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Varför tatuerade sig sjömän och hur de valde sina motiv? 
Vem valde fullriggaren och vem fjärilen? Just nu kan man 
lära sig mer om sjömanstatueringar på Sjöhistoriska museet 
i Stockholm. Här pågår utställningen ”Tro, hopp och kärlek”. 
I den visar museet sin samling av förlagor till sjömanstatue-
ringar från 1920- och 1930-talet. De flesta har aldrig tidigare 
visats för en publik.

Här finns allt från exotiska djur, nakna och påklädda kvin-
nor till svalor och rosor . Museet visar också gamla fotogra-
fier med sjömän tillsammans med deras berättelser om sina 
tatueringar. Utställningen visas till december 2014. Sjöhisto-
riska museet har fri entré. 
Foto: Sjöhistoriska museets arkiv
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TRO, HOPP,  
OCH TATUERINGAR

”Tatueringarna på vänster överarm är utförda 1913 i Kobe av en 16 år gammal geis-
ha för 1,5 yen. Handstucket arbete i blått och rött utfört med 6 nålar på en träpinne”. 
Sjömannen Georg Oskar Wallin om en av sina tatueringar. 

Drakar, kvinnor och svalor.
Draken är ett klassiskt motiv, här 
en kombination av västerländsk 
och österländsk drake. 
Kvinnan. Kvinnor, av- och påkläd-
da, var också vanliga motiv. Det 
kunde vara sjömännens flickvän-
ner, men också ouppnåeliga kvin-
nor som filmstjärnor som tatuera-
des in i skinnet.

Svalan. Kallas ofta ”Blue bird” och 
är blå. Enligt vissa källor kan sva-
lan betyda att sjömannen gått 
över ekvatorn eller seglat ett visst 
antal sjömil, men det finns många 
andra tolkningar.
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer. 
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

–I VÄST OCH ÖST

Bästa medarbetare! Ett nytt år har 
startat och rullat på i mer än en må-
nad. Men när det gäller ekonomin har 
vi alldeles nyss lämnat 2012. Resultatet 
visar att rederiet har stabil ekonomi. 

Ett nytt år kan ses på olika sätt. Per-
sonligen tänker jag mig det som obru-
ten mark och ser fram mot vad det kan 
föra med sig i form av utveckling och 
utmaningar.

En stor händelse  2013 blir att färdig-
ställa färja och färjelägen för Visingsö-
trafiken. Färjan byggs på plats i Hus-
kvarna och vi kommer att få se teknisk 
ingenjörskonst då färjan i princip blir 
större än dockan där hon byggs. I ja-
nuari beslutade jag om fartygsnamnet: 

Braheborg. På 
så sätt knyter vi 
an till historien, 
Braheborg var 
den allra första 
vägfärjan på Vi-
singsöleden.
Vidareutbild-

ningen i ecoshipping fortsätter. Vi räk-
nar med att alla befälhavare ska ge-
nomgått simulatorn i Norge innan 
årets slut. Redan nu kan vi läsa effek-
ter, med minskad förbrukning av diesel. 
Bra för miljön och bra för ekonomin.

Testet med eldrivna linfärjor via ka-
bel, kommer att fortsätta och utvärde-
ras och förhoppningen är naturligtvis 
att fortsätta med fler linleder.

Hur går det med varven? Tenö är 
sålt och affären slutförd, vi väntar bara 
på själva övertagandet. När det gäller 
Fridhem är vi inne i slutförhandlingar 
med presumtiv köpare och kommer 
troligen att kunna teckna köpeavtal de 
närmaste veckorna. Med varven i ny 
regi ställs krav på att vi slipar oss som 
inköpare. Vi har även inlett diskussio-
ner kring hur reservdelar ska förvaras 
effektivt.
Lev väl och kör försiktigt! 

