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Vi utför alla förekommande arbeten   
Vår slipkapacitet är ca 100 ton med fartygsstorlek upp till 37 x 7,1 meter  •  Våra priser är konkurrenskraftiga
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Boghammar Marin
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Finns att köpa från maj 2019,
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 B 
ästa medlem och läsare, hösten har gjort 
sitt intåg i Sverige och i vissa delar har vi 
till och med vinter. Pandemin som har varit 
genomgående tema under närmare två 
år känns ändå lite bättre nu, åtminstone i 
Sverige. I övriga Europa verkar den fjärde 

vågen härja, vilket naturligtvis oroar. Vaccineringen rullar 
ju på och den borde ju ändå förhindra det värsta men en 
nyckfull pandemi som man inte riktigt kan lita på. Hoppet 
är i alla fall det sista som överger en.

Julbordsförberedelser
Många av våra skärgårdsrederier är nog just nu i full gång 
med julbordsförberedelser, det är kanske till och med så att 
det i skrivande stund rullas köttbullar och griljeras skinka, 
för att stå redo att möta hungriga julbordsresenärer.

Höstmöte och leverantörsmässa har nyligen genomförts 
i Göteborg, detta kommer att kommenteras på andra 
ställen i tidningen, men jag vill ändå passa på tillfället att 
tacka alla, det vill säga arrangören Skärgårdsredarna med 
Nina och Henrik i spetsen, utställare, leverantörer samt 
besökare. 

Tillsammans bidrog alla till en bra mässa och trevlig 
tillställning. Att det gick att genomföra var nära nog ett 
under med tanke på en pandemi som hela tiden hängde 
som ett svart moln och riskerade att omkullkasta alla 
planer. Men som genom ett trollslag togs restriktionerna 
bort bara någon vecka innan dörrarna slogs upp till 
Eriksbergshallen.

Det är nästan så att tideräkningen hos Skärgårdsredarna 
räknas med mässan som nyår, det handlar om tiden före 
eller efter.

Fysiskt möte
Sen sist hart vi också hunnit med ett halvårsmöte med 
Transportstyrelsen. Det var för första gången på länge ett 
fysiskt möte, där vi träffades i Rosenvik på vårt kontor. 

Medlemmar kommer ju att få ta del av protokollet för att se 
vad som avhandlades.

Vi har också precis avslutat två dagar med styrelse och 
kansli som handlat om framtidens strategier för föreningen. 
Vi har ju en begränsad tid i kansliet som bygger på en och 
en halv tjänst, men väldigt mycket som vi vill vara med 
på. Det handlar nu om att få så mycket medlemsnytta 
som möjligt med bibehållen ekonomi i balans och då får 
man prioritera. Vi ska ju ha klart för oss att pandemin 
tagit väldigt mycket tid i anspråk från ett kraftigt korttids
permitterat kansli. Nu finns det ett uppdämt behov men jag 
tror att kansliet är taggat inför uppgiften efter att ha fått lite 
råg i ryggen av styrelsen under dessa dagar. 

Blixtens hastighet
De veckor som vi har kvar till jul brukar löpa på med 
blixtens hastighet men förhoppningsvis ska vi försöka 
få till lite verkstad innan tomten beräknas anlända. 
Budgetarbetet inför 2022 är påbörjat men ska naturligtvis 
slutföras och först presenteras för styrelsen och sen 
beslutas på kommande årsmöte. Det kommer att hållas i 
Landskrona och på Ven den 14 till 16 mars 2022.

Nästa styrelsemöte den 14 december kommer att bli ett 
digitalt möte då vi nyligen har träffats. Även om vi när detta 
skrevs bara hunnit till halva november så kommer vi inte 
att höras i detta forum mer i år och då återstår bara för mig 
och hela kansliet att från oss alla till er alla medlemmar, 
läsare och annonsörer önska EN RIKTIGT GOD JUL & ETT 
GOTT NYTT ÅR.

Lev väl & kör försiktigt!
Anders W

VD har ordet 
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8–9 februari: Transportstyrelsens Sjöfartsseminarium, 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 105 rederier med totalt cirka 
330 fartyg (april 2021).

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

SKÄRGÅRDSREDARNAS  
KANSLI & MEDLEMSSERVICE
Samordnare:  
Nina Yngve
Tel: 073392 86 20
nina@skargardsredarna.se

VD:  
Anders Werner 
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115 21 Stockholm
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eller 073274 87 44
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+46 8 554 240 00

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

 Tekniskt stöd & rådgivning       10.000 originalreservdelar i lager       Service på plats
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Säkerhetskurser

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

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

Säkerhetsutbildningar för skärgårdstrafik

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

CCM
CROWD AND CRISIS
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För första gången sedan Skärgårdsre-
darna bildades 1988 kommer Sveriges 
båda redarföreningar nu att dela kontor. 
Vid årsskiftet flyttar Seably, Sjöfartens 
Utbildnings Institut (SUI), Sjöfartstid-
ningen och Skärgårdsredarna in i lokaler 
hyrda av föreningen Svensk Sjöfart. Det 
nya kontoret ligger intill Domkyrkan på 
Kungsgatan 45.

Synergieffekter
Föreningen Svensk Sjöfart samlar där-
med åter sin koncern, där dotterbolagen 
Sjöfartstidningen och Seably ingår, under 
samma tak. SUI är kontorsgrannar med 
Föreningen Svensk Sjöfart sedan tidigare. 

Nykomlingen i sammanhanget är således 
Skärgårdsredarna. 

På frågan om orsaken till beslutet 
att flytta med till Kungsgatan säger 
Skärgårdsredarnas Nina Yngve att det 
handlar om synergier mellan organisatio-
ner som redan har mycket med varandra 
att göra. 

– Genom att sitta tillsammans kanske 
vi hittar ännu fler samarbetsformer. 
Svensk Sjöfart jobbar vi mycket med i 
olika projekt, vi svarar på remisser till-
sammans och sådär. Och ni på Sjöfarts-
tidningen gör ju Skärgårdsredaren och 
jag kan se stora fördelar med att kunna 
bara springa in och lämna något på 
någons skrivbord. Det är likadant med 
Seably, som vi har flyttat vår säkerhetsut-
bildning till. SUI ser vi också fram emot 
att samarbeta mer med, för vi håller på 
att tillsammans hitta praktikplatser till 
dem som utbildar sig till klass VII-befäl i 

inre fart. Så jag tror att dessa samarbeten 
kommer att gå mycket lättare nu.

Kunskapsutbyte
Hon ser också fram emot möjligheter-
na till kunskapsutbyte mellan de olika 
organisationerna som nu blir kontors-
kollegor.

– För mig personligen kommer det 
här att bli ett jättelyft. Alla har ju varit 
hemma och suttit själva under corona, 
men jag satt ju själv innan dess också. 
Och jag har insett under de här åren 
att det kanske inte passar mig så himla 
bra. Jag är rätt så social av mig och det 
är svårt att vara kreativ när man inte 
har någon att bolla idéer med, träffa 
och ta en kaffe med, alltså bara snappa 
upp något som man hör. Man frågar 
inte på samma sätt i ett mejl som man 
kanske gör när man stöter på någon i 
korridoren.

Flyttprocessen inleddes när Svenskt 
Näringsliv, i vars lokaler föreningen 
Svensk Sjöfart har blivit kvar ända se-
dan man lämnade det anrika redarkon-
toret på Avenyn 1 i slutet av 1990-talet, 
nu lämnar sina lokaler vid Brunnspar-
ken på grund av en större ombyggnad 
av kvarteret på Södra Hamngatan/
Östra Larmgatan. Sjöfartens Arbets-
givareförbund flyttar med de övriga 
förbunden till Svenskt Näringslivs nya 
kontor.

anna janson

När Skärgårdsredarnas representant i Göteborg, projektledare och samordnare 
Nina Yngve, flyttar in i nya lokaler på Kungsgatan blir hon del i ett nytt kluster av 
maritima organisationer samlade runt föreningen Svensk Sjöfart.

Ny adress i Göteborg 
för Skärgårdsredarna

an
n

a jan
so

n

Genom att sitta tillsammans 
kanske vi hittar ännu fler sam
arbetsformer.
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Nya utsläppskrav har trätt i kraft
framkant när det gäller att elek-
trifiera passagerarfartyg och an-
dra typer av kommersiella fartyg.

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

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

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

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

Läs mer: www.bospower.com

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

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

Systemlösning som ger ett 
komplett system
BOS Power har certifierat motor 

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

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

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

Optimerade lösningar för 
elektrisk framdrivning
BOS Power ligger också i 

ANNONS

Välkomna
till årsmötet!

Medlemmar och inbjudna önskas välkomna till årsmöte 14–16 mars 2022 i Landskro-
na och Ven.

Måndag 14 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 stads-
vandring 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 tisdag 15 mars åker vi med Ventrafikens fartyg Stjerneborg ut till Ven där re-
presentanter från Adveto kommer att finnas ombord. På Ven kommer bussar ta oss 
på en guidad tur på ön. Efter rundturen samlas vi på Turistgården för workshop och 
lunch. Efter lunch kommer vi få guidade visningar på Tycho Brahe-museet samt på 
destilleriet Spirit of Hven. På eftermiddagen åker vi tillbaka till Landskrona. På kvällen 
samlas vi i Tyghuset i Landskrona för fördrink och mingel. Därefter blir det middag på 
Landskrona Slott med prisutdelning till årets skärgårdsrederi.

På onsdag 16 mars finns det möjlighet till studiebesök med presentation och gui-
dad visning på Öresundsvarvet. 

Välkomna till årsmötet i Landskrona och Ven
14-16 

mars 2022

STOLT SPONSOR AV SKÄRGÅRDS REDARNAS ÅRSMÖTE I LANDSKRONA ÄR ADVETO. 

Väl mött i Landskrona!

Årets

2022
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Årets

2022

Årets Skärgårdsrederi 2022
 
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 2022 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 yrkesfartyg om minst 8 m med en bruttodräktighet under 800..

Arets_rederi_2022.indd   1Arets_rederi_2022.indd   1 2021-11-18   17:022021-11-18   17:02
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Eftersom Leverantörsmässan planerats 
med hänsyn till tidigare restriktioner och 
risk för covidsmitta, blev dagen en ren 
och enkel mässa utan kringarrangemang 
och annat som skulle kunna orsaka stör-
re trängsel. 1 800 kvadratmeter golvyta 

mot tidigare års 1 200 kvadratmeter kun-
de nog ibland upplevas som glest mellan 
människorna trots att det totalt i år var 
fler besökare än tidigare.

Vi har upplevt att både besökare och 
utställare kände stor tillfredsställelse av 

att vara tillbaka på banan och fysiskt 
kunna mötas igen, vår enkätunder-
sökning efter Leverantörsmässan visar 
övervägande mycket positiva svar både 
från utställarna och Skärgårdsredarnas 
medlemmar.

Nya kontakter
Under Leverantörsmässan i Eriksbergs-
hallen i Göteborg torsdagen den 7 okto-
ber var det 62 utställare och totalt cirka 
500 personer som deltog. Många nya 
kontakter togs mellan leverantörer och 
rederier och tidigare samarbetspartner 
diskuterade nya mål och investeringar 
för inrikes sjöfart.

Många tog chansen att få ett samtal 
med personal i myndigheternas montrar 
(Infrastrukturdepartementet, Transport-
styrelsen, Sjöfartsverket och Kustbe-
vakningen), vilket visar hur nyttigt och 
viktigt det är att myndigheter finns med 
fysiskt och spontant får svara på frågor.

På Skärgårdsredarnas medlemsmöte 
framträdde Guldutställarna Imatech, 
SwedeShip, Ekens Naval/Norrkust Mari-
na, Ramantenn, Kewatec och TransAuto 
på scen, spännande nyheter presente-
rades, bland annat ny teknik som kan 

Skärgårdsredarnas 
Leverantörsmässa rätt i tid
Trots osäkra förutsättningar på grund av covid-restriktioner så blev Skär-
gårdsredarnas Leverantörsmässa återigen en succé, tajmingen för arrange-
manget visade sig vara perfekt då de sista restriktionerna släpptes en vecka 
innan arrangemanget.

N
IN

A
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N
G
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E

Mer information om våra förmånliga avtal  
hittar du på medlemssidorna.

hjälpa rederierna till miljöanpassning 
och fossilfri omställning.

Leverantörsmässans huvudsponsor 
var i år Ö-Varvet på Öckerö, dagen 
innan mässan bjöds medlemmar och ut-
ställare in till visning och presentation av 
Ö-Varvets verksamhet och kapacitet. Allt 
avslutades med en annorlunda middag i 
varvets skrovhall till musik av skärgårds-
bandet Sörns.

I samband med middagen utdelades 
också priset till Årets Skärgårdsrederi 
som förtjänstfullt gick till Anette Anders-
son och Anders Olsson på Kust Event AB 
i Strömstad.

Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa 
har nu blivit en naturlig och familjär 
mötesplats för Svensk inrikes sjöfart och 
nästa gång 2023 skall vi göra den ännu 
mer attraktiv då vi hoppas att förut-
sättningar och planering inte störs av 
restriktioner eller annat.

.
henrik börjesson
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Det är fredag förmiddag när Anette 
Andersson och Anders Olsson lägger ut 
med skärgårdsbåten Kosterö från Norra 
Hamnen i Strömstad med destination 
mot ön Furholmen, en resa på bara någ-
ra få minuter. Det är Sveriges första orga-
niserade havsbad, inrättat på 1920-talet.

