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Jan-Olof ”Janne” Moberg är inte bara be-
fälhavare på Visingsöleden, han är vigselför-
rättare också. Och lördagen den 6 augusti 
förrättade han en historisk vigsel ombord på 
Visingsöledens färja Braheborg.

– Detta är den första vigseln ombord på 
något av Visingsöledens fartyg, säger Janne 
Moberg.

Paret som vigdes, Göran Bielk och Emma 
Cecilia Wickberg, bor på Visingsö och de 
valde detta datum eftersom de två är myck-
et intresserade av militärhistoria och det var 
en europeisk amfibiebilsträff i Gränna sam-
ma dag. Flera av fordonen var militärhisto-
riska och några hade deltagit i landstigningen 
vid Normandie under 2:a världskriget. Några 
fordon tog sjövägen över till Visingsö medan 
andra valde att ta färjan då det var lite besvä-
rande sjö. Brudparet och deras gäster, om-
kring 30 personer, var alla klädda i 1940-tals 
uniformer av skilda slag.

– Vigselceremonin genomfördes på ordi-
narie tur 09.30 från Gränna, detta på färjans 
soldäck och inför en förvånad skara av övriga 
150 passagerare. Så det fanns många vitt-
nen till vigseln. När brudparet sagt ja, blåstes 
”hyllningsfanfar” med fartygets tyfon. Hur-
rarop och lyckönskningar kom från alla pas-
sagerare.

Janne Moberg är borgerlig vigselförrättare, 
förordnad av Länsstyrelsen i Jönköping. Han 
har hittills i år genomfört 22 vigslar.

– Många vigslar sker i kommunens vigsel-
rum i stadshuset i Huskvarna, men roligast 
är då man får genomföra vigslar på lite mer 
”udda” platser som till exempel denna om-
bord på Braheborg. Andra udda platser har 
varit i fyren på södra udden på Visingsö, i la-
dugårdar, på bergstoppar, i en fiskebåt ute på 
Vättern, vid bryggan Parola Malm (Visingsös 
första hamn), och borgruinen vid Näs. 

HAN TRIVS 
PÅ JOBBET

INTERNTIDNING FÖR OSS SOM ARBETAR I FÄRJEREDERIET                        

Roger Larsson njuter av jobbet på Hönöleden

Det militärhistoriskt intresserade paret Göran Bielk och Emma Cecilia Wickberg, bor på Visingsö. De vig-
des på Braheborgs soldäck av vigselförrättare Janne Moberg. Foto: Kennet F Wetter
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Bästa medarbetare, hoppas att som-
maren har varit bra. Jag har haft sen 
semester och även om inte alla dagar 
bjudit på strålande sol har det ändå  
varit fint.

Hösten 2016 finns inte mycket ut-
rymme till skogspromenader och 
svampplockning, vi står inför en ovan-
ligt tuff och utmanande höst. Vi ska 
skriva ett nytt sexårs avtal med Tra-
fikverket. Ett avtal som bygger på funk-
tionella krav och som syftar till att ge 
Färjerederiet lite större frihetsgrad, 
men också ett större ansvar för att be-
ställaren verkligen får den produkt han 
tänkt sig.

Vi ska också skriva ett nytt avtal med 
Ekerö kommun. Det ställs stora krav, 
både från Ekerö kommun och från vår 
ägare, med sina krav på lönsamhet och 
service.

Linfärjetrafiken till Vaxholms kas-
tell ska utvärderas. Transportstyrelsen 

och Sjöfartsver-
ket vill utvär-
dera utifrån sä-
kerhet och våra 
uppdragsgivare, 
Vaxholms stad 

och Statens fastighetsverk, ur ett be-
söksperspektiv. Spontant kan jag bara 
säga att det har gått över förväntan ur 
alla aspekter.

Nybygget i Estland börjar ta form, 
vi har dessutom möjlighet att nyttja 
en option vilket i dagens tonnagebrist 
känns lockande.

Kastellet och våra utbildningar kom-
mer också att kräva mycket, vi har 
många externa förfrågningar vilket 
stärker oss i att det var rätt att satsa.

Utöver detta så har vi vår verksam-
het dygnet runt och ett budgetarbe-
te inför 2017. Många utmaningar men 
spännande sådana, vilket gör det lätt 
att gå till jobbet.

Lev väl och kör försiktigt! 

Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !
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”Att fortsätta använda 
olja som i dag är inte 
hållbart i längden” Varje dag på jobbet

Bo Netz. Foto: Elin Gårdestig
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Oavsett väder och vind ska färjan fram. 
Upp till 10000 fordon per dygn nyttjar 
vattenvägen mellan fastlandet och Hönö i 
Göteborgs skärgård. Och det är en trivsam 
väg, tycker de som jobbar ombord.

