”Rent varumärkes- och
personalmässigt har vi
lyckats göra en förflyttning. Nu vet personalen
vad vi pratar om, det
gjorde de inte för tre,
fyra år sedan.”
Ålandstidningens temabilaga fredag 30 september 2016

Birka Cruises vd Satu
Andersson, sidorna 8–9.

Foto: Joakim Holmström

Stationen som
håller hela
skärgården
säker

Rosella
säljer som
aldrig förr
I somras slog Rosella alla tiders
försäljningsrekord, där outletbutiken ligger bakom en stor del
av ökningen.
– Att vi gjorde en större öppning till outletbutiken har inneburit att vi passerade fjolårets
försäljning redan i augusti. Nu
går butiken så bra att vi ska bygga ut den i vinter, säger intendenten Bo Limnell. Sidan 10

Bättre fart
efter att
hamnen
blev bolag
För ett och ett halv år sedan ombildades hamnen i Mariehamn
till ett aktiebolag. Enligt vd Leif
Ahlqvist har hela verksamheten
fått ett rejält lyft i och med ombildningen.
– Jag måste ärligt säga att bolagiseringen är det bästa som hänt
mig, jag har verkligen fått en nytändning. Sidorna 6–7

Historien bakom AIS
I dag är positioneringssystemet
AIS ett måste inom den kommersiella sjöfarten och en självklarhet
för många. Vi har besökt Sjöfartsverket, som spelade en stor roll när
Sverige tog fram systemet som nu
används världen över. Sidorna 20–21

Fredrik Danielsson, Tobias Bonn och Johan Backman är tre av de totalt åtta personer som jobbar på Kökars sjöbevakningsstation och ser till att skärgårdsbefolkningen kan känna sig trygg.

Tidigare i höst avslöjande Ålandstidningen att det sedan i våras funnits
långtgående planer på att lägga ner
sjöbevakningsstationen på Kökar. Vi
har besökt stationen och Kim West-

man, chef för Ålands sjöbevakningsstation, är tydlig med att man inte
kan lägga ner den utan att det får
stora följder.
– Jag tror inte många på fasta

Bästa tipsen
inför vinterförvaringen

Niklas Andersson och Tommy Karlsson började med att volta i sitt första
Foto: Privat
offshore-lopp i båtracing. 

”Vi trodde att det
skulle ta slut där och
då, att en hel vinters
arbete var förstört,
men den klarade sig
och vi är glada över
att den hållit så bra.”
Sidorna 16–17

Åland kan förstå hur stor trygghet
denna station innebär för befolkningen i skärgården. Det skulle vara
ett mycket dåligt alternativ att lägga
ner den. Sidorna 4–5

Tommy Ölund och Fredrik Andersson på Brink Tec rekommenderar regelbunden service av båtsnurFoto: Jacob Saurén
ror. 

Det räcker inte med att bara dra ur bottenpluggen och parkera båten på land. För en
optimal vinterförvaring finns en hel del att
tänka på. Experterna tipsar om att göra så
mycket som möjligt i höst, för att spara tid
inför sjösättningen i vår.
– På våren är det så mycket annat som
ska göras och verkstäderna har långa köer.
Det är fint väder, det är lika bra att göra
ett bra grundjobb nu, säger båtförsäljaren
Niclas Johansson. Sidorna 18–19

Automatiska bommar en av nyheterna i Kapellskär Sidorna 12–13 • Förstorad Panamakanal äntligen öppnad för trafik Sidan 11
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» Krönika

Med skammens
rodnad på kinderna
Jag tror att jag var sex år gammal när jag lärde mig att

ro. Ungefär samtidigt började vi syssla med att ro ut
för att ”gunga”. När det blåste tillräckligt mycket för
att skapa ”vita gäss” på vågtopparna (med dagens
siffror kanske 5-6 m/s) rodde vi ut utanför vasskanten
för att möta vågorna. Det kändes spännande men var
inte särskilt farligt.
Några somrar senare började vi göra roddutfärder
till de närmaste öarna. En av utfärderna gav mig
åtminstone ett antal nya insikter. Den första handlade om hur lätt det var att ro i laber medvind. Den
närmaste holmen hette Brinkholmen. Det hade blivit
vårt vanliga utfärdsmål där vi ibland också slog upp
ett tält för indianlekarna.
Den andra insikten bestod av att förstå ”klockan
två”-vinden. Vi hade rott ut efter frukosten och borde
alltså passa oss hem till lunch. Men det var inte riktigt
lika lätt. Vinden hade ökat och tätnat och mina försök
att ro tillbaka stampade mot vågorna. Det gav den
tredje insikten.
Det lönar sig inte att ro mot en vind som är starkare
än barnarmarnas muskler. Det lönar sig att kryssa,
att ro lite snett mot vinden och låta båten driva – i det
här fallet – mot babord. Väl i lä under land kunde jag
ro tillbaka till hemviken. Äventyret var över för den
gången.
Jag lärde mig det mesta jag vet om att röra mig på sjön

under barndomsåren. Förhållningsreglerna var visserligen inte då lika strikta som i dag. Vi använde aldrig livvästar – och det hade sin förklaring. Livvästar
var på den tiden obekväma och skrymmande korkbälten och det fanns ingen som krävde att man skulle
ha en sådan på sig under båtäventyren.
Vi använde inte heller motorkraft i början. Det var
rodd som gällde och det är jag fortfarande lite tacksam för. Jag har bevarat åtminstone ett äktenskap
med att vara den som ror när näten läggs ut. Att försöka kommendera en hustru om hur hon ska ro är en
bombsäker upptakt till ett enormt familjegräl.
Det fanns visserligen en gammal Penta – med startsnöre och träknopp – men den var till ”för de stora”.
Lite senare kom engelska ”Seagull”. Det var sannolikt
den första utombordaren jag någonsin körde. I mitt
minne finns dessutom bilden av en fem- eller sjubladig plåtpropeller.
Till barndomens upplevelser hörde också att hänga nere

vid Olympiakajen i Helsingfors. Det fanns för det
mesta alltid någon som ”kajkade” med en liten segelbåt och behövde en gast. I just ett sådant sällskap
seglade vi en tidig kväll ut mot Gråhara fyr i en ”Snipe”. Väl därute tog vinden slut och att paddla tillbaka
till Blekholmen tog några modiga timmar.
Allt lär man sig, men riktigt fullärd blir man inte.
Trots alla barndomens lärdomar går det ibland snett.

Sjöliv
Ålandstidningens temabilaga
fredag 30 september 2016

”Vi använde aldrig livvästar –
och det hade sin förklaring. Livvästar var på den tiden obekväma och skrymmande korkbälten
och det fanns ingen som krävde
att man skulle ha en sådan på
sig under båtäventyren.”
För ett 20-tal år sedan var jag på väg mot Finbo i en
ruffad motorbåt. Av någon orsak valde jag inte Hammarlandskanalen och ute på fjärden var rullningarna
stora. Bland passagerarna hade jag en dam, som inte
var riktigt sjövan. Hon började må illa och jag måste

Redaktör: Fredrik Rosenqvist

sakta på farten, vilket i sin tur ledde till en kapital felberäkning av bränslet.
Jag borde ha slagit om till reservtanken i god tid,
men glömde att kontrollera. Någonstans mellan Signilskär och Eckerö stannade motorn. Att för sent slå
om till reservtanken när det redan finns luft i bränslesystemet är ett ödesdigert misstag. Det var lite med
skammens rodnad på kinderna jag tog kontakt med
sjöbevakningen. De kom och bogserade oss till Eckerö.
Två saker strödde ytterligare salt i såret. Väl inne
i hamnen fick jag all sakkunnig hjälp – gratis. Och i
tidningen fanns det följande dag en liten notis om att
sjöbevakningen hade bogserat en fritidsfarkost till
Eckerö.
Nils Torvalds

Europaparlamentariker

Get ut av Ålands Tidnings Tryckeri Ab

Ansvarig utgivare: Niklas Lampi
Annonsproduktion: Annonsverkstan / ÅTT

Kontakt

Tryck: Tidningstryckarna på Åland

E-post fornamn.efternamn@alandstidningen.ax
Telefon: +358 18 26026

Upplaga: 13.000 ex

Adress: Pb 50, Ax-22101 Mariehamn, Åland

g

Fredag 30 september 2016

Sjöliv

BILHALLEN

75
år
VERKSTADSKAMPANJ!

Förbered din
båt redan nu!

gäller t.o.m 31 oktober 2016

VI ERBJUDER:

Rengöring

Skydd

PRE-CLEAN. Kraftfullt rengörings- och avfettningsmedel, används före målning samt för rengöring på djupet.

TEXTILE PROTECT Vattentätt, genomskinligt
skydd för båtskapell, sprayhoodar, segel, presenningar och alla andra typer av bomullsmaterial.

BARNACLE REMOVER Effektiv och användarvänlig spray för att ta bort snäckor, i kombination
av mekanisk- och kemisk-behandling.

WAX TECCEL Flytande vax av premiumkvalitet
med TecCel teknik. Ger en långtidsverkande,
glansig och hård skyddande yta på gelcoat-,
målade och lackade ytor.

Allt-i-ett
CUSTOM MARINE POLISH
Rengör, polerar och skyddar i
ett moment. För användning
på oxiderad gelcoat eller
lackerade ytor. Kan även
maskinpoleras.

Timdebitering i
verkstaden:
På rutbyte och
krockskador:

75€
75€

avdrag på
självrisken

Grundades 1948

SKARPANSV. 28 TEL. 19 867,
VARD 08–17, LÖRD 09–13
butiken@fargtapet.aland.fi

ELVERKSGATAN 7, TEL. *19 800 BILFÖRSÄLJNING: NIKLAS SKOGBERG 527 722
ÖPPET: VARD. 09–17, LÖRD. 10–13 RESERVDELAR OCH VERKSTAD: VARD. 08–17

– Vägen till en bra bilaffär går genom Ålands äldsta bilföretag –

inkl. extra utrust.

33.000,med Mercury F150
4-takt monterad

47.000,-

Flipper 640 DC demobåt
Vid

UTFÖRSÄLJNING av lagerbåtar!

By land, by sea
and by air

Vid köp av motor till båten så bjuder vi på monteringen.

Prisex. Buster XXL årsm. 2015

NU

inkl Canvas, komfortpaket bottenmålad,
7” navigationspaket, exkl. motor

27.850,-

Alla HR-båtar i lager
Raumo, tel. +358 (0)2 273 0580
Åbo, tel. +358 (0)2 273 0500
Helsingfors, tel. +358 (0)9 758 991
Mariehamn, tel. +358 (0)18 221 22
Stockholm, tel. +46 8 545 876 00
Tallinn, tel. +372-650 5950
Uleåborg, tel. +358 (0)8 8898 900

-10%
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vikingagränd tel 28 827, 28 830 vard 8.30–18, lörd 10–15, www.kalmers.ax
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”Stationen är av yt
Från denna hamn undsätter man varje år många som hamnat i sjönöd.

Sjöliv har besökt sjöbevakningsstationen på
Kökar som under större delen av året haft
ett nedläggningshot hängande över sig.
– Jag tror inte många på fasta Åland kan
förstå hur stor trygghet denna station innebär för befolkningen i skärgården, säger
Kim Westman, chef för Ålands sjöbevakningsstation.
Tidigare i höst avslöjade Ålandstidningen att det sedan i våras
funnits långtgående planer på
att lägga ner sjöbevakningsstationen på Kökar. Fram till 2020
måste gränsbevakningsväsendet
spara 15 miljoner euro och som
en del av detta sparpaket ska ett
antal stationer läggas ner, där
Kaskö, Kalajoki och Kemi står
näst på tur.
Ursprungligen fanns även
Kökar med på denna lista, men
i samband med att gränsbevakningens högsta chef, generallöjtnant Jaako Kaukanen, besökte
Åland tidigare i september framkom det att man jobbar på en
kompromiss för att rädda stationen. Denna går ut på att gränsbevakningen låter stationen bli
kvar i utbyte mot att självstyrelsen går in och delfinansierar
den.

