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RepoRtage Utan Miranda skulle Balearerna vara 
utan gasol. Hon är nämligen det enda roro-fartyget 
som får transportera farligt gods till de populära 
turistöarna i Medelhavet.

Åländsk 
arbetshäst
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är Miranda är klar för avgång i Barce-
lona en lördagskväll i juli är hennes 
tre däck i vanlig ordning fullastade 
med så gott som allt som konsume-
ras men inte produceras på de popu-
lära turistöarna Mallorca och Ibiza.
En kvalmig dag med över 30 grader i 
skuggan följs av en för Medelhavet så 
typiskt varm kväll, där dagens hetta 
envist klamrar sig fast i fartygets däck 
och skott och AC-anläggningen får gå 
för högtryck.

Däcksmanskapet ombord kan pusta ut efter åter en 
bråd dag med tungt fysiskt arbete, helt exponerade för 
den gassande solen ute på väderdäck.

– Jag har druckit åtta halvlitersflaskor med vatten 
under dagens lastning. Man känner genast av om man 
får för lite vätska, säger lättmatros Albert Pihlström 
när han varvat ned med bastu och dusch efter arbets-
dagens slut.

Stora mängder gas
Trots hettan har lossning och lastning gått snabbt.

– Du får se upp, de kör som galningar, blev jag var-
nad innan jag gick ned på väderdäck för att ta bilder på 
lastningen.

Det gick onekligen undan när trailrarna en efter 
en drogs ut för att kort därefter ersättas med nya. Pihl-
ström och hans två kolleger, lättmatrosen Jani Söder-
berg och båsen Thomas Gustafsson, har tillsammans 
med fartygets tre spanska lashing crew surrat samman-
lagt 110 väg- och rolltrailrar.

De spanska surrarna, som tillhandahålls av 
befraktaren, tar hand om undre rum och huvuddäck, 
medan den egna besättningen surrar enheterna på 
väderdäck.

En stor del av lasten på väderdäck består av pro-
pangas – tusentals orangeröda gasolflaskor i olika stor-
lekar, samlade i ställningar som staplats på trailrar.

– På denna resa har vi lastat 20 enheter med propan. 
Det betyder sammanlagt 18 000 flaskor. Så gott som all 

N
”Jag har druckit åtta 

halvlitersflaskor med 
vatten under dagens 

lastning. Man känner  
genast av om man 

får i sig för lite vätska”

Surrning av gas. Båtsman Thomas Gustafsson, lättmatros Jani Söderberg och andre styrman Markus Koponen.
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Miranda avgår från Barcelona med 
18  000 flaskor gasol som däckslast. 
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Miranda stävar med ekonomifart 
mot Ibiza medan mörkret faller på. 
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Befälhavare Erik Koskinen på bryggan. Solen har just gått upp och lotsen ska inom 
kort stiga ombord.

gryning på Palmas redd. Staden håller på att vakna och Miranda hivar inom 
kort ankar för att gå in till sin kajplats.
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last på väderdäck är farligt gods, totalt blir det omkring 
700 ton, berättar Mirandas överstyrman Teppo Roos.

en prövoperiod
Åtminstone fram till årets slut kommer Miranda att gå 
i skytteltrafik mellan spanska fastlandet och ögruppen 
Balearerna. Det åländska rederiet Godby Shipping har 
tidsbefraktat fartyget till det spanska rederiet Acciona 
Trasmediterranea för trafik från Valencia och Barcelona 
till Balearenas huvudöar Mallorca och Ibiza.

Ursprungligen tecknade Godby Shipping ett tre 
månaders avtal med option på ytterligare tre och sedan 
sex månader.

– Den första tremånadersperioden var en prövo-
tid för att testa att båten och rederiet fungerar och 
att den bränsleförbrukning som blev utlovad faktiskt 
håller streck. Så tog man tremånadersperioden och 
så tog man sexmånadersperioden och jag påstår att 
orsaken är dels att vi har bra bränsleekonomi och 
dels att trafiken har fungerat. Det är ju en rätt utma-
nande trafik och det är spansk cabotagetrafik dess-
utom, så det begränsar ju litet vilka fartyg som kan 
köra. Det behövs EU-flagg och vissa spanska regler 
ska uppfyllas för att köra något som är spansk inri-
kestrafik de facto, säger Godby Shippings verkstäl-
lande direktör Dan Mikkola från kontoret i Marie-
hamn.

