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INTERNTIDNING FÖR OSS SOM ARBETAR I FÄRJEREDERIET                        

Ny teknik faschinerade många besökare

Trafikverket Färjerederiet
185 21 Vaxholm

SOMMARKRYSSET 
På sluttampen

JUNI 2019
NR 5-6. 

Sommar och den mest hektiska tiden på våra färjeleder.  
Men med tålamod och ett leende blir både jobbet trevligare 
och resan roligare för resenärerna. Ha en skön sommar!

Klarar du årets sommarkryss? 

Ja, du som har hängt med i Sjövägen 
och uppmärksammat årets hälsotema, 
lär inte ha några problem. Kanske kan 
korsordsflätan i mitten också vara ett 
bra tips till oss alla nu när den sköna 
sommaren är här.

Kopiera, skanna eller fotografera din 
ifyllda korsordslösning och maila den 
till:
sjovagen@trafikverket.se
senast den 31 augusti.
Ange namn och arbetsplats och till vil-
ken adress du vill ha ditt pris, om du 
skulle råka höra till de lyckliga vinnarna!

Lycka till!

VÅRT 
GÄNG
ÄGA

TA 
FART KANT

ÅK
RESER 
I RYM-
DEN  

MOTTA

VA?
NERE 
ETC

BLI BÄT-
TRE MED 
MOTION

TILL 
IN ENG-

LISH

STÖD 
MOT 

SPRIT

IFALL

DIET BREV
INTENSIV 

TRÄ-
NING

SPÖA 
FIXA

MYNT SJUK-
DOM

LURA
BÄSTA 

TID FÖR 
TRÄNING

SAM-
VER-
KAN

   LÅDA
MÄRK

LÄMNA 
DEMOL-

ERAS

GNIDA 

LIK

TILLSYNS 
MYNDIG-

HET

SEGER- 
TECK-

EN
PÅ 

TEATER FÖRST

NÅ 
SAM-
SYN

DC ELLER SEKTIONSCHEF
Vi reder ut begreppen  

MILJÖHOTET 
En myt?

OMVÄRLDSSPANING  
Framtidens sjöfart 

Bok- 
priser
till tre rätta 

lösningar



2 SJÖVÄGEN   SJÖVÄGEN 3

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

INNEHÅLL

FÖR GULLMARSLEDEN

När jag skriver detta så har jag bara 
några dagar kvar till start i Stockholm 
Maraton. När detta publiceras så vet 
jag om det gått bra eller inte.

Maratonträning påminner lite om 
mitt arbete. Om jag missar ett tränings- 
pass gör det inget, jag får göra två da-
gen efter, men struntar jag i helheten, 
sex mil löpning och två styrketränings-
pass varje vecka, då kommer jag inte 
att kunna leverera på tävlingsdagen.

Mitt arbete som rederichef liknar 
detta. Varje enstaka möte är inte super- 
viktigt, men helheten, uthålligheten 
och långsiktigheten är avgörande. 

Ibland får jag höra att jag borde vara 
mer närvarande på lederna, varven, 
eller i Vaxholm. Jag har förståelse för 
det. Vid sidan av att leda och visa rikt-
ning för vår organisation är min vikti-
gaste arbetsuppgift att säkerställa att 

rederiet är fos-
silfritt år 2045. 
För att få det att 
fungera har vi de-
lat upp huvudmå-

let i en massa delmål, som att minst  
2,5 fartyg per år måste konverteras el-
ler nybeställas med fossilfri drift, an-
nars håller vi inte tidsplanen. En av 
mina allra viktigaste uppgifter är att 
säkerställa finansiering. Det är mil-
jarder vi talar om, stora pengar även 
i Trafikverkssammanhang. För att få 
ihop det måste jag träffa en massa 
människor, politiker, departementsfolk, 
GD, styrelsen och så vidare. Alla mås-
te tro på vår vision om fossilfrihet, an-
nars blir det ingen finansiering. Detta 
tar lite tid. 

Men jag är helt övertygad om att vi 
kommer lyckats. Vi kommer få finan-
siering och alla vi som arbetar på Fär-
jerederiet kommer se till att vi är fossil-
fria senast 2045. 

Med detta vill jag önska er alla en fin 
sommar, vare sig du jobbar ute på le-
den mitt i hetsen som det kan bli med 
att semestrande turister eller har en 
välförtjänt ledighet!

Qusay Naji, vikarierande pro-
jektledare, har koll på landåt-
gärder. FOTO: LENA NORDLUND
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ERIK FROSTE
REDERICHEF

”Jag vill att färjetrafiken 
ska vara föregångare och 
vägvisare på vägen mot 
fossilfrihet. ”

Nu är Tellus redo
Fredrik Skeppstedt, skeppsbyggare, 
är glad att Tellus nu är döpt.  
FOTO: K ASPER DUDZIK
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Tellus döptes den 11 juni men Lena  
Erixon, generaldirektör för Trafikver-
ket och Tellus gudmor hade ett mot-
villigt gudbarn. 
Först den åttonde gången gick champagne- 
flaskan itu och Tellus blev döpt! 

Med hurrarop och fanfarer är hon nu klar 
att börja trimmas in på Gullmarsleden, som 
är Sveriges mest belastade färjeled.

Trots att Göteborg bjöd på riktigt rusk-
väder med regn och blåst hade en tapper 
skara kommit för att titta på vår nya ladd-
hybridfärja.

Till att börja med kommer hon att gå på 
hybriddrift. Detta eftersom man håller på 
och tar fram laddstationer som ska klara 
att snabbladda de mängder energi som 

krävs. ABB kommer att bygga en teststa-
tion för detta i höst på Ljusterö i Stock-
holms skärgård. 

– I höst inleder vi mätningar och pla-
nering för att införa ren eldrift 
på Gullmarsleden. Batterierna 
ska laddas från land under de 
minuter färjan lägger till för ut- 
och inlastning. Ska laddningen 
klaras på fyra minuter under 
högtrafik krävs en effekt på tre 
megawatt, och det kräver i sin 
tur förstärkningar i elnätet till färjeplat-
serna. Tellus kommer att gå i hybridläge 
till dess att det är färdigt, och det innebär 
att vi har en motor i drift istället för fyra 
motorer som på systerfärjan Neptunus, 
säger Fredrik Skeppstedt som är projekt-

ledare för Tellus. Redan där räknar man 
med en utsläppsminskning jämfört med 
systerskeppet Neptunus, men exakt hur 
stor den blir återstår att se.

Under seminariet som 
inledde dopdagen diskutera-
des bland annat detta hur det 
är att jobba med ny teknik där 
inte allt är färdigt från bör-
jan utan lösningar utvecklas 
under projektets gång.

Moderator var Svante 
Axelsson, Nationell samordnare Fossil-
fritt Sverige och tidigare generalsekre-
terare för Naturskyddsföreningen och i 
panelen deltog Oscar Fors, chef för batte-
risystem, Northvolt, Lena Erixon, gene-
raldirektör Trafik-verket, Pia Berglund, 

”Det är  
miljarder  
vi talar om”
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Lena Erixon,generaldirektör Trafikverket 
FOTO: PATRIK LINDSTRÖM .

