
kunna leverera farleder som på bästa sätt bidrar till de trans-
portpolitiska målen som helhet inom ramen för Sjöfartsverkets 
instruktion och ekonomiska resultatkrav. Strategin ska även bidra 
till Agenda 2030 som innehåller internationellt överenskomna 
ekonomiska, sociala och miljömässiga globala mål.

– Syftet med den farledsstrategi Sjöfartsverket har tagit fram 
är dels att peka ut riktningen för framtidens arbete med farleder, 
dels att vara ett beslutsstöd för att alla inom Sjöfartsverket ska 
ha ett enhetligt arbetssätt gällande farleder, projekt, utveck-
ling och förvaltning, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör på 
Sjöfartsverket.

Integrerad europeisk infrastruktur för vätgas är vägen framåt
En grupp av elva europeiska gasinfrastrukturföretag från nio EU-
medlemsstater presenterade i somras en plan för infrastrukturen 
för vätgastransport. Enligt den visar nya undersökningar att be-
fintlig gasinfrastruktur kan modifieras för att transportera vätgas 
till ett överkomligt pris. Detta offentliggörande kom en vecka efter 
att EU-kommissionen publicerade sin vätgasstrategi där man un-
derstryker behovet att skapa ett särskilt gasnät för vätgas.

Planen har utvecklats av Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, 
Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Snam, Swedegas 
(Nordion Energi) och Teréga, och stöds av Guidehouse. 
Företagens prognos är att ett nätverk gradvis kommer att ta 
form från mitten av 2020-talet till ett 6 800 km långt gasnät år 
2030 som kopplar samman existerande vätgaskluster. Till år 
2040 förutses vätgasnätet ha växt till en sträcka på 23 000 km 
där 75 procent består av konverterade naturgasledningar som 
sammankopplats med nybyggda ledningar (25 procent). Två pa-
rallella gasnätverk kommer då att vara på plats, ett nätverk för 
vätgas och ett för biogas. Nätverket för vätgas kan användas för 
storskalig transport över längre sträckor på ett energieffektivt 
sätt, samtidigt som behov av import tillgodoses, uppger Nordion 
Energi i ett pressmeddelande.

Kostnaden för att bygga nätverket uppskattas till mellan 27 
och 64 miljarder euro. Kostnaden uppskattas vara mellan 0,09 
och 0,17 euro per kg vätgas per 1 000 km, vilket innebär att vät-
gas kostnadseffektivt kan transporteras över längre sträckor 
i hela Europa. Det relativt breda intervallet i uppskattningen 
beror till största del på osäkerhet (beroende på läge) vad gäller 
kompressor kostnader.

– Vätgas spelar en avgörande roll i energiomställningen och 
kommer också att vara viktig i Sverige framåt, säger Hans 
Kreisel, vd på Nordion Energi.
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Tenö Varv AB och Simrishamns Varv AB  
samverkar sedan tid tillbaka under samma  
paraply och är två av de största aktörerna längs  
den svenska östkusten, från Österlen i söder  
till Bottenhavet i norr.

Välkomna till oss!

Andreas och Björn med personal

Kvalitet,  
kunskap  
och kunden  
i fokus!

EcoPar Marin
Ultrarent 
miljöbränsle 
för dieselmotorer

●  90% minskning av cancerframkallande 
ämnen i avgaserna

●  Binder ingen fukt – inga bakterier i 
tanken

● Lukt- och sotfria avgaser

●  Giftfritt – oskadligt för alla levande 
organismer

● Biologiskt nedbrytbart i naturen

●  Högre energiinnehåll – minskar bränsle- 
förbrukningen

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

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

Ny radarantenn från Garmin
Garmin lanserar en ny radar GMR Fantom 254 och 256 med fyra 
respektive sex fots radarantenn. Men en solid-state effekt på 
250 W och ett detekteringsområde på 20 till 96 sjömil överträffar 
Garmin Fantom 254/256 till och med 25 kW magnetronradar  ge-
nom att maximera energi och avståndsupplösningen genom att 
använda teknologi för pulskompression, uppger Garmin. Genom 
att kunna smalna av horisontell strålbredd skapas en högupplöst 
bild och högkänslig måldetektering. Alla funktioner för radarn 
styrs med en Garmin-plotter.

Wärtsilä designar och utrustar två batteridrivna färjor
Wärtsilä har tecknat avtal om att designa och utrusta två ut-
släppsfria färjor med bl a batteridrivet propulsionssystem och 
laddningsutrustning ombord och i land. De ska byggas för norska 
Boreal Sjö på Holland Shipyards i Nederländerna för leverans 
hösten 2021. Färjorna blir av double-ended typ. Den ena blir 30 
meter lång med kapacitet för 10 bilar och 100 passagerare, med-
an den andra blir 50 meter lång med kapacitet för 35 bilar och 
149 personer, inklusive besättning. 
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Bli medlem i Skärgårdsredarna!
Skärgårdsredarna arbetar för att förbättra villkoren för rederier i inrikes sjöfart.
Vi verkar för bra näringsvillkor, ett begripligt och rimligt regelverk samt informerar internt och externt  
om branschfrågor. Vi gör också gemensamma upphandlingar vilket ger förmånliga medlemsavtal.  
Skärgårdsredarnas medlemsförsäkring är specialanpassad för branschen och har konkurrenskraftiga  

premier och villkor. 

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

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

 Peter Hartford, Hartford Rederi AB

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

Stena Line inför munskydd på Danmarksfärjorna
Stena Line inför krav på att bära munskydd på samtliga färjor 
från Sverige till Danmark. Kravet berör färjelinjerna Göteborg–
Frederikshavn och Halmstad–Grenå och är en följd av att danska 
myndigheter infört krav på munskydd i kollektivtrafiken, vilket 
inkluderar färjor.

Nya miljökrav för persontransporter
Den 9 september presenterades nya miljökrav på person-
transporter från miljömärkningen Bra Miljöval. Bakgrunden till 
nya krav är utveckling av färdmedlens teknik och förändrade 
resmönster. Genom att kraven nu även har anpassats efter olika 
färdsätt kan miljömärkningen driva på respektive bransch till 
ett mer hållbart transportsystem. Bra Miljöval-miljömärkning för 
persontransporter har funnits sedan 1994. Syftet med miljömärk-
ningen är att minska transporternas negativa påverkan på miljön. 
Fram till nu har kraven varit desamma oavsett färdsätt, men 
dessa skiljer sig nu åt.