– Man hade kommit på att det inte alls 
så var farligt att bada i havet, det kunde 

till och med vara sunt, säger Anette 
Andersson.

På vägen ut styr Anette Andersson 
runt halvön där Strömstad Spa & Resort 
ligger för att göra en avstickare in till 
Torskhlmen, Strömstads fiskhamn, för 
att hämta ett par hinkar med sill och 
makrill.

– Vi ska ha julbord nästa helg och till 
det gör jag 36 olika inläggningar av sill 
och makrill. Så i dag ska jag börja med 
att vattna ur den, säger hon.

Men dagens agenda är full med fler 
förberedelser. Ute på Furholmen ligger 
bolagets egna restaurang med plats för 
över hundra gäster i en skärgårdsinspire-
rad ölhall. På lördagen väntas det bli fullt 

hus när ett lokalt sammansatt band ska 
köra en hyllningskväll till artisten Totta 
Näslund samtidigt som gästerna serveras 
en streetfoodbuffé med både kött-, fisk-, 
och vegetariskt. 

– Det är väldigt kul, vi fyller stället 
en kväll så här mitt i mörka november, 
säger Anders Olsson.

Åker ut på Smuggeltur
Musikkvällarna på Furholmen är långt 
ifrån det enda benet som Kust Event 
står på. De kör allt från guidade turer i 
skärgården och i Kosterhavet till histo-
riska guidningar med middagssittning 
ombord. Ett av deras guldkorn är den 
fyra timmar långa turen kallad Smuggel-
tur där gästerna får äta mat ombord på 
Kosterö samtidigt som de får höra histo-
rien om smugglarkungen Ernst Bremer 
och hans ständiga konfrontationer med 
tullen med anledning av det spritförbud 
som fanns i Norge åren runt 1920, vilket 

Skärgårdsrederiet Kust Event Strömstad AB startade mer eller mindre upp från 
noll för 15 år sedan. Nu har de byggt upp en verksamhet med skärgårdstrafik 
året runt, har en flotta med fyra fartyg samt både restauranger och pensionat.  
Nu har de utsetts till Årets Skärgårdsrederi.

Kust Event hittade vägen 
till den lokala marknaden

bäddade för omfattande spritsmuggling 
från Strömstad.

– Det var ungefär som det gick till i 
filmen Smugglarkungen, säger Anette 
Andersson.

Turen är omåttligt populär och körs 
året runt och lockar inte bara nationella 
och internationella turister, utan även 
boende i regionen och kommunen.

– Den turen är jättepopulär bland folk 
som själva bor i trakterna här och som 
har släktingar som kommer på besök. 
Istället för att ta med dem ut på kro-
gen bokar de en båttur med oss där de 
får dels en matupplevelse med gott att 
dricka, men också får höra en underbar 
berättelse, säger Anders Olsson.
 
Exklusiv räktur
Det koncept som de dock är mest stolta 
över är en exklusiv tur för den riktiga 
gormören där de åker ut på Kosterhavet 
med Kosterö och möter en räktrålare 
som inför ögonen på gästerna fiskar 
räkor som de sedan får äta.

– När vi ligger där berättar vi för 
gästerna hur det småskaliga fisket går 
till, att vi tänker på havsbotten samtidigt 
som de ser att vi inte tar upp mer än vad 
vi behöver. Räkorna kokas på fiskebåten 
och sedan får vi över dem till vår båt så 
att gästerna får äta rykande färska räkor. 
Vi gör den här turen med ett fåtal gäster 
så att alla kan se ordentligt, vilket gör att 
det blir väldigt exklusivt. Vi har väntelis-
ta på den turen, säger Anette Andersson.

Fyra fartyg i flottan
Totalt är de 19 personer som i olika om-
fattning arbetar året runt på Kust Event. 

 
Räkorna kokas på fiskebåten 
och sedan får vi över dem till 
vår båt så att gästerna får äta 
rykande färska räkor.

Anders Olsson och Anette Andersson driver Kust Event i Strömstad, prisat som Årets Skärgårdsrederi 2021.

 
Det är väldigt kul, vi fyller  
stället en kväll så här mitt i 
mörka november.
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Vesleø II vid kaj i Strömstad.

Stjärn af Koster.

Kosterö vid bryggan i Strömstad.
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ÅRETS SKÄRGÅRDSREDERI
Juryns motivering: Med en fingertopp
känsla för affärsmässig utveckling har 
Kust Event skapat en unik verksamhet. De 
har med framgång och med stor innova
tionsrikedom skapat en verksamhet som 
möter kundens och besökarens önske
mål. 
 Kust Event erbjuder serviceinriktade 
kustupplevelser året om. De erbjuder 
bland annat båtturer i den bohuslänska 
skärgården där man kan ta del av god 
mat, spännande berättelser och fantas
tiska vyer. 
 Kust Event visar också på hur man når 
ut till en bred publik på ett för tiden och 
besökaren synligt och attraktivt sätt.
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Anders Olsson.

Den dök upp, vi blev 
intresserade och lyckades 
skapa ett behov för den som 
bara ökat år efter år.
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leverantörer som ligger långt framme, 
säger Anders Olsson.

När de räknat på den totala kostna-
den för at konvertera om fartygets två 
Scania Vabis-maskiner samt bygga in 
hybriddrift, skulle prislappen landa på 
runt 5 miljoner kronor.

– Det är kanske inte någon stor inves-
tering om man slår ut det på 30 år, men 
problemet är att det inte skulle finnas 
någon lönsamhet kvar i så fall om man 
säljer charterbiljetter för 350 kronor, 
säger Anders Olsson.

Ett prisat rederi
Kust Event har vunnit en rad utmär-
kelser för sin verksamhet under senaste 
åren. I fjol blev de Årets Företagare i 
Strömstad och nu under hösten tog de 
hem Skärgårdsredarnas utmärkelse Årets 
Skärgårdsrederi 2021 där det bland 
annat står i juryns motivering att Kust 
Event har lyckats visa hur man når ut till 
en bred publik på ett för tiden och besö-
karen synligt och attraktivt sätt.

– Det är väldigt hedrande och roligt att 
få det priset. Det är ett bevis på att vi gör 
något som är rätt, säger Anders Olsson.

– Det är en utmärkelse som betyder 
jättemycket för oss. Dessutom är det väl-
digt prestigefyllt att vinna det eftersom 
det är ett rikstäckande pris, säger Anette 
Andersson.

christopher kullenberg rothvall

Under sommarsäsongen ökas personal-
styrkan till ett 80-tal medarbetare.

Kust Event har en flotta på fyra 
fartyg. Deras första båt hette Birgit och 
köptes in 2005 när Anette Andersson 
och Anders Olsson började driva bolag 
tillsammans. Fartyget finns fortfarande 
kvar i flottan, men har avregistrerats för 
ett par år sedan och ligger vid bryggan 
på Furholmen.

– Hon får bara lov att gå till Furhol-
men eftersom hon inte är tillgänglighets-
anpassad och därför kan hon bara köra 
under ett par veckor på sommaren så vi 
valde att inte förnya certifikatet, säger 
Anette Andersson.

Birgit byggdes 1926 på Hälleviks-
strands varv på Orust under namnet 
Margit och började sitt liv som bryg-
geribåt för Pripps Bryggeri i Göteborgs 
skärgård. Hon såldes 1948 och sattes in 
mellan Strömstad och Furholmen och 
har sedan dess varit Strömstadbornas 
badbåt och har därmed fått en plats i 
mångas hjärtan.

– Vi har en plan att göra i ordning 
henne. Vi hade en tanke en gång att göra 
om henne till cafébåt eftersom det är så 
många som har minnen med henne och 
som kan tänka sig att gå ombord för att 
ta en kopp kaffe, säger Anders Olsson.

Kör även trafik till Norge
Kust Events andra fartyg i flottan är 
Stjärn af Koster som de brukar köra 
badgäster med till Furholmen och som 
fungerar som transportbåt för gästerna 

när de har arrangemang på ön. Hon 
byggdes 1985 av Damen Shipyard i 
Nederländerna som landstigningsbåt 
för ett av dåtidens största kryssnings-
fartyg i världen. Men bara efter ett par 
år hamnade hon i Strömstad och senare 
i Fredrikstad i Norge innan Kust Event 
köpte henne i december 2006.

Den största båten i flottan är Vesleø 
II, byggd 1980 som Silverfjord och som 
under sin karriär gått i trafik i Öresund 
mellan Sverige och Danmark, mellan 
Luleå och Kemi i Finland och mellan 
Strömstad och Koster under 1980-talet. 
Efter ett par år med trafik i Tyskland och 
Nederländerna fick båten namnet Vesleø 
II och sattes in mellan Strömstad och 
Skjærhalden. I januari 2011 köptes hon 
av Kust Event som startade upp Nadir 
Hvaler Fjordcruise, ett eget norskt rederi 
för trafiken mellan Sverige och Norge.

– Det var lättare att starta ett norskt 
rederi för den trafiken än att flagga in 
henne för då hade hon inte fått gå på den 
linjen. Dessutom har jag pluggat i Norge 
så det var inga problem, säger Anette 
Andersson.

Enda med fast tidtabell
Vesleø II är Kust Events enda fartyg som 
går i trafik med en fast tidtabell, vilket hon 
gör året runt, sex dagar i veckan under 
sommaren, samt på fredagar och lördagar 
året runt. 

Under pandemin låg dock den trafiken 

helt nere på grund av reserestriktionerna.
– Vi körde sista turen den 7 mars och 

började igen 21 juli i somras så det blev 
över 18 månader, säger Anette Andersson.

Skapat ett behov för Kosterö
Yngsta fartyget i flottan är Kosterö, ett 
fartyg som byggdes 1986 av Hasse Wes-
ters mekaniska verkstad AB i Uddevalla 
och som började sitt liv som supplybåt 
men som sedan blev taxibåt. Kust Event 
köpte henne 2012.

– När vi köpte Kosterö visste vi inte 
riktigt vad vi skulle göra med den båten. 
Vi hade ingen trafik med upphandlad 
turlista, vilket vi fortfarande inte har. 
Men den dök upp, vi blev intresserade 
och lyckades skapa ett behov för den 
som bara ökat år efter år. Nu har det 
blivit en jättestor marknad bland lokal-
befolkningen för våra kvällsturer med 
henne, säger Anette Andersson.

Förutom trafiken till Norge är det 
Kosterö som utgör mycket av navet i 
bolagets maritima verksamhet. Eftersom 
fartyget ofta befinner sig i den känsla 
marina naturen i Kosterhavets national-
park, har de under flera års tid undersökt 
möjligheterna att genomföra en konver-
tering till el- eller hybriddrift.

– Vi började titta på det redan för fyra 
år sedan eftersom vi kör såpass mycket i 
nationalparken, men vi upplevde då att 
vi inte fick så mycket gehör från motor-
tillverkarna. Men nu finns det ett par 
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Furuholmen med Birgit och Kosterö.

Det är väldigt hedrande och 
roligt att få det priset, det är 
ett bevis på att vi gör något 
som är rätt.

Anette Andersson till rors på Kosterö.
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År 2019 publicerade Skärdgårdsredar-
na, Svensk Sjöfart och Sveriges Hamnar 
en gemensam rapport, ”Färdplan för 
fossilfri konkurrenskraft”, där åtgärder 
för att uppnå de mål om fossilfrihet som 
riksdagen satt upp för branschen presen-
terades. Målen handlar om att reducera 
utsläppen av växthusgaser från inrikes 
sjöfart med 70 procent till år 2030, 
räknat från 2010 års nivåer, och att inga 
nettoutsläpp av växthusgaser ska ske 
från inrikes sjöfart år 2045.

Mot bakgrund av de här politiska be-
sluten har regeringens initiativ Fossilfritt 
Sverige fått till uppgift att påskynda den 
svenska klimatomställningen. Som ett led 
har man bjudit in branscherna att själva 
visa hur de ska bli fossilfria och hur 
det stärker deras konkurrenskraft. Ett 
flertal så kallade färdplaner har därför de 
senaste åren publicerats och överlämnats 
till regeringen.

52 punkter
I den åtgärdslista som de tre sjöfartsorga-
nisationerna presenterade i sin färdplan 
finns totalt sett 52 punkter, varav sjutton 
ligger på branschen själv att åtgärda. Öv-
riga ligger på myndigheter, kommuner 
och regering etc.

Nu i oktober gjorde Fossilfritt Sverige 
en uppföljning av näringslivets olika 
färdplaner.

– Det övergripande intrycket är att 
både näringslivet och politikerna har 
ökat tempot de senaste två åren, även om 
det utifrån det akuta läget fortfarande 
går för långsamt, säger Svante Axelsson, 
nationell samordnare för Fossilfritt Sve-

rige, i ett pressmeddelande.
När det gäller sjöfartsnäringen kon-

stateras i uppföljningen att den inrikes 
sjöfarten släpper ut cirka 700 000 ton 
koldioxidekvivalenter om året vilket ut-
gör cirka fyra procent av utsläppen från 
inrikes transporter totalt, och för att nå 
målen behövs en total energiomställning. 

”Branschen arbetar med energieffek-
tivisering som länge varit en central del, 
men mer kan göras”, står det i rappor-
ten.

Biogas, batterier och metanol
Branschen har själv fått ange hur man 
jobbar med att åtgärda varje punkt i 
färdplanen. Och framsteg har gjorts, 
konstaterar utvärderingen, som att flera 
rederier har beställt och tagit leverans 
av totalt 50-talet nya och mer energis-
nåla fartyg, som dessutom är anpassade 
för drift av alternativa drivmedel och 
energibärare inklusive biogas, batterier 
och metanol.

