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 N 
ovember månad och året börjar lida mot sitt 
slut. När jag skrev min förra ledare i maj var 
vi mitt inne i covid-19. Då hade vi reseförbud, 
regleringar för hur stora samlingar fick vara 
samt begränsning och uppmaning om att 
hålla avstånd inom kollektivtrafiken, allt för att 

undvika smittspridning. 
Inledningsvis trodde jag nog att detta snart skulle blåsa 

över men i början av sommaren stod det klart för var skär-
gårdsredare att denna säsong inte skulle bli som vanligt. 
Mången kommersiell trafik har i princip varit helt satt i stand 
by. Någon har hankat sig fram med begränsat antal resenä-
rer men då med knappa marginaler eller kanske ibland utan 
täckning för kostnader.

Begränsad kapacitet
Bland dem som kör upphandlad kollektivtrafik är det nog så 
för de flesta att trafiken har körts men med begränsad ka-
pacitet. Konsekvensen härav har då blivit tappat incitament. 
För all del har ett visst intäktstapp kompenserats av att nöd-
vändig stödtrafik har behövts utföras för att hålla distanse-
ring på kajer och ombord i fartygen. Likväl får detta ses som 
en typ av konstgjord andning. Om inte huvudmännen får in-
täkter, men kostnaderna kvarstår, så uppstår ett underskott 
som någon gång måste regleras.

Under sensommaren kändes det likväl lite mer hoppfullt. 
Antalet smittade minskade och en del restriktioner anpassa-
des till ett mer normalt läge. Det fanns till och med möjlighet 
för en del av våra medlemmar att dra igång eller så smått 
starta upp sin kommersiella verksamhet.

Julbordssäsong
Så till november 2020. Ett normalt år skulle vi nu som bäst 
rusta för julbordssäsongen, men i år kommer det ett stort 
”men”. På nytt sprids smittan i vårt land och nya skärpta 
restriktioner är ett faktum. Således blir ett redan tufft läge 
än värre och just nu vet vi inte vilken utbredning smittsprid-
ningen får. Vi kan bara hoppas att de nu vidtagna åtgärderna 
snabbt ger resultat och kanske inte minst att vi får ett vaccin 
på plats i närtid.

Således kan man sammanfatta att vår bransch är mycket 
hårt drabbad av covid-19. Även om vi har sagt det tidigare 
så måste det upprepas: Om vi vill se en levande skärgård i 
framtiden, med skärgårdsbåtar som kör både sightseeing, 
charter och kollektivtrafik, så behövs det riktat stöd både 
direkt till verksamheter och till trafikhuvudmän.

Jobbar vidare
Även om covid-19 är runt oss så försöker vi inom 
Skärgårdsredarna ändå jobba vidare för branschens bäs-
ta. Vi har löpande möten både med våra beslutsfattare i 
Stockholm, myndigheter och branschsammanslutningar. Allt 
för att föra fram vår talan.

Vi har också haft ett välbesökt distriktsmöte i Göteborg 
och jag vet att det åtminstone planerades för ett även i 
Stockholm. Jag är osäker på hur det nu blir med det med 
anledning av de skärpta restriktionerna.

Trots covid-19 har vi också genomfört vårt höstmöte. Även 
om det nu blev över Teams så var mången medlem repre-
senterad och personligen tyckte jag att det fungerade väl.

Stort tack till er alla som deltog och inte minst kansliet och 
Niklas på Teaterskeppet som såg till att tekniken fungerade.

Ge inte upp hoppet!
Jag trodde faktiskt att jag i denna ledare skulle få skriva i lite 
mer positiva ordalag, men en pandemi kan vi faktiskt inte 
styra över. Det vi säkert vet är dock att vi kommer att komma 
igenom denna utmaning också. Frågan är bara när och hur. 
Men vi får hjälpas åt och stötta varandra efter bästa förmå-
ga, jobba brett med att föra vår branschs talan och aldrig ge 
upp hoppet.

Jag vill således, trots utmaningarna, önska er alla allt gott 
och en god jul samt ett gott nytt år!

Bertil

Ordförande har ordet 
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11 februari: Transportstyrelsens sjöfartsseminarium, digitalt

11 mars: Sjölog-mässa, digitalt

17–19 mars: Skärgårdsredarnas årsmöte, Landskrona

7–8 september: DSM2021, Donsö

6 oktober: Skärgårdsredarnas höstmöte, Göteborg

7 oktober: Skärgårdsredarnas leverantörsmässa 2021, Eriksbergshallen 
 Göteborg.
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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 110 rederier med totalt cirka 
330 fartyg (april 2019).

För ytterligare information och ansökan om  
medlemskap, kontakta Nina Yngve.
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 Tekniskt stöd & rådgivning       10.000 originalreservdelar i lager       Service på plats
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av coronapandemin, berättar Jesper 
Andersson:

– Ribbcharterbolagen, som är stora 
kunder, har det inte gått jättebra för helt 
enkelt. I stället är det många privatperso
ner som har skaffat båt nu, så vi har haft 
väldigt mycket sådana kurser, mer än vad 
vi har haft tidigare.

Båttaxi
Verksamheten med utbildningar, trans
portjobb och båttaxi pågår året om. 

– På vintern kör vi ut folk till julbord 
och lite sådana uppdrag. Sedan är det så 
klart en helt annan intensitet på vintern 
än vad det är i maj och juni. Nu har man 
i stället lite tid till att ta hand om farty
gen och planera inför nästa säsong, säger 
Jesper Andersson.

Bolaget använder framför allt sin egen 
Arronet, en båt som köptes in på grund 
av sin mångsidighet. 

– Den har både lastdäck, en liten kran, 
en bogramp så att vi kan få ombord per
sonal och material, den har en hytt där 
man kan sitta ganska många bekvämt. 
Och sedan har vi också ganska bra fart
resurser på 40–45 knop. Så man kan lösa 
väldigt många olika uppgifter med den. 
Som max tar den 12 passagerare och två 
besättningsmän, men det är sällan som vi 
är så många.

– Sedan håller vi på att köpa in ytter
ligare en båt till nästa säsong. Men vi 
samarbetar ganska mycket med andra 
bolag också och hyr av varandra, säger 
Jesper Andersson.

Båtbranschen säsongsbetonad
Alleman AB sysselsätter mellan 10 och 
15 personer under högsäsong. Nu på 

vintern är det bara Jesper som jobbar 
heltid och ett par personer som hjälper 
honom.

– Hela båtbranschen är säsongsbeto
nad och det är en nackdel. Och vår del 
av båtbranschen är lite extra säsongs
betonad, därför att alla behöver utbild
ning inför nästa säsong och man brukar 
komma på det ganska sent. Men jag trivs 
jättebra. Man får träffa väldigt många 
likasinnade båtmänniskor.

Motorhaveri och sidospår
Anledningen till att han själv hamnade i 
branschen förklarar med en rad slump
artade händelser. Det hela började med 
ett motorhaveri på familjens motorbåt, 
när Jesper var nio år gammal.

– Vi lyckades bli inbogserade till ett 
seglarläger, Ägnö seglarläger. Där var de 
väldigt snälla mot oss och tog hand om 
oss. Det var på så sätt som jag började 
med båtutbildning, och jag är faktiskt 
kvar där på samma seglarläger i dag som 
instruktör. 

– Sedan var det lite olika sidospår. 
Jag var instruktör på Seglarförbundets 
seglarskolor, och senare var pluggade jag 
på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

– Jag har alltid haft ett framför allt 
seglingsintresse från början. Jag brukar 
säga att jag började som seglare och 
sedan blev jag seglingsinstruktör. När 
man är seglingsinstruktör tror många att 
man ska få segla mycket men det får man 

inte alls, utan då får man köra motorbåt 
bredvid och titta på dem som seglar. Och 
då lärde jag mig att det var kul att köra 
motorbåt också, så då gick jag över till 
det, säger Jesper Andersson.

Vill påverka
En stor anledning till att bolaget ansökte 
om medlemskap hos Skärgårdsredarna 
var det politiska arbetet och chansen att 
påverka de regelverk som tas fram, säger 
han.

– Just nu är regelverk angående 
bemanning nånting som vi är väldigt 
påverkade av eftersom vi utbildar mot 
de här olika behörigheterna och certifi
katen. Sedan handlar det också om att 
vara med där det händer och ha insyn i 
branschen.

text: magnus sandelin
På Sjösportskolan i Stocksund i Dande
ryds kommun finns utbildningsföretaget 
och rederiet Alleman AB. Bolaget är ny 
medlem i Skärgårdsredarna, och bedriver 
utbildningar i Sjösportskolans regi, sam
tidigt som man har en del båttaxi och 
transportverksamhet.

– Den enskilt största delen av vår 
verksamhet är utbildning. Vi har utbild
ning både för förarintyg och kustskep
parintyg för fritidsbåtar, praktiska 
kurser i att manövrera och lägga till, 
och sedan har vi också yrkesutbild
ningar, framför allt fartygsbefäl klass 
8 och handhavande av snabba fartyg, 
säger Jesper Andersson, vd och ägare av 
Alleman AB.

Jesper Andersson har varit instruktör 

på skolan i flera år, men Alleman regist
rerades som bolag 2018.

– Tidigare höll jag på med bemanning 

och konsulting inom produktutveck
ling, så det var något helt annat. Sedan 
fick jag möjlighet att kliva in och ta 
ett större ansvar för skolan, så nu är 
det bara båt som gäller, säger Jesper 
Andersson.

Målgrupperna för skolans utbild
ningar består av en mix av privatkunder 
och företag. De senare är båttaxibolag, 
ribbcharterföretag och mycket entrepre
nadbolag som bygger bryggor, kajer med 
mera.

Påverkas av pandemin
I år har dock efterfrågan på yrkes
utbildningarna minskat mycket på grund 

Skärgårdsredarnas nyaste medlem Alleman AB bedriver såväl egen taxibåts- 
och transportverksamhet som utbildningar i Sjösportskolans regi. I planerna 
ingår att köpa ytterligare en båt till nästa säsong.

Alleman ny medlem 
i Skärgårdsredarna

Förutom utbildning bedriver Alleman båttaxi- och transportverksamhet.

ALLEM
AN

 
Sedan fick jag möjlighet att 
kliva in och ta ett större ansvar 
för skolan

ALLEM
AN

Jesper Andersson, vd för Alleman AB.
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:

 
Just nu är regelverk angående 
bemanning nånting som vi är 
väldigt påverkade av

Utbildning är en viktig del av verksamheten.

ALLEM
AN
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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.

Välkomna
till årsmötet!

Medlemmar och inbjudna önskas välkomna till årsmöte 17-19 mars 2021 i Landskrona 
och Ven.

Onsdag 17 mars möts vi på Hotell Öresund i Landskrona för föreningsmöte. Efter 
föreningsmötet kommer representanter från Landskrona Stad och berättar om staden 
och vad som händer i Landskrona och Ven. Därefter tar de oss med på en stadsvand-
ring i Landskrona. Det finns också möjlighet till SPA på hotellet. På kvällen blir det 
mingel tillsammans med vår sponsor Adveto som presenterar tekniska nyheter och 
därefter middag på hotellet. 

På torsdag 18 mars åker vi med Ventrafikens fartyg Stjerneborg ut till Ven där repre-
sentanter från Adveto kommer att finnas ombord. På Ven kommer bussar ta oss på en 
guidad tur på ön. Efter rundturen samlas vi på Turistgården för workshop och lunch. 
Efter lunch kommer vi få guidade visningar på Tycho Brahe-museet samt på destilleriet 
Spirit of Hven. På eftermiddagen åker vi tillbaka till Landskrona. På kvällen samlas vi i 
Tyghuset i Landskrona för fördrink och mingel. Därefter blir det middag på Landskrona 
Slott med prisutdelning till årets skärgårdsrederi.

På fredag 19 mars finns det möjlighet till 
studiebesök med presentation och guidad 
visning på Öresundsvarvet. 

Välkomna till årsmötet i Landskrona och Ven

17-19 
mars 2021

STOLT SPONSOR AV SKÄRGÅRDSREDARNAS ÅRSMÖTE I LANDSKRONA ÄR ADVETO. 

Väl mött i Landskrona!

Årets

2021

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

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

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

För mer information
Kontakta Nina Yngve, 073 392 8620

Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med yrkesfartyg i nationell fart.
Fartygen är passagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt ykesfartyg om minst 15 m med en bruttodräktighet under 500.
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Renovering av det läckande taket på däckshuset.Björkfjärden vid Mälarvarvet.

De flesta förknippar nog Wallenius
rederierna med stora biltransportfartyg 
i trafik på världshaven. Wallenius Lines, 
med kontor på Södermalm i Stockholm, 
är onekligen en stor aktör inom detta 
segment. 

Tillsammans med det japanska rede
riet NYK äger Wallenius Lines hälften 
av United European Car Carrier, UECC, 
som är en ledande aktör inom närsjö
fartens biltransporter. Tillsammans med 
norska Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 
är Wallenius Lines majoritetsägare i 

Wallenius Wilhelmsen ASA, som förfogar 
över en flotta på cirka 125 oceangående 
biltransportfartyg, så kallade PCTC 
(Pure Car Truck Carrier). Wallenius 
Lines är också hälftenägare i det nya 
rororederiet Wallenius SOL, där den 
andra halvan innehas av Svenska Orient 
Linien (SOL).

Det som kanske inte är lika väl känt 
är att Walleniusrederierna även äger en 
liten flotta av kulturhistoriskt värdefulla 
fartyg – en flotta som fördubblades i 
antal i fjol.

Köpte ångbåt
Våren 2019 köpte Walleniusrederierna 
Saltsjön, en ångbåt som under nästan 95 
år trafikerat både Saltsjön och Mälaren. 
Dedikerade och kunniga entusiaster hade 
under åren vårdat skrovet, maskinrum

met och inredningen. Den föregående 
ägaren hade också gjort stora renove
ringar. Men det behövs mer.

– Vår plan var att under det första 
året göra en provisorisk reparation av 
taket plus lite andra insatser för att 
kunna använda henne året därpå, både 
vid kaj och för några turer. De stör
re reparationerna skulle vi ta senare. 
Även om det inte är ett ångfartyg som 
kommer att gå i kommersiell trafik, så 
kommer hon att synas på Mälaren i 
olika charterturer och liknande i regi av 
Walleniusrederierna. Det har varit tan
ken hela tiden, berättar Cecilia Kolga, 
som är ordförande i den styrgrupp som 
ansvarar för fartyget.

