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

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

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

 B 
ästa medlem och läsare, sommaren har 
passerat och hösten kom som ett blixtnedslag 
i början av augusti. Regn, kyla och 
översvämningar är väl en bra sammanfattning 
av augusti månad.

Sommaren däremot har väl åtminstone på 
de flesta platser varit helt fantastisk med sol, värme och 
höga badtemperaturer. Tyvärr har pandemin även denna 
sommar var påtaglig och för skärgårdstrafiken har detta 
varit en hämsko både för den kommersiella trafiken och 
den upphandlade. När det gäller den kommersiella trafiken 
kom den väl i gång något under sommaren men långt ifrån 
volymerna före pandemin. Den upphandlade trafiken har ju 
snurrat på men med begränsningar i passagerarantal och 
därmed lägre intäkter och sämre möjligheter att ta sig ut i 
skärgården på grund av kapacitetsbrist.

Själv har jag med en dåres envishet försökt att framhäva 
att kapacitetsbrist är förödande för begreppet levande 
skärgård. Ska man bo och leva i skärgårdar får man kanske 
inse att turtäthet och tillgänglighet inte är densamma 
som för dem som bor på tunnelbaneavstånd, men 
om kapacitetsbristen blir påtaglig på den begränsade 
tillgängligheten blir det till slut de facto omöjligt att skapa 
eller bibehålla en levande skärgård.

Vi börjar i alla fall se ljuset i tunneln och vaccineringen 
rullar ju på så det borde bli bättre och bättre.

Många båtar, framför allt traditionsfartyg, har legat still i 
två år vilket självklart är tufft för dem som redan innan haft 
det tufft med mycket ideellt arbete.

Många har hört av sig och oroar sig för intjänande av 
sjötid för sina behörigheter. Jag har varit i kontakt med 
Transportstyrelsen som kommer att göra vad de kan för 
att hjälpa er, speciellt ni som har behörigheter i inre fart. 
Känner ni att ni inte fått ihop tillräckligt med tid för att 
förnya behörigheter, kontakta Transportstyrelsen så kan de 
förhoppningsvis hjälpa er.

”Om förra sommaren var nattsvart så har denna sommar 
bara varit mörk”, som en kollega på Svensk Sjöfart uttryckte 
det. Därmed får vi lämna pandemin därhän och se framåt på 
en ljusare tid.

Hösten 2021 ligger framför oss och nu kan vi se fram emot 
en hel del aktiviteter. Kanske kan vi börja träffas fysiskt 
och inte bara över datorn, här finns nog ett uppdämt behov 
även om utvecklingen av Teams och andra digitala kanaler 
fungerat över förväntan och ändå gjort det möjligt att mötas. 

Närmast ska vi ha styrelsemöte i Skärgårdsredarna och 
jag hoppas nu att vi ska kunna ses i Stockholm den 16/9 för 
ett lite längre möte än bara en timme över Teams.

En ny milstolpe i Skärgårdsredarnas strävan att få till en 
kortare väg till behörighet med bättre kvalitet, tar sin början 
redan nästa vecka med de tre första studenterna som börjar 
sin praktikperiod i den nya utbildningen. Klass VII examen 
plus 180 dagars ombordpraktik ger behörigheten Sjöbefäl 
klass VII inre fart.

Lite längre fram planerar vi ju för höstmöte och 
leverantörsmässa i Göteborg 6-8 oktober. Hoppas att vi 
kommer att ses där.

TP-sams och avstämningar med tågföretagen och 
bussbranschen fortsätter men med lite lägre intensitet och 
via digitala kanaler.

Transportstyrelsens covidmöten avslutade vi strax före 
semesterperioden och vi har beslutat att låta det vara om 
inget inträffar som gör att vi behöver återta dessa möten. I 
det sammanhanget vill jag verkligen ge Transportstyrelsen 
en eloge för deras hjälp med certifikatsförlängningar och så 
vidare som varit till god hjälp för oss.

Arbetet i Vågrätt, Mobilitetsrådet och ett antal 
referensgrupper kommer att sätta ny fart nu i höst efter en 
tid på sparlåga.

Det känns ändå som om vi kan gå en spännande höst 
till mötes och med vill jag säga, väl mött i Göteborg under 
mäss- och mötesdagarna i oktober.

Lev väl & kör försiktigt!
Anders W

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

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

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

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

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

VD:  
Anders Werner 
Af Pontins väg 6 
115 21 Stockholm
Tel: 079-304 00 55
E-post: anders@skargardsredarna.se 

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

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

Prenumeration:
Prenumerationspris: 200:- för helår (4 nr)
För prenumeration, kontakta Helle Fernsand på 
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Annonsering:
Kontakta Micke Färlin på micke@sjofartstidningen.se 
eller 073-274 87 44
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Trycksak
3041 0116

TRANSAUTO.SE
Förrådsvägen 6, 151 28 Södertälje  
+46 8 554 240 00

Hos oss hittar du världsledande komponenter för framdrivning av båtar och  
fartyg. Trans-Auto finns med från idé till färdig produkt. 

 Tekniskt stöd & rådgivning       10.000 originalreservdelar i lager       Service på plats

ER TRYGGHET - VÅRT MÅL!
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SAFETY
GRUPPEN
SECURITY & SAFETY TRAINING

Säkerhetskurser

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

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

Säkerhetsutbildningar för skärgårdstrafik

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

CCM
CROWD AND CRISIS

MANAGEMENT
SAFETY
GRUPPEN
SECURITY & SAFETY TRAINING

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

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

Sjöutbildning i marin miljö
Vi ger olika typer yrkesutbildningar med inriktning 
på skärgårdstrafik.

-YH Skärgårdskapten, en tvåårig yrkeshögskoleutbildning
-Fartygsbefälsexamen klass VIII med tre dagar ombord
-Handhavande av snabba fartyg med boende i ytterskärgård
-Maskinbefälsexamen klass VIII med tillgång till maskinhall
-Grundläggande säkerhetsutbildning för inre fart
-Basic safety training enligt STCW Manila
-Med mera

Kika in på vår hemsida för mer information

FRAKTTRAFIK
– för en levande skärgård

Läs mer på www.styrsobolaget.se
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Skärgårdsredarnas leverantörsmässa 
arrangeras nu för femte gången. Mäss-
san är öppen för besökare torsdagen 
den 7 oktober 2021 från klockan 09:00 
till 17:00.

Den första gången som Skärgårdsredar-
na arrangerade en leverantörsmässa i 
Eriksbergshallen i Göteborg var 2013. 
Därefter har leverantörsmässan hållits 
vartannat år.  Arrangemanget har blivit 

en trevlig och uppskattad tradition för 
utställare och besökare.

Olika åtgärder
Inför årets mässa har det hela vägen fun-
nits en osäkerhet angående restriktioner 
och smittspridning på grund av covid-19.  
När nu dessa rader skrivs så ser det 
positivt ut och alla hoppas naturligtvis 
att det håller. För att undvika trängsel så 
kommer årets leverantörsmässa att vara 

något annorlunda än tidigare år. Bland 
annat blir det ingen officiell invigning 
med talare.

Golvytan har utökats från 1 200 till 
1 800 kvadratmeter. Vidare kommer in- 
och utgångar att separeras, enkelriktat 
gående kommer att påvisas och rekom-
menderas i mässhallen samt avslutande 
mingel kommer att ske sittande på större 
yta.

Det maximala antalet personer som 
samtidigt befinner sig i hallarna kommer 
också att kontrolleras löpande.

Registrering
För att besöka mässan så bör ni registre-
ra ert besök på Skärgårdsredarnas hem-
sida www.skargardsredarna.se under 
rubrikerna Leverantörsmässa 2021, För 
besökare:

(skargardsredarna.se/leverantorsmassa/
for-besokare).

För er som önskar ett kortare enskilt 
möte med någon av våra 50 utställare 
så går det utmärkt att boka det genom 
nina@skargardsredarna.se. Mer om 
leverantörsmässan och utställarna kan 
ni läsa i den separata mässfolder som 
medföljer denna tidning).

Leverantörsmässans huvudsponsor är 
Ö-Varvet på Öckerö.

Vi ses den 7 oktober och hjälps åt att 
undvika trängsel.

Välkomna!
henrik börjesson

För att undvika trängsel så 
kommer årets mässa att vara 
något annorlunda än tidigare.

Leverantörsmässan 
arrangeras för femte gången

Skärgårdsredarnas Henrik Börjesson och Nina Yngve.

Mer information om våra förmånliga avtal  
hittar du på medlemssidorna.

Program vid Skärgårdsredarnas höstmöte och leverantörsmässa i 
Göteborg den 6 - 7 oktober 2021
Onsdag 6/10 
11:30

13:00-14:00

14:00-14:45 
14:45-15:15
15:15-16:00
16:00
17:00
18:00

21:30

Torsdag 7/10

Aktivitet 
Samling och lunch på River Restaurant on the pier, Dockpier, 
Eriksberg.

Höstmötesförhandlingar (endast medlemmar)

Guldutställarna presenterar nyheter
Kaffe
Guldutställarna presenterar nyheter
Incheckning och tilldelning av rum
Avgång med M/S Kungsö från Eriksberg
Vår sponsor Ö-varvet presenterar sin verksamhet samt middag med 
underhållning
Återresa med M/S Kungsö till Eriksberg

Skärgårdsredarnas leverantörsmässa kl. 9-17

Plats 
Eriksberg

Norra hallen, 
Eriksbergshallen
Norra hallen

Norra hallen

Eriksberg
Ö-varvet

Eriksbergshallen
09:00
09:00-17:00

17:00-18:00

19:00

Fredag 8/10
09:00-11:00

Mässan öppnar
• Besök våra utställare och ställ frågor till departementet och 

sjöfartsmyndigheterna i deras montrar
• Förfriskningar och snacks i Skärgårdsredarnas mässpub
• Speed meetings
Mässan är anpassad efter rådande restriktioner på grund av Covid-19

After-mässa i mässpuben. Utställarna bjuder medlemmarna på 
förfriskningar och underhållning av Mats Berggren
Skaldjurskryssning med underhållning med M/S Trubaduren

Vågrätt Öppet möte

Stora hallen

Avgång från 
Eriksberg

Mer information 
kommer

Mässan
Vill ni besöka mässan, vänligen anmäl er på följande länk;  
http://www.skargardsredarna.se/leverantorsmassa/for-besokare.

Speed meetings
I år ger vi er medlemmar möjlighet att boka in speed meetings hos utställare ni vill diskutera något lite extra med. 
Maila till nina@skargardsredarna.se och meddela vilken/vilka utställare ni vill boka möte med så förmedlar vi 
kontakten mellan er och utställarna. 

Vi hälsar er hjärtligt välkomna till två intressanta dagar i Göteborg!

Skärgårdsredarnas 

LEVERANTÖRSMÄSSA

210830 Höstmöte/Leverantörsmässa.indd   1210830 Höstmöte/Leverantörsmässa.indd   1 2021-08-30   14:352021-08-30   14:35
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• SB Rescue sling

Uppdaterad version av SB Rescue Sling

Nyhet

Sjötrafiken står för en betydan-
de del av utsläppen från trans-
portsektorn. Det är nu möjligt 
att minska påverkan på luftkva-
liteten och minska utsläppen 
av växthusgaser i de nordiska 
vattenvägarna och städerna 
med elektriska framdrivnings-
lösningar för passagerarfärjor 
och arbetsbåtar.

”Vi är mycket glada över att se 
en utveckling som leder till att 
fler och fler av våra fartyg byter 
till elektrisk framdrift”, säger An-
ders Olofsson – försäljningschef, 
Bertel O. Steen Power Solutions 
(BOS Power).

Det nordiska företaget med 
kontor i Stockholm, som specia-
liserat sig på maritima kraftsys-
tem, har de senaste åren satsat 
mycket på utveckling av hybrid- 
och elektriska framdrivnings-
lösningar för färjor och snabba 
passagerarfartyg. Nu kan ett 
annat segment inom persontra-
fiken utnyttja de lösningar som 
BOS Power erbjuder.

”Alla större städer i Norden har 
en miljöstrategi för att reducera 
lokala utsläpp från transport-

sektorn. Medan minskningen av 
utsläppen från kryssningsfartyg 
och stora fartyg kräver stora 
investeringar i landström, har vi 
nu en lösning för de mindre pas-
sagerarfartygen och arbetsbå-
tarna i våra vattenvägar, säger 
Olofsson och förklarar:

”Den gemensamma nämnaren 
för dessa fartyg är att de van-
ligtvis trafikerar korta rutter i 
relativt låga hastigheter. Det 
innebär att deras elektriska 
framdrivningssystem kan an-
vända sig av relativt små bat-
teripaket och de nödvändiga 
investeringarna i elektrisk infra-
struktur för laddning kan göras 
mer kostnadseffektiv.”

