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Säsong tre av SVT:s barnprogram Zombie 
spelades in på Hemsön utanför Härnösand. 
Det är förklaringen till de zombies som 
plötsligt dök upp ombord på färjan.

Och det var bland annat de mörka gångarna 
i Hemsö fästning som avgjorde inspelnings-
platsen, berättar projektledare Maria Hög-
lund.

– Ja, alla som har varit där vet att det finns 
väldigt mörka gångar, skrymslen och vrår 
som är perfekta för att skrämma barn. Och 
så är det en vacker norrländsk omgivning 
även ovanför jord.

Detta är ett zombieprogram för de älds-
ta barnen och första säsongen utspelar sig i 
byn Ösele i Norrlands inland där invånarna 
har insjuknat i en mystisk sjukdom. En in-
satsstyrka, bestående av nio barn, måste ta 
sig in på området för att undersöka vad som 
hänt. Öseleborna blivit zombifierade! Insats-
styrkan måste lösa gåtan om varför de blivit 
zombies och ett botemedel måste tas fram. 
Uppdragen blir riskfyllda och svåra. Ska bar-
nen hinna rädda människorna från den zom-
biesmittan? RÄCKER 

ELKRAFTEN TILL?

INTERNTIDNING FÖR OSS SOM ARBETAR I FÄRJEREDERIET                        

Vi tittar på hur läget är i Sverige

Barnen flyr till färjan iväg från zombierna. FOTO: SVT
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I den nya säsongen leds barnen av en be-
slutsam insatsledare, Karin, spelad av Lena 
Nilsson, Guldbaggevinnande skådespelare 
som varit med många filmer och pjäser ge-
nom åren. Huvudrollen som forskaren Harald 
spelas av Emil Nilsson Mäki som bor i Umeå 
och annars är konstnärlig ledare/regissör på 
“Skuggteatern” i Umeå. Dessutom en mängd 
statister som vi kan se på fotona från inspel-
ningen. 

Programmet spelades in på en ö, finns  
det några särskilda utmaningar med det?

– Nej, egentligen inte. Det är en ganska 
stor ö med bofasta. En liten färja dit som tar 
fem minuter, säger Maria Höglund.

Den lilla färjan, ansvarar Harry Reinikka, 
sektionschef Hemsöleden för och han tycker 
bara att det har varit roligt med de ovanliga 
besökarna. Harry har också lagt upp egna 
bilder i Facebookgruppen Gula Färjorna.  

Fakta  Zombies

Zombien är ett relativt ungt inslag i den 
västerländska monstertraditionen. Först på 
1800-talet dök människomonstret corps 
cadaver (”vandrande död”) upp i europé-
ernas skräcklitteratur och föreställnings-
värld. I dag har zombien erövrat världen och 
upplever en renässans i populärkulturen. 
Att zombien härstammade från Karibien, 
genom slavar från Afrika, råder det ingen 
tvekan om. Zombie kommer av kreolskans 
zonbi. Zombi var ett slags mentalt död slav 
som styrdes av en i regel ond härskare, och 
som hörde samman med voodoo. 

Källa: tidsresan.nu
Ruskiga typer intar Hemsöleden. FOTO: SVT

De av er som är med där kan gå in och titta.
– Filminspelningen  gick fint. De är profes-

sionella och trevliga att ha att göra med,  
säger Harry. 
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

BRA ELFÖRSÖRJNING

Sommarvärmen håller sig kvar och 
jag njuter till fullo av de dagarna det är 
sol och värme. Är det växthuseffek-
ten och klimatkrisen? Ja, kanske, men 
det kan lika gärna vara slumpen. Pre-
cis som att en svala inte gör en som-
mar gör en varm höst inte en klimat-
förändring.

När man däremot lägger 20 eller 
50 års utfall av temperaturer, stormar, 
högvatten och nederbörd i ett diagram. 
Då ser man tydligt ett mönster, att det 
sker en förändring! För att besluta 
om hur våra färjelägen ska byggas i 
framtiden har vi skrivit sammanfatt-
ning av SMHI, FN:s klimatforskarpanel 
och andra rapporter. Växthuseffekten 
kommer ge havsnivåhöjning som del-
vis motverkas av landhöjningen i vissa 

delar av Sverige. 
Vi ser redan att 
det blivit fler 
och starkare 

stormar på västkusten som i sin tur  
ger ännu högre havsnivåer.

Bra i sammanhanget är att Neste 
planerar att lägga ned sitt raffinaderi 
i Nådendal och Preem väljer att inte 
bygga ut sitt i Lysekil. Båda företagen 
anger bristande lönsamhet som skäl. 
Det är alltså inte längre lönsamt att  
tillverka diesel och bensin. Samtidigt 
ser vi mängder av nya vindkraft- och 
solenergiparker.

Corona pandemin har skyndat på 
omställningen. Någonting positivt är 
på gång.

Vision45 är ett också ett exempel på 
något som går åt rätt håll. Vi har flera 
stora projekt på gång, men det är också 
något som vi alla kan bidra som att 
minska energiförbrukning en genom 
ecoshipping. Målet för nästa år är fem 
procent. Tufft, men vi tror att det går 
med gemensamma krafter.

Ta hand om er och njut av hösten.

Zombie. Oväntat besök  
på Hemsöleden..

 3 Elbrist eller effektbrist- vi reder ut  
  begreppen.

 5 Lina byggs om till batteridrift
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ERIK FROSTE

Möt en kollega  
Under vinjetten Möt en kollega gör vi 
en artikelserie där du får träffa några 
av dina kollegor för att vi på Färje-
rederiet ska lära känna varandra 
bättre. Här finns många fler yrkes-
kategorier och fler spännande bak-
grunder än man kan tänka sig. Först 
ut är Kent Flat. 