Sedan kom coronapandemin.
– Då insåg vi snabbt att vi inte kan 

göra några turer och beslutade att i 
stället göra en mer genomgripande 
renovering.

Saltsjön döptes i början av sommaren 
om till Björkfjärden, ett namn som farty

get har haft även tidigare.
– Det är en fjärd i Mälaren och det 

kändes som ett bra namn eftersom 
Mälaren blir den naturliga hemvisten för 
Björkfjärden, säger Cecilia Kolga.

På varv
För närvarande ligger Björkfjärden vid 
Mälarvarvet i Stockholm. Renoveringen 
sker i samråd med Sjöhistoriska, efter
som Björkfjärden är kmärkt.

– Silhuetten kommer att vara oför
ändrad, vilket är viktigt eftersom hon är 
kmärkt. Och vi har haft tät dialog med 
Sjöhistoriska museet. Men det är spän
nande med så här gamla fartyg. Man vet 
inte vad som väntar när paneler och an
nat börjar plockas ned. Till exempel att 
originaldurken i konversationssalongen 
fanns kvar under befintligt ytskikt, säger 
Cecilia Kolga.

Arbetena ombord utförs under ledning 
av Tomas Blomström (Blomströms 
Teknik) och Madelaine Öfverberg (Wal

lenius Marine) som har anlitat utvalda 
välmeriterade hantverkare med god 
kunskap om kulturfartyg.

– Det krävs specialistkunskap för att 
renovera gamla fartyg. Varvet är väl valt 
och hantverkarna är väl valda, säger 
Cecilia Kolga.

Läckande övre däck
Däckshusets tak har läckt och förorsa
kat vattenskador i utrymmena under. 
Anteckningar som hittats ombord vittnar 
om att det läckte in vatten redan på 
1940talet. Genom åren har det läckande 
vattnet runnit ner bakom sidopaneler 
och genom durken vilket gjorde tak
renovering till absolut prioritet innan 
man kunde gå vidare.

Tvärskeppsliggande däcksbalkar byts 
ut på grund av korrosion och innertaket 
får ny beklädnad med cederträ. På utsi
dan läggs ny, falsad plåt.

Utöver vattenskador har matsalongen 
också spår från en tidigare brand. Rök
lukten slog emot teamet när de demonte
rade väggpanelerna.

Ny mahognyfanér monteras och nya 
textilier sys upp. Durken, som dessvärre 
inte är original, ska slipas.

– Samtidigt passar vi på att framtids
säkra elen genom att dra nya elkablar. 
De bord som inte kan räddas ska bytas 

ut mot nybyggda i originalstil. Stolarna 
kommer att renoveras, säger Madelaine 
Öfverberg.

Bonad ekpanel
Konversationssalongen ska likaså 
återställas. Trädetaljerna har listverk av 
ek som vid något tillfälle lackats. Den 
lackade ytan slipas ner och i stället kom
mer all ekpanel att bonas på originalvis. 
Inredningen fräschas upp genom att 
rengöra och behandla lädersofforna och 
ersätta mattan med något som är så likt 
originalet som möjligt.

Den utbyggnad som gjordes för många 
år sedan för att kunna laga mat till ett 
större antal passagerare kommer att 
renoveras för att få ett fungerande pentry 
för dagens behov.

Utrymmena på nedre däck är i huvud
sak renoverade relativt nyligen och där 
pågår städning och rensning samtidigt 
som personaltoaletten har fräschats 
upp. Samtliga dynor i bingar och soffor i 
hytterna ska successivt förnyas.

Säkerhetsuppgradering
En minst lika omfattande uppgradering 
görs av fartygets säkerhetsutrustning. 
Alla räddningsvästar kommer att bytas 
ut. Ett sprinklersystem av typen hög
trycksvattendimma ska installeras och 

Anrikt rederi ger gammal 
passagerarångbåt nytt liv
En k-märkt ångbåt med ett skorstensmärke som i årtionden varit välkänt på 
världshaven ligger för närvarande vid Långholmsvarvet. Walleniusrederierna 
ger passagerarångaren Björkfjärden ett nytt liv.

 
Det krävs specialistkunskap 
för att renovera gamla fartyg. 
Varvet är väl valt och hantver-
karna är väl valda

Björkfjärden
Byggd: Eriksberg, Göteborg, 1925
Dimensioner: 37,5 x 7,1 x 2,2 m
Passagerare: 295
Tidigare namn: Saltsjön 1925–70, Björk-
fjärden 1970–1994, Saltsjön 1994–2020
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kamerabevakning införs som komple
ment till larminstallationen.

Den första delen av Björkfjärdens 
renovering beräknas vara slutförd någon 
gång efter under första kvartalet 2021. 
Därefter får hon en kajplats vid Norr 
Mälarstrand.

Till Mälaren
Walleniusrederierna hoppas och tror att 
Björkfjärden så småningom ska få sin 
hemmahamn på Ekerö, vid Tappströms
kanalen.

– Björkfjärden har nu också en uppgift 
att vara ett smycke på Mälaren, och 
vi hoppas att hon får sin hemmahamn 
vid Tappströmskanalen vid inloppet till 
Ekerö, säger Cecilia Kolga.

Hon tror att Björkfjärden skulle 
utgöra ett vackert landmärke för Ekerö 
kommun och en påminnelse om hur 
viktig Mälartrafiken en gång varit för 
Mälardalen.

– Även om hon inte ska gå i kommersi
ell trafik efter turlista, kommer hon med 
stor sannolikhet att kunna ses ute på 
Mälaren vid särskilda tillfällen när livet 
återgår till det normala igen.

Saltsjön var fartygets ursprungliga 
namn när hon levererades av Eriksbergs 
Mek. Verkstad i Göteborg 1925. Bestäl
lare var Waxholms Nya Ångfartygs AB 
och det isgående fartyget sysselsattes i 
Stockholms skärgård.

Åtskilliga ägarbyten senare, och 
närmare 25 år med namnet Björkfjärden, 
har hon sedan 2007 tidvis legat upplagd 
i Stockholm med sitt ursprungliga namn 
Saltsjön. Från 1998 ägdes hon av Swecox 
International AB. Samma ägare flyttade 
alla sina fartyg 2011 till Scandinavian 
Intermarket AB.

Björkfjärden är onekligen en pärla. 
I hennes maskinrum dunkar en två
cylindrig compundångmaskin på 490 hk, 
vilken tack vare det smäckra skrovet ger 
en fart av cirka 11 knop. Ursprungligen 
var pannan koleldad, men konverterades 
1966 till oljeeldning.

– Vi använder koldioxidneutral HVO 
som bränsle, säger Cecilia Kolga.

Möten och konferenser
Walleniusrederierna äger även Soya III, 
som i dag är rederiets representationsfar
tyg i Saltsjön. Hon används på samma 
sätt som man planerar att använda 
Björkfjärden på Mälaren.

– Soya III är ett fartyg som koncernen 
utnyttjar till exempel vid möten och 
konferenser med kunder och leveran
törer. Hon erbjuder en helt unik miljö 

och mycket positivt har vuxit fram efter 
möten ombord, säger Cecilia Kolga.

Speciellt intressant med Soya III ur ett 
fartygshistoriskt perspektiv är den direkta 
kopplingen till Walleniusrederierna. Soya 
III levererades nämligen 1935 som tank
fartyg till Rederi AB Soya, som bildades 
av grosshandlare Olof Wallenius och som 
i dag är Walleniusrederiernas moderbolag. 
Hon var rederiets första egna nybygge 
och blev det tredje fartyget i den unga 
flottan. Liksom de två tidigare fartygen 
döptes hon efter den huvudsakliga lasten 
sojaolja med ordningsnummer III.

Hon såldes 1939 och gick i tankfart 
för andra rederier ända in på 1970talet 
då hon köptes av en privatperson. I slutet 
av 1990talet lyckades Walleniusrede
rierna köpa tillbaka fartyget och efter 
omfattande renovering blev Soya III 
koncernens interna konferens och repre
sentationsfartyg. Hennes hemmahamn är 
Gåshaga på Lidingö.

 text: pärhenrik sjöström

Soya III
Byggd: Lövholmsvarvet, Stockholm, 
1934. Förlängd 1937. Ombyggd 
Oskarshamnsvarvet 2001.
Dimensioner: 28,7 x 5,3 x 1,5 m
Huvudmaskin: Volvo Penta TAMD103A, 
287 kW
Fart: 10 knop

Soya III besökte Göteborg 2017 i samband med Donsö Shipping Meet.

Björkfjärden har nu också  
en uppgift att vara ett smycke 
på Mälaren

PÄR-H
EN

RIK SJÖ
STRÖ

M

Säkerhetsutbildningar för skärgårdstrafik 
safetygruppen.se

info@safetygruppen.se

08-410 215 60

Se hela kursutbudet på 
safetygruppen.se

031 - 309 99 50

*I enlighet med Skärgårdsredarnas direktiv i samverkan med Transportstyrelsen

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

SAFETY
GRUPPEN
SECURITY & SAFETY TRAINING
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Anders Werner tillträdde som ny vd 
för Skärgårdsredarna den 1 februari 
2020. Då kändes spridningen av det nya 
coronaviruset fortfarande något avlägsen 
i Norden.

Därefter började fallen av covid19 
öka explosionsartat även i Norden. 
Redan den 11 mars klassades utbrottet 
som en pandemi av Världshälsoorganisa
tionen WHO.

Anders Werner säger att det första året 
med Skärgårdsredarna blev långt ifrån 
vad han hade tänkt sig när han gick in i 
jobbet.

– Jag trodde aldrig att vi skulle få 
uppleva en sådan här typ av pandemi i 
Europa och än mindre i Norden. När det 
började här på allvar i februarimars så 
tänkte man väl att det förstås är besvä
rande men att det går över. Man pratade 
om att uppnå flockimmunitet kanske 
redan i aprilmaj och då skulle det vara 
över. Men så var inte fallet.

Han säger att Skärgårdsredarna nu är 
i en situation där de har tagit sig igenom 
sommaren och började i början av hös
ten till och med skönja lite ljus i tunneln.

– Det kändes som att vi var på väg åt 

rätt håll och våra skärgårdsredare bör
jade hoppas att de kunde komma igång 
i liten skala med julbord och den typen 
av trafik som ändå skulle kunna inbringa 
några kronor mot slutet av året i den 
bistra situation som råder.

I början av november slogs dessa för
hoppningar i kras med en kraftig ökning 
av smittspridningen och nya restriktio
ner.

– Det här året är nog helt kört, nu sik
tar vi på nästa år, säger Anders Werner.

Lång erfarenhet
I likhet med många andra erkänner 
Anders Werner att han inte har varit med 
om någon liknande situation tidigare, 
trots en lång karriär inom sjöfarten.

Hans bana till sjöss började i skär
gårdstrafiken sommaren 1980. Han 
hade gått ut styrman i Stockholm och 
sommarjobbade innan han fortsatte med 
studierna till sjökapten.

Anders Werners första år som vd för Skärgårdsredarna har handlat om en rad 
krisåtgärder snarare än långsiktigt utvecklingsarbete, som han tror att kommer 
att kretsa mycket kring frågor om både miljö och kompetensförsörjning.

Fokus på miljö och 
kompetensförsörjning

– Jag delade då min tid mellan fartygen 
Angantyr och Strömma Kanal. Ångfarty
get Drottningholm hade nyligen brunnit 
så Angantyr gick reguljärt på Drottning
holm och Strömma Kanal på Sandhamn, 
minns han.

På sin meritlistan har han också bland 
annat 16 år som vd för Färjerederiet och 
fem år som operativ chef i Gotlandstra
fiken.

– Kortfattat skulle man kunna säga att 
det har hänt mycket under dessa år inom 
vissa områden.

Han säger att det till exempel har hänt 
oerhört mycket vad gäller regelverk och 
säkerhetsnivå, vilket har inneburit ett 
jättestort arbete för redarna. Däremot 
har det inte hänt lika mycket vad gäller 
tonnaget.

– Sedan jag började köra skärgårdsbåt 
har det inte hänt speciellt mycket med 
utvecklingen av båtarna, tycker jag. 
En normal passagerarbåt ser ungefär 
likadan ut som den har gjort de senaste 
30–40 åren. Sedan finns det ett fåtal 
redare som har byggt om och satsat på 
batteridrift eller kanske någon annan 
framdrivning. Men på det stora hela är 
det ändå väldigt få. Det som gäller på en 
traditionell skärgårdsbåt är fortfarande 
dieselmotorer.

Säkerhetsnivån anser han att är utom
ordentlig inom skärgårdstrafiken. 

– Peppar, peppar, ta i trä, men det 
har inte hänt någon stor fartygsolycka 

i svensk inre fart sedan 1918 då passa
gerarångaren Per Brahe gick under på 
Vättern och samtliga ombordvarande 
drunknade. Sedan får man inte vara 
alltför kaxig för det kan ju förstås alltid 
hända en olycka, men vi har varit väl 
förskonade från det i den här typen av 
trafik.

Erfarenheter
Även om coronapandemin nu har ställt 
till det rejält även för Skärgårdsredarnas 
medlemmar tror Anders Werner att de 
samtidigt har fått nya erfarenheter, vilka 
kan bli nyttiga i framtiden.

– Det är inget roligt sätt att lära sig 
på, men vi har haft oerhört mycket bra 
myndighetskontakter och jag tror att vi 
har arbetat upp ett samspel med myn
digheterna som vi aldrig hade haft om 
inte det här hade inträffat. Det tror jag 
att vi kan ha gott utav i framtiden. Men 
vi vet förstås inte när den här framtiden 
kommer.

Han påpekar att medlemmarna har 
drabbats olika beroende på verksamhet.

– De medlemmar som kör kollektivtra
fik kan visserligen hålla igång sina båtar, 
även om de inte tjänar pengar på det 
eftersom de inte kan ta ombord mer än 
kanske en tredjedel av kapaciteten. Hela 
chartermarknaden är död och har varit 
det hela tiden. Det är oerhört besväran
de.

Han säger att många redare hade 
gjort stora satsningar inför det här årets 
säsong.

