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Färjerederiet Scandlines ska installera rotor- 
segel på sin hybridfärja Copenhagen som  
trafikerar rutten Rostock–Gedser, en linje 
som är flitigt anlitad av svenska bussrese-
arrangörer. Scandlines har skrivit avtal om 
installationen med Norsepower Oy Ltd om 
installation av Norsepowers rotorsegel på 
fartyget.

Med rotorseglen kommer hybridfärjan att 
ytterligare minska sina utsläpp. När vindför-
hållandena är gynnsamma kan fartyget mins-
ka på motoreffekten vilket minskar utsläppen 
 – samtidigt ger rotorseglet den kraft som 
krävs för att bibehålla hastighet och resetid. 
Eftersom rotorseglet genererar extra kraft 
med hjälp av vind är lösningen kompatibel 
med alla andra utsläppsbesparande tekno-
logier.

Rutten mellan Gedser och Rostock i söder 
går nästan i rät vinkel i förhållande till den 
förhärskande västliga vindriktningen. Det 

skapar gynnsamma förutsättningar för att 
använda rotorsegel på färjan.

– Genom att installera ett rotorsegel kan  
vi minska koldioxidutsläppen på rutten  
Rostock–Gedser med fyra till fem procent,  
säger Scandlines vd Søren Poulsgaard Jensen.

Tidigare har Viking Line beställt rotorsegel 
från Norsepower till sitt fartyg Viking Grace.

Rotorseglet är ett motordrivet cylindriskt 
segel som utnyttjar den så kallade Magnus-
effekten. Magnuseffekten är ett tryckskill-
nadsfenomen, som ger upphov till dragkraft.
Fenomenet baserar sig på att en roterande 
yta möter vinden med olika tryck från olika 
sidor av föremålet, varvid föremålet förflyt-
tas mot det mindre trycket. Skillnaden i luft-
trycket mellan en snurrande rotors fram- och 
baksida ger upphov till en kraft som drar far-
tyget framåt. Rotorseglet har jämfört med ett 
traditionellt segel en bättre verkningsgrad i 
förhållande till sin yta. 

DRAMATIK PÅ STORA LE
med storövning

NÄRA NOLL PARTIKELUTSLÄPP
på Hönöleden

UTAN JÄMSTÄLLDHET 
dör sjöfarten

Scandlines installerar rotorsegel på sin hybridfärja Copenhagen. FOTO: SCANDLINES/PETER THERKILDSEN 

Hallå! Sjövägen är Färjerederiets interntidning!  
Ta med dig ditt eget exemplar av Sjövägen hem 
och läs! 

Även Viking Line satsar på rotorsegel. Det 24 meter 
höga och fyra meter breda rotorsegel, som instal-
lerats på M/S Viking Grace, bygger på den så 
kallade Magnuseffekten. När seglet roterar drar 
dess yta till sig luft med mindre tryck på ena si-
dan än på den motsatta. 

Denna tryckskillnad ger upphov till en dragkraft 
som får fartyget att röra sig. Seglet fungerar au-
tomatiskt och systemet stannar av, om vindrikt-
ningen eller vindhastigheten blir ofördelaktig för 
fartyget. Med hjälp av rotorseglet kan koldioxid-
utsläppen, beroende på vindförhållandena, minska 
med så mycket som 900 ton per år.
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

STOR SÄKERHETSÖVNING

Mycket på gång skulle kunna vara  
rubriken på denna ledare! Det är verk-
ligen fulla dagar, både internt och ex-
ternt. Jag höll föredrag på Världssjö- 
fartens dag som hade temat Empowe-
ring Women. Vi arrangerade också en 
workshop tillsammans med Trafikver-
kets nationella samordnare för inrikes 
sjöfart, Pia Berglund. Den handlade om 
omställning av inrikes sjöfart. Den stora 
delen var vår workshop med tre olika 
stationer gas, flytande bränslen och 
batteri. I det här numret av Sjövägen 
kan du läsa mer om vad föredragen 
och workshopparna handlade om.
Sedan var det årsmöte med vår bransch- 
organisation Skärgårdsredarna. Jag fick 
äran att inviga leverantörsmässan.

Ut på lederna och i våra kontor är det 
full fart med prognos- och VP-arbetet, 
varvslistor och allt annat planerings-
arbete vi gör. Och sedan har vi visst en 
verksamhet att sköta också 🙂.

Man kan sucka över alla möten och 
administration, men det betyder att vi 
har framdrift, samverkan och att vi har 
kontroll. Det känns att vi är på gång. 

Jag märker det i media, på Linkedin 
och personliga möten. Folk i branschen 
är nyfikna på oss. De nya hjälpmaski-

nerna på Hönö-
färjorna är ett så-
dant exempel. Även 
dessa kan du läsa 
om på sidorna intill. 

Inom sjöfarten har vi krav på motorer 
motsvarande miljöklass euro 4. För 
lastbilar i Europa är det krav på euro 6. 
Det vi nu monterar in på våra fyra 
Hönöfärjor motsvarar närmast euro 7. 
Så vitt vi vet är vi först i världen med 
detta?

Snart är det dags för Rederidagarna, 
ser fram emot att träffa er alla där!