Bemannad året runt
För att få en tydligare bild av
vad som egentligen står på spel
bokar vi in ett besök på Kökars
sjöbevakningsstation. Vi hämtas upp i Långnäs av en av de tre
patrullbåtar av modell PV08 som
finns på Åland. En är stationerad
i Mariehamn, en i Långnäs och
en på just Kökars sjöbevakningsstation.
Med ombord finns förutom
Kim Westman de tre män som
för dagen är i tjänst på sjöbevakningsstationen på Kökar. Totalt
jobbar åtta personer på stationen, varav minst tre alltid är
på jobb eller i så kallad bunden
beredskap. I praktiken innebär
detta att stationen är bemannad
dygnets alla timmar, året runt.
– Den trepersonerspatrull som
är i tjänst jobbar tolv timmar om
dygnet, resten av tiden är de i
bunden beredskap. Det innebär
att de kan vara ute och springa,
men de ska ha beredskap att
kunna rycka ut med patrullbåten inom 30 minuter. I praktiken
är de dock alltid ute inom tio minuter, säger Kim Westman.
Han plockar fram en papper

med statistik för Ålands sjöbevakningsstation. Hittills i år har
man bland annat över 3.000
timmar patrullering bakom sig,
man har haft 62 sjöräddningsuppdrag, 23 sjuktransporter
och bistått med handräckning
till bland annat den åländska
polisen 37 gånger. Kökars sjöbevakningsstation har stått för
en majoritet av uppdragen som
gällt sjöräddning, sjuktransporter och handräckning.
– Våra huvuduppgifter består av ren gränsbevakning, sjöräddning och militärt försvar.
Men förutom dessa lagstadgade
uppgifter utför vi även uppdrag
åt självstyrelsen enligt en överenskommelseförordning. Detta
innebär att vi bland annat övervakar jakt- och fiske, fornminnen, oljeutsläpp samt bistår med
sjuktransporter. Vi har ju helt
rätt utrustning för att till exempel övervaka champagnevraket
och om inte vi övervakade älgjakten i skärgården, vem skulle
då göra det?

Kim Westman säger att
de nya PV08:orna
innebar ett rejält lyft
när de ersatte de
gamla båtarna från
1980-talet.

» Fakta
Gränsbevakningen på Åland

I alla förhållanden

• Har två fasta stationer på Åland, i Mariehamn och Kökar.

Trots att färden går i 30 knop
genom Ålands södra skärgård
går det utan problem att läsa
det finstilta i statistiken och föra
anteckningar. Hur fort det verkligen går märker vi först när vi får
en demonstration av vilka vattenegenskaper skrovet på denna
enmiljonersbåt har. Båten gör
en kraftig gir, g-krafterna trycker
ihop alla våra inre organ och på
två röda sekunder har vi ändrat
vår kurs 180 grader.
Kim Westman demonstrerar
värmekameran som styrs med en
joystick, berättar om de brandpumpar som finns ombord och
visar upp båren som används
vid sjuktransporter. Föraren styr
båten med två spakar, där en
reglerar riktning och en hastighet. Stora skärmar visar bland
annat ett elektroniskt sjökort och
en radarbild. Delar av färden går
genom delar av skärgården som
helt saknar djupdata.

• 32 personer jobbar för gränsbevakningen på Åland. 17 på stationen i Mariehamn, 6 i tornet i Mariehamn, 8 på Kökar samt en husmor i Mariehamn.
Uppdrag på Åland sammanlagt
2015


2016
(t.o.m 15 september)

Patrullering (timmar)

4.031

3.066

Granskningar

1.085

1.430

Sjöräddningsuppdrag

52

62

Sjuktransporter

24

23

Sjöfylleri

8

13

Ordningsbot

5

60

Strafforder

9

6

19

37

Handräckning

– Båten ska kunna ta sig fram i
alla förhållanden och är utrustad
för alla typer av uppdrag. Förutom de goda skrovegenskaperna
ligger vår styrka i att vi är ganska
bra på att navigera. Det ingår navigation i utbildningen och vi rör

oss för de mesta utanför farlederna, säger Kim Westman.

Letade alternativ
Efter ungefär en timmes båtfärd når vi sjöbevakningsstationen. Huvudbyggnaden är

För 20 år sedan satt det personal i
tornet och spanade efter båtar och
nödraketer, men nuförtiden sköts all
övervakning elektroniskt.

från 1940-talet och mäter 436
kvadratmeter, egentligen alltför
mycket för de åtta personer som
jobbar här. Flera av rummen är
oanvända, bland annat det rum
som förr tjänade som stationschefens kontor.
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ttersta betydelse”
Vardagsrummet på stationen är inte speciellt välanvänt. För det mesta är
personalen ute på patrullering, utför underhåll på utrustning, övar eller ute
på ett löppass.

När stationen byggdes var den dimensionerad för 20 man, inte för de tre som
är på plats åt gången i dag.

Stationen är insprängd i ett idylliskt skärgårdslandskap.

– Om landskapet övertar fastigheten skulle de kunna använda
detta rum till ett kansli, säger Kim
Westman.
Senast i november ska landskapsregeringen och gränsbevakningsväsendet ha kommit
överens om ett paket som säkrar
stationens framtid.
– Det är fortfarande inte säkert
att stationen blir kvar. Det man
förhandlar om är i hur stor utsträckning landskapet tar över
kostnaderna för fastigheten och
hur länge gränsbevakningen kan
garantera att stationen blir kvar.
Kim Westman säger dock att
det är en seger i sig att man fick
bort stationen från listan på de
som skulle läggas ner och att förhandlingarna pågår.
– I mars skulle stationen läggas
ner, punkt. När jag fick beskedet i
våras att Kökar var en av de stationer som skulle läggas ner frågade
jag min chef om jag fick söka efter
alternativa lösningar. Det fick jag,
för även min chef fick djupa veck i
pannan när han tittade på kartan
och såg vad en nedläggning av
stationen skulle innebära.

Fredrik Danielsson är en av de gränsbevakare som tidigare i år deltog i
räddningsinsatserna i Grekland där
man hjälpte flyktingar i nöd.

Enorma luckor
Gränsbevakningen har lagt ner
sjöbevakningsstationer på Åland
förr, senast 2010 och 2011 när
man lade ner Storklubb på Föglö
och Enskär i Eckerö.
– Men de luckor som uppstått
har vi kunnat täcka med ny teknik och nya patrullbåtar som går
i genomsnitt 10 eller 15 knop
snabbare än de äldre. Vi har också sparat in mycket pengar på byråkratin, utan att några allvarliga
saker har blivit ogjorda.
Att lägga ner stationen på Kökar skulle däremot få allvarliga
följer. Stationerna i Mariehamn

och Nagu skulle då tvingas sköta
sjöräddningen i hela skärgården,
med betydligt längre undsättningstider som följd.
– Det skulle vara ett mycket
dåligt alternativ, säger Kim Westman bestämt.
Att något av de större bevakningsfartyg som gränsbevakningen förfogar över skulle
kunna täcka upp för luckan som
uppstår tror inte Kim Westman.
Dels uppstår många hål på andra
håll när stationer läggs ner, dels
ska gränsbevakningen göra sig av
med ett av dessa bevakningsfartyg för att spara pengar.
– Vi har genomfört sparprogram på sparprogram. År 2013
var vi 350 inom västra Finlands
sjöbevakningssektion, 2020 ska
vi vara 230 stycken. Det uppstår
enorma luckor som gör att hjälpen till sjöss blir fördröjd väldigt
mycket.

Effektiv station
Ungefär tre fjärdedelar av allt
man gör på Kökars sjöbevakningsstation är uppgifter man
utför åt självstyrelsen. Kim West-

man berättar om hur mycket
skärgårdsbefolkningen uppskattar stationen samt att just gränsbevakningen ofta rankas som
den populäraste statliga myndigheten på Åland i olika undersökningar.
– Jag tror inte många på fasta
Åland förstår hur stor trygghet
denna station innebär för befolkningen i skärgården. Om
man blir sjuk eller råkar ut för en
olycka finns det ingen annan här
ute. Det finns inga andra myndigheter här. Verksamheten som
bedrivs på stationen är av yttersta
betydelse.
Kim Westman säger att vetskapen om hur viktig man är för
skärgården även svetsar samman
personalen på stationen. Efter att
nedläggningshotet blev känt har
alla anställda gjort sitt yttersta för
att förhindra att stationen försvinner.
– Killarna har kört gasen i botten och verkligen gjort en suverän insats. I dag är detta en av de
absolut mest effektiva stationerna i hela landet.
Kim Westman hyllar också

samarbetet med landskapsregeringen, som han beskriver
som lysande, och säger att kontroverserna kring det uteblivna
vindkraftstödet och höjningen av
klumpsumman inte påverkat förhandlingarna.
– Jag var faktiskt orolig över hur
det skulle påverka diskussionerna mellan landskapsregeringen
och gränsbevakningen om Kökars framtid, men samtalen har
varit mycket pragmatiska och i
god anda.
– Jag tror dessutom det är positivt att landskapet har en liten
hållhake på gränsbevakningen.
Om man går in för att ta ansvar
för en del av kostnaderna för fastigheten måste gränsbevakningen
garantera att deras verksamhet
här fortsätter under en viss tid.
Eftersom landets ekonomi på sikt
blir bättre tror jag att en sådan
överenskommelse kan säkra stationens framtid för en överskådlig framtid.
Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637
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Bolagiseringen blev en

För ett och ett halv år sedan
ombildades hamnen i Mariehamn till ett aktiebolag. Vd
Leif Ahlqvist säger att hela
verksamheten fått ett rejält
lyft i och med detta.
– För egen del är bolagiseringen det bästa som hänt, jag
har verkligen fått en nytändning.

Vi träffar Leif Ahlqvist, vd för Mariehamns hamn Ab, på hamnkontoret i Västerhamn. Hans rätt
stora kontor är fullt med papper
och ur radion skrålar Scorpions
gamla powerballad ”Wind of
Change”. En ganska passande
låt eftersom de som jobbar inom
stadens hamnbolag fått känna
av starka förändringsvindar de
senaste åren, när man gått från
att vara en avdelning inom infrastruktursektorn till ett aktiebolag.
– I budgeten 2013 beslutade
man om att göra en förstudie om
en bolagisering av Mariehamns
hamn. Våren 2014 tog allt fart
då man tillsatte en utredare. På
försommaren fattade fullmäktige beslut om att man skulle gå
vidare med en bolagisering, förklarar Leif Ahlqvist.
För att dra skattemässiga
fördelar av bolagiseringen var
staden tvungen att slutföra bolagiseringen före årsskiftet, så
under hösten 2014 bildades Mariehamns hamn Ab och per den
1 januari 2015 var egendom värd
över 33 miljoner euro överförd
till nybildade bolaget.
– Allt gick i raketfart. Det var
möten hela tiden och vi jobbade
väldigt intensivt. Några direkta
problem stötte vi inte på, utan
det största arbetet var att gå igenom alla räkenskaper, föra över
tillgångarna till de nya bolaget
och starta upp bolaget med allt
vad det innebar. Visst kunde vi
ha gjort vissa saker på ett annat
sätt om vi hade haft mer tid, men
jag är jättenöjd med resultatet.

