
 
Sveriges Skeppsmäklareförening  

(The Swedish Shipbrokers’ Association) 
 

  

 Nr 6 2022 sid 1 

 www.swe-shipbroker.se 

 

 

 

 

Nr 6 2022     2022-06-22 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

SKEPPSMÄKLARNYTT 
 

 
Årsmöte: ny ordförande & tre nya i styrelsen 
Aktiva medlemmar i råd och arbetsgrupper 
Fredrik Hermansson – vår nya ordförande 
Almedalsvecka med fullspäckat sjöfartsprogram  
EMSWe-gruppen i full sving  
Nya isbrytare säkrar Norrlandsinvesteringar 
Donsö shipping meet – fullträff i strålande sol  
Kalendarium 
 
 
 

 



 
Sveriges Skeppsmäklareförening  

(The Swedish Shipbrokers’ Association) 
 

  

 Nr 6 2022 sid 2 

 www.swe-shipbroker.se 

 

 

 

ÅRSMÖTE: NY ORDFÖRANDE & TRE NYA I STYRELSEN  
 
Vårt årsmöte blev ändå något utöver det vanliga, då vi konfererade på trevliga Steam 
Hotel i Västerås och som vanligt började dagen med lunch och många glada kramar.  
 
Det märks att vi alla längtat efter att träffas igen! 
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 Efter lunchen blev det guidad tur genom hamnen med Mälarhamnars vd Carola 
Alzén vid mikrofonen innan vi for vidare till ABB för en spännande föredragningen om 
deras verksamhet inom sjöfarts- och hamnområdet.  
 
Det var många av oss som tappade hakan lite grand när vi insåg hur stora ABB är 
inom hamninfrastrukturområdet, världen över. Det var också fascinerande att se vad 
en robot är kapabel till, i både stort och smått. 
 

 
 
Under själva föreningsstämman blev det framförallt stor omsättning i styrelsen med 
inval av tre nya ledamöter och byte på ordförandeposten. 
 

 
 

- Jag sa redan från början att jag bara skulle stanna som ordförande i två år, men just 
idag känns det beslutet lite förhastat, sa en rörd Eric Hjalmarsson när föreningens 
nya  ordförande Fredrik Hermansson tackade av honom efter totalt sju år i styrelsen. 
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Förutom Eric Hjalmarsson avgick också Gustav Bergman för Södra som nu suttit 
sina maximala sex år och Göran Lissel för Norra som lämnar efter tre år i styrelsen 
för att gå i pension. 
 
De nya styrelseledamöterna är: 
Norra kretsen: Fredrik Pettersson 32, Nautic Shiping AB, Gävle  
Östra kretsen: Mathias Wideroth 59, Scanlog, Stockholm. 
Södra kretsen: David von Platen 43 år, Wagenborg Shipping AB, Malmö 
 

 Fredrik Pettersson 
 

- Jag har jobbat som skeppsmäklare i över tio år, säger Fredrik Pettersson som 
började som anställd på Nautic Shipping, företaget som han nu äger till 100 procent.  
 
- Jag ser mig själv som ansvarstagande med högt fokus på noggrannhet och service. 
Med mina 12 år i branschen har jag samlat på mig en del nyttig erfarenhet och varit 
med på en utvecklande resa. Tänker främst på MSW som vuxit fram med helt nya 
rutiner. Jag hoppas kunna följa och kanske få vara med att tycka till om nästa fas 
(EMSWe) som är under uppbyggnad. 
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 Mathias Wideroth 
 

- Jag hoppas att min erfarenhet av internationell logistik i allmänhet och internationell 
shipping i synnerhet kan bidra till styrelsens arbete på ett sätt som skapar värde för 
Skeppsmäklareföreningen och dess medlemmar, säger Mathias Wideroth på 
Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) 
 
- Under min karriär har jag arbetat med de flesta aspekter av såväl lolo- som 
rorosjöfart, och både med linje- och trampsjöfart som befraktare, befraktningsmäklare 
och lastägare/speditör. Dessutom har jag som grundare och arbetande 
styrelseordförande i Scanlog även på nära håll stiftat bekantskap med både 
linjeagent- och klareringsverksamheten. Just nu är jag framförallt förtroendemäklare 
för Svensk Kärnbränslehanterings fartyg m/s Sigrid. 
 

