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Eckerökoncernen 2017 i korthet


Omsättning 233,2 miljoner €



Rörelseresultat 15,6 miljoner €



Anställda i medeltal 1140 personer



Passagerare 3,1 miljoner
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Eckerös 5 affärsområden

Eckerö Line
bedriver
passageraroch lasttrafik
mellan
Helsingfors
och Tallinn.

Birka Cruises
bedriver
kryssningstrafik
mellan
Stockholm och
Mariehamn.

Eckerö Linjen
bedriver
passagerartrafik
mellan
Grisslehamn och
Eckerö samt
erbjuder olika
turism- och
reseprodukter.

Williams
Buss
bedriver
linje- och
chartertrafik.

Eckerö Shipping
bedriver ro-ro
trafik med
inriktning på
exportindustrin

Koncernstaber & support
Ekonomi & Finans

IT
System

Personal

Inköp och Affärsutveckling
Fleet
Logistik
Management

Trafikområden
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Fartygsflotta
M/S Finlandia
Byggd :2001, Daewoo Shipbuilding & Heavy Machinery Ltd., Sydkorea
Längd: 175 m Bredd: 27,6 m. Fart: 27 knop. Kapacitet: 2.080 passagerare.
Frakt: 610 bilar (1808 fraktmeter).
I trafik för Eckerö Line Ab, Helsingfors – Tallinn.

M/S Eckerö
Byggd :1979, Aalborg Værft A/S, Aalborg, Denmark
Längd: 121 m Bredd: 24,5 m. Fart: 20 knop. Kapacitet: 1.630 passagerare.
Frakt: 265 bilar (515 fraktmeter).
I trafik för Eckerö Linjen Ab, Eckerö – Grisslehamn.

M/S Birka
Byggd: 2004, Aker Finnyards Oy, Raumo, Finland
Längd: 177 m. Bredd: 28 m. Fart: 21 knop.
Kapacitet: 1.800 passagerare, 715 hytter/1.800 bäddar
I trafik för Birka Cruises AB, Mariehamn – Stockholm.

Ro-Ro Flotta
Exporter
Levererad: 1991
Dödvikt: 5 765 ton
Chartrad till Holmen Paper AB

Shipper
Levererad: 1992
Dödvikt: 5 755 ton
Chartrad till Holmen Paper AB
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Väderberoende lastsäkring till sjöss
Systematiskt lastsäkringsarbete –
Operationella aspekter
Regelverk för lastsäkring ombord
•
•
•
•

Lastsäkringsmanual (Cargo Securing Manual)
uppgjord enligt internationella regler under IMO.
Manualerna är granskade och godkända av
flaggstatens myndighet (TS/Trafi).
T.ex. ms Finlandias lastsäkringsmanual är nyligen
uppgjord enligt ”den svenska modellen”.
Ms Eckerö och ms Finlandia trafikerar inom s.k. LWHA
område, 1,7 m respektive 1,9 m signifikant
våghöjdsområde.

Exempel på väderberoende lastsäkring av fordon i olika
nivåer beroende på förväntad våghöjd (Finlandia CSM).
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Beslutsunderlag för Befälhavaren – Prognosticerade våghöjder
- Meteorologiska institut; prognoser från SMHI och FMI
- Observationsstationer och ODAS vågbojar
- Skräddarsydda meteorologiska tjänster; FMI Ilmanet och Sjöfartsverkets app ViVa

Väderberoende lastsäkring till sjöss
Regelefterlevnad och Samverkan
• RoPax fartyg inom EU trafik granskas noggrant av myndigheter
- Enligt det s.k. Värdstatsdirektivet 1999/35/EC utförs två myndighetskontroller varje år. En
”Annual-specific survey” samt en ”In-service survey” där dokumentation, rutiner och
operationella kontroller ingår. Utförs i enlighet Paris MoU avtalets regler och
uppföljningssystem.
- Årliga säkerhetsbesiktningar från flaggstatens myndigheter och klassningssällskap.

• Samverkan mellan rederier inom
näringen sker i huvudsak under paraplyorganisationen Svensk Sjöfart.
- Aktuella frågor och regelutveckling diskuteras i olika forum och arbetsgrupper fortlöpande.
- Svensk Sjöfart är normalt kontaktytan mot myndigheterna och övriga intressenter.
- Viktigt att hålla befälet och personalen ombord informerade inom området.
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Väderberoende lastsäkring till sjöss
Uppföljning av lastskador och proaktivt arbete
för att förebygga skador och incidenterStatistik 2013-01-01 till 2018-07-01
FINLANDIA
I trafik Helsingfors-Tallinn. Ca 48 Nm per resa vilket tar ca 2,5 tim, i område med 1,9 m
signifikant våghöjd. Under tidsperioden 2013-01-01 till 2018-07-01 har hon kört 8695 st resor.
1 st väderrelaterad lastskada har skett under denna tidsperiod.
Kommentar: denna skada var en personbil som rörde på sig i dåligt väder, primärt var orsaken
att föraren hade lämnat bilen utan växel i och handbromsen var inte på. Bilen var helt i
enlighet med lastsäkringsmanualen osurrad.
ECKERÖ
I trafik Åland-Grisslehamn. Ca 25 Nm per resa vilket tar ca 1 tim 45 min, i område med 1,7 m
signifikant våghöjd. Under tidsperioden 2013-01-01 till 2018-07-01 har hon kört 10293 resor
0 väderrelaterade lastskador.

• Förebyggande operationellt arbete
•
•

Utbildning; Idag ställs högre krav på utbildning för fartygspersonal.
STCW A-V/2.5 Utbildning i passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovintegritet.

• Systematiskt utveckling av säkerhetsarbetet
•
•

Försäkringsbolag engagerar sig i högre utsträckning i frågor gällande säkerhet och
lastsäkerhet.
ISM-avvikelserapportering vid olyckor och tillbud. Distribution av ”Lessons learned”
internt och ”Safety Alerts” via myndigheter och branschorganisationer.

• Rutiner och samråd mellan fartyg (BFH) och rederi
•
•

Rutiner vid bristfälliga fordon och enheter vid lastning.
Begränsningar vid dåligt väder och/eller tekniska brister ombord.

• Samarbete med transportörer och åkerier för att säkerställa att
last inuti lastbärare är tillfredställande säkrat
•
•
•

Stor del av fraktkunderna har avtal med rederiet och med vilka man har nära samarbete
och öppen kommunikation.
Vid större projekt diskuteras transportsäkerhet och övriga frågor på förhand.
Djurtransporter.

6

Väderberoende lastsäkring till sjöss
Säkerhetsaspekter vid säkring av last på ett
kryssningsfartyg och ropaxfartyg
• Förutom last hanteras stora mängder övriga varor på fartyg
•
•
•
•

Reservdelar, verktyg och maskiner på däcks- och maskinavdelningen
Proviant, tax-free varor och övriga försäljningsartiklar
Tvätt
Avfall och sopor

• Säkerhetsaspekter att ta i beaktande
•
•
•
•
•

Personsäkerhet for besättning och passagerare om varor rasar.
Brandsläckningsutrustning, brand-detekteringssystem och larmanordningar.
Utrymnings- och evakueringsvägar.
Livräddningsutrustning, säkerhetsskyltar och symboler, low-location lightning (LLL)
Vattentäta dörrar, semi-vattentäta dörrar och brand dörrar.
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Tack för
uppmärksamheten
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