Massiv efterfrågan
Här finns en stor marknad och 
goda möjligheter att minska 
lokala utsläpp. ”Vi är också en 
partner och rådgivare för far-
tygsoperatörer och de regionala 
politiska myndigheter som styr 
i detta område. Vårt team, som 
består av projektledare, ingen-
jörer och tekniker, anpassar 
lösningar för varje enskilt fartyg.
Vi bygger också livslånga relati-
oner med våra kunder och till-

handahåller uppföljning och 
service längs vägen, baserat på 
vår omfattande närvaro av ser-
vicetekniker över hela Norden. ”
Olofsson tror att det kommer att 
finnas betydande tillväxt inom 
gröna lösningar för den marina 
sektorn.

”Efterfrågan på hybrid- och 
ellösningar för färjor och passa-
gerarfartyg växer stadigt år för 
år. Det finns fortfarande teknis-
ka utmaningar att lösa i vissa 
fall, men det är mycket tillfreds-
ställande att vara en aktiv part-
ner i den gröna omvandlingen 
i vår bransch. Den marina sek-
torn är nu i en fas av förändring 
där framdriftssystem går över 
till låg- och nollutsläppslösnin-
gar. Elektriska lösningar där 
energin för framdrivning lagras i 
batterier är särskilt efterfrågade 
för att effektivt minska utsläp-
pen av växthusgaser.

Läs mer på bospower.com

Renare stadsmiljö med gröna stadsfärjor

Annons

ANNONS
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Anders Bernhardsson, vd för Power House 
och Power Tech Sweden.

Power Tech Sweden tillverkar även kompletta elskåp, med alla komponenter som ingår, i sin 
egen verkstad som är gemensam med systerföretaget Power House.

Det senast tillkomna bolaget inom fö-
retagsgruppen Ö-Borgen är Power Tech 
Sweden AB, som erbjuder hybrid- och 
elektriska propulsionslösningar av egen 
design för i första hand sjöfarten.

– Vi bestämde att vi måste gå denna 
väg. Vi förstod att det är svårt att börja 
från noll och komma ikapp så vi köpte 
ett existerande bolag som hette Torslan-
da Industri & Marin och hållit på med 
detta i tio år, förklarar Anders Bern-
hardsson, vd för Power House och tillika 
vd för Power Tech Sweden.

Han säger att det fördes diskussioner 

huruvida det inköpta bolagets verksam-
het skulle tas direkt in i Power House.

– Det låg först som ett dotterbolag till 
Power House men är nu ett systerbolag. 
Över tid ska Power Tech till väldigt stor 
del bli ett teknikbolag som producerar 
den typen utav kompetens och materiel 
som berör el. Det är många som funderar 
över hur vi ska kunna lagra elektrisk en-
ergi eller någon annan form utav fossilfri 
energi för att få ner våra emissioner. Det 
är klart att vi vill vara med där, dels för 
jordklotet i stort, dels för vår egen affär. 
Annars blir man nog förbiseglad.

Svår ekvation
Anders Bernhardsson ser inte några möj-
ligheter att operera helt batteridrivna far-
tyg på längre distanser med den teknik 
som är kommersiellt gångbar i dag.

– Batterierna behöver laddas med jäm-

na intervall. I de fall man skulle behöva 
ladda men det inte finns tillgång till el så 
kan man generera el genom vätgas eller 
någon annan form utav förbränning. 
Helst vill ju världen i dag undvika fossil 
förbränning.

Han säger att det i dag är svårt att 
säga exakt vart utvecklingen är på väg.

– El är den allra närmsta lösningen 
på fossilfritt som tekniken på något sätt 
känner till i dag. Nästa, som nog ligger 
väldigt nära, är någon form av vätgas-
bränsleceller för att generera elen.

Men han menar att det inte är en helt 
enkel ekvation att lösa. 

– Att ta fram vätgas kostar mycket 
mer el än vad man får tillbaka, det är en 
minusaffär, men vätgasen går att lagra 
och ta med sig på längre sträckor. Bräns-
leceller kan sedan generera ganska stabilt 
med ström från vätgas.

En nackdel, påpekar Anders Bern-
hardsson, är att många anser att det 
kan vara riskabelt med vätgas ombord, 
eftersom den är så brandfarlig.

– Man försöker också få fram metoder 
för att kracka ammoniak till vätgas i 
processer ombord. Då skulle man bunk-
ra ammoniak och göra om den till vätgas 
innan den går in i bränslecellen.

Men Anders Bernhardsson understry-
ker att det även behövs batterier ombord 
om man använder bränsleceller.

– Bränsleceller kan inte ta en varieran-
de lastkurva. De måste ladda batterier 
som sedan kan ta den varierande lasten.

Han tror därför att batteriet under 
en mycket lång tid kommer att vara en 
central komponent i eldrivna fartyg.

– Batteriet är kärnan i den teknik som 
vi fokuserar utvecklingen på just nu. 
Samtidigt erbjuder Power House fortfa-
rande konventionella dieselgeneratorset, 
för det här händer inte i morgon, även 
om det kommer att hända.

Upphandlingar viktiga
För närvarande har Power Tech Sweden 
två huvudkategorier av kunder som 
efterfrågar batterilösningar.

– Vi har så kallade ”early birds”, som 
gör det här utav både ett ideellt intresse 
och ett teknikintresse, men de har ofta 
begränsade resurser. Den största kund-
gruppen når vi genom myndighetsstyrda 
upphandlingar där politiska beslut ställer 
krav på miljömål och emissioner, upply-
ser Anders Bernhardsson.

Han understryker att varje lösning 
som Power Tech Sweden tar fram är 
anpassad för kunden. Vilken lösning som 
är mest lämplig beror på en rad faktorer, 
bland annat hur rutten ser ut, distans, 
krav på kapacitet och vilken fart tidta-
bellen kräver. 

– Generellt blir det mycket svårare om 

man vill göra hög fart eftersom det går 
åt så mycket mer energi. Men tittar man 
på till exempel Göteborg, där man har 
Älvsnabben-båtarna som går kors och 
tvärs på älven med många stopp, så är 
det fullt möjligt med dagens teknik att 
göra helt på el.

Han menar att den trånga sektorn är 
laddningsinfrastrukturen.

– I dag kanske man kan ladda batte-
rierna bara på en punkt under en timmes 
rundresa. Då ställs det väldiga krav på 
att kunna lasta in mycket ström i bat-
terierna på kort tid för att tidsschemat 
ska hålla. Det ställer också krav på att 
batterierna har en sådan kemi att de kan 
ta emot mycket ström på väldigt kort tid. 
Då landar man på till exempel Echandias 
LTO-batterier.

Om tidtabellen ger utrymme för lite 
längre tid för laddning så finns det billi-
gare alternativ, menar Anders Bernhards-
son. 

– Till exempel Corvus levererar bat-
terier som är konstruerade för att ta till 
sig och avge energi i ett lite långsammare 
tempo. Både Echandia och Corvus har så 
beprövad teknik att det inte finns några 
risker som är större än med någon annan 
framdrivningsmetod.

Hög säkerhet
Brandsäkerheten i batteridrivna fartyg är 
en fråga som får mer och mer uppmärk-
samhet. 

– Under någon speciell omständighet 
kan det kanske uppstå förutsättningar 
för en termisk rusning även i en LTO-
cell, säger Anders Bernhardsson, och 
fortsätter:

– På uppdrag av Echandia har vi gjort 
kortslutningstester på deras batterier. De 
är redan tidigare kortslutningstestade 
utav tillverkaren, men de testar en cell 
i taget. Nu ser inte verkligheten ut så 
eftersom ett antal celler packas ihop till 
en enhet, ett batteri. Om en cell kortslu-
ter vill man till varje pris undvika att den 
utlöser en kedjereaktion till de övriga 
runt omkring.

En kortslutning kan ge upphov till en 
så kallat termisk rusning i cellen med 
mycket hög temperatur som följd.

– Det kan utvecklas en så hög tempe-
ratur att skyddsväggarna till omkringlig-
gande celler går sönder och då kommer 
de att rusa när det blir kortslutning i 
dem.

Anders Bernhardsson förklarar att 
bland annat Echandia undviker detta 
i sina batterier genom att bygga in ett 
system för avledning av värme, gas och 
flammor enskilt för varje cell.

– Skulle en cell rusa kommer det inte 
att påverka cellerna runt omkring och 
det blir en isolerad händelse. Dessutom 
finns det utrustning som kyler och släck-
er cellen utan att skadan går längre.

Övervakning på flera nivåer
Effektiv övervakning av batterierna är 
enligt Anders Bernhardsson helt avgö-
rande för att i god tid upptäcka stör-
ningar och åtgärda dem innan en farlig 
situation uppstår. Dessa är väsentliga 
funktioner i de energihanteringssystem 
som Power Tech Sweden utvecklar.

– Övervakningssystemen ligger i flera 
lager och ska larma om någonting blir 
fel, som obalans i spänning eller ökning 
av temperaturen. Övervakning sker på 
både cell- och batteribanksnivå genom 
tillverkarens egna battery manage-
ment-system. Vårt energy management-
system övervakar sedan alla dessa system 
och är kopplat till skyddsåtgärder som 
pulversläckning, vattendränkning och 
sprinkler. 

Enligt Anders Bernhardsson beror 
säkerheten i stor utsträckning på hur 
man bygger upp tekniken kring själva 
battericellen. Cellen i sig är väldigt säker 
om man väljer sådana som är godkända 
av klassningssällskapen, menar han.

– Batterierna köper vi direkt från 
Echandia eller Corvus eller någon annan 
tillverkare. De har sitt interna battery 
management system som talar med vårt 
system. Där övervakar vi en gång till 
alla signaler från systemen. I vårt system 
bestämmer vi logiken för vad som ska 

ske när vi får in signaler från de olika 
perifera enheterna.

Samarbetar
Power Tech Sweden levererar emellertid 
inte paket med kompletta system för 
framdrift. Detta gäller även hybridise-
ring, där dieselmotorer driver de genera-
torer som levererar el.

– Där kommer bolag som Power Hou-
se in i bilden som är duktiga på diesel-
generatorer och allting bakom elmotorn 
med kopplingspaket, backslag, växel, 
axel och propellrar. I sådana projekt är 
Power Tech Sweden underleverantör 
till en totalintegratör, förklarar Anders 
Bernhardsson.

Han säger att kunden vanligtvis är ett 
varv.

– Beroende på varvets kompetens 
köper en del kompletta paket med total-
lösningar för maskinrum, medan andra 
väljer att köpa i styckebitar och sköta 
konsolideringen själva. Där vill Power 
Tech Sweden kunna vara en partner 
oavsett om det är till varvet eller till en 
integratör som levererar hela paketet till 
varvet.

pär-henrik sjöström

Power House har 
fått ett systerbolag
Power Tech Sweden AB, som ingår i Ö-Borgen, fokuserar på eldistribution, 
lagring av el samt kontroll av distribution och förbrukning. Bolaget har ge-
mensam administration med Power House och verkar även i samma lokaler 
i Långedrag i Göteborg.

 
Batteriet är kärnan i den tek-
nik som vi fokuserar utveck-
lingen på just nu.
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Skåp med kombinerad redundant laddare 
och hotellastinverter på totalt 500A.

 
Övervakningssystemen ligger 
i flera lager och ska larma om 
någonting blir fel, som oba-
lans i spänning.
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Efter en längre tids utvecklingsarbete 
och utvärdering har svenska Green City 
Ferries bytt skrovteknik till foilstödd 
katamaran (foil assisted catamatan) i 
stället för den luftstödda ASV (Air Sup-
ported Vessel). De stora satsningarna på 
den tidigare fartygstypen BB Green anser 
Hans Thornell, grundare och styrelseord-
förande i Green City Ferries, att har varit 
mycket lärorika och givande.

– Alla de åren handlade mycket om att 
lära känna branschen och bygga nätverk 
internationellt, så att byta båt var kanske 
inte så stor grej egentligen, säger han när 
Skärgårdsredaren ringer upp.