”Ska laddningen 
klaras på fyra 
minuter krävs 
en effekt på  
tre megawatt”

Erik Froste hejar på medan gudmor 
Lena Erixon, generaldirektör Trafik- 
verket, svingar champagneflaskan för 
att döpa Tellus. Skam den som ger 
sig. Först vid åttonde försöket sprack 
flaskan och dopet var klart!  
FOTO: TRULS PERSSON 
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sjöfartsstrateg, Trafikverket och Erik 
Froste, rederichef.

– Förutom bränsle är det många andra 
faktorer som spelar in om man ska nå 
klimatmålen. Allt från bra ledarskap till 
att köra ekosmart. Som statliga ska vi gå 
före och visa vägen, men vi kan inte ha 
svar på allt 2019, sade Pia Berglund.

Hon menar att staten måste sätta stan-
darden så att det blir enkelt att bestäl-
la. Vi kan inte ha koll på alla faktorer 
som spelar in om vi till exempel ska köpa 
ett bränsle utan måste kunna lita på att 
bränslet uppfyller hållbarhetskrav.

Panelen var överens om att det ock-
så gäller att hitta sätt att spara energi 
smart likaväl som att hitta förnyelsebara 
energikällor. Biobränsle borde vi kunna 
vara självförsörjande på i Sverige som ett 
exempel.

– Vid laddning av batterier blir livsläng-
den till exempel mycket längre om man 
håller en konstant nivå på 40-60 procent i 
stället för att ladda ur helt och sedan ladda 
fullt, sade Oscar Fors. Nortvolt fick för 
övrigt klartecken att bygga sin stora bat-
terifabrik i Skellefteå dagen efter dopet.

Efter seminariet tog dopet vid och 
sedan var det öppet hus ombord. På sce-
nen höll Karolina Rahm i trådarna och 
hade frågestunder med bland andra Lena 
Erixon.  Karolina Rahm avslöjade att 
Lena Erikson har en gammal karriär som 
konstsimmare bakom sig och Lena Erixon 
fick lova att lära ut eggtramp, balettben 
och kick swish vid ett annat tillfälle. 

Trots vädret var det många som ville 
kolla in Tellus från maskinrum till styr-
hytt.

Karin Pfaff var en av dem som tagit sig till 
Tellus. 

– Jag har aldrig varit på ett fartygsdop 
förut. Det är roligt att få uppleva det, once 
in a lifetime! Jag är intresserad av teknik 
och tycker det är bra att man satsar på 
miljövänlig teknik som eldrift.

Göran Moe, befälhavare Gullmars-
leden, visar styrhytten och berättar att 
det inte är någon större skillnad mel-
lan denna och Neptunus när det gäller 
utformningen i hytten och hur man styr. 
Den stora skillnaden finns under däck i 
maskinrummet. Där finns 12 batterirack 
med en kapacitet på 79kWh var. Varje 
rack innehåller en styrenhet och 14 batte-
rimoduler med 24 celler vardera.

– När vi kommit igång med batteridrif-
ten kommer det bli mycket tystare. Det 
ska bli spännande, säger David Jönsson, 
befälhavare Gullmarsleden. 

LENA NORDLUND

Fakta  om färjan Tellus

Färjan Tellus är byggd 2019 av Baltic 
Workboats AS, Estland. Kapaciteten är 
297 passagerare och 80 personbilar.
Identifiering
Internnummer: 358
Callsign: SBAW
MMSI-nummer: 265 798 050
Tillverkning
Byggår: 2019
Varv: Baltic Workboats AS, Nasva,  
Saaremaa, Estland
Fysisk fakta
Frigående färja
Längd över allt (Loa): 99,7 meter inklusive 
ramper
Klafflängd: 7,35 meter/ramp
Bredd: 18,2 meter
Djupgående: 2,08 meter exklusive  
propelleraggregat
Fart: 11 knop
Last
Passagerare: 297  Personbilar: 80
Lastförmåga: 636 ton  Bärighet: BK1
Framdrift:
Laddhybrid

Fredrik Skeppstedt, projektledaren bakom Tellus 
och Erik Froste, rederichef, diskuterar under däck.  
FOTO:TRULS PERSSON

Jonatan Svensson, motorman/matros på Gullmarsle-
den och Fredrik Skeppstedt, projektledare intervjuas av 
Sveriges Radio. Även SvT, Dagens Teknik, Sjömannen, 
BLT, Borås tidning med flera uppmärksammade dopet 
av Tellus. FOTO:TRULS PERSSON

Regn och blåst men hon ligger gul och vacker vid kajen i Eriksberg och åskådarna kollar in Tellus och bryggan där Erik Froste, rederichef och Lena Erixon, 
generaldirektör Trafikverket håller doptal. Se kortfilmen där Lena Erixon döper den motvilliga Tellus på Youtube. Sök på Tellus+dop. FOTO: K ASPER DUDZIK

Det var många som trängdes i styrhytten och i maskinrummet för att få en närmare titt på Tellus. Här är 
det Göran Moe som förevisar styrhytten förbland andra besökaren Karin Pfaff. FOTO: K ASPER DUDZIK

 Det är en stor 
 ära för mig att 
 idag förrätta  

dopet av Trafikverkets 
nya laddhybridfärja,  
på kurs mot en klimat- 
neutral färjetrafik. 
Må din färd över havet 
vara lyckosam och 
trygg! 
Må du föra oss fram 
över vågorna under 
många kommande år! 
Ditt namn ska vara 
TELLUS”

    Lena Erixon,generaldirektör, Trafikverket 
”Vision och realism för klimatneutral färjetrafik”, så hette seminariet som inledde dopdagen. På scenen 
var Svante Axelsson, Nationell samordnare Fossilfritt Sverige, Pia Berglund, sjöfartsstrateg Trafikverket, 
Oscar Fors chef för batterisystem, Northvolt och Erik Froste, rederichef. FOTO: K ASPER DUDZIK

Tellus byggdes på varvet Baltic Workboats AS i 
Estland och Juri Taal därifrån överlämnade en min-
nesplakett till Lena Erixon, generaldirektör Trafik- 
verket och Tellus gudmor, som hon förtjust tog 
emot. FOTO:TRULS PERSSON
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En del ifrågasätter om det verkligen 
finns ett klimathot, men fakta visar  
att jordens klimat blir allt varmare. 
FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att 
människans påverkan ligger bakom mer-
parten av den temperaturökning som 
skett sedan 1900-talets mitt. Fortsatta 
utsläpp innebär fortsatt stigande tempe-
ratur. Klimatet har varierat naturligt i alla 
tider. Men den snabba förändring som 
nu sker är människans verk. Mätningar 
visar att sedan 1800-talets andra hälft har 
medeltemperaturen ökat med i närheten 
av en grad. Det är inte bara luften som 
värms upp, även världshaven blir varmare 
och världens isar smälter.

Det finns skäl till varför vi på Färjerederi-
et arbetar för att minska klimatpåverkan. 
Svensk sjöfart står inför sin största utma-
ning någonsin: År 2045 ska vi ha uppnått 
klimatneutralitet enligt klimatlagen. Det 
gäller även oss på Färjerederiet. 