– Genom att ha anpassade krav för respektive färdsätt kan vi 
enklare driva på utvecklingen av ett hållbart transportsystem. 
Förhoppningsvis kommer det att hjälpa resenärer och upphand-
lare att välja transporttjänsterna med lägst miljöpåverkan. De oli-
ka färdsätten är cykel- och bildelning, taxi, långfärdsbuss, stads- 
och regionbuss, spårtrafik och fartyg, säger Eva Eiderström, chef 
Bra Miljöval.
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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

SKÄRGÅRDSREDARNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

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

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

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

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

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

Säkerhetsutbildning 
för Er säsongspersonal 

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

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

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

övningsfl ott ar, överlevnadsdräkter och brand-
bekämpningsutrustning. 

Vi erbjuder dig som medlem i Skärgårdsredarna 
säkerhetsutbildningar under 2019 

ti ll förmånligt pris.

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

i Långedrag, Göteborg

• På Norra Idskär, strax söder om Vaxholm

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

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

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

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

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

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

www.sjoutbildning.se
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Transportstyrelsen återupptar utskick av pausade fakturor
Under våren pausade Transportstyrelsen utskick av fakturor 
för vissa tillstånd, tillsyn och registerärenden. I juni började 
Transportstyrelsen återigen att skicka ut fakturor på ansök-
ningsavgifter, det vill säga avgifter som behöver betalas in till 
Transportstyrelsen för att myndigheten ska kunna pröva en 
ansökan. Med start vecka 35 skickar Transportstyrelsen även 
ut de fakturor som avser avgifter för bland annat tillsyn och regis-
terhållning som tidigare pausats. Utskicket av de pausade faktu-
rorna bedöms pågå under september. Fakturorna kommer att ha 
förlängd betalningstid, 90 dagar mot normala 30.

– Vi är förstås medvetna om att situationen är fortsatt an-
strängd för många aktörer inom transportsektorn, pandemin är ju 
inte alls över. Men vi måste återuppta vår fakturering, inte minst 
är det viktigt att vi skickar ut fakturorna för årsavgifterna för 2020 
i år. Vi skickar därför ut fakturorna, med förlängd betalningstid till 
90 dagar i de fall där det är möjligt, säger ekonomidirektör Rosie-
Marie Fors.

Regeringen låter utreda livsvillkoren ombord
Transportstyrelsen får i uppdrag att utreda arbets- och levnads-
villkor ombord. De ska också föreslå säkerhetshöjande åtgärder 
och kontrollmöjligheter som kan bidra till en mer säker, hållbar 
och effektiv sjöfart. Målsättningen är att stärka den svenska sjö-
fartens konkurrenskraft, anger regeringen.

Bakgrunden är att Transportstyrelsen har identifierat brister 
i skydd mot olyckor, undermåliga arbets- och levnadsvillkor för 
personal ombord och förekomst av trakasserier av anställda på 
fartyg som trafikerar svenska farvatten.

Person- & Företagsnytt Transportstyrelsen

Heléne Mellquist ny vd  
för Volvo Penta
Heléne Mellquist har utsetts 
till vd för Volvo Penta och 
medlem i ledningsgruppen 
för Volvokoncernen. Hon 
inledde sin karriär på just 
Volvo 1988 och har närmast 
varit chef för den europeiska 
divisionen av Volvo Trucks. 
Hon har haft flera ledande 
roller inom Volvokoncernen 
och blir nu alltså chef för 
Volvo Penta, där hon efter-
träder Björn Ingemanson 
som avgår med pension i 

september. Heléne Mellquist var åren 2012–2015 vd för rederiet 
Transatlantic.

Furuno köper Emri
Furuno, som levererar navigations- och kommunikationssystem 
förvärvar det danska företaget Emri A/S, med autopiloter, styr-
kontroll, joystick, dynamiskt positioneringssystem och manö-
versystem som specialitet. Emri bildades 1972 och är baserat i 
Herlev i närheten av Köpenhamn.

Thor Shipping förvärvar Svecon Freight
Thor Shipping & Transport förstärker sin marknadsposition och 
fortsatta tillväxt genom förvärv av det Gävlebaserade bolaget 
Svecon Freight samt systerbolagen Gävle Skeppsklarering och 
Andersson & Lundqvist.

Alfa Laval lämnar uppköpserbjudande till Neles aktieägare
Alfa Laval AB (publ) och finska Neles Abp har den 13 juli 2020 
träffat ett samgåendeavtal enligt vilket Alfa Laval ska lämna ett 
frivilligt rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande 
avseende samtliga emitterade och utestående aktier i Neles 
som inte innehas av Neles eller något av dess dotterbolag. Neles 
aktieägare kommer genom uppköpserbjudandet att erbjudas 
ett kontant vederlag om 11,50 euro för varje utestående aktie i 
Neles, vilket värderar samtliga aktier i Neles till omkring 1 727 
miljoner euro. De medlemmar av styrelsen för Neles som har del-
tagit i beslutsfattandet har enhälligt beslutat att rekommendera 
Neles aktieägare att acceptera uppköpserbjudandet.

Neles tillhandahåller lösningar och tjänster inom flödeskon-
troll. Neles kunder är verksamma inom olje- och gasraffinering, 
massa, papper och bioprodukter, kemikalier och andra process-
industrier. Neles började handlas som ett separat bolag i juni 
2020 i samband med en partiell delning av Metso Abp.

Louise Ek till Seably
Louise Ek har anställts som 
Customer Success Manager 
på Seably AB, ett utbildnings-
bolag helägt av Föreningen 
Svensk Sjöfart. Hon rekryte-
rades direkt från Chalmers 
sjöingenjörsutbildning, som 
hon just avslutat. Louise Ek 
kommer att arbeta nära kun-
derna, hjälpa till med att ana-
lysera internutbildningsbehov, 
agera projektledare i kurspro-
duktioner och säkerställa att 
projekten blir framgångsrika. 
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BÅT & MASKINTJÄNST AB
Lennart Ivarsson  Mobil +46 (0)70-719 63 86

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

Service och Reservdelar 
Över 20 års erfarenhet av service och 

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

Vår verksamhet omfattar 
de � esta förekommande genset 

och framdrivningsmotorer.

Vi tillhandahåller även diagnostik, 
service, underhåll och reservdelar till 

sprinklermotorer, där Iveco/FPT 
är marknadsledande.