– När vi utvärderade de två teknikerna 
valde vi den här för att den är etablerad. 
ASV-tekniken är ännu inte beprövad 

kommersiellt medan den foilstödda tek-
niken är. Det existerar redan en likadan 
båt i Seattle, men den är byggd i alumini-
um och drivs med diesel.

Global exklusivitet
Den främsta orsaken till att Green City 
Ferries valde att gå vidare med det 
foilstödda konceptet är energidensiteten, 
förklarar Hans Thornell.

– Diesel är fantastiskt såtillvida att det 
finns en massa energi med liten vikt me-
dan batterier och även vätgasanläggning-
ar är tunga. Ju mer effekt man måste ha 
på båten, desto tyngre blir den. Utgångs-
punkten har hela tiden varit en väldigt 
energieffektiv båt och därför har vi valt 
att bygga den i kolfiber som är lättare 
än aluminium. Både ASV och foilstödd 
teknik lyfter båten halvvägs ur vattnet, så 
de har i stort sätt samma prestanda. 

Hans Thornell berättar att Green City 
Ferries fick global exklusiv rätt att bygga 
denna båttyp i kolfiber.

– Vi är nu klara med utvecklingen och 
kan börja bygga om det finns någon som 

vill ha emissionsfria fartyg. Vi har en helt 
färdig konstruktion och kan nu bygga 
och sälja sådana här båtar över hela 
världen.

Det första fartyget planerar Green City 
Ferries att bygga i Sverige.

– Det är inte klart var. Vi har stora 
krav på att själva ha kontroll på varvet 

Green City Ferries lanserar en ny typ av snabbgående katamaran med kolfi-
berskrov. Beluga24 är designad enkom för emissionsfri, vattenburen kollektiv-
trafik.
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Vi är nu klara med utveckling-
en och kan börja bygga om 
det finns någon som vill ha 
emissionsfria fartyg.

Beluga24 är ett nytt emissionsfritt fartygskoncept från Green City Ferries. 

därför att vi tror att det kommer att bli 
en väldig expansion med kapacitetsbrist 
för nybyggnad och ombyggnad när det 
väl tar fart i omställningen. Då vill vi inte 
stå i kö och vänta utan vi måste gärna ha 
delägande i varv är vår tanke.

Ska lämna anbud
När Trafikförvaltningen i Region Stock-
holm går ut med sin upphandling av en 
ny pendelbåtslinje mellan Värmdö och 
Stockholm planerar Green City Ferries 
att lämna in ett anbud på trafik med 
vätgasdrivna båtar av typen Beluga24.

– Ja, det gör vi, tillsammans med nå-
gon redare eller operatör, bekräftar Hans 
Thornell, och förtydligar:

– Det finns andra som är bättre på 
att ta hand om trafiken och bemanning 
och liknande. Vi tillhandahåller båt och 
laddinfrastruktur och i vårt koncept 
ingår också att äga fartygen och chartra 
ut dem.

Ny typ
Beluga24 är en ny typ av passagerar-
färja för emissionsfri kollektivtrafik på 
vattnet, uppger Green City Ferries. Vid 
utveckling av designen har fokus varit 
på energieffektivitet, hållbarhet och 
hastighet.

– Med Beluga24 visar vi att det redan 
idag finns ett snabbgående emissionsfritt 
alternativ till dieselbåtar som dessutom 
kostar mindre i drift. Därför är detta en 
mycket attraktiv lösning för Trafikför-
valtningar, rederier och inte minst för 

människor, säger Fredrik Thornell, som 
är nyligen tillträdd vd för Green City 
Ferries.

Samarbete
Fredrik Thornell uppger att Green City 
Ferries har inlett samarbete med design-
företagen Teknicraft på Nya Zeeland 
och Sculli Design Studios i Italien för att 
utveckla denna typ av passagerarfärja.

Beluga24 baseras på beprövad bär-
plansteknologi. En midskepps placerad 
foil lyfter fartyget halvvägs ur vattnet i 
höga farter och därmed tränger fartyget 
inte undan så stora vattenmängder. Det 
innebär enligt Fredrik Thornell mindre 
energiåtgång och mindre svallvågor. 

– Vi räknar med en förbrukning på 30 
kWh per nautisk mil i 30 knop, vilket är 
närmare hälften av vad en konventionell 
katamaran förbrukar, förklarar han.

Batterier eller bränsleceller
Energiförsörjningen kommer från ja-
panska LTO-batterier eller kanadensiska 
bränsleceller.

– Hög prestanda, korta laddtider och 
lång livslängd har varit vägledande i 
leverantörsval, säger Fredrik Thornell.

Han påpekar att komforten för de upp 
till 150 passagerarna är viktig för att en 
pendelbåt ska vara ett attraktivt alterna-
tiv till att ta bilen. Det finns också plats 
för 30 cyklar då dessa ofta är en integre-
rad del av resandet.

– Sverige har decennier av samlad 

erfarenhet av att bygga fartyg i kolfiber 
och fartygen kommer inledningsvis 
att byggas i Sverige, upplyser Fredrik 
Thornell, och tillägger att de första av re-
deriets båtar av typen Beluga24 beräknas 
komma i trafik under 2023.

Hållbara mobilitetslösningar
Magnus Sörenson, marknads- och 
försäljningschef på Green City Ferries, 
påpekar att Beluga24 lanseras i en tid 
då efterfrågan på hållbara mobilitetslös-
ningar är kraftigt ökande:

– Intresset för hållbara vattenburna 
transporter och efterfrågan på emissions-
fria fartyg ökar explosionsartat. Analy-
tiker hävdar att den globala marknaden 
för emissionsfria fartyg beräknas öka 
från 5,2 miljarder US dollar 2019 till 
15,6 miljarder US dollar till 2030 och 
passagerarfärjor är en stor del i detta.

pär-henrik sjöström

 
Intresset för hållbara vatten-
burna transporter och efter-
frågan på emissionsfria fartyg 
ökar explosionsartat.

Hans Thornell, grundare och styrelseordfö-
rande, Green City Ferries..

Green City Ferries
Green City Ferries i Stockholm är en sys-
temintegratör som tillhandahåller fartyg 
med emissionsfria drivlinor, infrastruktur 
för batteri och vätgas samt långsiktig 
finansiering.

Fredrik Thornell, vd Green City Ferries.
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Snabbgående katamaran för 
utsläppsfri kollektivtrafik
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Sjöfartsverket har för avsikt att av-
veckla ett antal fasta sjösäkerhets-
anordningar på sträckan Dalarö-Öre-
grund i Stockholms skärgård – något 
som Skärgårdsredarna motsätter sig i 
sitt remissvar.

Efter att ha genomfört en nautisk 
behovs analys har Sjöfartsverket för 
avsikt att avveckla ett antal fasta sjömär-
ken inom Stockholms skärgård, med 
anledning av att de idag bedöms ha en 
begränsad nautisk funktion.

Saknar syfte
Att de har en begränsad nautisk funktion 
kan bero på att det med dagens teknik 
med bland annat elektroniska sjökort 
inte längre finns ett syfte med sjösäker-
hetsanordningen.

Sjöfartsverket definierar en sjösäker-

hetsanordning som ett nautiskt objekt 
som har i syfte att vägleda, upplysa 
eller varna sjöfararen. Exempel på fasta 
sådana är båkar, kummel, tavlor, stång-
märken, kustfyrar, ledfyrar, ensfyrar och 
varningsfyrar. 

De totalt 74 anordningar som ska 
avvecklas är främst båtsportstavlor, 
kummel, stångmärken, båkar och släckta 
fyrar.

Kräver underhåll
Alla sjösäkerhetsanordningar kräver 
någon form av underhåll, vilket i sig kan 
innebära stora kostnader. Att effektivi-
sera genom att avveckla idag onödiga 
sjösäkerhetsanordningar kan innebära 
en besparing för såväl staten som med-
borgare, uppger Sjöfartsverket.

Innan dessa sjösäkerhetsanordningar 
avvecklas vill Sjöfartsverket stämma av 

med berörda myndigheter, kommuner, 
sjötrafikföretag, markägare och fritids-
båtsorganisationer.

I det fall någon av remissinstanserna 
gör en annan bedömning och anser att 
något objekt fyller ett för remissinstan-
sen viktigt nautiskt syfte, finns möjlig-
heten att ta över någon eller några av 
sjösäkerhetsanordningarna, inklusive 
drift- och underhållsansvar.

”Försämrad säkerhet”
Skärgårdsredarna är en av remissinstan-
serna som har möjlighet att lämna syn-
punkter. Föreningens vd Anders Werner 
skriver i sitt remissvar att elektronik och 
fasta sjömärken är en kombination som 
säkert höjer säkerheten och att man ska 
använda ”alla till buds stående medel”.

– Mörka höstkvällar är tryggheten 
med dessa fasta märken ovärderlig och 
de finns de som tror att det kommer 
innebära försämrad säkerhet om de 
avvecklas, säger han.

I remissvaret påpekar han att många 
skulle sakna dem och olycksrisken skulle 
bli betydligt högre eftersom många, 
om inte alla, någon gång får problem 
med elektroniken och då är de fasta 
sjömärkena till god hjälp och en verklig 
sjösäkerhetsanordning.

– Och vad händer med dem om ingen 
tar hand om dem, ska stångmärken rosta 
sönder, kummel vittra sönder? Många 
märken är gamla och har ett historiskt 
värde och borde skyddas av den anled-
ningen, säger Anders Werner.

pär-henrik sjöström

Vissa sjösäkerhetsanordningar avvecklas
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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:

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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Terminen har just börjat för gymnasie-
eleverna som läser sjöfartsprogrammet 
på Wisbygymnasiet. En handfull av 
eleverna i årskurs två och tre har tagit 
sig den drygt timslånga bilresan ner till 
Ronehamn på öns södra östkust. På en 
slip i hamnen ligger landstigningsfar-
tyget Duktig som skolan hyr av Sjö-
värnskåren för att bland annat kunna 

öva underhållsarbete och genomföra 
förtöjningsövningar. Nere i mörkret 
under däck arbetar maskineleven Emma 
Sjöstedt med en mutterdragare.

– Jag håller på och drar av muttrarna 
från vattentanken här, säger hon. 

Fartyget har legat i hamnen sedan i 
våras för att kunna genomgå nödvändigt 
underhåll. 

– Detta är den enda slipen som finns 
kvar på Gotland där vi kan dra upp 
henne. Det tog oss hela våren att köra hit 
från Visby. Det här är ingen bra sjöbåt 
så vi fick köra hit i etapper med stopp 
i olika hamnar på vägen. Men det blev 
ett bra projekt i elevernas navigations-
träning, säger yrkesläraren Kristoffer 
Ekermark.

Han ansvarar för utbildningen tillsam-
mans med Bo Nordahl som är den andra 
yrkesläraren på utbildningen med inrikt-
ning mot maskin. Kristoffer Ekermark 
började på skolan för ett år sedan och 
har tidigare arbetat som befälhavare på 
Destination Gotland, men har nu hand 
om däckinriktningen.

Just samarbetet med Destination Got-
land är något som genomsyrar utbild-
ningen i många avseenden.

– Alla eleverna här har sommarjobbat 
hos dem och många får även jobb där. 

Allt färre söker sig till yrkesutbildningarna på gymnasiet, men för de åtta sjöfartsutbildningarna ligger 
utvecklingen tämligen stabilt. Två utbildningar med lite olika utveckling är de i Visby och Härnösand.

Stabil utveckling för gymnasierna
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säger han.

Vikande intresse på Gotland
Trots att sjöfarten är så central för Got-
land, så är intresset bland öns ungdomar 
för sjöfartsutbildningen ganska tamt, i 
alla fall inför årets utbildning.

– Vi har bara sex elever i den klass med 
ettor som började nu, tyvärr. Vi har åtta 
platser. Men det går väldigt upp och ner 
det där, säger Kristoffer Ekermark.

Inför att en utbildning ska starta 
beslutar skolan om de ska erbjuda åtta 
eller 16 platser. Men vanligtvis blir det 
bara åtta.

– Vi har svårt att få tag i 16 elever, vi 
vill ändå att de ska vara intresserade, 
dessutom blir det lättare när vi ska åka 
iväg med skolfartyget Michael Sars på 
Åland som tar 16 elever. Då kan vi åka 
med två klasser på samma gång, det blir 
kostnadseffektivt så jag ser egentligen 
inga problem, säger han.