Frida Rowland, var en av talarna 
på Världsjöfartens dag med fo-
kus på att stärka kvinnor i sjö-
farten. FOTO: LENA NORDLUND

 3 Stor säkerhetsövning med dramatik ombord

 4 Neptunus skadades när torrdockan välte

 6 Sjöloggen träffpunkt 2019, Vatten- 
  salamandern, Rosor från kunder

 9 Nya hjälpkärror på Hönöleden  
  - nära noll i partikelutsläpp

 10 Sjöfarten samarbetar för klimat- 
  neutralitet

 12 På sluttampen Snurrande segel  
  på hybridfärjan Copenhagen
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”Ledarprogrammet är 
en brygga mellan opera-
tiva och administrativa 
verksamheten”

Dramatik på Stora Le

8

Den 12 september genomfördes för första 
gången en stor gemensam säkerhetsövning 
på Sund–Jarenfärjan över Stora Le. 

Eds räddningschef Leif Kunell hade till-
sammans med Kåre Emilsson på Färje-
rederiet tagit fram två olika olycksscena-
rior, hemliga för de övriga, Vid den första 
”olyckan” uppstod brand ombord på 
grund av en brusten dieselledning, vilket 
fick till följd att färjan måste evakueras. 
Eftersom det var en övning hade färjans 
sprinklers kopplats bort.

Brandlarmet började tjuta och med 
hjälp av räddningstjänstens rökmaskin 
rökfylldes maskinrummet och spelrum-
met. Maskinen stoppade, färjan låg mitt 
ute på Stora Le med brand ombord!

Befälhavaren agerade som inövat och 
med stöd av nödkortet. Efter att ha lar-

mat, sprang han ner på däck och försök-
te släcka. Samtliga passagerare (färjean-
ställda och brandmän) uppmanades att ta 
på sig flytvästar. Då släckningsarbetet såg 
ut att misslyckas tog befälhavaren beslut 
om att färjan måste evakueras. Ombord 
finns räddningsflottar för att kunna eva-
kuera 100 personer.

Vi fungerar ju alla på skilda sätt i farliga 
situationer och ”passagerarna” fick därför 
spela olika roller, som en mycket frågvis 
person eller en hysterisk och skräcksla-
gen person. Båda svåra att hantera i stres-
sat läge.

Det ställs stora krav på en ensam befäl-
havare och därför ska hen om möjligt ta 
hjälp av någon passagerare. Under tiden 
några passagerare gick i räddningsflot-
ten var räddningstjänsten från Ed och 

brandvärnet i Nössemark på väg. Från 
Ed är utryckningstiden lång (ca 45 minu-
ter) varför brandvärnet nådde Stora Le 
först och sjösatte sin räddningsbåt för 
att bistå vid evakueringen. Senare kom 

även Eds rädd-
ningstjänst med 
sin båt. I den 
friska blåsten 
var det inte helt 
enkelt att kliva 
i räddningsbå-
ten på vindsidan. 
För att skapa 
extra dramatik 

”föll” passagerare i vattnet och drev iväg 
(brandmän i överlevnadsdräkter). Allt 
slutade dock lyckligt, alla ombord rädda-
des och branden släcktes. 

Vid den andra ”olyckan” kolliderade 

”Det känns 
att vi är på 
gång”

6

5

KRIS OCH BEREDSKAP

Karl Össtein, motorman/matros  
och deltagare i Ledarprogrammet.

Åsa Bohman, administratör, är vårt 
nya ansikte utåt. Du möter hen-
ne i receptionen på rederikontoret.. 
FOTO:K ASPER DUDZIK

”Då släcknings-
arbetet såg ut 
att misslyckas 
beslöts att  
färjan måste 
evakueras.”
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att det blir nya möjligheter för alla som 
lämnat in intresseanmälningar men som 
inte blev uttagna denna gång. Det engage-
mang som kommit fram i urvalsprocessen 
ger gott hopp om framtiden! 

KRIS OCH BEREDSKAP VI I REDERIET

När ledarprogrammet åter utannonsera-
des sommaren 2019 väckte det stort in-
tresse: 25 ansökningar inkom. Tanken 
är att ledarprogrammet ska fortsätta att 
återkomma regelbundet och det betyder 

De deltar i  
ledarprogrammet 2019–2010

färjan med en fritidsbåt och de tre per-
sonerna i den mindre båten hamnade i 
vattnet. De drev snabbt iväg. Även här 
agerar befälhavaren enligt instruktio-
ner och med stöd av nödkortet. Hon 
larmar och springer ner på däck för att 
påbörja räddningsinsatserna. Under 
den korta stund detta tar har de nöd-
ställda drivit iväg långt från färjan. 
Det är förvånansvärt hur snabbt detta 
går, likaså att de tre nödställda driver 
åt olika håll och är svåra att se ibland 
vågorna trots att de är klädda i färg-
starka överlevnadsdräkter. Denna gång 
finns en sjukvårdskunnig ”passagera-
re” ombord på färjan som skulle kunna 
bidra med livräddande insatser. Brand-
värnet är först på plats med sin båt och 
börjar söka efter olycksoffren. Övning-
en visar verkligen vilken viktig roll 
brandvärnet har när räddningstjänsten 
har lång väg att åka. Även om man har 
flytväst på sig är 45 minuter lång tid i 
kallt vatten i väntan på räddning.