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

CENTA MOVES

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

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

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

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

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

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

TRYCKLAGER
Elastiskt monterade
För propellertryck 
8 – 120 kNm

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

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

FLEXIBLA KOPPLINGAR TILL MARINA APPLIKATIONER

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

Stefan Sedersten köpte Caterpillar Pro-
pulsion AB från Caterpillar Luxembourg 
Sarl genom det egna holdingbolaget 
Gula Skrinet AB. Han såg möjligheten i 
ett läge där världsmarknaden för propel-
lerteknik har börjat gå nedåt, inte minst 
på grund av pandemin.

– Det finns en överkapacitet av tillver-
kare i världen och då är det många som 
ser över sin verksamhet. Då dök detta 
upp som en möjlighet, säger han.

Koncentreras till Öckerö
Tidigare har bolaget haft tillverkning 
både på Öckerö och i Singapore. Nu 

kommer produktionen i Singapore att 
avvecklas och i stället gör företaget en 
nysatsning på Öckerö. Planen är både 
att anställa i Sverige och att bygga en 
ny anläggning som ska stå klar nästa 
år för bland annat montage och test av 
thruster produkter. 

– Det är två sidor av myntet, nedlägg-
ning på ett ställe och satsning här. När vi 
tog över var vi närmare 300 personer, nu 
kommer vi att landa på strax över 200.

Både flytten och företagsaffären är ett 
steg i en utveckling under de senaste åren 
där sättet som ett fartyg beställs på har 
förändrats. Tidigare har en redare satt 
upp en kravspecifikation och sedan låtit 
varv och underleverantörer möta den.

Vill komma närmare kunderna
Nu handlar det mycket mer om skräd-
darsydda beställningar där redarna vill 
ha ett fartyg för en viss typ av trafik-
profil. Det är där som Stefan Sedersten 

menar att Berg Propulsion AB har en roll 
att fylla.

– Vi kan supporta redaren i att designa 
energi- och miljömässigt effektiva 
system. Redarna har blivit mycket mer 
kompetenta i dag. De har lagkrav på sig 
från bland annat IMO som tvingat dem 
till att vidta åtgärder vilket gjort dem till 
mer kompetenta beställare, säger han.

Berg Propulsions huvudmarknad är 
för ställbara propellrar. De riktar sig 
till rederier inom allt från fiske till tank, 
roro och offshore och har bland annat 
Thun, Wisby Tankers, Stena och Viking 
Supply som kunder. Genom att satsa på 
att centralisera verksamheten på Öckerö 
hoppas de kunna komma närmare sina 
kunder.

– Vi gör en nysatsning på produkt-
support i Skandinavien för att nå dem 
som redan har vår utrustning. Det är en 
jätteviktig kundkontakt för oss.

Läge för förändring
Stefan Sedersten säger att bolaget har haft 
mycket nytta av att ha Caterpillar som 
ägare sedan de köpte verksamheten under 
2013, men att de nu vill bredda sig.

– Vi har kunnat matcha våra produk-
ter mot deras motorserier och nu hoppas 
vi kunna hitta lösningar för fler motoral-
ternativ och samarbeten med andra i 
större utsträckning, säger han.

Trots pandemin menar han att det är 
rätt läge för förändringen nu.

– Vi tror att vi förstår varför vi har 
möjligheten att lyckas bättre på markna-
den och det är att den här typen av pro-
dukter ska säljas i direktdialog mellan 
kund och användare. Den ska skräddar-
sys, inte bara efter fartygets design utan 
också efter sättet som den ska användas 
på, säger han.

Vill se kluster på Öckerö
Att det finns många rederier i Göteborgs-
regionen gör Öckerö till en lämplig plats, 
men också att det finns kompetens genom 
bland annat Chalmers. 

– Vi har ett väldigt framgångsrikt sam-
arbete där vi tar hit minst en exjobbare 
per år och de har fått fortsätta jobba 
hos oss i stor utsträckning, säger Stefan 
Sedersten.

Genom att den maritima tekni-
ken fortsätter att utvecklas med mer 
komplexa fartyg och olika typer av 
bränsle tekniker, så ser de behov av ökad 
samverkan.

– Vi kommer att behöva ha mer 
kontakt med framstående maritima 
teknikbolag. I dagsläget finns ingen riktig 
hotspot för den typen av företag så nu 
hoppas jag att det vi gör kan bli starten 
på ett maritimt kluster på Öckerö.

christopher kullenberg rothvall

Stefan Sedersten har en vision om Öckerö som ett framtida maritimt kluster.

 
Jag hoppas att det vi gör 
kan bli starten på ett maritimt 
 kluster på Öckerö.

I somras stod det klart att Berg Propulsion AB har gjort comeback och återigen 
blivit ett svenskt bolag. Det efter att den tidigare operativa chefen och minoritets
ägaren Stefan Sedersten köpt Caterpillar Propulsion AB.

C
H

R
IS

TO
P

H
E

R
 K

U
LLE

N
B

E
R

G
 R

O
T

H
V

A
LL

TORPEDERINGAR, MINSPRÄNGNINGAR OCH OLYCKOR

JAKTEN PÅ DEN STÄNDIGE ÄVENTYRAREN EVERT TAUBE

Svenska Orient Linien har seglat genom två världskrig vilket återges med all dramatik 
i denna bok där minsprängningar och torpederingar var den verklighet som drabbade 
seglande sjöfolk, anhöriga samt aktiva rederier. Man seglade för att försörja Sverige 
med livsviktiga produkter och för att säkra svensk industriproduktion.

Evert Taube hade en målinriktad arbetsgång för sitt prosaskrivande, vilken han följde under 
hela sin långa karriär. Först skrev han ett antal tidningsartiklar, därefter publicerade han 
dem i bokform. Som livsnjutare var han ständigt redo för nya eskapader.

Starka personbeskrivningar av samarbets-
partners som den kände agenten och re-
daren Eugen Eugenides och maskinisten 
Arvid Gallon. Olyckor drabbade SOL och 
ibland ofattbara sådana. Tragedin i Turkiet 
berättar om när SOL:s Naboland kolliderar 
med den turkiska ubåten Dumlupinar i Dar-
danellerna – en ren olycka som tog 81 tur-
kiska besättningsmän. Följderna för kapten 
Lorentson blev mycket kännbara. Svenska 
Orient Linien har seglat under många ägare 
från Broströms till Transatlantic och senare

Bylock & Nordsjöfrakt för att i tidigt 
2000-tal ingå i Imperial Shipping. Genom 
bildningen av ett nytt rederi bygger nu 
Wallenius SOL två stora RORO-fartyg i 
Kina vilka skall ta gods från Östersjön och 
Bottenviken veckovis ner till Nordtysk-
land, Holland, Belgien och London samt 
åter norrut. Samarbetet mellan parterna 
Wallenius och SOL är perfekt med Walle-
nius teknikkunnande och SOL:s kunskap i 
dessa laster och trader. Ägare är idag J.A. 
Kjellberg & Söner AB.