En frisk sydlig vind blåser in från Katte-
gatt och skapar en viss sjögång. Vågorna 
slår mot fören på Trafikverkets vägfär-
ja Göta. Bilar som står längst fram blir 
översköljda av vatten. Uppe på kom-
mandobryggan är det lugnare. Där sit-
ter befälhavare Roger Larsson och styr 
den närmare 100 meter långa färjan med 

hjälp av två joysticks, en för varje motor.
I 27 år har han jobbat i Färjerederiet, 

som tillhör Trafikverket, och åtminstone 
25 av dem här på Hönöleden.

– De som åker med färjan tycker synd 
om oss som måste harva fram och tillbaka 
här. Men jag är väl lite sjuk på det sättet 
att jag njuter hela tiden på den här leden 
och trivs fantastiskt bra.

Matrosen Joakim Olsson, som dessutom 
är maskinist och däcksman, är inte fullt 
så gammal på fjorden. Ett år har han job-
bat heltid och tidigare hade han det som 

sommarjobb. Nu väntar han på att bli fast 
anställd, vilket kräver minst 3000 timmar 
i tjänst.

– Jag får fast ungefär samtidigt som jag 
blir pappa för första gången så det passar 
väldigt bra, säger Joakim Olsson.

Det är 
framförallt 
arbetstider-
na som pas-
sar bra. De 

jobbar sex dagar och är sedan lediga 
fem.

– Och så får man komma hem varje 

”Det har gått 
över förväntan 
ur alla aspek-
ter”

6

8

VI I REDERIET

”Det är framför allt 
arbetstiderna som 
passar bra.”
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VI I REDERIET

dag till skillnad från dem som jobbar till 
sjöss ”på riktigt”.

Och det har han varit – på lastfartyg 
både över Atlanten och i Europa. Sedan 
blev det en kandidatexamen i neurove-
tenskap, men han har inte sökt några jobb 
inom det området.

– Det är väldigt spännande, men det är 
ju så gôtt att vara till sjöss. Så jag blir nog 
kvar åtminstone några år till.

Men när de jobbar är det komprimerat. 
Sju pass på sex dagar, där varje pass är 
mellan sju och elva timmar långa. 

– Men sedan är vi som sagt lediga fem 
dagar, och så 15 dagar varannan månad, 
berättar Roger samtidigt som han mjukt 
lägger till vid Lilla Varholmen, knappt 
utan att behöva titta vad han gör.

Uppifrån bryggan kontroller han trafiklju-
sen och bilarna rullar av under ordna-
de former. När så ett tjugotal bilar sedan 
rullat på vänder han stolen och lägger ut 
igen. Tolv minuter senare är vi framme 
vid Hönö och processen upprepas.

I rusningstrafik är det fyra färjor som 
kör med avgång var tionde minut. På nat-
ten går färjan en gång i timmen.

– Då kan vi vara lite snällare om vi 
ser någon rulla ner mot kajen trots att 

avgångstiden passerats. Det är ju inte 
roligt att behöva vänta en timme på nästa 
färja men i rusning håller vi hårdare på 
tiderna.

Oftast är det rätt lugnt på jobbet för Roger 
och Joakim, men ibland kan det bli stö-
kigt.

– Nyligen var det en stor raggarträff här 
ute och när de skulle hem blev det lite väl 
glatt om man säger så, med slagsmål nere 
på däck. Men det bröts snabbt, berättar 
Joakim.

Största delen av tiden står de uppe på 
kommandobryggan där de turas om att 

köra, ungefär halva 
passet var.

– Vi delar på det 
mesta av jobbet, så 
när Joakim kör så 
får jag vara matros, 

säger Roger Larsson.
Men ungefär varannan timme går Joa-

kim ner i maskin för att kolla oljan och att 
allt är som det ska.

– Men det ska egentligen inte behövas. 
Det ska vara så driftsäkert och så finns 
det larm om något inte funkar. Men jag 
går ner i alla fall, mest av gammal vana.

I maskinrummet gör dånet, som kräver 

hörselkåpor, allt samtal omöjligt. Men Joa-
kim pekar och försöker förklara med gester 
när han gör sin rutinkoll av maskinerna. 

Hönöleden är med extremt god marginal 
den mest trafikerade leden av alla Tra-
fikverkets vägfärjor. Förra året gjordes  
26 000 turer som fraktade 2,5 miljoner 
fordon och 300 000 fotgängare. Och man 
går i alla väder.

– Under min tid har jag bara varit med 
om att en tur har blivit inställd. Det var 
vid stormen Gudrun, men inte på grund 
av vinden utan att det blev sådant hög-
vatten, säger Roger Larsson.

Det har också hänt att vädret gjort att 
bilarna inte kunnat ta sig till färjan och då 
har det inte varit någon idé att köra, men i 
övrigt flyter det på. Ibland blir det till och 
med extraturer.

– Ambulans och polis har alltid företrä-
de. De hör ofta av sig i förväg och då kör 
vi direkt när de kommer. Man vill ju helst 
inte att någon ska behöva föda barn på 
färjan till exempel. Det har hänt en gång 
men då var det en sjuksköterska med, så 
det gick bra, berättar Roger Larsson.