Eldrivet kräver

Lena Edholm, en av vinnarna  
i Framsteget.
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Hur ska vi på Färjerederiet lösa el-
försörjningen när vi nu alltmer ställer 
om för att leva upp till kraven om att 
köra fossilfritt till år 2045? 

– Det är ingen effektbrist i Sverige, men 
det finns brister när det gäller att överföra 
elen, säger Fredrik Almlöv, teknikchef.
Att vissa har kallat det för ”elbrist” har 
fått många att tro att det innebär att vi 
har för lite elproduktion i landet. Det 
behöver vi inte oroa oss för alls. Det är 
kapaciteten i Sveriges elnät som är brist-
ande. Det vill säga hur mycket effekt det 
svenska stamnätet – de 15 000 kilometer 
huvudledningar som transporterar el 
genom landet – är kapabelt att leverera. 
Det är helt enkelt fullt i elnätet.

En lång historia i korta drag
Sverige har ett av världens äldsta stam- 

nät. Det började byggas redan på 
1920-talet. I takt med att landet utveckla-
des mellan 60- och 80-talet gjordes inves-
teringar och utbyggnader i elnätet. Insat-
ser som fram till nu faktiskt har räckt till. 
Men det var nog svårt för både 20- och 

80-talets ingenjörer att förutse och planera 
för att vi skulle tanka våra fordon med el, 
susa omkring på elscootrar och koppla 
upp alla prylar vi har mot något som kall-
las “internet”.

Sverige är nu inne i en ny expansions-
fas. Elektrifieringen av samhället är en 

förutsättning för fortsatt 
hållbar tillväxt och den 
pågående klimatomställ-
ningen. Och för att möta 
framtidens krav måste 

elnäten byggas ut och förnyas – nu.
Men vad är problemet egentligen?

Vill man sammanfatta den kniviga 
situationen kan man säga såhär: det är 
för trångt i elnätet. Elen och den effekt 
vi producerar kan inte flöda genom vårt 
stamnät i den mängd som behövs. Det bil-
das kort och gott flaskhalsar i elnätet, där 
förmågan att transportera den inmatade 
effekten är begränsad. Särskilt i anslut-
ning till större städer och regioner. Och 
problemet blir som värst när det är många 
som behöver mycket el samtidigt, som 
under vinterns kalla dagar. 

Kapacitetsbristens konsekvenser är 

många. Företag kan inte expandera med 
nya fabriker och effektkrävande anlägg-
ningar. Planerna för nya bostadsområden 
skjuts upp för att de inte kan kopplas in i 
det ansträngda nätet. Och den stora efter-
frågan på elektrifierade transportmedel 
och samhällsfunktioner kräver kapaci-
tetsbristens lösning här och nu.

Hösten 2019 kom regeringen, Svenska 
Kraftnät, E.ON och andra regionnätsägare 
fram till en lösning på den akuta kapa-
citetsbristen. I Skåne handlar det om att 
Heleneholmsverket tas i bruk som kapaci-
tetsreserv, att Svenska Kraftnät erbjuder 
en lösning vid effekttoppar och driftsätt-
ningen av den nya effektmarknadsplat-
sen SWITCH. På andra platser i landet 
har liknande lösningar arbetats fram. Det 
finns många nätleverantörer och det gäl-
ler för oss i Färjerederiet att ha avtal med 
alla som berör elförsörjningen för våra 
eldrivna färjor.

– För vår del i Färjerederiet kan det som 
i ett fall handla om att det är en leverantör 
på ena sidan av leden som inte kan leve-
rera till full effekt just nu, men om 5–10 år 

”Något positivt 
är på gång”
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”Det är  
för trångt  
i elnäten”
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Lindrivna vägfärjan Lina  
- byggs om till batteridrift

HÅLLBART

Färjerederiet är föregångare i Sverige 
med en egen teknik för eldrivna linfär-
jor. Nu ska man testa batteridrift för att 
även kunna minska koldioxidutsläppen 
på längre sträckor med linfärjor. Först 
ut är linfärjan Lina som nu byggs om 
från dieselhydralisk drift till batteridrift 
med möjlighet att köra dieselelektriskt. 
Ombyggnaden sker på Fridhems varv och 
hon kommer att trafikera Arnöleden i 
Mälaren.

– Det är ett bra tillfälle att testa en lin-
färja med batteridrift på Arnöleden som är 
800 meter lång och som inte har så tät tra-
fik. Då hinner batterierna laddas lite lång-
sammare vilket är bra för deras livslängd, 
säger Jarl Andreasson, rederiingenjör och 
projektledare för ombyggnaden.

Redan år 2000 lät färjerederiet bygga en 
batteridriven linfärja, men då var det bly-
batterier med betydligt högre vikt och 
sämre laddningsegenskaper än dagens 
batterier. Den färjan har senare konverte-
rats till drift via elkabel från land, vilket 

kommer kunna göra det. På andra sidan 
finns en leverantör som kan leverera nu. 
Då finns det ett par olika lösningar vi kan 
ta till, säger Fredrik Almlöv.

Det finns tre steg vi måste göra när det 
gäller att skapa förutsättningar för att 
köra eldrivet

1. Kontakta det aktuella elnätsbolaget 
och ansöka om att få den eleffekt levere-
rad som vi behöver till aktuell led. Elef-
fekten levereras sedan via en högspän-
ningskabel av elnätsbolaget. 

2. I nuläget kan elnätsbolagen ofta inte 
leverera tillräcklig effekt, vilket kan han-
teras till exempel genom att installera ett 
energilager i land som laddas upp sam-
tidigt som färjan går i trafik. Tillräcklig 
effekt kan sedan erhållas från energi- 
lagret då färjan laddas i färjeläget. Vi 
behöver också ett ställverk med en trans-
formator och omvandlare så att rätt ström 
och spänning erhålls. Kraften ska fram 
i en kabel, effekten ska räcka att ladda 
båten och en laddstation ska byggas.