En egen ekonomi
Bland den egendom som överlåtits till det nya bolaget återfinns
bland annat alla färjterminaler
och byggnader i hamnen, alla
kajer från Klintkajen till Lotsbroverket, stadens småbåtshamnar
och mycket annat. Bolaget fick
ta över äganderätten för byggnaderna medan man bara arrenderar marken de står på.
I gengäld fick staden alla aktier
i bolaget, värderade till tio miljoner euro. Man lånade även ut 23
miljoner euro till Mariehamns
hamn Ab, ett lån som ska betalas
tillbaka med ränta under 25 år.
Förutom räntorna och arrendeavgiften för marken kan staden
även få dividender från bolaget
när ekonomin tillåter det.
Bolagiseringen innebär att
Mariehamns hamn nu har en
egen ekonomi och fattar sina egna beslut. Man är inte längre beroende av budgetmedel eller politiska beslut i staden för att göra
investeringar, utan dessa kan
fattas av hamnbolagets styrelse
på rent ekonomiska grunder.
– Förr var hamnen en avdelning under infrastruktursektorn.
När man ville göra en investering blev det en budgetfråga som
skulle planeras i god tid och läg-

gas in i systemet. Först var man
tvungen att strida mot de andra
avdelningarna för att komma in i
investeringsramen. Sedan skulle
infrastruktursektorn strida mot
de andra sektorerna om budgetmedlen. Du kunde ha en jättebra
idé och ett stort behov, men allt
föll när det kom längre upp i systemet.
– Hamnen föll helt enkelt bort.
Den genererade intäkter till
staden, men fick inte använda
dessa för att göra investeringar,
utan allt gick in i den totala kakan som skulle fördelas genom
politiska beslut.
Enligt Leif Ahlqvist är detta
förklaringen till varför kajerna i
dag är i så stort behov av underhåll.
– Jämfört med när kajerna
byggdes är fartygen mycket
större i dag och det är mer trafik.
Detta innebär att slitaget ökar
och att du måste underhålla
hamnen kontinuerligt. De sista
åren har man inte gjort detta
från kommunens sida. När tiderna blev sämre konkurrerade
hamnen om budgetmedel med
dagvård och äldreomsorg och
prioriterades inte fullt ut. Nu
när vi är ett bolag har vi fått en
mycket bättre överblick av verksamheten, vi har bättre kontroll

över ekonomin och beslutsvägarna är mycket snabbare.

En nytändning
Bolaget har även fått en bra start
ekonomiskt, där resultatet för
2015 blev bättre än budgeterat.
Efter att man betalat 921.480 i
amorteringar och 1,55 miljoner
euro i räntor och arrendeavgifter
till staden återstod drygt två miljoner euro som man kunde lägga
i ladorna för framtida investeringar. Dessutom har man gjort
ett par nyanställningar, utan att
personalkostnaderna stigit.
– De sista åren sparade Mariehamns stad in två tjänster på
hamnen, där vi skulle få hjälp
av infrastruktursektorn i stället.
Men det fungerade inte, det gick
ut över verksamheten att ha personalen utspridd på det sättet.
Samtidigt som vi nyanställt har
vi skapat en effektivare personalplanering. Driftskostnaderna
ska inte få stiga, utan vi ska göra
detta effektivare.
Förutom att ekonomin ser bra
ut verkar det hända mycket mer
inom Mariehamns hamn än tidigare. Vid sidan av det dryga arbetet att starta upp ett nytt bolag
har man utarbetat ett renoverings- och ombyggnadsprogram
för hela färj- och kryssnings-

hamnen, påbörjat renoveringen
av kaj 4, deltagit i planeringen av
Pommerns torrdocka och samarbetar med Visit Åland om att
marknadsföra Mariehamn och
Åland som resmål. Dessutom
har man inlett ett arbete med att
förbättra i synnerhet vinterförvaringen vid småbåtshamnarna
och man har även planer för fiskehamnen Korrvik.
– Vi har haft några möten
där vi presenterat olika förslag
och idéer. Vi vill att det ska bli
ett trevligt strövområde som
samtidigt kan tjäna som en fiskehamn. Man kan bygga småbåtsplatser där och en fiskerestaurang skulle inte vara så dumt,
med en av stans bästa utsikter.
Vi har även haft diskussioner om
att ÅSS skulle flytta dit.
Det känns som hela hamnen
fått en nytändning?
– Jag måste ärligt säga att bolagiseringen är det bästa som hänt
mig, jag har verkligen fått en nytändning. När jag klev på som
vd sade jag att jag skulle jobba
i två år. Styrelsen har redan frågat mig om jag vill fortsätta och
det är jag beredd att göra. Jag
trivs jättebra att jobba med den
nuvarande styrelsen och har ett
mycket bra gäng runtomkring
mig.

Parkeringsplatser i hamnen
På samma gång som hamnbolaget är involverat i mycket handlar både dagens verksamhet och
framtiden i första hand om att
serva bolagets viktigaste kunder,
de tre passagerarrederier som
står för 85 procent av anlöpen i
hamnen och lejonparten av bolagets intäkter.
– En av våra viktigaste uppgifter är att följa med utvecklingen
av fartygstrafiken på Östersjön.
Hur ser trafiken ut i framtiden
– blir inriktningen och omfattningen densamma som i dag?
Om vi inte följer med är det lätt
att vi tappar trafik, så vi måste
hela tiden fråga oss vad vi kan
göra för att det ska bli smidigare
för våra kunder. Sedan tillkommer alla miljökrav, frågan om
LNG utvecklas ännu mer och om
även kryssningsfartygen börjar
efterfråga landström på sikt, vilket vi installerar för Rosella nu.
Hur jobbar ni med tillgången
på parkeringsplatser i hamnen?
– Det är något vi tittar på, men vi
kan konstatera att det i dagsläget
inte är någon katastrof. Det går
att bygga ett parkeringsgarage,
men problemet är att få ekonomi i det. Det är inte vår business
att bygga parkeringsplatser åt
människor som ska ut och resa,
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nytändning

I samband med
att hamnen bolagiserades fruktade många att
det skulle ske på bekostnad
av allmänhetens insyn i bolaget, men enligt Leif Ahlqvist
jobbar man på att vara så
öppna som möjligt.
Foto: Jacob Saurén

i så fall skulle vi behöva ta ut passageraravgifter av rederierna. Så
om det ska bli ett parkeringsgarage måste vi ta ut parkeringsavgifter och jag tror också det är dit
vi kommer.

Vill ha fler kryssare
Tack vare att bränslepriserna föll
samtidigt som svaveldirektivet
infördes blev inte de nya miljöreglerna ett så stort ekonomiskt
slag mot passagerarrederierna
som många hade fruktat. Däremot har de strängare reglerna
inneburit en minskad kryssningstrafik på Östersjön, bland
annat till Mariehamn.
– Antalet
kryssningsfartyg
sjönk i samband med att svaveldirektivet infördes. Men nu när
rederierna har lärt sig vad direktivet innebär och börjat anpassa
sig stiger antalet igen. I fjol hade
vi bara nio fartyg och i år elva,
men för 2017 har vi redan 20 fartyg inbokade. En annan delförklaring till ökningen är att vi har
en tydlig marknadsföring mot
kryssningsrederierna nu, där
vi tillsammans med Visit Åland
tagit fram en marknadsföringsplan.
Mariehamn kan däremot
inte ta emot hur stora eller hur
många kryssningsfartyg som

Samla gänget
ombord
Det finns alltid något att fira. Fyller du år, har ditt företag
ett jubileum eller bara komma med vännerna på en afterwork?

» Fakta
Mariehamns hamn Ab
Bildades den 16 september 2014 och tog över stadens
hamnverksamhet den 1 januari 2015.

Njut av god mat och dryck, toppen underhållning och trevligt
sällskap! Passa på och smaka på menyn från Naturens Skafferi
i à la carte-restaurangen eller julbordet som serveras i buffén
inom kort.

Styrelse: Roger Jansson (ordförande), Sara Kemetter
(vice ordförande), Bjarne Blomster och Tuula Mattsson.

Bokslut 2015 (miljoner euro)
Omsättning: 7,7
Personalkostnader: 1,2
Avskrivningar och nedskrivningar: 1,6
Rörelsevinst: 2,0
Kassa: 1,7
Eget kapital: 10,1

”Jag måste ärligt
säga att
bolagiseringen är
det bästa
som hänt
mig…”

helst. Dels är utrymmet i hamnen begränsat, dels finns det
inte tillräckligt med guider och
annan infrastruktur i land för
att serva ett oändligt antal kryssningspassagerare samtidigt.
– Men min målsättning är att
komma upp i 30-35 fartyg varje
år. De största vi kan ta emot är
upp till 250 meter och får jag välja skulle gärna alla vara av den
storleken eftersom de avgifter vi
får in från dessa är större.
Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637

Michael Björklunds

Nordiska
julbord

18.11-26.12
Förhandsboka, prisex.

31,70 €
/person
inkl dryck

Boka din resa på Vikingline.ax

7

8

Fredag 30 september 2016

Sjöliv

Kryssningar till
Höga kusten en
fullträff för Birka
När löven på träden nu börja skifta i gult och rött kan
Birka Cruises blicka tillbaka på en rekordsommar.
– Totalt sett blir hela året bra, men
sommaren sticker verkligen ut mot
tidigare år, säger vd
Satu Andersson.

K

ryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn har länge
varit ett sorgebarn för Rederi Ab
Eckerö. Koncernens vd Björn
Blomqvist har tidigare sagt att satsningen på 165-miljonersbygget Birka Paradise var ”för modig” och att fartygets lönsamhet egentligen aldrig varit tillräckligt
hög.
Problemet har alltid varit volymen, att
man helt enkelt inte lyckats locka tillräckligt många resenärer för att fylla det
stora fartyget. Därför började man omarbeta konceptet helt ombord för tre år
sedan, där man frångick försöket med en
karibisk känsla med plastpalmer, till förmån för en mer genuin, lokal profil. I samband med detta byter fartyget även namn
från Birka Paradise till Birka.
Nu börjar arbetet på allvar ge effekt. I år
levererade Birka sitt bästa sommarresultat någonsin, där resultatet ökade med 57
procent jämfört med samma period 2015.
Biljettintäkterna steg med 15 procent och
omsättningen i spaavdelningen ökade
med 20. Långkryssningarna till Luleå och
Höga kusten blev helt slutsålda.

Inte bara en vänthall
Vi träffar Satu Andersson, vd för Birka Cruises, på kontoret i Stockholm som ligger
vid kajplats 155 intill Slussen. Hon visar
oss runt i lokalerna och förklarar att man

vill att kryssningsupplevelsen ska börja redan i terminalen.
– Den ska inte bara vara en vänthall.
Den känns heller inte alls som en vänthall. Den 100 kvadratmeter stora terassen, där kryssningsgästerna kan ta något
svalkande innan de påbörjar sin resa, har
en utsikt som få barer i Stockholm kan
konkurrera med. Inne i de stora lokalerna
finns bland annat konferensrum och ett
kafé som andas skärgårdslyx.
Vi slår oss ner i Satu Andersson kontor
och inte heller här går utsikten av för hackor, något hon inte tar för givet efter sin år
inom hotellvärlden.
– På ett hotell används alla utrymmen
med bra utsikt för gästerna, så själv sitter
man i ett mörkt hörn någonstans.

En stor affärsrisk
Vad är då Satu Anderssons förklaring till
att det gått så bra hittills i år?
– Det stämmer att vi hade en helt fantastisk sommar, som är en av de viktigaste
perioderna under året. Totalt sett blir hela
året bra, men sommaren sticker verkligen
ut mot tidigare år. Jag tror det är många
faktorer som bidragit. Det går inte bara att
peka på en sak, utan det är ett arbete som
pågått under många år. Sedan träffade vi
väldigt rätt med vår trafikplan i år, vilka
kryssningar vi valde att erbjuda.
Varje sommar ordnar Birka ett antal fler-

”Kryssningarna var helt
fullbokade efter en vecka.
Då stod vi där med fullbokade kryssningar och en
tv-reklam som vi redan
hade köpt, men som inte
börjat visas än. Så jag var
tvungen att ringa upp
koncernchefen och säga
att vi måste lägga in en
långkryssning till, för annars skulle vi inte ha något att sälja.”
dagarskryssningar till olika resmål. Under
hösten 2015 gick man ut i ett nyhetsbrev
med att man nästa sommar skulle kryssa
till Höga kusten och fick en enorm respons.
– Kryssningarna var helt fullbokade efter
en vecka. Då stod vi där med fullbokade
kryssningar och en tv-reklam som vi redan
hade köpt, men som inte börjat visas än.
Så jag var tvungen att ringa upp koncernchefen och säga att vi måste lägga in en
långkryssning till, för annars skulle vi inte
ha något att sälja.
Satu Andersson säger att det är extra ro-

ligt när långkryssningarna blir succéer.
– De är en stor affärsrisk i och med att
det kostar mycket pengar att kryssa i tre,
fyra dagar. Men sedan är belöningen också
stor om vi lyckas.
Hur svårt är det att hitta nya destinationer för långkryssningarna?
– Vi vänder verkligen ut och in på oss
själva för att komma på nya destinationer,
även om vi förstås kan plocka upp gamla
igen. Vi är superhemliga med våra framtida destinationer, men jag vet redan nu att
det blir en kanonsommar nästa år.