Nöjd linjechef
Det är bland annat möjligheten att ta farligt gods som 
för närvarande gör Miranda unik i denna trafik. Efter-
som hon är ett lastfartyg får hon lasta IMO-klassat gods, 
något som inte är möjligt på de ropax-färjor som också 
går i trafik mellan Spanien och Balearerna. Det är därför 
Miranda som förser öarna med bland annat propan – 
en vara som verkar ha strykande åtgång, åtminstone av 
lastmängden att döma.

Mirandas betydelse för godstrafiken till Balearerna 
bekräftas också av befraktarens linjechef Eva González 
Alonso, som jag träffar i hamnen i Palma de Mallorca. 
Hon har den beskrivande spanska titeln Supervisora 
Tráfico Palma de Mallorca.

Eva González Alonso är sjökapten till utbildningen 
och berättar att hon senast har seglat på Trasmediterra-
neas egna fartyg som överstyrman. 

– Det är inte så ovanligt med kvinnor som sjöbefäl i Spa-
nien. Inom rederiet finns omkring ett tiotal.

För ett par månader sedan flyttade Eva González 
Alonso från Barcelona till Palma för att ta över ansvaret 
för för trafiken till Mallorca. Miranda är bara ett av de 
fartyg som rederiet sysselsätter på denna led.

– Men Miranda är det enda renodlade roro-fartyget 
på linjen och får därför ta så gott som allt farligt gods. 
Det är därför vi behöver ett lastfartyg på linjen. I trafi-
ken till Balearerna har varken vi eller konkurrenterna 
för närvarande några andra roro-fartyg, förklarar Eva 
González Alonso.

Mest potatis
Eva González Alonso berättar vidare att Balearerna 
inte producerar så mycket mer än potatis. Godstrafi-
ken är därför kraftigt importdominerad och rederiets 
transporter till öarna omfattar betydande volymer. Den 
största ön Mallorca är också den största mottagaren av 
last, men i rederiets linjenät ingår också seglingar till 
Ibiza, Menorca och Formentera.

Den operative chefen Guillermo Pérez de Diego 
Elósegui, Jefe de Operaciones Portuarias de Palma de 
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”Den första tremånaders-
perioden var en prövotid 
för att testa att båten och 
rederiet fungerar”

Befraktarens linjechef Eva González Alonso och operative chef för hamn-
operationer Guillermo Pérez de Diego Elósegui i Palma de Mallorca.
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Mallorca, är likaså nöjd med Miranda.
– Trasmediterranea transporterar dagligen mellan 

300 och 400 lastenheter på huvudlinjen till Mallorca. 
Just nu är det högsäsong och denna volym transporte-
ras enbart av oss. Det finns andra färjelinjer också, men 
de har ingen Miranda, bara färjor, säger han förnöjt.

Han tillägger att en ny containerlinje visserligen 
precis har startats, men att den tills vidare har haft 

väldigt små volymer. De logis-
tiska systemen är åtminstone 
tills vidare helt uppbyggda kring 
rullande gods.

I en klass för sig
Miranda kan alltså sägas vara i 
en klass för sig på denna linje då 
hon sakta börjar röra sig ut från 
kajen i hamnbassängen i Barce-
lona. Totalt har hon drygt 3 000 
ton rullande gods ombord, vilket 
motsvarar genomsnittet för en 
normal resa från Barcelona eller 
Valencia till Balearerna.

Efter att fyra ståtliga kryss-

ningsfartyg lämnat Barcelona och basunerat ut sina 
avgångar med dova bölanden från tyfonerna smyger 
Miranda ut utan att någon egentligen noterar detta. Det 
åländska roro-fartyget är en arbetshäst, som inte gör 
mycket väsen av sig. Men om detta anonyma fartyg med 
hemmahamnen Finström i aktern inte skulle skyttla 
mellan fastlandet och öarna, så skulle hundratals tusen 
turister märka det mycket snabbt.

– Från Barcelona och Valencia transporterar vi i 
praktiken allt som behövs på öarna, mat dryck, bygg-
material, precis allting, påpekar Mirandas överstyrman 
Teppo Roos.