I På kryss med Taube seglar Litteratur-
vetaren David Anthin och Trubaduren 
Martin Bagge inte bara i Taubes kölvatten 
längs västkusten, de följer också hans ar-
betsgång genom att här återanvända tjugo 
tidigare tryckta artiklar från sidan Värl-
dens gång i Göteborgs-Posten.

Ombord på kosterbåten ”Flory” får lä-
saren följa med till en rad livsavgörande
platser för nationalskalden: Göteborg, Vinga, 
Smögen, Hållö, Marstrand, Ängön med 
fl era.

 Fil. dr Anthin har dessutom komplette-
rat med en hel del nyskrivet material, vil-
ket sammantaget gör denna bok till den 
hittills mest ingående studien över Tau-
bes västkustdiktning. I texterna framgår 
inte bara vilken stor betydelse västkusten 
hade för Taubes konstnärskap, det blir 
också tydligt hur han själv har inspire-
rat människor med olika slags bakgrund 
längs hela denna kust. Förhoppningsvis 
kan den här boken bidra till att han seglar 
in i fl er människors liv.

förhandsbeställ • 299 kr

Banehagsgatan 15 | 414 51 Göteborg
breakwater.se | info@breakwater.se
+46 31 722 74 80
Plusgiro: 192366-3, Bankgiro: 463-8417

Vi erbjuder leverans via DHL och PostNord. 
Du kan även välja att hämta ditt paket på 
vårt kontor/butik i Göteborg.

förhandsbeställ • 249 kr

ÅTTA NATIONER RUNT ETT HAV, HISTORIA I KARTOR OCH BILDER
Kungen som blev sjörövare. Sjörövaren som blev en legend. Kusinernas kamp om 
herraväldet på Östersjön. De tusen vraken på Östersjöns botten. Gasledningen som 
förenade öst och väst men splittrade en värld.

Östersjön på kartan är en spännande resa i 
tiden och en fascinerande guide till Öster-
sjöns värld från medeltiden till i dag.
 På Östersjöns vågor har både ensamma 
äventyrare och mäktiga fl ottor mötts. På 
ett medryckande sätt berättar boken om 
århundraden av växelverkan över havet – 

om kunskaper, färdigheter och varor som 
har format världen och världsbilden längs 
Östersjöns kuster.

Via kartorna får vi en fördjupad förstå-
else för Östersjön. Här serveras ett genom-
tänkt urval historiskt betydelsefulla kar-
tor och aktuella kartor från vår egen tid. praktverk • 319 kr
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Beställ redan idag! 
SKÄRGÅRDSREDARNAS ILLUSTRERADE 
SKEPPSLISTA 2020 endast 290:-

GÖR SÅ HÄR: Betala 290:- till bankgiro 5526-7371. 
Kom ihåg att uppge namn och adress dit beställningen  
ska postas. 
www.skargardsredarna.se

SKEPPS- 
LISTAN

KOMMER
UT I JUNI 

2020

Den 9 september arrangerade SMTF till-
sammans med Skärgårdsredarna en digital 
sjöfartsmässa. Under den  rådande corona-
pandemin fanns det önskemål från bran-
schen att prova ett nytt koncept i form 
av en digital mässa för att skapa affärs-

relationer och intresse för utställarna.
Utställande företag var COT AB, CM 

Hammar, Majnabbe Motor Diesel Servi-
ce, FKAB Marine Design, Swedeship, Ra-
mantenn, TransAuto, Lifefinder och Örn 
Marketing AB. 

Mässan började med att Fredrik von 
Elern, verksamhetschef för SMTF, och 
Anders Werner, vd för Skärgårdsredarna, 
hälsade besökarna välkomna till den digi-
tala mässan.

Ann-Sofie Ankarcrona, projektledare 
för DSM, berättade om Donsö Shipping 
meet som hålls vartannat år och nästa 
gång 7–8 september 2021. 

Pia Sandvik, vd för Rise, öppnade där-
efter mässan för cirka 30 deltagare och 
konstaterade bland annat corona har fört 
med sig en accelererad digitalisering.

Därefter öppnade utställarna sina 
montrar och deltagarna fick möjlighet att 
besöka utställarna under dagen. Varje fö-
retag startade en ny företagspresentation 
varje halvtimme och därefter fanns det 
möjlighet till frågor och framtida affärs-
förslag. 

Mässan avslutades med att utställare 
och deltagare samlades i lobbyn igen för 
kortare genomgång av dagen. 

Sammanfattningsvis var deltagare och 
utställare nöjda med upplägget och An-
ders Werner avslutade med att påminna 
alla om att även boka in Skärgårdsredar-
nas leverantörsmässa 7 oktober 2021 i 
Göteborg. 

nina yngve

Digital sjöfartsmässa

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

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

BRONSPROPELLRAR
För alla behov!

BRONSPROPELLRAR

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

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

Vattensmorda propelleraxeltätningar

Marindieselmotorer och elverk 
Kompakta!  Moderna!  Driftsäkra!

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

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

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

Vattensmorda 
propelleraxeltätningar Trycklager & CV-axlar

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

Oljekylare, värmeväxlare 
& laddluftkylare

Fasta propellrar
”Mikado”

Elmotorer för 
marin framdrivning
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För kommersiella båttransporter i 
Stockholms skärgård med mindre 
båtföretag och taxibåtar testades under 
sommaren ett digitalt verktyg som 
tagits fram för såväl besökare som för 
båtföretag. Genom en digital samord-
ning får företag med båtar fler affärer 
och skärgården kan arbeta hållbart med 
att få besökare på fler platser och även 
skapa en låg tröskel för ovana att åka ut 
i skärgården.

Varför lanserades denna app?
– Denna idé kring en taxibåtapp har legat 
på bordet under lång tid, men blev ett nöd-
vändigt tillägg nu under coronakrisen för 
att försöka sprida ut resenärerna på våra 
sjövägar. Vi vet inte hur situationen ser 
ut nästa år gällande smittspridning, men 
oavsett ger appen ett lyft åt skärgårdens 

näringsliv och möjliggör för besökare och 
boende att planera sin resa på enklast och 
smidigast sätt. 