Kavlar upp ärmarna
Men dessa långkryssningar utgör bara en
liten del av verksamheten, under resten
av året gäller det att så gott som varje dag
få 1.800 människor att välja att åka på en
vanlig kryssning med Birka.
– Den här verksamheten går bättre och
bättre. Det roliga är att alla våra produktgrupper går bättre i år, restaurangerna,
barerna, butikerna och biljettförsäljningen. Det här tar vi som ett kvitto på att de
förändringar vi genomfört tagits väl emot.
Vilken har varit den viktigaste förändringen?
– Att verkligen våga stå för det koncept vi
valt att gå in för och att vara tydliga vad
detta betyder för restaurangerna, barerna
och allt annat ombord.
– Sedan är vi inte klara än. Det går säkert
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VÄLKOMMEN TILL OSS!

Dags att ta upp
båten?

950

€/förp.

Torrbollen refill 3-pack

Torrbollen

8 50

€ /s t

25 4 00

€ /s t

Presenning 250 g, armerad vit, 10x6 m

3 5 00

€ /s t

Snäckborttagare
Spray, 0,5 liter

2 9 50

Satu Andersson har varit
vd på Birka Cruises
i drygt tre år.
Foto: Staffan Lund

Tvättborste med skaft

Kärcher

Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637

199 00

D

Så det går bättre för Birka, men går det tillräckligt bra?
– Våra mål är alltid högt satta och det
vore fel att säga vi nått ända fram, det har
vi inte. Vi kan fortfarande bli lönsammare, tjäna mer pengar och bli en ännu mer
hållbar arbetsgivare. Men denna sommar
har det verkligen varit roligt att säga ”bra
jobbat” till alla medarbetare, i stället för
”bra jobbat, nu behöver vi bara lite till”.
Något som talar för att den stigande kurvan kan hålla i sig är att kryssningsbranschen generellt är inne i en bra trend just
nu.

Högtryckstvätt
K3

BU

En konkurrensfördel

– Hela industrin har fått ett uppsving,
det har blivit intressant för människor att
åka och kryssa igen. Alla aktörer har blivit
bättre på att stå för något och kommunicera ut sina varumärken, samtidigt som
kryssningar är en prisvärd upplevelse.
Hur noga följer ni med vad konkurrenterna gör?
– Vi försöker inte titta så mycket på dem.
Vi har bara ett fartyg, så vi har svårt att
mäta oss med de stora jättarna. På samma
gång tror jag det är en konkurrensfördel
att bara ha ett fartyg. Vi kan vara extremt
nära produkten, jag kan kliva in på fartyget varje dag och vara närvarande i verksamheten. Jag åker med på en kryssning
i genomsnitt tre gånger i månaden och är
ombord så ofta jag har möjlighet.
Det har varit stort fokus i media på de
våldtäkter som sker ombord på vissa av
kryssningsfartygen, hur påverkar det er?
– Det är absolut inte positivt för någon.
Tyvärr målar man upp en bild i media
av att det är farligt att kryssa, men det är
inte hela sanningen. Det händer saker på
Stureplan också. Men vi har klarat oss bra i
detta avseende genom att ha högre åldersgränser, id-kontroller och inga studentkryssningar.

OM

att hitta någon enstaka palm eller papegoja ombord, men rent varumärkes- och
personalmässigt har vi lyckats göra en förflyttning. Nu vet personalen vad vi pratar
om, det gjorde de inte för tre, fyra år sedan.
Vi har fått med oss hela organisationen på
ett helt annat sätt.
Hur är det att leva med pressen att helst
fylla fartyget med 1.800 resenärer varje
dag?
– Det är tufft, vi måste kavla upp ärmarna
varje dag. Konkurrensen är dessutom
stenhård, inte bara med de andra rederierna. När vi säljer en långkryssning konkurrerar vi med en weekend i Barcelona
och de vanliga kryssningarna konkurrerar
med hela hotellmarknaden i Stockholm.

Må–fr
7–21, lö 9–21, sö 11–19. Bygg: Må–fr 7–17, lö 9–14. Tel. 43 250 www.mattssons.ax
Mattssons_logo_red_black.eps
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Sedan det stod klart att det inte blir något nybygge har Rosella genomgått stora förändringar, berättar intendent Bo Limnell. 

Foto: Staffan Lund

Hemligheten bakom
Rosellas succésommar

Efter åtta år på rutten Kapellskär–Mariehamn börjar
Rosella bli varm i kläderna. I
somras slog fartyget alla tiders försäljningsrekord och en
stor del av framgången beror
på en så enkel sak som en lite
större dörröppning.

Vi känner alla till historien. Från
början var det tänkt att klassiska
Ålandsfärjan skulle ersättas av
ett nytt fartyg som Viking Line
beställt från det spanska varvet
Astilleros de Sevilla. I väntan på
att fartyget Viking ADCC skulle
bli klart sattes Rosella in på rutten Kapellskär–Mariehamn när
Ålandsfärjan såldes 2008.
Planen var att Rosella skulle
trafikera linjen i ett år, men det
spanska varvet gick i konkurs
och åtta år senare är det fortfarande den gamla trotjänaren,
byggd i Åbo 1979, trafikerar Viking Lines kortrutt över Ålands
hav. Av siffrorna att döma har
dessutom det snart fyrtioåriga
fartyget en klart stigande formkurva.
Tidigare i september meddelade rederiet att Rosella slagit
alla tiders försäljningsrekord i
juli, årets viktigaste månad intjäningsmässigt. Joanna Åhman,
försäljningschef och produktansvarig för Rosella, sade i samband med detta att framgången
kan tillskrivas den förnyelse

fartyget genomgick i början av
2016.

Jobbet är roligt, ledigheterna är
bra, man behöver inte jobba natt
och har till och med möjlighet
att åka hem på nätterna. Utsikten kan man heller inte klaga på,
säger han och tittar ut över ett
för dagen mycket lugnt Ålands
hav.
Sedan det stod klart att det
inte blir något nybygge, utan att
Rosella blir kvar på linjen, har
fartyget genomgått stora, gradvisa förändringar. Bo Limnell
berättar hur små passagerarytor
fartyget hade för åtta år sedan.
Det fanns inte mycket i kaféväg
och han visar genom att måtta
med armarna hur liten taxfreen
var från början.
– Sedan vi byggde om har försäljningen stigit enormt, det är
riktigt roligt när man ser resultat.

Stora förändringar

Större dörröppning

Vi tog oss ombord på fartyget
för att försöka ta reda på hur Rosella, efter åtta år på samma rutt,
börjat hitta rätt och på allvar tilltala de som kliver ombord.
Vi träffar intendenten Bo Limnell, som inledde sin karriär på
rutten med att sommarjobb redan 1988. 1998 blev han intendent på Rosella och har varit fartyget trogen sedan dess. Han blir
nästan lite brydd när han tvingas
konstatera att han aldrig haft ett
fast jobb i land.
– Men jag trivs otroligt bra här.

I dag har de inledningsvis minimala försäljningsytorna vuxit till
nästan 1.000 kvadratmeter, där
taxfree-butiken utgör den absolut största delen.
– Jag vill dessutom påstå att vi
har den bäst planerade taxfreen
av alla fartyg.
Rosella sticker även ut i hur
mycket vin man säljer per passagerare, något Bo Limnell bland
annat tror beror på att vinintresset bland ålänningarna är så
stort.
– Samma sak med öl, när vi tar

Intendent Bo Limnell inledde sin Viking
Line-karriär med att sommarjobba.


Foto: Staffan Lund

in ett mindre parti av en specialöl säljer vi slut direkt.
Även om all typ av försäljning
ombord steg i somras står den så
kallade outlet-butiken, där man i
första hand säljer kläder, för den
allra största ökningen. Nyckeln
till ökningen är man helt enkelt
gjort en större ingång till butiken, vilket inneburit att passagerarna lättare hittar dit.
– Att vi gjorde en större öppning har inneburit att vi passerade fjolårets försäljning redan
i augusti. Nu går outlet-butiken
så bra att vi ska bygga ut den i
vinter, från cirka 130 till 180 kvadratmeter.

Stolta över skördemeny
När vi åker Rosella i slutet av september märker vi även att man
är väldigt stolta över den specialkomponerade skördemeny som
fartygets köksmästare tagit fram
och som serveras i à la carten.
I vanliga fall serverar man i
princip samma saker som på de
övriga fartygen, men just denna
meny är något unikt för Rosella.
Flera lyfter fram hur bra respons
menyn fått, inte minst blåmusselsoppan med simpa. Trerättersmenyn, som egentligen består
av sex rätter, känns långt ifrån
de halvfabrikat man åtminstone
tidigare väntade sig få på ett passagerarfartyg.
Längre ner i kafeterian verkar

även den eviga frågan om priset
på köttbullarna, samt om de ska
vägas eller inte, ha avgjorts.
– Vi införde ju en våg och på
senare tid har vi testat små och
stora tallrikar i stället. Det visade
sig att folk tyckte lite bättre om
de små och stora tallrikarna än
att väga maten, men vi tyckte
själva att det blev lite för komplicerat. Så nu har vi gått in för ett
fast pris på maten i stället och responsen har varit jättebra.

Ett tufft byte
Hur länge Rosella fortsätter på
rutten vet ingen. Bo Limnell säger att man har alla planer klara
fram till 2019, så innan dess lär
det i alla fall inte ske några förändringar. Han säger sig heller
inte sakna gamla Ålandsfärjan.
– Det var ett tufft byte. Jag
minns när jag såg Ålandsfärjan
tuffa iväg för sista gången ut mot
Kobba Klintar, då kom det nog
en liten tår. Men det händer mer
på Rosella, det finns mer att jobba med här.
Att det inte blev något nybygge
tycker han heller inte är så viktigt.
– Sist och slutligen är det ändå
personalen, mjukvaran, som
skapar stämning och trivsel ombord.
Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637
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» Notiser

Foto: Ida Jansson

Birger Jarl
fick ny ägare
Ms Birger Jarl, som seglade mellan Stockholm
och Mariehamn i över 30
år, har fått en ny ägare.
Det är den självutnämnda
”superentreprenören och
mångmiljonären” LeifIvan Karlsson som köpt
fartyget.
Birger Jarl har de senaste
åren fungerat som vandrarhem och tanken är att
hon ska fortsätta med det.
Enligt den nya ägaren ska
fartyget rustas upp till ett
”nöjescenter” och fungera
som hotell, vandrarhem
och bar vid sin kajplats
i Stadsgården. Man ska
även erbjuda lunchkryssningar. (FR)

Rekorddåligt
år för containersjöfarten
Allt pekar på att den globala containersjöfarten inte
växer alls i år, vilket innebär att branschen är inne
i sitt sämsta år sedan den
ekonomiska krisen 2009.
Under hösten har fraktraterna mellan Kina och Europa legat långt under den
nivå som anses hållbar.
Hanjin Shipping, en av
världens största rederier,
har redan ansökt om konkurs och enligt Wall Street
Journal menar flera experter att flera konkursen kan
ligga runt hörnet. (FR)