3. Den eldrivna båten ska ta emot ladd-
ning och elsystemet ombord ska hantera 
inkommande elkraft på rätt sätt.

- Elen produceras in till stamnäten och 
fördelas ut på regionnäten. Många gånger 
så får vi elen distribuerad genom lokala 
elnät. Vi köper elen (mängden elektrisk 
energi) från Trafikverket centralt. Men vi 
måste göra ett avtal med lokala elnätsle-
verantören om att få koppla upp oss, säger 
Peter Peterberg, miljö och klimatansvarig.
Hur mycket el kan gå åt när vi kör eldrivet?

– Om en färja enbart körs på el förbru-
kar den lika mycket el på tre dygn som 
en villa under ett år. Det varierar sedan 
beroende på väder och vind, säger Peter 
Peterberg, miljö och klimatansvarig.

Laddstationen på Ljusterö var ett för-
sök inför att vi nu mer och mer ska övergå 
till eldrift som nu är avslutat och resulta-
tet blev mycket bra.

Tekniken har fungerat bra. De problem 
som uppstod i början har lösts och till-
förlitligheten har varit 100-proecentig de 
sista månaderna.

– Testmässigt har det fungerat bra. Det 
är fantastiskt att det har kunnat genom-
föras med tanke på Corona. Leverantö-
rerna kommer från Finland och har inte 
kunnat vara på plats som annars, men 
ändå har de och personalen på Ljus-
teröleden gjort ett jättebra jobb. Liksom 
Jim Löfgren, rederiingenjör, säger Peter 
Peterberg.  

Positivt  
med tekniken: 

Möjliggör fossilfri drift 
Nästan ljudlös drift. 

Bidrar EU:s klimatmål med  
minskat fossilberoende inom  

transportområdet. 
Förbättrad arbetsmiljö  

ombord. 
Rent, tyst och  

säkert.

är en enklare metod då man slipper att 
ladda batterier med jämna mellanrum. 
Hittills har 7 av rederiets 21 linfärjor bli-
vit eldrivna via elkabel.

Jarl Andreasson är också mannen bak-
om att utveckla rederiets speciella teknik 
för så kallad kanadadrift av linfärjor. Till-
sammans med besättningen på Bohus-
Malmönleden tog de fram en ny variant 
av friktionsvinsch som installerades på 
vägfärjan Maria med lyckat resultat.

– Nu har vi upphandlat och samordnar 
ombyggnaden av linfärjan Lina till batte-
ridrift. Hon ska vara i bruk på leden den 
sista mars 2021. Det är roligt att genomfö-
ra ett projekt i Färjerederiets och vår regi 
som är en del av det större målet vision 
45, säger Mattias Bergsten, varvschef för 
Fridhems varv och verkstäder. 

– Ombyggnaden till batteridrift på 
Arnöleden innebär inga större ombygg-
nader iland. Det finns redan tillräcklig 
elkapacitet framdragen och det som 
kommer till är en förspänningsvinsch. 
Ombord installeras en friktionsvinsch av 
liknande typ som på vägfärjan Maria vil-
ket medför en bättre och säkrare drift. 
Man kommer exempelvis inte att behöva 
lägga om vajern lika ofta som på nuvaran-
de trumvinschar, säger Jarl Andreasson.

Linfärjor drivs av vinschar som drar sig 
fram på en vajer eller spelar hem vajern 
på en vinschtrumma vilket ger en femtio-

Vi i Färjerederiet ställer om till eldrift av 
våra färjor, med batteridrift och med 
eldrivna linfärjor. Vi är inte ensamma om 
att ställa om och man hör ofta frågor om 
hur elförsörjningen ska gå till. 

Några av de begrepp som dyker upp när vi 
diskuterar den pågående omställningen 
av kraftsystemet är effektbrist, kapaci-
tetsbrist, energi och el 

Svenska kraftnät är den myndighet som 
ansvarar för att elöverföringssystemet. 
Vad är skillnaden på effektbrist och  
kapacitetsbrist?

Med effektbrist menar vi den situation 
som kan uppstå då det inte finns tillräck-
ligt med el för att möta förbrukningen i 
Sverige eller inom något av de fyra elom-
råden som Sverige är uppdelat i.

Kapacitetsbrist används för att beskri-
va svårigheten att, trots att det finns till-
räckligt med eleffekt i systemet i stort, 
överföra den inom ett mer avgränsat geo-
grafiskt område och då speciellt till stor-
förbrukare som storstäder och serverhal-
lar eller ny elintensiv industri.

Hur kan man ha ett energiöverskott  
och samtidigt effektbrist?

Det finns inget motsatsförhållande i att 
vi samtidigt kan ha ett stort elenergiö-
verskott över året, och perioder då vi har 
ett stort eleffektunderskott. Elenergiö-
verskottet innebär helt enkelt att vi sam-
mantaget under hela året producerat mer 
än vad vi konsumerat, oberoende av när 
under året det skett.

Under året kan det däremot ha funnits 
vissa perioder, vanligen under vintern, 
när den effekt som produceras inte är till-
räcklig för att täcka förbrukningen.

Energiomställningen är central för att 
lösa klimatutmaningen och elsektorn  
spelar en avgörande roll. 

Ett av Sveriges klimatmål är att år 2040 
ha en elproduktion som är 100 procent 
förnybar. Elektrifieringen av bland annat 
industri- och transportsektorn är en för-
utsättning för omställningen till ett fos-
silfritt samhälle. 

