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ForSea Ferries Handlingsplan 
 
 

One Planet Living är ett projekt som drivs av Helsingörs kommun i samarbete 

med Det Ekologiska Rådet. Projektet syftar till att engagera kommuner, skolor, 

organisationer, verksamheter och den enskilda medborgaren att leva inom 

ramen för vad vår enda planet kan ge. Handlingsplanen ligger helt i linje med 

det hållbarhetsarbete som ForSea Ferries bedriver sedan tidigare på linjen 

och är en omarbetad version av den existerande handlingsplanen.  
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Hälsa och Glädje 
 

 

 

 

Målsättning  Aktiviteter 
KPI/Förväntade 

resultat 

Ökad 

medarbetarnöjdhet 

Förändra företagskultur: 

 Nya värderingar och värderingsspel 

 Ledarskapsutveckling enligt nya 

värderingar och arbetssätt 

 Ny process medarbetarsamtal 

Ny process uppföljning av 

medarbetarundersökningens 

resultat 

Medarbetarunder-

sökning, frågor 

kring företagskultur, 

värderingar och 

trivsel  

 

eNPS > 20 

 

 

Öka säkerheten för 

den enskilda 

medarbetaren 

 Minskad andel allergi-framkallande 

produkter i verksamheten 

 Öka fokus på hanteringen av 

kemikalier genom att utbilda alla 

avdelningsledare inom detta 

område 

Senast Q4-2019  

Minska antalet 

allergiframkallande 

produkter med 2% 

jämfört med 1 Jan 

2019.  

 

Öka säkerheten för 

den enskilda 

medarbetaren 

 Alla städprodukter i verksamheten 

ska vara certifierade med Svanen, 

Bra miljöval eller liknande 

Senast Q4-2019 

Minska antalet 

sjukdagar i 

verksamheten 

 Förändrad rehabiliteringsprocess, 

närmre uppföljning och 

utvärdering av 

rehabiliteringsåtgärder 

 Få dansk process att likna svensk 

 Friskvårdsförmåner 

Sjukfrånvaro max 4% 
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Minska antalet 

arbetsolyckor på 

arbetsplatsen 

 Öka fokus på den personliga 

säkerheten genom att använda sig 

av en utbildningspresentation vid 

avdelningsmöten 

 Införa Toolbox talk där det är 

relevant och görbart 

0-Vision  

Förbättra relationen 

mellan chefer och 

medarbetare 

 Hålla återkommande 

ledarskapsutbildningar 

 Fastställa ett antal ledarskaps 

principer för hur en bra ledare 

agerar och är. 

Satisfaction with 

leadership < 65% 

Förbättra 

medarbetarnas 

hälsa 

 Uppmuntra till att pendla till jobb 

med cykel eller till fots genom att 

etablera duschmöjligheter i 

kontoret 

 

Förbättrad hälsa för 

kunderna 

 Vid konferenser ska inte längre 

sötsaker serveras som snacks utan 

ersättas av frukt, nötter och annat 

grönt istället. 
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Jämlikhet och lokal ekonomi 
 

 
  

Målsättning  Aktiviteter 
KPI/Förväntade 

resultat 

Främja lokal turism 

Erbjuder hållbara semesterresor, 

utflykter och konferenser. 

Handlingsplan under utarbetande 

Fler gästnätter 

samt 

endagarsturism 

Främja lokal utbildning 

 

 Ta emot praktikanter där det 

finns möjlighet 

 Anställa studenter som timvikarier 

 

 

Främja en tillgänglig 

arbetsmarknad och 

förebygga 

arbetslöshet 

Samarbete med myndighet och 

kommun: 

 Anpassade jobbmässor 

 Jobbträffar med arbetslösa och 

nyanlända 

 Praktik/jobbträning för arbetslösa 
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Kultur och gemenskap 
 

 

 

 

  

Målsättning  Aktiviteter 
KPI/Förväntade 

resultat 

Främja lokal 

utbildning 

 

 Ta emot praktikanter där det 

finns möjlighet 

 Anställa studenter som 

timvikarier 

 

 

Främja en 

tillgänglig 

arbetsmarknad 

och förebygga 

arbetslöshet 

Samarbete med myndighet och 

kommun: 

 Anpassade jobbmässor 

 Jobbträffar med arbetslösa och 

nyanlända 

 Praktik/jobbträning för arbetslösa 
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Land och natur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsättning  Aktiviteter 
KPI/Förväntade 

resultat 

Fasa ut 

rödlistad/gullistad 

fisk ifrån menyerna  

 Tillägg i inköpspolicyn förbjuder 

inköp av röd/gul – listad fisk 

Senast 

december -2019 

inhandlas ingen 

röd/gullistad fisk 

till 

verksamheten 

Öka andelen fisk 

som är certifierad 

enligt 

MSC/ASC/KRAV 

eller motsvarande 

 Handlingsplan finns för att fasa ut 

icke-certifierad fisk. 