Färjerederiets alla befälhavare genom-
för regelbundet säkerhetsövningar, 
det gör naturligtvis även brandvärn 
och räddningstjänst. Men att öva till-
sammans har man inte gjort tidigare 
och samtliga inblandade tycker att det 
var en mycket värdefull erfarenhet.
Räddningschefen Leif Kunell säger: 
Övningen har varit nyttig, vi har lärt 
känna varandra och varandras verk-
samheter. Vi har sett vilka svårigheter 
som finns när en färja ska evakueras. 

Samtliga på räddningstjänsten, utom 
räddningschef och vice räddningschef, 
är deltidsanställda och jobbar med 
helt andra saker när de inte räddar liv.  
Kanske den mest ovanliga kombina-
tionen är brandmannen som legat 167 
veckor på Svensktoppen - han ingår i 
gruppen Mando Diao!  

TEXT O FOTO: BIRGITTA ARNERUP-COOPER

Vägfärjan Neptunus, som normalt trafik- 
erar Gullmarsleden, råkade ut för en 
olycka natten till den 21 oktober. Hon 
befann sig i en flytdocka på varv i Lands-
krona, för ett planerat underhåll. Flyt-
dockan fick slagsida, av ännu okänd 
orsak, Neptunus gled in i ena innerväggen 
av flytdockan samt ned på durken.Det har 
lett till omfattande skador, i dagsläget inte 
klart exakt vilka men propelleraggregaten, 
batterier, pumpar och elektronisk utrust-
ning är skadade.

Vägfärjan Gullbritt var redan insatt som 
reserv för Neptunus under det planera-
de underhållet och kommer täcka upp för 
Neptunus även under den tid det tar att 
reparera skadorna. Trafiken påverkas inte 
för resenärerna utan Gullmarsleden går 
enligt normal tidtabell.

Däremot påverkas vi internt av att Gull-
britt nu kommer ersätta Neptunus under 
längre tid än planerat. Gullbritts planera-

Christer Malmborg, befälhavare Nordöleden
– Jag är 33 år gammal, bor och är uppvuxen på Fotö i  

Göteborgs Norra skärgård. Har jobbat som yrkesfiskare 
fram till 2016 då jag började att köra färja på Nordöleden 
och senare också på Hönö och Björköleden. Jag sökte le-
darskapsprogramet för att jag trivs väldigt bra med mitt 
jobb och gillar att utvecklas vilket jag tycker man gör här i 
Färjerederiet genom att träffa många duktiga kollegor. Det 
känns spännande att få vara med och se sig om i verksam-
heten genom ledarprogrammet.

Christer har varit engagerad i flera olika ansvarsuppdrag och projekt lokalt och även vika-
rierat som distriktschef i Södra Bohuslän under sommaren.

Joakim Cordaly, motorman/matros från Hönöleden.
– Jag bor på Hönö och har varit fast anställd i Färjerede-

riet på Hönöleden i drygt tre år. Utöver arbetet som ma-
tros läser jag nu sista året på min master i psykologi. Jag 
ser ledarprogrammet som en bra möjlighet för vidareut-
veckling på arbetet, samtidigt som jag tror att den kun-
skap jag har sedan tidigare kan vara till nytta för andra. Jag 
hoppas lära mig mer om de olika system som används på 
de olika arbetsplatserna, riktlinjer och lagar för verksam-
heten, personalhantering och hur de olika nivåerna av an-
ställda jobbar inom rederiet på ett mer detaljerat sätt.

Karl Össtein, motorman/matros började sin karriär  
inom Färjerederiet på Gullmarsleden 2015.

– Jag bytte till Gräsöleden 2017. Under 2019 har jag haft 
rollen som ställföreträdande distriktschef för distrikten 
Norra Roslagen och Uppland. Jag sökte ledarprogrammet 
då det framstår som ett naturligt nästa steg, dels för min 
personliga utveckling, dels för karriären

– För mig är ledarprogrammet en brygga mellan opera-
tiva- och administrativa verksamheten för att i framtiden 
på individuell men även nationell nivå kunna skapa utveck-
ling förankrad i hela verksamheten. En kanal som möjlig-
gör ett tillvaratagande av operativa medarbetare. Något som jag ser en stor glädje att få 
delta i, framförallt i en tidig omgång av programmet, för att kunna påverka för framtida 
program.

Joakim Cordaly Hönöleden, Karl Össtein Gräsöleden och Christer Malmborg Nordö- 
leden deltar i ledarprogrammet 2019–2021.

Räddningstjänsten i Ed och Brandvärnet i Nös-
semark övade denna gång tillsammans med 
Färjerederiet. Från Färjerederiet deltog befälha-
vare från Sund–Jarenleden, Kornhallsleden och 
Högsätersleden.  Cirka 30 personer deltog i  
övningen varav hälften var från Färjerederiet. 

FLERA STORA VARVSÖVERSYNER 
SISTA KVARTALET

Under sista kvartalet är det flera stora 
färjor som ska underhållas på varv. På Frid-
hems varv pågår omfattande underhålls-
arbeten på Saturnus från Gullmarsleden 
och Gerd från Kornhallsleden. På ostkus-
ten sker samtidigt varvsöversyner på Mer-
kurius från Gräsöleden, Veronika från Ljus-
teröleden samt Tora från Adelsöleden.

Det ekonomiska resultatet efter nio 
månader 2019 är något över det budget-
erade, men mycket återstår av 2019.