 David von Platen 
 

 - Jag är en 40+:are med fokus på innovation, försäljning och affärsutveckling samt 
såklart förflyttning av stora saker på vattnen, säger David von Platen på Wagenborg 
Shipping AB i Malmö. 
 
- Intresset för sjön upptäckte jag redan som tonåring, vilket sedan växte när jag 
utbildade mig till sjöofficer efter värnplikten. Efter tio år i flottan karriärväxlade jag och 
utbildade mig på Chalmers inom Sjöfart och Logistik, följt av en examen inom ICS. 
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Därefter började jag som fartygsagent hos Österbergs Skeppsmäkleri i Trelleborg 
innan jag ett tag drev eget skeppsmäkleri. Nu arbetar jag på Wagenborg.  
 
- Jag är även en frekvent anlitad tutor inom ämnena Shipping business och Dry 
cargo chartering och hoppas kunna stärka fokuset på utbildning för att därigenom 
stärka statusen för skeppsmäklarna. 
 
Till ledamöter i valnämnden valdes:  
för södra kretsen Gustav Bergman, Bröderna Höglund, Kalmar 
för västra kretsen Johan Ehn, GAC Sweden AB, Göteborg  
för östra kretsen Eric Hjalmarsson, Thor Svecon Group, Västerås 
för norra kretsen Daniel Berglind, Thor Svecon Group, Gävle 
 
Till revisorer valdes Peter Andersson, Ferm & Olsson och Lena Kärnbratt, OP Ship. 
 

 
Nya styrelsen: Mathias Nilsson, Anna-Karin Ekman, Ida Kristoffersson, Fredrik Hermansson, Lisa 
Björklind, Fredrik Pettersson och Mathias Wideroth. David von Platen och Mårten Zetterberg saknas. 
 

AKTIVA MEDLEMMAR I RÅD OCH ARBETSGRUPPER 
 
I samband med vår föreningsstämma valdes även nya representanter till våra olika 
råd och arbetsgrupper.  
 
Auktorisationsrådet leds av Ida Kristoffersson, Luleå Agent AB; Befraktningsrådet 
av Lisa Björklind, Jönsson Novabolagen AB; Containerrådet av Fredrik 
Hermansson, Greencarrier Liner Agency Sweden AB; Farledsavgifts- och lotsrådet 
av Berit Blomqvist, liksom Kryssningsrådet, EMSWe-gruppen leds av Sofie 
Söderberg, TSA Agency Sweden AB och Tullrådet av Helena Nordh, Thor Svecon 
Group AB. Samtliga medlemmar i varje råd listas på hemsidan, se hela listan här. 

http://www.swe-shipbroker.se/Arbetsgrupper
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FREDRIK HERMANSSON – VÅR NYA ORDFÖRANDE 
 
- Jag är verkligen både stolt och hedrad över att ha blivit vald till ordförande för en så 
fin förening som Sveriges Skeppsmäklareförening, säger Fredrik Hermansson, till 
vardags vd på Greencarrier Liner Agency Sweden AB.  
 

 
 
– Jag vill fortsätta utveckla föreningen; det känns tydligt att vi är på våg mot rätt håll 
som en stark och välkänd aktör i det svenska sjöfartsklustret. Våra möten är alltid 
välbesökta och vi har nu vuxit ur våra tidigare möteslokaler och jag ser fram emot 
den nya lokalen för Sjöfartsentusiastdagen den 10 november. Det blir en happening i 
sjöfartssverige! 
 