– Svenska kronan har varit relativt 
svag och vi räknade med en ganska 
stor invasion av utländska turister och 
även ett ökat inhemskt turistande. De 
utländska besökarna har helt fallit bort 
eftersom man inte har fått resa.

Vid tidpunkten för intervjun känner 
han inte till att något medlemsrederi 
ännu skulle ha varit tvunget att perma
nent lägga ned verksamheten.

– Jag lider med våra medlemmar och 
jag förstår att de flesta av våra redare 
mår ganska dåligt just nu. Det finns nog 
de som funderar på om de verkligen 
kommer att klara detta överhuvudtaget 
och om det blir något nästa år. Om vi 
inte har några kunder har vi inte heller 
några körningar och det är förstås det 
stora problemet.

Viktiga stödåtgärder
Anders Werner tror att regeringens stöd
åtgärder är till stor nytta i många fall. 

– Men de passar tyvärr inte alla och se
dan är det kanske lite lång väntan på att 
komma åt dem. Jag är inte säker på att 
alla orkar hålla ut. Nu förlängs omställ
ningsstödet och det är kanske det mest 
verkningsfulla för våra medlemmar.

Han förklarar att stödet handlar om 
att jämföra omsättning från vissa måna
der i år och i fjol. I sin första utformning 
fanns det klara brister för en bransch 
som skärgårdssjöfarten.

– Att ett sådant bidrag är baserat 
på februarimars, när de flesta av våra 
medlemmars båtar ändå ligger stilla, är 
kanske inte det allra bästa. Det har både 
vi och andra organisationer påpekat 
upprepade gånger. Jag tror att den massi
va påverkan har gett resultat.

Anders Werner tror att stödåtgärderna 
kan hjälpa många av medlemmarna att 
klara sig över denna svåra tid.

– Sedan om det hjälper alla fullt ut 
att klara framtiden vågar jag inte svara 
på. Men även möjligheten att förlänga 
korttidspermitteringarna hjälper mycket, 
påpekar han.

 
Om vi inte har några kunder 
har vi inte heller några kör-
ningar och det är förstås det 
stora problemet

Anders Werner på leverantörsmässan i Göteborg 2019.

 
Jag trodde aldrig att vi skulle 
få uppleva en sådan här typ 
av pandemi i Europa och än 
mindre i Norden

Mer information om våra förmånliga avtal  
hittar du på medlemssidorna.
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Avgörande frågor
Trots att merparten av året har överskug
gats av coronapandemin tycker Anders 
Werner att det har varit rätt mycket 
diskussion kring framför allt miljöfrågor, 
men även kring framtidens kompetens
försörjning.

– De är avgörande frågor för framti
den. Vi kommer att diskutera dem långt 
framgent och jag tycker att det redan har 
gjorts en del inom dessa områden.

Han syftar på ombyggnationer till bat
teridrift och diskussioner kring nya typer 
av båtar med ny framdrivning.

– Någonting är nu igång och det har 
skett i en mörk tid. Jag tror att man också 
bland beslutsfattare börjar fundera på att 
vi kanske måste göra något för att hjälpa 
till med utvecklingen.

Bland annat anser han att de som upp
handlar trafik måste ställa tuffare krav 
för att få fart på utvecklingen.

– Men de måste också vara med och 
betala för de kraven, understryker han, 
och fortsätter:

– Redarna själva har varken muskler 
eller möjligheter. Det uppstår dessutom 
en ny konkurrenssituation om en redare 
ska lägga stora pengar på ombyggnatio
ner som egentligen inte krävs. Många 
vill nog gärna göra det, men det kostar 
pengar och då tappar man i konkurrens
förmåga till dem som inte gör det.

Klass VII förnyas
Beträffande kompetensförsörjningen i 
skärgårdstrafiken tror Anders Werner att 
man är på rätt väg, inte minst tack vare 
ändrade krav för att få ut sin behörighet 
för fartygsbefäl klass VII.

– I skärgårdstrafiken fungerar det inte 
med långa utbildningar som sjökaptens

utbildning. Många av rederierna går i arv 
och de kan inte skicka ut sina barn eller 
arvtagare på världshaven i flera år för att 
få sin praktik. De ska vara hemma och 
jobba.

Anders Werner välkomnar att styrd 
praktik från nästa år ingår i den nya 
utbildningen på sjöfartshögskolor som 
leder till fartygsbefäl klass VII inre fart.

– Tillräcklig praktik får man på 
hemma plan, men systemet får förstås inte 
utarmas. Det måste finnas en vettig styrd 
praktik och en bra utbildning som är 
anpassad till den här trafiken.

Rekrytering av medlemmar
Anders Werners förväntningar inför 
2021 är att få tid att jobba mer med 
rekrytering av nya medlemmar – något 
som han hade tänkt att skulle vara en av 
hans främsta sysslor under detta år. Han 
betonar att det inte enbart är rederier 
som transporterar passagerare som kan 
bli medlemmar.

– Det handlar ofta om rederier som inte 
är anslutna någonstans och verkar i ett 
segment med lika stora fartyg som våra 
skärgårdsbåtar.

Han ser många fördelar med att tillhö
ra en branschförening där medlemmarna 
gemensamt kan hjälpa varandra att hitta 
lösningar.

– Det finns knappast något problem 
som inte någon annan har upplevt tidi
gare så man behöver inte uppfinna hjulet 
på nytt. Ensam kanske är stark, men det 
är dyrt att vara ensam. Jag tror att alla 
medlemmar har glädje av att vara med 
för att förstå att det finns många som kan 
jobba för samma mål. 

Han talar också varmt för det nordiska 
samarbetet.

– Vi har så oerhört mycket gemensamt 
i den här typen av trafik i de nordiska 
länderna och vi skulle mycket väl kunna 
hjälpa varandra med kompetensförsörj
ning på olika sätt och naturligtvis med 
miljöfrågor. Jag har mycket kontakter 
sedan tidigare jobb i både Finland och på 
Åland och även i Danmark och Norge. 
Jag tycker att det är jättekul att jobba 
med de nordiska kontakterna, men det 
har vi inte alls kunnat göra i år.

Lång uppstart
När pandemin är över misstänker Anders 
Werner att branschen har en tämligen 
lång uppstart framför sig.

– Redarna är naturligtvis försiktiga 
med att satsa alltför mycket innan de ser 
att det verkligen finns en framtid. Först 
av allt måste de se till att det finns ett 
underlag för att fortsätta, och att man 
kommer igång med det.

Han är också oroad över att begreppet 
med en levande skärgård kan fallera om 
inte förbindelserna till och från skärgår
den fungerar.

– Vi får inte säga att vi drar ner trafi
ken. Det kanske kostar att hålla igång 
den, men det kostar ännu mera med en 
död skärgård.

Anders Werner tycker att alla som har 
jobbat för att kollektivtrafiken till sjöss 
hållits igång hela tiden trots alla problem 
skulle förtjäna medalj.

– De har gjort ett fantastiskt jobb, 
ibland under förutsättningar som varit 
nästintill omöjliga. Även de som inte har 
jobbat med kollektivtrafik har under 
sommaren försökt rädda en del av 
verksamheten med kvällskryssningar och 
liknande.

text: pärhenrik sjöström

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

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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Inom sjöfarten används i huvudsak två 
typer av batterikemi. Den överlägset 
vanligaste är NMC (litiumnickelmang
ankoboltoxid). Denna typ av batterier 
används också till exempel i elbilar. På 
senare tid har emellertid LTOtekniken 
(litiumtitanoxid) vunnit terräng för 
energilagring i eldrivna fartyg.

Echandia Marine är en pionjär inom 
LTOtekniken och har utvecklat ett mari
timt batterisystem baserat på Toshibas 
battericeller.

– Det skiljer oss lite grann från övriga 
batterileverantörer. Vi är enda bola
get i världen som har ett typgodkänt 
LTObatteri, säger Magnus Eriksson,  
grundare av och vd för Echandia Marine.

Företaget jobbar som systemintegratör 
och köper battericeller eller moduler 
från Toshiba.

– Vi bygger sedan upp systemen kring 
dessa, inkluderande mekanisk integra
tion, kyllösningar, säkerhetslösningar 
och batterimanagementsystem, säger 
Magnus Eriksson.

10 procent
NMCbatterier kan beskrivas som en 
volymprodukt tack vare stor efterfrågan 
inom fordonsindustrin. Grundkemin an
vänds i så gott som alla typer av elektris
ka fordon på land och tack vare de stora 
volymerna är priserna relativt låga.

– I de fall som kraven inte är alltför 
höga uppfattas nog LTObatterier som 
alltför dyra. Det gör att den tillgängliga 
marknaden för dem är något begränsad. 

De flesta applikationer bygger ju på att 
man ska ha mycket energi men saknar 
krav på höga laddeffekter eller urladd
ningseffekter, förklarar Magnus Eriksson 
och tillägger:

– Vi är nischade. Jag skulle säga att 10 
procent av den maritima batterimark
naden är av LTOtyp och 90 procent 
NMCtyp. Men vi jobbar aktivt med 
att expandera vår marknadsbas genom 
prispress och finansiella lösningar där 
vi skapar ett mervärde för kunden tack 
vare batteriernas långa livslängd.

Han påpekar att det inte innebär att 
NMCbatterikemin skulle vara föråld
rad.

– LTO och NMC utvecklas parallellt. 
Det är två olika batterikemier som finns 
på marknaden och båda utvecklas i olika 
generationer.

BB Green först
Den första fartygsinstallationen av 
LTObatterier gjordes av Echandia Ma
rine på prototypen för en snabb gående 
passagerarbåt, BB Green. Passagerar
båten Movitz i Stockholm fick nya 
batterier 2019. Då ersatte LTObatterier 
på sammanlagt 120 kWh de tidigare 
nickelmetallhybridbatterierna från den 
ursprungliga elektrifieringen av fartyget 
2014.

Enligt Magnus Eriksson reducerades 
laddtiden för Movitz då till tio minuter, 
vilket räcker till för en timmes drift. Han 
säger att en egenskap som är känneteck
nande för LTObatteriet är att det tål 
väldigt höga in och urladdningseffekter.

– De har också en extremt lång livs
längd och är den säkraste batterikemin 
som man kan köpa. Därför jobbar vi 

uteslutande med LTObatterier.
Magnus Eriksson medger samtidigt 

att LTObatterierna åtminstone i nuläget 
fortfarande är en nischprodukt.

–De är konkurrenskraftiga i tillämp
ningar där det krävs höga in och urladd
ningseffekter. Den första generationens 
LTObatterisystem accepterar dubbla 
laddeffekter jämfört med NMCbat
terisystem. Vi lanserar nästa år en ny 
generation batterimoduler där vi dubblar 
effekttåligheten från dagens generation. 
Detta betyder att laddtiden halveras.

Det är framför allt förbättrad kylning 
av cellerna som möjliggör detta.

En tredje generations batterisystem 
är redan under utveckling och beräknas 
finnas på marknaden om fyra år.

– Där ökar vi energitätheten med 30 
procent. I en identisk modul som de 
nuvarande får man in 30 procent mer 
energi.

Mindre och lättare
Enligt Magnus Eriksson ger LTObat
terier även volym och viktfördelar ju 
tuffare kraven på uthållighet blir.

– I heavy dutyapplikationer med 
väldigt höga effekter, många laddningar 
om dagen och krav på lång livslängd blir 
LTObatterisystem relativt sett mindre 
än MNCsystem.

Han förklarar att ett NMCsystem 
också kan absorbera höga effekter, men 
då måste det skalas upp betydligt mer.

– Den installerade mängden kilo
wattimmar måste vara större än med 
LTObatterier för att kunna leverera och 
ta emot höga effekter i de riktigt tuffa 
fallen.

Magnus Eriksson säger att det finns ett 

Batterier för ”heavy duty”

Det svenska företaget Echandia 
Marine är marknadsledande inom 
 nischade LTO-batterisystem för 
sjöfart. LTO-batterier är en lösning 
för trafik som kräver kort laddtid i 
kombination med stort effektuttag och 
där fartygen är igång så gott som hela 
tiden.

MILJÖ
S P A L T E N

G
REEN C

ITY FERRIES

effektområde där de båda batteritekni
kerna är jämförbara med varandra.

– Där kan säkerheten bli en avgöran
de faktor. Litium dendrituppbyggnad, 
det vill säga en litiummetallansamling 
i battericellen som riskerar att skapa en 
intern kortslutning och därmed termisk 
rusning, är en risk över tid i NMCbat
tericeller.

Han uppger att LTObatterier är helt 
befriade från den egenskapen. Men om 
det skulle uppstå kortslutning på grund 
av mekanisk skada eller liknande så 
genomgår cellerna en fastransformation 
och skapar en lågkonduktiv zon runt 
kortslutningen så att kortslutningsström
men går ner. På så sätt uppstår ingen 
termisk rusning med risk för brand eller 
explosion.

Färjor och bogserbåtar från Damen
Den antagligen första seriemässiga 
upphandlingen av batteridrivna passage
rarfärjor gjordes av Arriva Danmark för 
lokaltrafiken i Köpenhamn. Sammanlagt 
sju eldrivna passagerarfartyg har byggts 
av Damen och utrustats med batterier 
från Echandia. Detta var samtidigt Ech
andias kommersiella lansering av det nya 
LTObatterisystemet när färjorna togs i 
bruk i somras.

Färjorna opererar med en profil där en 
rundresa tar en timme varav 6 minuter 
reserveras för laddning. De går i trafik 
nästan dygnet runt och laddar 17 gånger 
per dygn och fartyg. Batteriernas kapaci
tet är 183 kWh.

– Detta är en typisk heavy dutyapp
likation med höga laddeffekter där 
LTObatterier är en överlägsen lösning, 
förklarar Magnus Eriksson.

Echandia Marine har även tecknat 
exklusivt kontrakt med Damen om 
att leverera en specifik lösning med 
LTObatterier till alla deras bogserbåtar 
som utrustas med batterier. Den första 
är redan under byggnation för Port of 
Oakland i Nya Zeeland. 

Fartyg utgör basen
Den maritima sektorn utgör företagets 
grundbas, även om Echandia Marine har 
blivit kontrakterade för att också leve
rera landbaserade applikationer, uppger 
Magnus Eriksson.

– I den framtida utvecklingen av 
eldrivna fartyg kommer batteritekniken 
fortsättningsvis att spela en avgörande 
roll. Om applikationen inte kräver så 
höga laddeffekter är det förstås initial
investeringen som styr valet av batteri
kemi, anser han.