– Trots att det är stora underhållsbud-
getar så hoppas jag att vi ska kunna infria 
den årsprognos som distrikts- sektion- 
och avdelningschefer tillsammans arbetat 
fram säger Anders Nordqvist.  

de underhåll skjuts upp och detta kan i sin 
tur påverka andra färjeflyttar etc. 

På teknikavdelningen arbetar man just nu 
för att lösa detta på bästa sätt. Innan en 
slutlig besiktning skett av varvet, rederiet 
och försäkringsbolagen kan vi inte uttala 
oss om storleken på skadorna eller hur 
lång tid reparationerna bedöms ta. För 
att hålla dig uppdaterad om vad som sker 
med Neptunus och annat som är på gång 
kan du läsa teknikchefens och operative 
chefens veckobrev i FLS.  

Gerd från Kornhallsleden servas här på Frid-
hems varv och verkstäder. FOTO:TRULS PERSSON

Fakta: 
Färjerederiet har två 
reservpropellrar som 

kan sättas in istället för 
Neptunus skadade. 
Att tillverka nya tar  

nästan ett år.

Neptunus skadades  
vid varvsbesök

FOTO: JAROSL AW FETHKE
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  Du som har be-
sökt rederikontoret 
i Vaxholm på sisto-
ne har säkert mött 
Åsa Boman i recep-
tionen!

Åsa började den 
1 september och är 
anställd som admi-
nistratör. Hon kommer närmast från 
liknande arbetsuppgifter på Axelsons 
Gymnastiska Institut.
Åsa finns på plats på 75 procent.  

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  Tillsammans med Fordonsresurser ge-
nomförde Färjerederiet en övning som hette 
Vattensalamandern, en krisövning samord-
nad av Trafikverket inriktad på översvämning 
med mera. 

– Vi byggde en färja som en del av övning-
en för att transportera bandvagnar över älven. 
Övningen var i Borlänge, säg Christopher  
Wänerbris, distriktstekniker distrikt Väst.

Det som även ligger till bakgrund för byg-
get är att vi i rederiet har en pontonfärja som 

är inregistrerad och godkänd i fredstid. 
Fordonsresurser, håller nu på att med 

hjälp av rederiet, registrera in tre liknande 
färjor som de vi har. Dessa ska placeras ut 
runt om i landet för att kunna vara tillgängli-
ga att använda både i fredstider och kris.
Förutom Christopher deltog Kåre Emilsson, 
Sund–Jarenleden, Olof Johanneson, Sund–
Jarenleden, Hans Karlsson, Högsäterleden, 
Martin Boman, Kornhall och Peter Granath, 
Lyrleden. 

ÅSA REDERIKONTORETS  
ANSIKTE UTÅT

“Skenäsfärjan är åter i trafik 
Under torsdagsmorgonen var felet med 
Skenäsfärjan åtgärdat och trafiken kunde 
återupptas efter att stått stilla sedan  
1 oktober.” 
sveriges.radio.se, 2019-10-17

”De drabbade kan inte  
räkna med kompensation 
Skenäsfärjan mellan Kolmården och Vikbo- 
landet över Bråviken har stått stilla i 
drygt två veckor, men någon kompensa-
tion kan resenärerna inte räkna med. ”
folkbladet.se , 2019-10-16 

”Banbrytande vätgasanläggning  
invigd i Luleå  
Metallforskningsinstitutet Swerims nya 
vätgasanläggning i Luleå ger förutsätt-
ningar för forskning kring vätgas som  
energiform – och är ett steg mot en fossil- 
fri industri. Inom projektet ska sedan 
metanolen användas för att driva en  
Stena-ägd färja.” 
Kuriren.nu, 2019-10-16

”Tjörnbron stängs av  
natten mot den 10 oktober 
Natten mellan onsdag 9 oktober och 
torsdag 10 oktober stängs Tjörnbron av i 
samband med underhållsarbete på bron.
Trafiken kommer att ledas om via färjan i 
Svanesund vidare mot väg 160 med hjälp 
av orange vägvisning. ”
stenungsund.se , 2019-10-09 

”Blueflow-system till Färjerederiet 
Blueflow Energy Management AB ska 
i samarbete med systemintegratören 
METS Technology AB leverera energi-
mätningssystem till 26 av Färjerederiets 
frigående färjor.”
sjofartstidningen.se, 2019-10-08 

”Nytt teknikföretag ska hjälpa  
skeppare köra bränslesnålt 
På 26 vägfärjor runt om i landet införs, 
med start i höst, energimätning. Syftet 
är att de ska gå så bränslesnålt som möj-
ligt. Bakom systemet står ett nybildat... ”
bohuslänningen.se, 2019-10-08 

”Så öppnas vägen mot mer hållbar sjöfart 
Inom flera delar av transportsektorn på-
går för närvarande ett intensivt arbete 
för att klara klimatomställningen, däri-
bland sjöfarten. Svenska rederier är i 
många delar världsledande inom håll-
barhet och …”
aktuellhallbarhet.se ,2019-09-24 

  Träffpunkt Trafikverket 
2019 har nu ägt rum på tio 
olika orter i landet. Här träffas 
trafikverksanställda från hela 
landet för att diskutera ge-
mensamma frågor.
Temat för årets Träffpunkt var 
att prata om hur vi tillsam-
mans kan lösa gemensamma 
utmaningar. Vi ska åstadkom-
ma mycket under de närmas-
te åren, och för att klara det 
växer vi. Men vi får inte mer 
pengar till allt utan måste för-
enkla, effektivisera, tänka nytt 
och göra mer med mindre. 