– Våra Sjöfartsentusiaster blir också ständigt fler, vilket också känns som ett kvitto för 
att vi utvecklas åt rätt håll.  
 
Men han tillägger att det känns tyngre vad gäller att lyckas inom sjöfartspolitiken. 
 
– Alla sjunger sjöfartens lov, men trots alla vackra ord märker vi bara av ökade 
farleds- och lotsavgifter. Ärligt talat förstår jag inte hur vårt kansli orkar besvara alla 
dessa remisser som öses över oss, det känns ju ändå som om allt är beslutat och 
klart och mycket liten hänsyn tas till våra synpunkter. 
 
– Men vi fortsätter att trycka på. Till slut kanske politiker och myndigheter förstår att 
sjöfarten söker sig dit där de bästa förutsättningarna finns, det är inget självändamål 
att trafikera Sverige. Vill man ha mer avlastade vägar och järnvägar, då bör man göra 
allt annat än att höja kostnaderna. Egentligen kräver vi bara en enda sak - likvärdiga 
avgiftsprinciper för alla transportslag! 
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ALMEDALSVECKA MED SPÄCKAT SJÖFARTSPROGRAM  
 

Årets tema på den Maritima Mötesplatsen, som arrangeras under Almedalsveckan, 
är Konkurrenskraft Sverige. 
 
Maritima Mötesplatsen och alla seminarier öppnar måndagen 4 juli och pågår till och 
med onsdagen 6 juli. Tältet håller öppet även under torsdagen 7 juli fram till kl 13 och 
här kan man då ta en kaffe, slå upp sin dator eller ha ett möte. 
 
Den Maritima Mötesplatsen är ett samarrangemang mellan Maritimt Forum, 
Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Lighthouse, Sveriges Hamnar och 
Sveriges Skeppsmäklareförening. 
 
Tre gemensamma lunchseminarier med ett särskilt dagstema äger rum måndag till 
onsdag mellan klockan 11 00 och 12 00. 
 
I år tar vi pulsen på följande utskott 
4 juli: Trafikutskottet 
5 juli: Miljö och trafikutskottet 
6 juli: Utbildning och arbetsmarknadsutskottet 
 
Sveriges Hamnars Eric Tedesjö och Skeppsmäklareföreningens Berit Blomqvist 
inleder veckans lunchseminarium med följande deltagare från Trafikutskottet: 
 
Åsa Coenraads Moderaterna 
Jimmy Ståhl Sverigedemokraterna 
Teres Lindberg Socialdemokraterna 
Magnus Jacobsson Kristdemokraterna 
Mikael Larsson,  Centerpartiet 
Jessica Thunander  Vänsterpartiet 
Helena Gellerman,  Liberalerna 
 
 
MÅNDAG 4 JULI – KOMPLETT PROGRAM 
 

08.30 Maritima Mötesplatsen bjuder på frukost 

09.00 
Lighthouse 
Utan mer satsningar på sjöfartsforskning och innovation nås inga 
klimat- och hållbarhetsmål 

https://program.almedalsveckan.info/event/view/65495
https://program.almedalsveckan.info/event/view/65495
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10.00 
Föreningen Sveriges Sjöfart 
Klarar vi en kris? – Lärdomar från coronapandemin från sjöfarten 
och transportsektorn 

11.00 
Projektgruppen tar pulsen på trafikutskottet 
Vad blir sjöfartens trafikuppgift i framtiden? 

12.00 Maritima Mötesplatsen bjuder på lunch 

13.00 
Trafikverket, Stockholms Hamnar, Gotlands Tech 
Hur kan vi skapa gröna sjöfartskorridorer? 

14.00 
Vänersamarbetet 
Samverkan – nyckeln till ökad konkurrenskraft för sjöfarten? 

16.00 

Maritimt Forum, Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna, Lighthouse, 
Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Hamna 
Vilken roll spelar sjöfarten för de svenska maritima näringarnas 
konkurrenskraft? 