Flera rederier har också enligt uppfölj-
ningen påbörjat inblandning av biogas i 
deras gasdrivna fartyg samt planerar för 
en successiv ökning av inblandningen. 

Rapporten tar också upp Tranzero 
Initiative, som är ett samarbete mellan 
Stena Line, Volvokoncernen, Scania, 
och Göteborgs Hamn med målen att 
reducera de klimatpåverkande utsläppen 
i hamnen med 70 procent 2030 och att 
transporterna till och från hamnen ska 
vara helt utsläppsfria samma år.

Men det finns också svårigheter som 
återstår att lösa. Enligt uppföljningen är 
dålig tillgänglighet av förnybara driv-
medel och alternativa energibärare en 

sådan. En annan är brist på laddnings-
möjligheter och att skatteregler hämmar 
elektrifiering:

”Flera svenska rederier har investerat 
i batteridrift men brist på tillgänglighet 
av laddning i hamnar och skärgårdar 
samt ogynnsamma skatteregler för fartyg 
under 400 bruttoregisterton hämmar ut-
vecklingen för elektrifiering. Därtill råder 
effektbrist i flera hamnar som begränsar 
potentialen för fartyg med behov av sto-
ra effekter för lasthanteringsutrustning”, 
står det att läsa i rapporten.

Det behövs även mer satsning på 
forskning och innovation inom sjöfarten, 
konstaterar rapporten:

”Statliga satsningar på forskning och 
innovation inom sjöfart är marginella 
jämfört med vad som läggs på andra 
transportslag och behöver ökas. En 
energiomställning av den dimension 
sjöfarten står inför kräver sannolikt en 
större satsning för att nå de klimatpoli-
tiska målen.”

magnus sandelin

Framsteg för sjöfarten

Sjöfartsnäringen har nått flera fram-
steg i arbetet med att bli fossilfri, men 
mer kan göras. Det konstateras i den 
uppföljning som Fossilfritt Sverige 
gjort av branschens färdplan för fos-
silfri konkurrenskraft.
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Det övergripande intrycket 
är att både näringslivet och 
politikerna har ökat tempot de 
senaste två åren.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige
Fossilfritt Sverige arbetar med att öka 
takten i klimatomställningen och göra 
Sverige till ett av världens första fossil
fria välfärdsländer. Målet är att bygga 
en stark industri och skapa fler jobb och 
exportmöjligheter genom att bli fossilfria 
Fossilfritt Sverige startades på initiativ av 
regeringen 2015 inför FN:s klimatmöte i 
Paris och samlar aktörer i form av företag, 
kommuner, regioner och organisationer 
som ställer sig bakom deklarationen om 
att Sverige ska bli ett av världens första 
fossilfria välfärdsländer.

Skärgårdsredarna och Fossilfritt Sve-
rige efterlyser bättre stimulans från 
stat och kommun för att påskynda en 
omställning.

År 2017 rapporterade Skärgårdsredarna 
sitt mål till Fossilfritt Sverige:

”Vi informerar och förmedlar kun-
skap till föreningens medlemsrederier 
om möjligheter och teknik som leder till 
ökad andel förnyelsebart bränsle, fossil-
fri fartygsdrift och hållbar verksamhet.

Vi försöker också påverka upphand-
lare och beställare av inrikes sjöfart att i 
sina förfrågningar ställa miljökrav med 
kostnadstäckning som stimulerar vägen 
till klimatmålet Hållbar inrikes sjöfart.”

Överlämnades 2018
I Sjöfartsnäringens färdplan för fossilfri 
konkurrenskraft som överlämnades till 
regeringen 2018 finns Skärgårdsredarnas 
målsättning och de förslag på åtgärder 
som krävs för att nå en fossilfri inrikes 
sjöfart. Färdplanen författades i huvud-

sak av Föreningen Svensk Sjöfart med 
viktiga inspel från Skärgårdsredarna och 
Sveriges Hamnar.

År 2018 deltog Svante Axelsson, 
Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige 
på Skärgårdsredarnas årsmöte med ett 
mycket inspirerande framförande.

Teknik presenteras
I samtliga nummer av tidningen Skär-
gårdsredaren har det från och med 
2018 presenterats artiklar om ny teknik, 
innovationer och metoder som bidrar 
till en fossilfri omställning. I tidningen 
har också de redare som investerat till 
omställning presenterats.

Typiska exempel på denna utveck-
ling i medlemsrederierna är att andelen 
förnybart bränsle ökat i omfattning samt 
att ett flertal rederier satsat på nybygg-
nation av eldrivna fartyg. Några rederier 
har även byggt om befintliga fartyg till 
elhybrider.

Exempel finns också på planering 
och projektering för vätgasdrift. Andra 

åtgärder som gjorts inom rederier är 
ecodriving-utbildning för befälhavare 
samt installation av digitala nätanslutna 
bränslemätarsystem.

Måste påskyndas
Mycket bra har skett men alldeles för 
lite, omställningen måste skyndas på och 
då krävs det bättre stimulans från statli-
ga och kommunala myndigheter, redarna 
är med och teknik finns för omställning 
till en fossilfri svensk inrikes sjöfart men 
handlingskraft från politiska beslutsfat-
tare saknas för att vi skall nå målet.

Bättre stimulans behövs 
för omställningen
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Läs Sjöfartstidningen 
som e-tidning!

Om du läser vår e-tidning i surfplattan eller telefonen  
får du inte bara tillgång till det aktuella numret utan också till  

bilagor, extrautgåvor och arkiv. På sjofartstidningen.se/e-tidning  
kan du läsa om hur du gör för att ladda ned vår app och läsa  

Sveriges bästa sjöfartstidning elektroniskt.
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Det är en grå torsdagseftermiddag vid 
Stenpiren i Göteborg där Skärgårdslinjen 
har sina båtar Trubaduren och Medvind. 
Ombord på Trubaduren förbereder be-
sättningen inför kvällens skärgårdskryss-
ning. 

Med ombord är praktikanten Ida 
Rohdin, 21 år, som är en av de tre första 
i landet att läsa den nya påbyggnads-
utbildningen som ska ge studenter som 
läst till sjöbefäl klass VII chansen att få 
handledd fartygsförlagd utbildning.

– Det är sjätte veckan jag är här och 
jag trivs jättebra, säger Ida Rohdin när 

Skärgårdsredaren gör ett besök ombord 
på fartyget.

Ändrat regelverk 
För tre år sedan ändrade Transportstyrel-
sen sina föreskrifter om utbildning och 
behörigheter för sjöpersonal på så sätt 
att det blev möjligt för studenter som läst 
grundkursen fartygsbefäl klass VII inre 
fart att söka en påbyggnadsutbildning 
genom Sjöfartshögskolorna. Påbygg-
nadsutbildningen ger den ombordprak-
tik som behövs för att få ut behörigheten. 

Tidigare har klass VII-befäl fått samla 
ihop sin behörighetsgivande sjötid själva, 
vilket kunnat ta flera år.

Inför höstterminen 2021 beslutade 
både Chalmers i Göteborg och Sjöfarts-
högskolan vid Linnéuniversitetet i Kal-
mar att erbjuda studenterna möjligheten 

att söka utbildningen, men det blev bara 
tre platser hos Sjöfartshögskolan, inga 
hos Chalmers.

– När kursen gick ut hade vi tre säkra 
platser och då valde vi att anta tre stu-
denter även om vi kanske hade kunnat 
skaka fram fler platser. Vi bestämde oss 
för att starta igång det här i en liten ska-
la, säger Karin Lundberg, universitetslek-
tor på Sjöfartshögskolan.

Behöver jobba på många båtar
Ida Rohdin pluggade på Chalmers, 
men valde att söka påbyggnadskursen 
genom Sjöfartshögskolan och lyckades 
bli antagen till en av de tre platserna. 
Hon började i september hos Börjessons 
sjötaxi och charterbåtar.

– Min första dag var en rivstart med en 
tolv timmar lång kustvattenkontrollresa 

Under hösten inleddes ett försök med att erbjuda studenter som läst till fartygsbefäl klass VII inre fart en 
snabbare väg till behörighet genom en påbyggnadskurs med fartygsförlagd praktik. Tre studenter har antagits 
till utbildningen, en är Ida Rohdin från Vänersborg.

Första praktiken för 
klass VII-inre fart

Ida Rohdin på bryggan på passagerarfartyget Trubaduren.

 
Min första dag var en rivstart 
med en tolv timmar lång kust
vattenkontrollresa.
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upp till Kungshamn ombord på deras 
båt Sensor, vilket var väldigt kul. Efter 
det har jag även varit på både Lyrön och 
Fjordskär, säger hon.

För att klara de krav som ställs i den 
av Transportstyrelsen godkända prak-
tikjournalen som utbildningen använder, 
behöver studenterna ha varit på två, helst 
tre olika fartyg. Dessutom ska en tred-
jedel av de 180 dagarna vara på fartyg 
över 150 brutto, samt två tredjedelar på 
fartyg över 70 brutto.

– Eftersom Börjessons inte har så 
stora fartyg har de ett samarbete med 
Skärgårdslinjen så att jag kunde få vara 
på Trubaduren och Medvind, säger Ida 
Rohdin. 

Fungerat över förväntan
Påbyggnadsutbildningen är på 39 
högskolepoäng och sträcker sig över 
två terminer. Efter att ha klarat av halva 
första terminen tycker Ida Rohdin att det 
fungerat över förväntan.

– Det här är helt nytt, men det har 
fungerat jättebra och jag är jättenöjd 
med min handledare Henrik Börjesson 
och hans son Olle Börjesson som jag 
också kört jättemycket med, säger hon.

Att Ida Rohdin fått möjligheten att 
göra sin praktik på flera olika båtar ser 
hon som en fördel.

– Det blir mer variation på det sättet. 
Man lär sig att köra olika typer av båtar. 
Fjordskär är exempelvis en vattenjet, 

Lyrön saknar bogpropeller men är ändå 
lätt att manövrera. Här på Trubaduren 
får jag testa att använda bogpropellrar 
och på Medvind får jag prova hur det är 
att köra med ställbara propellrar, säger 
hon. 

Mycket eget ansvar 
Att praktiken är fördelad på olika båtar 
ställer dock krav på praktikanterna som 
själva behöver hålla koll så att de får 
lära sig alla de moment som krävs enligt 
praktikjournalen eftersom handledaren 
inte alltid kan vara med på samma båt.

– Det blir lite mitt ansvar att presente-
ra praktikjournalen för skepparna så att 
jag kan få träna på det jag behöver. Men 
alla skepparna som jag träffat har varit 
väldigt måna om att jag ska få lära mig, 
säger Ida Rohdin.

Trubaduren kör vanligtvis bara kryss-
ningar under veckosluten. Men för att 
ge Ida Rohdin mer möjlighet till sjötid 
har redaren Anders Åman lovat henne 
möjlighet till extra träning under några 
dagar när de annars ligger still.

– Tanken är då att vi ska köra över 
till Frihamnen och öva på att manöv-
rera. Det är en fantastisk möjlighet att 
få mängdträning som man inte kan få 
annars, säger hon.

Blir en bättre kvalitet
En av de största fördelarna som Ida 
Rohdin ser med praktiken är att det 

skapar en annan förberedelse för yrket 
än att bara arbeta in sjötid för att få ut 
behörigheten.

– Jag tycker det känns som att kvali-
teten blir bättre i och med att man ska 
följa journalen och klara alla momenten. 
Skulle man ha jobbat igenom alla tolv 
månaderna hade man kanske bara arbe-
tat med däcksarbete, men genom detta 
får man lära sig allt. Och för mig känns 
det väldigt viktigt att bli bekväm med att 
köra båt för det är ett stort ansvar, säger 
hon.

Inför nästa hösttermin är planen att 
både Chalmers och Linneuniversitetet 
ska genomföra utbildningen med tio 
platser vardera, men under förutsättning 
att de lyckas få fram tillräckligt med 
praktikplatser.

– De platserna vi har nu har kommit 
utifrån ett samarbete med Skärgårds-
redarna och då framförallt Henrik 
Börjesson som varit behjälplig. Men vi 
följer årets utbildning med tillförsikt och 
så jobbar vi mot planen att ha fler platser 
nästa höst, säger Karin Lundberg.

christopher kullenberg rothvall

Passagerarfartyget Trubaduren vid Stenpiren i Göteborg.
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För mig känns det väldigt 
viktigt att bli bekväm med att 
köra båt för det är ett stort 
ansvar.
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Utifrån den nyligen beslutade strategin 
”Bottenvikens skärgård 2021-2030 - 
kommunsamverkan för dig som bor, 
besöker och verkar i kust och skärgård” 
har Bottenvikens skärgård kommun-
samverkan tagit fram en förstudie om 
olika vägar till fossilfria båttransporter i 
Sverige fem nordligaste kustkommuner. 
Förstudien beskriver fossilfria alternativ, 
räknar på kostnader för en övergång till 

eldriven turbåtstrafik samt ser på möjliga 
finansieringsvägar för omställningsin-
satser.

Författare till förstudien är Lisa Lund-
stedt på Bottenvikens skärgård kom-
munsamverkan.

Flera syften
Förstudiens huvudsyfte är att utreda fos-
silfria alternativ för att minska utsläppen 

till luft och vatten från båttransporter i 
Bottenvikens kust och skärgård.