Arbetet varierar rätt mycket beroende 
på säsong. Så här års är det nästan uteslu-

tande pendlare som åker med färjan.
– De är rutinerade och vet hur de ska 

göra. Men på sommaren, med alla turister 
som ska ut och bada, är det annorlunda. 
Då får vi gå ner på däck och vifta en del 
för att de ska komma på och av ordentligt, 
säger Thomas Olsson.

– Men så här års, när det nästan bara är 
vana pendlare, skulle vi mest vara i vägen 
nere på däck, tillägger Roger Larsson när 
han åter lägger till vid Lilla Varholmen.

Upprepningarna till trots trivs de alltså 
alldeles utmärkt. Men det är inte bara 
arbetstiderna som skapar trivseln. Även 
arbetsmiljö och villkor i övrigt är båda 
mycket nöjda med.

När så ett tremastat segelfartyg pas-
serar akterom färjan konstaterar Roger 
Larsson att det finns ytterligare en fördel 
med jobbet.

– Det är ju en väldigt vacker arbetsplats 
vi har här.  

TEXT: MATTIAS DAHLGREN
FOTO: ANNA-LENA LUNDQVIST

Det här reportaget publicerades i Seko-tidning-
en i oktober förra året.
Fotnot: Joakim Olsson heter numera Cordaly i efter-
namn.

 De som åker  
 med färjan tycker 
 synd om oss som 
 måste harva fram 

och tillbaka här.  
Men jag är väl lite sjuk 
på det sättet att jag  
njuter hela tiden på den 
här leden och trivs  
fantastiskt bra.”

Roger Larsson, befälhavare

 Men på sommaren, 
 med alla  turister 
 som ska ut och bada,  
 är det annorlunda. 

Då får vi gå ner på däck  
och vifta en del för att de 
ska komma på och av  
ordentligt.”

Joakim Olsson, matros

”Det är ju en 
väldigt vacker 
arbetsplats 
vi har här.”

Roger Larsson har arbetat i ett kvarts sekel 
på Hönöleden. ”Jag njuter hela tiden på den 
här leden och trivs fantastiskt bra.”

Varannan timme kollas oljan och att allt är som det ska.
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  Statens tjänstepensionsverk, SPV, och 
Pensionsmyndigheten bjuder in till infor-
mationsträffar på ett antal orter landet i 
november och december. På träffarna in-
formerar de om allmän pension och statlig 
tjänstepension och ger en övergripande bild 
över vilka pensionsdelar du har rätt till. In-
formationen riktar sig till medarbetare som 
har några år kvar till pensionen eller som har 
funderingar kring sin pension.

Träffarna kommer inte att beröra om hur 
man ansöker om pension. De som har frå-
gor kring ansökan och går i pension inom 
de kommande månaderna ska istället ringa 
SPV:s kundservice för en exakt prognos.

Läs mer om vilka datum och orter som är 
aktuella och anmäl dig på SPV:s webbplats
www.spv.se/Privatperson/Statlig-tjanste-
pension/Nyfiken-pa-pension/Tjanstepen-
sion--fodd-1987-eller-tidigare/Informations-
traffar/  

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  Precis som tidigare år deltog Björköle-
den och färjan Svanhild under Västerhavs-
veckan.

– Det blev succé i år igen, vi hade omkring 
1700 personer ombord och vi hade invig-
ningen för hela västra Sverige på Björkö fre-
dagen den 5 augusti. Det är roligt att köra 
när omkring 250 personer tittar på när vi 
lägger till, säger Thomas Axelsson, befälha-
vare på Björköleden.

Under öppet hus på Svanhild fick barn 

och vuxna besöka både maskinrummet och 
bryggan. Ett inslag som uppskattas av både 
stora och små. Uppskattat var också att det 
bjöds på kaffe, dricka och kanelbullar, samt 
små reklamgåvor från Trafikverket. Musik 
och dans hör också till evenemanget, live-
bandet Havsgung och dj Tobba spelade om-
bord.
Västerhavsveckan är en årlig temavecka för 
havsmiljön som arrangeras av Västra Göta-
landsregionen.  

Sommarresumé

Vem vill bli pensionär?

”Trångt om platserna på Aspöfärjan 
Smockan hängde i luften när, vad som 
verkade vara, samtliga Karlskronas bilis-
ter ville ut på Aspö med färjan samtidigt 
för att besöka Aspödagen och första da-
gen på Skärgårdsfesten. Att tränga sig 
i köerna var dock inte populärt och för 
bland annat BLT blev det två turer runt 
till nya köer för att komma ombord. Det 
var också flera bilar än en som gav upp 
och helt enkelt körde sin väg.” 
Blekinge Läns Tidning 2 augusti