– Nu är det oftast någon form av 
hybridinstallationer med både diesel
generatorer och batterier parallellt. Då 
blir körcykeln för batterier inte supertuff.

Han ser emellertid detta som en över
gångslösning.

– Man har kanske inte alltid trott på 
tekniken och då vill man ha konventio
nella dieselgeneratorer som någon sorts 
livlina. Man kommer att gå mer och mer 
över till ren batteridrift i de fall där det är 
möjligt och man inte behöver generato
rerna som backup. De innebär en onödig 
vikt och en onödig kostnad. Systemen är 
så tillförlitliga i sig att det i många fall 
inte är nödvändigt.

Andra skäl
Det kan finnas andra skäl till hybridi
seringar, menar Magnus Eriksson. Till 

exempel att det uppstår en situation då 
man inte har möjlighet att ladda.

– Det kan vara för att man i vissa fall 
behöver gå väldigt långa sträckor och 
avvika från sin normala rutt.

Han tycker att utvecklingen i Sverige 
har gått väldigt långsamt jämfört med till 
exempel Norge.

– Här har det varit stort tryck på 
biobränslen. HVO har varit någon sorts 
tillfällig lösning som har uppfyllt någon 
form av miljönytta i varje fall. Jag tror 
inte på biobränslen över tid. På samma 
sätt som hybridisering ser jag det bara 
som ett steg på vägen. Jag tror på förny
bar produktion av el och om det krävs 
mycket energi så lagrar man den i form 
av vätgas i en bränslecell, något som vi 
också tittar på. Men batterilösningarna 
funkar och är absolut billigast i de fall 
energin är tillräcklig.

Ökande marknad
Marknaden för maritima batterier för 
elektriskt drivna fartyg är enligt Echan
dia i dag cirka 250 miljoner euro. Den 
förväntas öka med 300 procent under de 
närmaste fem åren enligt klassningssäll
skapet DNV GL. 

– Rent praktiskt är det i Norge som 
elfartyg snabbast har fått fäste, för övrigt 
precis som med Tesla, säger Magnus 
Eriksson, och fortsätter

I dag opererar 42 procent eller 191 av 
världens 450 elfartyg i Norge. Övriga 
Europa står för 26 procent medan stora 
potentiella marknader som Amerika och 
Asien i dag bara står för 2–6 procent. 
Här förväntas ganska snart en stor 
förändring.

text: pärhenrik sjöström

 
Det är två olika batterikemier 
som finns på marknaden och 
båda utvecklas i olika genera-
tioner

DAM
EN

Passagerarfärja av typen Damen Ferries 2306 E3 för Köpenhamns lokaltrafik.

Demofartyget Airiel, prototyp för snabbgående eldriven passagerarbåt av typen BB Green.
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Från att ha varit med under landstig
ningen i Normandie 1944 till att nu vara 
med som pionjär i omställningen till en 
klimatneutral stadsnära sjöfart. Sight
seeingbåten Sylvia i Stockholm har en 
historia kantad av stora händelser. 

– Den var med och räddade världen 
1944 och nu gör den det med helt ny 
teknik som tar oss in i framtiden. Det är 
en fin resa, säger Elias Nilsson, vd på Eco 
Sightseeing Sthlm AB.

Det var under 2019 som han grunda
de sitt bolag efter inspiration från den 

svenska klimataktivisten Greta Thun
berg och hennes tes ”No one is to small 
to make a difference”. Idén var att börja 
köra sightseeing i Stockholm i regalskep
pet Vasas kölvatten på ett miljövänligt 
sätt.

– Jag fick idén när jag jobbade på 
Ressel Rederi och körde färjan Emelie. 
Min son var sex år då och superfasci
nerad av Vasamuseet. En dag hade jag 
med honom i styrhytten och visade var 
Vasa sjönk, jag visade var varvet där hon 
byggdes låg och platsen vid slottet där de 
lyfte ombord kanonerna. Jag kände att 
det skulle kunna bli en cool sightseeing
tur, säger han.

Ville använda bilbatterier
När han startat sitt bolag började han 
leta efter en lämplig båt för verksam
heten och hittade Sylvia som då låg i 

Ulricehamn. Problemet var att han inte 
var första spekulant.

– Det var ett par andra killar från 
Stockholm som var på väg att köpa bå
ten och som hade som plan att göra om 
den till en elbåt, säger han. 

Det handlade om Billy Moberg som 
driver bolaget El & Marinteknik som 
fått nys om båten och som tänkt använ
da den för att förverkliga en idé om att 
ha begagnade batterier från elbilar för 
driften.

– Jag hade fått förfrågningar under fle
ra år om vad det kostade att konvertera 
om båtar till eldrift, men det blev aldrig 
verklighet utan bara kalkyler. Varje gång 
stack batterierna ut som den största 
kostnaden så jag började tänka på hur 
man skulle kunna få ner den posten och 
började titta på begagnade batterier, 
säger han.

Att konvertera om till eldrift är dyrt. Men genom att använda begagnade batterier kan kostnaden sänkas med 
runt hälften. Det blev receptet för Eco Sightseeing Sthlm och El & Marinteknik som konverterade om båten 
Sylvia till eldrift med batterier från Teslabilar. 

De kör sightseeing på 
återvunna Teslabatterier

Trenden med elbilar gjorde att det 
hade uppstått ett problem med ett väx
ande batteriberg eftersom det både är 
komplicerat och dyrt att återvinna dem. 
Samtidigt fanns det många batterier som 
långt ifrån är helt slut, exempelvis från 
bilar som krockat. Det blev projektets 
framgångsväg.

– Vi fick tag i en bildemonteringsfirma 
i Norge som vi fick köpa batterier av. 
Eftersom det inte finns någon storskalig 
återvinning av den typer av batterier blev 
det här ett sätt att få dubbla miljövinter, 
säger han.

Jagade samma båt
Billy Moberg hittade en aktör som var 
villig att testa konceptet. Han köpte 
Sylvia för projektet framför ögonen på 
Elias Nilsson och inledde arbetet med att 
genomföra konverteringen. Men plötsligt 
drog sig aktören ur satsningen.

– Då stod vi där med en båt utan 
hyrestagare. Men så fanns Elias med sin 
sightseeingidé, säger Billy Moberg.

De båda slog sina påsar ihop – Billy 
Mobergs bolag blev ägare till båten och 
Elias Nilsson hyr av honom.

– Han är även delägare i mitt bolag. 
Vi brinner verkligen för det här båda två 
och vill få fart på elbåtsmarknaden. Det 
har snackats om detta så länge, men går 
så fruktansvärt långsamt. Vi ville att det 
skulle hända något, säger Elias Nilsson.

Efter att ha kört med båten under sä
songen 2019 med dieseldrift bestämde de 
sig för att inleda konverteringen i januari 
2020 med förhoppningen att vara klara 
tre månader senare inför säsongen 2020. 
Men i själva verket tog arbetet tre gånger 
så lång tid. 

– Det tog nio månader. På ett sätt blev 
det ganska väl utnyttjad tid eftersom 
pandemin gjorde att sightseeingsomma
ren ändå försvann, säger Elias Nilsson.

Godkännande en utmaning
Billy Moberg tycker att arbetet med att 
göra själva konverteringen av Sylvia från 
konventionell dieseldrift varit relativt 
okomplicerat. Det krångliga var att få 
Transportstyrelsen att godkänna konver
teringen.

– Tekniskt finns det alltid en lösning 
på i princip alla problem, det jobbiga här 
var Transportstyrelsen eftersom vi an
vänder second lifebatterier som inte har 
någon marin klassning. Vi fick gå runt 
det genom att göra diverse risk analyser 
och bygga in nya säkerhetssystem, säger 
han.

– Det var en jätteutmaning. Men 
Transportstyrelsen har ändå varit till
mötesgående och velat att vi skulle hitta 
lösningarna, säger Elias Nilsson. 

Den färdiga båten har en elmotor på 85 

Den eldrivna passagerarbåten Sylvia.

 
Den var med och räddade 
världen 1944 och nu gör den 
det med helt ny teknik som tar 
oss in i framtiden

Energikälla i Sylvia är batterier från Teslabilar.
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Elias Nilsson, vd på Eco Sightseeing Sthlm AB.
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kW och två separata batteripack på totalt 
190 kWh. Cellerna har byggts in i speci
aldesignade, vatten och gastäta alumi
niumbehållare under båtens bänk stolar. 
Batterikapaciteten gör att de kan köra 
upp till 14 timmar mellan laddningarna.

– Vi fixar att köra 14 timmar när vi 
kör på runt fyra knop under våra sight
seeingturer. Om vi kör på omkring sju 
knop ligger tiden nere på mellan sex och 
sju timmar. Pressar man upp farten går 
kapaciteten ner väldigt fort, säger Elias 
Nilsson. 

Mest energi per kilo
Batterierna kommer från bilar av typer
na Tesla Model S och Model X som visat 
sig vara perfekt lämpade för ändamålet, 
bättre än batterier från många andra 
elbilsmärken.

– Tesla har använt celler som innehåll
er mest energi per kilo. De har packat 
dem på ett sätt som gör att de går att 
hantera på ett bra sätt, säger Billy Mo
berg.

När de letade batterier ville de hitta 
sådana med så hög kapacitet kvar som 
möjligt. De gjorde uppskattningar 

utifrån åldern på bilen som batterierna 
suttit i och hur långt den körts.

– Tesla lämnar åtta års garanti på sina 
batterier och man får anta att de gör det 
av en god anledning. Den äldsta bilen 
vi tog batterier från var från 2017 och 
även om det bara är 70 procent kvar av 
batterierna räknar man hem kalkylen, 
säger Billy Moberg. 

Andra lyckade projektet
För El & Marinteknik är Sylvia det an
dra projektet där återanvända batterier 
från Teslabilar använts, det första var 
Ressel Rederis färja Lotten som går i 
Hammarby Sjöstad.

– Det har fungerat bra, det är fortfa
rande bra kapacitet kvar i batterierna 
där. Men sätter man in den här typer av 
batterier får man räkna med att man 
måste använda dem i en ganska snäll 
driftprofil. Att köra på mellan 20 och 80 
procent av batterierna är en snäll miljö, 
säger Billy Moberg.

Efter lanseringen av Sylvia har intres
set för satsningen varit enormt, framför 
allt från utlandet. Både Elias Nilsson 
och Billy Moberg får samtal i stort sett 
dagligen med frågor.

– Jag hoppas verkligen att detta öpp
nar upp så att fler vill följa efter för jag 
tror att detta är framtiden för den stads
nära sjöfarten. Det är 2020 och dags nu, 
säger Elias Nilsson.

Eco Sightseeing ser nu fram emot att 
verksamheten med Sylvia ska utökas 

från och med våren 2021, från enbart 
sightseeingtrafik till pendelbåtstrafik i 
Stockholm.

– Vi fick en förfrågan från ett konsor
tium om att köra en privat pendelbåts
linje från Lännersta och Tollare genom 
Skurusundet in till stan så där ska vi 
påbörja en försöksverksamhet i mars 
med en avgång på morgonen in mot stan 
och en tillbaka på eftermiddagen, säger 
Elias Nilsson.

text: 
christopher kullenberg rothvall

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.

Billy Moberg på El & Marinteknik.
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Tesla lämnar åtta års garanti 
på sina batterier och man får 
anta att de gör det av en god 
anledning

Raymarine AIS klass B SO 
(SODTMA)Transponder, inkl 
GPS antenn och VHF antenn 

inkl. splitter. 

5 W, Sänder var 15 sek. 

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

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

skärs navigering. 

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

marine@ramantenn.se 

Mörker Kameror/IR 

Batterimonitor för översikt av 
fartygets totala kraftförbruk-

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

kopplas till bef. analoga givare. 

SAILOR RT6215 VHF/D 

M-200 

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

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

Service och Reservdelar 
Över 20 års erfarenhet av service och 

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

Vår verksamhet omfattar 
de � esta förekommande genset 

och framdrivningsmotorer.

Vi tillhandahåller även diagnostik, 
service, underhåll och reservdelar till 

sprinklermotorer, där Iveco/FPT 
är marknadsledande.

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

SKÄRGÅRDSREDARNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

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

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

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

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

Kontakta Peter Lindqvist på 
Gard för mer information 
eller offert: Tel +358 30 600 
3417, smallcraft@gard.no
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Även biprodukter från tillverk-
ningen av palmolja driver ju 
på odlingen av oljepalmer och 
avverkningen av regnskog

 
Den stora fördelen med en 
sjötapp är ju att vi kan köpa 
mindre kvantiteter

LYC
KAN

S SLIP

Christenssons Oljefirma säljer nu 
HVO100 från sin sjömack på Styrsö. 
Därmed fick sjöfarten på västkusten 
sin andra sjötapp för HVO.

Sedan i början av oktober kan Bör
jessons Charter på Styrsö i Göteborgs 
skärgård tanka sina båtar med HVO100 
(100 procent Hydrerade Vegetabiliska 
Oljor) från sjömacken på ön. 

Ägaren Henrik Börjesson har kört 
några av sina fyra båtar på HVO100 
i tre år redan men varit tvungen att få 
bränslet från en tankbil.

– För att kunna bunkra vår stora båt, 
Lyrön, har vi beställt en tankbil till kajen 
ungefär en gång i månaden. Till de mind
re båtarna har vi en fem kubik stor tank 
på kajen som också fylls av en tankbil, 
berättar han.  

Nu slipper Henrik Börjesson det, 
vilket han tycker är väldigt bra.

– Den stora fördelen med en sjötapp 
är ju att vi kan köpa mindre kvantiteter. 
Att fylla tanken på kajen med fem kubik 

rinner iväg på 60–70 tusen kronor varje 
gång.

Efterfrågan ökar
Carl Christensson på J. Christenssons 
oljefirma, som äger sjötappen på Styrsö, 
säger till Skärgårdsredaren att efterfrå
gan på HVO100 har ökat och att det var 
anledningen till att de bytte ut gasoljan i 
en av tankarna till HVO100. 

– Framför allt var det Henrik Börjes
son som efterfrågade det. De har ju kört 
på det i några år redan och kändes ju 
tråkigt att inte kunna serva honom med 
det. 