Den ska även ge en uppfattning om 
kostnader, marknad och nödvändig in-
frastruktur för en omställning till eldrift 
i Bottenvikens skärgård samt arbeta för 
att uppfylla uppsatta mål i strategin för 
Bottenvikens skärgård kommunsamver-
kan.

Beskriver olika alternativ
Förstudien beskriver fossilfria alternativ 
som energikälla för båttransporter, ger 
exempel på användning och utveck-
lingsprojekt vad gäller fossilfria person-
transporter till sjöss samt innehåller en 
marknadsöversikt över fartygstillverka-
re.

Därtill beräknas investerings- och 
driftkostnader för fartyg och nödvändig 
infrastruktur för en omställning till eld-
riven turbåtstrafik. I försudien redovisas 
också möjligheter till finansiering för 
omställningsåtgärder för fossilfria trans-
porter till sjöss.

På sikt ska projektet bidra till fler fos-
silfria båttransporter i Bottenvikens skär-
gård och att skapa bättre förutsättningar 
för kommunerna och kommersiella 
aktörer att minska utsläppen av växt-
husgaser till sjöss. Vidare ska det bidra 
till att uppfylla kommunala, regionala 
och nationella mål om hållbar utveckling 
samt leda till förbättrade miljöförhållan-
den i Bottenvikens kust och skärgård.

Stor relativ påverkan
Även om passagerarbåtstrafikens andel 
av den totala kollektivtrafiken inte är så 
stor kan den ändå ha en stor relativ på-
verkan, framgår det av förstudien. Flera 
sätt att minska utsläppen av växthusga-
ser till sjöss presenteras, där det enklaste 
är att tillämpa ecodriving. Utöver det 
finns möjlighet att påverka utsläppen vid 
val av framdiftssystem och bränsle, till 
exempel genom användning av el med 
batteri eller bränsleceller, biobränslen, 
naturgas och segel. Genom att byta en-
ergislag kan utsläppen av växthusgaser 
minskas avsevärt jämfört med diesel och 
bensin.

Förstudien kartlägger även olika stöd 
till omställningsarbetet. I förstudien 
fastslås att infrastrukturen kring alla 
energislag behöver byggas ut och kräver 
samarbete mellan olika aktörer, att ha ett 
helhetsperspektiv är nyckelfaktor. Kom-
munernas agerande har stor betydelse 

 
Därför kan det vara en god 
idé att påbörja omställningen 
mot fossilfrihet medan Klimat
klivet finns.

Förstudie för en  
fossilfriare skärgård

och upphandlingen är viktigt verktyg.
Klimatklivet kan ge stöd till investe-

ringar av både fartyg och laddinfrastruk-
tur. 

Slutsatser
I förstudien presenteras ett antal sam-
manfattande slutsatser:

Utsläppen av växthusgaser ska 
minska. Utsläppen från de svenska 
inrikes transporterna ska minska med 70 
procent till 2030 och 2045 ska de totala 
svenska nettoutsläppen av växthusgaser 
vara noll. I kommunernas strategier och 
planer finns mål uppsatta för det lokala 
omställningsarbetet.

Olika styrmedel sätts in för att nå 
målen. För att nå utsläppsmålen sätts 
olika typer av styrmedel in från nationell 
nivå. I dag utgår ekonomiskt stöd till 
omställningsarbetet och höjda skatter 
och avgifter nyttjas för att leda bort från 
det oönskade och sänkta skatter för att 
öka användningen av det önskade. När 
utsläpp väl regleras i lag upphör möjlig-
heten att få stöd för omställningsåtgärder.

Inte självklart vilket fossilfritt alter-
nativ som är bäst. Alla alternativ har 
varierande grad av problematik kopplat 
till miljöpåverkan eller tillgång. Samtli-
ga medför dock avsevärt lägre utsläpp 
av växthusgaser jämfört med fossila 

bränslen. Det är möjligt att få en fossilfri 
turbåtstrafik med bibehållen eller lägre 
kostnadsnivå. En omställning till eldrift 
är förenad med stora investeringar men 
på sikt blir driften billigare. En omställ-
ning till fossilfritt ger god publicitet och 
goodwill för både kommuner, företag 
och andra.

Omställning till fossilfritt till sjöss 
står inför antal utmaningar. Samarbete 
mellan olika aktörer och att ha ett hel-
hetsperspektiv är nyckelfaktorer. Infra-
strukturen kring alla energislag behöver 
byggas ut. Omställning till eldrift av 
bland annat industrier och transporter 

skapar ökad efterfrågan på el vilket kan 
inverka på framtida elpris.

Samhället tjänar på klimatåtgärder. 
Både människor och miljö mår bättre 
av minskade utsläpp av växthusgaser. 
I ett samhälls- och privatekonomiskt 
perspektiv ger detta lägre kostnader för 
klimatrelaterade skador och förebyggan-
de klimathantering. Bättre luftkvalitet 
och mindre buller ger bättre boende- och 
arbetsmiljöer, bättre folkhälsa och mins-
kad belastning på sjukvården.

Kommunernas agerande har stor 
betydelse. En kommun som minskar 
utsläppen av växthusgaser från sin 
verksamhet ger betydelsefulla förbätt-
ringar. Upphandlingar är ett effektivt 
verktyg för minskad klimatpåverkan. En 
kommun som arbetar målmedvetet med 
klimatåtgärder har även en viktig roll att 
spela som föregångare för andra.

Passa på att ställa om till fossilfritt nu! 
Målen om lägre utsläpp är tydliga och i 
nuläget har det aviserats att Klimatklivet 
ska få utökade anslag. Klimatklivets 
horisont sträcker sig till 2026, efter det 
vet vi inte vad som händer med denna 
stödform. Därför kan det vara en god idé 
att påbörja omställningen mot fossilfri-
het medan Klimatklivet finns och innan 
utsläpp av växthusgaser regleras i lag.

pär-henrik sjöström

• SB Rescue sling

Uppdaterad version av SB Rescue Sling

Nyhet

Förstudien Fossilfriare skärgård är tänkt att ligga till grund för framtida  
insatser för en effektiv och klimatneutral båttrafik i Bottenvikens skärgårdar 
och kustområden.

Författare till förstudien är Lisa Lundstedt.
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Raymarine AIS klass B SO 
(SODTMA)Transponder, inkl 
GPS antenn och VHF antenn 

inkl. splitter. 

5 W, Sänder var 15 sek. 

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

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

skärs navigering. 

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

marine@ramantenn.se 

Mörker Kameror/IR 

Batterimonitor för översikt av 
fartygets totala kraftförbruk-

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

kopplas till bef. analoga givare. 

SAILOR RT6215 VHF/D 

M-200 

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

Skeppsmäklarföretaget Shipsforsale ska 
nu försöka ta en större del av marknaden 
för det mindre tonnaget, och även de mer 
tidskrävande internationella affärerna.

För Johan Axiö började karriärresan 
med att han hade en kompis som varit 
till sjöss och som tipsade Johan om att 
utbilda sig till sjökapten på Chalmers.

– Jag påbörjade utbildningen 1995 
och blev klar sjökapten 2000. Efter det 
körde jag skärgårdsbåt ett par år, bland 
annat hos Blidösundsbolaget i Stock-
holm, berättar han.

Bred erfarenhet
Men att köra skärgårdstrafik är säsongs-
betonat, så det fungerade inte ekono-
miskt upptäckte Johan Axiö.

Så när det dök upp ett jobb hos Sjö-
fartsverket, sökte han och fick det. Han 
stannade på myndigheten i flera år.

– Jag hade tre jobb på Sjöfartsver-
ket. Driftledare i lotsområdet för södra 
Norrlandskusten var det första. Men 
den stora uppgiften var när man gjorde 
en omorganisation av VTS-centralerna i 
Sverige och jag blev chef för den i Söder-
tälje under fyra och ett halvt år. Sedan 
var jag även utlånad till Trafikverket och 
jobbade bland annat med ett regerings-
uppdrag och den nationella infrastruk-
turplaneringen och lite EU-projekt, säger 
Johan Axiö.

Därefter fick han frågan från rederiet 
Ivar Lundh om han kunde vara med och 
jobba med Förbifart Stockholm. Johan 
Axiö tackade ja och drev det torr-
lastrederi som Ivar Lundh startade för 
ändamålet. Rederiet hade två egna båtar 
och två inhyrda, ända tills Trafikverket 
hävde kontraktet med den italienska tun-
nelentreprenören. Nu är rederiet under 
avveckling.

– Vi hade kontakt med Shipsforsale 
om försäljning av de båtar som vi hade 

kvar i rederiet, och det visade det sig att 
de skulle behöva anställa fler. Så det pas-
sade bra för mig, säger Johan Axiö.

Små och medelstora fartyg
Det var två personer som jobbade på 
Shipsforsale, som tidigare hette Djur-
gårdsvarvet, innan Johan Axiö började. 
Dels företagets grundare Arne Timmer-
ling, dels Patrik Dahl. Företaget är inrik-
tat på försäljning av små och medelstora 
kommersiella fartyg.

– Vi säljer mycket arbetsbåtar, pas-
sagerarbåtar, bogserbåtar och en del 
lastbåtar. Våra kunder består av både 
större och mindre rederier, både i Sverige 
och i utlandet, och vi arbetar även nära 
ett antal organisationer såsom Sjöfarts-
verket, Kustbevakningen, Trafikverket 
och Sjöräddningssällskapet, säger Johan 
Axiö.

Starkt 2020
Förra året var företagets bästa någonsin, 
uppger Johan Axiö. 

– Det har varit ett otroligt tryck. Men 
det som händer när marknaden är stark 
är att redarna inte är lika intresserade 
av att sälja, så vår utmaning nu är att 
hitta båtar, inte att sälja dem. Däremot 
så har covid ställt till det mycket vad 
gäller passagerarbåtar, förklarar han, och 
fortsätter:

– Passagerarbåtsmarknaden har varit 
stendöd. Det är ingen som har velat köpa 
en passagerarbåt under 2020. Men det 
har börjat vakna och vi har lite på gång.

En fråga som Johan Axiö och hans 
kolleger på Shipsforsale funderar en del 
på är hur omställningen av fartygsflot-
tan till fossilfrihet kommer att påverka 
affärerna i framtiden.

– Det är en fråga som hänger i luften. 
Det handlar ju om gammalt tonnage. Vi 
har en lång erfarenhet av en föränderlig 
sjöfartsmarknad och möter framtiden 
med tillförsikt, säger han.

magnus sandelin

Ett av de fartyg som Shipforsale har sålt under året är finländska torrlastaren Prima Celina.
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Det har varit ett otroligt tryck, 
vår utmaning nu är att hitta 
båtar, inte att sälja dem.

Shipforsale 
förstärker sitt team
Sedan oktober har det Stockholmsbaserade skeppsmäklarföretaget  
Shipsforsale fått förstärkning med Johan Axiö, som har en lång karriär  
inom sjöfarten bakom sig.

Shipforsale
Shipsforsale Sweden har i över 30 år 
sysslat med fartygsförsäljning. Tidigare 
har det främst varit under namnet Djur
gårdsvarvet. Huvudsidan ligger på mindre 
yrkesfartyg, såsom passagerarfartyg, 
arbetsbåtar, bogserfartyg, bilfärjor och 
lastfartyg. En majoritet av det som Ship
forsale säljer går sedan många år tillbaka 
till andra länder än Sverige.

Johan Axiö.
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Färjan kommer att utrustas 
med ett integrerat system 
med både batterier och vät
gas.

Elektrifieringen av den mindre sjöfar-
ten börjar accelerera även i Sverige. 
Echandia har tecknat nya avtal om 
leverans av LTO-batterisystem och 
belönas med E-Prize.

Solnabaserade Echandia, som utvecklar 
avancerade batteri- och bränslecell-
system för elektrifiering av sjöfart och 
industri, har tecknat avtal om att utrusta 
det som uppges bli världens första ut-

släppsfria höghastighetskatamaran med 
ett integrerat batteri- och vätgasbaserat 
bränslecellsystem. Beställare är Green 
City Ferries AB och färjan är planerad 
för kommersiell trafik i Stockholm. 
Installationen ska ske under hösten 2022 
och avtalet är värt cirka 14 miljoner 
kronor för Echandia.

LTO-batterier
Det i slutet av oktober offentliggjorda 
avtalet avser leverans för en snabbgående 
katamaran av typen Beluga24, designad 
av Teknicraft i Nya Zealand och Studio 
Sculli i Italien. Fartyget ska byggas i 
kolfiber av Green City Ferries i närheten 
av Stockholm.

Valet av Echandias integrerade batteri- 
och bränslecellsystem uppges bland 
annat bero på den höga energieffekti-
viteten, vilket i sin tur innebär mindre 
konsumtion av vätgas. Vikt kan därtill 
sparas av att batteridelen är betydligt 
lättare än konkurrerande lösningar, 
enligt Echandia. I ett pressmeddelande 
uppger företaget att dess LTO-system är 
de enda i världen som är typgodkända 
och certifierade av både Bureau Veritas 
och DNV för maritimt bruk.

– Sverige ligger efter internationellt när 
det gäller elektrifiering av sjöfart men nu 
ökar takten även här. Vi är stolta över 
att vara en del i detta projekt som inte 
bara bidrar till att minska utsläppen från 
Stockholms vattenburna lokaltrafik, utan 
också är först i världen med en utsläpps-
fri höghastighetskatamaran. Färjan 
kommer att utrustas med ett integrerat 
system med både batterier och vätgas, 
vilket är betydligt mer energieffektivt i 
jämförelse med lösningar med separata 
system, kommenterar Magnus Eriksson, 
vd för Echandia.

