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Oftast handlar det om det gamla vanliga: 
bilar, lastbilar, motorcyklar, cyklar och gåen-
de, och emellanåt blåljusturer, som åker med 
våra vägfärjor. Men till och från kan händer 
det att färjorna får lite mer oväntad eller an-
norlunda last. Som i vintras när renar från 
Rans sameby transporterades till Holmön 
med Capella för att få bättre vinterbete. Och 
så ren-retur till fastlandet i våras.

Senaste tillskotten till den brokiga floran 
med udda trafikanter på däck var en höghju-
ling på väg till Vaxholms kastell den 19 juni. 
Velocipedartisten Bengt Nilsson skulle upp-
träda med sin uppseendeväckande cykel på 
Kastellets sekelskiftesdag den 19 juni. Han 

gör uppvisningar 
runt om i landet 
med sin höghju-
ling, det är en svår 
konst att bemästra 
cykeln.

– Den är helt 
omöjlig att cyk-
la på, men ibland 
misslyckas man 

och då går det, sa Bengt Nilsson i en tv-inter-
vju förra året när han deltog i en veterancy-
kelträff i Sölvesborg.

– Den har väldigt känsliga bromsar. Tryck-
er du lite för hårt så hamnar du antingen på 
landstinget eller på Fonus, säger han.

Till avdelningen tyngre transporter hör 
loket T43 som i maj gick sönder i Lysekils 
hamn och fick ta Saturnus på Gullmarsleden 
på sin väg på trailer till verkstaden. En trafik-
slagsövergripande förflyttning i ordets rätta 
bemärkelse.
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En annan typ av annorlunda och både tung 
och lång transport har ägt rum på Ljusterö-
leden i juni där vingar och delar till det vind-
kraftverk som byggs på ön har fraktats med 
färjan i flera omgångar. Ekipagen har varit 
omkring 50 meter långa.

– De fick vända och backa ner istället, an-
nars hade de fastnat i kurvan ner till färjelä-

”Den är helt 
omöjlig att 
cykla på, men 
ibland miss-
lyckas man  
och då går det”

get, berättar Peter Järleby, motorman/ma-
tros på Ljusteröleden.

När allt var klart kom ett tackmejl från en 
nöjd dansk transportör:

”Vi vil bare berette at vi ha varit mycket til-
freds med samarbejdet på båten til Ljusterö. 
Tusind Tack” 

Foto: Caroline AndréFoto: Peter Järleby
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

UTVECKLADE

Bästa medarbetare,nu är vi vid det 
som vi sjunger om på skolavslutning-
arna, ”med lust och fägring stor”. Varje 
år säger vi likadant, ”det går så fort”. 
Ja midsommar har passerat, men det 
är trots allt inte att likställa med mitt-
sommar, för sommaren har bara bör-
jat. Även om solen har nått Kräftans 
(nordliga) vändkrets på 23,26 grader 
och är på väg mot ekvatorn, så har vi 
massor av sommar kvar, hoppas jag.

Nu har turismen kommit igång på 
allvar, i Vaxholm har vi mycket bilar 
med många olika registreringsskyltar 
och många olika språk och dialekter 
hörs i staden.

Semesterperioden har så sakta in-
letts och först ut på kontoret var Mar-

gus och vi öns-
kar honom en 
härlig semes-
ter. Själv blir 
jag kvar några 
veckor till, så 

det är inte omöjligt att jag dyker upp 
oanmäld för en liten visit. När färjele-
derna har det som körigast, är det som 
lugnast på kontoret och då kan det fin-
nas tid till besök i verksamheten, det är 
både viktigt och väldigt roligt.

Arbetet med förnyat avtal Trafikver-
ket har stannat upp något. Det beror 
på att vi inte hunnit jobba in de funk-
tionella kraven fullt ut och inte heller 
diskuterat miljösatsningar och vad de 
innebär. Men direkt efter semestrar-
na sätter vi fart igen och hoppas på ett 
avtal från och med 1 januari 2017.

Vi är tyvärr inte riktigt klara med 
Ekerö heller, där går avtalet ut i höst, 
så jag hoppas verkligen att vi får till det 
på ett bra sätt ganska snart.

Nu vill jag till sist önska er alla en härlig 
och skön sommar men åtminstone lite 
avkoppling, det är alla värda om vi ska 
orka med nya utmaningar i höst.

Lev väl och kör försiktigt! 

Ampere - Norsk pionjär. 
Foto: Göran Utbult
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ANDERS WERNER
REDERICHEF

”Det fick mig att börja 
fundera på att själv ut-
veckla en tidtabellsapp. ”

Användare som 
Vad heter hon? Var med i Sjövägens 
sommartävling och vinn!

12

Vi räknar de fordon som åker med 
rederiets färjor, men varför? Det ko-
star ju inget för resenärerna att åka 
med statliga vägfärjor

– Vår verksamhet är helt beroende av att 
fordonens antal och storlek dokumen-
teras, statistiken är vårt underlag när 
vi fakturerar Trafikverket, som är vår 
beställare. Skälen till att vi räknar är allt-
så dels rent ekonomiska, men vi gör det 
dels också för att följa trender och under-
lätta planering, både i rederiet och för 
externa aktörer. Dessutom är trafikstatis-
tiken en del i underlaget för fleet manage-
ment, för att våra färjor ska trafikera där 

de gör bäst nytta, säger Anders Nordqvist, 
ekonomichef.

Statistiken är alltså grunden för hela vår 
verksamhet och den måste vara pålitlig. 
Därför är det viktigt med ett stabilt sta-
tistikprogram som fungerar i alla väder. I 
den gamla versionen fanns det buggar och 
önskemål om förändringar och förbätt-
ringar hördes från verksamheten. För att 
leva upp till dessa krav var det nödvändigt 
att den nya versionen av Trafikstat skulle 
vara lätt att använda och att den inte skul-
le upplevas som krånglig eller tidskrävan-
de. En referensgrupp bildades för att få in 
synpunkter och förslag från den sjögåen-

de personalen som arbetar i programmet i 
sin vardag. Deltagarna i referensgruppen 
valdes ut utifrån hur trafikräkningen sker 
i praktiken för att hitta så stor variation 

av användare 
som möjligt.

– Genom att 
arbeta med en 
referensgrupp 
ville vi fånga 
upp synpunk-
ter och förslag 
från de medar-

betare som jobbar i programmet redan i 
ett tidigt skede. Förut brukade vi skicka ut 
färdiga lösningar med nya program eller 

”Önskar er alla 
en härlig och 
skön sommar!”

14

15

VI I REDERIET

”En referens-
grupp bildades 
för att få in  
synpunkter och 
förslag”
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VI I REDERIET

Ecoshipping!  
- Miljöstrategi för ett grönt rederi

V  i får gå ganska långt tillbaka i ti-
den för att hitta starten på vårt 
miljöarbete. Egentligen börja-
de det nog på allvar 2007, när 

vi bjöd in meteorologen Pär Holmgren 
för att tala om miljö och den globala upp-
värmningen och vad kunde vi göra för att 
bidra till minskad miljöpåverkan. I sam-
ma veva startade vårt projekt från ”Fri 
till Lin” som sedan dess utvecklats till 
fler linfärjor, men också till ett annat sätt 
att tänka.