Reste sig efter nedläggning
En annan skola där intresset för att gå på 
sjöfartsutbildningen ökat rejält är i Här-
nösand. Det trots att utbildningen lades 
ner under 2018. Intresset för program-
met var så lågt att skolnämnden fattade 
beslut om att lägga ner efter dialog med 
skolledningen.

– I grunden handlade det om ekonomi. 
Vi hade för få elever, för få sökande. Det 
var bedömningen inom skolledningen. 
Det var inte första året som intresset 
dippade, det hade gått ner under flera 
år, säger Stellan Jakobsson, nuvarande 
rektor på Härnösands gymnasium och 
även vid nedläggningen.

Men beslutet väckte starka reaktioner. 
Både branschorganisationer, näringsliv 
och politiker började väcka opinion för 
en återstart av utbildningen. Efter två år 
utan antagningar återstartades program-
met inför fjolårets terminsstart efter att 
skolpolitikerna vänt i frågan. Istället 
togs dubbla klasser in, vilket efter några 
enstaka avhopp slutade med 29 elever 
läsåret 2020/21.

– Det känns fantastiskt. Detta är den 
nordligaste sjöfartsutbildningen i Sverige 
och enda norr om Stockholm, vilket gör 
att vi har ett gigantiskt upptagningsom-
råde, säger Raymond Persson, yrkeslära-
re på skolan.

Kommunen beslutade att ge skolan 
extra pengar för att kunna marknadsföra 

utbildningen bättre, vilket numera sker 
både i sociala medier men också genom 
att alla som går i nian i hela Norrland 
får ett brev hem med information om 
utbildningen.

– Vi trycker ganska hårt på möjlig-
heten som finns med sjöfartsyrket att 
man faktiskt kan bo kvar på orter där 
det annars inte finns så mycket jobb. 
Ungdomarna vill inte bo kvar i inlands-
kommunerna i Norrland, men genom ett 
jobb inom sjöfarten kan de ändå bo kvar, 
säger Raymond Persson. 

Åtta utbildningar i sex städer
Sjöfartsutbildningen finns på totalt åtta 
olika gymnasieskolor runt om i Sve-
rige, i Karlskrona, Kalmar, Göteborg, 
Stockholm, Visby och Härnösand, alla 
med riksintag. Varje år för bransch- och  
arbetsgivarorganisationen Transport-
företagen noggrann statistik över antalet 
elever som söker sig till de yrkesutbild-
ningar som finns på gymnasienivå inom 
transport, bland annat sjöfartsprogram-
met. Inför starten av läsåret 2021 antogs 
118 elever på utbildningarna, vilket är 
det näst högsta antalet sedan år 2016.

– Föregående termin hade vi en rejäl 
ökning, både av det totala antalet sökan-
de och de som sökte utbildningen som 
förstahandsval. En stor del i det var att 
Härnösand öppnade igen med dubbla 
klasser efter två år och efter det har vi 
sett en viss nedgång. Men sett på fem års 
sikt kan man se att antalet ligger ganska 
jämnt, säger Eva Ohlsson som arbetar 
med kompetensförsörjning på Transport-
företagen. 

Caj Luoma, chef inom kompetensför-
sörjning på Transportföretagen, menar 
att det är ett gott resultat för sjöfartsut-
bildningarna.

– Man kan sätta in den här kurvan i 
en kontext där intresset för att läsa en 
yrkesutbildning generellt har gått ner 

under de senaste åren vilket är en utma-
ning för alla branscher. Sett i det ljuset 
tycker jag att sjöfarten som bransch ska 
se det positivt att man inte haft samma 
nedgång som många andra utbildningar, 
säger han.

Hoppas på nyanställning och nytt fartyg
I Härnösand glöder det mer om sjöfarts-
utbildningen än någonsin. I och med att 
skolan tog in dubbla klasser i fjol, samt 
gjort ett överintag i år på 18 elever istäl-
let för 16, så finns ett behov av att utöka 
lärarbasen.

– Inget beslut är taget ännu, men i och 
med att vi kommer att ha tre klasser på 
skolan nästa år kommer det bli för lite 
med att bara två karaktärslärare. Min 
bedömning är att det behöver vara minst 
tre, säger Stellan Jakobsson.

Dessutom letar kommunen just nu 
efter ett nytt skolfartyg som ersättare för 
det gamla fartyget Topaz från 1935.

– Hon har blivit sliten och har ingen 
ackommodation ombord så det går 
inte att åka ut på några långresor så 
som vi skulle vilja göra, säger Raymond 
Persson.

Med den tuffa krisen i backspegeln då 
sjöfartsstaden Härnösand höll på att gå 
miste om sin sjöfartsutbildning, menar 
Stellan Jakobsson att det trots allt kom-
mit något gott ur det hela.

– Hotet om nedläggning fick verkligen 
igång maskineriet ordentligt på ett sätt 
som gagnade programmet. Det blev 
ett stort fokus på utbildningen i både 
debatter och media och många fick upp 
ögonen för behovet av arbetskraft och 
hur värdefulla de här eleverna är inför 
framtiden. Jag tror det gjorde att många 
fick upp ögonen för sjöfartsutbildningen 
på ett helt annat sätt och det bidrog till 
att vi fick ett så jättehögt söktryck, säger 
han.

christopher kullenberg rothvall

 
Vi fick köra hit i etapper med 
stopp i olika hamnar på vä-
gen. Det blev ett bra projekt i 
elevernas navigationsträning.

 
Hotet om nedläggning fick 
verkligen igång maskineriet 
ordentligt på ett sätt som gag-
nade programmet.

Kristoffer Ekermark på bryggan på landstigningsfartyget Duktig som Wisbygymnasiet hyr av Sjövärnskåren.

Raymond Persson, yrkeslärare på sjöfartsgymnasiet i Härnösand.
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I långsam fart glider den snart 90 år 
gamla skärgårdsbåten Axel in i Nättra-
byån, en kanal i en lummig miljö som 
leder in till det lilla samhället Nättraby 
någon mil nordväst om Karlskrona. 
Båtturen hit från hamnen vid Fisktor-
get i centrala Karlskrona tar knappt 40 
minuter. Det är sensommar och antalet 
resenärer en dag mitt i veckan är bara en 
dryg handfull. 

I styrhytten står Carl-Gustav Nilsson 
som jobbat ombord i olika omfattning 
sedan 1991. Men sedan sju år tillbaka 
är han pensionär, men hoppar in under 
sommarsäsongerna.

– Det är egentid för mig, men det gillar 

inte riktigt min fru när jag säger, skrattar 
han.

Han jobbar tillsammans med Nea 
Gerdstigen som är däcksman ombord 
och som haft det som sommarjobb efter 
studenten.

En av åtta
Byggd på Lödöse Varf 1934 är Axel den 
av Affärsverkens åtta båtar som är äldst. 
Fartyget ägs av Karlskrona kommun, har 
gått på linjen under hela sin karriär och 
blev byggd med en ångmaskin, men mo-
toriserades under år 1960 med en Volvo 
Penta på 150 hästkrafter.

Bolaget Affärsverken Karlskrona 
AB grundades 1907 och har varit en 
del av Karlskronas infrastruktur sedan 
dess, framförallt med syfte att bygga ut 
stadens energisystem och renhållning. 
Men sedan 1992 har de även ansvaret 
för skärgårdsbåtarna, både på uppdrag 
av lokaltrafikbolaget Blekingetrafiken 
och genom en charterverksamhet för 
privatkunder och företag. Pandemin har 

dock varit ett hårt slag mot charterverk-
samheten.

– Under ett normalår ligger vi på runt 
130 000 passagerare per år, under förra 
året var det runt 80 000 så det är det var 
nästan en halvering. Pandemin har gjort 
att vi inte kört en enda chartertur förrän 
nu under den andra halvan av augusti, 
säger Håkan Varenhed som är driftschef 
för skärgårdsbåtarna inom Affärsverken.

Men trots det tycker han att årets 
sommarsäsong varit mycket bättre än 
fjolåret och mer likt ett normalt år.

– Trots pandemin har det gått bra. 
Det har varit mycket hemmaturistande 
svenskar som rest, kanske bara tio pro-
cent utländska turister. Fram till den 15 
juli släppte vi bara på hälften av kapa-
citeten på båtarna, men efter det kunde 
vi öka till 75 procent och det kör vi med 
fortfarande, säger han.

Pendelbåtarna har gjort storsuccé
Förutom Axel består Affärsverkens 
flotta av ytterligare sju fartyg. Astrid och 

Med både nya båtar och nystartade pendelbåtslinjer har skärgårdstrafiken i Karlskrona expanderat kraftigt 
under de senaste åren. Men pandemin blev ett hårt slag för kommunala Affärsverken AB. 

Med rätt flyt i Karlskrona Annaskär är sightseeingbåtar från 1980 
respektive 1981 som under högsäsong-
en trafikerar i Ronnebyån i Ronneby 
skärgård, samt runt Karlskronas centrala 
ö Trossö. Båtarna Flaggskär och Wittus 
är engagerade på de båda pendelbåtslin-
jer som finns i Karlskrona med trafik 
året runt, dels från Handelshamnen 
väster om stadskärnan ut till Sturkö, dels 
från Handelshamnen till Hasslö i den 
östra skärgården. Just pendelbåtar är en 
verksamhet som expanderat rejält sedan 
2015.

– Vi startade upp linjen med Flaggskär 
mellan Handelshamnen och Bredavik på 
Sturkö i november 2015 och den har bli-
vit väldigt populär. Det tar bara en kvart 
att åka från ön till fastlandet, en sträcka 
som tar 40 minuter med bil. På båten är 
det varmt, passagerarna kan beställa en 
kopp kaffe, se på morgon-tv och surfa 
på vårt gratis wifi. Dessutom slipper de 
parkera bilen i stan så väldigt många är 
positiva till detta, säger Håkan Varenhed.

Trafiken körs på uppdrag av Blekinge-
trafiken med tre avgångar på morgonen 
och lika många på eftermiddagen.

Linjen till Hasslö invigdes 2018 och 
går även den från Handelshamnen med 
tre avgångar under morgonen och tre på 
eftermiddagen. 

De tre återstående båtarna i flottan, 
Gåsefjärden, Ungskär och Ljungskär, går 
på rederiets sommarlinjer i skärgården, 

samt i chartertrafik. Ungskär hålls i drift 
året om.

Att bara tre av båtarna i flottan kör 
året runt gör att personalstyrkan varierar 
kraftigt under året.

– Under sommarsäsongen är vi runt 50 
personer med alla som jobbar ombord 
till alla på kontoret och de som säljer 
biljetter. Under vintertid, från oktober till 
sista april, är vi bara tio till elva stycken, 
säger Håkan Varenhed.

Vill satsa vidare
Det senaste tillskottet till flottan är den 
knappa 21 meter långa båten Ljungskär 
med kapacitet för 148 passagerare och 
som levererades 2019 från Astra Ship-
yard i Serbien.

– Med den kör vi vår stora världsarvs-
tur under sommarhalvåret, samt en hel 
del charterturer även om det nu inte 
blivit så många på grund av pandemin. 
Men vi hoppas att det ska bli mycket 
mer, vi vill vidareutveckla det koncep-
tet under hösten och inför 2022, säger 
Håkan Varenhed.

Charteruppdragen kan vara allt från 
bröllop och företagsevenemang till grup-
per av olika slag som vill ut i skärgården.

– Det är ofta turer på runt två timmar 
där man åker ut och samtidigt äter en bit 
mat. Vi har en väldigt fin skärgård som 
förvisso är ganska stenig men som vi 
gärna vill visa upp.

Håkan Varenhed har själv jobbat 
på rederiet i 30 år. Han började som 
sommarvikarierande matros, men blev 
fast anställd i mitten av 1990-talet. Nu 
hoppas han att framtiden ska fortsätta 
att vara ljus.

– Vi hoppas kunna få igång charter-
verksamheten ordentligt nu igen, det är 
vårt mål.

Efter framgångarna med de båda 
pendelbåtslinjerna är även förhoppning-
en att den typen av trafik kan utvecklas 
ännu mer i Karlskrona. 

– Det är kommunen som bestämmer, 
men jag tror absolut att det kan bli fler 
linjer på sikt. Om de kommer med något 
önskemål är vi i så fall redo att vara med 
i upphandlingen, säger Håkan Varenhed.

christopher kullenberg rothvall

Skärgårdsbåten Axel i den natursköna Nättrabyån.