Men enligt Carl Christensson kör ett 
av Donsörederierna sina tenderbåtar på 
HVO100 och kan därmed också bunkra 
vid tappen på Styrsö. För att locka ännu 
fler kunder ska han skicka ut ett infor
mationsblad till ett antal andra kommer
siella aktörer på västkusten.

– Vi började med att bara fylla tanken 
med en liten skvätt som nu behöver fyllas 

på. Så i morgon får vi in en lite större 
leverans som troligtvis räcker i ett halvår 
ungefär.

I Fiskebäckskil sedan april
Längre norrut på västkusten har det gått 
att tanka HVO100 sedan den 16 april då 
Lyckans slip i Fiskebäckskil började sälja 
biodieseln.

Josefin Göthesson, platschef på 
Lyckans slip, berättar att de inte har hört 
några önskemål om HVO100.

– Vi hade ingen efterfrågan utan 
hörde först talas om HVO100 på Volvo 
Pentas konferens förra hösten. Men det 
lät ju väldigt bra och absolut rätt steg 
att ta. Så vi började sälja det den 16 
april i år. 

Men Josefine Göthesson tillägger 
att hon först tog kontakt med Kris
tinebergs marina forskningsstation i 
Fiskebäckskil för att kolla om de var 
intresserade.

– Och det var de ju. Nu är de ganska 
ofta här och tankar sina båtar. Några 
kommersiella passagerarbåtar har vi 
dock ännu inte som kunder, säger hon.

Ostkusten
Även på ostkusten finns, vad Skär
gårdsredaren funnit, två sjömackar som 
tillhandahåller HVO100: Dyviks Marina 

i Furusundsleden och Södertälje gäst
hamn.

Patric Borén, vd för Dyviks Marina, 
säger att även de började sälja HVO100 
i april.

– Det tankas främst av fritidsbåtar 
men vi har också några kommersiella bå
tar som tankar. Fast de är inte så många 
ännu.

Finns tveksamheter
HVO100 är, trots att bränslet består av 
100 procent förnybara råmaterial, inte 
100 procent miljövänligt. 

Enligt EU:s direktiv för förnybar 
energi (RED, Renewable Energy 
Directive) ska förnybara bränslen inte 
komma från källor som kan användas 
för matproduktion eller från palmol
ja. Däremot är det tillåtet att basera 
bränslet på restprodukter från mat
produktion, som exempelvis använd 
matolja och olja från slaktavfall samt 

PFAD (Palm Fatty Acid Distillate), som 
är en biprodukt från tillverkningen av 
palmolja. 

Det sistnämnda gör att Henrik Börjes
son på Börjessons Charter tycker att det 
finns tveksamheter med HVO100.

– Även biprodukter från tillverkningen 
av palmolja driver ju på odlingen av olje
palmer och avverkningen av regnskog. 

Det är inte miljövänligt. Men i dag är det 
nog det bästa vi har.

Andelen PFAD i HVO var hög fram 
till den 1 juli 2019 då EU klassade om 
produkten från ”restprodukt” till ”bi
produkt”. Med omklassningen följde ett 
krav på spårbarhet varpå andelen PFAD 
i HVO minskade rejält, om än inte helt.

text: marianne ovesenHVO nu även i sjömackar

• SB Rescue sling

Uppdaterad version av SB Rescue Sling

Nyhet

Josefin Göthesson, platschef, och Palle Andersson, varvschef, på Lyckans slip visar den nya 
tankstationen för HVO100.
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Sjömacken på Styrsö startade försäljning av HVO100 i början av oktober.

Sjömackar med HVO100
• Lyckans slip i Fiskebäckskil
• Christenssons sjötapp på Styrsö
• Dyvik Marina, Furusundsleden
• Södertälje gästhamn
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Befälhavare LarsOve Börjesson står i 
styrhytten på M/S Hamnen och lägger 
ut från Klippan för dagens inspektions
runda. Målet är Lärje där hamnens 
ansvarsområde slutar. På vägen spanar 
han och den vikarierande styrmannen 
Dan Krabbe efter allt som kan äventyra 
säkerheten för sjöfarten.

– Vi kör olika rundor dagligen och gör 
inspektioner av farleden från Torsham
nen upp till Lärje. Vi gör det alltid vid 
olika tider för vi ska inte kunna bli lästa, 
säger LarsOve Börjesson.

Under rundorna kan de träffa på allt 

från flytande skräp till trasiga lysbojar, 
misstänkta oljeutsläpp och emellanåt 
även döda människor.

– Det är den tråkiga biten med det här 
jobbet. När man läser i tidningarna att 
någon försvunnit är det inte ovanligt att 
vi hittar dem, säger han.

Fartyget är Göteborgs hamns ögon 
från sjösidan och har ansvaret att över
vaka så att ISPSreglerna efterlevs. Inför 
anlöp under kryssningssäsongen skannar 
de av botten och kajerna efter bomber 
och sprängämnen.

– Det låter avancerat, men vi har sådan 

utrustning ombord, säger LarsOve 
Börjesson.

Byggdes för att stoppa stölder 
Även om både samhället och sjöfarten 
utvecklats rejält under de 100 senaste 
åren så var uppdraget för det första 
fartyget med namnet Hamnen mer eller 
mindre detsamma. Under 1910talet 
började problem med stölder av framför 
allt kol från de många pråmhamnarna i 
Göteborgs hamn att bli ett växande pro
blem. Hamnpolisen hade inte tillräckliga 
resurser för att sköta all bevakning, 
vilket fick hamnstyrelsen i Göteborgs 
hamn att fatta beslut om att bygga ett 
inspektionsfartyg. 

I ett reportage av båtologen Bertil 
Söderberg i tidningen Länspumpen nr 2 
från år 2000 berättas historien om farty
get som beställdes från AB Lundby Me
kaniska verkstad. Fartyget fick ångdrift 
eftersom det gav en tystare gång än den 
tidens motorer, vilket gjorde att de kunde 
överraska eventuella tjuvar. Fartyget le
vererades 1919 och bemannades dygnet 
runt av en besättning bestående av en 
befälhavare, en styrman, två maskinister 
och två besättningsmän.

Bara fyra år efter leveransen byggdes 
fartyget om kraftigt för att kunna använ
das för isbrytning och under de följande 
30 åren användes fartyget flitigt för att 
hålla hamnen öppen. Det slet dock hårt 
på Hamnen som under 1955 dömdes 
ut vid en besiktning av Sjöfartsinspek

tionen. Hamnstyrelsens lösning blev att 
bygga en ny båt, Hamnen II. 

Båten som blev en buss
Uppdraget gick till Djupviks varv på 
Tjörn som levererade det nya fartyget i 
juni 1958.

Året därpå såldes gamla Hamnen till 
Helge Börjesson på Donsö och döptes 
om till Hamneskär. Den nya ägaren 
ville använda fartyget för sin taxibåts
verksamhet och beslutade därför att 
bygga om fartyget vid Gotenius Varv i 
Göteborg. För ändamålet revs passage
rarsalongen och ersattes av ett gammalt 
busschassi från Göteborgs spårvägar.

– Det var min far som gjorde om 
den till passagerarfartyg. Att bygga en 
aluminiumsalong på däck hade blivit för 
kostsamt och då var det billigare att sätta 
på ett busschassi i aluminium. Bredden 
på en buss passade såpass att man kunde 
ha kvar ett däck runt om båten, säger 
Henrik Börjesson som i dag driver Bör
jessons sjötaxi och charterbåtar.

Båten fick snabbt smeknamnet bussen 
och gick i trafik för bolaget fram till 
1989.

– Jag har själv kört den. Det var många 
isvintrar förr och den gick fantastiskt bra 
som isbrytare även om den inte var så 
snabb, säger han.

Hamneskär gick på olika uppdrag i 
skärgården, bland annat från varvet i 
Arendal ut till färdigbyggda plattfor
mar som ankrats på Danafjorden inför 
leverans.

– De kunde ligga på Danafjorden 
under flera månader innan de leverera
des och då var det Hamneskär som gick 
mellan varvet och plattformarna med 
personal, säger Henrik Börjesson.  

Hamneskär såldes under 1988 till en 
privatperson i Kungälv och blev senare 
omklassad till fritidsmotorskepp. Efter 
att ha hamnat i Köpmannebro i Dals
lands kanal fick fartyget ytterligare en 
ny ägare 2002 och återkom till Göte
borg. Fartyget finns fortfarande kvar i 

Transportstyrelsens fartygsregister, men 
trots ett flertal försök har inte tidning
en Skärgårdsredaren lyckats komma i 
kontakt med nuvarande ägaren för mer 
information om fartygets status.

Andra Hamnen bytte kust
Andra generationens Hamnen levere
rades till Göteborgs Hamnförvaltning 
från Djupviks varv på Tjörn under 
våren 1958 och tog över rollen som 
inspektionsfartyg i Göteborg. Fartyget 
tjänstgjorde i 20 år med uppdraget att in
spektera och övervaka Göteborgs hamn 
från sjösidan, men också att ha hand 
om representationer och studiebesök 
av olika slag. Under 1979 såldes farty
get i samband med att dagens Hamnen 
levererades. Köpare var Vilhelm Sahlning 

från Vänersborg som döpte om fartyget 
till Hamnfjord.

Efter två år som inspektionsfartyg på 
kanalen kom fartyget tillbaka till Göte
borg och bolaget Erato Trafik & Handels 
AB som drevs av Tore Kopp. Fartyget 
gick i skärgården med passagerare under 
namnet Erato fram till 1992 då Erik 
Westerlund från Krokholmen Sjötrafik 
köpte båten för trafik i Stockholms norra 
skärgård för Waxholmsbolaget mellan 
Simpnäs, Östersjö och Arholma. Fartyget 
döptes om till Hemfjord, vilket den heter 
än i dag.

– Det är en båt som varit en stomme 
i mitt företag i många år, även om den 
nu blivit lite sidsteppad av vår andra båt 
som heter Monsun och som är betydligt 
mer potent när det kommer till isgång. 

Inspektionsfartyg 
i tre generationer
I över hundra år har Göteborgs hamn övervakats av inspektionsfartyg med namnet 
Hamnen. Tre fartyg har haft uppdraget, båtar som alla har sina egna historier.

FO
TO

PUM
PEN

Det första inspektionsfartyget med namnet Hamnen var ångdrivet, här en leveransbild tagen 1919 utanför AB Lundby Mekaniska Verkstad.

Den första Hamnen efter ombyggnation. Överbyggnaden akterut är en gammal busskaross.

Överst på sidan Hemfjord, som var andra 
generationens Hamnen och i dag går i trafik 
i Stockholms norra skärgård. Till vänster 
möter tredje Hamnen andra Hamnen, då 
omdöpt till Erato. Ovan interiörbild från 
styrhytten på andra Hamnen.

Den gick fantastiskt bra som 
isbrytare även om den inte var 
så snabb
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Lars-Ove Börjesson jobbat på nuvarande Hamnen i närmare 20 år.

 
Det vore fantastiskt att behålla 
henne men ge henne ett nytt 
hjärta

Faktum är att jag lagt ut Hemfjord till 
salu, säger Erik Westerlund. 

Han minns väl den gången på 1980ta
let när han köpte båten av Tore Kopp i 
Göteborg.

– Jag var nere i Vänersborg när båten 
låg ute till försäljning där, men Tore 
Kopp var snabb som en kobra och hann 
före mig eftersom vi inte fick klart finan
serna. Men ett par år senare ringde jag 
en mäklare på Styrsö som hade en båt till 
salu och det var Erato. Vi åkte ner och 
tittade på den och den gången klippte vi 
till snabbt, säger han.

Båten har renoverats med en ny 
maskin från Volvo Penta i stället för den 
Detroit Diesel som satt i från början. Den 
ska ha blivit förlängd med 1,62 meter, 
men ska i övrigt vara i originalskick.

– Den är bara blygsamt omgjord. Från 
början hade den ett kapelltäckt akter
skepp, men det är täckt av plåt nu. Sedan 
har vi satt in nya dörrar till styrhytten 
och satt på ett nytt räckverk i rostfritt 
stål, men annars är det inga stora grejer. 
Hon ser ut som när jag köpte henne, 
säger Erik Westerlund.

Kan bli långt liv för tredje Hamnen
Dagens M/S Hamnen levererades 1979 
från Smögens Plåt & Svetsindustri AB 
och har varit Göteborgs Hamns inspek
tions och representationsfartyg sedan 
dess. I dag jobbar två besättningar 

varannan vecka ombord och kör rundor 
i hamnen, men även allt från skolklasser 
och politiker till kungligheter och cele
briteter som besöker Göteborg av olika 
skäl. Bland annat har både Madonna 
och Michael Jackson åkt med fartyget.

Och många är de historier som befäl
havare LarsOve Börjesson varit med om 
eftersom han jobbat ombord i nästan 20 
år. Bland annat körde han vid ett tillfälle 
ett sällskap från Michael Jacksons nord
iska fanclub som ville följa sin stora idols 
fotspår.

– Det var under 2013 som de frågade 
om de fick komma hit. Hamnen körde 
nämligen över Michael Jackson till Eriks
berg när han skulle spela där 1988. Det 
roliga var att jag fick en originalbild och 

originalbiljett från klubbens ordförande 
som tack för att de fick komma.

Även om LarsOve Börjesson börjar 
närma sig pensionsstrecket så ser det ut 
som att den tredje generationens Ham
nen får hänga med ett tag till. Göteborgs 
hamn håller just nu på med ett projekt 
där fartyget ska bli fossilfritt, eventuellt 
genom eldrift.

– Båten är i såpass bra skick att det 
vore fantastiskt att behålla henne men ge 
henne ett nytt hjärta. Hamnen vill ligga i 
framkant och jag kan tycka att det skulle 
vara häftigt att få avsluta karriären 
med att köra lite elbåt, säger LarsOve 
Börjesson.

text: 
christopher kullenberg rothvall
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Från kust & hav

Linfärja byggs om till eldrift
METS Technology har fått i uppdrag att under våren 2021 byg-
ga om Linfärjan Lina för anpassning till eldrift. Detta är ett led i 
Färjerederiets Vision 45 vilken innebär en klimatneutral drift av 
rederiets färjor. 

METS uppdrag inkluderar design, konstruktion, installation 
samt utrustning. Befintliga komponenter ska demonteras och 
ny kraftelektronik, vinschutrustning, styrsystem samt batterier 
installeras ombord.