I Barcelona lossades omkring 110 enheter och las-
tades ungefär lika många nya. Ungefär halva lasten ska 
lossas följande dag i Ibiza och därefter fortsätter Miran-
da till Palma där resten lossas. De enheter som lämnar 
fartyget i hamnarna ersätts snabbt med nya innan far-
tyget avgår.

– Från Ibiza och Palma går det till stor del tomma 
containrar och trailrar till fastlandet. Men det går också 
ut en del gods från öarna, bland annat metallskrot och 
sopor.

Dubbelt så tungt
Under sin föregående långtidscharter, då Miranda skep-
pade finskt papper till Spanien för skogsbolaget UPM, 
lastade hon 7 000 ton per resa. Nu är alltså lastkapacite-
ten viktmässigt utnyttjad till mindre än hälften.

– Filmetrarna tar helt enkelt slut. Det händer ofta 
att allting inte ryms med och får gå med något annat 
fartyg. De enda gångerna det kan hända att det inte 
blir helt fullt är om hamnarbetarnas arbetstid tar slut 
innan all last är ombord. Vi kör fullastade även på vin-
tern, då är det väldigt mycket byggmaterial, informe-
rar Roos.

– Det är nog betydligt mer stress än i den tidigare 
trafiken mellan Finland och Spanien, där vi hade flera 
sjödagar. Förutom lastningen blir här väldigt mycket 
pappersarbete. Förr behövde man göra stabilitetsberäk-
ningar och lastplaner ett par gånger i veckan, nu ett par 
gånger om dagen. Det är också därför som jag inte går 
vakt utan enbart tar hand om lastningen.

Förste och andre styrman på Miranda delar på vak-
terna och går sex om sex. På dagen, när fartyget vanligt-
vis ligger i hamn, assisterar de överstyrman med last-
ningen under sin vakt. I praktiken innebär det att de 
övervakar lasthanteringen på väderdäck.

problemlösning
På Miranda är det i sedvanlig ordning överstyrman som 
gör upp lastplanen – en uppgift som kan stöta på ovän-
tade problem. 

– Ibland är det svårt om man inte får någon ordentlig 

Livsviktig turism
Den spanska ögruppen Balearerna 
har 1,1 miljoner fasta invånare. 
Under 2012 anlände 15,3 miljoner 
passagerare till Balearerna med 
flyg. Av dessa hade 4,6 miljoner 
rest från andra flygplatser 
i Spanien, 4,3 miljoner från 
Tyskland och 3,2 miljoner från 
Storbritannien. 
I färjetrafiken till och mellan 
öarna noterades drygt 500 000 
ankommande passagerare under 
2012. Öarna besöktes dessutom av 
1,3 miljoner kryssningspassagerare. 
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Metallskrot skeppas från öarna till fastlandet.
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lista över den kommande lasten från befraktaren så att 
man ens lite vet vad som är på kommande. Då blir det 
att planera samtidigt som man lastar.

I sådana fall blir det oundvikligt att skifta en del av 
lasten under de följande anlöpen. Det är också den tid-
vis bristfälliga kommunikationen som Roos ser som det 
största problemet ur hans synvinkel på denna trad – 
något som han sällan upplevde på samma fartyg då hon 
lastade i Finland.

– I allmänhet får vi ingen information alls. I Finland fick 
man alltid alla uppgifter, men här är det svårt att få fram 
dem. Det brister ibland i kommunikationen, kanske på 
grund av att så få talar engelska.

Men överstyrman ser ingen orsak att misströsta på 

grund av dylika kulturkrockar, man lär sig efter ett tag.
– Efter hand samlar man mer erfarenhet och lär sig 

förstå lokala system och tänkesätt.
– I början var det onekligen betydligt svårare. Nu 

börjar det rulla på. Man är helt enkelt tvungen att hitta 
på något och lösa problemen när de dyker upp. Huvud-
saken är ju ändå att man får lasten ombord.

antecknar dåliga surrningar
En annan skillnad är att lasten på kajen behöver kollas 
betydligt mer än i Norden. Vanligtvis är det surrningar-
na som inte får godkänt av överstyrman. Resonemanget 
är typiskt för ett befäl som från början skolats upp i en 
region med kvalitetssjöfart.

Noggrannhet och ett långt gående säkerhetstänkan-
de är kännetecknande för nordiskt sjöfolk och det ver-
kar sitta i ryggmärgen.