Utgångspunkten är Färjerederiets lång-
siktiga tonnageplan, Vision 45. Den syftar 
till att säkerställa rätt kapacitet i färjetra-
fiken, och samtidigt uppfylla statens kli-
matpolitiska ramverk.

– Det är fastslagit att koncentratio-
nen av koldioxid har ökat med 40 procent 
sedan förindustriell tid. Själv kan jag inte 
förstå dem som väljer att förneka detta 
faktum som har slagit fast av tusentals 
forskare runt om i världen. Och jag är glad 
och tacksam att min karriär har placerat 
mig här på Färjerederiet där jag kan göra 
en skillnad för klimatet, säger Erik Fros-
te, rederichef.

Med klimat menas de genomsnittliga 
väderförhållandena under en längre tid. 
Det innebär att vi måste följa temperatu-
rens variationer under årtionden för att 
kunna avgöra hur klimatet förändras. Det 
räcker inte med att titta på enstaka år. 

Tydliga budskap från klimatforskningen
FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC 

utvärderar regelbundet kunskapsläget om 
klimatets förändring. Panelen konstaterar 
bland annat att: 

Vart och ett av de tre senaste årtion-
dena på jordytan har varit varmare än 

Klimathotet  
– en myt?

Sedan 1970-talet har Färjerederiet kartlagt isbildningen på Storsjön i Jämtland. 
Isläggningsperioden har från dess till nu minskat med 16 dygn och det innebär 
att det är en klimatförändring som har skett.

samtliga tidigare årtionden sedan 1850. 
På norra halvklotet har de senaste årtion-
dena sannolikt varit de varmaste under 
åtminstone de senaste 1400 åren.

Koncentrationen av växthusgaser i 
atmosfären har stigit till nivåer utan mot-
svarighet under åtminstone de senaste 
800 000 åren. Koncentrationen av koldi-
oxid har ökat med 40 procent sedan förin-
dustriell tid, i första hand till följd av för-
bränning av fossila bränslen och i andra 
hand på grund av förändrad markanvänd-
ning. 

Klimatförändringarna kommer att få, 
och har redan fått, konsekvenser på Trafik- 
verkets infrastruktur på många olika 
sätt. Vissa förändringar kommer att ske 
gradvis. De ovanliga väderhändelser som 
inträffar redan idag kommer att inträf-
fa oftare. De mest extrema väderhändel-
serna kommer att vara mer extrema än de 
som inträffar idag. Sommaren 2018 med 
översvämmade vägar, blödande asfalt, 
solkurvor, inställda tåg på grund av vär-
meböljor och skogsbränder, visade tydligt 
hur sårbar infrastrukturen är.

Ökad medeltemperatur
Beroende på vilket klimatscenario som 

väljs beräknas Sveriges årsmedeltempe-
ratur öka mellan 2 och 7 grader fram till 
perioden 2071-2100 jämfört med referens-
perioden 1961-1990. Dessa förändringar 
har stora regionala skillnader med krafti-
gast uppvärmning i Sveriges norra delar. 

En ökad medeltemperatur leder bland 
annat till att vintrarna blir kortare och 
varmare.

Isperiodens längd, till exempel i Stor-
sjön och Östersjön, har redan mins-
kat med flera veckor jämfört med slutet 
av 1800-talet. Isbildningen på Storsjön 
har vi på Färjerederiet kartlagt sedan 
1970-talet. Antalet dagar med is kommer 
att fortsätta att bli färre även om det vissa 
år kommer att vara mycket kalla vintrar 
och lång isperiod. Framför allt beräknas 
isläggningen att senareläggas.

I april beslutade regeringen att ge Trafik- 
verket i uppdrag att bredda och utöka 
stödet till forskning och innovation på 
sjöfartsområdet. Satsningen innebär en 
närmare fördubbling av stödet, från nuva-
rande 55 miljoner upp till 100 miljoner. 
Regeringen vill med stödet bland annat 
bidra till minskad  
miljö- och klimat- 
påverkan. 

Ledarskap har blivit en allt viktigare upp-
gift i vår organisation. Orsakerna är flera. 
Dels har det kommit fler yttre krav som 
ställer höga förväntningar på vår organi-
sation Det gäller exempelvis egenkontroll, 
hårdare arbetsmiljölagstiftning, ökade 
krav som gäller upphandling och miljö 
samt planering uppföljning och revision. 
Och dels beror det på att rederiet vill bli 
bättre på att skapa rätt förutsättningar 
för vår personal. Chefen har ett ansvar 
för att stå för ett positivt och utvecklande 
arbetsklimat och att fånga upp frågor och 
förslag. 

Alla vill vi se mer av våra chefer. Det 
kan utläsas av de två senaste personal-
sociala mätningarna. Och just den saken 
har visat sig svårt att leva upp till för de 
distriktschefer som nästan alltid mås-
te vara på resande fot i ett geografiskt 
utspritt distrikt. När rederiet nu har 
infört sektionschefer är det för att se till 
att medarbetare och chef får ett kortare 
avstånd till varandra.

Sektionschefens ansvar är alltså ett när-
mare ledarskap. Han eller hon ska finnas 
på plats och ge stöd till en mindre perso-
nalgrupp.

Vilka är arbetsuppgifterna? De liknar 
distriktchefens, men sektionschefen har 

Hemsöleden är numera en sektion och leds av sektionschef Harry Reinikka. Foto: Kasper Dudzik.

en mer operativ inriktning. Sektionsche-
fen är den lokala arbetsledaren med per-
sonalansvar (exempelvis schemalägg-
ning, rekrytering, medarbetarsamtal och 
APT) men är också den som organiserar 
underhållsplanering och följer upp bud-
get.  Tanken är att sektionschefer ska rap-
portera till en distriktschef med över-
gripande ansvar, något vi nu testar i det 
nya distriktet Norra Göteborg. Det är en 
modell som ska utvärderas och följas upp. 

Distriktschefens ansvar kan beskrivas 
som  mer övergripande och strategisk. 
Distriktschefen och distriktsteknikern 
bildar tillsammans med eventuell sek-
tionschef ett ledningsteam för distriktet. 
Det betyder att distriktet får en starkare 
ledningsfunktion.

Införandet av sektioner och sektions-
chefer innebär inte en återgång till vår 
tidigare organisation med en ledchef som 
då hade chefsuppdraget samtidigt som han 
eller hon fortsatte att köra färja på deltid. 
Före 2011 hade varje färjeled en ledchef 
oavsett antal medarbetare på leden. Det 
var en tungrodd organisation som sna-
rare ökade avstånden mellan lederna och 
mellan rederikontor och leder. Det var en 
organisation med lika många arbetssätt 
som chefer och ingen samordning gäl-

Antalet distrikt har minskat och antalet sektioner har ökat. Sektionschefens roll är 
ganska ny i rederiet. Har rederiet dammat av den gamla ledchefsbefattningen, fast 
med nytt namn? Sjövägen reder ut begreppen.

lande personalresurser eller fleetmanage-
ment. När vi nu infört sektioner innebär 
det att distriktsorganisationen blir effek-
tivare och närmare både medarbetare och 
verksamhet.

