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På sluttampen

GULT ÄR COOLT
– MODE OMBORD

Modebilder har förekommit länge och alltid varit omstridda. Det finns få bilder bevarade i arkiven från tiden
då ”det ansågs vara konst att fotografera en naken kvinnokropp i motljus, men när samma kvinna klädd i senaste mode snabbt omvandlades till ”krass kommersialism
och vidhängande manipulation”. Så skrev Dagens Nyheter 2011 då Fotografiska hade en stor utställning om modefotografi.
Mode och fotografi har levt sida vid sida i snart 100 år.
Nyligen hade Nordiska museet en utställning med den
svenska modefotografen Kerstin Bernhard som gärna
valde vanliga miljöer att fotografera eleganta kläder i.
Det blev en kontrast som gjorde bilden - och kläderna
- mer spännande.
Åt det hållet tänkte även modefirman NA-KD som
frågade om de kunde få fotografera ombord på vägfärjan
Svanhild på Björköleden.
– Vår Creative Director tyckte att känslan passade
moodboardet för just den specifika fotograferingen vi
skulle ha. Vi gillade den råa ytan på färjan och färgerna. Bilderna används nu online för en stor kampanj samt
en video, säger Paula Hallgren, redaktionell koordinatör,
NA-KD.
Hon berättar att de fick väldigt bra service från Färjerederiets sida i form av snabb återkoppling samt hjälp
under dagen att ta fram det material som önskades.
– Att arbeta ombord var blåsigt men superkul och enkelt då varje kvadratmeter kändes väldigt passande för
den vision vi hade.
Gå in på na-kd.com för
att se fler bilder från
färjan och även filmen.
Sök på Campaigns
Cheap Monday. Om
du är med i Instagram
kan du även se filmen
där som #operativchef
lagt upp!

BATTERIER SOM KRAFTKÄLLA
är det miljösmart?
VARDAGSHJÄLTE PRISAS
för ingripandet i Skår
COOLA MODEBILDER
ombord på vår färja

MÅLEN
BRYTER VI NED
FOKUS PÅ UPPFÖLJNING OCH ÅTERKOPPLING

Modebild från 50-talet
från Nordiska museets
utställning.
Svanhild bjöd på den gula färgen och ruffa färjemiljön vid modefotograferingen. FOTO: NA-KD
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Har du sett vår nya klimat och miljösajt?
Här samlas allt vi gör inom området.
Kolla på trafikverket.se/farja-klimat-och-miljo

ERIK FROSTE
REDERICHEF

Behövs alla
dessa system?
Dokumentrutin, ledningssystem, målnedbrytning och FDOC. Det är inte ord
som är självklara eller särskilt inbjudande eller inkluderande. Varför håller
vi på med all administration och komplicerade ”system”? Kan vi inte bara
köra färja? Det är frågor jag får höra
när jag är ute och träffa er. Det är faktiskt frågor jag själv funderar på ibland.
Tror inte någon vill ha mer administration än nödvändigt, ändå verkar det
bara växa?
Mycket av det vi håller på med är att
bygga en grund, jämför med första basen på en stor pyramid. För att bygga
hela vägen till toppen måste grunden
vara bra lagd. Dokumentrutin är ett
typiskt sådant
grundfundament.
”Mycket av
det vi håller Vi måste vara väldigt tydliga med
på med är
vilken sorts doatt bygga
kument vi ska anen grund”
vända, hur de ska
användas. Det
kommer underlätta för alla som läser
dokument i FLS:en då och då, även om
de flesta aldrig kommer läsa själva rutinen.
Målnedbrytning ligger högre upp i
pyramidbygget. Här är meningen att
vi alla ska vara involverade. Ledningsgruppen har tagit fram företagsmål
som vi sedan på leder, i varvet och på
avdelningarna, ska göra verkstad av.
Det handlar om att välja mätbara mål
som kan påverkas och som styr mot
helheten, rederiets gemensamma mål.
De nedbrutna målen tas fram under
hösten. De beslutas av ledningsgruppen, de stäms av under året och när
året har gått är det dags att stämma av
resultatet.
Nu kör vi igång med höstens mål, jag
liksom vi alla runt om i rederiet, och jag
önskar oss alla lycka till!
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12 På Sluttampen Coolt modefoto
		 på gul färja

Fredrik Skeppstedt reder ut miljöaspekterna kring batteridrift..

Ellen Norrgård

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

FOTO: LENA NORDLUND

STÄM AV OCH GÅ VIDARE

Ledarprogrammet
har fått mer respons
än jag kunde drömma
om.”

Tipsa redaktionen

Sätt upp,

!

Vadå målstyrning och målnedbrytning? Har vi inte alltid jobbat så? Vad
är det som är nytt?