– Jag brukar anteckna de enheter jag inte godkän-
ner på en lista. I allmänhet blir det ganska många. 
Vanligtvis fixar de fram någon som gör mer surr-
ningar. Ibland gör de det inte, men försöker få 
ombord enheten i alla fall. De undrar nog lite över 

”I början var det onekligen 
betydligt svårare. Efter 
hand samlar man erfaren-
het och lär sig”
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Överstyrman Teppo Roos har varje dag fullt upp med lossning och lastning.
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om det verkligen behövs, men det är bättre att vara 
noggrann.

Lotsen ser på
Befälhavare Erik Koskinen manövrerar med van hand 
ut Miranda från hamnbassängen i Barcelona. Lotsen 
ser förstrött på, men kommer inte med några invänd-
ningar eller kommentarer. Han vet att befälhavaren 
känner hamnen väl efter otaliga besök och låter honom 
arbeta ostört. Bara några minuter senare tackar han för 
sig och försvinner från bryggan. En svart lotsbåt med 
gult däck närmar sig samtidigt fartygets babordssida.

– Lotssträckorna här är korta. Vi lämnar lotsen utan-
för vågbrytaren. Men vi tar lots i alla hamnar, eftersom 
det krävs att man ska kunna spanska för att få lotsa själv, 
säger Koskinen.

Utanför Barcelona rapporterar han till VTS vid Novem-
ber Buoy vid den norra inseglingsleden till hamnen och 
ställer in kursen i autopiloten till 190 grader. Stäven pekar 
nu mot Ibiza, som ännu ligger långt under horisonten.

– Här handlar det mest om navigering på öppet hav. 
Men det gäller att se efter fritidsbåtarna, i synnerhet i 
närheten av hamnarna, det finns gott av dem.

Erik Koskinen har arbetat inom Godby Shipping 
sedan 2000 och som befälhavare på Miranda sedan 
2008. Det mesta av den tiden gick Miranda i trafik mel-
lan Finland och Spanien med last av skogsprodukter. 
Att segla i skytteltrafik mellan Spanien och Balearerna 
är något helt annat även för befälhavaren.

– Det här är en intensiv trafik med mellan åtta och 
elva anlöp i veckan. Som längst blir det 12 timmars sjö-
resa mellan Barcelona och Ibiza. Det är en ganska tung 
linje, men å andra sidan så är vädret fint 90 procent av 
tiden.

Började i januari
Miranda inledde trafiken för Acciona Trasmediterranea 
den 6 januari 2013 och Erik Koskinen var med om att 
köra igång den.

– Det var verkligen en tid fylld av utmaningar. Det 
var mycket att ta reda på för att få allt och flyta och 
informationen var vanligtvis på spanska. Det är fort-
farande svårt att veta vart man ska vända sig för att få 
information man kommer in på något helt nytt.

Miranda är i hög grad självgående, och detta pas-
sar den finländska besättningens mentalitet ganska bra. 
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”Lotssträckorna är korta. 
Vi brukar lämna lotsen genast 

utanför vågbrytaren”

Varje hamnanlöp kräver lots. Befälhavare Erik Koskinen manövrerar in till kaj.



Miranda lägger till vid vid Muelles 
Comerciales i Palma de Mallorca.
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Lättmatros Albert Pihlström surrar 
en trailer fullastad med gasolflaskor. 
Trots att vädret för det mesta är strå-
lande surras lasten alltid ordentligt.
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Planeringen av trafiken sker vid befraktarens huvud-
kontor i Madrid. I övrigt har man väldigt lite kontakt, 
vilket kan tolkas att fartyget sköter sin uppgift enligt för-
väntningarna.

– Den enda information som vi får därifrån regel-
bundet är tidtabellen och någon gång kan det komma 
några ändringar i den. Ett par gånger har vi fått besök 
från rederiledningen i Madrid och då fördes samtalet 
med hjälp av tolk, säger Koskinen.

Nära till grand
Medan det ljumma nattmörkret sänker sig över Medel-
havet stävar Miranda med ekonomifart söderut. Hon 
ska ta lots utanför hamnen i Ibiza klockan sju följande 
morgon.