Omställning
Green City Ferries mål är att ställa om 
till emissionsfria och snabba vattenburna 
transporter i världens städer. Starten för 
detta sker i Stockholm med hjälp av stöd 
från Klimatklivet och EU. Innan pro-

duktionen startar ska Green City Ferries 
säkra ytterligare extern finansiering.

– Vi är väldigt glada att samarbeta 
med Echandia i detta banbrytande pro-
jekt som vi ser stort intresse för globalt. 
Vi ska bygga en helt utsläppsfri höghas-
tighetskatamaran avsedd att trafikera 
Stockholms vatten. Echandia är den 
perfekta partnern för det. Jämfört med 
övriga anbud innebär Echandias lösning 
betydligt lägre total vikt för systemet 
och med hög säkerhet, säger vd Fredrik 
Thornell, Green City Ferries, i pressmed-
delandet.

Avtal med Koster Marin
Under hösten har Echandia Marine även 
tecknat avtal med västsvenska Koster 
Marin om att konvertera en av rederiets 
dieseldrivna passagerarfärjor till eldrift. 
Detta var den första svenska orden för 
Echandia och avser i ett första steg en 
av Koster Marins sex passagerarfärjor 
som trafikerar Kosteröarna i Bohuslän. 
Värdet på ordern uppgår till 6,8 miljoner 
kronor för Echandias del.

Echandias system valdes i konkurrens 
med flera andra leverantörer tack vare 
hög säkerhet och betydligt lägre vikt för 
slutinstallationen, uppger företaget i ett 
pressmeddelande.

Konverteringen uppges spara cirka 

700 ton CO2-ekvivalenter per år och 
innebär att färjan blir helt utsläppsfri. 
Ombyggnaden genomförs med stöd från 
Klimatklivet.

– Echandia har utvecklat en världsle-
dande teknik med avancerade batterisys-
tem för tyngre maritimt bruk. Vi driver 
utvecklingen mot utsläppsfri sjöfart 
globalt och har bland mycket annat leve-
rerat batterisystem till passagerarfärjor 
i Indien och Nederländerna. Vi är stolta 
att nu, tillsammans med Koster Marin, ta 
vårt första steg in på den svenska mark-
naden där elektrifieringen av den mariti-
ma sektorn gått betydligt långsammare 
än i exempelvis Norge och Danmark. Vi 
ser en global acceleration i takt med en 
tilltagande elektrifieringstrend och stora 
klimatinvesteringar. Allt fler upphandlare 
kräver till exempel utsläppsfria flottor 
för exempelvis kollektivtrafik, säger 
Magnus Eriksson.

Lägre totalvikt
Håkan Eriksson, vd och grundare av 
Koster Marin, säger att konverteringen 
ger stora miljöfördelar.

– Vi sparar ett till två ton i totalvikt 
för systemet jämfört med andra leve-
rantörer, samtidigt som vi får ett system 
med högsta säkerhet och nollutsläpp 
av växthusgaser. Vi är stolta över att 

använda eldrift och jag ser fram emot 
att jobba med Echandia i vårt fortsatta 
omställningsarbete för att leverera helt 
utsläppsfri färjetrafik.

Prestigefyllt pris
För sitt arbete med elektrifiering av 
sjöfarten utsågs Echandia i november 
2021 till vinnare av årets E-Prize i kate-
gorin hållbara transporter. E-Prize är ett 
svenskt pris för klimatinnovationer och 
arrangeras av E.ON, Aktuell Hållbarhet 
och Dagens industri. Jyryn motiverade 
sitt val av Echandia så här:

”Målet är att genomföra med den 
tyngre sjöfarten vad Tesla gjort med per-
sonbilarna, en elektrifieringsrevolution. 
Med unikt kraftfull batteriteknik är man 
på god väg att minimera de maritima 
klimatutsläppen de kommande åren.”

– Jag är både stolt och tacksam över 
den här utmärkelsen för Echandia. Den 
stärker oss i vårt fortsatta arbete med 
innovation och teknikutveckling för en 
elektrifierad och utsläppsfri sjöfart. En 
utveckling som accelererar både i Sverige 
och globalt. Vi är glada att det vi gör 
fångar omvärldens intresse och ser det 
som ett kvitto på att vi är på rätt spår, 
kommenterar Magnus Eriksson.

pär-henrik sjöströmEchandia får nya order och 
belönas med klimatpris

g
reen c

ity ferries

Utsläppsfri katamaran av typen Beluga-24.

Magnus Eriksson, vd för Echandia.
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Det är en gedigen utmaning som väntar 
Sjöfartsverket när det kommer till upp-
giften att ställa om myndighetens 110 
fartyg till fossilfri drift. Första steget är 
dock numera taget genom leveransen 

av arbetsfartyget Prickbjörn i somras, 
ett fartyg som är stationerat i Trollhätte 
kanal. Det är en batterihybrid som ersät-
ter arbetsbåten Wilhelm Hansen, byggd 
1962 i England.

– Redan 2013 såg man behovet av 
ett nytt fartyg till Trollhättan och under 
2015 togs beslutet. Redan då disku-
terades fördelarna med någon typ av 
elektrisk drift i Trollhättan, säger Daniel 
Olsson, rederi inspektör på Sjöfartsver-
ket.

Kan köra på batterier i en timme
SSPA gjorde en utredning åt Sjöfartsver-
ket där det togs fram en specifikation på 
en arbetsbåt med ren batteridrift, men 
den blev aldrig verklighet. Istället blev 
det en hybridlösning som i dagsläget kla-
rar av att köras på batteridrift i omkring 
en timmes tid.

– Pengarna räckte helt enkelt inte till 
för något annat. Vi fick till en lösning där 
det i dag sitter ett paket med tre batterier 
på 25 kWh styck i Prickbjörn. Men det 
finns plats för ytterligare tre batterier så 

att vi kan ha 150 kWh totalt. Planen är 
också att vi ska göra den uppgradering-
en, men först efter att vi utvärderat hur 
batteridriften fungerar under en period, 
säger Daniel Olsson.

Bättre arbetsmiljö i slussarna
Förutom miljövinsten är förbättringar av 
arbetsmiljön en annan stor fördel med 
batteridriften på Prickbjörn.

– Den här båten gör ofta olika jobb 
i slussarna och det är som ett slutet 
område där avgaserna från en båt med 
diesel drift inte har någonstans att ta vä-
gen. Nu slipper besättningen arbeta i de 
avgaserna samtidigt som det blir mycket 
tystare, förklarar Daniel Olsson.

Men Prickbjörn är fylld med fler inno-
vationer än bara batterierna. Ombord 
finns en så kallad tekniktank som kan ta 
vara på den spillvärme som genereras i 

Prickbjörn är deras första 
steg mot en fossilfri flotta
Sjöfartsverkets resa mot en fossilfri flotta har inletts. Det första steget tas med 
batterihybdriden Prickbjörn, en nybyggd arbetsbåt med Trollhätte kanal som bas.
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huvudmaskinen och generatorn.
– Istället för att kyla bort den värmen 

kan vi ta hand om den så att vi får värme 
i båten och varmvatten. Dessutom är 
Prickbjörn förberedd för att kunna 
kopplas in på bergvärme när vi ligger till 
kaj, säger han.

Finns bara en Prickbjörn
Totalt är det sex personer som har Prick-
björn som sin arbetsplats. Det  tänkta 
användningsområdet för fartyget är 
Trollhätte kanal och eventuellt även upp 
i Vänern, inte minst eftersom skrovet är 
isförstärkt. Men fartyget har även certifi-
kat för att kunna köras på fler ställen.

– Hon skulle kunna gå runt kusterna 
och göra jobb, men så som behovet ser ut 
nu är det Trollhättan som hon ska vara i, 
säger Daniel Olsson. 

Eftersom Prickbjörn är Sjöfartsverkets 
första fartyg med batteridrift finns ett 
stort intresse för projektet, både internt 
och externt. 

– Det är komplext med ny teknik och 
det är många leverantörer som är in-
blandade. Men det är jättespännande att 
få vara med på den här resan och det är 
väldigt mycket mer på gång. Bland annat 
pågår förberedelser med att byta drivlina 
på två av Sjöfartsverkets sjömätare.

Prickbjörn är byggd helt i aluminium 
av det finska varvet Kewatec, en aktör 
som specialiserat sig på arbetsbåtar 
av olika slag. Även för varvet var det 
första gången som de levererade en båt 
med batterihybriddrift. Båttypen som 
Prickbjörn är designad utifrån kallas för 
e-Work 2 100, men den är ändå skräd-
darsydd för Trollhätte kanal.

– Det här är långt ifrån någon hyll-
produkt som de levererat, man kan säga 
att det finns bara en Prickbjörn i hela 
världen, säger Daniel Olsson. 

Siktar mot fossilfri flotta
I januari 2021 redovisade Sjöfartsverket 
det regeringsuppdrag man fått kring 
hur myndighetens fartygsflotta kan 
bli fossilfri till 2045. Slutsaten blev att 
Sjöfartsverket redan nu behöver vidta 
kraftfulla åtgärder för att ligga i nivå 
med de klimatpolitiska målen. 

Den centrala utgångspunkten ska 
vara att reducera energibehovet genom 
operationella och tekniska åtgärder, men 
samtidigt är bedömningen att det saknas 
färdiga lösningar för flertalet fartyg.

Det rekommenderas istället att 
fortsätta omsättningen av äldre fartyg 
samt byta framdrivningsmaskinerier till 
den lösning som vid tillfället ger bäst 
miljönytta. För vissa fartyg bedöms 
plug-in batterihybridlösningar vara bästa 
alternativet.

christopher kullenberg rothvall

Prickbjörn
MMSI 265012090
Varv Kewatec AluBoat Oy Ab
Typ eWork 2 100
Leverans 5 juli 2021
Beställare Sjöfartsverket
Klass RINA, isförstärkt skrov

Längd ö a 21,2 m
Bredd 6,2 m
Deplacement 34 ton
Däcksutrustning 4 vinschar, däckskran
Besättning Minst 2, max 6
DP Klass 0

Huvudmaskin Volvo Penta D7, 166 kW
Generator Volvo Penta D7, 163 KVA
Batterier 75 kWh 350 V lithiumion
Elmotor Esco Power PHT300A
Växellåda Twindisc MGX 5086
Fart 11,1 knop

 
Det här är långt ifrån någon 
hyllprodukt, man kan säga att 
det finns bara en Prickbjörn i 
hela världen.

Uppifrån ned: Tre personer kan sitta i bredd på Prickbjörns brygga. Volvo Penta har levererat 
både generator och huvudmaskin
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Steelprop Finland Oy Ab
Barrvägen 10, 68600 Jakobstad
info@steelcraftpropellers.fi
+358 505621121 Markus
+358 505971798 Björn www.steelcraftpropellers.fi

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

EcoPar Marin
Ultrarent 
miljöbränsle 
för dieselmotorer

●   90% minskning av cancerframkallande ämnen  
i avgaserna

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

organismer
●   Högre energiinnehåll – minskar vanligtvis bränsle- 

förbrukningen

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

Boka m/s Oden Gamle för såväl privata som  företagsarrangemang i Stockholms Skärgård. Kontakta Classic Yacht Charter 08-611 84 00.

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.

Fartygskollen är en digital tjänst som 
hjälper redare att undvika risken för att 
deras fartyg inte får lämna kaj på grund 
av brister i egenkontrollen.

Fartygskollen är en tjänst för dem som 
äger ett eller flera kommersiella fartyg, 
arbetar som befälhavare eller skeppare 
och som har behov av ett enkelt verktyg 
för egenkontroll. Genom att abonnera på 
tjänsten kan redare registrera sina fartyg 
och lägga upp en plan för systematisk 
egenkontroll. Fartygskollen innehåller 

de kontrollpunkter som Transportstyrel-
sen kan efterfråga, uppger Egenkontroll 
i Sverige AB som äger och administrerar 
tjänsten.

Saknar metod och verktyg
Många små rederier saknar metod eller 
verktyg för att uppfylla regelverket från 
Transportstyrelsen gällande egenkontroll.  
Kustbevakningen har fått i uppdrag av 
Transportstyrelsen att kontrollera huru-
vida fartyg och rederier uppfyller regel-
verket.

Fartygskollen är ett digitalt underhålls-
system som underlättar arbetet med egen-
kontroll. Fartygskollen är en tjänst som är 
utvecklad av redare, skeppare, och IT-ut-
vecklare i Gästrikland.

Anders Thyr, befälhavare på lotsbåtar i 
Gävle och Söderhamn är en av initiativta-
garna. Han har sett behovet och har varit 
med och utveckla tjänsten.

– Ett flertal rederier efter Gästrikekus-
ten har varit med från start som testpilo-
ter. Tillsammans har vi under två års tid 
utvecklat Fartygskollen och dess funktio-
ner. I dag har vi ett system och verktyg på 
marknaden och ett hundratal rederier och 
skeppare i Sverige som använder Fartygs-
kollen i vardagen, säger Anders Thyr.

– Det som uppskattats mest med Far-
tygskollen är enkelheten och att man lätt 
kan hämta de kontrollpunkter som gäller 
just det unika fartyget.

Dator eller mobil
Användaren loggar in på Fartygskollen 
via dator eller mobil och ser aktuell sta-
tus på sina fartyg vad gäller egenkontroll. 
De får även en bild över vilka kontroll-
punkter som behöver kontrolleras inom 
en snar framtid samt möjlighet att doku-
mentera alla certifikat som tillhör farty-
gen eller besättningen.