En annan fördel är att vi öppnar för 
möjligheten att testa ledarskapsuppdra-
get. Sektionschefsrollen stämmer väl 
överens med hur Trafikverkets organi-
sation ser ut, det gör att vår ägare får en 
större förståelse för hur vi jobbar i rede-
riet. Det ger oss en naturlig karriärväg, 
där ett sektionschefsuppdrag kan vara 
första steget mot andra ledarpositioner i 
rederiet. 

Färjerederiets sektioner
från 31 augusti

Sektion Holmön,  
sektionschef Tobias Stenborg 
Sektion Hemsön,  
sektionschef Harry Reinikka 
Sektion Fårösund,  
sektionschefsrekrytering efter Erik Olsson 
Sektion Inland, 
sektionschef vakant 
Sektion Hisingen,  
sektionschef Mikael Olofsson 
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Nej, sektionschefen 
är inte en ”ledchef”!

Lästips:
Mer om IPCC och deras  

rapporter kan du läsa på smhi.se .
på fFärjerederiets klimat och miljösida,  
hittar du filmer, fakta, nyheter om vårt 

klimatarbete.
Naturvardsverket.se, om klimat,  

miljö, natur, lagar. 
Ett fossilfritt Sverige, är regeringens  

organisation för att främja  
klimatneutral utveckling 

i samhället

HÅLLBART PÅ FÄRJELEDEN 
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  I slutet av maj gjorde Färjerederiets in-
ternstyrelse ett besök på färjelederna i Jämt-
land. Såväl färjelederna Isöleden, Håkansta-
leden och Ammeröleden besöktes, liksom 
Härke slip.

Avgående distriktschef Kjell Eriksson be-
rättade mer om isvägarna och hur de ut-
vecklats över åren. Tiden mellan isläggning 
och islossning har minskat med 21 dagar från 
1870 till 1990. Prognosen framåt pekar mot 
kortare tid med is på Storsjön.

Andra ärenden som avhandlades var ett be-
slut om att införa nya ekonomiska nyckeltal, 
något som har betydelse vid vår uppföljning.

-Det är bra att få visa upp verkligheten 
för våra styrelseledamöter. De behöver få se 
vardagen ombord med egna ögon, under-
strök rederichef Erik Froste. 

  Färjerederiet står inför ett totalt 
teknikskifte.  

Rederiet behöver duktigt sjöfolk 
men även kvalificerad teknisk kompe-
tens och drivet ledarskap. Ett ledar-
skap som bygger på kreativitet, in-
kludering och mångfald. Hittills har 
vi i rekryteringssammanhang i första 
hand fokuserat på vårt behov av ope-
rativ personal, men idag måste vi även 
presentera våra utmaningar för kom-
mande ledare och experter. Karriärre-
deriet är en ny trycksak, som även kan 
läsas på skärmen, vänder sig till den-
na betydligt smalare målgrupp. Tipsa 
gärna om den. Finns att läsa på vår 
externa webb under ”Jobba hos oss”. 

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  Vägfärjan Christina Brahe medverkade 
i den stora militärövningen Våreld 19. Hon 
deltog i vattnet utanför Karlsborg. Hasse 
Wetterlind, befälhavare, berättar att de fått 
instruktionen att köra färjan i maxfart samti-

digt som helikoptrar släppte ned soldater  
i linor på däck.

I vanliga fall är Christina Brahe reservfärja  
på Visingsöleden. 

Karriärrederiet  
välkomnar experter

Rederiets styrelse besökte Jämtland

”Med rätt investeringar kan  
klimatneutral färjetrafik förverkligas 
Nyligen har officiell statistik påvisat att 
sjöfarten mellan svenska hamnar släp-
per ut mer växthusgaser jämfört med 
inrikesflyget (SVT 2019-05-06). Trafik-
verkets färjerederi välkomnar att sjö- 
fartens klimatutmaning blir belyst med 
korrekta underlag.”
skärgårdsbryggan.se, 2019-05-17

”Snart kan småfärjor tvingas gå enligt 
tidtabell - färjemyndigheten vill inte ha 
halvtomma färjor 
Från och med hösten 2020 är det möj-
ligt att statens alla färjor i Finland börjar 
trafikera enligt tidtabell i stället för att 
kasta loss enligt behov. ”
yle.fi, 2019-05-27

”Lysekil blev Sveriges mest husbils-
vänliga kommun 2019 
Husbilsklubben har nu röstat fram Lyse-
kil som den kommun de anser ska få ut-
märkelsen “Sveriges mest husbilsvänliga 
kommun 2019”. Det är enkelt att ta sig till 
kommunen via E6 och väg 162 alternativt 
med vägfärjan över Gullmarsleden.”
husbilhusvagn.se, 2019-06-04 

”Framtidstro kring hållbar sjöfart 
Vad ska de 150 miljonerna användas till? 
Det var frågan på Lighthouses seminari-
um om branschprogrammet Hållbar Sjö-
fart. Erik Froste på Färjerederiet talade 
om rederiets pågående försök med opti-
mering av driften.” 
sjofartstidningen.se,2019-05-24

”Långhelgens kö till Fåröfärjan  
överraskade Trafikverket 
Den gångna helgens timslånga köer till 
och från Fårö överraskade Trafikverkets 
färjerederi.”
sverigesradio.se, 2019-06-03

”Sjöräddningsstationen invigs 
Efter sju och ett halvt års arbete, är det 
dags för RS Munsö/Ekerö att inviga sitt 
stationshus i Jungfrusund. Alldeles intill 
vattnet invid Slagstafärjans färjeläge, reser 
sig nu det mörkgråa stationshuset.” 
malaroarnasnyheter.se, 2019-06-05 

”62 åtgärder för ökad inrikes sjöfart 
och närsjöfart 2019 
Trafikverket har publicerat en rapport 
med 62 förslag på åtgärder för ökad  
inrikes sjöfart och närsjöfart.” 
sweship.se, 2019-06-03

  Regeln är att undvika tomgångskörning 
av färjan. Så här står det i rutinbeskrivningen 
(FDOK-24-2644):

“När lossning är avslutad läggs landbom och 
eventuell övrig nödvändig förtöjningsutrustning 
på plats. Maskiner stängs av. 
- Är turuppehållet längre än 10 minuter skall hu-
vudmaskiner stängas av. 
- Är turuppehållet längre än 30 minuter skall 
hjälpmotorer stoppas och landström kopplas.”
Det är först och främst en åtgärd av klimat-
hänsyn. Det minskar utsläpp och buller. Vi hör 
snabbt av allmänheten, om färjan står på tom-
gång. Färjerederiet vill vara föregångare när det 
gäller klimatåtgärder, även med enkla och var-
dagliga insatser.
Tack för att du hjälper till med det. 

Undvik tomgångskörning

HUR VAR DIN DAG PÅ JOBBET?