 
Det har varit mycket hem-
maturistande svenskar som 
rest, kanske bara tio procent 
utländska turister.
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Nea Gerdstigen och Carl-Gustav Nilsson under uppehållet i Nättraby.

Affärsverkens flotta
l Annaskär, byggd 1981, 71 pass, 12,5 
m lång
l Astrid, 1980, 52 pass, 13,9 m
l Axel, 1934, 90 pass, 18,3 m
l Gåsefjärden, 1985, 114 pass, 20,3 m
l Ljungskär, 2019, 148 pass, 20,9 m
l Ungskär, 1964, 58 pass, 14 m
l Wittus, 1974, 119 pass, 21,3 m
l Flaggskär, 1988, 50 pass, 18,2 m
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Från kust & hav

Oden når Nordpolen för tionde gången
Den 16 augusti kl 20.46 UTC nådde isbrytaren Oden Nordpolen 
under forskningsexpeditionen Synoptic Arctic Survey. Det för-
sta besöket gjordes 1991 då Oden var det första icke-atomdriv-
na fartyget som nådde Nordpolen tillsammans med den tyska 
forskningsisbrytaren Polarstern. Sedan dess har Oden varit på 
Nordpolen 1996, 2001, 2004, 2005, 2009, 2012, 2016 och 2018.

– Isläget har varit ganska tufft under hela resan. Vi navigerar 
nu i isen runt Nordpolen och den är cirka 2,5 meter tjock. Vi 
firade Nordpolsbesöket med att bjuda in alla till bryggan för att 
se när GPS-mottagaren slog över från N89°59,9 för att sedan 
börja räkna ner igen på andra sidan klotet. Efter att vi passerat 
Nordpolen fick alla gå ut på isen. Odens kökspersonal bjöd på 
grillad korv och varm choklad, berättade Mattias Petersson, be-
fälhavare på isbrytaren Oden.

Paus för containerpendeln 
I början av juni invigdes Sveriges första containerpendel på inre 
vattenvägar på en linje mellan Stockholm Norvik och Västerås 
med det 110 meter långa fartyget Emelie Deymann från tyska 
Reederei Deymann. Men det blev bara en resa och nu är linjen 
satt på paus.

– Dels hamnade vi fel i tiden med starten. Det drog ut på tiden 
och hamnade mitt i den svenska semestern. Men det största 
problemet är den internationella containersituationen, säger 
Lars Rexius som är marknads- och logistikansvarig på Barge 
Transport Sweden AB, det svenska bolag som har som affärsidé 
att hjälpa till att etablera inlandssjöfart i Sverige.

Till Sjöfartstidningen uppger Lars Rexius att ambitionerna med 
trafiken kvarstår och att de har för avsikt att starta igång när läget 
i världen med pandemi och containerbrist blivit förbättrat.
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driver både 
båtar och affärer
Livet till sjöss ställer krav. Stiljte eller meterhöga vågor.  
Patrullering, sjöräddning, fiske, försörjningsuppdrag. 
 Deplacerande båtar eller planande.
 Tänk i nya banor och välj Sveriges motorlösning 
nummer 1 när det gäller miljö, bränsleekonomi, 
tillförlitlighet, perfekt vikt-/prestandaförhållande och 
låga totalkostnader. 
 Det vill säga en motor från Scania Power Solutions  
– laddad med både kraft och ekonomi. I programmet 
från 220 hk till 1 200 hk hittar du enkelt den motor som 
mot svarar dina behov. Och som bidrar till medvind i 
affärerna. 

Läs mer på www.scania.se

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

Emelie Deymann.

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

• 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

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

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

Service och Reservdelar 
Över 20 års erfarenhet av service och 

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

Vår verksamhet omfattar 
de � esta förekommande genset 

och framdrivningsmotorer.

Vi tillhandahåller även diagnostik, 
service, underhåll och reservdelar till 

sprinklermotorer, där Iveco/FPT 
är marknadsledande.

Vid service av generatoraggregat 
samarbetar vi med El & Marinteknik AB.
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Göteborg    Malmö
Fiskhamnsgatan 10   Sundholmsgatan 10
414 58 Göteborg    216 41 Limhamninfo@gothiamarine.se    +46 31 228920     www.gothiamarine.se

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

Älvstranden på Fiskhamnsgatan 10.

Välkommen!

X Shore satsar på hållbar fritidsbåtsfabrik i Nyköping
Det svenska elbåtsbolaget X Shore öppnar en stor båtfabrik i 
Nyköping. Den nya fabriken, som har ambitionen att bli världens 
mest hållbara firtidsbåtfabrik, kommer tillföra en kapacitet på 
över 400 båtar per år och kommer anställa ett hundratal perso-
ner. I fabriken kommer X Shores elbåt Eelex 8000 att tillverkas, 
men på sikt även X Shores kommande modeller. Eelex 8000 är 
X Shores första serietillverkade båt och lanserades under andra 
halvan av 2020.

Havstulpanvarning utlyst för Östersjökusten
De svenska båtklubbarnas paraplyorganisation Svenska 
Båtunionen gick i augusti ut med en havstulpanvarning för hela 
Östersjökusten, från Skåne upp till och med Gävleborgs län. 
Deras frivilliga observatörer ser att havstulpanerna har förökat 
sig i stor utsträckning. De informerar vidare att det kan vara 
dags att kolla sin båtbotten och tvätta bort havstulpanerna som 
nu har satt sig fast på många platser längs kuststräckan.

Syftet med Havstulpanvarningen är att få båtägare att an-
vända andra metoder mot påväxt än biocidfärg. När varningen 
skickas ut kan båtägaren lätt få bort havstulpanerna genom att 
tvätta av båtbotten, för hand eller i en borsttvätt, 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, ungefär 5 millimeter, påpekar Svenska Båtunionen.

Actemium elektrifierar färjeanslutning i Köpenhamn 
Actemium har ingått ett samarbete med Copenhagen Malmö 
Port avseende en totalentreprenad på en komplett OPS-lösning. 
OPS-anslutningen möjliggör för DFDS-färjor att reducera ut-
släppen markant medan fartygen är i hamn, genom att stänga 
av sina hjälpmotorer med stora miljöfördelar som följd. OPS-
anläggningen tillverkas i Actemiums fabrik i Stora Höga, strax 
norr om Göteborg. Anläggningen är certifierad i enlighet med 
IEC/ISO/IEEE 80005 samt relevanta lokala standarder.

Candela lanserar ny pod
Det svenska marinteknikföretaget Candela lanserar en ny, 
eldriven pod för båtar. Candela C-Pod uppges vara extremt 
tystgående och är utrustad med två kompakta elektriska pro-
pellermotorer som är direkt kopplade till var sin kontraroterande 
propeller. Företaget uppger att The Candela C-Pod kommer att 
installeras i den eldrivna pendelbåten Candela P-30, taxibåten 
Candela P-12 och i fritidsbåtar.

Saab samordnar övning inom Ocean2020-projektet
Med stöd av svenska Försvarsmakten har Saab samordnat 
en övning inom ramen för det EU-finansierade försvarsforsk-
ningsprojektet Ocean2020 i augusti 2021. I Baltic Sea Live 
Demonstration medverkade 18 europeiska företag, forsk-
ningsinstitut och försvarsministerier från tio EU-länder.

Övningen ägde rum i Hanöbukten den 25 och 26 augusti och 
utgick ifrån två scenarion med tydligt militärt fokus. Syftet är 
att visa att systemen tillsammans kan upptäcka och samla in 
information om olika typer av objekt, skapa en gemensam marin 
lägesbild och i ett senare skede även engagera med ett fientligt 
hot. I det andra scenariot samverkade flera olika fartyg och sys-
tem för att för att bemöta undervattenshot.

Förlängd säsong för populära båtbusslinjer i Karlstad
Karlstadsbuss båtbusslinje 92. som trafikerar centrala 
Klarälven, och båtbusslinje 93 till Jäverön får förlängd säsong. 
Trafiken fortsätter i september med turer på fredagar, lördagar 
och söndagar.

– Klarälven och Vänern som är som en av Europas största 
sjöar gör att vi har ett otroligt fint vattenläge i Karlstad. Så det är 
inte svårt att förstå hur uppskattade alla båtbussturer varit un-
der även den här säsongen när många velat semestra utomhus, 
säger Maria Westin, turismchef i Karlstads kommun.

Prognosen för årets båtbussäsong ser hittills väldigt bra ut, 
sett till hur många som åkt båtbuss, trots att restriktioner gjort 
att färre resenärer har fått plats på båtarna. Under årets båtbus-
säsong har betydligt fler åkt båtbuss än under 2020 och många 
turer uppges ha varit fullbokade.
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Belöning 2022
Sjömän är utmärkta problemlösare och gör ständiga förbättringar för att underlätta arbetet, 
höja säkerheten och öka trivseln ombord. Det är något vi gärna premierar. Har du gjort en för-
bättring eller känner du någon som gjort det? I så fall vill vi veta det. Förslaget skall vara oss 
tillhanda senast 31 oktober 2021. Läs mer om vår belöningsverksamhet på sjomanshus.se.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Annons från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belönar

Med en 3D-utskriven släde löste andre fartygsingenjör Carl 
Olsson och förste fartygsingenjör Filip Westlund på M/T Tern 
Ocean bekymren med omständliga inspektioner av kolvringar. 
För det belönades de med 40 000 kronor av Stiftelsen Sveriges 
Sjömanshus. 

Att kolvringarna runt kolvarna i huvudmaskin är i gott skick är 
nödvändigt för en säker framdrift. Slitage kan leda till repor och 
jack i cylindern och i värsta fall orsaka driftsstopp med bogsering 
och varvsbesök som följd. Kolvringarna behöver därför inspekt-
eras med kamera någon gång i månaden, men utrymmet är 
trångt och mörkt och det är besvärligt att komma åt.

– Man sticker in en arm så långt det går och försöker sedan 
komma åt avtryckaren med andra handen. Det är svårt att hålla 
kameran stilla och få tillräckligt bra kvalitét på bilderna i mörkret 
och ofta behöver man ta om flera gånger innan man har bilder 
som är bra nog, säger Carl Olsson. 

En inspektion tar vanligtvis mellan en till två timmar att genom-
föra, men maskinbesättningen vill gärna ha fyra till fem timmar 
till förfogande för att vara säkra på att hinna klart och få tid att 
testköra maskinen innan den ska användas.

– Just tidsåtgången är problematisk eftersom tankfartyg hela 
tiden måste vara redo att kunna lämna eller angöra kaj. Hamnarna 
har en tendens att ändra sig titt som tätt och plötsligt vill de att 
man ska köra in i en hamn. Då blir de inte glada om maskinen inte 
är startklar inom 45 minuter, säger Carl Olsson. 

För att underlätta inspektionerna konstruerade Filip Westlund 
och Carl Olsson en kameraställning av två stålskenor. Skenorna 
formades till halvmånar för att placeras runt fodren på cylindrarna 
och kläddes med gummi för att undvika repor. Sedan tog Carl 
Olsson mått på skenorna och satte sig framför datorn hemma 
i lägenheten och började designa en kamerasläde att fästa på 
stålställningen. 

– Jag gjorde en skiss av skenan och byggde sedan släden runt 

om den. Designprogrammet jag använde är ett gratisprogram som 
jag laddat ner från nätet. När allt var klart printade jag ut släden i 
en 3D-skrivare som jag fått av min sambo några månader tidigare, 
säger han. 

Släden hålls på plats av fyra kullager på ena sidan och ett 
femte, som är monterat på en fjäderbelastad skruv, på motsatt 
sida. Tack vare fjädern hålls konstruktionen på plats med ett 
lagom tryck och tillåter släden att glida längs bågen. När ena 
sidan är färdigfilmad är det bara att vända bågen och göra 
samma sak från andra hållet. 

– Vi spar en massa tid eftersom vi inte behöver ta om några 
bilder, filmerna blir bra på en gång. Nu ska jag snart byta till en 
annan båt i rederiet efter tre år på Tern Ocean. Då kanske jag gör 
en ny släde där, säger Carl Olsson.

carlolssons@gmail.com

3D-teknik löste inspektionsproblem

Andre fartygsingenjör Carl Olsson (tv) och förste fartygsingenjör Filip 
Westlund arbetar tillsammans på Terntanks fartyg M/T Tern Ocean. 