11
Joachim Ekenberg minns hur det
var när Ekeröleden startade för
25 år sedan.

SJÖVÄGEN ÄR TRAFIKVERKET FÄRJEREDERIETS INTERNTIDNING
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Färjerederiets vision 45 som bland annat
innebär inköp av fyra nya vägfärjor och
en mängd andra förslag för att minska
utsläpp så kan du och jag påverka vissa
Det är frågor jag och många med mig und- saker på vår egen arbetsplats. Om vi vill
jobba mot målet Hållbar miljö kan vi til�rar och nu har jag frågat Ellen Norrgård,
lämpa ecodriving, stänga av elen när den
vår operativchef vad det nya arbetsmateinte behövs, använrialet, som nu presenteras på våra arbetsda så miljövänliga
”Nu blir det
platsträffar, går ut på.
som möjkrut på upp- kemikalier
ligt, återvinna och
– Vi har länge jobbat mot mål i verkföljning och på olika sätt tänka
samheten men inte så strukturerat. Det
ska gå som en röd tråd genom hela verkåterkoppling” och agera miljössamheten. Från regeringen som ger det
mart.
övergripande strategiska uppdraget till
– Med målstyrning får vi ett systemastyrelse, huvudkontoret, ledningsgruppen tiskt arbetssätt där alla medarbetares
engagemang och idéer får komma fram
och till alla leder. Fokus är att koncentrera sig på saker som man kan påverka.
och vi kan koppla dem till vår propeller, det målområde vi vill förbättra och
Ett exempel är att regeringen vill att Svesedan ska detta följas upp. Skillnaden mot
rige ska bli klimatneutralt 2045. Vad kan
tidigare är att förut har mycket material
du och jag göra åt det? Om vi då går till
tagits fram till chefer till verksamhets-

planeringen. Nu blir det mer krut på uppföljning och återkoppling. Det blir inget
värde i åtgärderna förrän man kan se
effekterna. Sen blir det chefernas jobb att
presentera hur lederna valt att bryta ner
målen, hur det går och hur fortsättningen
ser ut. Det äger rum på den utökade ledningsgruppen i januari.
Målstyrning innebär att vi, alla anställda,
arbetar i samma riktning för att uppnå
ständiga förbättringar. Färjerederiets
verksamhetsmål bryts ner i flera nivåer.
Det gör målen praktiskt hanterbara för
oss.
Vi sätter mål för vårt engagemang, lönsamhet och resultat, nöjda kunder och
hållbarhet. Inom varje målområde, det
vill säga våra propellerblad, sätts övergripande mål på verksamhetsnivå för att
därefter brytas ner till processmål, avdelningsmål, distriktsmål och ledmål.
SJÖVÄGEN
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I Helsingborg hade nyligen Distrikt Syd
verksamhetsplanering och Sjövägen fick
vara med på ett hörn och höra när de började jobba med målnedbrytning. Det finns
nu arbetsmaterial som alla kan titta på i
FLS om hur man praktiskt går till väga
för att jobba med målstyrning. På APT
avhandlades till exempel man ska få bukt
problemet med den lokala räddningstjänsten för att få klara besked om hur
många brandbilar som ska med färjan.
Detta för att kunna planera lastning och
förbereda andra resande på att det kan
bli köer. Idag vet de på leden inte om det
kommer ett eller sex fordon från räddningstjänsten och det är en källa till stress
för de som jobbar och irritation för trafikanterna. En förbättring här skulle höja
både EMI och NKI. Andra problem rörde
klagomål på toaletterna från resenärerna.
Dessa sköts om av kommunen. Här gäller det att få till bättre kommunikation
med kommunen och informera trafikanterna om vem de ska kontakta. Många fler
saker kom upp. Efter diskussioner sattes
det hela på pränt och vi får återkomma till
våren om hur det gått!

Distrikt Syd diskuterade målnedbrytning i Helsingborg i mitten av september.
Här ser du några idéer och vilka målområden de berör.

Per-Anders Grek, Mats Häggström, Göran Johansson och Stefan
Olofsson , Bolmsöleden. Studiebesöket på elfärja inspirerade till
tankar om att få batteridriftfärja på sikt. Miljö plus EMI.

Kennie Andersén, Aspöleden, föreslog att
ta fram standardsms vid störningar för att
undvika oklarheter som skapar irritation.
NKI.

Stellan Pennlöv, Ivöleden, föreslog
kontakt med kommunen angående
toaletterna i färjeläget och få fram
info till trafikanterna som idag är
missnöjda med städningen. NKI.

Andreas Nilss och Håkan Färm, Ivöleden. Lokala räddningstjänsten behöver ringa till färjan om hur många
bilar som kommer för planering. Kontakta dem för
samarbete. EMI och NKI.

Fullskaliga teststationer för automatisk laddning byggs på Ljusteröleden.FOTO: K ASPER DUDZIK

Unik laddteknik utvecklas
för svenska vägfärjor
Färjerederiet har valt att snabba på
utvecklingen av laddstationer i land, som
kan förse eldrivna färjor med energi.
Fullskaliga tester ska ge stöd för framtida beslut, nu förbereds byggstart vid Ljusteröleden i Österåkers kommun strax norr
om Stockholm.
– Snart kommer Sveriges fossilfria flotta att behöva teknik som knappt ens finns
på ritbordet. Vi måste ligga i absolut framkant miljötekniskt sett. Dessutom behöver vi prova alternativ för att också kunna
uppfylla kraven på färjornas driftsäkerhet, säger rederichef Erik Froste.