När Miranda passerar vågbrytaren vid inloppet till 
Ibiza på söndag morgon möter hon det konkurrerande 
färjerederiet Balearias färja Posidonia på dagens första 
tur från Ibiza till den mindre grannön Formentera. Den-
na korta färjeled på cirka 10 nautiska mil är livligt trafi-
kerad av främst mindre snabbgående katamaraner. 

Miranda är det största fartyget i hamnen men långt 
ifrån det dyraste. Den ena megayachten större och lyx-
igare än den andra trängs om saligheten i hamnbas-
sängen.

– Det finns nya färjelägen längre ut genast innanför 
vågbrytarna, dit ropax-färjorna går, men vi brukar van-
ligtvis gå in till denna kajplats, berättar Erik Koskinen, 
medan han vänder runt i den trånga bassängen. 

Några minuter senare ligger hon förtöjd ett stenkast 
från det femstjärniga Ibiza Grand Hotel.

Efter att fartyget är förtöjt och allt är klart i maskin 
lämnar Koskinen snabbt bryggan. Befälhavarens arbets-
dag omfattar så mycket mer än enbart manövrering i 
hamnarna. Koskinen har inget emot att det blir många 
hamnanlöp, det är då man får ”köra båt”. Något som 
han inte är lika förtjust över är allt kontorsarbete, som 
bara tenderar att öka. 

– För varje resa fyller jag i fem olika rapporter till 
myndigheterna. Man skulle faktiskt inte tro att vi går i 
inrikestrafik i ett EU-land, suckar han.

Normalt är Miranda klar vid middagstid och brukar 

ligga kvar i hamnen till midnatt. Denna gång kommer 
order med e-post från befraktaren att Miranda ska avgå 
till Palma omedelbart efter lossning och lastning. Efter-
som fartyget inte får gå till kaj i Palma förrän på måndag 
morgon på grund av lasten av farligt gods blir det att 
ligga till ankars på redden utanför Palma.

Svårt att prata
En av fartygets eget däcksmanskap, som tillsammans 
med sina spanska kolleger svettas med lastsäkringen 
ute på däck, är lättmatros Jani Söderberg, sjökaptens-
studerande vid Aboa Mare i Åbo. 

– I första hand är jag anställd som lashing crew, men 
gör också annat om det finns tid, säger han.

Trots att mycket är annorlunda här än i Nordeuro-
pa, gillar han denna trafik.

– Var vi kör är en positiv grej, man får se platser som 
man inte kommer till annars, men det är ändå relativt 
nära.

– Här är ett helt annat sätt att jobba än i Nordeuropa. 
På vissa ställen är det ganska oorganiserat hur de job-
bar. De vill göra på sitt sätt ganska mycket. Med vissa är 
det också svårt att kommunicera, det är otroligt många 

”Det här är en intensiv 
trafik med mellan åtta 
och elva anlöp i veckan. 
Som längst blir det tolv 
timmars sjöresa mellan 
Barcelona och Ibiza”
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"Köra båt" Erik Koskinen trivs bäst med att stå bakom spakarna. Trots det 
fylls hans dag mest av skrivbordsarbete.
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som inte talar engelska överhuvudtaget. En stor fördel 
är att vi just nu har med en spanjor i lashing crew som 
talar engelska och kan använda honom som tolk.

Alla surrningar ska vara öppnade när fartyget kom-
mer till hamn. På morgonen är det därför bråttom och 
alla fyra ”däcksare” är på jobb.

– Jag jobbar när vi är i hamn och sover till sjöss. En 
stor del av den vakna tiden går till jobbet. I Ibiza brukar 
det bli en kortare dag, där brukar vi vara klara på dagen 
men inte gå ut före midnatt. Då har jag tid att gå iland på 
eftermiddagen, men så blir det alltså inte idag.

Att kunna upprätthålla kontakten hem är viktigt och 
det sker givetvis via internet. Fartyget är uppkopplat via 
satellit om inte 3G-nät är tillgängligt.

För den generation Söderberg hör till är det viktigt 
att ha tillgång till internetuppkoppling även ombord.

– Största delen av mina kontakter sker via Facebook. 
Det fungerar bra med förbindelserna. Här skulle det 
vara relativt svårt att vara utan.