 

 
 
På måndagskvällen, efter alla seminarier, blir det mingel i trädgården. 
Vi brukar vara ungefär 300 personer från sjöfartsklustret som grillar och minglar.  
 
Anmälan måste ske i förväg! Anmälningslänk  Alla som älskar sjöfart är välkomna! 
  

https://program.almedalsveckan.info/event/view/64169
https://program.almedalsveckan.info/event/view/64169
https://program.almedalsveckan.info/event/view/65679
https://program.almedalsveckan.info/event/view/66356
https://program.almedalsveckan.info/event/view/65303
https://program.almedalsveckan.info/event/view/65378
https://program.almedalsveckan.info/event/view/65378
https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/434350457647405A477440
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TISDAG 5 JULI – KOMPLETT PROGRAM 

 

08.30 Maritima Mötesplatsen bjuder på frukost 

09.00 
Gotlandsbolaget & Uppsala Universitet 
Vätgasens roll för Sveriges omställning – hur snabbar vi på 
processerna? 

10.00 
Wärtsilä 
Vägen till fossilfri transportnäring är mer än tekniska lösningar 

11.00 
Projektgruppen tar pulsen på miljöutskottet och trafikutskottet 
När får vi fart på sjöfartens omställning? 

12.00 Maritima Mötesplatsen bjuder på lunch 

13.00 
Föreningen Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen 
Har vi råd att inte satsa på sjöfarten? 

14.00 
Maritimt Forum 
Rätt kontakt skapar grönare hamnmiljö 

15.00 
SSPA  
Har vi råd att inte spara energi? En vision för gotlandstrafik i 
en fossilfri framtid 

16.00 ABB 

17.00 

Maritimt Forum, Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna, Lighthouse, 
Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Hamnar 
Vilken roll spelar samhällsbyggnad, infrastruktur och grön 
omställning för de maritima näringarna? 

https://program.almedalsveckan.info/event/view/66302
https://program.almedalsveckan.info/event/view/66302
https://program.almedalsveckan.info/event/view/65931
https://program.almedalsveckan.info/event/view/64900
https://program.almedalsveckan.info/event/view/64191
https://program.almedalsveckan.info/event/view/66121
https://program.almedalsveckan.info/event/view/66257
https://program.almedalsveckan.info/event/view/66257
https://program.almedalsveckan.info/event/view/65411
https://program.almedalsveckan.info/event/view/65411
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ONSDAG 6 JULI – KOMPLETT PROGRAM 

 

08.30 Maritima Mötesplatsen bjuder på frukost 

09.00 
Transportföretagen 
Transportnäringen behöver rekrytera 130 000 – men hur löser 
vi det? 

10.00 
Svensk Sjöfart 
Hur flyter sjöfarten fram? Framtidens bränslen och 
framdrivningsmedel 

11.00 

Projektgruppen tar pulsen på utbildningsutskottet & 
arbetsmarknadsutskottet 
Hur ska vi stärka dagens och framtidens maritima näringars 
kompetenser? 

12.00 Maritima Mötesplatsen bjuder på lunch 

13.00 
Maritimt Forum, Nextgen Icebreakers 
Nya isbrytare – en gemensam svensk och finsk angelägenhet 

15.00 
Föreningen Svensk Sjöfart, Transportföretagen  
Hur säkerställes sjöfartens kompetensbehov i fred, kris och krig? 

16.00 

Maritimt Forum, Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna, Lighthouse, 
Sveriges Skeppsmäklarförening, Sveriges Hamnar 
Hur kan de maritima näringarna säkra en ljus framtid med 
kompetensutveckling och rekrytering? 