Mats Eriksson, vår före detta redaktör, 
hade nosat upp ett projekt i Norge som 
kallades Eco Driving till sjöss. Hela pro-
jektet var i sin linda när jag kom i kontakt 
med Rörvik och det som så småningom 
blev Sikkerhetssentret där. Först var jag 
lite tveksam, men tyckte ändå att det var 
värt ett försök. En grupp medarbetare 
fick vara testpiloter och säga sitt. Vi hade 
inte några egna fartyg eller leder i simula-
torn utan körde ett mindre fartyg mellan 
två pråmar. Jag tänkte i mitt stilla sinne: 
vad ska testgruppen säga? Men gruppen 
var positiv och tyckte att här fanns en 
potential.

Vi beslöt att gå vidare under förutsättning 
att vi fick in en av våra egna färjor i simu-
latorn och helst också några av våra leder. 
Ganska snart fanns Svanhild på plats för 
att köra på Björkö eller Hönö, nu börja-
de det likna något. Därefter har det hela 
tiden skruvats och utvecklats och en väl-
digt betydelsefull brytpunkt var när vi fick 
möjlighet att bygga upp detta på hemmap-
lan, på Vaxholms kastell. Ganska snart 
efter att vi kört igång på allvar i Norge 
gjorde vi en miljöfilm som också fick en hel 
del uppmärksamhet. Den håller fortfaran-
de måttet, även om det runnit en hel del 
vatten under broarna sedan dess.

Simulatorn på Kastellet som många nu 
har besökt är en fantastisk anläggning. 
Den har fått stor uppmärksamhet i vår 
omgivning och visar på ett miljötänk inom 

Färjerederiet som är nog så viktigt. Att vi 
sedan fått kontakt med Sjöbefälsskolan i 
Kalmar som sköter den pedagogiska biten 
höjer klassen ytterligare några steg.

I rederiet har vi jobbat tillsammans med 
miljöfrågorna under många år, men nu 
skjuter det fart och simulatorn blir som 
en katalysator för vårt samlade miljöarbe-
te och vår samlade miljöstrategi, det vill 
säga ECOSHIPPING.

Eco Driving, Ecoshipping, mjukare kör-
ning, miljöutbildning, bottenfärger, HVO, 
och så vidare. Kärt barn har många namn. 
Det nu gällande och härskande begreppet 

är Ecoshipping 
och inte bara för 
vår utbildning 
på kastellet utan 
för hela vårt mil-
jöarbete på den 

sjögående sidan. Vår miljöstrategi kallar 
vi numera för Ecoshipping och propeller-
bladet i vår strategiska plan som tidigare 
hade benämningen Miljö heter nu Eco-
shipping.

Varför så enträget, ja min tanke är att 
vi ska arbeta in ett varumärke som starkt 
förknippas med Färjerederiet. Vi har till 
och med sökt skydd för namnet, för att än 
mer kunna använda det i syfte att stärka 
rederiets miljöprofil.

Vad är då Ecoshipping? Ja, begreppet 
innehåller många delar.Om vi kort tar 
upp det som rederiet strategiskt kommer 
att jobba med, får vi en lista som följer:
• Träning i simulator, skonsam kör-

ning.
• Fortsatt utbyggnad elkabeldrift på 

linfärjor.
• Linfärjor längre avstånd kanske bat-

teridrift.
• HVO vegetabilisk miljödiesel.
• Hybriddrift i frigående färjor.
• Ren batteridrift frigående färjor typ 

Ampere på Sognefjorden i Norge.

• Metanoltest tillsammans med Sjö-
fartsverket.

• Värmeåtervinning
• Målning med miljövänligare färger
• Mindre användning av kemikalier
• Naturgas – biogas troligen på längre 

sikt då vi kanske inte är riktigt redo i 
inrikes trafik ännu.

Punkterna kommer från ett strategidoku-
ment som Peter Jansson, miljösamord-
nare, i samråd med ledningen tagit fram. 
Ett digert material med tuffa utmaningar 
som kanske inte riktigt syns i ovanståen-
de punktform, men som sätter stora krav 
på hela verksamheten. Inte bara på Färje-
rederiet utan på hela Trafikverket och det 
ska kunna förverkligas. Läs mer om miljö-
strategin i artikeln här intill.

Hoppas nu att alla stödjer Färjerederiet 
i dessa intentioner om det framtida ”grö-
na rederiet” Vi har ju länge pratat om från 
”Fri till Lin” vi kanske också ska säga från 
”Gult till Grönt”.

Färjerederiets miljöengagemang spor-
rar andra och vi har redan finska Fin-
ferries som kunder och troligen har vi 
ganska snart även åländska landskapsre-
geringen. Flera svenska rederier har ock-
så uppmärksammat det vi gör på Kastellet 
vilket känns riktigt bra.

Låt oss nu tillsammans visa omvärlden 
vad Ecoshipping betyder och visa att vi 
faktiskt är ledande inom detta område.  

ANDERS WERNER

”Vi kanske också 
 ska säga från 
gult till grönt”

programversioner till färjelederna utan 
att först ha frågat vad som fungerat och 
inte. Och det blev inte alltid så bra. Den 
här gången har vi haft en dialog mellan 
användare, utvecklare och beställare och 
det blev ett lyckat koncept som vi kom-
mer att använda även i framtiden, säger 
Michael Lindqvist, IT-avdelningen.

Referensgruppens bildades i vintras och 
de sjögående representanterna kom från 
fyra olika färjeleder: Johan Hamnebo och 
Per Olofsson, Nordöleden, Kalle Wen-
nerström, Oxdjupsleden, Zbigniew Wol-
ski, Vaxholmsleden, och Guy Österman, 
Furusundsleden. De har lämnat synpunk-
ter och förslag på förbättringar med målet 
att programmet ska bli så enkelt och 
användarvänligt som möjligt.

I projektets inledning intervjuade Åsa 
Andersson, RelyIT, deltagarna i refe-
rensgruppen för att få en bild av vad som 
behövde åtgärdas och förbättras i pro-
grammet. En ny version togs fram och 

referensgruppen fick säga sitt om den. 
När sedan programmet modifierats ytter-
ligare fick referensgruppen testa det i 
skarpt läge, parallellt med att kollegerna 
använde den gamla versionen.

Johan Hamnebo, befälhavare på Nord-
öleden, tycker att det nya arbetssättet var 
bra.

– Det här var klart bättre, tidigare kun-
de hända att det bara dök upp en ny start-

sida i programmet 
utan någon infor-
mation om uppda-
teringen, och då 
blir man så klart 
irriterad. Att vi i 
referensgruppen 
fick vara testpilo-

ter var också bra. Det enda negativa var 
att testperioden var väldigt kort, säger 
Johan Hamnebo.

Johans kollega Per Olofsson gillade 
också upplägget med referensgrupp. 
– Det var bra, men jag tycker också det 

var intressant att få en inblick i hur det 
fungerar på andra färjeleder. Och så är 
det viktigt att få ut kunskapen att det är 
statistiken som ligger till grund för att vi 
får betalt.