Elsektorn viktig för  
energiomställningen

procentig energibesparing jämfört med 
konventionella propellerfartyg. Men för 
att minska detta ytterligare har Färjere-
deriet genom att införa elektricitet som 
kraftkälla i linfärjetrafiken minskat ener-
gibehovet ytterligare samt reducerat de 
fossila utsläppen till närmare noll. Jarl 
Andreasson var också projektledare när 
rederiet utvecklade tekniken där elek-
triciteten kommer från land genom en 
elkabel som matas in och ut genom ett 
hjul som är monterat på sidan av fartyget. 
Hjulet matar ut kabeln vid avgång och 
rullar in den vid returresan. 

Den teknik Färjerederiet utvecklat för 
eldrivna linfärjor passar på kortare leder, 
med batteridrift kan det vara möjligt att 
även köra på längre leder. Lindrift med 
el är mycket tillförlitlig och stabil, men 
färjan har en dieselgenerator som kan 
användas om landströmmen skulle för-
svinna, eller till exempel vid åska eller om 
isförhållandena skulle bli väldigt svåra. 
Detsamma kommer vara fallet med batte-
ridrivna vägfärjor. 

Fakta  Arnöleden

Arnöleden går mellan Oknö i 
Södermanlands län och Arnö i Uppsala län  
i västra Mälaren. Färjeledens längd är  
800 meter och överfartstiden är sju minuter.

FOTO: ARKIVBILD

VI I REDERIET
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OROLIG – BOKA STÖDSAMTAL
 I rådande läge utökas samtalsstödet och 

för att görs det enklare för dig som medar-
betare att ta hjälp om du känner oro eller 
inte mår bra och har behov av stödsamtal 
av beteendevetare eller psykolog. Det kan 
exempelvis handla om oro och reaktioner 
kopplade till coronakrisen, som den egna  
eller familjens hälsa, ekonomi, världsläget  
eller att inte veta hur tiden framåt ser ut.

Du tar då direktkontakt med Previa  
och du har möjlighet till ett samtal  
online.  Telefon 0771- 23 00 00.

Mer information om detta finns på  
intranätet under fliken  
Coronaviruset: Trafikver-
kets samlade åtgärder. 

BUDGETDAGEN GICK VIA SKYPE
  Under hösten pågår ett febrilt arbete 

med verksamhetsplanering och målarbete. 
En viktig del i detta är att arbeta fram en rea-
listisk ekonomisk budget för hela rederiet. I 
år genomfördes den traditionella budgetda-
gen via Skype. 

Distrikts/sektionschefer och varvschefer 
var inbjudna att tillsammans med ekonomi-
avdelningen gå igenom förutsättningarna för 
Budget 2021 framför sina datorer. Efter en 
gemensam genomgång med plats för frågor 
och diskussion, arbetade alla självständigt 
med budgeten, Lena Ring och Gittan Riks-
berg samt undertecknad fanns till hands för 
att hjälpa till. I slutet av dagen återsamlades 
vi för en återkoppling. Glädjande nog blev 
flertalet klara med sitt arbete, tack för en bra 
och givande dag!

Färjerederiet ska lämna en samlad verk-
samhetsplan till Trafikverket den 5 november 
för att sen slutligen fastställa den i vår in-
ternstyrelse den 27 november.  

ANDERS NORDQVIST

 På grund av pandemin har Färje-
rederiet beslutat att förlänga restrik-
tionerna för resor, möten, konferen-
ser och utbildningar där man i vanliga 
fall skulle ha träffats på plats. Beslutet 
gäller under hela 2021. Varför Färje-
rederiet bestämt detta beror på pla-
neringstekniska orsaker samt att vår 
tillsynsmyndighet Transportstyrelsen 
har gett dispens för hela nästa år. Vi 
planerar nu in alla våra ombord- 
anställdas arbetstider för 2021. Om  
vi inte ställer in utbildningarna, förut-
om de verksamhetskritiska, kommer 
vi ha personal utan arbetsuppgifter 
om utbildningarna ställs in senare.

Tre verksamhetskritiska utbildningar 
kommer att genomföras fysiskt. 
Dessa är:
Introduktionsutbildning Lin och Fri
Befälhavarutbildning Lin
Noak 3 (Navigation och antikollision)

Dessutom blir några andra utbild-
ningar omvandlade till distanskurser, 
berättar Thomas Elwinger, utvecklings-
ansvarig utbildningsverksamheten.

– Arbeta säkert ombord, ASO, kom-
mer att göras om till lärarledd distans-
kurs. Crowd management, kurs i att 
hantera folkmassor under stress körs 
på distans.

Nytt för 2021 är kurser i Sjöjuridik. 
Dessa är förberedande för Noak 3 
samt befälhavare utbildning linfärja, 
men är även fristående kurser för che-
fer och andra i rederiet som behöver 
veta mer om till exempel gränsdrag-
ningen mellan befälhavaransvar och 
chefsansvar. Dessa är lärarledda dis-
tansutbildningar om 4 timmar, säger 
Thomas Elwinger.

Alla kurser ovan bokas via  
trafikverkskolan.se  

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

Nytt om  
utbildningar

”Statens Haverikommission har  
beslutat att inte utreda händelsen,  
i februari, då Destination Gotlands 
M/S Visborg krängde så kraftigt att flera 
passagerare skadades av kringflygande 
föremål.”
sverigesradio.se, 2020-10-06

”Stort stenblock orsak till att färjan 
gick på grund 
Viking Lines fartyg Amorella hade kom-
mit ur kurs och i samband med det kört 
på ett stort stenblock. Det var orsaken 
till fartygets grundstötning den 20 sep-
tember, rapporterar DN.”
travelnews.se, 2020-10-02 

”Nödvändigt att förlänga  
tillfälliga sjöfartsstödet 
Blå Tillväxt menar att det är nödvän-
digt att förlänga den tillfälliga ändringen 
av sjöfartsstödet till den 31 december 
2021”
sjofartstidningen.se , 2020-09-30