 

https://program.almedalsveckan.info/event/view/64264
https://program.almedalsveckan.info/event/view/64264
https://program.almedalsveckan.info/event/view/64170
https://program.almedalsveckan.info/event/view/64170
https://program.almedalsveckan.info/event/view/65230
https://program.almedalsveckan.info/event/view/65230
https://program.almedalsveckan.info/event/view/65358
https://program.almedalsveckan.info/event/view/64192
https://program.almedalsveckan.info/event/view/65417
https://program.almedalsveckan.info/event/view/65417
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EMSWE-GRUPPEN I FULL SVING  
 
Som ni vet håller EU på att förändra rapporteringsskyldigheten kring fartyg i EU:s 
farvatten genom den nya förordningen European Maritime Single Window 
environment (EMSWe) som ska träda i kraft i september 2022. Själva 
implementeringsfasen gäller dock till augusti 2025, eller kanske ännu senare. Många 
medlemsstater anser nämligen tidsramen redan nu som allt för snäv. Än så länge 
ligger den dock fast. 
 
Sveriges Skeppsmäklareförening har börjat förbereda sig för det som komma skall 
genom att tillsammans med Sjöfartsverket skapa en EMSWe-grupp.  
Gruppen har redan haft ett första möte tillsammans med bland andra Mikael Renz, 
som är ansvarig för implementeringen inom Sjöfartsverket. 
 

 
 
 
På mötet bestämdes bland annat att vi ska utse fyra representanter som i höst åker 
till Norrköping för ett möte där man mera i detalj ska gå igenom processerna så som 
de ser ut idag. Det blir Joakim Arnesson, OP Ship; Sofie Söderberg, TSA Agency; 
Anna-Karin Ekman, Bror Andrén och Daniel Grahed på Hasting Ship Services som 
åtagit sig uppgiften.  
 
På mötet restes också en mängd frågor, varav några snabbt besvarades efteråt av 
Sjöfartsverket. I de flesta fall blev svaret de tar frågan vidare in i utvecklingsarbetet.  
 
Det kommer att bli ytterligare möten under hösten, varav det den 11 november blir 
fysiskt i Göteborg. Sofie Söderberg på TSA är sammankallande för EMSWe-
gruppen. Om du vill läsa mer, finns EMSWe-förordningen på vår hemsida, här! 

http://www.swe-shipbroker.se/Dokument-lagar-och-f%C3%B6rordningar
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NYA ISBRYTARE SÄKRAR NORRLANDSINVESTERINGAR 
 
Äntligen har beskedet kommit - Sjöfartsverket får beställa två nya isbrytare, kanske 
till och med en tredje, om det behövs. 
 
Det stod klart när regeringen presenterade infrastrukturinvesteringarna i den 
nationella planen. Det är ett mycket glädjande besked, anser Sveriges 
Skeppsmäklareförening, Sjöfartsverket och kanske framförallt industrin i norr. 
 
Totalt fördelas 881 miljarder kronor till svensk infrastruktur för åren mellan 2022 och 
2033 och drar man bort de 82 miljarder som användarna betalar i trängselskatt, 
banavgifter och medfinansiering återstår 799 miljarder som fördelas på följande sätt: 
 
* 165 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga järnvägar 
* 197 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar  
* 437 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet. 
 
I det klubbade förslaget om medel avsatta till utveckling av transportsystemenet finns 
det alltså totalt 14 miljarder som går till sjöfartsinvesteringar. Det är alltså inte ens två 
procent av det totala, men ändå ett genombrott då det är första gången som 
investeringar i isbrytare finns i den här nationella planen. 
 

 
Aker Arctics design av nya isbrytare Fotograf/Källa: Aker Arctic 

 
- Beskedet från regeringen idag är mycket positivt. Moderna isbrytare är en 
förutsättning för att de enorma satsningarna på industrin i Norrland ska nå full effekt, 
säger Katarina Norén, Sjöfartsverkets generaldirektör. 
 