  Det är alltid roligt att få en inblick i hur 
kollegorna har det. I förra numret skrev Lena 
Utbult om hur det kunde vara på hennes 
jobb. Här intill kan du se hur Hasse Wetter-
linds dag såg ut när de fick (o)väntat besök. 
Dela med dig du med. Skriv ett par rader och 
bifoga en bild till: 
lena.nordlund@trafikverket.se  

Oväntat besök? Full fart på Christna Brahe när soldater släpptes ned från en helikopter under en militäröv-
ning. FOTO: HASSE WET TERLIND

Interstyrelsen i Färjerederiet består av Peter Fyrby, 
Anna Ridfeldt Hammargren, Mats Rosin, Charlotte 
Olsson, Helena Dundberg, Victoria Andersson och 
Erik Froste adjungerad. FOTO: TRULS PERSSON

VÅRA KUSTER FYLLS MED SKRÄP

  5–13 miljoner ton skräp hamnar i våra hav 
varje år. Haven håller på att förvandlas till 
stora soptippar och eftersom ingen har an-
svar att städa haven ökar mängderna för var-
je år som går. Skräp motsvarande fem fulla 
badkar spolas i land på Bohuskusten varje 
timme. 

Cigarettfimpen har länge varit det över- 
lägset vanligaste skräpet i stadsmiljö. För 
första gången är fimpen nu också det van-
ligaste skräpet på stränder längs kusten. 
Det visar statistik i Håll Sverige Rents årliga 
skräprapport. 

TRÄFFPUNKT TRAFIKVERKET 
2019

  Till hösten träffas vi trafikverkare 
på tio orter runtom i landet för att pra-
ta om Trafikverkets utmaningar och 
mål. Generaldirektör Lena Erixon leder 
och arbetskamrater från alla typer av 
verksamheter sluter upp.

Orter och datum för Träffpunkt 
2019 hittar du i Nyhetsarkivet i FLS:

För Färjerederiets del är det lämp-
ligt att minst en medarbetare från var-
je färjeled anmäler sig till Träffpunkt 
Trafikverket på den ort som ligger när-
mast, för att sedan återrapportera till 
arbetskamraterna på färjeleden och i 
distriktet. Inbjudan kommer inom kort 
med e-post, så det är för tidigt att an-
mäla sig ännu. Men det är värt att ta 
ställning till vem eller vilka från din led 
som har vara med. 

VAD LÄSER NI PÅ LEDEN?

  Det är viktigt för Färjerederiet att ha 
presskontakter för att få ut vårt budskap i 
rätt kanaler. Vad läser ni på er led? Vilka lo-
kala medier har ni? Det kan vara lokala an-
nonsblad, tidningar, sajter med mera. 

Mejla dina tips till jan.ohlund@trafikverket.se

Dramatisk övning 
på Christina Brahe

100
miljoner från regeringen till 

forskning om sjöfart för  
minskad miljö- och klimat-

påverkan.

Fimpar är vanligaste skräpet på våra stränder, tvåa 
kommer övrig plast och tre snus. FOTO: HÅLL SVERIGE RENT

RALS-AVTALEN  
FÖR 2019 ÄR KLARA

  Trafikverket och våra tre fackliga organi-
sationer Saco-S, ST och Seko har nu teck-
nat årets ramavtal om löner i staten (RALS). 
Därmed kan lönerevisionen sätta igång ute i 
verksamheten. Målsättningen är nya löner i 
oktober.

Var rädd om vår natur och minska bullret. Undvik 
att låta motorn gå på tomgång. FOTO: MOSTPHOTOS.COM.

Träffpunkt Trafikverket, samling utanför  
Pylonen i Borlänge. Lena Eriksson talar 2018.
FOTO: GÖRN FÄLT
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UTBLICK

I slutet av maj hölls det första Light-
houseseminariet där bland annat vår 
rederichef Erik Froste deltog. Totalt 
var det närmare 100 personer med.
Det var mycket samstämmiga framtidspa-
ningar som kom fram under seminariet. 
Digitaliseringen kommer knappast bidra 
till att haven invaderas av självkörande 
fartyg. Istället kommer den att förenkla 
arbetet och livet ombord, förbättra säker-
heten, logistik, anlöp och spara bränsle.

Lighthouse driver Trafikverkets 
branschprogram Hållbar sjöfart för 100 
miljoner kronor. Under tio år ska de peng-

EU:s forskningsfond FLAGSHIPS har 
delat ut 5 miljoner euro för att stödja ut-
vecklingen av två fartyg som ska drivas 
med el producerad av vätgas via bräns-
leceller, ett i Lyon, Frankrike och en väg-
färja i Stavanger Norge.

2021 kommer vätgasfärjan trafikera 
trakterna kring Stavanger i Norge. Färjan 
ges kapacitet för upp till 299 passagera-
re och 80 bilar.

Färjesektorn i Norge ska bli grönare 
och mer miljövänlig. Statens vegvesen – 
Norges motsvarighet till Transportsty-
relsen – har gett norska Norled i uppdrag 
att bygga en utsläppsfri färja där minst 
50 procent av energibehovet tillgodoses 
med vätgas.

– Vätgas är den sista pusselbiten för 
att få en utsläppsfri färjesektor. Vät-
gas är lösningen när det inte räcker med 
enbart batterier, säger Terje Moe Gus-
tavsen, generaldirektör för Statens veg-
vesen. 

Färjan ska tankas med vätgas som pro-
ducerar el genom bränsleceller.
I Norge beräknas en utsläppsfri färjesek-
tor minska utsläppen med 600 000 ton 
koldioxid per år. 2021 ska färjan vara klar 
att tas i bruk i Rogaland. 

Trendspaning  
på Lighthouse seminarium

Ett exempel på hur framtidens fartyg kan se ut är detta. Wallenius Marine utvecklar ett koncept för 
vinddrivna fartyg som med hjälp av stående vingar seglar med omkring 10 knops fart. Med denna helt 
nya typ av fartyg räknar man med att minska utsläppen med cirka 90 procent. Trafikverket har gett  
27 miljoner kronor i forskningspengar under 2019–2022, med Wallenius Marine som projektledare. 
Målet är att ha ett fartyg färdigt för beställning 2021. FOTO: WALLENIUS MARINE

arna, tillsammans med ytterligare 50 mil-
joner i förväntad medfinansiering, skapa 
forskning och utveckling som ska bidra till 
att göra sjöfarten mer miljövänlig, klimats-
mart, kostnadseffektiv, säkrare och en mer 
hälsosam och attraktiv arbetsplats.

Programmets första omgång av tio förstu-
dier för år ett presenterades i rask fart. 
Tre minuter var fick forskarna. De rörde 
allt från utsläpp, buller och bränslefrå-
gor till social hållbarhet, hållbara ham-
nar, hamnstatskontroller, antifouling och 
autonom säkerhet. 