”Bullriga motorbåtar kan  
innebära allvarligt hot mot havet 
Forskarna är övertygade om att bullret 
från våra båtar skadar våra djur under 
ytan – men hur mycket, och på vilket sätt 
är det fortfarande ingen som vet. Nu ska 
en grupp forskare ta reda på svaret, med 
hjälp av undervattensmikrofoner i Gull-
marsfjorden.”
bohuslanningen.se, 2020-10-07

”Turerna mellan Kapellskär  
och Paldiski blir fler: 
 – Vi har ökat med 146 procent. Turerna 
mellan Kapellskärs hamn och Paldiski 
ökar med åtta nya anlöp per vecka.”
norrteljetidning.se, 2020-10-06

”Haverikommissionen bistår Estland  
i utredning av nyupptäckta hålet i Estonia 
Estlands säkerhetsutredningsmyndighet 
beslöt på fredagen att inleda en prelimi-
när bedömning av de nya uppgifterna om 
Estonias förlisning, som kommit fram i 
en tv-dokumentär.”
dn.se, 2020-10-02

”Miljardsatsning i Umeå hamn 
Umeå kommun investerar mer än  
1,4 miljarder kronor under de fem  
kommande åren i ”framtidens hamn”. 
mentornewsroom.se, 2020-09-30

 Stena utvecklar en ny typ av energilager,  
ungefär som en mycket kraftig powerbank,  
som behövs för att kunna snabbladda Stena  
lines eldrivna färjor i framtiden. Projektet är  
delfinansierat av EU och ska bland annat under-
söka hur använda batterier från transport- 
sektorn ska kunna återanvändas som energi- 
lager i hamnar.

 – Det händer otroligt mycket på batterisidan 
nu. Nya lösningar måste fram för att klara av 
laddbehovet för transportsektorn i framtiden, 
särskilt om vi tänker oss att sjöfarten ska gå 
över till eldrift. För att snabbladda exempelvis 
en stor färja behöver man väldigt mycket energi 
på kort tid. Det är inte säkert att elnäten klarar 
av att leverera det. Där kommer lokala energila-
ger i hamnar in i bilden som en fin lösning, säger 
Rasmus Bergström, VD på Batteryloop.
Batteryloop är ett dotterbolag till återvinnings-
koncernen Stena Recycling. 

BESLUT FRAM TILL 24 JANUARI
  Generaldirektören vid Trafikverket har nu 

beslutat om perioden 1 oktober till 24 januari 
2021. Beslutet innebär huvudsakligen fort-
satt hemarbete där det är möjligt och restrik-
tioner gällande besök, resor och möten. Be-
slut sker per region för perioden 1–31 oktober 
och 1 november till 24 januari.

– Utifrån det vi vet idag är vi övertygade 
om att detta är rätt väg framåt. Om situatio-
nen förändras, i samhället i stort eller rekom-
mendationerna från Folkhälsomyndigheten, 
Utrikesdepartementet, MSB och övriga myn-
digheter, får vi se över beslutet på nytt, säger 
Niclas Lamberg, HR-direktör.

Läs mer på intranätet under den samlade 
informationen om Corona. 

KONSTEN I TRAFIKVERKET  
KARTLAGD

 En inventering av den stora 
mängd offentlig konst som Tra-
fikverket äger och förvaltar är nu 
klar. Resultatet är en databas med 
över 250 konstverk från Trelleborg  
i söder till Kiruna i norr. 

  ISM-projektet löper vidare i Färjerederi-
et. Nästa steg är lanseringen av vår nya ISM-
anpassade färjesida i FLS. Att ha viktig infor-
mation lättillgänglig och samlad ombord på 
våra färjor är ett måste, därför lanserar vi en 
ny färjesida i FLS den 2 november 2020.

Arbetet med förberedelserna har startat 
och projektgruppen jobbar tillsammans med 
arbetsrumsansvariga i distrikt och sektioner 
med att förbereda dokumentation för den 
nya sidan.

Målet är att renodla och samla färjespecifi-
ka dokument, både lokala och centrala, på den 
nya färjesidan medan dokumentation som rör 
landanläggningar, vaktstugor och färjelägen 
 ska samlas på färjeledens sida i FLS.

394 747
steg

tog vinnaren i Framsteget.  
Läs mer på sidan 11

Detta gör vi för att få en så tydlig struktur 
som möjligt i FLS så att var sak är på sin plats.

Det ska vara lätt att göra rätt!

Frågor om FLS?
När du behöver hjälp när det till exempel 
handlar om arbetsrum, listor, webbdelar, 
processuppbyggnad eller annat i FLS:

Mejla då till FLS Projektgrupp,   
fls.farjerederiet@trafikverket.se

Det här är ett sätt att förbättra vårt arbets- 
sätt så att frågor som rör FLS hamnar på rätt 
ställe direkt. Om du har ett förbättringsför-
slag ska du lägga in det i FRAS. Vid övriga 
IT-frågor ska du som vanligt kontakta Använ-
darstöd IT centralt. 

Allt om våra färjor, både lokala och centrala dokument, samlas på den nya färjesidan i FLS.  
FOTO: JONATAN SVENSSON

Lokala energilager på kajen ska säkerställa  
laddning av elfärjor. FOTO: STENA RECYKLING

Ny färjesida i FLS

Ett jättesegelfartyg under utveckling. 

Powerbank på kajen

MEGASTORA OCEANBIRD  
SEGLAR INOM 5 ÅR

 I år satsar Trafikverket närmare 700 miljoner 
kronor i olika forsknings- och innovationsprojekt 
inom transportsektorn.  Ett uppmärksamhet 
projekt är Oceanbird, ett gigantiskt 
segelfartyg som ska kunna frakta en last mot-
svarande 6000-7000 personbilar över At-
lanten. Jämfört med ett fossildrivet fartyg så 
minskar utsläppen med 90 procent med denna 
teknik. I slutet av 2024 ska det vara i trafik. Erik 
Froste med och beslutade om att Oceanbird 
från Wallenius rederier skulle få stöd och berät-
tar om bakgrunden.