Träffpunkt 2019  
-om att förenkla tillsammans

POSITIVT NÄR KUNDERNA 
TYCKER TILL

  2019 års NKI, Nöjd kund index,  
visar fortsatt ett högt förtroende för 
vägfärjetrafiken. Omkring 10 000 per-
soner har lämnat synpunkter och nio 
av tio bedömer att de är nöjda med 
färjetrafiken. 

Årets mätning skiljer sig från tidiga-
re års, då den huvudsakligen genom-
fördes under maj. Det visar sig att vi 
också har fler regelbundet resande i 
resultatet jämfört när vi mäter i juni  
eller augusti. Men det visade sig också 
att resultatet ändå var stabilt jämfört 
med de senaste årens utfall.

Alla rapporter och mätunderlag 
finns att tillgå på FLS under Operativ 
ledning. Den aktuella mätningarna i 
ditt distrikt/sektion finns länkade di-
rekt från er sida på FLS. Vi vill gär-
na återkoppla till våra resenärer som 
hjälpt oss genom att lämna synpunk-
ter. Därför finns det en sammanfatt-
ning av utfallet per led på din färjeleds 
externa webbplats.  

Mattias Bergsten, varvschef för Fridhems varv och verkstäder och Lena 
Utbult, rederiingenjör landanläggningar Färjerederiet, diskuterar på 
årets Träffpunkt i Solna. FOTO:LENA NORDLUND

BESTÄLL STÄDPRODUKTER  
MILJÖSMART  

  Nu har rederiet ett standardsortiment 
för städprodukter. Genom att begränsa  
antalet produkter får vi bättre koll. Vi 
minskar kemikalieanvändningen genom 
att välja effektiva och beprövade produk-
ter. Lägg in det beställda i Chemsoft. Släng 
inte det du har, använd det först. Listan hit-
tar du på tekniks sida i FLS under rubriken 
kemikalier. 

ROSOR FRÅN PASSAGERARE

  Vår verksamhet uppskattas av de flesta 
som reser med färjorna, men det är roligt att 
få höra det ibland. Det kom några vänliga ord 
från en passagerare på Kornhall:
”Ville bara tacka den kvinnliga föraren av 
Kornhalls färja som den 24/9 kl 07.05 stoppade 
bilarna och väntade in 320 bussen till centra-
len, och lät oss gå på och bussen kom i god tid. 
Stort tack till hennes omtanke! Vill ni framföra 
det till henne, alla i bussen blev väldigt glada. 
Med vänlig hälsning, Karie”. 

ENERGIMÄTNING  
INSTALLERAS OMBORD

  Upphandlingen av energimätningssys-
tem ombord är nu avslutad. Det vinnande 
systemet installeras på 26 frigående färjor, 
med option på ytterligare två. Det blir ett 
gott stöd för att köra energisnålt och det ger 
underlag till utvecklingsarbetet för ny teknik 
och ombyggnationen av färjor. Systemet har 
redan testats i några år på vägfärjan Nina, 
där det har fungerat mycket bra.

Det vi mäter är:
- Bränsleförbrukning i liter/h och liter/nautisk mil
- Energiförbrukning elektrisk i kWh, landström 
såväl som generatorernas förbrukning.
- Identifiering var energin tar vägen ombord 
om sensorer finns för olika system ombord.
- Skapa automatiska rapporter med förbruk-
ning, veckovis, månadsvis, tertialvis och årsvis.

Det ska gå att ta ut egna rapporter som 
skräddarsys.  Installationsprojektet startade 
23 september och kommer att pågå i 18 må-
nader. Arbetet genomförs i dialog med be-
rörda färjeleder 

HJÄRTSTARTARE  
TILL VÅRA FÄRJOR

  Önskemålet om att införa hjärtstartare 
på våra färjor har funnits i många år. Det har 
framförts av både medarbetare och resande.

Nu har vår beställare beslutat att skjuta 
till resurser som möjliggör installationerna. 

Trafikchef Margus Pöldma arbetar med 
att sondera hur många som behövs och 
var de ska sättas upp. Därefter kommer 
Fridhems varv och verkstäder att upp-
handla och distribuera hjärtstartare.

En hjärtstartare är en liten EKG-apparat 
som läser hjärtrytmen och kan ge en ström-
stöt för att starta om hjärtat vid ett plötsligt 
hjärtstopp.   
Källa: Hjärt-Lungfonden.

KONTRAKT KLART  
TESTANLÄGGNING LJUSTERÖ

  Vi har nu ett kontrakt med ABB som 
innebär att en testanläggning för batteri-
laddning kommer att installeras under hös-
ten och därefter genomförs försöksverk-
samheten. Jupiter kommer att anslutas till 
laddstationen under den normala driften vid 
varje angöring till färjeläget. Ingen elkraft 
kommer att vara kopplad till anslutnings-
kontakten utan det är funktionen som testas 
och utvärderas enligt överenskommet test-
program. 