Driften av Lina kommer efter ombyggnationen i huvudsak att 
vara eldriven men för att kunna köra hybriddrift samt av säker-
hetsskäl så installeras också en ny, effektiv och miljövänlig die-
selgenerator. Detta för att få två oberoende system för framdrift 
och elförsörjning. Lina trafikerar den 800 meter långa överfarten 
på Arnöleden.

Linfärjan Lina är byggd år 1980 av Smögens plåt & svetsindu-
stri AB. Kapaciteten är 80 passagerare och 10 personbilar.

Göta kanal populärt semestermål
AB Göta kanalbolag meddelar att ovanligt många hemmase-
mestrande svenskar valde att besöka Göta kanal i år. Från 
midsommar sammanfattas säsongen 2020 som ”ett enda långt 
högtryck”. 

Flera av entreprenörerna längs kanalen uppges vittna om re-
kord. Göta kanal besöks årligen av över 3 miljoner personer och 
så även i år, trots rådande pandemi.

–I år ökade antalet landgäster i snitt med cirka 10 procent 
jämfört med i fjol och på vissa populära platser upp emot 50 
procent. När det gäller antalet fritidsbåtar så valde 20 procent 
fler svenskar att semestra på Göta kanal i år jämfört med 2019, 
säger Roger Altsäter, vd på AB Göta kanalbolag.

Simuleringar av inomskärsfarled
Simuleringar har gjorts av inomskärsfarleden Brofjorden-
Göteborg för trafik med mindre fartyg och fartyg för inlandssjö-
fart. Den europeiska pråmtrafiken står som förebild för en möjlig 
svensk inlandssjöfart.

Farleden är i nuläget inte anpassad för trafik med större far-
tyg. Det handlar om sträckan Brofjorden-Lysekil-Malö ström-
mar-Uddevalla-Marstrand (Instö ränna)-Göteborg. Därför finns 
ett naturligt intresse att undersöka förutsättningarna för trafik 
med mindre lastfartyg och fartyg för inlandssjöfart, uppger 
Sjöfartsverket.

Bakgrunden är regeringens godsstrategi där mottot är över-
flytt av mer gods från väg till järnväg och sjöfart både av klimat- 
och utrymmesskäl.

X Shore flyttar till Frihamnen i Stockholm
Den svenska elbåtsutvecklaren X Shore hyr lokaler och mark i 
Frihamnen i Stockholm. Stockholms Hamnar och X Shore har 
tecknat hyresavtal om 1 100 kvadratmeter lokaler och 1 375 kva-
dratmeter mark. Företagets första serieproducerade modell, 
Eelex 8000 2021 Edition, släpptes nyligen och levereras redan till 
kunder världen över.

– Det är en perfekt matchning för Stockholms Hamnar att väl-
komna en hyresgäst som blandar innovation med hållbarhet och 
som dessutom arbetar inom den marina världen, säger Thomas 
Andersson, vd Stockholms Hamn AB.

Kartläggning visar hur exploatering påverkar kusterna
Nya hamnar, pirar och muddringar påverkar den fysiska livsmil-
jön vid våra kuster. En kartläggning av Havs- och vattenmyndig-
heten, HaV, ger nu en bild av läget. HaV har använt den senaste 
tekniken, till exempel satellitbilder och geografiska informa-
tionssystem.

– Resultatet visar att de för ekosystemen viktiga grundområ-
dena som ligger på 0–6 meters vattendjup är de som är mest 
påverkade längs kusten, säger Erland Lettevall, utredare vid 
HaV.

Norska elfärjor får Volvo Penta IMO III gensets
Det turkiska båtvarvet Sefine Shipyard ska leverera fem eldriv-
na färjor till norska Boreal. De ska gå i trafik till öarna i den inre 
delen av Oslofjorden och för kapacitet för upp till 350 personer. 
Färjorna får batterier som laddas vid kaj men utrustas också med 
IMO Tier III D13 MG-gensets från Volvo Penta som backup.
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Livet till sjöss ställer krav.
 Stiltje eller meterhöga vågor. 
Patrullering, sjöräddning, fi ske, 
försörjningsuppdrag. Deplacerande 
båtar eller planande.
 Tänk i nya banor och välj Sveriges 
motorlösning Nr 1 när det gäller 
bränsleekonomi, tillförlitlighet, 
perfekt vikt-/prestandaförhållande 
och låga totalkostnader.
 Det vill säga en motor från Scania 
Engines – laddad med både kraft och 
ekonomi. I programmet från 300 hk 
till 1000 hk hittar du enkelt den motor 
som motsvarar dina behov. Och som 
bidrar till medvind i affärerna.
 Läs mera på www.scania.se

driver både 
båtar och affärer.

Scania Sverige AB
Olle Wahlström, Försäljningschef Engines
010 706 62 15 | olle.wahlstrom@scania.com
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Ana Sanz som drivit Kattegatt 
Design under många år är till-
baka på Gothia Marine!

Vi ser fram emot kontakt med 
nya och gamla kunder under 
Gothia Marines flagg!

Stöd till besöksnäringen i Stockholmsregionen
Den krisdrabbade besöksnäringen i Stockholmsregionen får 
9,5 miljoner kronor för att hjälpa företag att få rådgivning, ställa 
om sin verksamhet samt öka sin innovationsförmåga på ett sätt 
som bidrar till hållbar utveckling och tillväxt. Ungefär hälften av 
finansieringen kommer från Region Stockholm och hälften från 
Europeiska Regionalfonden genom Tillväxtverket. Totalt ligger 
budgeten på 9 518 320 kronor. 

– Detta är en av våra största satsningar för näringslivet i 
Stockholmsregionen under coronakrisen. Vår förhoppning är att 
projektet ska hjälpa närmare 200 små och medelstora företag 
att kunna återhämta sig från corona, och samtidigt hitta nya inn-
ovativa lösningar som passar för det enskilda företaget, säger 
Gustav Hemming (C), Tillväxt och samhällsplaneringsregionråd.

Besöksnäringen i Stockholms län är en av branscherna som 
drabbats först och hårdast av pandemins effekter, framgår det 
av ett pressmeddelande från Centerpartiet. Länets statistik över 
varsel visar på historiska nivåer under mars och april 2020, långt 
över antalet varslade en enskild månad vid tidigare händelser som 
1990-talskrisen, IT-kraschen och den globala finanskrisen 2008.

Många av företagen är små med begränsade möjligheter att 
hantera längre bortfall av besökare eller kunder.

– Genom att göra det bästa av en usel situation och använda 
tiden med låg efterfrågan till att rusta företagen för en fram-
tid efter coronapandemin, kan vi få en ännu mer spännande, 
attraktiv och hållbar besöksnäring efter krisen. Det kan både 
stärka Stockholm som besöksmål och rädda jobb. Jag förstår 
att detta är en tröst för tigerhjärtan, men det är trots allt viktigt 
att bygga för framtiden och att företagen och medarbetarna får 
resurser och stöd att göra det, säger Gustav Hemming.

Ny biljettutrustning på Stockholms pendelbåtar
Region Stockholm installerar ny utrustning för biljettvisitering på 
pendelbåtar för att det ska bli lättare för dem som måste använ-
da kollektivtrafiken under pandemin att validera sin biljett.

Patrullbåt för tuffa förhållanden från Marell Boat
Marell Boat från Östhammar, med lång historia från tidigare 
Marinteknik i Öregrund, har tagit fram en ny snabbgående 
interceptor-båt med fyra Mercury 450 hk utombordsmotorer. 
Behovet av denna typ av patrull- och övervakningsbåt uppges 
öka snabbt internationellt. Även i svenska och nordiska vatten 
förutspås en ökad användning av snabba båtar för militären, 
polisen och kustbevakningen.

Den nya båttypen M15 Quad Outboard Open High-Speed 
Interceptor är särskilt utformad för höga hastigheter, snabba 
taktiska insatser, bordning och räddningsoperationer. Den har 
en central styrplats som ger full kontroll och god sikt under 
högfartsmanövrar och bordning. Styrhytten är utrustad med 
Ullman Dynamics-stötdämpande säten som absorberar de 
höga g-krafterna som uppstår i grov sjö med höga hastigheter 
upp till 70 knop.

Det upphöjda fördäcket skapar en stabil plattform för per-
sonalen när man närmar sig andra fartyg medan det nedre 
akterdäcket kan användas vid ombordstigning på mindre fartyg 
och fungera som en förvarings- och sjösättningsplattform för 
bland annat vattenskotrar och rescue runners. Akterdäcket kan 
användas vid räddningsoperationer för lyft av besättning och 
personer i sjönöd till en helikopter. M15 kan därför användas till 
att genomföra komplexa SAR-operationer på öppet hav.

Enligt tillverkaren uppvisar skrovet inte några tendenser av att 
fastna på slaget eller släppa greppet vid höghastighetssvängar i 
över 50 knop. Andra tester, som undanmanöver, U-svängar och 
rak kurshållning har alla bekräftat båtegenskaperna, med re-
sultat som uppges överstiga kundernas krav och förväntningar. 
Som ett exempel accelererar M15 från 0 till 50 knop på mindre 
än 12 sekunder utan att föraren förlorar siktlinjen till horisonten. 
Bottenskrovtjockleken på 8 mm och den speciella metoden för 
att koppla longitudinaler och tvärskeppsförstyvningar gör att bå-
ten kan hantera slag från vågor i fart upp till 70 knop utan några 
bucklingstendenser eller skador på skrovet.
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Power
Passion
Partnership

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

MEDICINSKA INTYG 

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

info@medicinskaintyg.se
08 - 5125 88 00
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Ny serie lätta RHIB
Tuco Marine Group lanserar en ny serie RHIB (Rigid Hull 
Inflatable Boat) i sitt sortiment av ProZero-båtar för professionel-
la användare. Den nya serien är mindre än de tidigare och omfat-
tar båtar med en längd mellan 5,5 och 7,5 meter.

Övik Energi och Liquid Wind samarbetar
Övik Energi inleder ett samarbete med Göteborgsföretaget 
Liquid Wind. Det innebär enligt Övik Energi att Örnsköldsvik blir 
platsen för Sveriges första kommersiella anläggning för produk-
tion av elektro-metanol.

Liquid Wind utvecklar och bygger storskaliga anläggningar för 
framställning av elektrometanol, eMethanol, som framställs via 
vindkraftsbaserad el och koldioxid från biobränsleeldning och 
blir därmed ett koldioxidneutralt bränsle. Nu är planen att förläg-
ga den första produktionsanläggningen i Örnsköldsvik. Tekniken 
bygger på att fånga in biogen koldioxid från Hörneborgsverket 
och kombinera den med grön vätgas framställd från vindkrafts-
baserad el. eMethanol är enkel att lagra och lätt att använda som 
ersättning till fossila bränslen. Den eMethanol som produceras 
kommer i första hand att användas för sjöfarten.

Liquid Wind kommer att starta projektering av anläggningen 
under november 2020, i nära samarbete med Övik Energi. Den 
totala investeringen är cirka 1,5 miljard kronor och målet är att 
fatta investeringsbeslut tidigt 2022. Liquid Wind har långt kom-
na diskussioner med ett ledande rederi som planerar att använ-
da eMethanol som bränsle i nya fartyg. Med en byggtid på cirka 
två år kommer produktionen av eMethanol att starta tidigt 2024, 
lagom till att nya fartyg kan vara i drift, enligt pressmeddelande.

Färjor för trafik mellan Schweiz och Frankrike
Wärtsilä levererar motorer med tillhörande efterbehandlingssys-
tem för avgaser till två passagerarfärjor under byggnation för tra-
fik mellan Schweiz och Frankrike på Genevesjön. Färjorna byggs 
av Shiptec i Schweiz för den schweiziska färjeoperatören CGN.
Färjorna utrustas med högvarviga Wärtsilä 14-motorer som upp-
fyller EU Stage V-standard för inlandsfartyg. Framdrift sker med 
Voith Linear Jet-propellrar. Nybyggena blir 60 meter långa och 
får kapacitet för 700 passagerare. De utrustas med ett hybrid-
system, BlueDriveEco, från Siemens som inkluderar batterier för 
peak shaving. Närmare land sker driften enbart med elmotorer. 

Stabil ökning av andelen biogas i stamnätet
Andelen biogas i det svenska stamnätet för gas fortsätter att 
öka även under första halvåret 2020, uppger stamnätets ägare 
Nordion Energi. Andelen ökar också i distributionsnäten. 

– Gasnätet är en viktig del i Sveriges energiomställning och är 
det effektivaste sättet att transportera förnybar gas, säger Saila 
Horttanainen, chef Kommunikation och Hållbarhet på Nordion 
Energi.

SPBI blir Drivkraft Sverige
Petroleum- och biodrivmedelsbranschen tar nu ett bredare 
grepp om omställningen till hållbar mobilitet med förnybara lös-
ningar som biodrivmedel till väg, flyg, sjöfart och arbetsmaski-
ner. Branschen öppnar även upp för gränsöverskridande sam-
arbeten för att driva på omställningen till förnybara lösningar. 
Mot bakgrund av de förändringar som branschen driver för att 
skapa hållbar mobilitet byter SPBI namn till Drivkraft Sverige.
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Heltäckande kompetens inom allt från löpande service och 
underhåll till större ombyggnader och livstidsförlängningar.

www.elmarin.se / 08-410 777 90
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Åtgärder mot förorening från fartyg
Ändringar har införts i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 
2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg. Ändringarna har 
resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2020:71, som träder i kraft 
den 1 januari 2021. Man kan ta del av den nya författningen, TSFS 
2020:71, i Transportstyrelsens föreskriftsdatabas. Föreskrifterna 
omfattar såväl olika slag av vattenföroreningar som luftförore-
ningar från fartyg.

Utbildning och behörigheter för sjöpersonal
Transportstyrelsen publicerade den 1 oktober en externremiss 
av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal. 
Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen skulle vara 
Transportstyrelsen tillhanda senast den 25 oktober 2020. 

Ändringar i arbetsmiljö på fartyg
Transportstyrelsen meddelade den 25 september att föreskrifts-
arbete har inletts med syfte att införa ändringar i TSFS 2019:56 
om arbetsmiljö på fartyg. 