Senast 

december- 2020 

ska andelen 

certifierad fisk 

vara 100% 

Minska vårt 

miljöavtryck från 

inköp 

 Revidera inköpspolicyn så att den 

beskriver specifika krav för inköp av 

trävaror. Inga nya produkter får 

komma ifrån tropiskt trä. FSC-märkt 

trä ska prioriteras.  

 Upprätta en kravspec som annex till 

inköpspolicy för ombyggmad av 

lokaler i rederiet. 

Reviderad 

inköpspolicy 

samt kravspec 

ska vara på 

plats senast Q1. 
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Hållbart vatten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsättning  Aktiviteter 
KPI/Förväntade 

resultat 

Reducera 

vattenförbrukningen 

Börja mäta vattenförbrukningen 

ombord och iland 

Mätning ska vara 

igång senast 1/1-

2019  

Skydda 

vattenmiljöer 

Minska antalet kemikalier som är 

klassificerade som farliga för miljön 

Minska antalet 

produkter i 

verksamheten 

med 2% senast 

Q4-2019 

Bättre beredskap 

vid spill 

Öka fokus kring spill vid övningar 

iland och ombord 
 

Lokala initiativ 

Tittar på möjligheten att sponsra ett 

projekt som syftar till att installera 

’Soptunnor’ i hamnarna för att samla 

in skräp från havet. 
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Lokala och hållbara livsmedel 
 

 

 

 

 

 

 

  

Målsättning  Aktiviteter 
KPI/Förväntade 

resultat 

Öka den 

totala andelen 

certifierad mat 

i restauranger 

och cafeteria 

 Välja certifierad mat i större 

omfattning 

 

 Välja lokalproducerad mat i större 

omfattning 

Ev. certifieras mot 

KRAV-märkt 

restaurang senast 

Juni 2020. Annars 

upprättas egna 

mål kring denna 

punkt. Vilken väg 

vi går beslutas i 

April-2019. 

Minska CO2 

utsläppen ifrån  

matinköp 

Större fokus på att välja klimatsmart mat 

såsom mer vegetariskt, mindre köttbitar, 

mindre animaliskt fett, mer 

lokalproducerat osv. Kockarna tar detta i 

beaktande när de komponerar menyerna 

 

Minska CO2 

utsläppen ifrån 

matinköpen med 

2 % årligen fram 

till 2021 jämfört 

med basåret 

2018. 
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Resor och transporter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Målsättning  Aktiviteter 
KPI/Förväntade 

resultat 

Minskning av 

CO2-utsläppen 

från 

medarbetarnas 

resor till och från 

jobb 

 

 Bygga omklädningsrum och duschar 

till personalen i huvudkontoret för att 

uppmuntra fler till att cykla. 

 

Arbeta mot lägre 

CO2-utsläpp från 

tjänsteresor 

 Upprätta ett system för att kunna 

registrera tjänsteresor och börja 

mäta CO2 utsläppen ifrån 

desamma med syfte att få ner 

utsläppen ifrån tjänsteresor.  

System ska vara 

upprättat senast 

Q3-2019 

Minska CO2 

utsläppen från 

servicefordon 

 Vaktmästarbil i Sverige byts till elbil 

 

Klart Q1-2019 

Minskar CO2-

utsläpp med 1,2 

ton 

Minska CO2 

utsläppen från 

servicefordon 

 Tjänstebil byts till elbil 

 

Klart Q1-2019 

Minskar CO2-

utsläppen med 8 

ton  

Minska CO2 

utsläppen från 

servicefordon 

 Provianttruck byts till eltruck 

Klart Q1-2019 

Minskar CO2 

utsläppen med 

10 ton 
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Material och produkter 
 

 

 

 

 
 

 

 

Målsättning   Aktiviteter 
KPI/Förväntat 

resultat 

Minska 

miljöbelastningen 

från 

engångsmaterial 

 

 

 Byta ut allt engångsmaterial i 

cafeteria och restaurang till hållbara 

alternativ. Produkter i fiber ska vara 

gjorda av tex. Bagasse, Svanenmärkt 

papp eller FSC-märkt trä.  

Produkter i plast ska vara från icke-

fossil råvara. 

Arbetet är 

pågående 

och beräknas 

vara avslutat 

under 2020. 

Minska antalet 

kemiska produkter i 

verksamheten  

 Kemikalierådet arbetar, sedan det 

infördes 2018, kontinuerligt med att 

minska antalet farliga produkter i 

verksamheten. Detta genom förbud, 

substitution och ny teknik. 