– Tack vare att tjänsten är webb-base-
rad har de alltid tillgång till alla fartygets 
”papper” och kan känna sig trygga om 
de råkar ut för en oanmäld kontroll från 
myndigheten, säger Anders Thyr.

pär-henrik sjöström

Koll på egenkontroll
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Från kust & hav

Norskt bogserbåtsrederi börjar använda Blueflow
Norska Buksér & Berging AS tar i bruk energihanteringssystemet 
Blueflow energy management. Förutom att reducera bunkerför
brukning och utsläpp räknar rederiet med att effektivisera sina 
operationer till exempel genom förbättrad fakturering, snabbare 
utsläppsrapportering och förbättrad översikt av hela flottan. 

– Från vårt perspektiv är gröna operationer en winwin situa
tion. När man reducerar bränsleförbrukningen och utsläpp ökar 
man lönsamheten. Det kräver emellertid att vi kan planera våra 
operationer noggrant, till exempel genom att optimera transit och 
ompositionering av fartyg så att vi kan segla ekonomiskt, påpe
kar projektchef Åsmund Eika på Buksér og Berging AS.

Sjöräddningsbåt från Kewatec till Österrike
Det finländska varvet Kewatec har levererat en Rescue 1400 
sjöräddningsbåt till den österrikiska sjöräddningsföreningen 
i Bodensjön. Den 14 meter långa båten är Österrikes störs
ta sjö räddningsbåt. Varje år räddar sjöräddningsföreningen 
Wasserrettung ett 30tal personer från närliggande sjöar och 
floder.

Båten fick namnet V9 i samband med att föreningen firade sin 
70årsdag. Båten är utrustad med högteknologisk räddningsut
rustning som 3Dekolod och gyrostabiliserad infraröd kamera. 
Lokalbefolkningen har beskrivit båten som ett flytande sjukhus.

Kewatec utbildar besättningen i användning av båten. V9 
är 14 meter lång, 4,3 meter bred med en toppfart på 36 knop. 
Båten har två 480 hk Volvo Penta IPSdieselmotorer med av
gasrening för att uppfylla stränga miljöstandarder. Båten kom
mer att vara stationerad i hamnen i Bregenz vid Bodensjön.  

Rikard Engström lämnar Svensk Sjöfart 
Rikard Engström lämnar uppdraget som vd för branschorganisa
tionen Svensk Sjöfart. Som tillförordnad vd har styrelsen utsett 
Anders Hermansson som sedan sommaren 2019 arbetat som 
vice vd i föreningen. Anders Hermansson har utöver ett aktivt 
arbete inom föreningen en bakgrund från flera olika departement 
och en bred erfarenhet av styrnings och utvecklingsfrågor och 
ansvarade dessutom för framtagandet av den svenska maritima 
strategin. Han har också erfarenhet från myndighetssidan, senast 
från Transportstyrelsen där han varit chef för sektionen för strate
gi och utveckling samt erfarenhet från internationellt arbete i IMO 
och EU.

Föreningen Svensk Sjöfart har tagit viktiga steg framåt mot 
att bli en tydligare röst både nationellt och internationellt för mer 
hållbar sjöfart och därigenom bidragit till att Sverige ska nå högt 
ställda mål bland annat på miljö och klimatområdet. Rikard 
Engström har varit en viktig kraft för att rusta Svensk Sjöfart för 
en ny fas med fokus på att öka takten i sjöfartens klimatomställ
ning och hållbarhetsarbete.

– Jag har varit vd under en både spännande och utmanande 
tid för Svensk Sjöfart. Vi har flyttat fram sjöfartens position och 
sett hur sjöfart diskuteras allt mer i samhället, inte minst inom 
politiken. Det har varit med glädje och stolthet jag företrätt den 
svenskkontrollerade handelsflottan under de senaste fem åren. 
Nu ser jag fram emot att finna nästa yrkesmässiga utmaning med 
fokus på transporter och infrastruktur, och att kunna bidra till 
Sveriges omställning mot hållbara transporter på nya sätt, säger 
Rikard Engström.

– Styrelsen i Svensk Sjöfart vill tacka Rikard för värdefulla in
satser som vd och dessförinnan som vice vd. Rikard har bidragit 
till att rusta oss för en ny tid med ytterligare ökat fokus på att 
skynda på omställningen mot mer hållbara sjötransporter, säger 
Håkan Johansson, styrelseordförande i Svensk Sjöfart.

Stiftelsen Sveriges sjömanshus
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus Direktion har beslutat att utse 
Jeanette Ganesjö och Malin Svensson till nya ledamöter i stif
telsens granskningsgrupp som granskar och bedömer inkomna 
förslag till belöningar.
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Tycker det är krångligt med egenkontrollen. Lugn.

fartygskollen.se

Osäker på om du uppfyller alla krav från Transportstyrelsen. Lugn.

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

Läs mer på www.scania.se

Scania Sverige AB
Power Solutions, 010-706 62 15
olle.wahlstrom@scania.se
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Göteborg    Malmö
Fiskhamnsgatan 10   Sundholmsgatan 10
414 58 Göteborg    216 41 Limhamninfo@gothiamarine.se    +46 31 228920     www.gothiamarine.se

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

Älvstranden på Fiskhamnsgatan 10.

Välkommen!

Premiär för Yara Birkeland
Världens första eldrivna och självgående containerfartyg Yara 
Birkeland har gjort sin jungfruresa i Oslofjorden.

– Vi är stolta över att kunna visa upp världens första helt elek
triska och självgående containerfartyg. Det kommer att minska 
koldioxidutsläppen med tusen ton och ersätta 40 000 resor med 
dieseldrivna lastbilar varje år, säger Svein Tore Holsether, vd för 
Yara, i ett pressmeddelande.

Nu inleds en tvåårig testperiod av tekniken som ska göra 
fartyget självgående, och slutligen leda till certifiering som ett 
autonomt, helelektriskt containerfartyg.

Scandlines beställer emissionsfri färja
Dansktyska färjerederiet Scandlines tar 2024 leverans av ett 
nybygge för linjen Rödby–Puttgarden som kan opereras antingen 
som hybrid eller emissionsfritt med batterier.

Färjan byggs av Cemre Shipyard i Turkiet och ska transportera 
lastbilar på leden. Kapaciteten blir 66 lastenheter. När färjan ope
reras utsläppsfritt tar överfarten en timme. 

– Med den ökade kapaciteten kan vi möta det ökande behovet 
från fraktkunder. Under 2021 har antalet fraktenheter ökat med 
12 procent, säger Scandlines CEO Carsten Nørland.

Medaljering vid Köms 250-årsjubileum
Vid Kungl. Örlogsmannasällskapets 250:e högtidssammanträde 
på Kungl. Musikaliska Akademien medaljerades och belönades 
ett antal förtjänta.

Akademiens medalj i guld utdelas till individ inom eller utom 
akademien för synnerligen framstående gärningar inom aka
demiens ansvarsområde. Guldmedaljen tilldelades ordinarie 
ledamöterna Lars Wedin och PerAnders Emilson samt heders
ledamoten Bo Rask.

Hybrid CTV reducerar utsläppen med 20 procent
Volvo Penta och Danfoss Edtitrondivision har i ett samarbets
projekt utrustat Storbritanninens första fullt integrerade hybrid
elektriska CTV (Crew Tranfer Vessel) MHO Asgard och MHO 
Apollo med kombinerad teknik från de båda företagen.

Hybridarrangemanget uppges reducera bränsleförbrukning
en och CO2utsläppen med 20 procent jämfört med de redan 
tidigare effektiva konventionella Volvo Penta IPSfartygen i MHO 
Co:s flotta. En annan fördel är multipla kraftsystem ombord, vilket 
Volvo Penta och Danfoss Editron kallar »the Power of Plenty«.

– Detta nya system ger mer flexibilitet och möjliggör att switcha 
mellan maskiner för att göra underhåll när det passar vårt sche
ma, säger Mik Henriksen, CEO, MHOCo.
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Jacob Wallenberg, Bo Rask och Marie Jacobsson blev hedersleda-
möter i Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Tycker det är krångligt med egenkontrollen. Lugn.

fartygskollen.se

Osäker på om du uppfyller alla krav från Transportstyrelsen. Lugn.

fartygskollen.se
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FRAKTTRAFIK
– för en levande skärgård

Läs mer på www.styrsobolaget.se

NORTHERN ENERGY & SUPPLY

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

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

cornelia.ahlstrom@n-e-s.se

+46 (0) 761 80 80 53

Northern Energy & Supply AB, Fiskebäcks Hamn 22, 42658 Västra Frölunda, Sweden
Phone: +46 (0) 31 31 00 270, Duty: +46 (0) 761 80 80 50
order@n-e-s.se, www.n-e-s.se

MEDICINSKA INTYG 

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

info@medicinskaintyg.se
08 - 5125 88 00
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Northern Offshore Services med i CTV-beställning
American Offshore Services, ett joint venture som bildats av  
svenska Northern Offshore Services och amerikanska Sea O.G 
Offshore, har beställt fyra hybridready crew transferfartyg 
(CTV) som uppfyller kraven för Jones Act från varvet Blount 
Boats in Rhode Island.

American Offshore Services ska operera en egen flotta 
av CTV och erbjuda tjänster till den amerikanska offshore 
vindkraftsindustrin. De nu beställda fartygen är av Northern 
Offshore Services nya Gklass och levereras under 2023 och 
2024. Nybyggena uppges bli de första hybridready CTV
enheterna på den amerikanska marknaden. De kommer ome
delbart efter leverans att få sysselsättning inom offshore vind
kraftsprojekt.

– Vi tror på globalisering och vi är glada över att vi har funnit 
en partner i Sea O.G i USA som delar våra visioner och värde
ringar. American Offshore Services är det följande steget på 
våra företags resa, säger David Kristensson, ägare av Northern 
Offshore Services, i ett pressmeddelande.

Sylvia i trafik på nya Nackalinjen
I oktober inleddes trafik på den nya Nackalinjen, en eldriven 
pendelbåtlinje mellan Nacka och centrala Stockholm. Bonava 
delfinansierar projektet som är ett grannskapsinitiativ av bo
ende i Tollare, ett område där Bonava har utvecklat cirka 1 100 
bostäder. 

– Nackalinjen är ett hållbart och trevligt alternativ för de bo
ende i Tollare som önskar att ta sig sjövägen mellan Nacka och 
centrala Stockholm. För oss, som utvecklar områden med målet 
att skapa lyckliga grannskap, är det glädjande att få möjlighet 
att stödja detta unika grannskapsinitiativ. Det kommer att till
föra Nackaborna högre livskvalitet, säger Fredrik Hemborg, 
Sverigechef, Bonava.

Båten drivs med el från Boo Energi som är 100 procent 
 miljömärkt. Därutöver kompenserar Boo Energi för utsläppen 
som genereras ur ett livscykelperspektiv och lite till vilket gör 
elen 110 procent klimatpositiv. Sylvia, som trafikerar rutten, är 
konverterad till eldrift och använder batterier som återvunnits 
från Teslabilar efter anpassning till marin användning.

Silvia uppges vara en ombyggd landstigningsbåt från andra 
världskriget. Båtens ålder, att batterierna är begagnade och att 
drivmedlet är förnyelsebart, gör fartyget till ett mycket hållbart 
transportmedel.

Efter genomförd testperiod kommer Nackalinjen att utvär
deras, innan vidare beslut om en fortsättning fattas och planer 
utvecklas på en större och snabbare båt, fler bryggor och fler 
avgångar.

Nackalinjen anlöper bryggorna Lännersta  Tollare  Saltsjö 
Duvnäs  Björknäs  Skuru  Nybroviken. Ombord på Sylvia finns 
sittplatser med bord, wifi och servering för cirka 40 personer.
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ISO 9001= ISO 14001

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

www.elmarin.se / 08-410 777 90

Elkonverteringar 2020

m/s Sylvia m/s Lotten Oaxens linfärja

Heltäckande kompetens inom allt från löpande service och
underhåll till större ombyggnader och livstidsförlängningar.
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Tycker det är krångligt med egenkontrollen. Lugn.

fartygskollen.se

Osäker på om du uppfyller alla krav från Transportstyrelsen. Lugn.

fartygskollen.se
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Dokumentationskontroll
Transportstyrelsen genomför dokumentationskontroll på 
52 st fartyg som är 5 till 15 meter. De har bland annat frå
gat rederierna om deras rutiner vid eventuell nödsituation. 
Hälften gäller Stockholm och hälften Göteborg och Malmö. 
Transportstyrelsen har använt sig av tips som kommit in från 
branschen. Dokumentationskontrollen har genomförts genom att 
Transportstyrelsen har skickat ut frågor till rederierna.

nina yngve

Säker sanering av båtbottenfärg
För att inte giftiga ämnen, som till exempel det numera för
bjudna tributyltenn (TBT), ska spridas i naturen gäller det att 
sanera båtbottenfärg på rätt sätt. I en ny rekommendation från 
Transportstyrelsen som vänder sig framför allt till båtägare, båt
klubbar och andra verksamhetsutövare, presenteras riskmins
kande åtgärder för att sanera färgen säkert. 

Fyra metoder pekas ut som lämpliga för borttagning av botten
färg. Dessa är slipning, torrskrapning, blästring med sand eller 
kolsyra och gelbehandling med skrapa.

Den nya rekommendationen bygger på en studie av Research 
institutes of Sweden (RISE), som Transportstyrelsen har låtit ta 
fram. Vid en färgsanering som utförs på rätt sätt kan mer än 98 
procent av färgpartiklar och biocider samlas in och omhändertas, 
visar mätningar i studien.