På många av rederiets färjeleder finns 
kontaktpersoner som är insatta i pro-
grammet. En lista med kontaktpersoner-
na finns i artikeln om Trafikstat i förra 
numret av Sjövägen (nr 4).

Nyheter och den senaste versionen av 
manualen finns även på en extern webb-
plats. Du hittar dem här: http://trafikstat.
relyit.se/deskhelp

Övriga deltagare i referensgruppen var: 
Ellen Strandberg, distriktchef Södra Ros-
lagen, Anders Nordqvist, ekonomichef, 
Michael Lindqvist, IT, Åsa Andersson, 
RelyIT, och Håkan Ekroth, Matchbox.  

TEXT: ERIKA ANDERSSON
FOTO: KASPER DUDZIK

”Programmet 
ska bli så en-
kelt och använ-
darvänligt som 
möjligt”
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900 ton per år, de kommande tre åren.
Färjerederiet har tagit fram en ny miljö-
strategi och i samband med den lanseras 
Ecoshipping som ett samlat begrepp för:
• Ecodriving
• Miljövänligare bottenfärger
• Buller och vibrationer
• Kemikalieanvändning
• Miljövänligt bränsle
• Energibesparingar
• Rätt kapacitet på färjelederna
• Energimätningssystem ombord

För att kunna arbeta praktiskt med den 
strategiska miljöplanen för Färjerederi-
et, bryter vi ner den till en 
handlingsplan med mål. 

Ecodriving
Utbildningarna i ener-
gisnål körning ska fort-
sätta och utvecklas. 
Besättningarna ska 
vidareutvecklas i fär-

HÅLLBART

Färjerederiet har tagit fram en miljöstra-
tegi. I en handlingsplan finns mål för 
det fortsatta miljöarbetet som anger hur 
rederiets koldioxidsläpp och miljöpåver-
kan ska minskas.

Trafikverkets färjeverksamhet ger 
upphov till ett koldioxidutsläpp på cirka 
35 000 ton per år genom den diesel som 
används för drift och uppvärmning av 
färjorna. Långsiktigt har regering och 
riksdag beslutat om visionen att Sverige 
inte ska ha några nettoutsläpp av klimat-
gaser 2050. Det innebär att även trans-
portsystemet och färjeverksamheten 
behöver ha denna vision. 

De preliminära kraven handlar om en 
minskning av klimatpåverkan med 15 pro-
cent och energianvändningen med 10 pro-
cent till 2020 jämfört med 2015. Dessa 
krav kommer ur nationella klimat- och 
energimål som satts av regering och riks-
dag. De har också varit utgångspunkten 
för det utspel som gjorts om att Färjerede-
riet ska minska utsläppen av koldioxid med 

jans totala energiförbrukning, där även 
uppvärmning och elförbrukning ingår. 
Kursernas inverkan på förbrukningen ska 
följas upp genom nytt energimätnings-
system.

Miljövänligare bottenfärger
Vi deltar i tester av båtbottenfärger 
utan koppar och utvärderar dessa 
under 2016. Om testerna faller väl ut 
ska vi införa nya mera miljövän-
ligare system och bli ett rede-
ri helt utan koppar som skydd 
mot beväxning. Andra meto-
der som ultraljud och bot-
tentvätt undersöks 
parallellt.

Buller och vibrationer
Färjerederiet har utvecklat nya meto-
der att dämpa externt buller i färjornas 
ramper. Vi ställer krav på minskat bul-
ler från huvudmotorer och hjälpmotorer 
vid nybyggnation och byte av motorer. 

Vi modifierar ramphakar och rampkrokar 
enligt framtaget system och inför först och 
främst detta på färjeleder med grannar 
nära färjeverksamheten.

Kemikalieanvändningen
Vi ska ständigt arbeta för att använda 
mera miljövänliga kemikalier. Använd-
ningen av Icke märkningspliktiga och A 
klassade produkter ska öka i verksamhe-
ten, samtidigt som andelen B och C klas-
sade produkter minskar.

Miljövänligt bränsle
Under 2017 ska rederiet införa HVO som 
bränsle och genom detta minska våra kol-
dioxidutsläpp med 1400 ton. Vi ska till 
2025 kommit ner till 26 310 ton koldioxid 
mot dagens 37 500 
ton. En minskning 
med 11 190 ton.
Vi deltar i två metanolprojekt. 
Det ena är en teoretisk studie där 
vägfärjan Jupiter konverteras till 
metanoldrift. Arbetet är en studie där 
bränslesystem med mera ritas in i fär-
jan. Studien ger en vägledning om 
möjligheten att bygga om en befint-
lig färja. Vi deltar även i ett projekt 
med Sjöfartsverket med flera för att 
konvertera en lotsbåt till metanol-
drift. För vår del ger projektet myck-
et värdefull kunskap om ett bränsle 
som kan bli en ersättning för diesel 
om cirka 10 år. Läs mer om metanolpro-
jekten i nästa nummer av Sjövägen.
Vi undersöker även möjligheterna att 
använda biogas som bränsle. Ett bränsle 
som det redan finns tekniska lösningar 
för idag, men skulle det fungera på våra 
färjor? Det ska vi ta reda på under 2016. 
De utmaningar som finns är tankvo-
lym och tankplacering samt tid mellan 
bunkring. Infrastruktur för leveranser 
och tankning är ytterligare frågetecken. 
Regelverket för kustnära sjöfart gällande 
gas för framdrivning är i dagsläget otydligt. 

Energibesparingar
Trafikverket och Färjerederiet måste 
även arbeta med att minska energiför-

brukningen. Även om vi kan hitta miljö-
vänliga bränslen, för att få dessa bräns-
len att räcka till i det moderna samhället 
måste vi minska vår energiförbrukning.

– Linfärjor med eldrift sparar energi. 
Genom att bygga om Kornhall och Ste-
geborgsleden till direktdriven eldrift via 
kraftkabel kan vi spara cirka 70 procent 
energi på vardera färjeled, eller över 500 
MWh. Även om detta är en mycket bra 
lösning har vi knappt sparat 1 procent på 
Färjerederiets totala energiförbrukning. 
Ombyggnad till direktdriven eldrift på 
Kornhallsleden kommer vara klar 2016. 
Stegeborg 2017. Även Ängöleden och Lyr 
är tänkbara för den här tekniska lösning-
en, möjligt genomförande till 2020.

– Frigående färjor med eldrift. Utred-
ningen som genomfördes med SSPA visar 
att elektrifiering av färjor är kostsamt. 
Batteripriset är avgörande, men priserna 
förutspås sjunka inom en femårsperiod. 

Därför fortsätter projek-
tering av de tekniska 
lösningarna för infö-
rande av hybridtek-
niken där den kan 
minska energiför-
brukningen och kol-
dioxidutsläppen.  

- Färjerederiet har 
tillsammans med SSPA 

sökt medel för att utreda en 
batteridriven färja. Start det 

närmaste året. Färjerederiet kommer till-
sammans med Trafikverket Planering och 
SSPA göra en fördjupad studie i elektrifie-
ring av färjedriften.