”Kraftigt berusad förare stoppad på färjan 
Det var vid 04-tiden på söndagsmorgo-
nen som en bil med två mycket berusa-
de personer upptäcktes på färjan mel-
lan Hamburgsund och Hamburgö. För 
att stoppa dem från fortsatt körning be-
slutade färjepersonalen att inte öppna 
grindarna. Polisen larmades, en patrull 
kom dit och föraren alkoholtestades. 
Hen blåste positivt och fick följa med för 
ytterligare provtagning. Föraren är nu 
misstänkt för rattfylleri. Det finns inga 
uppgifter om att någon person ska ha 
kommit till skada.” 
Bohusläningen 31 juli

”Sommarluffen tog färjan över till Vinön 
En färjetur tog oss till sommarpärlan Vi-
nön – Hjälmarens största ö! Ön som bju-
der på cykelturer, färsk fisk eller historie-
lektion på öns skolhus!” 
Sveriges Radio P4 Örebro

”Långa köer till Fåröfärjan 
Det är högsommar och kön till Fåröfärjan 
är flera timmar lång. “Jag slutade räk-
na vid 310 bilar”, säger taxiföraren Lars 
Hejdenberg. Det fina sommarvädret 
har lockat många ut till Fårö. Det märks 
framförallt på den långa kön till färjan. 
Trafikverket, som kör färjan, har skyl-
tar uppsatta längs vägen som uppskat-
tar hur långt det är kvar tills att man är 
framme. Den första skylten visar när det 
är en och en halv timme kvar – men en-
ligt Lars Hejdenberg började torsdags-
förmiddagens kö mycket tidigare än så. 
Redan innan Bungemuséet fick man stäl-
la sig i kö – vilket ger en kö på uppskatt-
ningsvis två timmar.” 
Helagotland.se 21 juli

  Regeringen har utsett Bo Netz till överdirek-
tör i Trafikverket. Han tillträdde den 1 juni och 
bildar tillsammans med Lena Erixon den högsta 
verksledningen. Bo Netz kommer också att vara 
ställföreträdande generaldirektör och ingå i led-
ningsgruppen.

Överdirektören kommer att ha ansvar för den 
övergripande interna styrningen. Inriktningen 
är också att överdirektören under 2017 kommer 
att överta ledningen av Resultatenheterna och 
SweRoad AB.

Bo Netz var tidigare överdirektör och ställfö-
reträdande generaldirektör vid Sida. Han är ut-
bildad nationalekonom och har sedan tidigare 
erfarenhet av myndighetsledning och finansie-
ringsfrågor, bland annat som departementsråd 
och chef på Finansdepartementet.  
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Fullt med folk på färjan med musikunderhållning ombord på Svanhild. Foto: Thomas Axelsson

Ny överdirektör i Trafikverket

VINNARNA I SJÖVÄGENS  
SOMMARTÄVLING 

  Det blev storslam för Gullmarsleden och di-
strikt Norra Bohuslän i Sjövägens sommartäv-
ling. De tre vinnarna är Jonatan Svensson och 
Stefan Lundqvist, båda på Gullmarsleden, och 
Mattias Bergsten, chef för distrikt Norra Bo-
huslän, som nu kommer att få en överraskning i 
bokform per post. Grattis!

Tävlingen fanns med Sjövägen nr 5-6 och bestod 
av fem tipsfrågor.
Rätt tipsrad var: 1, 2, 2,1,X
Fråga 1: Sveriges infrastrukturminister heter 
Anna Johansson.
Fråga 2: Den ovanliga lasten på Capella på Hol-
möleden var en renhjord.
Fråga 3: Varvet som bygger rederiets nya färja 
ligger i Estland
Fråga 4: Det gemensamma steget mot att skapa 
ökad delaktighet togs genom att ett nytt sam-
verkansavtal undertecknades.
Fråga 5: Rederiets utsläpp av koldioxid har minskat.

Notis normal bold, välj färg

Festlig invigning av  
Västerhavsveckan på Björkö1181

Samtal som gällde Färjerederi-
et kom in till Trafikverkets kund-

tjänst under juli månad. 97 procent 
av samtalen kunde lösas direkt hos 

kundtjänst.

  Sommaren 2016 börjar gå mot 
sitt slut. Det har varit några händelse-
rika, och i vissa fall, dramatiska, må-
nader i rederiet.

I början av juni blev det dramatiskt 
på Bohedenleden i Överkalix under en 
storm. Styrhytten på linfärjan Paulina 
föll ner på bildäck. Vid olyckan fanns 
inga människor i hytten, inga passage-
rare eller fordon ombord och inga fy-
siska personskador uppstod. Nu repa-
reras Paulinas styrhytt och tills vidare 
trafikeras leden av färjan utan styrhytt 
och med en drivenhet.

Natten före midsommarafton körde 
en lastbil in i broräcket på motorvägs-
bron i Södertälje. Bron blev så skadad 
att den måste stängas av, vilket ledde 
till milslånga köer. Många trafikanter 
valde alternativet att ta vägfärja över 
Skanssundsleden. Rederiet satte in en 
extrafärja, Nora, på leden och en pe-
riod körde de båda färjorna nonstop. 
Södertäljebron öppnades åter för tra-
fik den 22 augusti och Skanssundsle-
den kunde återgå till ordinarie trafik.
Den 12 juli inträffade en tragisk olycka 
på Röduppleden, en man på vatten-
skoter körde in i färjans luftvajer och 
omkom av sina skador (läs mer om 
detta i artikeln på sid 11).