Maersk delas
upp i två
Den danska rederijätten
Maersk har drabbats hårt
av krisen inom den globala
fraktsjöfarten och oljeindustrin. Detta har nu fått
styrelsen för rederiet att
besluta om att bolaget ska
delas upp i två divisioner,
en som fokuserar på energi
och en på transport. Förändringen beskrivs som
den mest genomgripande i
rederiets över hundraåriga
historia. Uppdelningen
ska bland annat göra det
lättare för Maersk att köpa
upp andra bolag. (FR)

Autonoma fartyg
i Finland 2025
Sjöfartsindustrin i Finland har gått ihop för att
2025 kunna driva helt förarlösa fartyg i Östersjön.
Det första pilotprojektet
handlar om lastfartyg och
i det ingår bland annat
storföretag som Wärtsilä
och Meyer Turku. Statliga
Tekes står för cirka hälften
av finansieringen. (FR)

Det kinesiska containerfartyget Cosco Shipping Panama blev det första att passera genom den breddade Panamakanalen som öppnades den 26 juni, två år efter
tidsplanen. Foto: Panamakanalmyndigheten

Förstorad Panamakanal
äntligen öppnad för trafik
En av världens viktigaste sjöfartsleder, Panamakanalen
har de senaste nio åren byggts
om och förstorats på sju ställen. Transportkapaciteten fördubblas när större fartyg kan
passera.
Panamakanalen invigdes 1914
för att skapa en genväg mellan
Atlanten och Stilla Havet. Före
det tvingades fartygen runda
Sydamerika och dess beryktade
sydspets, Kap Horn, vilket ofta
innebar mycket svåra väderförhållanden.
Kanalen har i takt med den
växande trafiken blivit för trång
och länge skapat förseningar.
Den byggdes ursprungligen för
att klara 80 miljoner ton årligen,

men 2010 passerade fartyg på
totalt 300 miljoner ton. Under
perioden december-mars har
väntetiden för passage ofta varit
en vecka.

Två års försening
Efter en folkomröstning inleddes en omfattande utbyggnad
och modernisering 2007. Planen
var att den förnyade kanalen
skulle vara klar till 100-årsjubileet, men arbetet har försenats
av strejker, kostnadsdispyter och
tekniska problem.
Panamakanalens båda mynningar har fördjupats och den
inre farleden i Culebra har breddats till 218 meter och muddrats.
Dessutom har Gatunsjöns yta
höjts med 45 centimeter.

Nya större slussar har byggts i
kanalens båda ändar. De är 427
meter långa, 55 meter breda och
18 meter djupa. På Stillahavssidan är det nya slussområdet 6,1
kilometer långt.

Effektivare transporter
Tack vare ombyggnaden kommer väsentligt större fartyg att
kunna passera den 77 km långa
kanalen, vilket innebär att lastkapaciteten fördubblas.
Den nya maxlängden ”New
Panamax” är 366 meter jämfört
med 294 tidigare. Maximala
bredden 49 meter mot 33 och
maxhöjden, som begränsas av
en bro, är 57,9 meter.
Flera hamnar längs den amerikanska ostkusten från Georgia

till New York har uppgraderats
för att kunna ta emot de större
fartygen.
Den förnyade Panamakanalen
invigdes den 26 juni. Projektet
har kostat omkring 5,3 miljarder
dollar, varav de nya slussarna
står för 2,2 miljarder.
Lönsamheten baseras på en
trafikökning på två procent samt
att kanalavgifterna stiger med
3,5 procent per år, vilket beräknas ge en avkastning på 12 procent på lång sikt.
Den statsägda kanalen står för
fem procent av Panamas BNP
och den nio år långa ombyggnaden har skapat 30.000 arbetsplatser.
Text: Jonny Mattsson

Nattskiftet ska göra Tallink säkrare
Tallink Silja inleder ett samarbete med den ideella organisationen Nattskiftet för att öka
säkerheten ombord.
– Tallink Silja ser mycket
allvarligt på samtliga anmälda
fall av övergrepp som rapporteras ombord på våra fartyg,
säger vd Marcus Risberg i ett
pressmeddelande.
De senaste åren har våldtäkter
och misstänka våldtäkter ombord på fartyg som trafikerar
mellan Finland och Sverige fått
stort uppmärksamhet i media. I
ett av de mer uppmärksammade
fallen åtalades fyra unga män
för en gruppvåldtäkt under en
studentkryssning på Silja Galaxy
i våras. Under sommaren fri-

Tallink Silja inleder ett samarbete med den ideella organisationen Nattskiftet
Foto: Ida Jansson
för att öka säkerheten ombord. 

kändes männen av Stockholms
tingsrätt.
I mitten av september meddelade Tallink Silja att man inleder
ett samarbete med Nattskiftet,
en ideell organisation som bildades 2014 och som jobbar för

att skapa en tryggare atmosfär i
natt- och festivallivet. Bland annat sker detta arbete genom att
man utbildar volontärer, så kal�lade nattkompisar, samt att man
försöker ”normalisera civilkurage”.

Nattskiftet ska nu utbilda Tallink Siljas personal samt vara
med under speciella arrangemang ombord.
– Vi hoppas att vår närvaro
skapar en större känsla av trygghet hos passagerarna, kommenterar Lisen Andréasson Florman, som grundat Nattskiftet.
I pressmeddelandet påminner samtidigt Tallink Silja om de
rutiner och handlingsplaner för
trygghet man alltid har, bland
annat ingen alkoholförsäljning
i taxfreen på utresan under studentkryssningar och ”utbildning
av personal avseende omhändertagande av misstänkta våldtäktsoffer”.
Fredrik Rosenqvist
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Vid årsskiftet väntas allt
arbetet i Kapellskär vara färdigt. 
Foto: Stockholms
hamnar

Automatiska bomm
av nyheterna i Kap
”Systemet är uppkopplat mot rederierna och om du
har bokat resan och
uppgett rätt registernummer öppnas
bommarna automatiskt. Om du
inte har bokat blir
det stopp och du
måste vända om,
men då finns det
förstås möjligheter
att komma i kontakt med personal i
hamnen.”

Inom en snar framtid måste
alla som vill resa med bil på
Rosella boka i förväg. Nya
helautomatiska bommar ska
nämligen se till att obokade
bilar inte ens slipper in på
hamnområdet i Kapellskär.
Sedan Viking Lines ss Viking
lade till i Kapellskär för första
gången i maj 1960 har trafiken
till hamnen, belägen på en udde
på Rådmansö cirka 90 kilometer
nordost om Stockholm, gått i vågor.
När Rederi Ab Slite gick i konkurs 1993 upphörde nästan all
trafik till hamnen över en natt.
Lilla Ålandsfärjan stod för samtliga anlöp och Kapellskär hamnade i något som enbart kan beskrivas som ett långsamt förfall.
Men det svängde. I slutet av
1990-talet inledde i tur och ordning Silja Line, Finnlink och
Tallink trafik till hamnen. För
ett antal år sedan gav dessutom
ägaren Stockholms hamnar
direktiv om att Kapellskär tillsammans med Nynäshamn ska
avlasta Stockholm från godstrafik. Det är just denna ökning
av godstrafik som gjort att man
de tre senaste åren satsat på att
bygga en i princip helt ny hamn.
– Den senaste gången vi bygg-

Peter Lundman säger att man var tvungen att bygga om i Kapellskär på grund av den ökande godstrafiken.

de en ny kaj i Kapellskär var
1980, så det börjar bli ett tag sedan. Godsflödet i hamnen ökar
och vi hade inte längre någon
möjlighet att utvecklas. Därför
insåg vi att vi var tvungna att
bygga ny kapacitet för att kunna
växa och leva upp till direktiven från våra ägare, säger Peter
Lundman, driftchef i Kapellskär.

Allt klart vid årsskiftet
Arbetet inleddes med att man
började muddra i september
2013, det vill säga för nästan exakt tre år sedan. Till årsskiftet
beräknas allt arbete i hamnen
vara klart.
– Vi har byggt en 245 meter
lång ny pir, med två nya kajlägen. Vi har muddrat totalt

Foto: Staffan Lund

265.000 kubikmeter och sänkt
djupet i hela hamnen till nio
meter. Dessutom har vi skapat
ungefär 80.000 kvadratmeter
ny hamnyta. Vi har även satsat
mycket på ett elektroniskt styrsystem, ett intelligent trafiksystem.
Även om det mesta man bygger är till för den ökande gods-

trafiken kommer de som reser
med Rosella att märka av vissa
förändringar framöver. Ett exempel är det nya intelligenta trafiksystemet där en kamera läser
av registernumret på de bilar
som kommer in i rondellen på
väg ner mot hamnområdet.
– Systemet är uppkopplat mot
rederierna och om du har bokat
resan och uppgett rätt registernummer öppnas bommarna au-
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Foto: Stockholm hamnar

i Kapellskär.
n trängs på en ganska liten yta

Fartyge

mar en
pellskär
tomatiskt. Om du inte har bokat blir det stopp och du måste
vända om, men då finns det
förstås möjligheter att komma
i kontakt med personal i hamnen.
Systemet ska införas gradvis
under hösten och vintern, men
på sikt är alltså tanken att alla
som ska åka med Rosella måste boka för att överhuvudtaget
komma in på hamnområdet.
När incheckningen för bilpassagerare blir helt automatisk är däremot osäkert.
– Vi har förberett oss för detta
och personligen tror jag att det
kommer. Det största hindret är
säkerhetsreglerna. Man kan ha
automatisk incheckning, men
sedan måste man ändå ha en
människa längre fram som kontrollerar att du är du, eftersom
både vi och rederierna måste
veta vem som åker, när de är
födda och vilken nationalitet de
har.

Automatiska bommar
Bakgrunden till bland annat det
intelligenta trafiksystemet och
de automatiska bommarna är
myndighetskrav på ökad säkerhet.
– Tidigare har vi fått viss dispens från kraven på separatio-

nen av farligt gods med hänvisning till att vi ska bygga nytt,
men nu går inte det längre.
Förutom att man i och med de
nya systemen får bättre kontroll
över vem som rör sig i hamnområdet blir även hanteringen av
just farligt gods säkrare.
– Under 2015 körde vi 81.000
ton farligt gods genom Kapellskär, där det handlar om allt
från ammunition till radioaktiv
last. Tidigare har hamnen varit
helt öppen och man har först
vetat var de farligt gods varit när
det rullat ombord på fartygen.
Med det nya systemet vet vi var
vi har det farliga godset redan
när transporten ligger på E18.
Om Kapellskär får så kallade
alkobommar är däremot inte säkert än.
– Trafikverket har fått i uppdrag att utse tre till fem hamnar
som ska få alkobommar, så vi
avvaktar och ser vilka det blir.
Vi vill ha dem, men då måste
en myndighet i form av tullen
eller kustbevakningen finnas
på plats i närheten, annars blir
bommarna inte effektiva.

Två påseglingar första dagen
Vi tar på oss reflexvästar och
skyddshjälmar och leds ut på
den splitternya 245 meter långa

Den första dagen den nya piren var i bruk seglade två fartyg in i den.

Foto: Staffan Lund

Den gamla piren ss Viking lade till vid 1960 finns fortfarande kvar i Kapellskär.