– Hybridombyggnad av Ada genomförs 
hösten 2016 där vi installerar värmeåter-
vinning av huvudmaskinernas kylvatten. 
Under 2017 installerar vi batterier som 
kommer samverka med dieselgeneratorn 
för produktion av elkraften ombord. Lös-
ningen kan spara cirka 400 MWh eller 
mera. En utvärdering under 2017 och 
2018 får utvisa om vi ska utveckla tekni-
ken till andra färjor.

– Automatiska förtöjningssystem 
Utredningen från SSPA påvisar att auto-
matiska förtöjningssystem ger minskning 
av utsläpp och reduktion av energiför-
brukningen. Här bör vi titta på enklare 
lösningar där vi slutar att köra på tom-
gång. Vi bör gå vidare med förutsättning-
ar och påbörja införandet under 2018. På 
längre sikt kan kombinerade förtöjnings 
och laddningssystem vara aktuella.

– Värmeåtervinning Utredningen med 
SSPA påvisar att bygga om till värmeåter-
vinning av huvudmaskinernas kylvatten 
är lönsamt. Vi jobbar vidare med att 

utveckla en standard för hur systemen ska 
byggas upp. En plan för vilka färjor som 
ska byggas för värmeåtervining ska vara 
klar 2017, med start 2017 och vara klart till 
2020. Detta inkluderar isolering av rör-
system på befintliga värmeåtervinnings-
system som dessutom bör analyseras vad 
avser energieffektivitet och funktion.

– Maskinrumsventilation SSPA-utred-
ningen påvisar att maskinrumsventila-
tionen på en del färjor kan vara feldimen-
sionerad med energiförluster som följd. 
Ventilationssystemen Inventeras och 
utreds till 2017. Eventuella ombyggnader 
för genomförande start 2018 och färdigt 
2020.

– Hybriddriven framdrivning, ger mins-
kade utsläpp av koldioxid och minskad 
energiåtgång. Passar inte alla färjeleder, 
men bör utredas och införas på de färje-
leder där det ger miljövinster. Utredning 
klar till 2017 och en plan för införande 
klart till 2018.

– Färjerederiet kommer även fortsätt-
ningsvis att undersöka mera energieffekti-
va skrov och propellrar. Främst gäller sats-
ningen nybyggnation.

– Värmepumpsdrift och solceller till 
färjevaktstugor. Bör utredas till 2017 med 
ett pilotprojekt klart till 2018.

Rätt kapacitet på Färjelederna
Här bör vi ta fram nyckeltal som hjälper 
oss med placering av färjor kopplat även 
till energiförbrukning och uträttat/erbju-
den kapacitet. En variant av SEMP bör 
tas fram där vi bedömer en färjas energi-
prestanda/miljöprestanda.

Avgasrening
-Under 2017 göra ett test tillsammans med 
en motorleverantör och installera en ny 
motor med SCR katalysator för att uppfylla 
kommande krav enligt IMO Tier III.

- Färjerederiet kommer fortsätta utreda 
möjligheter att installera partikelfilter och 
NOx reduktion på befintliga motorer.

Energimätningssystem
– Energimätningssystem upphandlas och 
installeras ombord frigående färjor som ett 
första steg. Upphandlingsspecifikation klar 
2016-2017 för installationer 2017. Systemet 
ska medge förbrukningsrapporter via ser-
ver.  

PETER JANSSON, MILJÖSAMORDNARE 
FREDRIK ALMLÖV, CHEF TEKNIK OCH MILJÖ

Miljöstrategin 
från snack till verkstad
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G  runden för samverkan är delaktighet där ge-
mensamma intressen tas tillvara och därför 
ska medarbetarna och de fackliga organisa-
tionerna göras delaktiga i ett tidigt skede i be-

slutsprocesserna. För att ta tillvara kunskap som finns 
i den dagliga verksamheten och för att bättre förankra 
och belysa frågor inför beslut har olika beredningsgrup-
per bildats under våren. Dessa beredningsgrupper foku-
serar på frågor som rör Färjerederiet i stort.  I grupper-
na finns representanter för HR och de fackliga parterna 
samt i vissa fall även chefer, medarbetare och huvud-
skyddsombud. 

Beredningsgrupper
FFU – tid
Denna beredningsgrupp bildades i april för att belysa 
frågan om hur man redovisar tiden för fackliga förtroen-
deuppdrag i Färjerederiet. I gruppen ingår Carina Nord-
lund, David Olby och Robert Berntsson från HR, Åke 
Ottosson och Per-Arne Utbult Seko samt Stig Karlsson 
och Kenneth Toresson Saco. Målsättningen för gruppen 
är att inför beslut ta fram förslag på enhetliga och tydliga 
rutiner samt en manual för rapportering i Heroma. 

Poolverksamheten
Bakgrunden till att beredningsgruppen bildades är att 
det finns ett behov av att belysa poolverksamheten i 
Färjerederiet. Gruppen har till uppdrag att inför beslut 
se över poolverksamheten och hur den fungerar i olika 
delar av landet, bland annat vad gäller arbetssätt och 
schemaupplägg. Målsättningen är att vi ska ha en pool-
verksamhet i Färjerederiet som är väl förankrad och 
dokumenterad. 

I gruppen ingår Caroline André, Carina Nordlund 
och Robert Berntsson från HR, Åke Ottosson Seko, Lisa 
Einald Hönöleden/Seko, Kenneth Toresson Saco, Niklas 

Edentun poolmedarbetare från Bohus-Malmön, Matti-
as Bergsten DC Norra Bohuslän, Lars Hahn t f chef Pool 
Öst samt Tomas Simonsson samordnande huvudskydds-
ombud i Färjerederiet. 

– Vi vill hitta ett arbetssätt som är bra både för med-
arbetare och för verksamheten samtidigt som vi följer 
avtalet, säger Caroline André. 

Rutiner för bemanningsplanering
Bakgrunden till att beredningsgruppen bildades är att 
vi ser ett behov av att vidareutveckla bemanningspla-
neringen i Färjerederiet. Gruppens uppdrag är att inför 
beslut utvärdera och ta fram ett effektivt arbetssätt med 
enhetliga rutiner för bemanningsplanering. 

I gruppen ingår Åsa Nordström, Caroline André, Carina 
Nordlund, David Olby från HR, Åke Ottosson Seko, Stig 
Karlsson Saco, Mattias Bergsten DC Norra Bohuslän, 
Torbjörn Hedman DC Mellansverige, Per-Olof Eriksson 
DC Mälaren, Ellen Strandberg DC Södra Roslagen samt 
Tomas Simonsson samordnande huvudskyddsombud i 
Färjerederiet.

– Det känns extra angeläget att vi jobbar fram enhetli-
ga rutiner inför 1 september då våra nya bemanningspla-
nerare ska introduceras, säger Åsa Nordström.  