Men mest handlar sommar om sol 
och bad. Är vädret fint blir det långa 
köer på många av våra färjeleder, inte 
minst på Fårösundsleden, där det ta-
lades om väntetider på runt två tim-
mar i juli. Inget ovanligt, söker man 
bland gamla artiklar dyker rubrikerna 
upp från gångna somrar: ”Rekordkö-
er till Fårö” skrev Helagotland.se i juli 
2015. I artikeln intervjuas Jonas Wer-
kelin, befälhavare på Fårösundsleden, 
och han berättar där att det är skyt-
teltrafik som gäller under sommaren, 
man fyller en färja och kör över och 
tömmer och att två timmars kö är 
normalt vid bra sommarväder.  

HUR STÅR DET TILL MED HÄLSAN?
  Precis som tidigare år har Färjerederiet ge-

nomfört en Friskprofil, en undersökning som 
gjorts årligen av företagshälsovården Previa se-
dan 2004. Ett syfte är att öka medarbetarnas 
medvetenhet om hur man kan förbättra välbe-
finnande och hälsa. 

Resultatet visar, likt tidigare år, på många po-
sitiva saker, till exempel att många trivs på job-
bet, ingen vill sluta och stressnivån är låg hos 
de sjögående medarbetarna. Bland de områden 
som kan förbättras pekar Previa på att många 
har högt BMI och midjemått och att några har 
sömnproblem.

Som tillsvidareanställd erbjuds man att delta i 
friskprofilen vart tredje år. I årets undersökning 
deltog 107 personer från sex distrikt: Norra Öst-
ersjön, Norrlandskusten, Stockholm, Syd, Södra 
Bohuslän och Södra Roslagen. Resultatet kom-
mer att redovisas på gruppnivå, exempelvis un-
der en APT.

Frågorna i undersökningen handlar om livs-
stil, hälsa och arbetssituation. Dessutom ingår 
besök hos en företagssköterska samt kontroll  
av blodtryck, blodsocker, kolesterol, BMI och  
ett konditionstest.

Sjövägen kommer att skriva mer om resulta-
tet i årets Friskprofil under hösten.  

Behöver vi en morot för att bättre ta hand  
om vår hälsa? Hör gärna  av dig till Sjövägen  
med dina bästa hälsotips!  
sjovagen@trafikverket.se

Fo
to

: K
as

pe
r D

ud
zi

k 



8 SJÖVÄGEN   SJÖVÄGEN 9

HÅLLBART

Färjerederiet är involverade i två projekt, 
Summeth och Green Pilot, som handlar 
om metanol som ersättning av dieselolja.

Metanol finns som handelsvara över hela 
jorden, men en stor del av produktionen 
har använts för helt andra ändamål än 
fordon och sjöfart. Några exempel är lös-
ningsmedel och plasttillverkning. Bräns-
let har länge använts inom motorsporten 
och är erkänt bra. 

Att fortsätta använda olja som i dag är 
inte hållbart i längden. Människan har 
byggt samhällen som konsumerar myck-
et energi, och oljan har löst detta för oss. 
Men forskningen påvisar att de koldioxid-
utsläpp som förbränning av fossila råva-
ror skapar, kommer att ge oss betydande 
förändringar i klimatet. Under många år 
har klimatdiskussionerna handlat om vad 
forskare förutspår. De senaste åren har 
klimatet förändrats märkbart och vi kan 
därför inte fortsätta plocka upp energin 
från det förgångna. Att ersätta oljan är 
inte enkelt, och bränslet är mycket energi-
rikt. Alternativen kan inte tävla om ener-
giinnehåll och kostnad idag. Tillgången 
på alternativa drivmedel är mindre än 
efterfrågan.

Att hämta energi från skogs och jord-
bruksprodukter skulle inte räcka till, och 

odlingsbara markarealer och tillhörande 
vattenförsörjning konkurrerar med mat-
odling. Forskarna är rätt så eniga om att 
vi kommer att behöva flera olika bränsle-
alternativ. Vissa bränslen kan vi använda 
utan ombyggnad av befintliga motorer, 
andra måste anpassas. Men eftersom vi 
inte kan få fram tillräckligt med bränsle 
på alternativ väg, måste vi också bli mer 
energieffektiva. Det an resultera i mer 
energieffektiva lösningar och ett minskat 
resande.

Metanol är ett av de intressanta spår 
som skulle kunna vara ett alternativ för 
Färjerederiet. Det är ett flytande bräns-
le som vi skulle kunna anpassa för fär-
jorna till lägre kostnad än till exempel 
gasbränslen. Medan biodieseln HVO 
(Hydrogenated vegetable oil), där råvaran 
till exempel består av slakteriavfall eller 
rapsolja, som är ett Drop in-bränsle är 
ännu enklare, men där verkar tillgången 
vara tämligen begränsad. 