Foto: Staffan Lund

piren, som får den 186 meter
långa ms Liverpool Seaways att
se liten ut.
– Den är anpassad för att
kunna ta emot de största ropaxfartygen som finns, som Stena
Germanica.
Längst ut på den nya piren är
däremot en av de stora fendrarna rejält tilltufsad.
– Vi hade två påseglingar den
första dagen piren var öppen,
säger Peter Lundman och skrattar lite uppgivet.
Trots detta skönhetsfel utgör
piren en stor kontrast till den

medfarna kaj där ss Viking lade
till för första gången för drygt
56 år sedan. Den gamla kajen
står fortfarande kvar i södra änden av hamnen.
Något annat som är medfaret
är vägen ner till Kapellskär.
– Den är i uruselt skick. De
ska rusta upp hela vägen, men
det har dragit ut väldigt på tiden. Senast i går fick jag besked
om att det inte blir byggstart i
år. Kanske har man börjat oroa
sig för att vägen inte klarar all
belastning från den ökande
godstrafiken och att man därför

måste göra mer än man först
tänkt sig.
– Planen är att bygga en så
kalla två plus ett-väg in till
Norrtälje. För vår del skulle
man gärna få bygga en två plus
två-väg. Det går inte att köra
lika breda transporter och det
kan bli svårare för räddningstjänsten att komma fram om
det händer en olycka på en del
av vägen där det bara finns en
fil.
Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637
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Kristian Metsälä har sytt inredningar till båtar och bilar länge, men det är först p senare tid han börjat ägna sig åt det på heltid.

Foto: Daniel Eriksson

Pillandet är en form
av terapi för Kristian

Pill & trill är nystartat företag
som bland annat klär om båtdynor. Kristian Metsälä säger
att han mest startade företaget som en form av terapi, men
nu är han i färd med att öppna
en ny verkstad i Hammarland.

Allting i livet slits, men fina båtstolar, dynor och sängar kan lätt
förlora sin lyster om det inte tas
om hand på rätt sätt och skyddas från väder och vind. Speciellt på en lite finare båt vill man
inte att sunkiga soffor drar ner
helhetsintrycket och därför väljer många att klä om sitt marina
möblemang med jämna mellanrum.
Kristian Metsälä beskriver sig
själv som en mångsysslare. Han
är utbildad fritidspedagog, men
har ägnat sig åt allt från musik
till att vara bilmekaniker. Sin första bil klädde han om i unga år.
– Jag är helt självlärd. Jag köpte min första bil redan när jag
var 14. Jag bodde i Jämtland, så
det var för kallt för att köra moppe och så många poliser fanns
det inte där. Jag fick en idé om
att fixa upp bilen. Jag märkte
snabbt att jag hade för dåligt tålamod för att hålla på med plåt
och lackering, utan insidan blev
bäst.

Fick problem med leder
Att Kristian Metsälä startade Pill

allt som går att sy: kläder, möbler, bilsäten och kapell.
– De största jobben är båtdynor och kapell, men jag får även
in mycket möbler. Mest jobbar
jag åt privatpersoner, men jag
jobbar också åt Eckerölinjen
och Birka. Sedan samarbetar
jag även med lagerhotellet ute i
Hammarland.

» Personligt

Satsar på ny verkstad

Många möbler från båtar är i så dåligt skick att de måste få en helt ny klädsel
och stoppning.
Foto: Daniel Eriksson

& trill i april i år hänger samman
med att han fick problem med
lederna och behövde ägna sig
åt något som inte var så tungt
fysiskt.
– Detta är det första renodlade företaget jag har som sysslar med dessa saker. Jag började
mer av ett rekreativt syfte. Jag
blev sjukskriven från mitt vanliga jobb och behövde något att
göra för att inte frysa fast i tanken på att bli krympling. Så jag
började för att hjärnan inte ska
spöka, men uppenbarligen finns
det en marknad eftersom folk

fortsätter höra av sig.
Just dynor från båtar säger
han ofta innebär ganska mycket
arbete eftersom de är i så dåligt
skick.
– Det är faktiskt ett ganska
äckligt arbete. Det är vanligt
med mögel i båtar, speciellt
stolar från 80- och 90-talet har
många sömmar och veck där det
samlas mycket vatten. Man ser
inget på utsidan, men de är helt
ruttna inuti. Så av dem blir det i
princip en helt ny möbel.
Han klär inte bara om detaljer
i båtar, utan tar sig an i princip

I vårens nummer av Sjöliv fanns
det ett reportage från just Ab
Svedens vinterförvaring av båtar i Hammarland där enorma
ekipage från i första hand Stockholm förvaras och servas under
vintern. Eftersom han jobbar så
mycket med möbler och inredningsdetaljer från dessa båtar
ska han öppna en ny verkstad
vid lagerhotellet.
– Det blir en stor hall med rejäla utrymmen. Då slipper jag
också frakta allt jobb därifrån hit
till min lilla verkstad i Ämnäs.
Det rör sig ofta om ganska stora
saker som ska kläs om.
Så det som i våras började som
en form av terapi håller sakta
men säkert på att utveckla sig till
något ganska seriöst.
– Allt hänger på hur marknaden ser ut, men jag ska försöka
satsa på detta.
Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637

Kristian Metsälä
Ålder: 41.
Född: Jämtland.
Bor: Ämnäs.
Gör: Driver Pill & trill.
Familj: Sambo och tre barn.

”De största jobben
är båtdynor och
kapell, men jag
får även in mycket
möbler. Mest jobbar
jag åt privatpersoner, men jag jobbar
också åt Eckerölinjen och Birka.”
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Leading expertise to maximize safety
and optimize energy

Mer LNG,
mindre utsläpp
Svenska Trafikanalys
har nyligen släppt en
rapport som undersöker hur svaveldirektivet
påverkat utsläppen av
olika partiklar och gaser.
En slutsats är att utsläppen av koldioxid inte
minskat men däremot
har, föga överraskande,
mängden svaveloxid i
luften minskat rejält.
Man konstaterar också
att en övergång till LNG
minskar partikelutsläppen kraftigt. (FR)

Bulevarden 46
00120 Helsingfors
Finland

Tel
Email
web

+358 (0)9 622 6060
thunship@thunship.fi
www.thunship.fi

Entrust your passenger vessels
with Bureau Veritas

Mercury Deals kampanj!
Byt in din utombordare
mot en ny och få

upp till 1000 euro rabatt!
Vid beställning av

Åland Guide
maila till:
info@budbil.ax

Mercury 15-20 hk: 200€
Mercury 25-30 hk: 300€
Mercury 40-50-60 hk: 500€
Mercury 80-100-115 hk: 750€
Mercury F150 hk: 1000€
Kampanjen pågår till 30.10

Auktoriserad Mercury & Mercruiser service
Västansunda byaväg 143
tel. 32111/0400-947 501 • www.mitec.ax

Visit us at: www.veristar.com
www.bureauveritas.com

Move Forward with Confidence
Marine
Industry
I n s p e c t i o n & Ve r i f i ca t i o n i n s e r v i ce
Health, Safety & Environment
Construction
Certification
Government Services & International Trade

ECAP propeller by MMG

MARITIME

EXPERTISE IS KNOWING
WHICH DETAILS MAKE
ALL THE DIFFERENCE

When you’re designing and building a new ship or offshore structure, DNV GL provides much more
than just regulatory compliance. With strong, long-term relations not only with owners and operators,
but also with shipyards, suppliers and designers in all major shipbuilding regions, we help to realize
the optimal vessel for your operations.
Can you afford anything else?
Learn more at dnvgl.com/maritime
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ALLT ELLER 
Niklas Andersson och Tommy Karlsson började med att volta i sitt första offshore-lopp i båtracing, med motorproblem som följd. Men trots sommarens
eskapader ligger Team Rookie Racing trea i svenska mästerskapsserien.
– Vi nådde vårt mål, det är vi nöjda med, säger Tommy Karlsson.

D

et började som en kul
grej och i den andan
har Niklas Andersson
och Tommy Karlsson
fortsatt sin resa inom båtracing.
– Vi lär oss mer och mer saker
vi kan bättra på hela tiden, säger Niklas Andersson.
Den åländska duon lägger ner
mycket tid på att skruva, speciellt efter att motorn fick problem med bränslepumpen efter
volten i det första loppet.
– Vi trodde att det skulle ta
slut där och då, att en hel vinters arbete var förstört, men
den klarade sig och vi är glada
över att den hållit så bra, säger
han.
Trots att de kände sig mörbultade efter incidenten har de
förtsatt med båtracing och lyck-

ats ta sig till tredje plats i svenska mästerskapsserien.
– Det var det vi hade som mål,
men mest har vi sett det som en
kul grej och försökt att inte komma sist i alla fall, säger Tommy
Karlsson.
Duon är inte särskilt lättstressad, trots missade starter och
tajta rutter.
– Tiden har gått så snabbt och
det roligaste med alltihop är alla
människor vi lärt känna på vägen. De som tävlar i vår klass är
väldigt roliga och hjälpsamma.
Vi har också fått många upplevelser som vi annars inte skulle
ha haft, säger Niklas Andersson.

Ett test
Första året såg de mest som ett
test och om de ska ställa upp

”Vi trodde att det
skulle ta slut där
och då, att en hel
vinters arbete var
förstört, men den
klarade sig och vi
är glada över att
den hållit så bra.”
igen nästa år återstår att se.
– Det kommer att vara fler ekipage nästa år och bli en internationell klass. Vi får se om vi får
allt färdigt till dess, säger Niklas
Andersson.
– Det skulle vara kul att köra
åtminstone något lopp, men det

är egentligen allt eller inget som
gäller, säger Tommy Karlsson.
I och med att tävlingen blir
internationell kommer konkurrensen bli hårdare, till exempel
genom norska och brittiska deltagare.
– Vi får se vad som händer helt
enkelt, säger Niklas Andersson.

Fler ålänningar
Mellan tävlingarna borde de
egentligen fara och träna, men
det blir lite mer i sista minuten.
– Ibland har det varit på håret
att vi fått i båten till start, säger
Tommy Karlsson med ett skratt.
Innan hade båda ett stort båtintresse, men ingen av dem hade
kört offshore-lopp förut.
– Det är en viss teknik, det är
inte som en vanlig båt. Den är

märkbart smal och man följer
med på ett annat sätt. Det smäller mycket och är inte särskilt
bekvämt, säger Niklas Andersson
med ett skratt.
– För åskådarna ser det kanske
inte så häftigt ut, men för den som
sitter i är det en rolig tävlingsform,
fyller Tommy Karlsson i.
De hoppas att andra ålänningar ska ta upp båtracing, eftersom
de fått mycket stöd och hjälp på
vägen från andra båtintresserade.
– Tidigare var det här en större
sport på Åland, hoppas den kan
bli det igen, säger Niklas Andersson.
Text: Linnea Friman
linnea.friman@alandstidningen.ax

Foto: Privat
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 INGET
för Team Rookie Racing

Här är Team Rookie Racing på väg att göra en vurpa i det första loppet.

Såhär såg det ut när båten måste bogseras efter att den slog runt. ”Vi trodde
en hel vinters arbete var förstört”, säger Niklas Andersson.

Klart
för start!
”Inget lopp är
det andra likt”,
säger Tommy
Karlsson.
Om Tommy Karlsson och Niklas Andersson i Team Rookie Racing är med nästa
år återstår att se.
Foto: Theresa Axén

Tommy Karlsson och Niklas Andersson kunde inget om båtracing innan, ändå har de nått sina mål i tävlingarna.
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Så förbereder du båten 

Kondens och korossion i snurror kan undvikas genom olika knep, berättar
Tommy Ölund och Fredrik Andersson.

Hösten är här och det börjar bli dags
att ta upp båten ur sjön.
Spara tid i vår och förbered båten så
mycket som möjligt för nästa säsong
redan nu, tipsar experterna.
Oavsett om båten körs in i varma
lokaler eller täcks över med presenning inför vintervilan, finns
en del moment som varje båtägare först behöver gå igenom.
– Det handlar om att förbereda båten så den klarar vinterförvaringen helt enkelt. Bland
annat uppstår alltid kondens
på vintern, har man en täckt båt
kanske det kan vara en idé att
placera någon form av fuktuppsugning i båten, säger Niclas Johansson, båtförsäljare vid Byggvaruhuset.
När båten är upptagen är det
en god idé att gå igenom skrov
och däck, tvätta, kontrollera och
reparera eventuella skador.
– Om båten behöver målas om
på våren sparar man mycket tid
på att tvätta den ordentligt redan på hösten, så att smuts inte
hinner torka in för mycket.
Den som har kapell på båten
kan med fördel ta bort det och
förvara det torrt för att minimera
risken för mögel. Samma sak
med eventuella andra textilier,
kuddar och flytvästar.
Brandsläckaren kan under
hösten lämnas in för sin årliga
service så det är gjort till våren,
men återplaceras i båten över
vintern. Inte heller plottrar eller
lod behöver tas in.
– De är gjorda för att klara
vinterförvaring. Men är de lätta
att plocka bort kan man naturligtvis göra det, säger Niclas Johansson.