Beredningsgrupper  
för fördjupad samverkan 

 Det känns  extra angeläget att vi  
 jobbar fram enhetliga rutiner  
 inför 1 september då våra nya  
 bemanningsplanerare ska intro- 

        duceras.”
               ÅsaNordström, HR-chefl

Caroline André Åsa Nordström

”Både skogar, sjö och strand blir ett enda sagoland när man ser det lite grann så här från 
ovan”, sjöng Edvard Persson i filmen ”Kalle på Spången”. Och visst är det grant i Skåne 
och den vackra naturen är långt mer omväxlande än många tror. Flygbilden på Ivöleden 
är tagen av Kasper Dudzik.
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  Nu har jag varit i gång med reklamförsälj-
ningen ett par månader och jag kan konsta-
tera att intresset för att synas på våra fär-
jor har varit över förväntan, vissa leder är 
slutsålda. Det stora intresset har gjort att vi 
måste bygga ut vårt nätverk av reklamplat-
ser. En inventering av tillgängliga utrymmen 
visade att vissa fartyg har för få reklamplat-
ser och andra saknat helt. Målet för första 
steget i utbyggnadsarbetet var att kunna er-
bjuda minst fyra annonsplatser per fartyg på 
lederna från Gräsö ner till Ekerö innan juni 
månads utgång och det målet är nått. 

Efter sommaren ligger fokus på att sälja 
in helårskunder för nästa år, innan företagen 
hunnit gör av med 2017-års reklambudget-
ar. Jag kommer också att öka bearbetnings-
området till fler av våra leder runt om i lan-

det och i takt med att bokningar kommer in 
fortsätter utbyggnaden av reklamplatsnät-
verket.  

  Nu är RALS 2016 i gång och i år 
kommer lönerevisionen se något an-
norlunda ut jämfört med tidigare år. 

Saco-S i Trafikverket som har ett 
tillsvidareavtal har målsättningen att 
lönerevisionen ska genomföras så att 
de nya lönerna kan betalas ut på okto-
berlönen.

Seko och ST vars avtal löper ut sista 
september måste däremot invänta att 
avtal träffas mellan Arbetsgivarver-
ket och Seko respektive ST innan för-
handlingarna på Trafikverksnivå kan 
avslutas och sedan fortsätta på Färje-
rederiet.

På central nivå har arbetsgivaren 
och Saco-S slutit ett avtal angående 
RALS 2016 och förhandlingarna har 
delegerats till Färjerederiet. De lokala 
parterna i Färjerederiet; arbetsgivaren 
och interimsstyrelsen för Saco-S har 
därefter enats om en tidplan och ord-
ningen för hur lönerevisionen skall ge-
nomföras i Färjerederiet. 
Förhandlingarna fortsätter i slutet av 
augusti.  

Fotnot: RALS - Ramavtal om löner med 
mera för arbetstagare inom det statliga 
avtalsområdet

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  På varvet ASK i Riga har bygget av sek-
tionerna till den nya 80-bilsfärjan påbör-
jats. ASK är en underleverantör till det est-
niska varvet Baltic Workboats som rederiet 
har kontraktet med. På kajen står mittsek-
tionerna “6” och “7” och är i princip färdiga 
för målning. Inne i stålhallen är sektionerna 

“5” och “8” snart färdiga för att lyftas ut på 
kajen. 

I slutet av oktober ska skrovet vara färdigt 
och senast i december ska det bogseras till 
varvet i Nasva, på ön Ösel, för färdigställan-
de inför leveransen som är planerad till mit-
ten av juli 2017.  

RALS  2016

Halvårsrapport  
från reklambranschen

”Extra färja i Botkyrka efter brohaveriet 
i Södertälje
Trafikverket tror att det tar veckor innan 
motorvägsbron i Södertälje är hel igen. 
Köerna vid färjan i Skanssundet i Botkyr-
ka har stundtals varit långa. Men på ons-
dag förmiddag hoppas Trafikverket att 
en extra färja mellan Skanssundet och 
Mörkö är i trafik. Det är stopp för trafik i 
södergående riktning på motorvägsbron 
i Södertälje efter lastbilsolyckan natten 
mot midsommarafton. Dag- och kvälls-
tid har det varit långa köer även om tra-
fiken söderut leds om via Saltsjöbron i 
Södertälje.”
Mitti 28 juni

”Ska utreda ny bro från Svanesund
I framtiden kan färjan från Svanesund till 
Kolhättan komma att ersättas av en bro. 
Det vill i alla fall många politiker. Ett för-
sta steg blir att utreda frågan. 

– Vi har lovat företrädare från kom-
munen att göra en utredning där kostna-
den för färjetrafiken jämförs med bygget 
av en ny bro, säger Ulrika Bokeberg, på 
Västra Götalandsregionens avdelning för 
kollektivtrafik och infrastruktur.”
Bohusläningen 23 juni

”Linfärjans vd slår tillbaka kritiken
Trots kritik från Sjöfartsverket och flera 
andra instanser valde Trafikverket och 
Vaxholms stad att fullfölja projektet med 
linfärjan över Kastelleden. I dag, torsdag, 
har färjan varit i trafik i 55 dagar och re-
dan har flera incidenter rapporterats. En 
av de senaste förra måndagen då Sjö-
fartsverkets fartyg Anders Bure stötte i 
vajern med sin sidescanner som använ-
des just då under pågående sjömätning. 
Detta hände trots att fartyget väntade 
in att färjan passerat och varningssigna-
ler släckts.

– Några incidenter har det varit. Men 
samtidigt undrar jag var man drar grän-
sen – vad är en incident? Säger Anders 
Werner.

Han menar att det viktigaste är att 
inga olyckor har inträffat.

– Självklart ska man försöka undvika 
alla slags incidenter. Men samtidigt är 
linfärjan ny i Vaxholm, det får man tän-
ka på.
Skärgården 22 juni

  Som ni säkert känner till är elektroniska skyl-
tar inköpta till alla leder. Leverans skulle vara 
klar i början på sommaren. Tyvärr har det inte 
blivit så av olika skäl. I slutet av juni var det 
provning och besiktning av några skyltar på 
Västkusten och dessvärre hittade vi en del styr-
problem. 

Leverantören har lovat att jobba  
hela semestern med montage av våra skyltar. I 
mitten av juli ska arbetena med skyltarna Ham-
burgsundsleden och Sund-Jarenleden slutföras. 
Då ska även entreprenaddelen påbörjas i Mel-
lansverige, det vill säga Stegeborgsleden, Ske-
näsleden, Skanssundsleden, Tynningöleden, 
Ekeröleden och Arnöleden. 

Utbildning av skyltstyrning kommer att ske 
med en kontaktperson på varje led. Minikurs 
ges av undertecknad eller av Lisen Winge.  