Samhället har varit bränslet metanol på 
spåret sedan slutet av 1960 talet. Med 
oljekrisen 1973 startades forskning och 
tester med personbilar, men när oljekri-
sen klingade av tog testerna slut. I slu-
tet av förra seklet gjordes flera tester i 
omgångar, bland annat testas personbi-

lar med bränslet, och det visar sig fungera 
betydligt bättre med moderna insprut-
ningssystem. Men återigen dör bränslets 
framtid ut, gemensamt för alla dessa för-
sök är med stor sannolikhet att metanol 
kan framställas energieffektivt, ett av de 
nu existerande alternativa bränslena med 
bäst förutsättning att produceras med 
liten insats av energi. Det kan dessutom 
tillverkas av både fossilfria råvaror, såväl 
som fossila bränslen. Experterna har med 
andra ord letat alternativ till petrole-
umbränslen, som även minimerar kost-
nadsökningar. Metanol är dagens svar 
tillsammans med en blandning av andra 
bränslen som också fungerar, men är 
betydligt dyrare. Metanol är ett flytande 
bränsle vilket förenklar infrastrukturen 
som redan finns uppbyggd även om min-
dre ombyggnader krävs. 

Utmaningarna för Färjerederiet är att det 
inte finns färdiga motorer att köpa, den 
storleken som vi använder, typ lastbils-
motorer måste tas fram marincertifiera-
de. Bränslet avger antändningsbara gaser 
redan vid cirka 11 grader mot dagens die-
selolja som har 60 grader som lägsta tem-
peratur. Det här kräver att bränslesys-
temet byggs för att motsvara säkerheten 
ombord som ett dieseldrivet fartyg har. 

Regler för så kallade low flashpoint bräns-
len är på väg in även i IMO med IGF coden. 
Bränslet är giftigt liksom petroleumbräns-
len vilket måste ingå i riskanalyser. 

Våren 2015 fick Färjerederiet medel för 
forskningsprojektet Summeth, en teore-
tisk studie om att förse även det kustnä-
ra tonnaget med metanol som bränsle. 
Scandinaos, ett ingenjörsföretag som job-
bar med energieffektiva och miljövänliga 
sjötransportlösningar, fick ekonomiska 
medel i Trafikverkets namn. Finansiärer 
är Sjöfartsverket, Metanolinstitutet, Regi-
on Västra Götaland samt Oiltanking.

Färjerederiets förslag var att genomföra 
studien på vägfärjan Jupi-
ter på Ljusteröleden. Skä-
let är att färjan är relativt 
nybyggd, vilket innebär att 
hon är väl dokumenterad 
med ritningsunderlag. En 
förutsättning och förenkling för att Scan-
dinaos ska kunna projektera en teoretisk 
konvertering till metanoldrift. Projektet 
har i dagsläget ritat in en tank och dess 
rörsystem konverterat för metanol, men 
projektet kommer jobba sida vid sida med 
Green Pilotprojektet som startade i som-
ras. Skälet är att vi kommer få fördelar 
som att regler och brandskydd med mera, 
kommer parallellt med varandra för detta 
kustnära tonnage. Summeth-projektet 
kommer även att ta fram olika lösning-
ar på hur motorer för metanoldrift ska 
designas, samt hur distributionsledet för 
metanol ska fungera, liksom tillgången på 
förnyelsebar metanol.

Färjerederiet och Trafikverket deltar även 
i projektet Green Pilot där Sjöfartsver-
kets lotsbåt 729 byggs om för metanol-
drift. Lotsbåt 729 byggdes på Smögens 
Plåt & Svets 1985, skrovet är i aluminium 
och överbyggnaden i komposit. Hon är i 
dag försedd med två Cummins sexcylin-
driga dieslar kopplade mot ZF växlar och 

två vattenjetaggregat av märket Hamilton 
och har en toppfart på 28 knop.

I detta projekt kommer bränsletankar 
och bränsleledningar att byggas om för 
att möta regelkrav från Transportstyrel-
sen, nytt brandskydd och branddetek-
tering vilket finns framtaget av Lloyds 
och DNV. Vidare ska motorerna byggas 
om för metanoldrift, vilket faktiskt är 
en utmaning. Projektet är i sin linda och 
motorkonceptet är inte riktigt klart ännu, 
kanske byggs en av Cumminsdieslarna 
om, eller så ska en kinesisk motor instal-
leras, eller alternativet med en Scania 
D13 motor som ska konverteras. Finska 
VTT kommer vara involverade i framtag-

ningen av motorlösning för 
metanoldrift, liksom Lunds 
Tekniska Högskola. Några 
motortillverkare finns inte 
med än så länge. 