– Då var vår kassa bara hälften så stor, så att 
dela ut en stor del av hela kassan till ett företag 
var inte ett enkelt beslut. Men Wallenius är ett 

seriöst företag som länge visat att de menat 
allvar med sitt miljöarbete, de är också ett 
svensk företag med sin utvecklingsavdelning 
i Sverige. Jag tycker det ska bli jättespännan-
de att följa detta projekt. Kommer vi få tillba-
ka segel på våra fartyg? säger Erik. 
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MÖT EN KOLLEGA

Kent Flat är internrevisor och befälhavare 
på linfärja på Adelsöleden.

Kent ville bli sjöman som barn och segla 
över de sju haven. Efter gymnasiet blev 
han lärling som maskinist i Finlandstra-
fiken och så småningom blev det arbete 
inom underhåll på dåvarande Vägverket.

– Men jag är sjömänniska i botten och 
började sedan på ett privat bolag som 
genomförde olika entreprenader på öar 
och där körde jag båttransporter.

Han har utbildat sig i etapper i livet och 
blev timanställd på Arnöleden 2011 som 
befälhavare på linfärja. Sedan jobbade 
han runt på flera olika färjeleder och blev 
tillsvidareanställd i poolen 2015 (där man 
hoppar in på olika leder som behöver folk) 
med Arnöleden som hemmaled.

– Jag blev projektsamordnare för lin-
färjeprojektet i Vaxholm 2016–2017. En 
linfärja som går mellan Kastellet och 
Vaxholm. Det var en turbulent och myck-
et intressant tid, säger Kent.

Han återgick till att köra färja ett år och 

Kent Flat  
Internrevisor och sjöman

fick sedan erbjudandet att bli internrevi-
sor på halvtid.

– Internrevisorsuppdraget innebär 
övergripande kvalitetskontroll av hela vår 
verksamhet. Det är en kvalitetssäkring 
av att vi följer lagar, regler, förordningar 
som till exempel ISM. Jobbet går ut på att 
säkerställa att rederiet följer alla direktiv 
och riktlinjer och mynnar ut i en rapport 
med en stor del förbättringsförslag till 
ledningen. Det kan handla om att vi behö-
ver bli bättre på till exempel lednings-
struktur, system.

Arbetet innebär också att vara en hjälp 
till leder, främst att stötta cheferna.

– Det är ett otroligt intressant jobb, 
man får en bred bild av verksamheten. 
Det finns olika förutsättningar på våra 
leder runt om i landet, men det går att föl-
ja ett arbetssätt överallt med anpassning.

Kent åker även ut på lederna för att göra 

 Det är ett otroligt 
intressant jobb, man 
får en bred bild av 
verkligheten. Det 
finns olika förutsätt-
ningar på våra leder 
runt om i landet, 
men det går att följa 
ett arbetssätt över 
allt med anpassning ”

KENT FLAT
Jobbar med: Internrevisor 
och befälhavare linfärja 
Var: Runt om i landet som 
internrevisor och till sjöss 
på Adelsöleden 
Fritid: Båtar och fartyg 
Familj: Två tonårsbarn 
plus två bonustonåringar 
och sambo. 
Bor: I villa i Bålsta 
Hemlig talang: Expert  
på u-båtar

För att ta reda på vad som sker med havs-
vattennivåerna har vi skrivit en samman-
fattning av SMHI:s, FN:s klimatforskar-
panel och andra rapporter. Där kan man 
bland annat se utfall av 20 eller 50 års 
temperaturer, stormar, högvatten och 
nederbörd i ett diagram. Det visar ett tyd-
ligt mönster, det sker en förändring. Claes 
Tyrén, DP/Tjänsteman i beredskap Sjö-
säkerhet på Färjerederiet, har gjort sam-
manfattningen.

Den globala havsnivåhöjningen kom-
mer att påverka olika delar av Sveriges 
kuster på olika sätt till följd av den land-
höjning som äger rum. Enligt SMHI kom-
mer nettoeffekten av havs- respektive 
landhöjningen att variera längs den svens-
ka kusten. I södra halvan av Sverige kan 
havsnivån vid slutet av seklet i jämförelse 
med i början av århundradet ha stigit med 
upp till 1 meter, beroende på enligt vilket 
scenario havsnivån kommer att stiga. I 
Stockholm bedöms nivåhöjningen vid slu-
tet av århundrandet endast bli 0,5 meter 
och norr om Gävle kommer den att vara 
mindre än 1 decimeter.

Risken för översvämningar orsakade av höga 
vattenflöden på grund av långvarig neder-
börd eller kraftiga regn kommer att öka.

Vid analys av data från mätstationerna 

utanför Smögen och Göteborg har SMHI 
visat att förhöjt vattenstånd ökat under 
mätperioden. Ur analysunderlaget kan 
man utläsa att vattenståndet överskred 80 
cm vid fler tillfällen under perioden 1991 
och fram till idag, jämfört med den tidi-
gare mätperioden för både stationen vid 
Smögen och i Göteborg.

Vi ser redan att det blivit fler och star-
kare stormar på västkusten som i sin tur 
ger ännu högre havsnivåer.

Studierna kring havsnivåerna och hur 
avsmältningen vid polerna påverkar är 
en viktig del. Både för att det vatten som 
idag finns där i form av is i smält tillstånd 
skulle leda till en markant höjning av 
havsytan, men också för att den förändra-
de salthalten i haven när havsvatten späds 
ut av sötvatten från isen kan ge flera olika 
effekter. Havsströmmar kan komma att 
påverkas, ändra riktning, eller försvagas. 
Om Golfströmmen skulle förändras kom-
mer detta att ha effekter på vårt lokala kli-
mat här i norden.  Även djurlivet i haven 
kommer påverkas om salthalten förändras.