LÄGRE TEMPO PÅ DÄCK
  Att fordon på däck håller låg has-

tighet vid på- och avkörning är viktigt 
för säkerheten och arbetsmiljön. Fär-
jerederiet har därför beställt hastig-
hetsskyltar (20 km/h) att monteras 
på färjorna på Hönöleden, Björköle-
den, Svanesundsleden, Gullmarsle-
den, Ljusteröleden, Oxdjupsleden och 
Vaxholmsleden. Det är en åtgärd som 
testas för att få ner hastigheterna. Be-
slutet om skyltar togs efter att ären-
det hade tagits upp i rederiets centrala 
samverkansforum, Cesam.  

Bandvagnarna rullas ombord på pontonfärjan som byggts i en krisövning där både Färjerederiet och 
Fordonsresurser deltog.

Åsa Boman 
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Nu är kontraktet påskrivet för teststationen på 
Ljusterö.

Vattensalamandern 
 – en övning med färja i krisläge

10 000
Personer deltog i årets NKI, 

Nöjd kund index.  
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VÅRA AFFÄRER

– Vem vill jobba på ett kontor med gamla 
oljemålningar av farbröder? frågade Karo-
lina Kjellgren, ordförande Wista Sweden, 
och drog ned skrattsalvor när hon pekade 
på väggen full av gubbar i guldramar. 
Karolina Kjellgren berättade att hon hade 
skrivit frågan innan hon höll sitt tal och 
det blev därför extra komiskt.

I sjöfartshuset på Skeppsbron i Stock-
holm hölls Världssjöfartens dag den  
26 september. Det är ett samarrangemang 
mellan Maritimt Forum, Föreningen 
Svensk Sjöfart och Wista Sweden, ett 
internationellt nätverk för kvinnor i sjö-
farten.

Årets tema, samma över hela världen, 
var “Empowering Women In The Mari-
time Community”.

Talarna fokuserade främst på det positiva 
med jämställdhet och mångfald. Katarina 
Norén, generaldirektör Sjöfartsverket, 
talade om vikten av att få fler kvinnor att 
vilja jobba i sjöfartsbranschen.

– Mångfald är nyckeln till framgång 
och överlevnad. Jämställdhet handlar 
inte bara om rättvisa utan om framgång 
för en bransch, sade hon. 

– Vi har tillsammans med andra aktörer 

I våras upphandlade Färjerederiet nya 
hjälpmaskiner, dieselgeneratorer, till 
ledens fyra färjor.
– Vi har valt den modernaste lösningen 
och den överträffar lagkraven rejält! För-
utom minskade utsläpp är målet att även 
minska bränsleförbrukningen, säger Peter 
Peterberg, miljösamordnare på Färje- 
rederiet. Han har gjort upphandlingen 
tillsammans med Hönöledens personal.

I varje färja finns två dieselgeneratorer. 
Genom att ersätta en av dessa och där 
använda det miljövänliga bränslet 
AdBlue, tillsammans med en katalysator 
reduceras utsläppen av NOx (kväveoxi-
der). Sammantaget minskar utsläpp  
av kväveoxider och partiklar med över  
90 procent. 

– Vi installerar maskinerna i en färja 
i taget för att trafiken ska kunna löpa 
som vanligt. Det är ett samarbete mel-
lan Fridhems Varv och Verkstäder och 
Hönöleden. Varvet står för konstruktio-
nen och installationen av de elektriska 
delarna. Färjan ligger kvar på färjeleden 
och det är Hönöledens personal som gör 
det mekaniska arbetet: Svetsar nya tankar 
för AdBlue, bygger nya maskinbäddar och 
installerar avgasrening, berättar Peter 
Peterberg.

– Fridhems har backat upp med eldrag-
ning och inkoppling av de nya hjälpma-
skinerna. Samarbetet mellan vår entre-
prenör och Hönöleden har fungerat 
fantastiskt och vi hoppas på ytterligare 
uppdrag och förtroenden från Hönöleden 
säger Mattias Bergsten, varvschef.

Ada var först ut med uppgraderingen. 
Den gamla diselgeneratorn lyftes ut från 
maskinrummet, den nya tanken lyftes 
därefter på plats och den nya diselgene-
ratorn med avgasrening installerades och 
anslöts med kylvatten och bränsle. 

– Vi har gjort allt arbete, utom el, själva. 
Det finns en verkstad här så vi har resur-
ser och kunnig personal. Det är en fördel 
att kunna utföra arbetet själv i de färjor vi 
kan och kör. Ada blir mallen och när hon 
är kontrollerad och inkörd kommer det 
att gå snabbare att göra i ordning nästa, 
säger Jonas Abrahamsson, distriktschef. 

Anledningen till att enbart den ena 
maskinen byts är ekonomiska. Varje ny 
diselgenerator kostar cirka 1,5 miljo-
ner kronor. Men tanken är att i huvudsak 
enbart köra med den nya och bara använda 
den gamla i nödfall.

– Vi arbetar mycket miljömedvetet 
redan i dag på Hönöleden. Våra färjor går 
på HVO (fossilfri diesel) och vi har par-

VI I REDERIET

Hönöledens hjälpmaskiner  
minskar partikelutsläpp med 97 procent

 i sjöfartsbranschen skrivit en gemensam 
avsiktförklaring ”Vågrätt”.  Den inne-
bär bland annat att om fem år ska minst 
30 procent av studenterna på sjöbefälsut-
bildningarna vara kvinnor. Branschen ska 
ha sett över sina arbetsvillkor och lyck-
ats prestera en image som lockar en bre-
dare grupp sökanden än idag, Glädjande 
nog uppnådde Chalmers detta redan i år, 
säger Katarina Norén.