RALF SASS
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Den nya färjan NB357 börjar ta form. Foto: Fredrik Skeppstedt

Elektroniska skyltar Notis normal bold, välj färg

5 362
Unika sidvisningar hade Färje-
rederiets startsida på webben 

i juni

Bygget har börjat

TIPS TILL  
TRAFIKANTER

  Nu finns en webb-
sida med goda råd till 
våra resenärer. Tan-
ken är att underlätta 
färjeresan och göra 
den så smidig som 
möjligt. På webbsi-
dan finns även tip-
sen samlade på en 
affisch i pdf- 
format.    

www.trafikverket.se/ombord

  Statens haverikommission, SHK, under-
söker olyckor i syfte att klarlägga händel-
seförlopp och orsak till händelsen samt att 
förbättra säkerheten. SHK kopplades in när 
styrhytten på färjan Paulina på Bohedenle-
den lossnade i stormen den 8 juni. Men ha-
verikommissionen kommer inte göra någon 
fullskalig utredning. Kommissionens utredare 
drog slutsatsen att det inte behöver göras nå-
gon större utredning av incidenten efter att ha 
tittat på färjan och gjort intervjuer. Eftersom 
det inte finns någon annan färja med likadan 
konstruktion behöver man inte komma fram 
till vad som orsakade skadan.

– Infästningen till styret brast och det ska 
den inte göra. Färjerederiet har inlett en åt-
gärdsplan för att det inte ska hända igen och 
det var vi nöjda med, sa kommissionens ut-
redare Rikard Sahl i en intervju med Norrbot-
tens-Kuriren.

Haverikommissionens olycksundersökning-
ar syftar till att ge svar på tre frågor: Vad hän-
de? Varför hände det? Hur undviks att en lik-
nande händelse inträffar?  

HAVERIKOMMISSIONENS  
UTREDNING OM FÄRJAN  
PAULINA AVSLUTASSJÖVÄGEN FINNS 

I WEBBUTIKEN
  Har du missat något nummer av 

Sjövägen, eller letar du efter en äldre 
utgåva av tidningen? Alla nummer se-
dan 2012 finns att ladda ner som PDF 
i Trafikverkets interna webbutik. Det 
går också att beställa tidningen i pap-
persversion, men då tillkommer por-
toavgift. Sjövägen finns förstås även i 
vårt verksamhetssystem och ska även 
gå att få tag på i det nya ledningssys-
temet.  
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Batterifärjan Ampere 
I april besökte representanter från Färje-
rederiet batterifärjan Ampere i Norge, 
tillsammans med företrädare för Öckerö 
kommun och några andra.

Öckerö kommun startade 2014 ett pro-
jekt för en renare miljö. Färjerederiet har 
deltagit i projektet i egenskap som den 
största aktören i kommunen avseende 
transporter och utsläpp. Studiebesöket 
till Ampere, som är den första batterifär-
jan i världen i den här storleken, var en 
del i projektet.

Ampere trafikerar Sognefjorden norr 
om Bergen, Norges andra största stad. 
Färjeleden trafikeras med tre färjor, M/F 
Oppedal, M/F Ampere, och M/F Stavang-
er. Färjeleden Ytre Oppedal–Lavik, är 5,6 

km lång och överfarten tar 20 minuter.
Vägfärjan Ampere beställdes av fär-

jerederiet Norled AS och togs fram och 
konstruerades av Fjellstrand Varv AS. 
Inblandade underleverantörer är bland 
andra, Siemens Marine Norge och batte-
rileverantören Corvus.

Upprinnelsen är att Statens vägdirek-
torat utlyste en upphandling där rede-
rierna fick komma in med förslag på en 
färja med i princip nollutsläpp. Ett fler-
tal anbud kom in och Norleds förslag och 
anbud vann. Arbetet med att konstruera 
färjan har inneburit att energibesparingar 
 undersökts in i minsta detalj.

Att designa en färja som ska drivas 
med enbart batterier, kräver noggranna 
analyser för att minimera den elektris-
ka förbrukningen för färjans framdriv-
ning, såväl som förbrukning från belys-
ning, uppvärmning, navigationssystem 
etcetera.

En stor fördel är att ingenjörerna kun-
nat designa färjan för batteridrift direkt 
från start. Ampere är konstruerad för att 
minimera behovet av framdrivningsef-
fekt, därför är färjan en katamaranfär-
ja med marin aluminiumlegering som 
byggnadsmaterial. Den lösningen menar 
Fjellstrand Varv sänker vikten med cirka 
50 procent jämfört med en konventionell 
färja i stål med samma kapacitet. Mindre 

vikt medger acceleration med lägre ener-
gibehov, samt mindre våt yta som skapar 
friktion genom vattnet.

Vidare är LED belysning installerad 
över hela färjan för att minimera den 
elektriska förbrukningen, även om belys-
ning inte är en extremt stor förbrukare. 

För uppvärmningen används vär-
mepumpar, värmeåtervinning från 
kylkretsen av frekvensomvandlare, 
batteriladdare och elmotorer, men vär-
meåtervinningen räcker inte långt för att 
värma upp passagerar- och besättnings-
utrymmen, temperaturen är helt enkelt 
för låg i kylkretsen. Färjans olika utrym-
men upplevdes till en början som väldigt 
kall, och uppvärmningen har fått förbätt-
rats succesivt. 

Ingenjörerna insåg tidigt att de var tvung-
na att återladda elektrisk energi till bat-
terierna ombord vid varje anlöp. Annars 
skulle den elektriska energin inte räcka 
till, då batteristorleken bör hållas nere av 
kostnadsskäl och tyngd. Därför instal-
lerades automatiska förtöjningssystem 
på bägge sidor om fjorden. Det innebär 
minskad energiförbrukning då färjan los-
sar och lastar, men den medger även att 
färjan kommer in på samma plats gent-
emot laddstationen. Det här var en vik-
tig punkt, och en givare känner av när 
färjans laddstation har kommit mitt för 

anslutande laddningsdon iland. Färjan 
ligger då förtöjd med en robot som suger 
sig fast med vacuum i färjan, detta garan-
terar att färjan ligger still mot kajen 
under hamnbesöket. Därför kan ladda-
ren placerad iland, skjutas in i färjan och 
överföra elektrisk energi samt ladda upp 
färjans batterier under lossning och last-
ning, vilket ger omkring 10 minuters 
laddning.

Under den tiden hinner batterierna 
ombord ta emot 200 kWh, något som kan 
liknas vid en normalsvensk villa med 
direktverkande el som förbrukar cirka 
25 000 kWh/år. Färjan förbrukar 
cirka 150–200 kWh under en över-
fart, med 34 överfarter per dag, 
innebär det 6 800 kWh. Färjan 
har med andra ord förbrukat lika 
mycket energi som villan under 
ett år på mellan 3–5 dagar. Färjans 
förbrukning under en tur sägs vara 150 
kWh, men enligt besättningen räcker inte 
det under hård vind. För att göra en lik-
nelse skulle vi kunna säga att vi med ett 
dieselmekaniskt maskineri skulle gjort av 
med cirka 50 liter diesel, och släppt ut 150 
kg koldioxid för en överfart. Vid eldrift 
och svensk elmix med Svensk elleveran-
tör, skulle turen genererat 16 kg koldioxid. 
En fantastisk reduktion. Då ska vi komma 
ihåg att en konventionell färja skulle kon-
sumerat ännu mera på grund av skrov-
form, tyngd, andra lösningar på hotellas-
ten med mera.