Andvänd sunt förnuft
Folk med större båtar som inrymmer till exempel toaletter
har ytterligare moment att tänka
på.
– Alla system ska vara tömda
på vatten eller genomkörda
med glykol så att inget fryser
sönder.
Den som driver någon utrustning med gasol bör också ta för
vana att kontrollera slangar och
leta efter torrsprickor för att säkerställa att inget läckage finns.
När det väl är dags att ställa
upp båten behöver man vara

De vanligaste problemen med snurror som lämnas in på verkstaden är
bränslerelaterade, berättar Tommy
Ölund och Fredrik Andersson. Här
testkör de en snurra vilket kräver sitt
vattenkar.

”Det är viktigt både
hur båten står och
hur den täcks. Står
den under bar himmel är det viktigt
att beakta att det
kan komma snö.
Mycket snö. Och då
behöver täckningen
klara snölast.”
noggrann. Börja med att skruva
ur dyvikan.
– Det är viktigt både hur båten
står och hur den täcks. Står den
under bar himmel är det viktigt
att beakta att det kan komma
snö. Mycket snö. Och då behöver täckningen klara snölast.
Niclas Johansson påpekar
också att det inte går att stöda
konstruktionen för vinterförvaringen på vilka delar av båten
som helst.
– Som kapell, det håller inte
att bygga vinterförvaring från,
utan på stadiga, fasta punkter på
båten.

– Alla har ju sunt förnuft och
det räcker långt.
Det spelar ingen roll om man
väljer att palla upp båten eller förvara den på trailer, båda
fungerar bra.
– Det är viktigt att ha bra understöd för att inte skada skrovet. Och se till att undvika slagsida, annars får du kanske vat-

tenansamlingar på någon sida
vilket aldrig är bra. Det viktiga är
att bygga och täcka in så båten
klarar väder och vind.
Beträffande det tekniska finns
några viktiga saker att tänka på,
säger Fredrik Andersson, vd för
Brink Tec som servar bland annat båtmotorer.
– Om man inte lämnar in mo-

torn på höstservice ska man
åtminstone se till att sötvattenspola den. Det varierar lite hur
man gör beroende på om man
har en inom- eller utombordare,
men de med utombordare kan
absolut göra det själv, säger han.
Spolningen görs för att rengöra motorn från saltvatten som
bidrar till korrosionsskador.
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inför vinterförvaringen

Tommy Ölund
och Fredrik Andersson på Brink Tec rekommenderar regelbunden
service av båtsnurror. Det
finns dock en del saker
varje båtägare själv
kan göra.

– Men det är nog lite si och så
med att folk gör det, många tar
nog bara upp båten och ställer
den.
Batterierna ska laddas och sedan förvaras frostfritt. Vidare kan
byte av olja, impeller och bränslefilter, smörjande av smörjpunkter och annat behöva göras.
– Det beror lite på hur tekniskt

lagd man är. Men vi rekommenderar att man lämnar in båten
varje år på service, antingen på
hösten eller våren, säger Fredrik
Andersson.
Ett sätt att rensa ur motorn är
att vid sista körningen för säsongen tillsätta bränslestabilisator i tanken.
– Det motverkar kondensbild-

ning i bränslesystemet och är
korrosionsskyddande.

Undvik gammalt bränsle
En av de vanligaste orsakerna till
verkstadsbesök för båtägare, är
motorer som får bränslerelaterade problem.
– Det är viktigt att byta bränsle
inför den nya säsongen, att man

inte kör vidare på fjolårets. Men
det är bäst att inte tömma tanken
förrän på våren.
Både Fredrik Andersson och
Niclas Johansson är överens om
att det lönar sig att göra så mycket underhåll av båten som möjligt
på hösten.
– På våren är det så mycket annat som ska göras och verkstä-

derna har långa köer. Det är fint
väder, det är lika bra att göra ett
bra grundjobb nu, säger Niclas
Johansson.
Text: Malin Henriksson
malin.henriksson@alandstidningen.ax
tel: 26 640

Foto: Jacob Saurén

jacob.sauren@alandstidningen.ax
tel: 26 667
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Så tog Sverige fram det gl

Genom den AIS-data som Sjöfartsverket samlar in med sina basstationer i land har man en komplett bild av den
kommersiella trafiken i Östersjön.

AIS, som gör det möjligt att följa fartygs rörelser till havs,
har inneburit ett stort steg framåt för bland annat sjösäkerhet, trafikledning och sjöräddning. Vi besökte Sjöfartsverket
i Norrköping, som spelade en nyckelroll i att systemet togs
fram och blev en global standard inom sjöfarten.
Alla som jobbar inom sjöfarten
och de flesta som rör sig på sjön
eller är intresserade av vad som
händer på våra vatten har någon
gång kommit i kontakt med det
så kallade Automatic Identification System, AIS. I korthet går
systemet ut på att fartyg som är
utrustade med en AIS-transponder sänder ut information till
andra fartyg med transpondrar
samt till basstationer i land och
satelliter.
Bland annat sänder fartygen
ut en positionsrapport som förutom GPS-koordinater innehåller fart, kurs, girhastighet och
tid. Fartyget som håller hög fart
eller girar sänder ut denna rapport varannan sekund, fartyg
som ligger för ankar bara var
sjätte minut. Dessutom sänder
transpondern ut så kallad statisk
och ruttbaserad information, till
exempel destination, beräknad
ankomsttid, djupgående och
last.
För alla fartyg med en dödvikt
på över 300 ton är det obligatoriskt med en AIS-transponder,
men även även många betydligt
mindre fartyg och fritidsbåtar är
utrustade med så kallade klass
B-transpondrar. Dessutom har
man monterat transpondrar på
vissa sjömärken, dels för att de
ska skicka ut data om väder och
vind, dels för att man ska kunna
se deras position både från fartygen och från land för att kunna
övervaka dem.
Systemet gör bland annat att
alla med ett elektroniskt sjökort
av bättre modell kan hålla koll
på samtliga större fartyg både
där man befinner sig eller var
som helst på jorden. Oberoende
av väder eller höga berg som
skapar radarskugga ser man var
fartygen befinner sig, vart de är

”Till exempel blir
det lättare att utreda sjöolyckor.
Utan AIS vet vi
bara att ett fartyg
står på land, inte
vad som hänt
innan.”
på väg och vilken hastighet de
håller.

Undvika kollisioner
Johan Winell är chef för systemteknikgruppen på Sjöfartsverket.
Han berättar att anledningen till
att man i Sverige inledde försök
med att utveckla ett system för
positionsbestämning till sjöss
var för att undvika kollisioner till
havs.
Som ett exempel tar han en av
världens mest ökända olyckor,
där Andrea Doria och ms Stockholm kolliderade i Atlanten den
26 juli 1956. 46 personer omkom
i olyckan som berodde på en rad
missförstånd om det andra fartygets storlek, fart och manövrar.
– Om dessa fartyg hade haft
AIS hade de direkt kunnat se vad
det andra fartyget gjorde och
kollisionen hade aldrig uppstått.
– Förutom att undvika dessa
typer av kollisioner på öppet
hav som beror på att fartygen
missuppfattar varandra ger AIS
möjlighet för fartyg att se varandra trots att de hamnar i radarskugga på andra sidan av
höga öar. Oxdjupet i Stockholms
skärgård är en plats där AISsändare är en förutsättning för
att kunna se varandra. Även hög
sjö och mycket vind ger en rörig

radarbild, så även i dessa förhållanden har fartyg historiskt haft
svårt att se varandra.
Johan Winell berättar också att
man såg en stor användning av
att samla in data om alla fartygsrörelser med basstationer i land.
– Till exempel blir det lättare
att utreda sjöolyckor. Utan AIS
vet vi bara att ett fartyg står på
land, inte vad som hänt innan.
Med AIS kan vi se vad fartyget
haft för sig innan olyckan. Vi vill
också kunna samla in data om
trafikmönster, så vi kan se var vi
har så kallade hotspot och junctions. Om vi märker att det är
mycket trafik på ett ställe kanske
vi till exempel måste införa mer
övervakning.

Ett svenskt system
I dag används systemet globalt,
men från början var det till största del ett svenskt system.
– De första försöken med AIStranspondrar gjordes 1991 i ett
samarbete mellan Sjöfartsverket och en del industriaktörer.
Då skickade vi meddelanden
genom en militär länk som vi
lånat av försvaret, sedan under
1990-talet utvecklades GPS ganska snabbt. 1993 beställde vi tio
GPS-transpondrar till ett antal
passagerarfartyg i Göteborg.
Parallellt med att ta fram tekniken jobbade man för att få resten av världen att inse fördelarna
med det system man höll på att
ta fram.
– Mellan 1994 och 2000 argumenterade man för systemet i
IMO (Internationella sjöfartsorganisationen). Drivande i den
här frågan var Bosse Tryggö och
Benny Pettersson, som numera
är bosatt på Brändö på Åland.
– Samtidigt började Sjöfartsverket bygga upp ett nät av bas-

stationer för att kunna ta emot
signalerna i land och i slutet av
1990-talet hade vi ett nationellt
nät. Här kan man säga att det
system som skulle bli AIS föddes och jag vill påstå att Sjöfartsverket hade en stor roll i denna
utveckling. Man höll på med ett
liknande system i USA, men det
svenskutvecklade teknikförslaget segrade till slut.
Som så mycket annat när det
gäller säkerhet och övervakning
kom genombrottet efter den 11
september 2001.
– Efter terrorattackerna lossnade det internationellt. Man
insåg att fartyg som man inte har
koll på innebär en stor möjlighet för terrorister att föra in saker i landet med båt. I sin jakt på
terrorister förstod USA att man

måste kunna se var alla fartyg
befinner sig, så över en natt antogs det liggande svenska förslaget som man jobbat med i IMO
länge. Kravet infördes dessutom
väldigt snabbt, vilket är ovanligt när det handlar om sjöfart.
Redan 2002 kom kravet att alla
nybyggen på över 300 dödviktston måste utrustas med en AIStransponder och från och med
2005 gäller detta krav samtliga
fartyg, nya som gamla.

Självorganiserande dataflöden
Tekniken bakom systemet är inte
helt lätt att förklara för en reporter som med nöd och näppe förstår sig på sin egen dator, men Johan Winell gör ett försök. En AIStransponder består av ett antal
komponenter. Den har antingen
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lobala positionssystemet

Johan Winell
förklarar att man
valt att sätta AIStranspondrar på vissa
sjömärken, bland annat
för att hålla koll på att
de inte sliter sig.

en GPS- eller DGPS-mottagare
som bestämmer fartygets position.
Transpondern är även kopplad
till fartygets övriga system, som
gyro, elektroniska sjökort och så
vidare. Transpondern sänder och
tar sedan emot data på VHF-kanalerna 87 och 88 som är fredade
för systemet. Sättet datatrafiken
organiseras på kanalerna är baserade på ett svenskt patent.
– Det bygger på en teknik med
självorganiserande dataflöden
som Håkan Lans kom på. Varje
utsändning innehåller information om när, det vill säga i vilken
”slot”, nästa datapaket sänds ut.
Informationen om upptagna
slots sparas av alla transpondrar
som uppfattar utsändningen och
lediga slots används i stället för

kommande utställningar.
Detta gör att flera fartyg inte
sänder ut datapaket samtidigt,
vilket skulle göra att de krockade med varandra. Utrymmet på
dessa VHF-kanaler är begränsat,
men om trafiken är för stor sorteras de fartyg med de största
geografiska avståndet alltid bort
först. Detta gör att räckvidden på
vilka fartyg man ser kan variera,
men man ser alltid de fartyg som
befinner sig i den omedelbara
närheten. Samma teknik används inom flygtrafiken.