Har den fungerat som det var tänkt?
– Man ska komma ihåg att detta var en 
chansning där man försökte få igång ett 
projekt som skulle tagit ett år på tre må-
nader. Projektet har genomfört tester i om-
gångar och upptäckt brister som vi rättat 
till, vilket var ganska väntat när det gäller 

ett pilotprojekt. Efter några justeringar 
har fem taxibolag anslutit sig vilket är bra, 
men vi vill ju såklart ha fler till nästa år.

Har det varit många användare?
– Vi vet inte det ännu men troligtvis inte 
riktigt lika många som vi hoppades på 
med anledning av de barnsjukdomar vi 
led av i början. Denna pilot har dock lagt 
en bra grund inför sommaren 2021 när 
vi kör igen.

Har ni fått respons från kunder och/eller 
båtföretag?
– Projektet har jobbat nära företagen i tes-
terna för att se vad som funkar och inte. 
Samtidigt vet vi att det är många kunder 
som hittat till bolagen i sommar så kom-
munikationen har fungerat väl.

Var appen i bruk endast under somma-
ren (projektet är ju en pilot)?
– Piloten löpte under sommaren 2020 och 
börjar igen sommaren 2021.

Vad händer nu, hur går man vidare?
– När piloten är klar är tanken att den ska 
verka helt på sin egen hand och bli den 
första i sitt slag till sommaren 2021.

pär-henrik sjöström

Gustav Hemming, tillväxt-  
och samhälls planeringsregionråd (C) 
Hur har taxibåtappen tagits emot?

Hallå 
där…

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

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Annons från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belönar

Motorman Ted Litens har tillverkat en portabel plattform som 
minskar påfrestningarna för både knän och rygg vid arbeten på 
huvudmaskin. För den sinnrika uppfinningen tilldelades han 
15 000 kronor av Sjömanshusstiftelsen på belöningsdagen 2019.

Med över 20 år i yrket har Ted Litens tillbringat åtskilliga timmar 
ståendes på knäna ovanpå de heta plåtarna på fartygens 
huvudmaskiner för att utföra underhållsarbete. Den arbetsställ-
ningen sliter inte bara på knäna som blir hårt belastade av både 
kroppstyngden och värmen, det blir också tungt för ryggen som 
måste hållas krökt större delen av tiden för att kunna komma åt. 

– Hela kroppstyngden hamnar på knäna och är man dessutom 
lite överviktig blir det väldigt påfrestande, säger Ted Litens 
som jobbar i rederiet Tarbit Shipping. Att gå igenom alla åtta 
cylindrar tar ungefär en halv dag och det behöver göras mellan 
tre och fyra gånger per år, beroende på hur många gångtimmar 
maskinerna har.

När Ted Litens för ett par år sedan åter satt ovanpå plåtarna i 
maskinrummet, den gången ombord på M/T Stella Vega, slogs 
han av tanken att det kanske fanns något sätt att underlätta 
arbetet på. 

– Jag hade gjort det här många gånger förut, men den här 
gången fick jag nog, säger han. Jag började fundera över olika 
lösningar och fick nästan direkt upp en bild i huvudet av hur det 
skulle kunna gå till. 

Av stålskenor, vinkeljärn och annat material som fanns ombord 
tillverkade han en ram, måttanpassad efter bredden på topplocken. 
Sedan placerade han ramen ovanpå plåtarna och täckte med en 
stabil träskiva. I ramen svetsade han fast rörhylsor som montera-
des över två topplocksbultar. Den främre delen hölls uppe med 
hjälp av stödben.

– Själva konstruktionen är nästan löjligt enkel, men den gör 
jobbet så mycket lättare. Man slipper värmestrålningen från plåt-
arna, kroppstyngden fördelas på hela underbenet och man kan 

sitta nästan helt upprätt med rak rygg när man arbetar, säger 
Ted Litens. 

Plattformen är portabel och när han är klar med en cylinder 
skruvar han loss hela ramen och flyttar den till nästa. När jobbet är 
slutfört tar han isär delarna och stuvar undan dem till nästa gång. 

– Den är väldigt enkel att montera och det tar inte mer än fem 
minuter att få upp den, säger han. 

Ted Litens är bosatt på Filippinerna med sin familj. De långa 
resorna hem gör att han ofta är ombord mellan fyra och sex 
månader innan avlösning och han brukar växla mellan rederiets 
fartyg. Efter Stella Vega kom han till Stella Virgo. Även där fanns 
problemet med arbete på heta plåtar vilket han löste genom att 
tillverka en ny plattform. 

– Ja, det var det första jag gjorde när jag kom dit.
Numera använder jag alltid plattformar vid den här sortens jobb.

ted_litens@yahoo.com

”Jag började fundera över olika 
lösningar och fick nästan direkt 

upp en bild i huvudet av hur 
det skulle kunna gå till”

Plattform i maskin skonar både knän och rygg 

Motorman Ted Litens har de senaste åren mottagit flera arbets-
belöningar från Sjömanshusstiftelsen.
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Goda erfarenheter av Elektra

De som bor ute på öarna 
måste ha en tillförlitlig service, 
svårare än så är det inte.

Elektra
Byggd: 2017, Crist S.A., Gdynia, Polen
Ägare: Finlands Färjetrafik (Finferries)
Linje: Pargas (Lillmälö)–Nagu (Prostvik) 
som är en del av landsvägsförbindelsen 
Skärgårdsvägen mellan Åbo och Korpo
Kapacitet: ca 90 personbilar, 450 filmeter
Batteripack: PBES, 1 MWh
Propellermotorer: 2 x 900 kW
Fart: 11 knop

Färjan Elektra har gjort närmare 90 000 
resor på sitt färjpass mellan Pargas och 
Nagu i Åbolands skärgård. När projektet 
inleddes var designmålsättningen att 75 
procent av den totala energiförbruk-
ningen skulle tas från batterierna och 25 
procent genereras med dieselgenerator.

– I dag kör vi omkring 98 till 99 procent 
av tiden på el från batterier, säger Mats 
Rosin, vd för Finferries.

Tittade på megatrender
En realitet i planeringsskedet var att det 
kan uppstå strömavbrott i skärgården. 
Eftersom Finferries har skyldighet att 
köra nödtrafik måste färjorna alltid 
fungera. Därför skulle nybygget utrustas 
även med dieseldriven generator.