Berth Pettersson är en av befäl-
havarna på Tynningöleden  
Foto: Kasper Dudzik

 3 Poolen – i väst och öst Olika, men båda 
  behövs för att verksamheten ska fungera

 5 Film fångar framtidens färjejobbare

 6 Färjebilagan – nytt avtal

 7 Ny organisation Ett år har gått

 8 Sjöloggen Braheborg med mera

 9 Utkiken Hört, sett och läst om 
  Färjerederiet

 10 Premiär Nu är Tynningöleden igång

 11 Räkna med radar

 11 Stopp för kontanter Ekeröleden 

12  På sluttampen Sjömanstatueringar

2013 - nytt år 
nya utmaningar

SJÖVÄGEN ÄR TRAFIKVERKET FÄRJEREDERIETS INTERNTIDNING 
”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Färjerederiets vision. Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och för-
valtar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. Nyskapande, lyhörda 
och helhetssyn är våra värderingar. Ansvarig utgivare: Ingrid Jarnryd. Redaktör: Erika Andersson. Medverkande i detta num-
mer: Erika Andersson, Annica Gustafsson, Ingrid Jarnryd, Fredrik Skeppstedt, Kasper Dudzik, Christiaan Dirksen, Göran Leve-
rud, Lasse Hahn, Jonas Lundin. Design och layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: E-print Omslagsbild: Göran Utbult Foto: 
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”Vi kontrollerar att alla 
kostnader kommit på 
rätt ställe.”

Poolen

Sjömanstatueringar på museum. 
Foto: Sjöhistoriska museets arkiv
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Aldrig mötas de två, sägs det om öst  
och väst. Och visst skiljer sig våra 
pooler på väst- och östkusten åt på 
en del sätt. Men det finns likheter 
också, båda behövs för att verksam-
heten ska fungera.

På västkusten har poolen funnits länge 
och är väl inarbetad. På Östkusten är 
fenomenet lite nyare och man arbetar på 
ett annat sätt, till exempel när det gäller 
schemaläggningen. I väst är det Dagny 
Andersson som sköter poolens personal-
planering. 
– Poolen har funnits sedan Hedenhös och 
jag har jobbat med den på heltid sedan 
1996. Den är väl fungerande, men har för-
stås utvecklats med tiden.

När Sjövägen besöker Dagny i Göteborg 
ringer hennes telefon titt som tätt. En 

medarbetare i poolen vill åka på semes-
ter och undrar om det går att ordna trots 
kort varsel och en annan som i god tid vill 
försäkra sig om ledigt till hummerfisket i 
september.

De som arbetar i poolen på Västkusten är 
fast anställda, men får sitt schema månad 
för månad. När någon av de fast anställda 
som arbetar på så kallad fast vakt är sjuk 
eller behöver vara ledig fördelar Dagny 
Andersson ut arbets-
passen bland medar-
betarna poolen och 
vid behov på timan-
ställda. 
– Ny teknik har för-
enklat mitt arbete. 
Före mobiltelefoner-
nas tid hade jag tele-
fonnummer till hem-

met, föräldrar, flickvänner, garaget och 
jag vet inte vad och fick ringa runt för att 
få tag på folk. Nu har jag ett mobilnum-
mer som jag alltid når medarbetarna på.

På Östkusten är ”poolarna” också fast 
anställda, men har ett fast schema med 
sju dagars arbete följt av sju dagars ledig-
het. 
– Jag vet att jag ska arbeta varannan 
vecka, men inte var, säger Kalle Schubert, 
befälhavare i poolen på Östkusten, som 
just denna dag kör Nina på Vaxholmsle-
den. 
– Det är charmigt och fritt, men begrän-
sar mina möjligheter till planering en 
aning. Om jag jobbar ett pass på Gräsö-
leden är det 15 mil att köra enkel väg, då 
blir det inte mycket kvar av dygnet efter 
arbetsdagens slut. Fast omväxling förnöj-
er och mig passar det att jobba så här. 

”Med varven i 
ny regi ställs 
krav på att vi 
slipar oss som 
inköpare”

12

11

Dagny Andersson

Foto: Kasper Dudzik 
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För att allt ska fungera krävs ordning och 
reda. Med utsikt över färjeleden i Svane-
sund har chefen för distrikt Orust, Jörgen 
Sandström, sitt kontor och här planerar 
han arbetet på sina leder. 