Bakom rekommendationen står förutom Transportstyrelsen 
även Naturvårdsverket, Havs och vattenmyndigheten, miljöför
valtningen i Stockholms stad och Statens geotekniska institut. 
Även Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket har bidragit i 
arbetet.

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

”Sjökortslyftet” säkerhetsrisk anser Svenska Kryssarklubben
Svenska Kryssarklubben anser att Sjöfartsverkets nya sjökort 
innebär en säkerhetsrisk för fritidsbåtar. Anledningen är att 
många tidigare farbara vatten markerade som 3–6 meter, i de nya 
sjökorten helt plötsligt markerats som 0–3 meter.

Bland annat drabbar ”Sjöfartsverkets landhöjning” en del vikar 
där Svenska Kryssarklubben har lagt ut sina blå bojar för säker 
och miljövänlig förtöjning. Dessa bojar har nu hamnat innanför 
den nya tremeterskurvan och därmed verkar de riskabla att segla 
fram till, påpekar båtklubben i ett pressmeddelande.

– Vi undrar varför Sjöfartsverket gör så här på de nya sjökor
ten. Tänker de bara på den tunga kommersiella handelssjöfar
ten och struntar i fritidsbåtar och lokal yrkestrafik för att spara 
pengar, säger Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska 
Kryssarklubben.

– Sjöfartsverket kallar de nya sjökorten för sjökortslyftet, snara
re kan det bli ett sänke för fritidsbåtarna. För vem vill chansa och 
segla in på en 0–3 meterskurva, som tidigare var markerad 3–6 
meter. De nya sjökorten kan få till följd att barnfamiljer och nya 
fritidsbåtsägare som inte sedan tidigare känner till sund och vikar 
nu ger sig ut på oskyddade fjärdar i stället, vilket i många fall kan 
vara farligare. Dessutom, att köra omvägar med motorbåtar spar 
inte precis på miljön, fortsätter Fredrik Norén.

Sjöfartsverkets ändringar uppges inte enbart drabba fritids
båtar, utan även lokal yrkestrafik, sjöräddningsbåtar, taxibåtar, 
polisbåtar och marinen med fler. Den trafiken kommer nu, precis 
som fritidsbåtar, att behöva sjökort som visar var det går att ta 
sig fram i trånga skärgårdsvatten. Vatten som tidigare var mar
kerade som farbara och hade ett djup på 3–6 meter, men som 
Sjöfartsverket alltså på de nya sjökorten markerat som 0–3 me
ter, skriver Svenska Kryssarklubben i sitt pressmeddelande.

Stadgeändring
På Skärgårdsredarnas höstmöte den 6 oktober 2021 besluta
des om en stadgeändring, det första beslutet togs på årsmötet. 
Stadgeändringen innebär att fler ”övriga fartyg” nu kan bli med
lemmar i föreningen. Från att övriga fartyg förut skulle vara minst 
15 m och under 500 brutto lyder nu stadgarna:

Efter ansökan kan bolag och andra organisationer, verksamma 
som ägare eller operatörer, med följande fartygstyper beviljas 
medlemskap i föreningen:

• Passagerarfartyg för 13  500 passagerare
• Fartyg för högst 12 passagerare som i huvudsak nyttjas för 

passagerartransport i yrkesmässig sjöfart
• Övriga fartyg om minst 8 m och med en bruttodräktighet un

der 800 som nyttjas i yrkesmässig sjöfart. 

Årsmöte i Landskrona och Ven
Medlemmar och inbjudna önskas välkomna till årsmöte 14–16 
mars 2022 i Landskrona och Ven. Måndagen den 14 mars möts vi 
på Hotell Öresund i Landskrona för föreningsmöte. För mer info, 
se annons på sidan 8 i denna tidning!

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

Tycker det är krångligt med egenkontrollen. Lugn.

fartygskollen.se

Osäker på om du uppfyller alla krav från Transportstyrelsen. Lugn.

fartygskollen.se

• 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

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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Han är Svalbardspionjären 
som inte kan få nog
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Det är måndag morgon och åter full 
fart på Gotenius varv efter helgen med 
slammer, dunk och fartyg både på land 
och vid varvets kajer. I ena hörnet av var-
vets område ligger fyra fartyg i liknande 
storlek, alla med koppling till Sval-
bardsälskaren och redaren Per Engwall. 
Ett av fartygen är Sjöfartsverkets gamla 

klassiska tjänstefartyg Stockholm, byggt 
1953 på Helsingborgs varv. Utanför 
henne ligger sjöräddningsfartyget Dan 
Broström från 1967 och precis innanför 
bogersbåten Starkodder.

–  Vi har använt maskinen från Starkod-
der för att ta reservdelar till Stockholm. 
Starkodder är sedan en tid såld och Dan 
Broström ska säljas, säger Per Engwall.

Hans fokus ligger just nu på ett annat 
fartyg, nämligen Fyrbyggarn som döpts 
om till Virgo och som ligger på andra 
sidan av kajens hörn och som just nu 
genomgår en total förvandling från Sjö-

fartsverkets bojutläggare till modernt ex-
peditionskryssningsfartyg för tolv passa-
gerare med Svalbard och Nordnorge som 
tänkt arbetsfält.

Startade för 30 år sedan
Per Engwall är en sann veteran och svensk 
pionjär när det kommer till kryssningar i 
de arktiska förhållandena runt Svalbard. I 
år, 2021, är det 30 år sedan han gjorde sin 
första expedition dit med fartyget Origo, 
systerfartyg till Stockholm, byggd 1955 
med namnet Kalmar. Men hans intresse 
för Svalbard började egentligen redan 
 tiotalet år tidigare då han fick en förfrå-
gan från Svensk filmindustri om att hjälpa 
till under filmregissören Jan Troells arbete 
med att spela in filmen ”Ingenjör Andrées 
luftfärd” om den ödesdigra ballongfär-
den mot Nordpolen 1897. Då hade Per 

Engwall inspektionsfartyget Orion från 
1929, hans första båt och som numera 
ligger som museifartyg i Stockholm.

– Vi lämnade ett anbud på att göra re-
san med henne för filmen, men det blev 
aldrig någon resa till Svalbard utan de 
byggde upp kulisser och filmade vid Hovs 
Hallar i Skåne istället med isbrytaren Bore 
som finns i Malmö. Och då var mitt in-
tresse att vara med borta, säger han.

Men intresset för Svalbard svalnade 
inte. Under 1986 fick han ett tips om att 
Origo, som sedan några år fungerade som 
övningsfartyg för sjömansskolan, skulle 
säljas.

– Jag köpte henne och såg snabbt att jag 
hade rätt båt för att gå till Svalbard. Min 
första båt Orion hade exempelvis bara en 
ångmaskin, säger han.

Men det skulle dröja fem år innan han 
kom iväg på sin första expedition till Sval-
bard.

– Vi hade köpt sjökort sedan länge och 
läst på om Svalbard och tänkte att vi mås-
te dit, säger han.

I charter för Sjömansskolan
Under tiden hyrde han ut Origo som un-
dervisningsfartyg för Sjömansskolan, det 
som nu är Lindholmens Tekniska Gym-
nasium och så fortsatte han fram tills 
han sålde vidare Origo under 2003. Men 
när han väl kom iväg på den första resan 
med vänner och bekanta under 1991 var 
det för att stanna. Origo är fortfarande 
övningsfartyg för Lindholmens Tekniska 
Gymnasium.

– När vi la till vid kajen i Longyearbyen 
på Svalbard, kom det ner en resebyrå och 
frågade om vi var intresserade av att fort-
sätta gå dit. Vi fick en charter för dem med 
en gång och efter det kunde vi kombinera 
det med jobbet för Sjömansskolan.

För 30 år sedan gjorde kapten Per Engwall, 78 år, sin första resa med passa-
gerare till Svalbard med Sjöfartsverkets gamla tjänstefartyg Origo. Nu satsar 
han med nystartat rederi och det ombyggda fartyget Virgo, Sjöfartsverkets 
gamla arbetsfartyg Fyrbyggaren.
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I år är det 30 år sedan Per Engwall körde passagerare till Svalbard för första gången. Nu satsar han med både nytt fartyg och rederi. 

Jag köpte henne och såg 
snabbt att jag hade rätt båt 
för att gå till Svalbard.

Vi fick en charter för dem med 
en gång och efter det kunde 
vi kombinera det med jobbet 
för Sjömansskolan.

Virgo har försetts med en ny sektion på fördäck, byggd av Offshore Engineering AB.

SVALBARDSKLUSTRET
Rederi AB Ishavet: Stockholm, byggd 
1953 på Helsingborgs Varv.
Rederi AB Virgo: Virgo, byggd 1976 som 
Fyrbyggaren på Sigbjørn Iversen Meka
niske Verksted AS i Norge. 
Nature Protective Shipping in Sval-
bard: Origo, byggd som Kalmar 1955 på 
Finnboda varv i Stockholm.
Skattegården Rederi AB: Malmö, byggd 
1943 på Helsingborgs varv, samt Freya, 
byggd 1981 på Åsiverken i Åmål.
Northern Expeditions AB: Kinfish, 
byggd i Norge 1958.

Den nya sektionen kommer att innehålla både salong och hytter för passagerarna.

Per Engwall tillsammans med sjökapten Dan Wilske som även är delägare i Rederi AB Virgo.
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Dock är myndigheterna på Svalbard lite 
bekymrade eftersom det blivit så många 
fartyg, säger Per Engwall.

Men intresset har gjort att säsongen bli-
vit allt längre. 

– Det är jättepopulärt att resa upp till 
Nordnorge vintertid, göra valsafari och 
titta på norrsken. Det har blivit en vinter-
destination. Vi räknar med att Virgo ska 
vara igång under hela året i princip, men 
med två månader som varvsuppehåll un-
der vintern, säger Dan Wilske.

Pandemin har dock gjort att alla båtar-
na som har Göteborg som bas blivit lig-
gande mer eller mindre i två års tid. Origo 
var enda båten som körde under säsongen 
2020. Förklaringen till det är att fartyget 
redan hunnit ge sig av till Svalbard inn-
an pandemin bröt ut. Hälften av gästerna 
som skulle åka med Origo hade hunnit ta 
sig upp till Longyearbyen, men fick vända 
och åka hem igen. Den andra hälften fick 
sitta i karantän i Oslo

– Det fick verkligen slita hund där uppe 
på Origo. De hade lite blandad belägg-
ning, ibland kunde de köra och ibland 
inte, säger Per Engwall.

Ser lust på framtiden
Även om de varit svåra tider så ser de ljust 
på framtiden och den kommande säsong-
en för de sex fartygen med Göteborg som 
hemmahamn, ett tämligen unikt sjöfarts-
kluster utan motsvarighet.

– Det är intressant att se hur olika verk-
samheter fungerar. På Donsö har det blivit 
en massa rederier med tankbåtar utifrån 
de kontaktytorna som finns där. Här finns 
något liknande med de här sex båtarna 
som kryssar till Svalbard, säger Dan Wil-
ske.

christopher kullenberg rothvall

Stockholm är systerfartyg till Malmö och Origo som också har Göteborg som bas.
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Per Engwall har samlat ihop sina fartyg i de båda bolagen Rederi AB Ishavet och Rederi AB Virgo, här vid Gotenius varv i Göteborg. 

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

Under 1997 växlade Per Engwall upp 
ordentligt genom att köpa Origos syster-
fartyg Stockholm som han renoverade 
omsorgsfullt och som startade sin karriär 
som polarkryssningsfartyg året därpå.

– Jag körde med två båtar ett tag innan 
jag sålde Origo under 2003 till kollegor 
som jobbat ombord, säger han.

Det blev starten till det Svalbardsklus-
ter som finns i Göteborg i dag med sex 
fartyg fördelade på fem olika rederier.

– Det har spridit sig och blivit en grej 
här i Göteborg. Vi alla känner varandra 
och har jobbat ihop, många av dem har 
jag haft som elever på skolan, säger Per 
Engwall som själv är engagerad i två bo-
lag, Rederi AB Ishavet där Stockholm in-
går samt Rederi AB Virgo där Virgo ingår.

Förvandlar Fyrbyggaren till Virgo
Ombord på Virgo är det full aktivitet. 
Det svetsas och byggs ombord, monteras 
inredning och renoveras maskiner. Mas-
sor av arbete återstår för att få fartyget 
färdigt till våren då Virgo ska göra sin 
premiärsäsong runt Svalbard. Fartyget 
ska bli specialanpassat för fotografer och 
har dessutom fått en stor tillbyggnad på 
fördäck i aluminium som byggts av Gö-

teborgsfirman Offshore Engineering AB. 
Hon är ursprungligen byggd 1976 på Sig-
bjørn Iversen Mekaniske Verksted AS i 
norska Flekkefjord för Sjöfartsverket och 
har använts som bojutläggare.

– Jag har tittat på henne under en lång 
tid eftersom det är en båt med de rätta 
egenskaperna för den här typen av verk-
samhet. Jag hade egentligen tänkt trappa 
ner verksamheten lite så här på ålderns 
höst, men kunde inte låta bli när hon blev 
till salu. Så det fick bli att jag fortsätter ett 
tag till, säger han.

Generationsväxling pågår
För att genomföra en generationsväxling 
har Per Engwall tagit in två av sina an-
ställda som delägare i de båda rederierna, 
båda med lång erfarenhet som skeppare 
på expeditioner till Svalbard. I fallet med 
Rederi AB Ishavet och fartyget Stockholm 
är Donsöbon Magnus Reteike delägare.