Säljer informationen vidare
Johan Winell säger att man i dag
skulle ha mycket svårt att klara
sig utan den data som de 40 basstationer i land samlar in från fartygen i svenska vatten.

– Datan lagras på två ställen,
här och i Göteborg. Så om det här
huset brinner ner finns fortfarande all data sparad i Göteborg.
Dessutom har vi dubbla servrar
på båda ställen om något skulle
hända.
Förutom att Sjöfartsverket själv
använder all data man samlar in
säljer man även den vidare.
– Vi säljer datan till privata aktörer under vissa förutsättningar,
vi vill inte att den ska användas
för shipspotting utan för att höja
sjösäkerheten eller effektiviteten
inom sjöfarten. Sedan är förstås
även försvarsmakten och kustbevakningen intressenter i systemet.
– På senare tid har man även
börjat ta emot AIS-data via satelliter för att få täckning på världshaven. Det är två privata aktörer

som tar emot denna data och säljer den vidare och i dag tror jag de
täcker in hela världen.
Denna data ska inte jämföras
med tjänster som Marine Traffic,
som bygger på att frivilliga sätter
upp AIS-mottagare där de bor.
Informationen som kommer från
Sjöfartsverket och liknande aktörer är mycket mer tillförlitlig.
Jag använder mig av appen Seapilot till sjöss, var kommer AISdatan i den från?
– De använder sig av vår data. Skälet till att vi säljer AIS-data till dem
är att appen bidrar till ökad sjösäkerhet. Så AIS-datan på din telefon
är mycket tillförlitlig, den svaga
länken är uppkopplingen mellan
din telefon och Seapilots server.
Är systemet perfekt, eller skulle
man kunna ta fram ett bättre

med dagens teknik?
– Man skulle kunna bygga upp
informationsöverföringen på ett
annat sätt med dagens teknik för
att kunna föra över mer data på
kortare tid och öka kapaciteten
i länken. En sådan kommande
teknik, med avsevärt högre
hastighet i dataöverföringen
är VDES (VHF data exchange
system) som nu utvecklas och
testas på andra VHF-kanaler än
AIS-kanalerna. Utvecklingen
sker internationellt och Sverige
bidrar med förhoppningen att
VDES blir en kommande världsstandard för maritim datakommunikation mellan fartyg och
mellan fartyg och land/satellit.
Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637
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Trots att Ålands
hav och Stockholms skärgård
är hårt trafikerad finns det
fortfarande
områden som
inte sjömätts
alls eller åtminstone inte sedan
1800-talet.
 Foto: Sjöfartsverket

När man sjömätte denna del
av Stockholms
skärgård fick
man en rejäl
överraskning. De
handlodningar
som gjorts 100
år tidigare hade
helt missat stora
grynnor.


Foto: Sjöfartsverket

Nu kartläggs
Östersjöns
okända botten
Just nu pågår två parallella projekt där flera länder samarbetar
om att sjömäta stora delar av Östersjön.
– Det första du måste veta när du rör dig på sjön är var du är
och hur mycket vatten du har under båten, säger Benjamin Hell,
projektledare för Famos.
De som vill få havets djup att
låta spännande brukar säga att
vi vet mer om yttre rymden än
vad som döljer på havets botten.
Enligt Benjamin Hell på Sjöfartsverket finns det absolut en sanningshalt i uttalandet.
– Vi vet faktiskt mer om topografin på Mars än om Östersjöns
botten. Andra planeter kan man
kartlägga med elektromagnetiska metoder, men det går inte
med havsbotten. Man behöver
skicka ut fartyg med ekolod som
kör av och an, det är extremt
tidskrävande och dyrt.
Ute på världshaven har man
inte så stor praktisk nytta av att
veta hur botten ser ut, men att
ha en bra bild av Östersjöns botten är en fråga om liv och död.
Innanhavet är tätt trafikerat,
mycket grunt och eftersom havet är så ungt är botten väldigt
kuperad.
– Som en jämförelse är Medelhavet betydligt djupare och

har mindre trafik i förhållande
till sin yta. En plats som har liknande förhållanden är Melackasundet mellan Malaysia och
Singapore. Östersjön är extremt
grunt jämfört med världshaven,
där hälften av Östersjön har ett
djup på mindre än 42 meter.
Mediandjupet på världshaven
är 100 gånger större, så ute på
oceanerna spelar det oftast ingen roll om man har sjömätt eller
inte.
– Vi ser också att trafiken rör
sig i princip överallt över hela
Östersjön. Två tredjedelar av
havets yta trafikeras hela tiden
och alla som navigerar behöver
underlag i form av sjökort eller digitala system på bryggan.
Eftersom delar av Östersjön är
täckt med is under vintern kan
man inte alltid navigera efter de
utmärkta farlederna, utan måste
köra på ytor som ligger utanför.
Därför måste det finnas stora
ytor med bra dataunderlag.

Rött ska bli grönt
Trots att tillgången på tillförlitliga sjökort är så viktigt är bara
ungefär hälften av Östersjön
sjömätt med moderna metoder.
Resten av havsbotten är kartlagd
genom handlodning och vissa
delar är helt outforskade. Problemet med handlodningarna
är att det är väldigt långt mellan
mätpunkterna, så mellan dessa
punkter vet man inte hur botten
ser ut.
Magnus Wallhagen, produktionschef för sjögeografi på Sjöfartsverket, visar ett exempel
från en sjömätning man gjort i
Stockholms skärgård. De tidigare lodpunkterna är utmärkta
med gröna prickar och mellan
dessa prickar reser sig flera stora
krön.
– I det här området trodde
man att djupet var tio meter,
men det visar sig vara knappt
fyra, säger han.
Vi får också se en karta över

Östersjön där områden man inte
vet hur botten ser ut är markerade med rött. Utanför de stora
farlederna är det mesta rött.
– De ytor den kommersiella
sjöfarten trafikerar på vill vi ha
gröna senast 2020, även om
deadlinen ser olika ut för länderna som är med i Famosprojektet.
Efter det återstår alla kustområden och områden som är grundare än tio meter, som handelssjöfarten inte är intresserad av.
I det här projektet har vi bara
finansiering för att mäta handelssjöfartens farleder, men när
det är klart måste vi titta på de
grundare områdena också, säger
Benjamin Hell och fortsätter:
– På samma gång är Famos
den största satsningen på sjömätning sedan 1800-talet, då
man mätte extremt mycket där
värnpliktiga rodde ut och gjorde
handlodningar. Ambitionsnivån
är så pass hög att vi inte klarar
det med våra vanliga resurser,

därför har vi bett EU om hjälp
och sökt medel för att klara finansieringen. Sammanlagt ska
sju stater mäta 100.000 kvadratmeter havsbotten.

Squateffekten
Resultaten av Famosprojektet
kan få stor ekonomisk betydelse
för rederier som har trafik i Östersjön, både genom att fartygen
kan ta mer last och förbruka
mindre bränsle.
– Du vill kunna lasta ett fartyg
så mycket som möjligt. Om du
kan lasta det så det går en decimeter djupare kan det vara väldigt värdefullt. I dag lägger rederierna på stora säkerhetsmarginaler eftersom man inte vet med
säkerhet var man befinner sig i
höjdled i förhållande till botten.
Så som en del av detta projekt
tittar vi även på möjligheterna
för vertikal satellitpositionering.
Om du verkligen vet var du befinner dig i förhållande till bot-
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Magnus Wallhagen och Benjamin Hell
förklarar att all djupdata
Sjöfartsverket får fram inte
med automatik får offentliggöras, utan försvaret kan ha
synpunkter på vad som ska
förbli hemligt.
Foto: Staffan Lund

ten kan du köra med mindre
marginaler utan att säkerheten
blir sämre.
Förutom att fartygen kan
lasta mer genom att köra där
havet är som djupast innebär
ett större djup även att fartygen
drar mindre bränsle. Benjamin
Hell plockar upp ett papper och
blåser det för att visa hur de så
kallade squateffekten fungerar.
– Om skrovet kommer nära
botten sugs skrovet ner i vattnet ännu mer, vilket innebär att
motståndet ökar. Så om man
kör i så djupt vatten som möjligt minskar bränsleförbrukningen. På sträckor där det är
grunt kan man också minska
förbrukningen genom att sakta
ner eftersom mer gas i princip
bara genererar vågor, inte högre fart.
Mer data om hur havsbotten ser ur är också värdefull för
många andra branscher.
– Den kan användas till allt

”Vi vet faktiskt mer om topografin på
Mars än om Östersjöns botten. Andra
planeter kan man kartlägga med elektromagnetiska metoder, men det går inte
med havsbotten. ”
möjligt. Om ni till exempel
vill bygga en vindkraftpark på
Åland måste ni se var det finns
rätt djupintervall. Eftersom
havsnivån stiger måste man
modellera för översvämningar,
och då måste man känna till
bottentopografin.

Samarbete med LR
Förutom Famos samarbetar
även Sjöfartsverket med Ålans
landskapsregering och Stockholms läns landsting om att
sjömäta de vatten skärgårdstrafiken i Stockholm och på Åland
använder sig av.
– Vi har länge haft en diskus-

sion med Waxholmsbolaget
som driver kollektivtrafiken i
skärgården. Där de trafikerar är
det inte bra sjömätt och de vet
att de inte kan lita på sjökorten, utan använder sig av fasta
märken i land. Men det känns
inte bra att de elektroniska sjökorten de har inte stämmer. Ju
yngre befälhavarna blir, desto
mer förlitar de sig dessutom på
ny teknik, säger Magnus Wallhagen och fortsätter:
– 2014 fick vi nys om Baltic
Interreg-programmet, som ju
kräver att man ska samarbeta
med ett annat land kring Östersjön. Så vi tog kontakt med

Benjamin Hell säger att stora delar
av Östersjön inte sjömätts sedan
1800-talet och då skedde det för
hand.

det finska trafikverket, men de
tyckte att projektet var för litet
och lokalt så de hänvisade oss
till Åland. Vi hade några möten

med landskapsregeringen och
kom fram till att vi hade samma
problematik och bestämde oss
att söka pengar.
Förutom att uppnå en säkrare sjöfart säger Magnus Wallhagen att kollektivtrafiken till
sjöss även kan hitta smartare
vägar om man har större kunskaper om havsbotten.
– Situationen är bättre på
Åland än här. För Ålands del
har man större fokus på att hitta snabbare vägar inom ramen
för kortruttsprojektet.
Sjömätningarna började i år
och fortsätter nästa år. De nya
data man får fram används till
att successivt uppdatera sjökorten.
– Hittar vi allvarligare saker
annonserar vi om det i Underrättelse för sjöfarare.
Fredrik Rosenqvist

fredrik.rosenqvist@alandstidningen.ax
tel: 26 637

IPTV-Large
och valfritt
Viasat-paket
gratis i en
månad!

Du som besöker vår butik under
Open by Night är med i utlottningen av
en Asus surfplatta!
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Passa på att prova IPTV-Large och
valfritt Viasat-paket gratis i en månad
Fredagen den 30 september är det Open by Night och vi har butiken öppen till kl. 20.00.
Marcus Mäkynen från Viasat är på plats från och med kl. 15.00 och berättar
om Viasat-paketen, vilket passar just dig?

VIASAT GULD, VIASAT SPORT, VIASAT ENTERTAINMENT,
VIASAT FOTBOLL, VIASAT ISHOCKEY, VIASAT GOLF.
Erbjudandet gäller endast under Open by Night!

Storagatan 6 • ÖPPET: Vardagar: 9.30–17.30, Lör: 11–14
www.alcom.ax • tfn +358 (0)18 23 500