– De som berörde oss är till exempel 

Kent Salos förstudie i form av en kart-
läggning av ”utbildning för en miljömäs-
sig hållbar sjöfart”. Efteråt pratade jag 
Kent och sade att vi ville vara med i inter-
vjuerna de tänker göra. Kanske kan vi få 
dem att bygga en onlinebaserad interaktiv 
miljöutbildning?  Något som var intres-
sant är att alla använder sig av Stena och 
Wallenius och nästan inga andra rederier 
när de vill ha in näringslivet i sin forsk-
ning, säger Erik Froste. Han tipsar även 
om dessa tre förstudier:

Julia Hanssons, IVL/Chalmers, om 
ammoniak som bränsle. Är det ett bränsle 
att tro på eller inte?  En förstudie, kun-

skapssyntes och jämförelse med andra 
alternativa bränslen, presenteras under 
hösten 2019. Examensarbetet blir klart 
13:e juni.

Fossilfri kollektivtrafik på vatten är ytter-
ligare en förstudie där vi är med. IVL 
leder och Chalmers är partner. Den 
pågår till 2020. 

Cecilia Östermans, Linneuniversite-
tet, förstudie Social hållbarhet i prakti-
ken (SHIP). Syftet med är att kartlägga 
svensk sjöfartsnärings arbete med social 
hållbarhet. Utveckla och överföra kun-
skap om vikten av social hållbarhet och 
dess långsiktiga ekonomiska värden. 
Klart i november. Forsknings- och inno-
vationsprojekt år ett.

Man redovisade även forskningsprojekt 
som Autonom säkerhet - nya sensorer.

– Vi är med i detta projekt tillsam-
mans med Rise, Chalmers, Stena Rederi, 
Wallenius Marine, ABB Marine, Volvo 
Marine & DNV-GL. Vi har lovat att de 
ska få sätta sensorer från fordonsindu-
strin på våra färjor. Kan vi använda stan-
dard sensorer istället för dyra special-
utvecklade till den maritima industrin 
skulle vi spara mycket pengar. Autonom 
säkerhet handlar inte om noll personal. 
Bra distinktion som jag gärna tar med 
mig, säger Erik Froste. 

Michael Häggs forskningsprojekt ”Lätta 
Elfartyg” är ett innovationsprojekt som 
tar fram ett fartygskoncept för ett fram-
tida eldrivet RoRo/RoPax fartyg. Wal-
lenius och Stena är med och driver detta 
projekt. Stena Tekniks, Per Stefenson 
lägger till att de alltid har konstruerat 
fartyg med empiriska regler och erfaren-
het under lång tid men menar att det är 
dags att tänka nytt för deras del.

I sin trendspaning konstaterade Chris-
tian Grusell från DNV GL, att trans-
portmängderna kommer att öka med 
50 procent fram till 2030 samtidigt som 
sjöfarten enligt IMOs krav ska minska 
koldioxidutsläppen med 50 procent fram 
till 2050. Om inget görs kommer det öka 
från 800 miljoner ton koldioxid till 1000 
miljoner ton. Hur lyckas man med det?

– Genom att se över logistik, vil-
ken fart fartygen går i och öka fartygs-
storlekar kan vi komma ner lite grann, 
men den allra största delen kommer nya 
bränslen att stå för om vi ska lyckas gå i 
mål med detta, sa han.

Automatiserade och självkörande fartyg 
då? Nja, de blir knappast någon verk-
lighet i större skala under vår livstid. 

Christian Grusell nämnde att Yara Bir-
keland, fartyget som byggs i Norge och 
som obemannat som ska frakta 80 con-
tainers fram och tillbaka på en 13 kilo-
meter kort sträcka, har blivit försenat.

– Det ska nu levereras nästa år och 
gradvis gå över till ett självkörande far-
tyg 2022. Den tidslinjen kommer säkert 
revideras också, men automatiseringen 
är i alla fall en intressant utveckling för 
vissa applikationer.

Dagens andra trendspanare, Mika-
el Lindmark från SEKO sjöfolk, haka-
de direkt på temat och visade en bild på 
vad han beskrev som ”Rolls Royces våta 
dröm” – ett självkörande fartyg som 
fraktar 100 000 ton över Atlanten.

– Jag vill vara tydlig med att vi aldrig 
kommer att motarbeta detta. Men vi tror 
inte på det. Visst, Yara Birkeland och 
annat i mindre skala är möjligt, men inte 
några större.

Han nämnde två orsaker till detta. För 
det första står besättningen fortfarande 
för en väldigt liten del av den totala kost-
naden. För det andra är det inte lätt att 
”automatisera” internationella regelverk.  

Digitaliseringen kommer att påverka och 
ge möjligheter. Erik Froste tog i sitt före-
drag till exempel upp automatisering av 
”gas och broms”.

– Automatiserar vi överkörningen av 
våra färjor och kör optimalt varje gång 
så pratar vi energibesparingar på 15 pro-
cent. 

 Transport-
mängderna 
kommer att 
öka med  

50 procent till 2030 
samtidigt som sjö- 
farten ska minska 
CO2-utsläppen med 
50 procent till 2050.”
Christer Grusell, DNV GL

5 MILJONER EURO TILL  
ELFÄRJOR MED VÄTGAS  
I NORGE OCH FRANKRIKE
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Färjerederiet har tagit in en vikarie 
under sex månader, Qusay Naji, som 
arbetar med åtgärder på land. Land-
anläggningar har kommit lite på efter- 
kälken. 

Qusay Naji är ingenjör i samhälls-
byggnad från KTH och har tidigare 
varit projektledare inom IT. Han ser 
fram emot att nu få jobba med mer 
klassiska samhällsbyggnadsfrågor. 
Här på rederiet är det tre delar i hans 
uppdrag:

– En är att jag ska upprätta doku-
ment för färjeleder som ska inspekte-
ras periodiskt enligt programmet Bat-
man. Jag har tagit fram vilka som ska 
inspekteras i år, det gäller allt som är 
fast som tillhör oss, mest på land men 
även dykdalber ingår. Nu ska konsul-
ter upphandlas som ska utföra inspek-
tionerna.

Det andra uppdraget är ett projekt 

se som hittats vid en skydds- och miljö-
rond, en revision, en egenkontroll och om 
det var något som hänt. I FLS löste vi det 
genom att fylla i detta i olika listor, men 
det gjorde att saker lätt föll mellan stolar-
na. Bättre med en gemensam lista för alla 
avvikelser, men med anpassade formulär 
beroende på vad vi rapporterade in.

3. Vi ville ha bättre möjligheter att 
analysera det vi dokumenterade och 
lära oss av statistik och även hitta goda 
exempel och lösningar på problem som 
uppstått tidigare. Med en samlad avvi-
kelselista och ett ställe för att analysera 
(Sök-fliken), får vi både en bättre statis-
tisk överblick och en ökad möjlighet att 
hitta mer specifika saker.

Arbetet började med att ett antal perso-
ner från olika delar av rederiet, med olika 
arbetsuppgifter och infallsvinklar samla-
des. Uppdraget var att skapa ett gemen-
samt system för att hantera alla typer av 

Gemensam lösning ledde till  
smidigare rapporteringssystem
Nu har det nya rapporterings- 
systemet varit igång drygt en 
månad och blivit positivt mottaget. 