Snabb och törstig
Snart är Miranda under gång igen på det soliga och klar-
blå Medelhavet. Överfarten från Ibiza till Palma tar cirka 

sex timmar med lägsta ekonomifart. Tidtabellen base-
rar sig på ”slow steaming”. Endast i undantagsfall går 
man med den marschfart som fartyget ursprungligen 
byggdes för. Det gäller att spara bunker.

En avgörande orsak till att Godby Shipping lycka-
des chartra ut Miranda till Trasmediterranea för tra-
fik i Medelhavet är fartygets låga bunkerförbrukning. 
I början av 2011 tog man nämligen i bruk en nyutveck-
lad utrustning som på ett dramatiskt sätt har förbättrat 
bränsleeffektiviteten.

När fartyget levererades av det tyska varvet J. J. Sie-
tas 1999 var hon konstruerad för en helt annan fartpro-
fil än den nuvarande. Miranda hör till denna genera-
tion av fartyg som tack vare ett kraftigt maskineri har en 
marschfart på drygt 20 knop.

– Fartyget är byggt för att gå med hög fart och det 
är därför hon har en så stor huvudmaskin, förklarar 
maskinchef Jarmo Tasa, när vi i maskinrummet står 
intill detta kraftpaket på 12 600 kW med typbeteck-
ningen Wärtsilä 12V46C. Med marschfarten 20 knop är 
förbrukningen 48 ton tjockolja per dygn. Farten var ett 
krav och förbrukningen inget problem för den första 
befraktaren Transfennica, som knöt fartyget till sin tra-
fik efter leveransen med ett femårskontrakt.

Dags att spara bränsle
Hösten 2008 var situationen en helt annan. Efter den 
första befraktningen till Transfennica hade skogsbola-
get UPM hyrt in fartyget för sin trafik. Efterfrågan på 
papper minskade, skeppningsvolymerna gick ned och 
bränslekostnaderna blev en allt mer dominerande post, 
inte enbart för UPM, utan för sjöfarten globalt.

En simpel och samtidigt effektiv lösning på pro-
blemet var ”slow steaming”. Tidtabellerna ändrades 
för att tillåta en lägre och mer ekonomisk marsch-
fart. För många fartyg var det inte så enkelt att för-
verkliga i praktiken. Till exempel Miranda har en 
medelvarvsmotor som kördes med konstant varvtal, 
anpassat så att axelgeneratorn skulle alstra växel-
ström med frekvensen 50 Hz. Det visade sig att låg 
fart mellan 13 och 14 knop var ett kritiskt område 
med mycket kavitation på propellern som alltså rote-
rade med fullt varvtal men liten stigning. Detta inne-
bar kraftiga vibrationer samtidigt som bränslebespa-
ringarna inte var speciellt betydande.

”Största delen av mina kon-
takter sker via Facebook. 

Det fungerar bra med 
förbindelserna”
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Uppkopplad. Lättmatros Jani Söderberg håller kontakt med familj och vän-
ner främst med hjälp av sociala media när han är på jobb. 
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  sjöfartstidningen nr 7, 23 augusti 2013

Godby Shipping kontaktade det finländska företaget 
WE Tech Solution för att finna ett sätt att kunna köra 
kombinatordrift, där både huvudmaskinens varvtal och 
propellern stigning varieras vid varje tillfälle, utan att 
förlora möjligheten att använda axelgenerator. Då kan 
huvudmaskinen opereras effektivt med ett betydligt 
bredare fartområde.

Den lösning som WE Tech Solution presenterade 
kallade man Variable Frequency Drive (VFD), eller, som 
den numera heter, WE Drive. Systemet är elektroniskt 
och är placerat i ett elskåp i maskinrummet.

Snålare och säkrare
Det kräver ingen annan nyinstallation av hårdvara, var-
ken i anslutning till huvudmaskin eller axelgenerator. 
Kraftigt förenklat går processen till så att växelström 
med varierande frekvens från fartygets axelgenerator 
omvandlas till likström som sedan inverteras tillbaka till 
växelström med 50 Hz frekvens. 

Maskinchef Jarmo Tasa sparar inte på beröm när 
han talar om ”Alpos uppfinning”.

– Alpo Mikkola, som på sin tid grundade rederiet, 
hade själv varit till sjöss och känner från den tiden väl 
till fördelarna med kombinatordrift. Det finns många 
goda faktorer med Alpos uppfinning, säger han.