Eldrift minskar utsläppen och batteridrift är det rimligaste alternativet för att
lagra energi ombord på frigående vägfärjor. Utmaningen är att få till en snabb
och smidig laddning från elnätet i land
och till färjan till sjöss.
Rederiets första frigående laddhybridfärja Tellus tas i drift på Gullmarsleden
mellan Lysekil och Uddevalla, sommaren 2019. Testerna med laddstationer vid
Ljusteröleden kommer i ett första steg
att bidra till rätt val av lösning för laddning av Tellus.

Från och med 2018 använder Trafikverket
bara förnybar el. Det gäller allt från elfärjor och signalanläggningar, till tunnelventilation, vägbelysning och kontorslokaler.
Trafikverkets årliga förbrukning är cirka
0,4 TWh.
Trafikverket har sedan den första januari 2018 gått över till förnybar el. Med
ändringen förväntas elkostnaden öka med
en procent, eller 5 miljoner kronor. Samtidigt försvinner koldioxidutsläppen från
elförbrukningen helt. De har tidigare varit
på 132000 ton per år.
Trafikverket ställer klimatkrav vid
byggnationer och underhåll och enligt
beslutet är det ”därför naturligt att ställa
klimatkrav även på den el vi köper för vår
egen verksamhet.”
De miljökrav som ställs är definierade av
Upphandlingsmyndighetens basnivå. Det
betyder att elen ska produceras av bland
annat vindenergi, solenergi, vattenkraft
och biogas.
Upphandlingsmyndigheten har också en
högre nivå som ställer krav på minitappning genom vattenkraftverk och att askor
från biokraftanläggningar ska återföras till
skogsmark. Men för den nivån anser Trafikverket att marknaden är för liten.
– Den produkten är ännu inte någon
standardprodukt som finns att köpa. Men
vi följer utvecklingen på marknaden och
kommer att uppdatera direktivet om något
förändras, säger Lars Johansson som jobbar på Elgruppen på Trafikverket.
FOTO: K ASPER DUDZIK

Gräv där du står! Vilket målområde
behöver just din arbetsplats främst förbättra resultaten på? Vad är det för något
som krånglar på din led? Och vad beror
det på?
Problemlösning är att förstå grunden
till problemet innan man skapar lösningar. Risken är annars, att man skapar lösningar som bara kortsiktigt löser problemet, eller i värsta fall inte alls!

Enbart förnybar
el i våra kablar

Jubileum för HVO på Hönöleden

Lars Salmi Distriktschef Syd, ser positivt på arbetet
med målnedbrytning. FOTO: K ASPER DUDZIK
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Lars Antonsson (tv) och Christer
Liljekvist, Aspöleden, diskuterade hur man ska komma till bukt
med resenärer som inte vet hur
man åker på och av färjan. EMI
och NKI.

För drygt ett år sedan, i september 2017,
startade rederiets övergång till det klimatneutrala bränslet HVO i färjetrafiken.
Först ut var de fyra vägfärjorna på Sveriges största färjeled, Hönöleden. Hönöledens fyra färjor stod för den högsta
dieselförbrukningen, och därmed koldioxidutsläppet, av Färjerederiets samtliga
färjor.
Övergången till det fossilfria alternativet HVO - Hydro treated Vegetable Oil –
ger maximal effekt. Man räknar med en
minskning på 6 000 ton koldioxid per år.

Det är en betydande andel av det totala utsläppet på 33 000 ton koldioxid från
färjorna på de statliga lederna.
Erfarenheten är att driften fungerar
bra, både när det gäller effekt och påverkan på maskiner. HVO bidrar till att Färjerederiet kan leva upp till statens mål om
fossilfrihet.
Men kostnaden är ett bekymmer. Rederiet har målsättningen att starta en ny
upphandling av det klimatanpassade
bränslet.

Här laddas linfärjan på Hamburgsund med förnybar el.
SJÖVÄGEN
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Batteridrift

Bygget av laddhybridfärjan Tellus pågår just nu på Ösel i Estland.