Senast Q4 

2019 ska 

antalet 

kemiska 

produkter 

minska med 

3% jämfört 

med Januari 

2019  

Minska 

förbrukningen av 

papper 

 Installera en ’follow-up’ funktion på 

alla skrivare som ’tvingar’ den som 

printar att registrera sitt kort vid 

skrivaren innan den kan skriva ut. 

 Installera dubbelsidig print som 

huvudinställning 

Ska vara på 

plats på 

kontoren 

iland senast 

Q1-2019 

Minskad 

miljöpåverkan från 

reklammaterial 

 Utarbeta en kravspecifikation för 

pappersval med fokus på hållbarhet 

 Övergång till digitala medier för att 

minska andel printat material 
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Noll avfall 
 

 

 

 

 

 
 

Målsätning Aktiviteter 
KPI/Förväntat 

resultat 

Ökad 

avfallssortering 

 Avfallssortering införs hos Tullen 

 Bioavfall ska sorteras ut från övrigt 

avfall i kök och ’bakland’. 

 Översyn ska göras av 

avfallshanteringen i 

passagerarutrymmena. 

 Nya skyltar för sortering är framtagna 

och beräknas komma under starten 

av 2019. 

 Skapa en kort utbildningsfilm med 

syfte att informera personalen om 

varför de ska sortera 

 

Senast Q4-2019 

ska andelen 

sorterat avfall öka 

till 54%. 

Kläder mm. till 

välgörenhet 

Alla kläder, pennor, block och 

’giveaways’ som byts ut i och med 

rederiets namnbyte ska skickas till 

’Human Bridge’ för återanvändning  

 

Minska 

matsvinnet 

 Från årsskiftet kommer organiskt 

avfall att sorteras ut för sig och 

mätas.  

 Handlingsplaner är under 

utarbetande med fokus på att 

minska matsvinnet. 

 Aktiv medlem i projektet ’Kök som 

räddar Käk’ som drivs av 

Helsingborgs renhållningsbolag NSR. 

 

Senast Q4 2019 

ska matsvinnet 

minska med 3 % 

jämfört med Q1 

2019. 

Ökad livslängd 

på våra datorer 

och annan 

utrustning för 

kommunikation 

Avtal med Advania rörande 

maskinparken (datorer, radiolänkar, 

switchar, skrivare mm) förlängs med 2 år 

för att använda datorerna längre än 

först avtalats. 
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Noll fossil energi 
 

 

 

 

Målsättning  Handlingar KPI/Förväntat resultat 

Energibesparing 

 

 Installera sensorer i 

resterande del av kontoret 

Hbg 

 Installation av 

rörelsesensorer på 

landgångarna i Helsingör 

 Byte till LED på många 

ställen i hela verksamheten 

 Test att sätta luckor på 

montrar i cafeteria för att 

spara på kylan. 

 Byte till frekvensstyrda 

pumpar och fläktar på 

olika ställen ombord 

 Byte till induktionsspis i 

köket på Hamlet 

 Byte av styrsystem till 

ventilation iland Hbg 

 Installation av Switchar på 

nedgångsluckor till 

pumprum på M4 för 

automatisk släckning. 

 Installation av CO2-

sensorer på bildäck för 

automatisk styrning av 

fläktar 

 Byta ut alternativt ta bort 

elvärmare i trapphus 

 

Senast Q4 2019 ska 

energiförbrukningen 

ha minskat med 

800 000kwh. 

Vidareutveckling 

av 

energibesparings-

projekt 

 Utbildning i ISO 50001 för att 

kunna certifiera företaget mot 

denna standard 

 Energibesparingsgruppen 

fortsätter sitt arbete med att 

titta vidare på prio 2 projekt 

 

Utbildning senast april 

2019 

Certifierade senast Q1 

2020 
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ECO-driving 

 Navigatörer på Hamlet och 

Tycho Brahe ska genomgå 

påbörjad ECO-driving 

utbildning. 

 Bränslemätningsprogrammet 

Blue Flow ska installeras på 

resterande 3 fartyg senast Q2  

Senast Q4 2020 ska 

energiförbrukningen till 

framdrift ha minskat 

med 2% jämfört med 

2018.  

Senast Q4 2020 ska 

energiförbrukningen 

ha minskat med 5% 

jämfört med 2018. 

Övergång till 

’Grön el’ i hela 

verksamheten 

El till fartygen har sedan tidigare 

varit klassificerad som grön och 

kommer främst ifrån vind och 

vattenkraft. Från och med 

årsskiftet kommer all el till 

företaget vara klassificerad som 

’Grön el’. 

Från och med 1/1-2019 

är all el som köps in till 

rederiet märkt med 

Grön el. Elen i Sverige 

är dessutom märkt 

med ’Bra Miljöval’. 