Joakim Lund, verksamhetschef Thun Tan-
kers, berättade om vilka framgångar före-
taget har haft kopplat till att de lever efter 
sina principer om hållbarhet både när 

det gäller teknik 
ombord och jäm-
ställdhet.

 – Det är vik-
tigt att ledning-
en själva lever 
efter värdering-

arna. Vi uppmuntrar föräldraledighet, ser 
det som en möjlighet, inte ett problem. En 
chans för en annan medarbetare att prova 
på nya uppgifter och vi erbjuder flexi-
bilitet. Man ska kunna få ihop livspuss-
let. Det tjänar alla på. Vi är en attraktiv 
arbetsgivare, sade Joakim Lund.

– Vi måste våga tala högt om det som 
inte fungerar och ta itu med ojämlikhe-
ten. Empowerment betyder bland annat 
att möjliggöra. Det innebär att var och en 
har ett eget ansvar men det är viktigt att 
organisationen stöttar och att det är lika 
villkor, sade Frida Rowland, affärsenhets-
chef AtoB@C Shipping.

Vår egen rederichef Erik Froste avslu-
tade dagen med att berätta om vårt 
bemötandeprojekt och nämnde även de 
fördomar sjömän kan möta även idag. 
Jämställdhet gäller för alla.  

TEXT OCH FOTO: LENA NORDLUND

- Vi måste tala högt om det som inte fungerar, sade 
Frida Rowland, AtoB@C Shipping.

tikelfilter på huvudmotorerna så detta är 
ett steg ytterligare för att få ner utsläp-
pen, säger Jonas Abrahamsson.

Nu väntas experter från Holland och 
Göteborg för att trimma in avgasreningen 
och kontrollera diselgeneratorerna. 

– Vi kommer reducera kväveoxider 
och utsläpp av partiklar. Det ska verifie-
ras med en mätning av avgasutsläpp. När 
första färjan är klar och installerad är det 
bara att fortsätta på samma sätt med näs-
ta, säger Peter Peterberg.

I  mitten av oktober började Ada köras 
in med den nya hjälpmaskinen. När allt är 
intrimmat ska samma utbyte och uppgra-
dering göras på resterande tre färjor på 
Hönöleden.  

Fakta  Rubrik

Utsläppsminskningar med nya diesel- 
generatorer Hönö:
• NOx(kväveoxider NO och NO₂) reduk-
tion ca 90 procent
• CO/HC 90 procent
• PM10 (partiklar) 97 procent

Jämställdhet krävs om 
sjöfarten ska överleva

”Mångfald är 
nyckeln till 
framgång och 
överlevnad”

Gubbar i guldram känns förlegat. Det var talare och publik  
ense om på Världssjöfartens dag med jämställdheten i fokus.
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Torsten började på dåvarande Vägver-
ket 1989 som timanställd på Gullmars-
leden. Efter avklarade studier (Chal-
mers sjökaptensprogram) och seglats 
med Skolfartyget Gunilla blev han 
2002 tillsvidareanställd som befälha-
vare. 2006 blev han ledchef på Gull-
marsleden. 

Torsten hade också en ledande roll för 
att styra om vägtrafiken att gå via Gull-
marsleden vid ett par stora olyckshän-
delser. Det var dels vid det stora vägra-
set på E6 i Munkedal och dels vid den 
stora översvämningen vid Hogstorp. 

2012, i samband med den nya distrikts- 
indelningen, blev Torsten distriktschef 
över Norra Bohuslän, en tjänst han 
hade till januari 2015 då han gick in i en 
roll som senior rådgivare. 

Torsten har även tagit emot flera 
stora nybyggen till Gullmarsleden, till 
exempel Saturnus som då hon invigdes 
2014 var Sveriges största vägfärja.

Vi minns Torsten med ljus och värme, en 
person med stort hjärta, mycket humor 
och en härlig Bohusdialekt.

FÖR BESÄTTNINGARNA:  
CHRISTER LJUNGBERG, DISTRIKTSTEKNIKER 

OCH HENRIETTA JOHANSSON,  
DISTRIKTSCHEF NORRA BOHUSLÄN

VI I REDERIETVÅRA AFFÄRER

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 

SEPTEMBER
Claus Lindström,  
Befälhavare fri, Vaxholmsleden
Peter Isaksson,  
befälhavare lin, Bohedenleden 
Kristian Elofsson,  
befälhavare fri, Nordöleden 

GRATTIS!

60 år
Stefan Sörensson, befälhavare fri,  
Hönöleden, 1 november
Tommy Larsson, befälhavare lin,  
Röduppleden, 5 november
Tim Flink, befälhavare fri,  
Vaxholmsleden, 5 november
Lennart Karlsson, befälhavare lin,  
Bohus-Malmönleden, 14 november

50 år
Andreas Åsberg, befälhavare lin,  
Bohus-Malmönleden, 9 november
Mattias Erling, befälhavare fri,  
Ljusteröleden, 14 november

Låt sjöfarten leda svensk  
infrastruktur mot klimatneutralitet! 
Det behövs mötesplatser för oss som arbe-
tar för klimatneutralitet i sjöfarten! Ett 
steg i rätt riktning togs fredag 27 septem-
ber då ett femtiotal aktörer träffades i 
Stockholm. Denna typ av workshop ingår 
i den handlingsplan för att stärka inrikes 
och närsjöfart som Trafikverket presente-
rade i maj 2019. 