Ampere har 34 avgångar per vardag. Tid 
för laddning är drygt sju timmar under 
nattuppehållet, och annars laddas batte-
rierna ombord vid varje angöring. 

Elnätet är svagt på bägge sidor om Sogne- 
fjorden, därför installerades litiumjon-
batterier både i Oppendal och Lavik. Det 
är batterier av samma kemi som ombord 
på färjan i landlägena, men kapaciteten 
är 280 kWh på bägge sidor. Genom den 
här lösningen, kommer batterierna iland 
kunna laddas under runt 50 minuter, vil-
ket gör att den maximala strömmen som 
erfordras för att ladda upp batterierna 
sänks väsentligt. Alternativet hade varit 
att dimensionera om kabeldimensioner-
na med tillhörande transformatorer långa 
sträckor, vilket naturligtvis hade kostat 
stora pengar. Batterierna i landlägena har 

kostat ca 5,6 miljoner norska 
kronor. Batterierna i landlä-
gena är vattenkylda för att 
temperaturreglera batterier-
na då strömuttagen är gan-
ska stora under laddning av 
färjan. 

Ombord är batterierna luftkylda, efter-
som klassningssällskapet DNV inte 
godkände vattenkylning av batterierna 
ombord. Nu finns emellertid den lösning-
en klassningsgodkänd.

Ampere har en dieselmotor, en diesel-
generator, Volvo-Penta D16 för nödkraft. 
De har diskuterat att nästa färja bör ha en 
dieselmotor installerad enbart för nöd-
kraft, och en för reservkraft om färjan 
behöver gå i dieselelektrisk drift, något 
som nu försvåras av att dieselgeneratorn 
är reserverad för just nöd, även om det 
fungera att leverera ström till nätet.

Propulsionen består av ett Rolls Royce 
roderpropelleraggregat i fören, och ett i 
aktern på babordsskrovet. Här finns även 
batterierna installerade, ett paket i fören 
och ett i aktern.

Propelleraggregaten är av typen CP 
propellers och har 4-bladiga propellrar. 
En tanke var att aktra propellern i färd-
riktningen skulle driva färjan, och den 
förliga propellern skulle vara stopp. Pro-
pellerbladen skulle då flöjlas så att de ger 
minimalt motstånd. Men besättningen 
menar att de normalt ändå kör med bäg-
ge propelleraggregaten i drift. De kan 
välja driftsprofiler där effekten begrän-
sas, det innebär att befälhavaren kan 
trycka manöverspaken i botten utan att 
full effekt erhålls, genom en knapptryck-
ning, återfås full maskinkraft. En intres-
sant lösning jag själv funderat på, men 
skulle det accepteras av befälhavare? Här 
gör det bevisligen det. Det har inkommit 
frågor om sådana lösningar även i Färje-
rederiet.

Propellrarnas stigning regleras automa-
tiskt med en så kallad kombinatorkurva, 
där styrsystemet väljer varvtal och stig-
ning efter programmerade kurvor. Det 
betyder att befälhavaren har en spak där 
propellerströmmens riktning väljs, lik-
som effekt, precis som på våra färjor. 
Skillnaden är att propellerkraften regle-
ras med varvtal och propellerstigning. I 
våra propelleraggregat, styrs propeller-
trusten enbart av varvtalet.

Batterirummen är placerade i babords 
skrov, ett i fören och ett i aktern. Batte-
rirummen är brandisolerade. Brandsläck-
ningen består av vattendimma, det hand-
lar om att kyla processen till batteriet 
brunnit ut. Så kallade thermal run away 
testas i labratoriemiljö, och batteriernas 
övervaknings och kontrollsystem, kallas 
BMS (Battery management system)  
är ytterst viktiga för att förhindra dessa 
processer.

BMS systemet levereras av Corvus som 
levererat batterierna. De övervakar cell-
spänningen på alla batterier, samt tem-
peraturer. Besättningen har larm till 
fartygets övervakningssystem om cell-
spänning eller temperatur avviker. Det 
går då att stänga av en cell och köra vida-
re. Batterileverantören bevakar dessutom 
själv fler parametrar som de själva över-
vakar kontinuerligt. Övervakningen lig-
ger i tillverkarens egen intresse eftersom 
de lämnat 10 års garanti på batterierna. 
Efter 10 år ska batterierna fortfarande ha 
80 procent av energikapaciteten kvar.

Batteriernas temperatur är en av de 
viktiga ingredienserna för lång livs-
längd, varför batterierna och batterirum-
men måste vara temperatur reglerade. 
På Ampere sitter det förutom ordinarie 
fläktar, dessutom luftkonditioneringsag-
gregat med kondensorer på bildäck. Men 

Den automatiska förtöjningsroboten. Den suger sig 
fast mot färjan med hjälp av vacuum, klarar då att 
hålla in färjan med ca 20 tons kraft.

Ampere laddas vid angöring i 10 minuter, i sam-
band med lossning och lastning.

Fakta  Färjorna på rutten

n M/F Oppedal byggd 2008. Toppfart 
16,5 knop servicefart 14 knop, 120 bilar och 
350 passagerare. Längd ca 113m och bredd 
16,8m. Dieselelektrisk framdrivning.
n MF Ampere byggd i Marine alumi-
nium och katamaranskrov på Fjellstrands 
Varv Norge 2014. Längd 80m, bredd 20m, 
120 bilar och 360 passagerare. Toppfart 
ca 11 knop, servicefart 10 knop. Maskine-
ri, 2 Li-MNC batteripackar på 2x520kWh, 
2*Siemens permanentmotorer på varde-
ra 450kW. Propulsion 2* Rolls Royce ro-
derpropellrar med vridbara propellerblad. 
Roderpropellrarna är placerade i babords 
skrov, för o akter.
n MF Stavanger aluminium med katama-
ranskrov, Byggd 2003. Kapacitet, 112 bilar 
och 399 passagerare. Toppfart 22 knop, pro-
pulsion 4 propellrar och huvudmaskiner.

”Det finns en 
politisk vilja  
att göra mera 
för miljön” 
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I NÄSTA NUMMER:

  Miljösamordnare Peter  
Jansson skriver om Färje- 
rederiets två metanolprojekt.

Tidtabellen  
app med gula färjor

PÅ FÄRJELEDEN

FRÅGA 2

En ovanlig och speciell last hade färjan Ca-
pella på Holmöleden att transportera i vintras, 
vad bestod lasten av?

Sjövägens sommartävling 2016!
Har du hängt med i Sjövägen under första halvåret 2016? Testa dina kunskaper och 
vinn fina bokpriser! Tre vinnare kan se fram mot en överraskning per post.

TILLSVIDAREANSTÄLLDA

JUNI 
Mathias Prytz
motorman/matros, Vaxholmsleden

Peter Sjöberg
motorman/matros, Furusundsleden

AUGUSTI
Jan Andersson
motorman/matros, Ekeröleden

SEPTEMBER
Anna Hjortholt, 
bemanningsplanerare, HR-avdelningen

Lars-Petter Holm, 
bemanningsplanerare, HR-avdelningen

PENSION

31 augusti
Zbigniew Wolski, 
befälhavare fri, Vaxholmsleden

Ulf Andersson, 
befälhavare fri, Fårösundsleden

Stig Karlsson,
befälhavare fri, Nordöleden

FRÅGA 1

I januari i år besökte Sveriges infrastrukturmi-
nister Gullmarsleden. Vad heter ministern? 