”Vi spar en massa tid 
eftersom vi inte behöver 

ta om några bilder”
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Ostindiefararen Götheborg använder biodrivmedel
Under sin seglingen till Stockholm och tillbaka till Göteborg 
använder Ostindiefararen Götheborg biodrivmedlet RME istäl-
let för marin diesel i hälften av sina bränsletankar. Beslutet är 
en del i ett stort hållbarhetsarbete med att minimera fartygets 
miljöpåverkan och lyfta fram lösningar för en hållbarare värld, 
uppger SOIC Ship Management i ett pressmeddelande.

Även om Ostindiefararen Götheborg seglar så mycket som 
möjligt, används hjälpmotorer för elförsörjning av system om-
bord. Fartygets motorer används för framdrift i de situationer då 
skeppet inte kan segla eller gå enbart för segel.

– Som en del i vårt arbete att minimera vår miljöpåverkan gör 
vi nu ett test med biodiesel upp till Stockholm. Vi vill visa att 
det fungerar och att det finns stora miljövinster att göra genom 
att byta till förnybart bränsle. Den största utmaningen som vi 
har för att minska den globala uppvärmningen är att minska 
CO2-utsläppen, och det här är ett konkret sätt att göra det på. 
Hållbarhet är ett stort fokus för vår planerade resa till Asien näs-
ta år och en hjärtefråga för oss, säger Peter Alexandersson, vd 
på SOIC Ship Management.

Ostindiefararens motorer är från början av 2000-talet och det 
har varit en ambition att hitta ett förnybart bränsle med så liten 
klimatpåverkan som möjligt, utan att behöva byta ut motorerna. 
Under resan till och från Stockholm görs nu därför ett test med 
RME-bränslet Verdis Polaris Marina från Adesso Bioproducts.

Ett genomsnittsdygn vid segling förbrukar skeppet ungefär 
1,6 kubikmeter bränsle. Eftersom bränslet nu testas finns det av 
säkerhetsskäl även konventionell marin diesel i häften av bräns-
letankarna ombord.

St1 och Horisont Energi samarbetar i grön ammoniakprojekt
Den nordiska energikoncernen St1 Nordic och det norska ener-
giföretaget Horisont Energi har undertecknat ett samförstånds-
avtal för gemensam utveckling av ett grönt ammoniakprojekt i 
Finnmark i norra Norge. Målet för partnerskapet är att produce-
ra grön ammoniak för en mängd olika förnybara energiprodukter 
för transport och industri, uppger de två företagen i ett press-
meddelande.

St1 och Horisont Energi kommer att genomföra förstudier 
om potentialen för grön ammoniakproduktion i Finnmark. 
Förstudierna baseras på elektrolys med hjälp av vindkraft och 
väte från olika gröna råvaror. Dessutom ska de utforska an-
vändningen av flera nya och alternativa tekniker inom grön am-
moniakproduktion. Partnerna kommer också att utforska hela 
värdekedjan för negativa utsläpp – från koldioxidavskiljning till 
slutlagring – för att skapa koldi oxidreduceringskrediter (CRC) 
för kommersialisering och för att bidra till utvecklingen av rela-
terad lagstiftning.

Som en del av studien kommer partnerna att utvärdera po-
tentiella platser för produktion av grön ammoniak i Finnmark. 
Elektrolysen kommer att kräva den vindkraft som St1 planerar 
att producera i Finnmark. St1 har redan lämnat in en ansökan 
om tillstånd för utveckling av Davvi vindpark (800 MW), utöver 
andra rörledningsprojekt.

Horisont Energi är redan engagerad i Barents Blue-projektet i 
Finnmark, Europas första storskaliga blå ammoniakproduktion. 
Genom att använda naturgas från Barents hav kommer Barents 
Blue att ha en produktionskapacitet på 3 000 ton ammoniak per 
dag när den är i drift 2025.
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Ny rapport visar att en omställning kostar
I Transportstyrelsens rapport Kalkylen måste gå ihop ger rede-
rierna sin syn på finansieringsmöjligheterna i arbetet mot en mer 
klimatvänlig sjöfart. Totalt 15 olika rederier, med säte i Sverige el-
ler betydande del av verksamheten till och från svenska hamnar, 
medverkar i rapporten. Tillsammans kör de fraktfartyg, tankfar-
tyg, passagerarfärjor, skärgårdsbåtar och fartyg med container- 
och torrlast.

Målet är att sjöfarten åtminstone ska halvera sina utsläpp av 
växthusgaser till 2050. Viljan finns, men för att nå dit behöver sjö-
farten ställa om. Rapporten visar att gröna investeringar kostar. 
Många rederier tvekar på grund av stora ekonomiska risker och 
osäkerhet kring teknik och drivmedel.

Enligt rapporten finns det olika sätt att bli grönare på sjön, som 
till exempel att bygga nya fartyg med högre miljöprestanda, byg-
ga om befintliga fartyg, jobba med operativa åtgärder eller välja 
mer klimatvänliga drivmedel.

– De flesta av dessa åtgärder är kostsamma och den som får 
betala notan i dagsläget är rederierna själva. Detta riskerar att 
fördröja sjöfartens omställning, säger Erika Persson, utredare på 
avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

Enligt flera av rederierna är krav och styrmedel den främsta vä-
gen att gå för att minimera ekonomiska hinder. Dessa bör dess-
utom vara globala och lika för alla för att ge bäst effekt. Att stärka 
rederiers kreditmöjligheter och chansen att få investeringsstöd är 
ytterligare förslag som framkommer i rapporten.

– Lönsamheten är den främsta drivkraften för rederier att ställa 
om till en mer klimatvänlig sjöfart. Men miljövänlig teknik eller 
drivmedel är betydligt dyrare än konventionella motsvarigheter, 
samtidigt som det saknas en vilja bland transportköpare att beta-
la mer för klimatvänliga transporter, säger Erika Persson.

Trots den dystra slutsatsen nämner flera av rederierna att en 
förändring ändå verkar vara på gång inom branschen och att in-
tresset för en grönare sjöfart har ökat bland kunderna de senaste 
åren, uppger Transportstyrelsen.

Förslag på avgiftshöjningar
Transportstyrelsen föreslår ett stort antal justerade avgifter från 
2022. Inom sjöfartsområdet föreslår Transportstyrelsen höjningar 
av de årliga tillsynsavgifterna för fartyg, grundavgiften i samband 
med förrättningar, registerhållningsavgifter, utfärdande av sjö-
arbetscertifikat och säkerhetsbesättningsbeslut för fiskefartyg, 
lotsdispenser och andra personliga behörigheter samt avgifterna 
inom forsränning.

Transportstyrelsen tar emot synpunkter på förslaget till och 
med 27 september. Därefter fattar Transportstyrelsens general-
direktör beslut om avgifterna.

Transportstyrelsen

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

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

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.
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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

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.

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

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

Mejl:

Telefon:

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

kontakt@redarservice.se

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

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

Välkomna till oss!

Andreas och Björn med personal

Kvalitet,  
kunskap  
och kunden  
i fokus!
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Syftet är att analysera vilka förnyba-
ra bränslen som lämpar sig för olika 
fartygs typer, linjer och förutsättningar. 
Målet är bland annat att ge kunskaps-
underlag och åtgärdsförslag för upp-
handling.

Projektet har genomförts av Linda 
Styhre och Karl Jivén från IVL och Karl 
Garme från KTH. Slutdatum är 31 okto-
ber varefter en slutrapport publiceras på 
finansiären f3:s hemsida (Svenskt kun-
skapscentrum för förnybara drivmedel).

Genomgång av olika bränslen
Ett antal förnybara bränslen har under-
sökts under projektets gång.

HVO beskrivs som ett enkelt förny-
bart alternativ till konventionella fossila 

dieselbränslen, men förbättrar i princip 
inte utsläpp av kväveoxider och partik-
lar. Problematik är därtill kopplad till att 
95 procent av råvarorna är importerade 
och PFAD kan vara en dominerande 
beståndsdel.

Metanol är redan testat i marina app-
likationer och produktion är under pla-
nering. Biometanol bedöms kunna vara 
det mest kostnadseffektiva alternativa 
flytande bränslet. Liksom i fallet HVO 
kvarstår problematiken kring buller och 
skadliga utsläpp av kväveoxider och 
partiklar.

Biogas (LBG) kan ge god klimat-
prestanda och är en tekniskt fungerande 
lösning men inom segmentet mindre 
färjor verkar motortillverkarna inte 
satsa på detta bränsle. Flytande metan 
tar något mer plats än konventionellt 
dieselbränsle.

Ammoniak är idag ett fartygsbränsle 
som väcker stort intresse, inte minst 
tack vare den stora fördelen att det inte 
innehåller någon kol. Ammoniak kan po-
tentiellt användas i förbrännings motorer 
eller omvandlas till el i bränsleceller. En 
nackdel dess giftighet.

Vätgas tar i storleksordning sju till tio 
gånger mer plats ombord än konven-
tionella dieselbränslen. I Sverige finns 
det redan idag ett antal produktionsan-
läggningar och vätgastankstationer. Det 
finns områden som identifierar sig som 
och verkar för att bli vätgaskluster och 

det finns ett flertal vätgastankstationer 
planerade.

El med batterier är en fungerande 
lösning för delar av färjetrafiken men 
kräver infrastruktur för snabbladdning. 

Snabbt framåt
Projektledare är Linda Styhre på IVL, 
som konstaterar att elektrifieringen inom 
färjetrafiken tagit ett stort steg framåt på 
kort tid.

– Vi har jobbat med dessa frågor under 
några år nu i olika projekt, och tekniken 
har gått snabbt framåt, samtidigt som 
man samlat på sig mycket erfarenheter. 
Därutöver har även kostnaderna kommit 
ner i jämförbar nivå med konventionella 
fartyg om man även räknar in driftskost-
nader och underhåll. Vi bedömer till och 
med att det i många fall, redan idag, går 
att elektrifiera och sänka kostnaderna i 
jämförelse med att köra på dagens fossila 
bränslen, säger hon till Skärgårdsreda-
ren. 

Men under arbetets gång har projekt-
gruppen även identifierat hinder som 
bromsar upp omställningen.

– Ett stort hinder är samordningen 
som krävs mellan olika aktörer när man 
ska elektrifiera färjor i kollektivtrafik. 
Jämfört med konventionell drift behöver 
fler involveras som till exempel energi-
bolag, bryggägare och för kollektivtrafik 
andra än den egna offentliga organisa-
tionen. Och nya kostnaderna uppstår för 
dessa aktörer som behöver finansieras 
och fördelas dem mellan i förhållande till 
nytta.

Hon menar att även om totala kostna-
der kan komma att minska så kan alltså 
aktörer som inte direkt är ansvariga för 
kollektivtrafiken behöva bli inblandade 
och behöva ta kostnader och allokera tid 
och resurser för att omställningen ska 
kunna genomföras.

– Kollektivtrafiken strömmar genom 
kommunala, regionala och privata ak-
törers områden och systemförändringar 
ställer stora krav på öppenhet, samord-
ning och planering.

Viljan finns
Linda Styhre påpekar att även bristande 
kunskaper om alternativ drift bromsar 
upp utvecklingen.

– Samtidigt är det lätt att förstå att 
man som upphandlare, redare eller far-
tygsoperatör kan ha svårt att ta till sig av 
all ny kunskap, då den tekniska utveck-

 
Tekniken har gått snabbt 
framåt, samtidigt som man 
samlat på sig mycket erfaren-
heter.

Studie om förnybart i 
kollektivtrafiken

lingen går så fort framåt. Att beställa 
nya fartyg eller modernisera befintligt 
tonnage är ju inget man gör särskilt ofta.

Projektgruppens uppfattning är att 
många rederier är positiva och väldigt 
intresserade av att övergå till fossilfria 
bränslen.  

– Det har skett en stor omsvängning 
under de senaste åren. Även upphandlare 
ser den stora nyttan, särskilt då färjetra-
fiken hamnat på efterkälke i omställ-
ningen när många regioner nått långt 
med förnybara lösningar för buss- och 
spårbunden kollektivtrafik. 

Men det som saknas i vissa fall är 
mod, budget, samordning och ännu tyd-
ligare styrmedel. Man behöver hitta nya 
lösningar, menar Linda Styhre.

– Generellt behövs en bättre sam-
ordning av hela kollektivtrafiken med 
intermodala bytespunkter i anslutning 
till vatten och en öppenhet för olika 
lösningar så att sjöfarten inte glöms bort 
av upphandlare och samhällsplanerare. 
Gällande styrmedel är det fortfarande 
2021 ett faktum att användning av 
fossilt bränsle till sjöfart, och då även 
inom kollektivtrafiken, är både obeskat-
tat och inte försett med några miljö- eller 
klimatavgifter.

