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Stena Line vil være frontløber inden for bæredygtig søfart 
 
Brændstofbesparende fartøjer med kunstig intelligens, sejlads på batteri, enorm reduktion af 
engangsplastik om bord, minimering af ulykkestal blandt besætning og passagerer og flere 
kvindelige ledere. Det er nogle af højdepunkterne i Stena Lines bæredygtighedsanalyse for 2018. 

Stena Line har nu offentliggjort sin tredje bæredygtighedsanalyse "En bæredygtig rejse", der beskriver 
initiativerne, forbedringerne og udfordringerne i virksomhedens aktiviteter fra et 
bæredygtighedsperspektiv samt resultaterne af deres ambitiøse bæredygtighedsmål. Analysen 
fremhæver også de vigtigste initiativer, som virksomheden har arbejdet på i det forløbne år.  

"Med størrelse kommer ansvar, og det er vores ambition at forbedre vores aktiviteter hvert år for at 
blive førende inden for bæredygtig skibsfart. I det forløbne år har vi været inde i en spændende 
udvikling, der går ud på at få kunstig intelligens til at spille sammen med den knowhow, som vores 
erfarne medarbejdere om bord besidder, samtidig med at vi har haft øget fokus på elektrificering. Vi 
har fortsat vores indsats for sikkerhed for besætning og passagerer samt lanceret et nyt initiativ for 
mere mangfoldighed i vores virksomheder. Det er en meget spændende tid for vores virksomhed, og 
jeg er stolt over, at Stena Line fortsætter med at forme branchen for europæisk nærskibstrafik,” siger 
Stena Lines CEO Niclas Mårtensson. 

Stena Lines bæredygtighedsstrategi er inddelt i fem fokusområder, der er forbundne med FNs globale 
mål for bæredygtig udvikling med ambitiøse mål for hvert af de fem fokusområder, som er: Ligestilling 
& inklusion, Sundhed & velvære, Ren energi, Ansvarligt forbrug og Livet under vandet. 

"Vi har mere end 5.500 medarbejdere, som alle yder store og små bidrag til vores bæredygtighedsmål, 
og det er dejligt at se, at vi gør gode fremskridt på mange områder, samtidig med at vi opretholder en 
sikker og effektiv drift. Vores branche har en stor udfordring med vores fossile afhængighed, og vores 
samlede kulstofemissioner steg på linje med godsmængderne, så vi har mere at gøre på dette område. 
De initiativer, der er startet inden for elektrificering, er relativt nye for vores branche, men de er 
ekstremt vigtige fremadrettet, samtidig med at vi gradvist går over til lavemissionsdrift," siger Erik 
Lewenhaupt, som er Head of Sustainability hos Stena Line.  

 

Højdepunkter i 2018 

Ligestilling & inklusion 

• Ligestilling & inklusion: Der blev indført et nyt fokusområde i 2018 med et mål om at øge 
antallet af kvindelige ledere til 30 procent og en nul-tolerance-holdning over for chikane. 

• Kønsdiversiteten blev forbedret: Der var i 2018 en stigning i antallet af kvindelige ledere fra 
16 procent til 19 procent. 

• Partnerskaber: Stena Line underskrev UK Chamber of Shippings (det britiske søfartskammer) 
løfte "Women in Maritime" (søfarende kvinders løfte), og indførte et langsigtet partnerskab 
med EuroPride.  
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Sundhed & velvære  

• Sikkerheden kommer først: Sikkerhed var igen det primære fokusområde, og Stena Line 
kunne vise et fortsat lavt niveau i antallet af ulykker blandt besætning og passagerer samt en 
teknisk pålidelighed på 99,8 procent i forhold til planlagte afgange. 

• Sikkerhedspriser: Ni fartøjer blev anerkendt for deres fremragende præstation i sikkerhed og 
modtog Jones F. Devlin prisen fra Chamber of Shipping of America (det amerikanske 
søfartskammer). 

 

Ren energi 

• Fartøjer med kunstig intelligens (AI) sparer brændstof: I løbet af 2018 udstyrede Stena Line 
det første fartøj, Stena Scandinavica på Göteborg-Kiel-ruten, med kunstig intelligens (AI-
teknologi) for at hjælpe kaptajnerne og officererne med at spare brændstof og reducere 
emissionerne på fartøjet. Projektet har været en succes, og når det lanceres i hele flåden, vil 
AI-assistenten yde et vigtigt bidrag til Stena Lines mål om årligt at reducere 
brændstofforbruget med 2,5 procent per sømil. 

• Elektromobilitet for skibsfart: Det første batterihybridprojekt blev lanceret med en 1 MWh 
batteriinstallation ombord på Stena Jutlandica på ruten Göteborg-Frederikshavn. 

• Landstrømsanlæg: Selskabet tilsluttede sin 14. skib til 'grønne' landstrømsanlæg i havnen i 
Oslo. I alt 37 procent af flåden og 20 procent af terminalerne er nu udstyret med 
landstrømsanlæg og sparer 14.000 MT CO2 om året.  

 

Ansvarligt forbrug 

• Reduceret anvendelse af engangsplastik: Stena Line har sat sig et mål om at reducere brugen 
af engangsplastik om bord. I 2018 har virksomheden opnået store forbedringer inden for dette 
område og har reduceret brugen af engangsplast om bord med næsten 90 procent i nogle af 
forretningsområderne. 

• Øget genbrug: Et andet mål er at forbedre mængden af genanvendt affald. Genanvendelse i 
havnene er øget, og i alt 77 procent af den samlede affaldsmængde er nu genanvendt 
materiale eller genanvendt energi.  

 

Livet under vandet 

• Fordobling af brugen af miljømærkede kemikalier: Stena Lines eksistens er afhængig af 
oceanerne, og alle aktiviteter skal have en minimal indvirkning på livet i havet. I løbet af 
2017/2018 fordoblede Stena Line brugen af miljømærkede rengøringsmidler i passager- og 
køkkenområderne til 60 procent. 

• Innovativ skibsbundsmaling: Stena Line afprøver flere initiativer til sikring af renere 
skibsbundsmaling, såsom ultralydstransducere, siliciumbaseret maling og det innovative 
biologiske bekæmpelsesmiddel Selektope, som blev malet på den nybyggede Stena Estrid i 
2018.  
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Hele analysen kan findes under:www.stenaline.com/sustainability 

 

For mere information kontakt venligst Jesper Waltersson, Group Media & Public Relations Manager 
hos Stena Line +46 704 85 85 32, jesper.waltersson@stenaline.com 
 
For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos 
Stena Lines PR- og kommunikationsbureau, EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation, på telefon +45 
41 28 10 01 eller mail tbj@ehrenbergsoerensen.com. 
 
Om Stena Line 
Stena Line er verdens største privatejede færgerederi og råder over 37 fartøjer samt 21 færgeruter i 
Nordeuropa. Stena Line er dermed en vigtig del af det europæiske logistiknetværk og spiller en 
væsentlig rolle for turismen i Europa. I Danmark sejler Stena Line på ruterne Frederikshavn-Göteborg, 
Frederikshavn-Oslo og Grenå-Varberg. Stena Line er et familieejet datterselskab i Stena A/S, der blev 
grundlagt i 1962 og har hovedkontor i Göteborg. Stena Line er en del af Stena AB, som har omkring 
15.000 ansatte og en årlig omsætning på over 30 milliarder danske kroner. 
 