Först lyfter Tasa fram den minskade bränsleförbruk-
ningen.

– I vår nuvarande trafik är förbrukningen per dygn 
cirka 17 ton, tidigare var den mellan 23 och 25 ton per 
dygn.

I svårare sjögång ser han även en säkerhetsaspekt 
med att köra på lägre varvtal.

– I synnerhet på Biskaja är det här fartyget av en 
sådan längd att när fören går in i en våg så är aktern 
uppe i luften. Då rusar maskinen och riskerar att gå på 
övervarv om man kör med högt varvtal.

Minskat slitage
Med ett lägre varvtal är detta inget större problem, 
menar han och tillägger att även fartygets mekaniska sli-
tage minskar. 

– VFD reglerar frekvensen på bråkdelen av en 
sekund så att elnätet alltid är stabilt. Det är mycket sta-
bilare än om man kör konventionellt med fast varvtal. 
Om vi matar enbart från axelgenerator svajar frekvens 
och spänning i sjögång, förklarar Tasa.

Han berättar också att det inte har uppstått några 
problem med att köra huvudmaskinen på betydligt läg-
re varvtal än den ursprungligen är konstruerad för.

– Det fungerar förvånansvärt bra. Vid halning av 
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Maskinchef Jarmo Tasa tycker 
att VFD är en av de bästa 
uppfinningar som gjorts på länge. 
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  sjöfartstidningen nr 7, 23 augusti 2013

Kontrollpanelen till VFD. Tekniken löser problemet med att frekvensen på strömmen 
från axelgeneratorn varierar med varvtalet vid kombinatordrift.

axelgeneratorn på Miranda används i princip hela tiden då huvudmaskinen 
är igång. Bunkerbesparingen vid ”slow steaming” är betydande.
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Reportage  Åländsk arbetshäst

både topplock och turboladdare har inga som helst 
avvikelser från det normala kommit fram. Det har nog 
varit lite av en överraskning för oss alla.

– Med VFD har det mest ekonomiska intervallet utö-
kats från 11 till 18 knop. Det finns inte heller längre något 
kritiskt område på grund av propellern.

Siktar på 2014
Med det avtal som nu är i kraft fortsätter åländska 
Miranda sin charter för Trasmediterranea till årets slut. 

På Godby Shipping är man nöjd 
med chartern i en tid som Dan 
Mikkola betecknar som ytterst 
svår på roro-marknaden.

– Jag ser att trafiken har 
utvecklats positivit, den löper 
bättre och bättre vartefter som 
parterna lär känna varandra  och 
rutinerna slipas in. Det är litet 
annorlunda där, men annorlun-
da behöver ju inte betyda sämre, 
men det tar litet tid innan folk 

har lärt sig hur motparten tänker och vill ha det, men 
det löper bättre dag för dag. Jag ser en viss potential 
för att det ska kunna fortsätta efter certepartitiden och 
kanske rentav kan utvecklas så att det blir fler båtar där 
någon gång.

– Vi jobbar med en långsiktig strategi som bygger 
på att vi vill ha långa kundrelationer. Det är självklart 
att den första som vi talar med om Miranda för 2014 är 
Trasmed och en början till diskussion finns redan.

Även Acciona Trasmediterranea uppges vara nöjd 
med samarbetet.

– Befraktaren anser att rederiet och dess besättning 
är mycket professionell och att fartyget är ett bra roro-
fartyg. Detta är orsaken till att befraktaren ville förlänga 
kontraktet, meddelade man via mäklaren i ett mail när 
den första optionen deklarerades i våras.

På operativ nivå haglar också beröm.
– Vad vi vet fungerar samarbetet bra. Vi är nöjda 

med vad detta fartyg och dess besättning presterar. Det 
råder ett fint samarbete och en bra stämning, samman-
fattar Guillermo Pérez de Diego Elósegui. ¶

pär-henrik sjöström

eskorterad av nöjesbåtar av olika slag lämnar Miranda Ibiza bakom sig. Om ett par dagar är hon tillbaka igen.
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Miranda
Rederi: Godby Shipping Ab, 
Mariehamn.
Befraktare: Acciona 
Trasmediterranea, Madrid 
Byggd 1999 i Tyskland.
Längd 153,5 m
Bredd 20,6 m
DWT 7440
BT 10471
Filmeter 4907