på kurs mot klimatneutralitet?
Batterier som energikälla debatteras
ur ett klimatperspektiv. Sjövägen vill
reda ut frågetecknen. Rederiingenjör
Fredrik Skeppstedt tog sig an några
frågor.
Färjan Tellus som byggs i Estland för Färjerederiets räkning, förbereds för eldrift.
El reducerar CO2-utsläppen. Men el som
energikälla till sjöss, fordrar lagring. Batterier har blivit standard för det.
-Vi har specifierat funktionskrav, och
fått en lösning med batteridrift som
motsvarar dessa krav, säger Fredrik
Skeppstedt.
Det pågår många forskningsprojekt om
miljövänliga bränslen, till exempel biogas,
metanol och vätgas. Rederiet deltar i flera. Men våra nybyggnationer måste pågå
parallellt med forskningen. Färjorna ska
gå och transportkapaciteten måste klaras.
Då är det batteridrift som gäller. Det spås
bli brist på miljöbränslen och då bör inte
färjor, som ändå KAN köras elektriskt,
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konkurrera ut dem.
Ett annat spår är bränsleceller. Det är
inte heller någon ”färdig produkt” ännu.
Även där är det tveksamt om vi ska slåss
om bränslet, troligen vätgas, på en knapp
marknad. Bränsleceller är långsamma när
det gäller ändring av effekt, vilket fordrar
stöd av andra, snabbare kraftkällor till
exempel batterier.
Utöver detta har det talats om gas, ett
alternativ som kräver stora säkerhetsåtgärder.
Tillverkningen av batterier kritiseras
ibland. Fredrik Skeppstedt påpekar att
det finns flera aspekter. Något som fått
mycket publicitet är att koldioxidutsläppen vid utvinningen av råmaterialet och
vid tillverkningen av batteriet är så stora
att ”det inte är någon idé”.
- Då jämför man med att en Mercedesbil med en liten dieselmotor kan köra
drygt 15 000 mil innan den har släppt ut
lika mycket koldioxid som släpps ut vid
tillverkningen av batteriet till den största

Teslan. Om vi räknar på samma sätt på
Tellus så tar det bara fem veckor innan
vi har ”betalat tillbaka” utsläppen som
uppstod vid tillverkningen av batterierna. Dessutom har en massa andra utsläpp
reducerats, förklarar Fredrik.
En annan aspekt är utvinningen av råmaterialet. Dels eftersom det är en ”ändlig
resurs” precis som olja, dels handlar det
om miljöpåverkan vid utvinningen och
även på grund av att arbetsförhållandena
inte är så bra vid utvinningen.
-Jag tror dock på snabba förändringar
med nya batterikemier, inte minst när det
gäller laddningskapacitet – plus nedgång i
pris på batterier, säger Fredrik.
Idag saknas en storskalig återvinning
av Tellus batterityp, helt enkelt för att det
finns för få batterier att återvinna. Många
anser dock att det kommer en andrahandsmarknad där denna typ av batterier
kan bli reservkraft på ett sjukhus eller
som ”utjämnare” vid ett vindkraftverk
eller liknande.

När det gäller säkerheten uppfyller Tellus
batterier något som kallas ”Norwegian
Maritime Authority Propagation Test”,
vilket innebär att om man får en så kal�lad ”thermal runaway” i en battericell så
den inte ska sprida sig till de angränsande
cellerna.
Styrsystemet håller hela tiden koll på
varje cell och om temperaturen stiger
över en viss nivå, stängs racket av. Fortsätter det att stiga stängs hela batterirummet av. Det är skälet till att det byggs två
batterirum på Tellus, så att inte all ström
till framdriften plötsligt försvinner.
Om man får en thermal runaway i en
cell så uppstår hastigt mycket gas. Då
finns det ett ventilationsrör från varje
modul där den gasen leds ut från batterirummet. Batterirummen är luftkylda
från utsidan och med kylaggregat inne i
batterirummen.
Rummen blir brandisolerade mot maskin
och upp mot bildäck. Inne i batterirummen finns dimmunstycken kopplade till
den vanliga brandlinan.
-Säkerhetstänket hos batterileverantören är högt, trots att det aldrig har inträffat någon thermal runaway i batterier de
har levererat, säger Fredrik.
Fredrik sammanfattar vad fördelarna och nackdelarna med batteridrift är:
– Fördelen är att vi kan köra våra färjor
antingen helt på el eller i hybridläge. Varvet räknar med att det i hybridläget ska gå
att köra Tellus med bara en huvudmaskin
igång. Resten av effekten kommer från
batterierna samt även som redundans om
maskinen skulle stanna.
– Nackdelen är att det blir ett mer komplext system ombord jämfört med kon-

ventionell dieselmekanisk framdrift.
Dock är det nog rätt simpelt jämfört med
att bygga med gasdrift, menar han.
Är då en batteridriven färja klimatneutral?
- Inte om vi förstår klimatneutralitet
som noll utsläpp av växthusgaser i produktion, förvaltning och destruktion av
batterier och färja. Definitionen ställer
högre krav än vad som uppnås med batteridriften, även om reduktionen är omfattande.
Men Färjerederiets vision är klimatneutralitet år 2045, och med den visionen
som stöd vidtar vi idag de åtgärder vi kan
göra, för att gå i riktning mot målet. Tellus är ett viktigt steg på väg mot klimatneutralitet.
INGRID JARNRYD

Fredrik Skeppstedt.

Fakta Tellus batterier
• Tellus batterier delas upp i två batterirum
längs babordssidan i respektive propellerrum. Total kapacitet 949 kWh (som tio Teslor).
• Varje rum har sex rack. Racken har 14 moduler med ett antal celler samt en övervakningsmodul.
• Racken har måtten 865x736x1585 mm.
Varje rack väger 1088 kg. Totalt drygt 13 ton.
• Batterierna är av litiumjontyp. Tellus batterier kallas för Li-NMC vilket står för Nickel-Mangan-Kobolt-dioxid.