I sammanfattningen visas exempel 
på klimatscenarier från FNs klimatpa-
nel. Forskare världen över har utveck-
lat scenarier för klimatpåverkan, för att 
ge information om klimatförändringarna 

HÅLLBART

kvalitets- och säkerhetskontroller enligt 
ett revisionsprogram. Det finns fyra 
internrevisorer i Färjerederiet i dag och 
de alternerar så att de inte återkommer 
till samma led flera gånger i rad utan att 
det sker med fyra års mellanrum.

– I internrevisorgruppen kompletterar 
vi varandra med olika erfarenheter men 
har en bred samsyn. Det är ett omfattan-
de program men nummer ett är att se att 
vi efterlever lagkraven och ISO-standar-
der. Annars får vi inte köra, säger Kent.

När han inte arbetar som internrevisor 
hittar vi honom som befälhavare på Arnö-
leden i Mälaren.

Ett bra sätt att kombinera det teoretiska 
med det praktiska sjölivet!  

vid olika halter av växthusgaser i atmos-
fären. Scenarierna visar möjlig framti-
da utveckling alltifrån en fortsättning av 
dagens utsläppstrender, till en mycket stor 
begränsning av framtida utsläpp. 

För Färjerederiets del handlar det om att 
ta höjd, bokstavligen, för en kommande 
havsnivåhöjning när det gäller anpass-
ning av våra befintliga färjelägen, såväl 
som vid anläggning av nya färjelägen och 
färjeleder.

– Under mitt arbete med rapporten 
har flera av de saker man på olika vägar 
har fått till sig när det gäller miljöpåver-
kan och klimatförändringar bekräftats. 
Att vi har en pågående klimatförändring 
känns bevisat, frågan är ju nu hur vi på ett 
snabbt och effektivt sätt kan ändra vårt 
levnadssätt för att hejda utvecklingen, 
samtidigt som vi har en fungerande indu-
stri och ekonomi, säger Claes Tyrén.

Fortsatt arbete med att förändra attity-
der till klimatpåverkan och utsläpp kan 
inte stanna upp, utan måste fortsätta, men 
kanske med fokus på den enskilda män-
niskan och olika sätt att applicera åtgär-
der för att minska sin enskilda påverkan.

Sammanfattningen finns att läsa i ope-
rativa arbetsrummet i FLS. 
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Förändrade havsvattennivåer 
forskning i sammanfattning 
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Lena Edholm,  
HR-specialist, Vaxholm:

– Jag går ut med min 
hund Alice på morgonen, 
lunchen och kvällen samt 
att jag går ut med pappas 
hund Sessan på eftermid-
dagen. Alice och Sessan 
uppskattar inte varandras 
sällskap, vilket betyder att jag inte kan gå 
med båda samtidigt, tyvärr. Jag har bott på 
Rindö i 18 år så att hitta nya vägar är en ut-
maning men jag har som mål att inte gå sam-
ma runda flera gånger samma dag. 

Mina promenader har blivit en form av te-
rapi, jag vill helst gå själv (förutom Alice el-
ler Sessan då), då kan tankarna flöda fritt. 
Jag använder även mina promenader till att 
hålla kontakten med mina tre systrar som 
bor utspridda i landet. När jag ringer är de-
ras första fråga; ”är du ute och går nu igen?”

Det är tur att jag bara jobbar 75 procent 
annars hade det varit svårt att få ihop alla 
promenader med jobb och familj. 

Framsteget avgjord
Grattis alla vinnare!

VI I REDERIET

Nu är stegtävlingen Framsteget avslutad. 
Den pågick i tre veckor och det är impo-
nerande hur många steg som gåtts. Stort 
grattis till alla vinnare! De tre i topp, 
Lena, Jalle och Henrik, var också vecko-
vinnare varsin gång så de får dubbla pre-
sentkort på Akademibokhandeln. 
Bra kämpat alla som deltagit!

Sju vinnare i topp med totala antalet  
steg under tre veckor:
1. Lena Edholm. 394 747 steg 
2. Jarl Andreasson. 367 937 steg 
3. Henrik Görling.345 918 steg 
4. Nils Brandberg. 327 938 steg 
5. Erik Froste. 300 050 steg 
6. Kjell Björk. 295 626 steg 
7. Lena Ring. 282 225 steg

Veckovinnare:
Vecka 1 Jarl Andreasson. 131 031 steg 
Vecka 2 Henrik Görling. 139 623 steg 
Vecka 3 Lena Edholm. 137 560 steg

Sjövägen frågar: 
Hur lyckas man  
gå så många steg? 

Jarl Andreasson,  
rederiingenjör, Hisings backa

– Jag har satsat lite extra 
under tävlingsveckorna, går 
runt ön där jag bor innan 
jobbet, ett varv som inne-
fattar 2 motionsslingor på 
södra och norra delen. Det 
blir ca 8 km, efter det dusch 
och frukost. Sedan går jag till jobbet, hem för 
lunch, tillbaka och hem igen, cirka 5 km. Jag 
tränar också ett fotbollslag för flickor 07, 2–3 
gånger per vecka och det blir en del steg. De 
dagarna har jag kommit upp i 1,5–1,7 mil.  
Sedan har det blivit kvällspromenader näs-
tan varje dag också. Efter som jag inte jog-
gar så har det tagit en stor del av min lediga 
tid dessa tre veckor.

Vissa dagar har det blivit lite mindre när 
jag rest i tjänsten, men det har varit bra att 
vila fötterna emellanåt.