– Vi vill inte på något sätt påstå att 
det är vi som har kommit på idén med 
en laddhybrid. Men vi tittade på mega-
trender och Norge var ett föregångsland 

med bland annat den första batterifärjan 
Ampere, förklarar Mats Rosin.

När Elektra sedan beställdes gick man 
in för en betydligt större färja än de som 
redan opererades på överfarten.

– Vi tittade på Färjerederiet i Sverige, 
som körde vägfärjor med 90 bilars kapa-
citet, och tänkte att det måste ju fungera 
här också. 

Bättre isolering
Laddningen sker på sidan och vid båda 
färjelägena byggdes laddningstorn.  Den 
första vintern uppdagades vissa problem 
med laddningstornet. Kall och fuktig luft 
blåste igenom öppningar och förorsaka-
de isbildning.

–  Vi hade en vecka då vi inte kunde 
ladda då vi isolerade draghålen, och se-
dan dess har allt fungerat bra. Visst tiltar 
laddningen någon gång, men det har 
fungerat bättre än vi hade trott, berättar 
Mats Rosin.

Eltillförseln till färjeläget har inte varit 
ett problem.

– Vi hade tur för samtidigt förnyades 
linan ut till skärgården. Det var pussel-
bitar som råkade falla på plats. Då kla-
rade vi oss med ett batteripack ombord 
och laddar direkt från nätet vid vardera 
färjfästet, vilket blir kostnadseffektivt.

Elektra kör på en 15-minuters turlista. 
Själva överfarten tar nio minuter och 

lossning och lastning sex minuter. Av 
tiden vid färjeläget har en minut reserve-
rats för anslutning vid ankomst och en 
minut för nedkoppling vid avgång.

– Vi har därmed fyra minuter effektiv 
laddningstid. Som mest tar vi 1,8 MW. 
Eftersom vi har 1 MW batteripack så blir 
C-värdet i det skedet 1,8.

Support hela livscykeln
Mats Rosin understryker betydelsen 
av att de som har utvecklat systemen 
faktiskt tänker på supporten under hela 
livscykeln.

– Finferries är bara användare. På 
landsidan har vi lärt oss att när man 
köper laddaggregat så ska man försäkra 

Finferries laddhybrid Elektra har nu varit i trafik i cirka tre år och efter smärre 
problem i början har allting fungerat minst lika bra som förväntat – både på 
landsidan och ombord.

sig om tillräckligt snabb support och 
att man själv förstår vad man köper. Vi 
bygger förstås inte själva men vi vill vara 
mycket nära och förstå vad som händer. 
Vi har en egen automationsingenjör som 
har djup förståelse för vad det är och har 
en bra dialog med dem som i praktiken 
servar anläggningen.

Om det är en leverantör som inte är 
riktigt nära lokalt kan det också innebä-
ra utmaningar.

– Vi brukar försöka få dem att göra 
avtal med någon lokal entreprenör som 
har den teoretiska kunskapen så att vi får 
en bra dialog via dem. Det har visat sig 
vara viktigt i coronasammanhang.

Utrustningen har levererats av ita-
lienska Cavotec, men de har ett antal 
servicepersoner i Finland.

– Det är många komponenter som 
slits. Till exempel strömbrytarna och 
kontaktstiften har en viss livslängd och 
måste bytas ut. Den arm som skuffas ut 
har rörliga delar och kräver underhåll. 
Det har varit en intressant resa att se 
nära vilka de kritiska reservdelar som 
man ska ha i lager är.

Helhet
Mats Rosin upplyser att hybridlösningen 
ombord kommer från Siemens som är 
totalintegratör och även har integrerat 
landladdningssystemet.

– Vi vill köpa allt i en helhet där vi har 

en kunnig och seriös motpart som tar 
ansvar för det. Det är viktigt om någon-
ting inte fungerar riktigt bra, vilket alltid 
händer när det kommer en ny färja. Vi 
producerar en basservice för samhället 
och vi är beroende av att hela kedjan av 
leverantörer är med och förstår vikten 
av att ta ansvar för helheter eller olika 
delar så att vi får det att fungera. De som 
bor ute på öarna måste ha en tillförlitlig 
service. Svårare än så är det inte.

Modifierat ”systerfartyg”
Finferries har en liknande färja som 
Elektra i order. 

– Efter upphandling är det också Crist 
i Polen som bygger färjan och vi har ock-
så valt Siemens system. Det var naturligt 
eftersom vi har två liknande färjor på en 
och samma rutt.

Systerfartyg i egentlig mening är de 
inte. Bland annat skrovdesignen under 
vattenlinjen är helt ny för att reducera 
energiförbrukningen.

– Tekniken har också utvecklats rejält 
under den här tiden. Den stora skill-
naden är att Elektra var något av en 
prototyp med AC-skena och den nya får 
en mer robust DC-skena.

Han förklarar att megatrenden har 
gått mot DC-skena som innebär vissa 
fördelar.

– Det ger snabbare uppkoppling när 
man kommer iland, för då har vi likrik-
tare som kopplar upp med detsamma. 
Med en AC-skena måste man synkroni-
sera frekvensen.

I trafik 2023
Även batteritekniken har gått framåt, 
menar Mats Rosin.

– Framför allt har man gått in för att 

optimera livslängden på batterierna ge-
nom att fokusera på hur man laddar dem 
och i vilken miljö de är. Nybygget får 
Siemens litiumbatterier, som är tillverka-
de i Trondheim. 

Den nya färjan ska enligt kontraktet 
vara i trafik 1 januari 2023, men Mats 
Rosin räknar med leverans i god tid 
innan dess.

– Vi kommer att ha gott om tid att 
göra ”on site commissioning” och få allt 
att fungera på plats.

Ytterligare ett färjepass på Skärgårds-
vägen i Åbolands skärgård ska elektrifie-
ras. För trafiken mellan Nagu och Korpo  
är en något mindre färja enligt samma 
princip beställd.

– Den stora skillnaden blir att land-
laddningssystemet skuffar in framifrån. 
Vi tittar på olika system för att senare 
fatta ett beslut.

text & foto: pär-henrik sjöström

Snabbladdning av batterierna  sker från torn 

vid sidan av färjelägena.

Mats Rosin, vd Finferries.
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Äntligen en sjötrafikutredning 
– och inte en dag för sent!

form av Holly som trafikerar mot repli-
punkten Åsättra. Antalet passagerare har 
stadigt ökat och Åsättra har utvecklats 
med fler parkeringsplatser och anslut-
ning till buss. Detta är en starkt bidra-
gande orsak till den positiva befolknings-
utvecklingen på Ingmarsö.