• Batterierna ska ha minst 80 procent kapacitet kvar efter 5 års drift. Livslängden beror på
hur de används.
• Det är enkelt att byta ut en modul vid fel.
När hela batterigruppen behöver bytas för att
det är för låg kapacitet så byts troligen allt,
det vill säga inklusive rack, övervakningsmodul med mer. För när det är dags att byta har
det troligen kommit nya batterivarianter, i andra storlekar och som behöver övervakas på
ett annat sätt.

Lång planering inför
eventuell lindrift Blidöleden
En utveckling av färjetrafiken på Blidöleden
har diskuterats i årtionden. Under 2018
har ett planeringsarbete påbörjats för att
undersöka möjligheten att införa miljövänlig lindrift.
Under hösten 2018 förbereds ett beslut
i Trafikverket för att påbörja planeringsprocessen för de nya färjelägena, enligt
Plan- och bygglagen. Därefter fordras
ytterligare utredningar och tillståndsansökningar. Lagen ställer även krav på

FOTO: K ASPER DUDZIK

FOTO: TRUL S PER SSON

HÅLLBART

information och samråd. Ansvaret för
ärendet kring färjelägena ägs av Trafikverkets planeringsregion.
En projektgrupp har bildats på Färjerederiet med teknisk expertis och personalrepresentanter. Rederiet kommer att
ansvara för projektering av färjelägena
och investeringar på fartygssidan.
Färjerederiet kommer att informera
om projektets utveckling på Blidöledens
webbplats.
SJÖVÄGEN
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UTKIKEN

Ring anonymt
om missbruk
Är du orolig för en kollega, anhörig eller dig själv när det gäller alkohol, droger eller spel? Nu erbjuder
Trafikverket alla anställda stöd och
rådgivning i dessa frågor. Via anonyma
telefonsamtal kan du diskutera och få
vidare hjälp vare sig det gäller dig själv,
eller oro för en anhörig eller kollega.
Du kan ringa anonymt på 08-24 32 00
och få kostnadsfri rådgivning. Via Medarbetarstödet kan du diskutera med en
expert, reflektera över dina vanor och
vid behov få vidare hjälp att förändra
dina mönster. Du kan också vända dig
hit för rådgivning om du känner oro för
en kollega eller anhörig, men är osäker
på hur du ska gå vidare eller om din oro
är befogad. Stödet tillhandahålls i samarbete med Ljung & Sjöberg, ett företag
som är specialiserade på alkohol- och
drogproblem i arbetslivet.
Samtalet innebär inga förpliktelser
och din chef kopplas bara in om du
själv fattar beslut om det.

FOTO:
MOSTPHOTOS .COM

UPPFÖLJNING VERKSAMHET
OCH EKONOMI
Tre gånger om året redovisar Färjerederiet hur vi ligger till med vår
verksamhet och vår ekonomi. Nu är
rapporten för det andra tertialet (maj–
augusti) klar och skickad till Trafikverket.
Rederiets ekonomichef Anders
Nordqvist har skrivit rapporten som
ger en bred och sammanfattande bild.
Den handlar om hur färjedriften går,
om vi har haft några större haverier
eller akuta reparationsbehov och vilka
investeringar som förbereds. Den berör vårt ledningssystem, vårt inriktningsdokument Vision 45 och vår teknikutveckling. Målnedbrytning på leder
och distrikt beskrivs, liksom miljöoch hållbarhetsinsatser. Inköp och
logistik och vårt utbildningscentrum
på Vaxholms kastell är andra områden
som lyfts fram.
Läs Anders Nordqvists uppföljning på
FLS!
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Fint polispris för rådigt
ingripande i Skårs färjeläge
Tommy Manfredsson dök ner i det iskalla vattnet för att försöka rädda pappan som kört över
kajkanten med sin bil vid den tragiska olyckan. Nu
får han och fyra andra vardagshjältar Polismyndighetens medborgarmedalj i silver för deras ingripande i samband med ett antal händelser i Västra
Götaland. De är de första i landet att ta emot utmärkelsen.
Den 22 februari sitter Tommy Manfredsson vid
färjeläget i Skår vid Gullmarsfjorden. Han väntar
på färjan och ska hem till flickvännen i Lysekil.
Han går ur bilen och ner till färjerampen. I vattnet ser han något han först tror är en båtmotor,
men visar sig vara en bil. En liten pojke ropar att
hans pappa behöver hjälp. Tommy ser en man
komma upp till ytan. Mannen ger ifrån sig ett ljud
och kroppen börjar krampa. I samma stund hoppar Tommy i det iskalla vattnet och lyckas få upp
honom på land. Han larmar SOS och under pågående samtal upptäcker Tommy att mannen inte
andas. Han påbörjar då HLR och fortsätter tills
ambulans kommer till platsen.
– Det som for genom mitt huvud var att den
här sonen ska inte behöva se sin pappa drunkna.
Jag känner mig hedrad och det är kul att det uppmärksammas på den här nivån. Det är viktigt att
förstå situationen och agera efter det. Men det
här kan bidra till att inspirera andra att hjälpa
till och göra något för en annan människa, säger
Tommy Manfredsson.
Mannen avled senare på sjukhuset. Bommarna var hela och nedfällda när olyckan skedde.