Motorkoncept som disku-
teras är: Ottomotor, även kallad SI-motor 
(spark ignition engines) och dieselcykeln 
CI (combustion ignited engines). Val av 
motorprocess har sina för och nackdelar 
och utmaningar. Ottocykeln innebär helt 
enkelt att metanolen sprutas in vid insug-
sportarna till toppen, eller direkt i cylin-
dern, men antänds av ett tändstift. Meto-
den ger lägre verkningsgrad. Används vid 
drift med LNG som exempel, men även 
LNG kan köras i dieselcykeln med duel 
fuel motorer, se exempelvis Viking Grace 
och dess Wärtsilä motorer. Dieselproces-
sen ger högre verkningsgrad, metanol är 
svårt att antända, vilken kan lösas med 
inblandning av tändförbättrare, något 
många vill undvika av kostnadsskäl.

Att ha en motor gjord för både diesel och 
metanol är ju en stor fördel, eftersom flex-
ibiliteten med två tänkbara bränslen är 
bra över tid då marknaden är osäker med 
tillgång och pris. En annan lösning är att 
behålla dieselspridaren som tändbräns-
le/pilotinsprutning och sedan spruta in 

metanolen som på ottomotorer vid insug-
sportarna till cylindern. Ett val som dis-
kuteras i Green Pilotprojektet. En av lots-
båtens två motorer kommer fortsatt vara 
intakt för dieselbränsle, medan laboratio-
nerna kommer ske på den andra motorn. 

När projektet startar med två dagars semi-
narier i juni hade Lunds tekniska högsko-
la och Luleå tekniska universitet en Saab 
95 Biopower på plats. Bilen går nu med 
cirka 56 procent metanol och resterande 
bensin. Meningen är att långtidsutvärde-
ra motorn och sedan studera innanmätet 
vad avser slitage och korrosion. Jag tog en 
tur i Göteborgstrafiken, och noterade att 
bilen känns som min egen bensindrivna 
Saab 95, inga konstigheter. Hinner med 
några ”tjurrusningar” och bilen sätter fart 
utan krångel, okej jag har känt av större 
acceleration, men detta är en standard-
motor och den bevisar åtminstone för mig 
att metanol fungerar i det verkliga livet. 
Bränslet har potential även utanför Färje-
rederiet och kan blandas även i bensin.

Jag tror att vi får se flera olika lösning-
ar, kanske för anpassning till olika drifts-
profiler? Metanol är definitivt ett bränsle 
som har potential att ersätta oljan, delvis 
i alla fall. För att bränslet ska bli kommer-
siellt krävs engagemang både av oss reda-
re, men även av bränsleproducenter såväl 
som motortillverkare, vi måste visa poli-
tikerna på möjligheter. Sen får vi hoppas 
att politiker kan hjälpa till att ge bränslet 
bärkraft. Ren eldrift eller i kombination 
med batterier och metanol är en annan 
möjlighet.

Jag kommer följa och rapportera om 
GreenPilot projektet löpande tills det är 
färdigt 2018. Ett spännande projekt som 
vi hoppas ska hjälpa oss att bli helt fossi-
loberoende.

PETER JANSSON PETERBERG,  
MILJÖSAMORDNARE

Deltagare i  
projektet Green Pilot:

Färjerederiet:
Magnus Lindgren och Håkan Johansson  

Trafikverket Planering, Trafikverkets experter 
 på bränslen och förbränningsmotorer.

Sjöfartsverket, som dessutom bidrar med att 
låna ut en lotsbåt.

SSPA, ett konsultföretag inom fartygsdesign, 
Scandinaos AB, Chalmers tekniska högskola, 

Svenskt Marintekniskt Forum, offentligt  
finansierad organisation med fokus  

på hållbarhet.

”Metanol är defi-
nitivt ett bränsle 
som har potential 
att ersätta oljan.”
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Färjerederiet forskar 
Är metanol framtiden?
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Sjövägen ställde några frågor till Kent Flat, 
tillförordnad distriktstekniker för Kastellet
leden, om den första tiden i trafik.

Grattis till en succésommar! Hur många har 
rest med linfärjan sedan starten 29 april?

– Stort tack! Besättningen har skeppat cir-
ka: 80 000 passagerare hittills, bara under 
vecka 31 åkte 8 422 personer med färjan!

Säkerheten har diskuterats i media. Har det 
hänt några olyckor eller incidenter – och i så 
fall, av vilken typ?

– Det har varit en del incidenter med 
fritidsbåtar som inte uppmärksammar 
vajrarna eller färjans varningsljus och vid 
något tillfälle fastnat i vajern, men sedan 
kunnat fortsätta sin färd sedan vajern 
sjunkit undan. Inga allvarligare olyck-
or dock. Den tyngre trafiken har det inte 
varit några incidenter med, så vitt jag 
känner till.

Hur säsongen varit för er som kört färjan?
– Jag är distriktstekniker sedan maj 

och kör inte färjan, men besättningen har 
haft det ganska tufft med alla fritidsbåtar 
som passerar sundet trots att de ska gå på 

Succésommar på Kastelletleden
östra sidan om Kastellet. Men de tyck-
er också att det är roligt att vara en del i 
utvecklingen av den miljövänliga elfär-
jedriften och framförallt roligt med det 
enormt höga passagerarantal vi har haft 
under sommaren.