– Jag började hos Per som gymnasie-
elev en gång i tiden så vi har jobbat ihop i 
många år. Första gången jag var på Sval-
bard var 2008 och sedan dess har jag va-
rit där i stort sett varje år förutom under 
pandemin nu då, säger han.

I Rederi Ab Virgo heter den nya deläg-

aren Dan Wilske. Han har varit skeppa-
re på både Stockholm och Origo sedan 
1990-talet och har fastnat helt för kryss-
ningskonceptet med fartyg som går på 
lastbåtscertifikat, vilket betyder max tolv 
passagerare.

– Det skiljer sig väldigt mycket mot 
större kryssningsfartyg, man lär känna 
alla passagerarna som är med och det blir 
familjärt på ett helt annat sätt. Alla om-
bord blir som en enda enhet, säger han.

En normalstor besättning under en ex-
pedition består av åtta personer, samt två 
guider. Dessutom brukar de ta med en el-
ler två elever från sjöbefälsskolorna.

Möter ett enormt intresse
Intresset för att kryssa runt Svalbard och 
Nordnorge har exploderat under de se-
naste åren och nu finns över femtiotalet 
fartyg som går dit regelbundet.

– Ännu verkar det finnas jobb för alla. 

Inredningen i den förliga salongen på Stockholm

Man lär känna alla passage
rarna som är med och det blir 
familjärt på ett helt annat sätt.
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Att träffa folk, att samtala och att ha 
personliga kontakter är för mig mycket 
viktigt. Under 2020 blev det nästan inga 
resor alls utan man var hänvisad till att ta 
promenader i grannskapet vilket visserli-
gen kan vara trevligt, men efter 100 gång-
er på samma rutt är man nästan botad. 
Det blir som att köra Älv-Snabben mel-
lan Stenpiren och Lindholmen hela tiden. 
Men i stället för att deppa ihop skrev jag 
en bok, Fraktare från Tjörn.

Men i våras började det ljusna. Sam-
hället började öppna upp. Hustruns kam-
marmusikfestival i Båstad slog åter upp 

sina portar för henne och frigjorde en 
hel vecka åt mig själv att åka runt. Pro-
blemet var att hustrun tycker att jag inte 
skall köra bil längre och jag gör nästan 
alltid som hon säger. Jag konsulterade SJ 
men fann snart att järnvägen ännu inte 
var framdragen till de orter som jag ville 
besöka.

Hjälp av båtologvänner
Men jag har ju båtologvänner i hela Sveri-
ge och jag bad dem hjälpa mig.

Efter att ha tågat till Helsingborg möt-
tes jag av Göran, min ciceron för dagen. 
Tittade ut över Öresund och såg sportfis-
kebåten Tärnö komma in. Just i Helsing-
borg finns det flera gamla fiskebåtar som 
byggts om till sportfiskefartyg. Det sam-
ma gäller också i Råå, då med betoning på 
gamla. Men i Landskrona har Hartford 
Rederi växlat upp och har flera intressan-

ta fartyg. Och när man ändå är i Lands-
krona måste man ju kika på Uraniborg.

För mig är det naturligt att då och 
då åka med Paddan i Göteborg eller de 
många hop on/hop off båtarna i Stock-
holm, men jag tänker inte alltid på att det 
i Malmö finns något liknande vid namn 
Rundan. Dessa små öppna passagerarbå-
tar går en rundtur på kanalerna i Malmö, 
men när jag kom dit höll man på att avslu-
ta dagens övningar så det blev ingen färd.

Efter att ha tagit mig genom det fagra 
Österlen anlände jag till Nogersund. Här 
har Vitaskär gått på Hanö sedan 2004. 
Att åka ut till Hanö har varit på min öns-
kelista under många år, men inte heller i år 
blev det av. Jag har faktiskt varit där ute 
en gång. Det var i juni 1972 och då hette 
båten Sundspilen. Hon återfinns numera i 
grannskapet och går mellan Järnavik och 
Tjärö och hon heter också Tjärö.

Naturligtvis borde jag också åkt ner till 
terminalen i Karlshamn men vädret var 
för varmt att jag avstod. För den båtsugne 
kan man fara härifrån med båt till Karls-
krona, en mycket givande och vacker resa 
med små öar och fiskelägen längs färden.

I stället blev det besök på Sturkö och 

Under de senaste åren har det varit svårt att nå upp till sitt rykte som 
fartygsfotograf och sjöfartsskribent. Det har under coronatiden saknats input, 
något som är mycket viktigt, skriver vår mångårige medarbetare Krister Bång, 
som i somras gjorde en resa i det sommarfagra Sverige enbart i syfte att 
fotografera båtar. Alla fotografier i artikeln är tagna av Krister Bång.

Med Krister Bång på båtologsafari:

En rundresa i Sverige

dit kom Wittus i ett rasande tempo. Hon 
trafikerar Karlskrona skärgård, också det 
ett populärt resmål. Vad sägs till exempel 
om Utlängan och Inlängan?

Vid terminalen vid Hamntorget i Karls-
krona samlas alla passagerarbåtarna och 
det finns ett brett register för turister att 
välja mellan. Förutom till skärgården kan 
man också välja att åka till Nättraby med 
den gamla slupen Axel. Hon har gått dit 
alltsedan leveransen 1934.

Västervik nästa
Nästa anhalt på min resa var i Västervik. 
Den skinande solen och det vackra vädret 
hade blivit utbytt mot ett ettrigt regn som 
trängde in överallt. Men en sann båtolog 
rädes icke detta så jag tog plats under tak 
för att invänta Kung Märta med ankomst 
en kvart senare. Så det blev lite tid över för 
att kolla mejl, men hemska tanke, när jag 
tittade upp låg båten redan inne. Men när 
Ellen Key kom var en viss fartygsfotograf 
mer alert. Hade dock en del tur för Kung 
Märta gick åter ut på en extra tur. Samti-
digt framkom att Västervik också fått en 
sightseeingbåt vid namn Lilla Strömmen. 
Den hade närmast kommit från Karlstad 
där den gått i fart som Zarah Leander. 
Den båten var precis sjösatt och låg vid 
Pampas Marina, så det var bara att vand-
ra dit i ösregnet.

”Passagerarbåtarnas Mekka”
Passagerarbåtarnas Mekka är ju Stock-
holm och dess skärgård så det blev direkt-
transport dit via SJ. Där väntade Patrik 
för att köra mig till olika sevärdheter. Vi 
startade med Kummelnäs Varv, ett varv 
som jag inte besökt sedan 1960-talet. Här 
låg allehanda fartyg och den nostalgiska 
minnesbanken öppnade ett nytt konto. 
Här var det fartyg från förr men även de 
som är i trafik i dag. Vem minns inte den 
stora grusbåten Solskär? Sedan bar det av 
till Skogsö för att få fina foton av Gustafs-
berg VII men trafiken gjorde att vi missa-
de henne med fem minuter. Därefter var 
det direkt till Kvarnholmen där man satt 
i solen och njöt av den till synes oändliga 
ström av passerande fartyg. Då njöt man. 
Hustrun ringde från Båstad. Ösregn där. 
Då njöt man ännu mer.

Till skärgården
Följande dag var vikt åt att bese skärgår-
den. Ville gärna komma till Ingmarsö där 
jag stämt träff med Ulla Heurlin på Ing-
marsö Sjötjänst. Hon lät emellertid hälsa:

– Jag hämtar dig i Ahlsvik med Nordan.
Jag äntrade Saxaren på morgonen och 

steg av i Ahlsvik. Där fanns både ett trev-
ligt kafé och en lanthandel som jag båda 
utnyttjade.

Det är inte så lätt för en främling att ta 
sig fram i skärgården. Jag hade också ett 

ärende till Möja och då måste man in till 
Stockholm för att ta en ny båt.

Så kom Nordan och på vägen till Sol-
lenkroka fick jag en pratstund med Ulla. 
Sedan besökte jag kapten och talade om 
för honom mitt dilemma med Möja. 

– Det ordnar vi. Nordan till Värmdö 
kom. Värmdö här. Jag har en passagerare 
som skall till Möja. Jag ställer av honom 
på Gällnö. Kan Du hämta honom där? 
Uppfattat.

Uppgiften på Möja var att fotografera 
ett fiskefartyg för skeppslistan. Värmdö 

gick så bra att jag inte behövde stiga av 
utan jag kunde fortsätta med henne via 
Finnhamn och Husarö mot Stockholm. 
Men innan Vaxholm såg jag att Norrskär 
var på väg inåt så i Vaxholm bytte jag båt 
och for med ångaren sista biten. Vilken 
dag!

Pendelbåtar
Detta frigjorde ju en dag i min planering 
och den utnyttjades till att åka till Trosa 
för att titta på nyinköpta Brännskär, tidi-
gare Rospiggen. På eftermiddagen tog jag 

 
Men jag har ju båtologvänner i 
hela Sverige och jag bad dem 
hjälpa mig.

Sightseeingbåten Rundan 6 i Malmö.

Tärnö utanför Helsingborg, Vitaskär i Simrishamn och Kung Märta i Västervik. 
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Sjövägen till Nacka Strand där båtarna 
kom i ett pärlband. Speciellt roligt var att 
se att gamla Tranan röra på sig. Hettan 
gjorde att sejouren inte blev så lång.

Så var sista dagen i Stockholm kommen. 
Förmiddagen var tänkt till en promenad 
längs Norr och Söder Mälarstrand men 
värmen gjorde att dessa planer skrinlades. 
I stället blev tanken att åka ut till Ropsten 
för att fotografera den senaste färjan på 
den nya pendelbåtlinjen till Tranholmen 
och Storholmen. Så jag tog tunnelbanan 
till Ropsten, men där, liksom på många 
andra ställen, hade man grävt upp för nya 
husbyggen och vägkaruseller, så tilläggs-
platsen var svår att finna. Jag fick sällskap 
med några klämkäcka damer som också 
skulle i väg och som dessutom sade att 
båten snart skulle avgå. Sådan tur, tänkte 
jag, då blir det ju fina bilder.

”Gubben ska också med!”
Medan damerna skenade i väg gick jag 
med målmedvetna steg mot tilläggsplat-
sen. Damerna hade flåsande hunnit dit 
och kommit ombord. Då hörde jag en av 
dem säga:

– Håll an, gubben där borta skall också 
med!

Och befälhavaren lät fartyget invänta 
mig. Jag kände mig ju moraliskt skyldig 
att gå ombord och så bar det ut på böljan 
utan att jag hade tänkt mig det. Det var 
många tankar som flög genom huvudet. 

Jag skulle ju med tåget på eftermiddagen. 
Hinner jag tillbaka till Ropsten för att 
hinna? Var någonstans är det billigast att 
smita från fartyget?

Men fjärden låg blank som ett nybonat 
golv och det blev en vidunderlig färd på 
Stora Värtan och dessutom var jag tillba-
ka i Ropsten strax före tolv. Tåget skulle 
gå först 13.30 men kom iväg en timma 

senare. Och detta tåg gick till Karlstad där 
jag skulle fotografera alla de nyomdöp-
ta vattenbussarna. Det blev övernattning 
där och hemfärd dagen efter till Göteborg. 
Kammarfestivalen i Båstad var över och 
frugan tog emot på stationen. Hon var 
lika glad som jag över den annorlunda 
semestern.

krister bång

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:

Säkerhetsutbildning
Genomför din säkerhetsutbildning 
hos Marina läroverket Sjöutbildning!
All personal som ingår i  säkerhetsbesättningen 
ombord på fartyg under 500 brutto i inre fart  
skall ha fullgjort säkerhets utbildning,  
enligt  Transportstyrelsens krav.

TIll dig som är medlem i  
Skärgårdsredarna erbjuder vi  
säkerhetsutbildningar till  
rabatterat pris. 

Se vår webb för mer information.

Ordinarie pris är 2 095 kr per  
person exkl moms, 

Lunch och fika ingår så klart.

Specialpris för Skärgårdsredarnas medlemmar!

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

YOUR MARINE INSURANCE PARTNER

A specialised marine insurer with one of the broadest product  
offerings to ship operators.

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.WWW.GARD.NO

 
Jag kände mig ju moraliskt 
skyldig att gå ombord och så 
bar det ut på böljan utan att 
jag hade tänkt mig det.

Tranan och Bellman i Stockholm.
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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.

Beställ redan idag! 
SKÄRGÅRDSREDARNAS ILLUSTRERADE 
SKEPPSLISTA 2020 endast 290:-

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

SKEPPS- 
LISTAN

KOMMER
UT I JUNI 

2020

SKEPPSLISTAN 

KOMMER UT  

I SEPTEMBER
2021

GÖR SÅ HÄR: Beställ Skeppslistan genom att maila till
info@skargardsredarna.se. Kom ihåg att uppge adress
dit skeppslistan ska postas.

www.skargardsredarna.se

SKÄRGÅRDSREDARNAS ILLUSTRERADE 
SKEPPSLISTA 2021/2022, PRIS 290:-



Avs: Skärgårdsredarna
 Box 517
 645 25 Strängnäs

Tillförlitlig kraft för tuffa krav 
80 till 750 hk

Kompakt kraft för höga farter 
200 till 2000 hk

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

Världsledande inom marin bräns-
lefiltrering

Moderna elverk med inbyggd 
funktion för parallellkörning 
5 till 430 kW

Elverk med flexibla möjligheter 
4 till 136 kW

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

dpower.se