1.  Anna Johansson 
x. Anna Persson 
2.  Anna Eriksson

FRÅGA 4

Ett gemensamt steg framåt mot att skapa 
ökad delaktighet mellan rederiets ledning 
och medarbetare togs i våras, vad var det 
som hände? 

1. Ett nytt samverkansavtal  undertecknades 
x. Förkortade arbetstider infördes  
2. En ny form för med arbetarundersökning  
 infördes

FRÅGA 3

I mars kunde Anders Werner underteckna  
ett avtal om bygge av ännu en färja i  
samma storlek som Saturnus. Färjan ska  
levereras 2017. I vilket land ligger varvet  
som bygger henne? 

1. Bangladesh
x. Finland 
2. Estland 

FRÅGA 5

Vår miljösamordnare Peter Jansson har 
jämfört rederiets utsläpp av koldioxid mel-
lan 2014 och 2015. Han har inventerat in-
köpt dieselvolym och lagervolymen genom 
pejling av tankarna. Vilket resultat kom han 
fram till? 

1. Rederiets utsläpp av koldioxid har ökat 
x. Rederiets utsläpp av koldioxid har minskat 
2. Rederiets utsläpp av koldioxid är oförändrad 

Hur uppstår idéer, var kommer de ifrån? 
För Carl Pike, befälhavare på Blidöleden, 
var det främst två anledningar till att 
han började fundera på att utveckla en 
egen app med Färjerederiets alla tidta-
beller. Den ena var att bor han i Vaxholm 
och ibland åker med färjan för att besöka 
bekanta på Rindö.

– Trots att jag själv jobbar i rederiet var 
jag aldrig riktigt säker på när färjan gick 
och hade inte koll på tidtabellen och tänk-
te att det skulle vara bra med en app, men 
det fanns ingen, säger Carl Pike. 
Och den andra var en fråga som dök upp 
på en Trafikverksdag 2013.

– De hade en frågelåda där och någon 
hade undrat varför det inte rederiet hade 
någon app med tidtabeller. Svaret var att 
det inte fanns något krav i avtalet med 
Trafikverket och att det var upp till mark-
naden att utveckla appar och det fick mig 
att börja fundera på att själv utveckla en 
tidtabellsapp.

Carl började titta på liknande appar i sin 
iPhone och tog reda på vilka som var 
utvecklare och fick på så sätt kontakt med 
David Wahlberg som nu är hans kompan-
jon i det gemensamma företaget Maritid.

Informationen i appen om avgångsti-
derna hämtas från rederiets tidtabellsda-
tabas, genom så kallat öppet API* och vid 

störningar visar appen även meddelan-
den från Läget i trafiken som hämtas via 
deras API.

– Vi har haft kontakt med rederiet och 
RelyIT som driftar tidtabellsdatabasen 
under utvecklingen av appen.

Det finns även en kartfunktion så använ-
daren kan beräkna tiden det tar att köra 
till färjeläget.

– Så att de slipper tokköra, säger Carl. 
Utvecklingen har pågått i drygt två år.
– Innan vi lanserade appen har jag, 

David och några till själva använt appen 
under en testperiod för att se att den 
verkligen fungerar. 

Än så länge finns Tidtabellen enbart 
för iPhone, men Carl och David planerar 
att utveckla den även för Android. Under 
2016 kommer appen att vara gratis att 
ladda ner, men framöver kommer det att 
kosta en mindre summa att ladda ner.  

TEXT OCH FOTO: ERIKA ANDERSSON

* Ett API eller applikationsprogramme-
ringsgränssnitt, av engelskans application 
programming interface, är en specifikation 
av hur olika applikationsprogram kan an-
vända och kommunicera med en specifik 
programvara. Källa: Wikipedia

1. En stridsvagn 
x. En delegation från Hollywood som  
 förbereder en filminspelning 
2. En renhjord

Mejla din tipsrad till  
sjovagen@trafikverket.se 
eller skriv raden på ett vykort  
tillsammans med namn och adress till:

   Sjövägen, Trafikverket  
   Färjerederiet, Box 51,  
   185 21 Vaxholm

batterierna får inte bli för kalla heller, så 
vintertid kan värme behöva tillföras.

Nattetid, laddas batterierna direkt 
från elnätet till Ampere. En viktig sak 
att ha klart för sig, finns ett starkt elnät, 
behövs inte batteripacken iland.

Vägfärjan Ampere har tagits fram som 
en frukt av kravställningar från upp-
dragsgivaren Statens Vägdirektorat. Det 
finns med andra ord en politisk vilja att 
göra mera för miljön och dessutom att 
ligga på framkant tekniskt. Vi vet inte 
riktigt vilka förslag som konkurrenterna 
tagit fram, men jag kan inte låta bli att 
imponeras av att de har designat en färja 
för minimala energiförluster fullt ut.

Enligt uppgift sparar de cirka miljon 
liter diesel per år med den här tekniken, 
det motsvarar hela Gullmarsledens för-
brukning, och innebär även en reduktion 
av koldioxid med 3010 ton.

För att göra paralleller till Färjerederiet, 
har de i princip ingen drift i is. Vilket 
kan göra dimensioneringar som alumi-
niumskrov mera chansartat för svenska 
förhållanden.

Tekniken finns, tekniken fungerar 
och Färjerederiets satsningar på ny tek-
nik kanske bör vara lite mera djärv? En 
annan sak är ju finansieringen, det är 
inte bara färjan, även landinfrastruk-
turen kostar mera pengar. Kostnader 
på uppåt 200 miljoner norska kronor 
nämns för färja med infrastruktur iland.

I Norge finns motsvarande Svenska 
Vinnova, de har nyligen gett bidrag på 
130 miljoner norska kronor för att bygga 
landinfrastruktur för batterifärjor. 

Min slutliga fundering handlar om 
långsiktiga mål om en fossiloberoende 
färjeflotta, 2050 ska vi vara fossilobero-
ende i Sverige. Handlingsplanen för att 
nå detta behöver brytas ner till samtliga 
verksamheter. Där kanske en ren batteri-
färja är en del av lösningen. Utveckling-
en av batterierna går fort, men hur långt 
tekniken når vet vi inte. Kostnaderna 
förutspås sjunka. En fördel med elektri-
citet, är distributionen av energi som är 
enklast tänkbara. Inga tankbilar  eller 
rörsystem. Infrastrukturen för elnätet 
finns ju som regel redan.  

TEXT: PETER JANSSON 
FOTO: GÖRAN UTBULT

Deltagare på studiebesöket var förutom Peter 
Jansson: Fredrik Almlöv och Göran Utbult, 
Färjerederiet, representanter från Öckerö 
kommun och Göteborg stad, samt represen-
tanter från Volvo Penta, Callenberg Enginee-
ring och Banke Ascessory Drive. 