Bakom ligger mycket hårt arbete och 
samverkan mellan olika kollegor. Gun-
nar Lindquist, SharePointutvecklare på 
rederikontoret och Karl Össtein, matros/
motorman på Gräsöleden, berättar här 
om vilka problemen i det gamla systemet 
var och hur de jobbade för att lösa upp-
giften:

1. Det första problemet var att listorna 
vi använde i FLS hade begränsningar gäl-
lande antalet poster. Vi hade redan gått i 
taket för antalet avvikelser och det gick 
inte att få in mer. Vi ville ha en gemensam 
lösning för alla typer av avvikelser, som 
skulle klara av den mängd avvikelser vi 
faktiskt rapporterar in.

2. Problem två handlade om att det var 
olika saker som var viktigt att dokumen-
tera, beroende på om det var en avvikel-

inrapporterade avvikelser. Vi tog fram 
vilka behov vi hade i verksamheten och 
hur vi ville att hanteringen skulle fung-
era. Henrik Söderqvist ansvarade för att 
samla ihop gänget och de som hjälpte oss 
var Jonas Dahlin från Holmöleden, Karl 
Össtein från Gräsöleden, Claes Tyrén i 
egenskap av DP, Peter Sörensson, intern-
revisor och DP och Michael Sjöblom på 
IT. I starten fick vi också hjälp av Magnus 
Ödeén på Visingsöleden och Nils Olofsson 
på Hönöleden. 

Efter att ha beställt en lösning från Tra-
fikverket fick vi en grupp därifrån som 
hjälp, en projektledare som fixade fram 
en arkitekt, en utvecklare av formulär och 
testansvariga. När vi började närma oss 
leverans klev Margus Pöldma in och blev 
en stor hjälp i arbetet med att se till att vi 
uppfyllde de krav Transportstyrelsen har 
på vår rapportering.

– Vi har därefter haft täta möten mel-

Många har hjälpt till för att utveckla det nya rapporteringssystemet, bland annat personalen på Gräsöleden. FOTO:K ASPER DUDZIK

lan en mindre grupp på Färjerederiet, 
bestående av Margus, Micke och mig och 
gänget på Trafikverket, säger Gunnar 
Lindquist.

– Tydligheten var central i arbetet med 
att skapa det nya. Som operativ personal 
ska du bara se det som faktiskt finns ett 
behov för dig att se för att sedan bygga på 
med ett lager för chef, DP med fler så att 
samtligas behov representeras men inte 
försämrar användarvänligheten. Därför 
ser man inte alternativ för vilka externa 
instanser som ska ha/har fått avvikelsen 
vid första inrapportering som operativ, 
som exempel. Man ska behöva ta ställ-
ning till så lite som möjligt utöver det man 

faktiskt ska rappor-
tera in, säger Karl 
Össtein. 

– Självklart behöv-
de vi testa systemet 
i verkligheten och 
där har fyra leder 
varit extra behjälpli-

ga: Hönöleden, Visingsöleden, Gräsöleden 
och Ljusteröleden har arbetat i en testver-
sion av rapporteringssystemet sedan den 
15 november. Om ni tycker att det är barn-
sjukdomar i rapporteringssystemet nu, så 
ska ni veta att det har varit betydligt vär-
re. Tack för ert tålamod och er ovärderli-
ga hjälp med idéer och synpunkter, säger 
Gunnar.

Under våren har vi fortsatt att i bakgrun-
den utveckla det som skulle bli den miljö 
som vi nu arbetar i. – Då har vi tagit hjälp 
av diverse distriktschefer och medarbe-
tare i olika roller, för att få fler infallsvink-
lar på hantering och utseende på formulär. 
Där nämner jag ingen, för att inte glömma 
någon. Jag hoppas ni förstår hur viktiga ni 
har varit och hur mycket vi uppskattar ert 
arbete i våra tester! säger Gunnar.

Vi är väldigt glada över att många är posi-
tiva till förändringen! Vad vi förstår har 
många tyckt att det är enklare att rappor-
tera in saker, jämfört med de tidigare list-
formulären och många uppskattar också 
att mejl om avvikelsen automatiskt går till 
ansvarig chef och det går mejl till den som 
rapporterat in avvikelsen vid varje änd-
ring under arbetets gång. 

Det är några saker som inte har fung-
erat optimalt, men då ni som använder 
systemet är duktiga på att höra av er och 
rapportera in saker som behöver förbätt-
ras, känner vi att vi har goda möjligheter 
att ta tag i buggar och annat. Vi arbetar 
vidare för att göra det så bra som det bara 
går för alla som ska använda det nya rap-
porteringssystemet. 

Qusay Naji, arbetar med landfrågor i rederiet under det närmsta halvåret. Allt från högspän-
ningsledningar till att flytta konstverk ingår i uppdraget. FOTO: LENA NORDLUND

På gång  
på landsidan

där det gäller att återställa ett konst-
verk på Visingsö.

– Konstverket stod där när Färje-
rederiet behövde utvidga färjeläget. 
Konstverket togs då bort, restaurera-
des och nu gjuts fundament, lika som 
de som fanns. Nu kommunicerar jag 
med kommunen som är vår uppdrags-
givare och ska handla upp utförare.

Det tredje handlar om anmälan om 
högspänningsledningar i Vaxholm, 
Ljusterö och Lysekil.

– Vi behöver dra ledningar som kan 
leverera högspänning till laddstatio-
nerna för de nya laddhybridfärjorna. 
Jag tar fram specifikationer för dessa 
och de ska visa hur samhällsviktig 
ledningen är. 

”Tydligheten  
var central i  
arbetet med 
att skapa det 
nya.”

PÅ FÄRJELEDEN
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TILLSVIDAREANSTÄLLDA 

JUNI
Johan Gustafsson, Motorman/Matros, 
Nordöleden
Niclas Evenbratt, Befälhavare fri, Hönöleden

AUGUSTI
Patrik Tollesby, Distriktstekniker, Hönö

SEPTEMBER
Conny Olsson, Distriktstekniker, Norra  
Göteborg

PENSIONÄRER

AUGUSTI
Sune Larsson, Befälhavare fri, Bolmsöleden

SEPTEMBER
Peder Elderby, Befälhavare fri, Isöleden

GRATTIS!

60 ÅR
Hans Wernbo, Befälhavare fri, Nordöleden
7 juli
Nils Till, Motorman/Matros, Gräsöleden
5 juli
Håkan Brus, Motorman/Matros, Gräsöleden
14 augusti

50 ÅR
Morgan Karlsson, Befälhavare fri,  
Nordöleden,  
31 juli
Tommy Nilsson, Befälhavare fri, Ekeröleden
2 augusti
Truls Persson, Rederiingenjör,  
Teknik- och miljöavdelningen, 1 
3 augusti
Sven Brundin, Befälhavare fri, Visingsöleden
14 augusti
Robert Esbjörnsson, Befälhavare lin,  
Håkanstaleden,  
12 september

Den invigdes med pompa, ståt och en del 
protester. Det kunde BLT berätta den 19 
maj 1981. Grattis säger vi till Aspöfärjan– 
38 år– som bjuder sina bilpendlare på den 
vackraste resvägen av alla till jobbet.