Arbetsmiljöverket har beslutat om nya föreskrifter avseende 
arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1). Dessa ersätter den 1 
januari 2021 AFS 2009:2. Det får till följd att hänvisningarna till 
föreskrifterna om arbetsplatsens utformning i TSFS 2019:56 mås-
te ändras. I det fall Arbetsmiljöverket under hösten kommer att 
fatta beslut om nya föreskrifter rörande arbetsanpassning (AFS 
2019:14), vilka ska ersätta AFS 1994:1 om arbetsanpassning och 
rehabilitering kommer även detta att omhändertas i föreskriftsar-
betet.

Transportstyrelsen

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

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

FÖR TRYGGARE  
SJÖFART!

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

Distrikt Syd/Väst träffades för distriktsmöte
Ett 20-tal deltagare från 14 olika rederier träffades coronaanpas-
sat ombord på Medvind den 29 september för ett distriktsmöte. 
På agendan stod bland annat hur medlemmarnas säsong varit 
hittills och vilka möjligheter det finns för att komma tillbaka, 
Transportstyrelsens jobb med uppföljning och införande av de 
nationella föreskrifterna samt information från kansliet. 

Anders Werner uppdaterade om vad kansliet har jobbat med 
den senaste tiden samt vilka fokusfrågor som kommer att ar-
betas med framöver. Deltagarna fick också möjlighet att ställa 
frågor där frågor som till exempel att det kommer att blir svårt att 
få ihop tillräckligt många sjömånader för att förnya sina behörig-
heter under året med corona. Det lyftes också att det är viktigt att 
skärgårdstrafiken syns mer som en bransch för allmänheten samt 
ha starkare kontakter med besöksnäringen. Distrikt Syd/Väst har 
efter mötet träffat Turistrådet Västsverige för att diskutera på vil-
ka sätt Skärgårdsredarna och Turistrådet kan samarbeta mer.

Skärgårdsredarna ändrar sitt juridiska namn
På grund av corona fick Skärgårdsredarnas höstmöte den 7 
oktober hållas digitalt för cirka 30 deltagare från 20 olika med-
lemsrederier. Deltagarna fick en uppdatering på vad kansliet har 
jobbat med under året och vilka fokusområden som föreningen 
planerar att jobba med framöver. Där ingår bland annat att in-
tensifiera arbetet med årsmöte och höstmöte/leverantörsmäs-
sa 2021, medlemsrekrytering, fortsatt bevakning av regelverk 
och remisser, synas mer aktivt hos kommuner och regioner 

samt starkare kontakter med turistnäringen finns på agendan. 
Höstmötet beslutade också om en stadgeändring, första beslu-
tet togs på årsmötet, att ändra föreningens juridiska namn till 
Sveriges Redareförening för inrikes sjöfart.

Möte med infrastrukturdepartementets statssekreterare.
Skärgårdsredarnas ordförande och VD har deltagit i digitalt möte 
initierat av statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg.

– Det var ett kort men bra möte med en god lyssnare i stats-
sekreteraren. Oundvikligen fastnade samtalet väldigt mycket i 
corona och dess följder för Skärgårdsredarna, men det fanns 
ändå tillfälle att kortfattat berätta om branschens utmaningar i 
miljö och kompetensförsörjning. Detta väckte en del tankar och 
intresse på departementet, vilket föranledde att man gärna ville 
komma tillbaka till de frågorna när corona och dess fokus lagt 
sig, rapporterar föreningens vd Anders Werner.

Information om behörighetsförlängning
En förlängning av STCW-behörigheter kräver 12 månader sjötid 
på en 5-års period. Skärgårdsredarna informerar att det i inre 
fart räcker med 6 månaders sjötid på en 5-års period, men då får 
man bara behörighet för inre fart.

– Om man vill förlänga sina STCW-behörigheter kan man först 
plocka ut behörighet i inre fart. När man har fått ihop sina 12 må-
nader kan man åter förnya sina STCW-behörigheter. Så ni behö-
ver inte se era STCW-behörigheter falla även om ni inte lyckats få 
ihop era 12 månader nu i coronatider, säger vd Anders Werner.

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

BRONSPROPELLRAR
För alla behov!

BRONSPROPELLRAR

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

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

Vattensmorda propelleraxeltätningar

Marindieselmotorer och elverk 
Kompakta!  Moderna!  Driftsäkra!

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

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

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

Vattensmorda 
propelleraxeltätningar Trycklager & CV-axlar

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

Oljekylare, värmeväxlare 
& laddluftkylare

Fasta propellrar
”Mikado”

Elmotorer för 
marin framdrivning

Medlemsnytt

• 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

is powered by people

Vi söker befälhavare och 
däckspersonal som vill 
arbeta till sjöss men sova 
hemma

Välkommen att blir nya medarbetare  
till vår verksamhet i Göteborg  
– läs mer och ansök på vår hem sida 
styrsobolaget.se/jobb

Styrsöbolaget har årligen 5,9 miljoner  
passa gerare, transporterar 7 100 fordon och  
10 600 ton gods. Vi arbetar aktivt med 
hållbarhets frågor, kompetensutveckling  
och service. 

2019 gav våra passagerare oss 99 % kund nöjdhet 
i Västtrafiks mätning.  Det är vi stolta över!  
Tillsammans kör vi över 45 000 tid tabells-
timmar per år  på 6 linjer med 19 fartyg.  
Välkommen ombord!
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Från den 1 januari 2021 kommer både 
Östersjön och Nordsjön att bli kväveut
släppskontrollområden (NECA) i enlighet 
med de av IMO utfärdade utsläppsbe
stämmelserna. 

De innebär att fartyg som är byggda 
efter den 1 januari 2021 måste klara ut
släppsnivåerna för steg III. För att gå från 
nu gällande gränsvärden enligt steg II till 
steg III krävs att fartygets maskiner kla
rar en utsläppsminskning med närmare 
80 procent. 

IMO III fokuserar helt på NOxnivå
er, medan koldioxid, partiklar och SOx 

inte beaktas. När IMO Tier II infördes låg 
gränsvärdet för tillåtna NOxutsläpp på 
upp till 7,7 g/kWh, i IMO Tier IIIreglerna 
får de inte överstiga 2 g/kWh.

Kraven gäller nybyggen, men även äld
re fartyg om motorn byts eller modifierats 
på så sätt att den kan betraktas som en 
ny motor. Reglerna gäller bara för fartyg 
som trafikerar kvävekontrollområdet och 
endast när de är inne i området.

Hanterbart för de flesta
Sven Johansson arbetar med att stötta 
varven i koncernen ÖBorgen med alla 
typer av framdrivningsfrågor. Han har 
lagt ner mycket tid på att sätta sig in i 
de olika förändringarna i de olika stegen 
för att kunna ge varvets kunder korrekta 
råd. 

Han säger att majoriteten av deras kun

der har kunnat lösa omställningen utan 
större problem.

– I de flesta fall har det gått att lösa. Men 
visst har det funnits varierande grader av 
bekymmer i detta. Men för det mesta har 
det inte varit oöverstigligt även om det 
kan vara en del jobb med det, säger han.

Platsbrist ett bekymmer
I en del fall där nya maskiner ska mon
teras i äldre fartyg har det blivit problem 
med att få plats med den nya utrustning
en eftersom det kan behövas efterbehand
lingssystem för avgaserna, exempelvis 
SCR. 

– Det kan passa illa i olika båtar så det 
kan bli huvudbry för en del. Men det finns 
motortyper där man kan ta bort ljuddäm
parna och sätta in en katalysator i stället, 
säger han.

Det som också inneburit en del huvud
bry handlar om att reglerna förändras 
över en natt utan någon typ av övergångs
period, vilket kan drabba de som har ma
skiner i lager. 

– På industrisidan fanns en transittid på 

18 månader där man kunde installera mo
torer som var tillverkade före regelskiftet 
och det kom sig just av att de som rullande 
köpt in ett visst antal motorer också måste 
kunna göra slut på sina lager. Men den 
hänsynen har inte tagits här, säger han. 

Dock poängterar han att det fortfaran
de pågår en dialog med Transportstyrel
sen i frågan och att det kan finnas vägar 
att gå för den som inte hinner med att ge
nomföra ett motorbyte före nyår.

– Anmäler man ett motorbyte före års
skiftet och om man har en motor som till
verkats under detta året så kommer man 
fortsatt kunna stoppa in den. Men det är 
under en mycket begränsad tid som det 
kommer att gälla och det måste vara an
mält i skälig tid, säger han.

Sven Johansson menar dock att de fles

ta redarna även ser stora fördelar med att 
installera Tier IIIgodkända maskiner.

– Man får i grunden en bättre motor 
som är väldigt ren och som inte heller 
luktar lika mycket. Anläggningarna som 
är framtagna av motorleverantörerna är 
dessutom väldigt bekymmersfria, säger 
han.

Bra utbud på marknaden
Både Scania och Volvo Penta har tagit 
fram motorer som uppfyller kraven. 
Scania presenterade redan under för
ra året en serie IMO Tier IIImarinmo
torer på 13 och 16 liter där de utlovar 
en minskning av NOxutsläppen med 
över 70 procent och vid användning av 
HVObränsle en minskning av CO2 med 
upp till 90 procent.

Volvo Penta presenterade sina första 
Tier IIIlösningar redan 2018, men i mit
ten av november 2020 lanserade de även 
en uppgraderad version av sin D16diesel
serie för upp till 850 hästkrafter.

– Volvo Penta har lyckats kombinera 
hållbarhet med extra kraft och förbätt
rad bränsleekonomi. D16 är en global 
maskin som förutom IMO III även finns 
i versioner som uppfyller US EPA Tier III 
och China 2standarder, berättade Tho
mas Lantz, Product Planning Manager 
på Volvo Penta, under lanseringen av den 
nya D16serien.

Volvo Penta presenterade dessutom att 
de i juni 2021 kommer att lansera fyra 
nya versioner av sin D13maskin med 
förbättrade egenskaper.

christopher kullenberg rothvallVid årsskiftet träder de nya utsläppsreglerna i IMO Tier III ikraft, vilket rör 
nybyggen och ombyggnader av fartyg med maskiner på över 130 kW. En del 
som gjort ominstallationer har upplevt problem med utrymmet i maskinrum-
met, andra har haft en problemfri omställning.
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Ö-varvet är ett av varven som ingår i koncernen Ö-Borgen, liksom Hasslö båtvarv, Tenö varv och Simrishamns varv.

Det kan passa illa i olika  
båtar så det kan bli huvudbry 
för en del

Man får i grunden en bättre 
motor som är väldigt ren  
och som inte heller luktar  
lika mycket Nya D16-serien från Volvo Penta är en av motormodellerna som uppfyller Tier III-kraven.

FAKTA: IMO Tier III
Från och med 1/1 2021 ska fartyg byggda 
den 1/1 2021 eller senare klara utsläpps-
nivå för steg III. För att gå från nu gällande 
gränsvärden enligt steg II till steg III krävs 
att fartygets maskiner klarar en utsläpps-
minskning med ca 80 procent. Kraven 
kommer även att gälla äldre fartyg om 
motorn bytts eller modifierats och kan be-
traktas som en ny motor. Reglerna gäller 
bara för fartyg som trafikerar kvävekon-
trollområdet och endast när de är inne i 
området (källa: Transportstyrelsen).

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

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

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

E marint konsultnätverk som assisterar mindre rederier med teknisk, operav och administrav kompetens
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Från Lilla Bommen utgår Västtrafiks 
linje 285 som i första hand trafikeras av 
ÄlvSnabben 3, 4 och 5. Färden går däri
från via Stenpiren, Lindholmen, Slotts
berget och Eriksberg till Klippan. Det var 
för 30 år sedan, i april 1990, som trafi
ken kom igång. Då var det ÄlvSnabben 
1 och 2 som ombesörjde den trafiken. 
Dessa kunde bara ta 100 passagerare och 
blev snabbt för små och de såldes i mit
ten av 90talet till Stockholmsområdet 
där Ettan blev Romina och numera gör 
Refsnäsborna glada, medan tvåan först 
kom till Runmarö som Sandö Express 
och sedan till Sundsveden som Sunnan 
Express. Vill man åka med detta fartyg i 
dag får man åka till Litauen där hon se
dan 2016 heter Kuršiµ Deltos Ekspresas.

Om man fortsätter förbi Operan kom
mer man till Maritiman där diverse gam

la fartyg finns bevarade. Här ligger den 
gamla ångaren Marieholm som tjänstgör 
som restaurang. Vem minns inte alla de 
goda julborden som man intagit där?

Annars var Packhuskajen förr en livlig 
del av Göteborgs hamn. Den byggdes 
1861 och här huserade ångbåtarna som 
gick till England och Kontinenten. Med 
tiden har karaktären ändrats och i dag 
är den inte mycket mer än ett hamnstråk 
och kanske mest känd för att Casinot 
Cosmopol ligger här, i det hus som en 
gång var det gamla Tullpackhuset.

Knutpunkten Stenpiren
Så kommer vi till nocken mot Stenpiren 
där Stora Hamnkanalen mynnar ut i 
älven. Här ligger sedan 2016 mat och 
showfartyget Trubaduren, det vill säga 
när hon inte är ute på uppdrag. Härifrån 

utgick också hamnfärjan till Götaverken 
eller Lundbyhamnen. Linjen trafikerades 
av den nyblivna hundraåringen Färjan 
4 (se reportage i denna tidning) mellan 
åren 1920 och 1954 då hon ersattes av 
den nylevererade färjan Hugo Hammar. 
Linjen lades ner 1970.

Stenpiren är ju egentligen värd ett helt 
kapitel. I dag har den blivit en hubb för 
hamntrafiken. Härifrån går gratisfärjor
na Älveli, Älvfrida och Elvy till Lindhol
men. Hit kommer också linje 285 och på 
morgon och kväll kommer Styrsöbola
gets Vesta eller Ylva hit med pendlande 
skärgårdsbor.

Piren är en av de äldsta delarna av Gö
teborgs hamn och den byggdes 1844–45 
och fick sitt nuvarande namn 1883. Här 
huserade då de många skärgårdsbåtar
na till södra och norra skärgården men 

I dessa coronatider uppmanas man att inte träffa någon, samtidigt som man 
skall hålla sig i form. Numera när man går i hamnen möter man inte många, 
så jag bad hustrun köra ner mig till Lilla Bommen så att jag kunde ta en pro-
menad med både dagens och gårdagens glasögon på mig.

också ångsluparna i hamntrafik. Trafiken 
blev så livlig att man 1922 byggde en pir 
intill Stenpiren som naturligtvis fick heta 
Träpiren, eller Ångslupspiren. Den revs 
emellertid 1954.