Vilka faktorer leder framåt? Trafikverkets 
måldirektör Sven Hunhammar pekade på 
tre: Fartyg, bränsle och efterfrågan på sjö-
transporter. Dessa kan påverkas i hög grad 
av i första hand statliga styrmedel, men 
även av befintlig infrastruktur (exempel-
vis landanslutning till elnät och laddstatio-
ner). Vi fick under dagen bland annat höra 
om hur ett nytt elfartyg byggts för kollek-
tivtrafik i Norge, hur alternativa bränslen 
som flytande biobränsle kan utgör ett gott 
exempel för befintliga fartyg.

Ett öppet utbyte för aktörer inom sjöfartsbranschen bidrar till ökad kunskap. Den arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som skapats av Pia Berglund och Erik 
Froste kommer att följas upp med fler workshops under kommande år.  

Samtalen handlade om närliggande 
åtgärder, med en tyngdpunkt på drivme-
del. Biogas, metanol och eldrift är realis-
tiska alternativ – men valet av drivmedel 
måste fattas utifrån förutsättningarna 
för varje givet fall. El är ett förstahands-
val för omställningen av statens vägfär-

jor. Kyla minskar 
dock effekten av 
elenergi. I norr 
kan därför meta-
nol vara ett bättre 
val. HVO, synte-

tisk diesel är ett annat alternativ, men där 
finns begränsningar i produktionstak-
ten. I Norden konsumerar vi omkring 40 
procent av den totala världsproduktionen 
– det finns anledning att ta ställning till 
om detta bränsle kan göra bättre nytta i 
andra sammanhang. Klimatkrisen är glo-
bal, inte lokal.

Amos är det underhållssystem vi haft i tio 
år. Nu har en projektgrupp bildats för att om-
arbeta rutinerna för hur vi jobbar med Amos. 
Det finns flera orsaker bakom detta. Dels har 
reglerna ändrats. Tidigare var det Transport-
styrelsen som certifierade att kontroller ut-
förts, men numera är det egenkontroll.  Dels 
behöver vi sätta revidera arbetssättet för att 
nå våra mål.

– Projektgruppen kommer utifrån projekt- 
beskrivningen arbeta fram och revidera ett 
arbetssätt utifrån de mål som satts. De gör 
planen gemensamt och arbetet ska vara 
klart före årsskiftet, säger Fredrik Almlöv, 
teknikchef.

I projektgruppen ingår Per Westerholm, 
Qusai Nadji, Jalle Andreasson, Fredrik 
Skeppstedt, Styrbjörn Vidlund samt ytterli-
gare en person som ska ersätta Christopher 
Ringhagen, föräldraledig.  

AMOS - PROJEKTGRUPPEN  
DRAR IGÅNG I HÖST

PENSIONÄRER 

SEPTEMBER
Thorbjörn Hedskog, befälhavare fri,  
Skenäsleden
Anders Skyllqvist, befälhavare fri,  
Aspöleden
Karl Rännare, befälhavare lin,  
Bohedleden
Anders Eriksson, distriktstekniker,  
Hönöleden

OKTOBER
Ingemar Lars-Gunnar Karlsson,  
befälhavare fri,Hönöleden
Rune Olausson, befälhavare fri,  
Svanesundsleden
Ingmar Lantz, befälhavare fri,  
Vaxholmsleden

Färjehälsan fortsätter även framöver. Nu 
har det delats ut gummiband och instruk-
tioner med olika övningar på alla leder. I FLS 
under Färjehälsan hittar du också tips och 
råd. Testa till exempel makaroniutmaningen 
tillsammans med dina kollegor. Ett sätt att 
peppa sig själv och kamraterna att fortsätta 
äta bra och röra på sig.Den är enkel och lätt 
att sätta igång med. Du behöver en glasburk, 
makaroner och en lista med aktiviteter och 
hur många makaroner var och en är värd. Läs 
mer i Färjehälsan i FLS.

Sjöfartsbranschens gemensamma hand-
lingsplan för fossilfrihet (2018) inom 
ramen för Fossilfritt Sverige presentera-
des också vid mötet. Planen visar på både 
möjligheter och utmaningar kring den 
pågående omställningen. 

Mötet avslutades med en kort summe-
ring som visar att denna typ av träffar på 
en neutral arena för erfarenhetsbyte är 
värdefull. Deltagarna önskar se att Tra-
fikverket fortsätter med dessa. Några av 
de områden som pekades ut som särskilt 
intressanta för fortsatta workshop är upp-
handling, affärsmodeller för klimatsmar-
ta lösningar, energieffektivitet och kom-
petens runt nya bränslen. 

TEXT OCH BILD: INGRID JARNRYD

”Biogas, meta-
nol och eldrift 
är realistiska 
alternativ”

Till minne av  
Torsten Bengtsson 
DC Norra Bohuslän

Må bra i höst. Ta en promenad , få lite frisk luft och 
samla makaroner i makaroniutmaningen till exempel.

TA HAND OM DIG I HÖST!

FOTO: TRULS PERSSON
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