”DG kan börja med biogas nästa år
Gotlandsbolaget öppnar för att inom något år kunna använda gotländsk biogas
till de nya LNG-färjorna.”
helagotland.se2018-09-02

Miljö i dubbelt fokus

Glada trainees från Trafikverket på besök på Färjerederiet i Vaxholm. FOTO: INGRID JARNRYD

Tommy Manfredsson fick Polismyndighetens medborgarmedalj i silver eftersom ”han visat särskild
rådighet då han med fara för eget liv hoppade i
vattnet och räddade en man som med sin bil kört
över kajkanten vid Bokenäs”. FOTO: POLISEN

LÖNEFÖRHANDLINGARNA 2018

106 276
personer reste med Kastelletleden 2018. Det ör rekord för
de tre säsongerna.

DAGS FÖR NYA SKYDDSKLÄDER?
Läs mer om ramavtal som gäller för avrop i Färjerederiet. De finns samlade i Inköps arbetsrum på
FLS. Här kan du också ta del av hela inköpsprocessen och få nyheter från inköpsarbetet.

”Finland testar eldriven linfärja
Det statliga färjerederiet i Finland, Finlands Färjetrafik Ab – Finferries, har nu
satt den första eldrivna linfärjan i Finland
i trafik i Åbolands skärgård. Erfarenheterna ska utvärderas om ett år. ”
sjofartstidningen.se 2018-09-21

Förhandlingarna mellan de lokala parterna i Färjerederiet påbörjades i början på
september. De nya lönerna kommer att
gälla från och med den 1 oktober och målet är att kunna betala ut de nya lönerna på
decemberlönen.

WINDOWS 10-MIGRERINGEN
FORTSÄTTER
Lars-Ture Larsson
fortsätter sin turné
runt landet för att installera Windows 10 i
våra datorer. Det har
varit en del strul på
vägen som i huvudsak
har haft att göra med
uppkopplingar av olika
slag. Men snart ska vi
vara i mål

Vi är Traineer på Trafikverket och hade i
maj förmånen att få besöka er på ert kontor
i Vaxholm. Men det är inte bara den vackra
miljön på Vaxholm som berör oss, utan ännu
mer miljöfrågan. Det är väldigt inspirerande
att höra om Färjerederiets mål, och utmaning, om att bli fossilfria. Där ecoshipping
också är ett så enkelt sätt som kan göra stor
skillnad. Eller i alla fall i teorin, vi vågar inte
yttra oss i hur det är till sjöss då det inte gick
så bra för oss i simulatorn.
En grupp med annars ganska lugna och
skötsamma personer förvandlades till tävlingsinriktade och skadeglada personer, kanske inte riktigt sjövett att preja varandras

båtar. Men så kan det lätt bli när vi får tävla mot varandra i en båtsimulator där västkustfärjorna plötsligt kör kapplöpning utanför Vaxholm. Vi lärde oss som tur mer under
vår dag hos Färjerederiet och även en hel del
annat om Färjerederiets uppdrag och utmaningar.
Vi såg att Färjerederiet inte bara tar oss på
en resa över ett sund utan också till framtidens färjor och transportsätt. Så nästa gång
som vi åker färjorna så kanske vi inte bara
tittar ut på det vackra landskapet utan även
upp till hytten och vinkar till våra kollegor
som tar oss säkert över.

KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MINSKAR

VILL DU SKRIVA I SJÖVÄGEN?

Det är införandet av HVO på Hönöleden
som gör hela skillnaden.
För 2017 blev CO₂ utsläppen 32 037 ton för
Färjerederiet (utan Ekerö och Visingsö), en ökning mot 2015 års nivå med 2,4 procent. HVO
på Hönöleden fick inte fullt utfall 2017, för
2018 kommer det däremot ge en effekt. Prognosen för 2018 är 28 800 ton, en minskning
med nära 8 procent.
Nedan däremot är ett verkligt utfall för
tertial 2, rykande
färskt. Rederiets
miljöstrateg
Peter Peterberg
räknade.

Gillar du att skriva
eller är det något särskilt du vill dela med
dig av?