Finns det något som borde förbättras rent 
tekniskt på leden, som du ser det?

– Som alltid när något är nytt hittar 
man saker att förbättra, vi jobbar konti-
nuerligt med olika förbättringsåtgärder. 
Just nu jobbar vi med en utvecklingsplan 
för att förbättra pontonläget och vi tittar 
samtidigt på olika lösningar för att sänka 
färjans dragvajerinfästning.

Vad tycker de som åkt med?
– Framför allt är det tillgängligheten 

som de flesta är mycket glada över, det går 
enkelt att bara ta sig ombord oavsett om 
man går eller använder rullstol. Många 
uttrycker också glädje för att linfärjan går 
på el och inte släpper ut några miljöfarliga 
och illaluktande avgaser.

Vad tror du om framtiden för Kastellet-
leden?

Bojar markerar luftvajern 
på Röduppleden
Den 12 juli inträffade en dödsolycka i 
anslutning till Röduppleden, rederiets 
nordligaste led. En man körde in i färjans 
vajer, en luftvajer, med vattenskoter och 
omkom av sina skador.

En polisutredning pågår för att ta reda på 
vad som orsakade olyckan. Vid olyckstill-
fället låg färjan stilla i färjeläget. Leden 
drivs med luftburen vajer som är spänd 
någon meter ovanför vattenytan och upp 
via färjan. Den luftburna vajerkonstruk-
tionen, som installerades på leden 2003, 
är den enda i sitt slag bland linfärjele-
derna. Konstruktionen minskar risker 
som uppstår vid den kraftiga islossning-
en i älven och vid älvens strömmar. Inga 
olyckor där luftvajern har orsakat person-
skador har tidigare rapporterats.

Precis som vid alla linfärjeleder har färjan 
texten LINFÄRJA målad på friborden på 
båda sidor. Nu utreder rederiet vad som 
kan göras för att minska riskerna för per-
soner som uppehåller sig på älven, bland 
annat i fråga om skyltningen. Ett alter-
nativ kan vara att sätta upp skyltar längs 
älven, men där finns mycket snabbväxan-
de sly som på kort tid kan dölja skyltarna.

– En konkret åtgärd är att vi har mar-
kerat luftvajern med bojar. Vi kommer att 
bilda en beredningsgrupp som ska kart-
lägga rederiets samtliga linfärjeleder och 
skyltningen kring dessa. Rederiet kommer 
också att inleda ett samarbete med Sjö-
fartsverket för att höja säkerheten kring 
landets samtliga linfärjeleder. Därtill 
avvaktar vi utfallet av polisens pågående 
förundersökning om vad som orsakade 
olyckan, säger Margus Pöldma, operativ 
chef.  

Röduppledens luftvajer har nu markerats med bojar Lösningen kom snabbt på plats tack vare insatser 
från Rolf Nilsson, Fridhems varv. Foto: Roger Olofsson

PÅ FÄRJELEDENVÅRA AFFÄRER

30 september
Lars Isaksson befälhavare lin, Röduppleden

Tomas Eriksson befälhavare fri, Gräsöleden

Tommy Hed nautisk IT-tekniker,  
IT-avdelningen

31 oktober
Mårten Norrby motorman/matros,  
Furusundsleden

PENSION

– Sett till säsongens passagerarantal ser 
vi tydligt att linfärjan fyller en viktig roll 
för Vaxholm och Kastellet och har, som jag 
ser det, stora utvecklingsmöjligheter att 
fortsätta att öka tillgängligheten till Vax-
holms kastell på ett miljövänligt sätt.   

INGRID JARNRYD

Det är inte tillåtet  
att köra vattenskoter i älven.  

Enligt vattenskoterförordningen 
(1993:1053) är det endast tillåtet att 

köra vattenskoter i allmän farled samt 
i områden där länsstyrelserna beslu-
tat om undantag från det generella 

förbudet.
http://www.riksdagen.se/

sv/dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/forord-

ning-19931053-om-anvandning- 
av_sfs-1993-1053Kent Flat, tf distikttekniker, och Fredrik Smith,  

befälhavare, ombord på linfärjan Vaxholmen på 
Kastelletleden. Foto Erika Andersson
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GRATTIS! 

50 år
26 augusti
Per-Ola Zakrisson motorman/matros,  
Håkanstaleden

29 augusti
Håkan Norenvik befälhavare fri,  
Ljusteröleden

20 september
Sven-Erik Svensson befälhavare fri,  
Oxdjupsleden

28 september
Stefan Nilsson befälhavare lin,  
Stegeborgsleden

14 oktober
Hasse Hagström befälhavare fri,  
Tynningöleden

22 oktober
Niklas Dahlsted reparatör, Fridhems varv

31 oktober
Jörgen Grönvik befälhavare lin,  
Ammeröleden

60 år
10 september
Sivert Larsson befälhavare fri, Lyrleden

25 september
Lars Isaksson befälhavare fri,  
Röduppleden