Det finns tydliga nationellt fastställ-
da miljö- och klimatmål för 2030 och 

därutöver finns flera regionala miljö- och 
klimatmål för kollektivtrafiken.

– Till exempel har Region Stockholm 
som mål att hela deras sjötrafik ska 
drivas fossilfritt 2030. Det finns ingen 
anledning att sjöfarten ska släpa efter. Vi 
tror att vi 2030 har ett nytt kollektivtra-
fiksystem. Det kommer helt säkert fram-
över att kosta att släppa ut koldioxid och 
därmed också bli dyrt att köra törstiga 
dieselbåtar, vilket kommer att snabba på 
omställningen.

Hon förklarar att det därför behövs 
arbete med både bränslebyte och ener-
gieffektivisering för att nå miljö- och 
klimatmålen.

– Eldrift känns given för sjöfart i urban 
miljö, medan andra lösningar kommer 
för fartyg som kör längre sträckor. 
Utvecklingen inom vätgas går snabbt 
framåt, och både IVL och KTH deltar i 
flera forskningsprojekt om vätgas som 
fartygsbränsle.  Vi ser HVO som en kort-
siktning lösning i en övergångsperiod för 
befintligt tonnage. 

Direkt hela vägen
Linda Styhre tror att det inte är nödvän-
digt att, som i flera fall i dagsläget, arbeta 
med hybridlöningar som alternativ.

– Möjlighet finns redan idag att direkt 
gå hela vägen till helt förnybart. Så 

gjorde de till exempel i Köpenhamn där 
flera nya elfartyg började sättas i drift 
2020. Vi tror att hybridlösningar bara 
inom några år kommer att uppfattas som 
omoderna. 

Vad som bromsar upp utvecklingen är 
dock befintliga fartygs långa livslängd 
samt långa kontraktslängder inom vat-
tenburen kollektivtrafik.

– För att inte låsa in sig i gammal tek-
nik behövs incitament för att förnya ton-
naget inom kontraktstiden, och inte bara 
kanske var tionde år när en upphandling 
sker, säger Linda Styhre.

pär-henrik sjöström

IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH har tillsammans genomfört projektet Förny-
bara drivmedel för färjor i kollektivtrafik. Slutrapporten lämnas senare i höst.

Några slutsatser
l Omställningen pågår snabbare än 
många tror.
l Det kommer att kosta att släppa ut 
koldioxid och de företag som redan 
påbörjat omställningen kommer ha en 
konkurrensfördel.
l Behov av att också energieffektivisera 
– det glöms ibland bort. Vi behöver bättre 
hushålla med våra resurser, inte minst 
energi.
l Samordning mellan aktörer en nyckel 
för att snabba på omställningen.
l Konsensus råder att omställningen be-
hövs, men trots det går det för långsamt.

Projektledare Linda Styhre, IVL.
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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

SKÄRGÅRDSREDARNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

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

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

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

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

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

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

Lisa Lundstedt, samordnare på Botten-
vikens skärgård kommunsamverkan, 
arbetar med att ta fram en liten förstu-
die om fossilfri båttrafik. Studien är en 
del av arbetet med att uppfylla målen 
i Bottenvikens skärgårds nya strate-
gi och syftar till att se på möjligheter 
och kostnader för att få ner utsläppen 
från turbåtstrakfik och kommunernas 
arbetsbåtar.

Vad är Bottenvikens skärgård kommun-
samverkan?
– Det är ett samarbete som sträcker sig 
över såväl kommun- som länsgränser. 
Samarbetet omfattar kommunerna Ha-
paranda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå 
och inleddes 2006 på initiativ av Länssty-
relsen i Norrbotten. Grundläggande för 
arbetet är en gemensam syn på kust och 
skärgård som en viktig resurs för kommu-
nernas utveckling och attraktivitet och att 
man kan åstadkomma mer om man sam-
arbetar.

Och vad vill man åstadkomma?
– Vi arbetar förutsättningsskapande med 
målet att få fler att upptäcka och kunna 
ta del av vår fina kust och skärgård. Vi 
vill förbättra möjligheterna för friluftsliv 
och bidra till att skapa en efterfrågan på 
att komma ut i skärgården. Kommunerna 
fixar bryggor och renoverar kajer, har ut-
hyrningsstugor, bastu öppna för alla och 
grillplatser. Vi har även muddrat i farleder 
och grävt en kanal. På så sätt skapar vi 
bättre förutsättningar och bättre kund-
underlag för bland annat besöksnäringen 
och skärgårdstrafiken.

Hur ser skärgårdstrafiken ut i norra 
Bottenviken?
– Inom varje kommun så ser det väldigt 
olika ut hur mycket turbåtstrafik man har 
men i alla kommuner finns turbåtar eller 

båtcharter. Laponia Rederi har de största 
båtarna, men sedan är det ett gäng tur-
båtsföretag som har mindre båtar. Den 
kommun som har mest utbyggd turbåts-
trafik är Luleå. Här finns även några öar 
med fastboende, men det är inte alls i sam-
ma omfattning som i till exempel Stock-
holms skärgård. I Luleå skärgård går det 
under sommarsäsongen båtar dagligen 
runt i skärgården till flera öar och vissa 
dagar två vändor. I de andra skärgårdarna 
kanske de går bara vissa dagar. I någon 
kommun har de också lagt ut uthyrning-
en av de kommunala uthyrningsstugorna 
och då är det inte regelbundet båttrafik 
utan båttransfer till stugor och andra be-
söksmål.

Vad går förstudien ut på?
– Utifrån vår alldeles nya strategi arbetar 
vi utifrån de tre fokusområdena hållbar, 
tillgänglig och attraktiv. Utgångspunkten 
är att få en hållbar utveckling och i detta 
perspektiv går mitt uppdrag här ut på att 
titta på fossilfria alternativ för såväl tur-
båtstrafik som kommunernas arbetsbåtar 
i Bottenvikens skärgård. Förhoppningen 
är att någon gång i framtiden kunna få en 
övergång till en båtflotta med mindre på-
verkan på miljön.

Hur långt har du kommit?
– Jag håller på och sätter mig in de olika 
alternativ som finns och försöker få en 

bild av marknaden och gör upp stommen 
på slutrapporten. Just nu sitter jag med 
otroligt mycket information som jag ska 
få ner till något som går att förstå.

Vad kommer att hända med den existe-
rande flottan?
– Vad gäller den ekologiska hållbarheten 
funderar vi på vad kommunerna kan göra 
från vårt håll för att möjliggöra minskade 
utsläpp från båttrafiken. Det betyder inte 
att vi har några planer på att båtarna ska 
bytas ut utan det är bara att se på vad det 
finns för alternativ för fossilfritt och vad 
kan det kosta att ställa om till det och vad 
finns det för möjligheter att hitta finansie-
ring till det. Det här är mera en grundläg-
gande kartläggning.

Vilket fokus har förstudien?
– I början var det mest fokus på utsläppen 
men man ser ju också att till exempel el-
drift ger många andra vinster såsom min-
dre buller. Man kan ju också få mindre 
svallvågor beroende på vilken skrovform 
man väljer. Jag tittar inte heller bara på 
eldrift utan jag tittar också på ersätt-
ningar till diesel och bensin och ser vad 
det finns för alternativ, exempelvis HVO 
och alkylatbensin. Även utbildning i eco-
driving till sjöss är ett billigt alternativ 
till både minskade utsläpp och minskade 
bränslekostnader.

Hur kommer förstudien att användas?
– Kostnadsberäkningarna som jag gör 
handlar bland annat om vad det kostar 
att köpa båten och vad driften och infra-
strukturen kostar. Så ska jag se på vad 
kommunens roll kan vara i det här. Det 
kanske blir att ordna infrastrukturen, 
men det finns inga politiska beslut om det-
ta. Det här blir mer ett underlag i diskus-
sioner hur man skulle kunna jobba med 
att få ner utsläppen i båttrafikens motorer. 
Det kan också bli en utgångspunkt för att 
se om det ens är realistiskt att skissa på 
elbåtstrafik i vår skärgård.

När ska förstudien vara klar?
– Tanken är att bli klar i höst men det hän-
der så mycket inom det här området så vi 
kommer att följa utvecklingen även efter 
det.

pär-henrik sjöström

Lisa Lundstedt, Botten vikens skärgård 
kommunsamverkan 
Hur framskrider arbetet med förstudien om fossilfri båttrafik?

Hallå 
där…
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Fakta om elektrobränslen
MILJÖ
S P A L T E N

Elektrobränslen är ett sätt att pro-
ducera förnybara energibärare från 
förnybar el som kan användas i de 
delar av transportsektorn där direkt 
elektrifiering är mer utmanande att 
införa.

En del elektrobränslen kan användas i 
fordon, fartyg och flygplan som finns 
idag, utan krav på nya investeringar i 
distribution och tankinfrastruktur. De 
största utmaningarna med elektrobräns-
len är deras låga energieffektivitet och 
höga produktionskostnader.

Samlingsnamn
Elektrobränslen är ett samlingsnamn för 
drivmedel och kemikalier gjorda av el, 
vatten och koldioxid eller kväve. De kan 
vara en mängd olika slutprodukter, vilket 
visas i bilden ovan till höger. 

I korthet framställs elektrobränslen ge-
nom att vätgas, som produceras genom 
elektrolys av el och vatten, kombineras 
med koldioxid eller kväve. Koldioxiden 
kan ha olika källor; den kan komma 
från exempelvis rökgaser, produktion 
av flytande biodrivmedel, uppgradering 
av biogas eller infångas från luft. Kväve 
fångas in från luften.

Elektrobränslens möjligheter
Elektrobränslen är möjligt att producera 
utan hjälp av fossila källor. De går att 
använda i alla transportslag. Vissa kan 
användas i befintliga fordon, fartyg och 
flygplan och behöver då heller inga stora 
investeringar i ny distribution och tan-
kinfrastruktur. De är särskilt intressanta 
för sektorer som sjöfart och flyg som är 
svåra att elektrifiera och där flytande 
bränslen med hög energitäthet är svåra 
att ersätta.

Produktion av elektrobränslen kan 
kombineras med produktion av biodriv-
medel. Det kan ske genom att använda 
vätgas tillsammans med koldioxid 
som avskiljs eller bildas som en del av 
biodrivmedelsproduktionen, alternativt 
genom att använda el direkt i processen. 

På detta sätt produceras en större 
mängd bränslen från samma mängd 
biomassa. En fördel med detta jämfört 

med att använda koldioxid från rökgaser 
är att ingen (extra) avskiljning behövs, 
något som annars kräver mer energi.

Elektrobränslen kan lagra energi 
och bidra till att balansera elnätet om 
produktionen anpassas efter elnätets 
varierande behov. Detta är ett behov som 
kan öka vid en fortsatt utbyggnad av 
sol- och vindkraft och andra förnybara 
energikällor. I produktionen av elektro-
bränslen bildas också värme och syre 
med hög renhet som kan ge inkomst till 
elektrobränsleproducenten.

Elektrobränslens utmaningar
De största utmaningarna för elektro-
bränslen är deras låga energiomvand-
lingseffektivitet och höga produktions-
kostnader. Varje gång energi omvandlas 
till en ny form, till exempel från el till 
bränsle eller från bränsle till rörelseen-
ergi i en motor, sker förluster. Att direkt 
använda el i en motor är därför effek-
tivare än att först omvandla den till ett 
bränsle.

Från producerad el till hjulen på en bil 
behålls över 70 procent av energin om 
en elbil används, medan samma siffra är 
i storleksordningen 20 procent för elek-
trodiesel som används i en dieselbil.

Eftersom elektrobränslen som koncept 
är ganska nytt, och vissa produktionssteg 
fortfarande utvecklas, är kostnadsberäk-
ningar osäkra. Produktionskostnaderna 
i litteraturen varierar stort och beror 
bland annat på olika antaganden för 
priset på el liksom för kostnader kopp-

lade till elektrolys och infångning av 
koldioxid. Även hur stor del av året som 
bränsleproduktionen är i drift påverkar 
kostnaderna. Produktionskostnaderna 
per MWh producerat bränsle ökar expo-
nentiellt om anläggningen körs mindre 
än ca 40 procent av årets timmar. Dagens 
höga investeringskostnader leder alltså 
till ett behov av att ha höga drifttider, 
men sjunkande investeringskostnader 
och större elprisvariationer kan skapa 
nya affärsmöjligheter.