Den här kylslagna majeftermiddagen 
när vinden viner kring öronen är det inte 
lockande att gå ur bilen. Än mindre att 
klättra upp på ringliga stegar till kom-
mandobryggan flera meter ovan bildäck.

Men väl där har vi vidunderlig utsikt 
över Karlskronas inlopp med ensta-
ka småbåtar och faktiskt en ubåt. Det 
är långt ifrån det smärre kaos som kan 
uppstå en vacker sommardag när hälften 
av båtfararna som Aspöfärjan möter, 
enligt dess kapten, inte har något sjövett.

Vi är gäster på Mattias Johnssons 
”kontor” under hans åttonde och sista 
Aspötur med Yxlan för dagen. Det är en 
ganska lugn runda, om man bortser från 
de säkert hundra cykelturister som ska 
ombord när vi kommer fram till Aspö 
Mad.

Annars är det mest Aspöbor ombord 
sådana här dagar när passagerarantalet 
håller sig på en slutsumma av runt 300 
personer. Och de vet vikten av att hålla 

Den vackraste resvägen  
firar 38 år

sig. Inte minst vad gäller att packa in så 
många bilar som möjligt.

När han kör första turen vid halv sex-snå-
ret ser han emellanåt passagerare komma 
släntrande direkt från krogen.

För det är ju så det är. Färjan går från 
tidig morgon till elva på kvällen och vissa 
dagar vid midnatt, men den går inte hela 
nätterna. Och det är kanske just det som 
är baksidan och tjusningen med att bo på 
en ö utan landförbindelse.

– Man får planera sitt liv. Då blir det 
gjort, det som man tänkt sig, säger Ingrid 
Clausen.

Ingrid bor 500 meter från färjan, all-
deles i närheten av barndomshemmet dit 
hennes familj flyttade 1952 när hon bara 
var två år. Hennes pappa var pillemasare 
(varvsarbetare) och jobbade till sjöss, pre-
cis som så många andra Aspöbor när Ing-
rid var liten och bara åkte till Karlskrona 
när hon skulle till tandläkaren eller Löv-
marknaden.

På den tiden var Södern ll allmänt kall-
lad ”båten” Aspös länk med fastlandet 
och nästan allt transporterades med den. 
Wilhelm ”Ville” Pettersson, som var en av 

Tips och trix från kollegor  
i hälsoutmaningen
Hälsoutmaningen är nu slut men vi fortsät-
ter förstås med hälsoarbetet i rederiet. Vi 
kommer återkomma till vad HR har för 
idéer för att stärka vår hälsa i komman-
de nummer och i FLS. Här kan du läsa 
vad några kollegor tycker om deltagandet 
i hälsoutmaningen och om de fyra olika 
områden som var tema vecka för vecka:

Återhämtning/relax – nödvändigt för 
muskler och hjärna.

Hälsoutmaningen innebar också, att 
bli bättre på att tänka på sitt eget behov 
av vila och återhämtning. Något som kan 
vara en utmaning för en småbarnspappa 
som Alexander Lindholm, distriktschef i 
Jämtland:

-Just nu är min tillvaro lite kaosar-
tad. Dagarna börjar vid 05.00 då jag blir 
väckt av 2,5-åringen. Då börjar också job-
bet snurra i tankarna. Vår yngste på två 
månader har kolik och det gör att kväl-
larna fylls av skrik. Men… det finns ju 
dagar då han inte skriker och då är det 
total avkoppling!  Jag kopplar av genom 
att bara sätta mig i soffan och bara prata 
med min sambo om något helt annat än 
vardagsproblem och jobb. 

-Jag planerar framåt. Jag vill hitta tid 
för mig själv där jag börjar dagen med ett 
pass på gymmet istället för att kasta mig 
in i jobbet direkt. Det ger en bra start på 
dagen.

Kondition –handlar om att låta hjärtat få 
jobba. Här kommer några bra förslag från 
Gittan Riksberg på kontoret i Vaxholm:

– Jag lever exakt som tidigare, förutom 
veckan då man fick dubbla poäng för cros-
strainer och annan konditionsmotion. Då 
crosstrainade jag ibland för att man fick 
mer poäng! Tror att vardagsmotion är 
väldigt bra. Jag promenerar ju alltid typ 
20 minuter varje lunch ( istället för att gå 
och handla mat eller stå i kö på restaur-
ang ) och så powerwalkar jag alltid en 
halvmil när jag kommer hem. På helgerna 
blir det oftast andra, längre turer. Tycker 
även att ett bra hälsotips är att ha med sig 
hemgjord matlåda varje dag, för att hålla 
koll på vad man stoppar i sig. Billigt blir 
det också.

Smarta val var det tredje temat– men hur 
gör man? Thomas Eldeen ingår i lag Gräsö-
leden med mottot “Går det tungt, ta i hår-
dare”. Thomas, har du ändrat dina vanor?

– Ja, mindre kaffe, mer vatten och så 
försöker jag undvika sötsakerna, tar en 
morot istället. Jag tar långa vägen när jag 
ska nånstans ombord. Peppar kollegor att 
ta extravändor i trapporna mellan brygga 
och maskin. 

– Om sanningen ska fram så är det ock-
så roligare att röra på sig i alla former om 
man får återkoppling i exempelvis points 
som nu. Tävlingsmomentet triggar, i alla 
fall för mig! Inte inom laget men utåt. Det 
viktigaste tycker jag ändå är att man ska 
vara egoist i detta fall och tänka att man 
gör det här för sin egen skull.

På tema styrka är ett exempel Stefan Nils-
son på Stegeborgsleden som kämpar på 
med sin cykel och har sina trix för att fort-
sätta när lusten eller orken tryter:
- Solen skiner och trampochflåsen tas 
fram, jobbigt i början men som med det 
mesta, övning ger färdighet. Inget funkar 
utan vilja. Ibland måste man tvinga sig 
själv. Man får också smörja sig själv med 
lite belöning. Så gör jag och det funkar för 
mig och jag mår bättre. 

UTBLICK

delägarna, blev den siste Aspöskepparen.

Då åkte arbetarna in till Fiskbron med 
Södern kvart över sex och de större skol-
barnen en timme senare. Det fanns tre 
affärer på Aspö, bio i folkets hus på sönda-
garna. Men i princip inga bilar.

Ville man stanna i stan på kvällarna fick 
man vackert sova hos kompisar. Eller hyra 
en lägenhet.

– Det var ju inte så kul att ta båten hem 
kvart över fem när man var tonåring. Men 
många pillemasare hyrde rum i det vita 
huset vid varvsmuren som kallades fäng-
elset, säger Ingrid, som bara kan konsta-
tera att livet på Aspö var ett helt annat, 
mycket lantligare, innan färjan kom.  

TEXT: KERSTIN PORSHED, BLT
FOTO: STAFFAN LINDBOM, BLT

Detta är en förkortad version av ett reportage 
som har varit publicerat i BLT. Gå in på blt.se om 
du vill läsa hela.

Det är onekligen inte alla som har den här utsikten på sin arbetsplats.
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