Men turisterna då?
Dagens trafik är till stor del anpassad för 
att skeppa ut ett stort antal turister till 
skärgården under en kort period på som-
maren, detta på bekostnad av bastrafiken 
under resten av året. Turismen är viktig 
för skärgården, men inte på långa vägar 
så viktig som det oftast målas upp. 

Deltidsboende är en mycket  viktigare 
motor för skärgården. Det är heller inte 
kollektivtrafikens roll att skeppa turister 
ut i skärgården på av skattepengar 
subventionerade båtar. Särskilt inte när 
det finns kommersiella aktörer som står 
redo att köra sällanresenärerna ut i skär-
gården.

Men strömkajen då?
Utredningen framhåller att man fortsatt 
även med alternativ två kommer att 
kunna åka båt hela vägen in till Ström-
kajen och detta året runt. De tre klas-
siska fartygen Norrskär, Storskär och 
Västan kommer fortsatt att ligga inne vid 
strömkajen. 

Det viktigaste är ändå att detta bara 
är första delen i en mycket omfattande 
utredning som har en tidshorisont på 
fem år. Utredningen är ute på sin första 
remissrunda där kommuner, länsstyrel-
sen, intresseorganisationer, kommersiella 
aktörer, näringsidkare med flera kom-
mer att få lämna sina synpunkter innan 
utredningen går vidare med del två. 

76 procent av de fastboende har med 
andra ord redan gjort klart i undersök-
ningen att de vill ha en sjötrafik i linje 
med alternativ två i utredningen. Skär-
gårdsborna har talat – kommer någon 
att lyssna? 

Stefan Ljungberg
Ingmarsö

Joakim Tyrsköld
Ordförande Österåkers skärgårdsråd

Mången utredning har gjorts genom åren 
och de flesta pekar på samma sak, det be-
hövs en tvärtrafik – även kallad bastrafik 
– mellan fler punkter i skärgården. Långt 
ifrån alla resor har Stockholm city som 
utgångspunkt/slutmål.

Skärgårdsborna har talat
Samma sak hörs i undersökningar hos 
fastboende, deltidsboende och fritids-
boende.  Man vill resa till andra öar, till 
repli punkter, till kommuncentrum, till 
jobbet, till skolan. Man vill resa tidigare 
på morgonen och senare på kvällen, 
kunna resa året om och man vill komma 
fram snabbare. 76 procent av de tillfrå-

gade fastboende är samstämmiga om 
att man vill ha en förändring i linje med 
alternativ två i utredningen.

I Österåkers kommun har en parallell 
undersökning gjorts där även fritids-
boende och deltidsboende har fått svara. 
Det slående är hur samstämmiga de 
fastboende och deltidsboende är.

Levande skärgård året om
Att med denna bakgrund fortsätta att 
köra få, stora, långsamma och dyra 
båtar på långa trader på linje till och 
från Stockholm är bara kontraproduk-
tivt och en starkt bidragande orsak till 
skärgårdens negativa befolkningstrend. 
Nej, vi behöver tänka om och utveckla 
skärgårdstrafiken så att den passar in i 
dagens resmönster så att skärgården kan 
leva året runt.

I Österåkers kommun har man redan 
fått en försmak på vad alternativ två 
i sjötrafikutredningen kan innebära i 

Debatt

Skärgårdstrafikens flotta består till största delen av fartyg som börjar närma 
sig sin tekniska livslängd och majoriteten av flottan behöver bytas ut inom en 
tioårs period. Dessa fartyg trafikerar skärgården enligt samma mönster som har 
gällt alltsedan de första ångbåtarna började transportera ut stadsbor till skär
gården för över 100 år sedan.

 
Deltidsboende är en  
mycket  viktigare motor för 
skär gården.

• SB Rescue sling

Uppdaterad version av SB Rescue Sling

Nyhet

Säkerhetsutbildningar för skärgårdstrafik 
safetygruppen.se

info@safetygruppen.se

08-410 215 60

Se hela kursutbudet på 
safetygruppen.se

031 - 309 99 50

*I enlighet med Skärgårdsredarnas direktiv i samverkan med Transportstyrelsen

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

SAFETY
GRUPPEN
SECURITY & SAFETY TRAINING
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Sjöfartsverket informerar att över 800 
sjöräddningsinsatser genomfördes un
der årets sommarmånader mellan maj 
och augusti. En övervägande del av 
insatserna genomfördes för att bistå 
olika typer av fritidsbåtar.

– Sommaren innebär högsäsong för oss 
och våra samarbetspartners inom den 
svenska sjöräddningsverksamheten, och 
går också hand i hand med fritidsbåts-
säsongen. Larmorsakerna har i vanlig 
ordning varierat och handlat om allt 
ifrån motorhaverier och grundstötningar 
till snabba väderomslag som gjort att 
man som fritidsbåtsägare hamnat i ett 
utsatt läge, säger Annika Vestergård, chef 
för Sjöfartsverkets nationella sjö- och 
flygräddningscentral.

Mest fritidsbåtar
Enligt Sjöfartsverkets preliminära siffror 
för årets sommarmånader genomfördes 
totalt 829 sjöräddningsinsatser mellan 
maj och augusti. Samtidigt som årets 
resultat visar på en viss ökning under 
augusti månad ligger siffrorna fortsatt 
kvar på samma nivåer som för de senaste 
fyra åren.

En övervägande majoritet av insat-
serna under årets sommarmånader 
genomfördes för att bistå olika typer av 
fritidsbåtar.

– För att undvika att hamna i obe-
hagliga situationer som fritidsbåtsägare 
gäller det att planera sin resa i god tid. 
Säkra därför upp att båten är i trim, håll 

koll på vädret och använd alltid flytväst, 
säger Annika Vestergård.

Västra Götalands län stod för den 
största andelen sjöräddningsinsatser un-
der sommarmånaderna med 168 insatser, 
följt av Stockholms (130) och Skåne län 
(100).

Sjöfartsverket ansvarar
Det är Sjöfartsverkets Sjö- och flygrädd-
ningscentral som ansvarar för insatser, 
när någon är eller befaras vara i sjönöd, 
samt för sjuktransporter från fartyg. An-
svaret gäller svenskt sjöterritorium samt 

Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive 
hamnområden. Sjöfartsverket ansvarar 
även för lokalisering av luftfartyg vid 
inträffat eller befarat haveri, eller då fara 
hotar lufttrafiken.