ERIK TOLLER

Har du tips eller
tagit en fin bild på
något som hänt på
din led och vill
berätta om det?
Hör av dig till
sjovagen@trafikverket.se

”Buss på Ekeröfärjan till nästa höst
Nu har man startat en projektgrupp för
en bussförbindelse på betalfärjan mellan
Jungfrusund och Slagsta till tunnelbanan
i Fittja. Alla berörda parter, Trafikverket,
Stockholms läns landsting, trafikförvaltningen och Ekerö kommun ingår i projektgruppen. Målet är att det ska vara
igång till nästa höst, säger Ekerö kommuns kommunikationschef Johan Elfver.”
malaroarnasnyheter.se 2018-09-27
”Färjan mellan Håkansta och Norderön
inställd – blåser för hårt
Trafikverket meddelar att färjan mellan
Håkansta-Norderön inte kan gå på grund
av det blåsiga vädret. Stoppet i trafiken
inleddes vid 13.30-tiden på onsdagen.”
ltz.se 2018-09-26
”Kustbevakningen redo för stormen
Vid 17.30-tiden började de första mörka
moln att dra in över östra Blekinge liksom ett åskväder. Kustbevakningen folk
från att bege sig ut på havet. Färjetrafiken är inställd på flera håll.”
blt.se 2018-09-21
”En meter högre hav kan dränka hela
Skanör
Höjda havsnivåer och extremväder kan
göra delar av Sverige obeboeliga i framtiden. Södra Sverige ligger mest illa till.
En havsnivåhöjning på en meter i samband med en storm kan få hela Falsterbonäset att stå under vatten.”
svd.se 2018-09-22
”Bortplockad färja fick öbor att rasa
Färjan Yxlan plockades bort för underhåll, vilket fick strandsatta Aspöresenärer att gå i taket i helgen. Men nu sätter
Trafikverket in extra turer.”
blt.se 2018-09-03

FOTO:
MOSTPHOTOS .COM
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VI I REDERIET

HÅLLBART

CHRISTINA (STINA) SVENSSON
motorman/matros Ekeröleden

– Jag sökte för att jag vill utvecklas inom
rederiet, utmana mig själv, för att se och
kunna påverka och göra skillnad inom
rederiet.
– Mina förväntningar är att skapa nya
kontakter. Att det blir ett bra, lärorikt,
intressant och spännande program med
mycket praktik så man ser hur saker och
ting fungerar och ser ut. Lära mig och ha
möjligheten till att kunna arbeta med
andra uppgifter efteråt.
– Viktiga frågor för mig är säkrare och
tryggare arbetsmiljö, se till att varje medarbetare känner sig trygg till, från, och på
sin arbetsplats.
– Färjerederiet behöver utvecklas inom
miljöområdet med nya miljövänligare färjor, alternativa bränslen, solceller ed mera.
Se till att utveckla ecoshippingen i rederiet.

– Jag har alltid varit lockad av nya projekt
och utmaningar. Jag ser stora möjligheter i
detta program, och med en bra utformning så
hoppas jag att det ska leda till god utveckling
för rederiet och i ett personligt perspektiv.
– Min förväntan är att skapa en bredare
kompetens och öka min förståelse för hur
organisationen leds. Jag ser ett stort värde i
en stor bredd av erfarenheter, kunskaper och
kontakter.
– En god ledare är en person som kan motivera sina medarbetare till att orka och framförallt vilja göra sitt bästa. Både för att driva den
dagliga verksamheten, men också för att ta sig
själv, laget och verksamheten framåt.
– Vi är en stor organisation som är utspridd
över hela landet. Att få alla till att känna sig
som spelare i samma lag ser jag som en
mycket viktig del i vår framtida utveckling.
Miljö är också ett av de områden som är
vitala i vår framtid.

– Jag sökte till programmet för att utvecklas och få mer kunskap. Jag tycker
också väldigt mycket om att jobba med
personalfrågor och jag hoppas att det här
även kommer innebära en del sådant.
– Det som utmärker en god ledare tycker
jag är att personen är lyhörd, kommunikativ och bryr sig om medarbetare och verksamheten.
– När det gäller framtiden så tror jag att
det är viktigt med samarbete mellan olika
funktioner och förståelse för varandras
uppdrag. Det är två stora utvecklingsområden inom hela Färjerederiet.
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Biljettpengarna fick de sedan ta med sig
och lämna på Posten efter passet. Idag är
allt digitalt och det finns inga biljettkontrollörer ombord. Färjeleden blev en stor
förbättring för boende på Ekerö.
– Ekeröbor som jobbade på Huddinge
sjukhus kunde ta färjan och på så sätt
spara 30 kilometer jämfört med att åka
runt. Tidsmässigt kunde jobbresan
minska från en timme till 10–15 minuter.
Så folk var glada, säger Joachim.
Han trivs bra med jobbet som befälhavare och har blivit Färjerederiet trogen,
även om han bytt led.

Varför har samlingssidan
kommit till?
För att ge en samlad
bild av den mängd av
åtgärder som vidtas och
planeras utifrån Vision
45, rederiets inriktningsdokument för vår
tonnageplanering. Vi
vill vara öppna med vad
vi gör och på så sätt vinna

Ekeröleden drivs av Trafikverket Färjerederiet på uppdrag av Ekerö kommun
och trafikeras normalt med tre frigående
vägfärjor. I högtrafik går färjorna var
tionde minut, men i starten var det en
färja och halvtimmestrafik.