Henrik Görling, 
motorman/matros,  
Visingsöleden:

– Jag har varit ute och 
gått en hel del promena-
der och sprungit några löp-
rundor.

Tips i Coronatider  
-hur hålla ut?

HÄLSA

dra på något sätt – vem går flest steg på en 
vecka, vem kan gå upp och ned för lejda-
ren 10 gånger på kortast tid etc.

4. Hantera eventuell oro  
– fortsätt göra det som du brukar må bra av
Det är viktigt att inse att känna oro inför 
dagens situation är mänskligt och helt 
normalt. Frågan att ställa sig är om oron 
är hjälpsam: den gör att du håller dig till 
rekommendationerna eller ökar din krea-
tivitet att hitta nya sätt att lösa arbetsupp-
gifter på, eller om oron tar överhand. Du 
kan till exempel känna igen det genom 
att dina tankar loopar i samma banor och 
att du aldrig kommer fram till något nytt, 
hur mycket du än grubblar. Då kommer 
du förmodligen må ännu sämre och det är 
lätt att överge aktiviteter och beteenden 
som skulle få dig att må bra.

Om du noterat orostankar - försök öka 
din acceptans för att ha dessa tankar. Du 
behöver inte bli av med tankarna, låt tan-
karna vara. Försök skifta bort din upp-
märksamhet från dessa tankar, och foku-
sera istället på något i nuet, i någonting 
som pågår runt omkring dig dig. Det kan 
vara ett samtal som pågår, tv-programmet 
du tittar eller något annat runt dig. Om du 
känner mycket oro kan känslan hindra 

dig från att göra saker som får dig att må 
bra. Försök därför planera in aktiviteter 
och utföra beteenden som du vet att du 
brukar må bra av. Även om det inte känns 
bra när du börjar så kommer oron sanno-
likt att förändras när du gör något som du 
tycker om samt att dina orostankar mins-
kar eftersom dom får mindre utrymme.

5. Passa på att lära dig något nytt
Ingen vet när det kommer ske, men allting 
kommer att kunna återgå till det normala 
förr eller senare. Kanske kan denna peri-
od ha gjort att du till och med har landat i 
vad som är viktigt i livet, vad som betyder 
något för dig och faktiskt kommer göra att 
du upplever ett ännu mer meningsfullt liv 
när detta är över.

Detta kan också vara ett tillfälle att 
passa på att lära sig andra saker och att 
utvecklas. Kanske kan du lyssna på en bok 
för att lära dig något nytt, lära dig att laga 
nya maträtter, eller hitta på mer effektiva 
sätt att lösa arbetsuppgifter på.

DANIEL EKVALL 
TRÄNARUTBILDARE FOTBOLLSPSYKOLOGI  

OCH FOTBOLLSPYKOLOGISK RÅDGIVARE  
HERRLANDSLAGET

Ta del av några tips från Daniel Ekvall, 
Tränarutbildare Fotbollspsykologi och 
Fotbollspsykologisk rådgivare för 
herrlandslaget i fotboll. 
Hans råd passar lika bra för oss på Färje-
rederiet. 

– Vi skickade för en tid sedan ut ett  
brev till våra landslagsspelare med olika 
idéer kring hur de kan hantera Corona-
tider generellt och specifikt tips kring  
att sitta i karantän, att isolera sig soci-
alt och att inte kunna få träna och spela 
fotboll som man är van vid. Med utgångs-
punkt från det brevet kommer här lite  
tips till som passar även i andra samman-
hang.

1. Läs inte för mycket nyheter.
Hjärnan vill gärna hitta fakta och svar, 
men eftersom det inte går fullt ut i nuva-
rande situation så kommer det bli trött-
samt att ta del av allt som skrivs och sägs. 
Var noggrann med att vara väl informe-
rad om det som sker. Kolla nyheter på 
morgonen och på kvällen, men se till att 
du inte slukar varenda story som går att 
läsa. Det viktigaste är att du tar del av 
det som händer i ditt närområde och de 
rekommendationer som gäller för dig. 

2. Förbli social, men på nya sätt.
När vi blir tillsagda att begränsa sociala 
kontakter kan det kännas svårt att behål-
la och ta hand om viktiga sociala rela-
tioner. Försök nyttja de digitala möjlig-
heter vi har. Boka in tillfällen med dina 
vänner, familjemedlemmar eller kollegor 
via Teams, WhatsApp eller liknande och 
skapa en social stund på det sättet. Kan-
ske har ni också möjlighet att ses utom-
hus med rekommenderat avstånd mellan 
varandra.

3. Var kreativ och sök möjligheter  
för fysisk aktivitet och träning.
Försök vara kreativa för att få till fysisk 
aktivitet och träning utifrån er situation. 

Kanske kan ni ändå träna tillsammans 
med någon. Kanske kan ni utmana varan-

De tre vinnarna som lottats bland de som 
deltagit alla tre veckorna är: 
Dolores Jansson 
Hannu Telvik 
Per-Håkan Wetter

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 

SEPTEMBER
Anders Blomqvist
motorman/matros 
Vaxholmsleden

PENSIONÄRER
Tapani Salo, befälhavare fri,
Visingsöleden, 1 november

Frank Jansson,befälhavare fri,
Vinöleden, 31 december

GRATTIS!
60 år

Jimmy Franzén befälhavare fri
Svanesundsleden, 3 november

Jan Andersson motorman/matros
Ekeröleden, 11 november

Anders Gustav Eriksson motorman/matros
Ljusteröleden, 15 november

Ingemar Zander motorman/matros
Visingsöleden, 7 december

Krister Liljekvist motorman/matros
Aspöleden, 12 december

50 år 

Jan Esbjörn Boman, befälhavare lin
Ammeröleden, 10 november

Reine Hansson, befälhavare fri
Björköleden, 22 december
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