Nuvarande isbrytare i Atleklassen byggdes på 1970-talet och har passerat sin 
tekniska livslängd. För att näringslivet ska klara av att transportera gods till Norrlands 
hamnar året om krävs en fungerande isbrytning och dagens isbrytare kan endast 
bryta en ränna på 24 meter. Alla fartyg som är bredare än så behöver alltså 
assistans av två isbrytare. Framtida generationers isbrytare ska kunna bryta en 
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ränna på upp till 32 meter. När handelsfartygen ökar i storlek kommer i framtiden en 
isbrytare klara av att assistera dem. För att nå klimatmålen kommer de även att 
anpassas för fossilfria bränslen. Bränslevalet är dock ännu inte gjort, men 
förutsättningarna kommer att finnas för att möta framtidens krav. 
 
- Designen av nästa generations isbrytare är redan klar. Nästa steg är att nu påbörja 
upphandlingen, vilket vi nu är redo för, säger Katarina Norén. 
 
Planen innehåller även satsning på nya slussar för Vänersjöfarten och uppgradering 
av slussarna till Mälaren, samt muddringar i Luleå och Göteborg. 
 
- Sammantaget uppgår satsningarna på sjöfarten till över 14 miljarder kronor, vilket 
är en tredubbling av satsningarna på sjöfart inom ramen för nationell plan, jämfört 
med tidigare planer, sade infrastrukturminister Tomas Eneroth på regeringens 
presskonferens om den nationella planen. Han fortsatte: 
 
– Sedan jag tillträdde har det skett stora satsningar på sjöfart. Vi har en nationell 
samordnare, en transportstrategi och vi har satsat på hamnarna. Men vi ökar nu 
investeringarna ytterligare. Vi gör det för att mer gods behöver gå på järnväg och 
sjöfart, men också för att kunna avlasta infrastrukturen i hela landet. Vi behöver helt 
enkelt använda sjöfarten än mer, inte bara till exportnäringen utan faktiskt också till 
inrikes transporter. Vi satsar tre gånger så mycket på sjöfart i den här planen, jämfört 
med förra, sa Tomas Eneroth.  
Vi kan bara applådera beslutet! 

DONSÖ SHIPPING MEET – FULLTRÄFF I STRÅLANDE SOL 

    
Anders Borg sjöng sjöfartens lov i Missionskyrkan på Donsö, Peter Anderson, Gregor Loebbert och 
Gustav Jakobsen pustar ut efter mötet och Dan Sten Olsson höll tal under kvällens middag. 

Donsö Shipping Meet är en tillställning, bara att njuta av. Tillk en ö med sju rederier 
och 1 400 invånare vallfärdade alltså över 2 000 shippingentusiaster en dag i juni. 
Bara tanken på hur de fixade middagen för oss 1 800 personer, var en fröjd. 
Dessutom bjöd de in yrkesvägledare och skolelever så att de får lära mer och besöka 
ett sprillans nybyggt tankfartyg som låg vid kaj. Man bugar för engagemanget!  
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KALENDARIUM 
 
Augusti 
18   Styrelsemöte, i Viken 
31  Möte med gränspolisen om gränskontroller och 

gränsövergångsställen, i Göteborg. Ev blir det fler möten över 
landet. 

Juli 
4 - 6 Maritima Mötesplatsen, under Almedalsveckan. 
 
September 
6 Containerrådet har öppet möte med Yilport, i Göteborg 
7 Skeppsmäklarnas rekryteringsmingel för studenter som läser 

Internationell Logistik, i Klippan Göteborg.  
29   Världssjöfartens Dag.  
 
Oktober 
20 Webinarium med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och 

Kustbevakningen om förändringar vad gäller avfall, security, 
ATA/ATD och farligt gods. Save the date, mer info kommer! 

 
November 
10 Sjöfartsentusiastdagen, Göteborg. Save the date! 
11 EMSWe-möte, Göteborg. 
22-23 Momskurs, Göteborg. Save the date! 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/feV5BufQiaFT6d779
https://forms.gle/feV5BufQiaFT6d779