Joachim Ekenberg var med när Ekeröleden startade
och har varit rederiet trogen sedan dess.

intresse, tilltro och stöd från våra intressenter. Det är lätt att länka till materialet
t ex från webbplatser och sociala medier.
Det kan du och jag göra genast!
Vem riktar den sig till?
Rederiet har intressenter, lokalt, regionalt och nationellt. Det finns beslutsfattare, politiker, forskare företag, föreningar, öråd och nyhetsmedia som vill dra åt
samma håll för att åstadkomma klimatneutralitet. Det här är vårt sätt att informera dem om vad vi gör och få stöd för
det. Säger en inget så är det svårt att veta
vad Färjerederiet har på gång.
Du som jobbar i rederiet plus kollegerna i
Trafikverket är också en viktig målgrupp.
Vi hoppas att du ska ha nytta av informationen. Du är också varmt välkommen med synpunkter, förslag, ris
och ros.
INGRID JARNRYD

rs

ku

JONATAN SVENSSON
motorman/matros Gullmarsleden

Från oktober 2018 finns en samlingssida
på internet om rederiets arbete kring klimat och miljö. Den är ett smörgårdsbord,
med ingång till information, dokument,
bilder, texter, filmer, pressmeddelanden
och faktablad.
Dokumentet Vision 45 finns på plats,
liksom texter om eldrivna linfärjor och
kommande laddhybridfärjor, framförallt
Tellus, just nu under byggnation i Estland. Ecoshipping är ett annat avsnitt,
liksom bränslealternativ och kemikalier.
Fler delar kommer att läggas till. Exempelvis om åtgärder på landsidan. Om
forskningsprojekt och samarbeten.
Innehållet kommer att vara dynamiskt
och ändras över tid. Det är fördelen med
webben, framför trycksaker.

på

NIKLAS NYGREN
befälhavare Svanesundsleden

Rederiet går mot en total klimatomställning. Med lagens krav på fossilfri
trafik år 2045, krävs snabb miljöteknisk utveckling. Det ska vi ut med!

r

medverkande vid den första omgången.
Tanken är att programmet ska återkomma regelbundet och det betyder att det
blir nya möjligheter för alla som lämnat
in intresseanmälningar men som inte blev
uttagna denna gång.
Här är en kort presentation av de tre
kandidaterna som fick svara på frågor om
varför de sökte, förväntningar, ledarskap
och hur de tycker att Färjerederiet behöver utvecklas:

rj o

valts ut för att delta i den första omgången
som pågår hösten 2018 – våren 2020. Att
det finns ett så starkt intresse av att vara
med och utveckla rederiet mot framtiden
känns motiverande och glädjande!
Distriktscheferna, HR-partner, bemanningsplanerare tillsammans med ATO
och operative chefen har engagerats i
urval och referenstagning och det har
gett en god bild av kandidaterna. Det
svåraste har varit att snäva in antalet

I år är det 25 år sedan färjeleden mellan
Ekerö Jungfrusund och Slagsta i Botkyrka
startade. Joachim Ekenberg, befälhavare
på Vaxholmsleden var med och minns
en nybyggartid.
– Vi var nio anställda ombord och sex
biljettsäljare. Det var en rolig tid och ett
bra gäng att jobba med även om boendet
var lite primitivt och köket bara rymde
2-3 personer. Det var full fart, bara kontant försäljning och trångt ombord och
mörkt på kvällarna. På vissa ställen gick
det inte att gå och ta betalt via förarens
fönster utan de fick luta sig fram och
betala via passagerarsätet. Det gjorde att
det kunde ta tid och vi var tvungna köra
sakta för att alla skulle hinna betala innan
vi kom fram, minns Joachim.

FOTO: LENA NORDLUND

Välkommen Niklas Nygren, Christina Svensson och Jonatan Svensson för
premiärturen på Färjerederiets ledarprogram som drar igång i oktober.
Ledarprogrammet innebär en utbildningsoch karriärväg med teori, praktik och ett
projektarbete och det pågår i 18 månader
parallellt med ordinarie tjänst. Den blir
en pilotkurs som kommer att påverka fortsatt utformning av programmet. Den första pilotkursen i Färjerederiets ledarprogram har fått mer respons än någon kunde
drömma om. Hela 35 medarbetare har
visat intresse för programmet och efter en
omfattande urvalsprocess har tre personer

Rederiets sajt om klimat
och miljö vill inspirera

Ekeröleden 25!

mo

Illustrationen till dokumentet Vision
45 blir också en bild för alla åtgärder
som görs och som planeras med sikte
på en klimatneutral färjedrift.

fä

Ledarprogrammets
kandidater utsedda

t k li m a t n e u t r

ala

Kolla på trafikverket.se/farja-klimat-miljo

TILLSVIDAREANSTÄLLDA

PENSIONÄR

JUNI
Vladimir Vujnovic
Motorman/Matros, Ljusteröleden

OKTOBER
Lars Plühm
Motorman/Matros,Visingsöleden

SEPTEMBER
Martin Jonasson
Befälhavare fri, Gullmarsleden
Eva Hjelm
Befälhavare lin, Röduppleden

GRATTIS!
Håkan Jansson
Motorman/Matros, Vinöleden
60 år, 9 november

OKTOBER
Carl Johan Ahlström
Befälhavare fri, Hönöleden
Markus Bergendahl
Befälhavare fri, Hönöleden
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