Jag minns en septemberdag 1958 då 
jag stod på Stenpiren för att bevittna 
sjösättningen av Sveriges dittills största 
handelsfartyg, Sven Salén, på 40 000 ton. 
Föga anade jag då att jag skulle mönstra 
på henne två år senare.

Stenpiren var också bas för Stena Line 
under uppbyggnadstiden. Här låg alla 
de små inchartrade fartygen som gick 
till Skagen. Med tiden blev det också 
bilfärjor, men bilarna fick man lasta på i 
Sannegårdshamnen.

Färjor till Hisingen
Jag går vidare, förbi en stor öde tomt 
som skulle bli något fint, men som vi 
inte sett så mycket av ännu. Men det 
gamla Merkurhuset finns ännu kvar. 
Här samsades rederierna. Störst var väl 
Svenska Lloyd, men även Röda Bolaget 
och Kihlbergs Fartygsagentur hade sina 
kontor här.

Strax är vi framme vid Sänkverket. 
Här kommer man in i Rosenlundskana
len om man så vill. Efter att ha gjort en 
rundtur i hamnen går Paddanbåtarna 
in här. Bara ett stenkast från mynningen 
ligger den legendariska Feskekôrka som 
nu är under renovering.

Från Sänkverket gick länge en hamn
färja till Hisingstad vid Lindholmen. 
Denna linje betjänades av Färjan 3 som 
var systerfärja med Färjan 4 och levere
rad samma år.

Nästa anhalt var Masthuggskajen. 
Här låg ångbåtarna kanske en vecka 
för att lasta och lossa. Man tog med sig 
2 500 ton vilket i dag hanteras på en för
middag. Det rök och pyste och jag minns 
speciellt Göthabolagets och Brattrede
riernas fartyg som Burgundia och Adolf 
Bratt. I dag går det inte att komma ner 
till kajen. Den disponeras helt och fullt 
av Stena Line. Men man kan komma 
ner till Haket där Masthuggskajen byter 
namn till Stigbergskajen. Härifrån utgick 
också en färjelinje till Hisingen.

Jag går vidare på Stigbergskajen och 
förbi Amerikaskjulet. Kungsholm, Grips
holm och Stockholm låg här när de var 
på besök i Göteborg.

Lite längre fram, precis vid Fiskham
nen, gick en bilfärja över till Sannegårds
hamnen. Det var en ångfärja, Färjan 1, 
och hon kunde ta sex personbilar och 
575 passagerare. Den 19 augusti 1963 
gick hon sin sista tur.

Gles trafik längs älven
Ute på älven kommer Börjessons Lyrön 
på ett ärende in till stan. Trafiken på 

älven är nu för tiden annars ganska gles 
om man undantar hamnfärjorna. Det 
går en del Thunare upp till Vänern med 
träråvara till bruken. Trots att Sverige 
översvämmas av skog importerar vi 
råvara från Östersjöländerna. 

När jag regelbundet började besöka 
Fiskhamnen 1970 var det en kolossal 
verksamhet. Båtarna låg utanpå var
andra och man fick väja för truckar 
och överfyllda backar. Jag var där varje 
morgon runt klockan sju. Jag började 
på jobbet klockan åtta och jag gav vår 
telning mat klockan sex så jag fick lite 
egentid i den doftande Fiskhamnen.

Efter Fiskhamnen kommer jag till 
Majnabbehamnen. Här kunde man förr 
se gamla utslitna ångare lasta pap
persmassa för Medelhavet där redarna 
kramade ut de sista krafterna ur farty
gen. Men det var också tilläggsplats för 
Svenska Lloyds passagerarfartyg som 
gick på England. Jag minns Suecia bäst 
eftersom jag jobbade ombord i henne 
sommaren 1958. Nu tar Stenas Tysk
landsterminal upp allt utrymme.

Promenaden avslutade jag vid Klip
pan. Här pilade fordonsfärjorna över till 
Färjenäs. Det var ångfärjan Färjan 2 och 
de modernare John E Olson och David 
Carnegie. När Älvsborgsbron invigdes 
1966 upphörde den linjen.

Och vid Klippan mötte hustrun upp 
igen efter två timmar för vidare transport 
hem.

text: krister bång

Färjan 2 med häst och kärra som roro-last 1928.

 
Vem minns inte alla de goda 
julborden som man intagit där
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Nu och då: Ylva och Älveli vid Lindholmen. På lilla bilden vinterupplagda Styrsö II 1947. 

L
Ä

N
S

P
U

M
P

E
N

S
 A

R
K

IV

Vintern 1947 var det mycket is i älven i Göteborg. Till höger Färjan 6.

En nostalgisk promenad
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– Då ringer jag i klockan, så kör vi.
Det är lördag 10 oktober 2020, en 

stor dag för medlemmarna i Sällskapet 
Ångbåten. Befälhavare Gunnar Söder
berg står i styrhytten på Färjan 4 och 
lägger ut från hamnbassängen på Ringön 
i Göteborg, mitt emot Gotenius varv. 
När han svängt upp och satt kurs mot 
nya Hisingsbron och Göta Älvbron 

drar han i ångvisslan, dels för att inleda 
dagens hundraårsfirande, men också 
för att markera att Färjan 4 äntligen är 
tillbaka efter fyra år vid kaj på grund av 
ett haveri på pannan. 

Destinationen är Residensbron vid 
Stenpiren där tal och festligheter väntar, 
men också de första turerna med passa
gerare på fyra år.

– Det är nästan lite nervöst, vi kör ju 
inte så ofta, säger Gunnar Söderberg.

Sista ångfärjan i Göteborg
Färjan 4 byggdes 1920 på Motala 
verkstad och levererades den 12 okto
ber 1920 till Göteborgs Hamnstyrelse. 

Under 50 år gick färjan i trafik över 
älven. Från början gick trafiken mellan 
Residensbron och Götaverken med trafik 
varje kvart från klockan sex på morgo
nen till ett på natten. Varje resa tog fem 
minuter med två och en halv minut för 
iland och ombordstigning. 

Under 1954 satte Hamnstyrelsen in 
motorfärjan Hugo Hammar i trafik
systemet på älven och då blev Färjan 4 
reservfärja. Färjan låg vid Hamnens varv 
på Ringön och var alltid påeldad för att 
snabbt kunna sättas i trafik.

När linjeutbudet minskades under 
år 1970 blev Färjan 4 överflödig. Men 
färjan slutade sin karriär med flaggan 
i topp. Eftersom Hugo Hammar blivit 
i allt sämre skick fick Färjan 4 åter bli 
ordinarie färja under långa perioder från 
1968 till det att linjen till Lundbyham
nen lades ner i juli 1970. Färjan 4 blev 

Efter fyra svåra år vid kaj på grund av ett pannhaveri är Göteborgs sista 
ångfärja, veteranen Färjan 4, tillbaka i trafik. Reparationerna blev klara 
precis i tid till färjans stora jubileum. 

Färjan 4 firade  
100 år med ny glöd

överflödig och var sista ångfärjan som 
gick i trafik i Göteborg.

Efter flera olika initiativ blev Färjan 
4 räddad och överlämnades 1972 till 
Sjöfartsmuseet som än i dag är ägare. 
Sällskapet Ångbåten har ett avtal att få 
disponera den mot att hålla den i trafik
dugligt skick. 

Ångbåtsveteraner i maskin 
Nere i det lilla och stekheta maskinrum
met står maskinisterna Håkan Järnström 
och Stellan Rietz. Då och då öppnar 
Håkan Järnström luckan till eldstaden 
under den skotska ångpannan för att 
skyffla in kol. 45 kilo kol måste hivas in 
per timme. 

De båda var engagerade i Sällskapet 
Ångbåten redan innan Färjan 4 kom.

– Jag började engagera mig i ånga
ren Bohuslän i slutet på 60talet och 
har varit med sedan dess, säger Håkan 
Järnström. 

– Jag kom med 1965 när föreningen 
bildades och då var jag bara tolv år. Jag 
var yngst i föreningen då och jag är näs
tan yngst nu med, säger Stellan Rietz.

Läcka i pannan stoppade trafiken  
Den 1 oktober 2016 är ett datum som 
de flesta som är engagerade i ångfärjans 
öde helst vill glömma. Det var då som en 

 
Jag kom med 1965  
när föreningen bildades  
och då var jag bara tolv år

Håkan Järnström skyfflar in kol i den nyrenoverade pannan på hundraårsjubilerande Färjan 4. Stellan Rietz har varit med i Sällskapet Ångbåten sedan han var tolv år och är även maskinchef på ångaren Bohuslän. 

Ångan kommer återigen från skorstenen på Färjan 4 efter att fartyget legat stilla i fyra år.
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läcka upptäcktes inne i pannans flamugn.
– Jag hade varit ute och kört en 

lördagstur. När vi sedan skulle raka ur 
askan droppade det vatten. Vi fick under

söka vad det var och hittade en fräta på 
flamrörstaket och efter det kunde vi inte 
köra mer, säger Håkan Järnström. 

Det stod tidigt klart att pannan skulle 
behöva en omfattande reparation. 
Frågan blev om det ens gick att renovera 
eller om de skulle behöva beställa en ny 
panna.

– Det tog ett tag för oss att bestämma 
hur vi skulle göra och framför allt att få 

fram pengar, säger Håkan Järnström. 
Föreningen försökte hitta företag 

som kunde utföra reparationen, men 
misslyckades. I stället började de ta 
kontakt med tillverkare av ångpannor 
i England, Tyskland och Norge för att 
eventuellt beställa en ny. Problemet var 
bara att de saknade tillräckligt med 
pengar. 

Hittade lösning under 2019
Men i början av 2019 visade Veå AB 
från Sävsjö intresse, ett bolag som 
reparerar och tillverkar ångpannor 
och tryckkärl. Under tiden hade färjan 
fått bidrag på totalt 1,6 miljoner från 
Riksantikvarie ämbetet, Statens mari
tima och transporthistoriska museer, 
Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur 
och från föreningens egna medlemmar. 
Det räckte för att beställa renoveringen i 
december 2019.

– I våras var de klara och kunde 
provtrycka pannan. När inspektören var 
nöjd kunde vi börja isolera pannan och 
i september körde vi både med pannan 
och maskinen igång. Väldigt kul, men 
visst har det varit mycket jobb, säger 
Håkan Järnström och fortsätter:

– Nu har både jag och båten blivit 
hjärt opererade.

text & foto: 
christopher kullenberg rothvall

FAKTA: Färjan 4
Byggdes: 1920.
Varv: Motala verkstad. 
Beställare: Göteborgs Hamnstyrelse.
Längd: 20.55 meter.
Bredd: 5.35 meter.
Djupgående: 2.35 meter.
Bruttodräktighet: 48
Nettodräktighet: 20
Maskin: Tvåcylindrig kompoundångma-
skin från Motala verkstad, 51 kW eller 70 
indikerade hk
Fart: 7 knop.
Kraftkälla: Koleldad skotsk sjöångpanna.
Trafikvolym: Körde omkring 1,5 miljoner 
passagerare om året, totalt 40 miljoner 
passagerare 1920–1954. Var reservfärja 
1954–1970.
Museifartyg: Färjan 4 ägs av Sjöfarts-
museet, men drivs av medlemmarna i 
Sällskapet Ångbåten och har varit musei-
fartyg sedan 1972, snart 50 år.

Färjan 4 ägs av Sjöfartsmuseet, men drivs av medlemmarna i Sällskapet Ångbåten och har varit museifartyg sedan 1972.

 
Vi hittade en fräta på 
 flamrörstaket och efter det 
kunde vi inte köra mer

Befälhavare Gunnar Söderberg drar i ång-
visslan under hundraårsfirandet.

Säkerhetsutbildning 
för Er säsongspersonal 

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

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

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

övningsfl ott ar, överlevnadsdräkter och brand-
bekämpningsutrustning. 

Vi erbjuder dig som medlem i Skärgårdsredarna 
säkerhetsutbildningar under 2019 

ti ll förmånligt pris.

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

i Långedrag, Göteborg

• På Norra Idskär, strax söder om Vaxholm

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

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

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

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

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

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

www.sjoutbildning.se
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2020

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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Nu kan du läsa  
Sjöfarts

tidningen  
som etidning!

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

www.sjofartstidningen.se. Du kan också kontakta 
Helle Fernsand på helle@sjofartstidningen.se

FARTYGS 
NYTT
med Krister Bång

OSLOFJORD av Oslo har av Båt 
Event A/S sålts till Walinrederierna 
i Norrköping. Hon anlände till Mem 
den 25 september efter att gått ge-
nom Göta kanal. Skall under 2021 
sättas i trafik på linjen Söderköping 
– Norsholm under namnet GÖTA 
LEJON.

NORDHAVN har av Arriva Danmark 
AS i Köpenhamn i september 
2020 sålts till Rederi AB Ballerina, 
Stockholm och omdöpts till 
KATARINA. Det före detta danska 
passagerarfartyget är byggt av 
Faaborg Værft 2014. Hon kom till 
Stockholm den 7 oktober och togs till 
Kummelnäs varv för ombyggnad.

STORLULE av Ritsem har av 
Svenska Turistföreningen i sep-
tember 2020 sålts till Tjacko AB, 
Jokkmokk.

B
R

IA
N

 K
R

A
U

S
E

K
R

IS
T

E
R

 B
Å

N
G

Full koll  
på maritima  
evenemang

Det får du om du besöker  

www.sjofartstidningen.se/kalender 

Där listar vi vad som är på gång  
i sjöfarts branschen, både i Sverige  

och internationellt. Är du arrangör? Tipsa oss  
om ditt evenemang!

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

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

Besök vår webshop idag: butik.smim.se

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

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

Diesel Power har MAN motorer som är godkända för 
IMO Tier III. Motorerna är  integrerade med deras avan-
cerade SCR-efterbehandlingssystem för avgaser. 

MAN motorer finns i effektintervallet 290 kW heavy 
duty – 1213 kW light duty. Motorerna finns med 6 eller 
12 cylindrar.

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

dpower.se