Liten kostnadsskillnad
Grafen uppe till höger på nästa sida visar 
exempel på produktionskostnader för 
elektrobränslen. 

Skillnaderna mellan produktionskost-
naderna för olika elektrobränslesalterna-
tiv är liten, men lägst produktionskost-
nad har elektrovätgas. För gasformiga 
bränslen som vätgas och metan påverkas 
kostnaden också av om bränslena är 
komprimerade eller förvätskade, vilket 
är viktigt i kostnadsjämförelser. Inga av 
de nämnda produktionskostnaderna tar 
potentiella intäkter i beaktande, men 
en marknad för biprodukterna värme 
och syre skulle ge elektrobränslen ökad 
konkurrenskraft.

Elektrobränslens kostnadseffektivitet, 
i ett globalt perspektiv med ambitiösa 
klimatmål, beror på mängden koldioxid 
som kan lagras bort från atmosfären. Det 
vill säga, om det finns acceptans för stor-
skalig koldioxidlagring kan klimatmålen 
nås till lägre kostnad om infångad kol-
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dioxid lagras (CCS) i stället för att den 
återvinns till elektrobränslen. Mängden 
infångningsbar icke-fossil koldioxid är 
inte en begränsande faktor för storskalig 
produktion av elektrobränslen i Sverige.

Nuvarande status
Flera demonstrationsanläggningar och 
några kommersiella anläggningar för 
elektrobränslen har utvecklats i Europa 
mellan 2010 och 2020. 

Isländska Carbon Recycling Interna-
tional (CRI) har sedan 2011 producerat 
elektrometanol med hjälp av geotermisk 
energi och koldioxid från samma källa. 
CRI är också engagerade i byggandet av 
flera demonstrationsanläggningar i Euro-
pa och Kina.

I Tyskland har företaget Sunfires 
testanläggning som producerar elektro-
diesel från förnybar el och koldioxid 
från luften visat att det är möjligt att 
producera drop-in-elektrobränslen med 
hög kvalitet. Sunfire samarbetar nu med 
Climeworks, SMS group och Valinor för 
att bygga en elektrobränsleanläggning i 
Norge.

I Sverige samarbetar Liquid Wind med 
Övik Energi för att i Örnsköldsvik bygga 
Sveriges första kommersiella anläggning 
för produktion av elektrometanol.

Ett ökat intresse finns också för att 
utveckla produktionsanläggningar i soli-
ga/blåsiga länder med gott om oanvänd 
mark (Sahara, Australien, Patagonien 
med flera) för att sedan frakta bränslena 
till användare i till exempel Europa.

Övrigt
I det reviderade EU-direktivet om 
förnybara bränslen (RED II) anges att 

elektrobränslen är ett förnybart flytan-
de och gasformigt transportbränsle av 
icke-biologiskt ursprung om energiinne-
hållet är förnybart.

Producenter har möjlighet att hävda 
att de använder egen förnybar el, men 
annars bedöms det förnybara innehållet 
utifrån ländernas elmix under de senaste 
två åren.

Elektrobränslen från fossil industriell 
koldioxid beskrivs som bränslen från 
återvunnen koldioxid.

EU-kommissionen återkommer under 
2021–2022 med en mer utförlig beskriv-
ning för hur växthusgasutsläpp från 
elektrobränslen ska beräknas.

f3 svenskt kunskapscentrum för 
förnybara drivmedel

Sammanställning från en pågående litteraturgenomgång 2021 över intervallet för produk-
tionskostnader för elektrobränslen beroende på tidsperspektiv, produktionsskala och teknik-
mognad, men osäkerheten är hög. Den övre mörkare stapeln representerar produktionskost-
nader i en nära framtid och den undre ljusare stapeln produktionskostnader vid uppskalad 
och mogen teknik. Elektrometan i komprimerad form (Grahn et al., work in progress).

En förenklad bild över möjliga processvägar för produktion av elektrobränslen.

Vad är f3?
f3 Svenskt kunskapscentrum för förny-
bara drivmedel är ett nationellt centrum 
för samverkan mellan industri, högskolor, 
institut och myndigheter engagerade i att 
bidra till en hållbar transportsektor.

Sverige har målet att mellan åren 2010 
och 2030 nå en 70-procentig reduktion 
av transportsektorns koldioxidutsläpp. På 
längre sikt eftersträvas en transportsektor 
utan några nettoutsläpp av växthusgaser.

Huvudfokus för f3:s verksamhet är öka 
kunskapen om förutsättningarna för att 
försörja ett framtida transportsystem med 
förnybara och hållbara drivmedel. f3:s bi-
drag är baserat på vetenskapligt grundad 
systemanalys.

Läs mer på: www.f3centre.se.
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När broarna kom skulle 
många av båtarna skrotas och 
då hamnade flera av dem ute 
på Tjurkö.

I flera decennier har tiden stått stilla 
vid det lilla varvet på Tjurkö i Karls-
krona skärgård där de båda ångslu-
parna Carl och Trossö sakta bryts ner 
av naturen. Nu har den otillgängliga 
platsen blivit ett utflyktsmål.

Det är inte lätt att hitta rätt väg fram till 
båtkyrkogården på Tjurkö i Karlskronas 
skärgård, en plats där naturen sakta tar 
tillbaka det som människan skapat. Och 
det är förmodligen på grund av otill-
gängligheten till området som de skatter 
som finns där fått stå orörda från vanda-

lism och sabotage under alla år.
Bästa vägen att ta sig till båtkyrkogår-

den är att följa stranden norrut en knapp 
kilometer från campingen i Hägnaviken 
på östra Tjurkö. I en av vikarna dyker 
plötsligt två rostiga vrak upp, en fiskebåt 
och en transportbåt större (TpbS), 
populärt kallad 200-båt med nummer 
229. Precis i vattenbrynet syns räls, vilka 
utgör en del av den slip som funnits på 
det lilla privatägda varv som legat på 
platsen innan naturen börjat ta tillbaka 
området. 

Precis på stranden i viken där slipen 
börjar ligger en av de båda stora ångslu-

parna som gör att många maritimt 
intresserade och fotointresserade tycker 
att platsen är så spännande att besöka. 

Gamla Karlskronabåtar
Båten heter Trossö och byggdes 1923 av 
Bergsunds i Stockholm för Karlskrona 
Ångslups AB för trafik i Karlskrona 
skärgård. Under 1941 såldes båten till 
Marinförvaltningen i Stockholm för att 
sättas i trafik i Stockholms södra skär-
gård mellan Vitså och Märsgarn. Under 
1962 kom Trossö tillbaka till Karlskro-
na, motoriserades och sattes in mellan 
Karlskrona, Tjurkö och Sturkö.

Den andra ångslupen heter Carl och 
ligger en bit längre upp på slipen och har 
blivit omringad av träd, sly och grönska 
och är svår att se från vattnet under 
sommarhalvåret. Carl byggdes 1911 av 
Ljunggrens Verkstad i Kristianstad som 
Wämöparken för C J Börgesson och 
sattes i trafik mellan Trossö och Vämö i 
Karlskrona. Men redan året efter såldes 
fartyget till Karlskrona Ångslups AB 
och fick namnet Carl. Båten fortsatte att 
trafikera i skärgården och blev motori-
serad under 1952. Någon gång under 

början av 1970-talet ska Carl ha hamnat 
på varvet på Tjurkö och har hittills inte 
kommit därifrån. Även Trossö hamnade 
på Tjurkö någon gång under 1970-talet.

Broarna dödade skärgårdstrafiken 
Vad som hände med varvet och varför 
de båda fartygen aldrig kommit ner från 
slipen är en obesvarad fråga. Men när 
det byggdes en bro mellan Sturkö och 
Tjurkö i slutet av 1950-talet blev allt 
fler av de gamla båtarna överflödiga 
och många skrotades. En som minns 
den epoken är Ingegerd Holm, tidigare 
turistchef i Karlskrona, nu ordförande i 
Nättraby Hembygdsförening.

– Vi hade jättemånga båtar av den här 
typen som gick överallt i skärgården, 
men när broarna kom skulle många av 
båtarna skrotas och då hamnade flera av 
dem ute på Tjurkö. Och där står de här 
två kvar än i dag, säger hon.

Båtvrak i långbänk
Marken där båtarna ligger ägs fortfaran-
de av en släkting till varvsägaren. Under 
de senaste åren har frågan om båtarnas 
existens på platsen hamnat hos Karlskro-
na kommun. År 2006 fick kommunen 
in en anmälan om nedskräpning med 
båtvrak på tomten. 

Efter att kommunen gjort en inspek-
tion fick de ett löfte från markägaren om 
att minst en av båtarna skulle vara borta 
till årsskiftet, men inget hände. Miljö- 
och byggnämnden bestämde därför att 
tomtägaren skulle ta bort alla båtar. Men 
beslutet mötte många protester från 
Karlskronabor som ansåg att det var en 
plats för sjöfartshistoria.  

Istället började kommunen utreda om 
det fanns något kulturhistoriskt värde 
i båtarna och om platsen i så fall skulle 
kunna fredas som kulturreservat. Trots 
att det nu gått över 15 år sedan frågan 
hamnade på kommunens bord har det 
fortfarande inte hänt något. Utredningar 
genom åren har visat att det inte finns 
några miljöfarliga kemikalier på platsen, 
men att området behöver säkras upp för 
att inte skada djur och människor om 
båtarna ska få bli kvar.

– Vi håller fortfarande på med den här 
frågan faktiskt. Det är inte helt okom-
plicerat när det kommer till hur man ska 
se på det. En del ser båtarna som avfall 
och nedskräpning, andra tycker det är 
ett besöksmål och ett kulturarv. Men vi 
behöver förbättra dialogen med mar-
kägaren i det här och vi ska ta kontakt 
med våra kollegor internt i kommunen 
för att reda ut hur vi ska hantera detta, 
säger Kristina Stark, förvaltningschef på 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning-
en i Karlskrona.

christopher kullenberg rothvall

Här får båtarna möta sista vilan

En bit upp i skogen ligger ångslupen Carl, byggd 1911 av Ljunggrens Verkstad i Kristianstad.
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Tre av de fyra fartygen på båtkyrkogården på Tjurkö: En okänd fiskebåt, transportbåt 229 och ångslupen Trossö (även på bilden nedan).

c
H

ristO
PH

er KULLen
Berg

 rO
tH

VALL
c

H
ristO

PH
er KULLen

Berg
 rO

tH
VALL

c
H

ristO
PH

er KULLen
Berg

 rO
tH

VALL

c
H

ristO
PH

er KULLen
Berg

 rO
tH

VALL

36 ★ Skärgårdsredaren 3 - 21  Skärgårdsredaren 3 - 21 ★ 37 



FARTYGS 
NYTT
med Krister Bång

VISKÄR av Norrköping såldes i maj 
av Björns Båttransporter AB till Strand 
Rederi AB i Stockholm som gav fartyget 
namnet STRANDPILEN.

SWEA SANDÖ av Svartsö har av 
Svartsö Förvaltnings AB i juni sålts till 
Ingmarsö Sjötjänst AB, Ingmarsö.

HUNTER av Ingmarsö har av Ingmarsö 
Sjötjänst AB i juni sålts till Antrophia 
Rederi AB, Stockholm.

SANDSKÄR AV ARVIKA av Vadstena 
har av Lars Gustavssons dödsbo i juli 
sålts till I´m on a Boat AB, Malmö.

TESS av Stockholm har av Antrophia 
Rederi AB i augusti sålts till Royal 
Shipping Sweden AB, Gävle och döpts 
om till ESTELLE. Hon skall 2022 sättas in 
på traden Gävle–Limön.

SANDÖN av Karlsborg har under som-
maren 2021 hyrts ut till Bohuslinjen 
i Göteborg och satts i trafik mellan 
Marstrand och Grebbestad under det 
nya namnet ERIKSBERG. Sista turen för 
2021 gick den 18 augusti.

HEMFJORD av Krokholmen har av 
Krokholmens Sjötrafik i augusti sålts till 
Ingmarsö Sjötjänst, Ingmarsö.

DJURGÅRDEN 7 har under som-
maren varit i trafik i Göteborg mellan 
Skeppsbron och Nya Varvet som gratis-
färja.
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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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Avs: Skärgårdsredarna
 Box 517
 645 25 Strängnäs

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

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

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

dpower.se