Ansvarsområdet är hela Sveriges 
sjöterritorium samt Vänern, Vättern och 
Mälaren. När luftfartyget är lokalise-
rat övergår undsättningsansvaret till 
kommunal räddningstjänst eller fjäll-
räddningstjänsten – utom till havs, då 
Sjöfartsverket även ansvarar för undsätt-
ningen.

källa: sjöfartsverket

Årets fyrdagar präglades starkt av 
coronaviruset. Många av de fyrar som 
normalt brukar delta kunde i år inte 
vara med på grund av svårigheter att 
uppfylla kravet på distansering eller 
beroende på att många av arrangörerna 
tillhörde någon riskgrupp som 70plus. 

Ungefär hälften av det antal fyrar som 
normalt brukar delta i år med på fyr-
dagarna. Totalt var 35 fyrar öppna och 
antalet besökare blev 5 793. 

Väderleksförhållandena var i stort sett 
bra. En högtrycksrygg i söder gav vack-
ert väder medan ett lågtryck över Barents 
hav gav blåsigt i norr.

I norr kunde man till exempel ta båt 
till Gåsören för att avnjuta en trerätters 

middag utanför fyren och se fyren tändas 
vid skymningen. På Dalénmuseet i Stens-
torp anordnades två föreläsningar om 
Daléns fyrsystem. I Glafsfjorden deltog 
fyren vid Klässbol för första gången sam-
tidigt som båtklubben fyllde 50 år, vilket 
firades med att tända 50 marschaller på 
pirarna.

Berättelser från förr
I Bohuslän var vädret mycket fint och 
många besökare tog turbåt eller egna 
flytetyg till Ursholmen. Guiden Douglas 
Lipkin gestaltade fyrmästare Hagvard 
och berättade bland annat om livet på 
fyrplatsen under andra världskriget, se 
bild. Nationalparkschef Anders Tysklind 
från Länsstyrelsen berättade om fyrarna 
och såg till att arrangemanget kunde 

genomföras coronasäkert uppe vid tor-
nen och vid det lilla museet i den gamla 
fotogenboden.

På Hållö anordnades en utställning 
om graniten där och man visade en film 
om en händelse under andra världskri-
get då ett hemligt kurirplan på väg till 
Bromma hade blivit beskjutet av ett 
tyskt jaktplan. Kraschlandningen vid 
Hållö blev svår och av de 15 personerna 
ombord överlevde bara två.

Detta var ett axplock av alla aktivite-
ter som ordnades under fyrdagarna. 

Varmt tack
Svenska Fyrsällskapet vill framföra sitt 
varma tack till alla de människor som 
på ett eller annat sätt varit inblanda-
de i att genomföra fyrdagarna och till 
Sjöfartsverket som tillåtit att fyrarna har 
öppnats. Såväl privatpersoner som för-
eningar och kommersiella organisationer 
har deltagit, ett stort tack även till dessa. 
Vi är mycket glada för det arbete som 
har lagts ned då det sprider ett fyrintresse 
och en fyrkunskap som ökar möjlighe-
terna till att bevara fyrarna. Med Sveri-
ges långa kust är fyrarna fortsatt viktiga 
som navigationshjälpmedel, kulturella 
minnesmärken och vackra utposter i sjö- 
och havsmiljö.

För arrangemangen vid varje enskild 
fyr svarar lokala fyrföreningar och en 
del fyrägare. Svenska Fyrsällskapet har 
funnits i 24 år och består av mer än 
4 500 fyrintresserade privatpersoner och 
organisationer i Sverige. Målsättningen 
är att bevara fyrarna, då dessa utgör ett 
värdefullt kulturarv i en tid då satellit-
navigering tar över. 

text och foto: tommy öberg

Lyckade fyrdagar 2020

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

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

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

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

STARKODDER har i maj överlåtits från 
Rederi AB Ishavet, Göteborg på Origo 
Expedition AB, Göteborg.

SOFIA levererades den 19 maj av 
Faaborg Værft AS, Faaborg, Danmark 
till Rederi AB Ballerina, Stockholm. 
Fartyget, som är systerfartyg till Maria, 
skall sättas in i pendelbåtstrafik i 
Stockholm. Hon kom till Stockholm den 
21 maj.

ERIC NORDEVALL II har i maj av 
Forsvik Ångbåtar ek förening, Forsvik 
överlåtits på Föreningen Forsviks Varv, 
Forsvik. Därefter överfördes hon till 
Hjulångaren Nordevall AB och flyttades 
till Norrqvarn vid Töreboda.

GOTSKA SANDÖN har i juni över-
låtits av Utö Rederi AB, Utö på Sea You 
Rederiet AB, Stockholm.

ULVÖPRINSEN av Ulvöhamn har av 
Ulvön D4DR AB i juni sålts till Poul Erik 
Nielsen i Grenå, Danmark.

DAVID CARNEGIE, f d bilfärja i 
Göteborgs hamn, har av Skanska 
Sverige AB i juni överförts på Skanska 
Slussen Construction AB, Stockholm 
som del i den stora ombyggnaden av 
trafikplatsen.

SÖDERN II av Aspö har i juli 2020 om-
ändrats till fritidsfartyg.

CLARA levererades den 14 juli av 
Faaborg Værft AS, Faaborg, Danmark 
till Rederi AB Ballerina, Stockholm. 
Fartyget, som är systerfartyg med Maria 
och Sofia, anlände till Stockholm den 
16 juli. Hon skall sättas in i pendelbåts-
trafik.

SUND av Torekov sattes den 16 augusti 
in i provtrafik mellan Torekov och Mölle.

HEIMDAL av Stockholm har i augusti 
2020 sålts av Svensk Tanktransport AB 
till Kuljetus-Savolainen Oy i Åbo, Finland.
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Vi återförsäljer filter från Fleetguard 
Filter med hög kvalitet och garanti som bl.a. passar Volvo Penta, 
Scania, Cummins, Caterpillar och MTU

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

Besök vår webshop idag: butik.smim.se

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

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

Tillförlitlig kraft för tuffa krav 
80 till 750 hk

Kompakt kraft för höga farter 
200 till 2000 hk

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

Världsledande inom marin bräns-
lefiltrering

Moderna elverk med inbyggd 
funktion för parallellkörning 
5 till 430 kW

Elverk med flexibla möjligheter 
4 till 136 kW

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

dpower.se