– Excelarken 
i verksam-
hetssyste-
met är grun-
den för vår 
planering, 
men sedan 
matas allt in 
i Heroma. 
Jag var stor 
motståndare 
till Heroma 
i början, nu 
tycker jag att 
det är den 
bästa uppfin-
ningen sedan 

diskmaskinen, säger Jörgen Sandström 
med ett leende.

På Svanesundsleden kör Kent-Åke 
Bernhardsson Venus. Han har en vanlig 

bakgrund för medarbetarna på Västkus-
ten, 30 år som fiskare, varav 20 år med 
egen båt. Därtill 11 år som befälhavare på 
tankfartyg och några år vardera på Göta 
kanal och i Öresund.  
– Till våren har jag arbetat fyra år i rede-
riet. Jag visste att det skulle bli pensions-
avgångar och sökte mig hit, först som 
timanställd och nu i poolen. 

Möjligheten att rekrytera personal är ock-
så en sak som skiljer öst och väst åt. På 
Västkusten är det vanligt att man börjar 
i rederiet som timanställd för att sedan 
bli fast anställd och tillhöra poolen. Till 
sist nås målet: att få en fast vakt på en led. 
Göran Utbult, distriktschef för Hönöle-
den började själv en gång i poolen med 
sikte på anställning i Färjerederiet. 
– Vi behöver inte annonsera, vi får spon-
tanansökningar och anställer några som 
sommarvikarier. Efter sommaren gör vi 
en utvärdering och några blir kvar som 
timanställda som så småningom går över 
till poolen, säger Göran Utbult.

På Östkusten är verkligheten en annan 

Fakta  Poolen

Västkusten
Personalplanerare: Dagny Andersson 
Antalet anställda varierar mellan 20-25 
 Nordpoolen: Norra Bohuslän, Orust
Sydpoolen: Södra Bohuslän, Hönö
Östkusten
Personalplanerare: Calle Cederlund och  
Carina Nordlund 
Poolen Norra/Södra Roslagen 12 anställda 
Poolen Mälaren/Mellansverige 6 anställda

 Det är att-
raktivt att jobba 
i poolen, det 
finns till och 
med dom som 
har gått från en 
fast anställning 
på en led till 
poolen”

med konkurrens från bland andra Wax-
holmsbolaget, Strömma och många andra 
rederier om personal. Det är attraktivt 
att jobba i poolen, det finns till och med 
de som gått från fast anställning på en led 
till poolen. 
– De har kanske jobbat länge på en led 
och vill ha lite mer variation, säger Calle 
Cederlund som är personalplanerare. 

TEXT: ERIKA ANDERSSON 
FOTO: KASPER DUDZIK

Kent-Åke Bernhardsson arbetar i 
poolen på Västkusten. Oftast kör 
han dock Venus på Svanesunds-
leden.

Jörgen Sandström planerar 
ledernas arbete i verksam-
hetssystemet.

Vilka egenskaper krävs för att passa för 
jobbet ombord? Vilken utbildning behö-
ver en distrikttekniker eller en befälhava-
re? För den som är nyfiken på färjejobbet 
är frågorna många. Nu produceras en film 
som vill svara - och samtidigt skapa en 
härlig känsla kring vårt uppdrag.

Rekrytering av nya medarbetare pågår 
ständigt. Det handlar om att täcka akuta 
behov och att se till att vi klarar semes-
terperioder och arbetstoppar. Men rede-
riet vill också fånga intresset bland sjö-
folk och yngre personer under utbildning. 
Trycksaker, webbinfo och mässor i all ära 
– men man vill förstås se hur det är att jobba 
ombord. Den känslan vill filmen få fram.

”Att jobba till sjöss och bo hemma” är 
arbetsnamnet på filmen. Just det argu-
mentet lyfter fram en unik fördel i vårt 
rederi. Utveckling av miljöanpassad tek-
nik för sjöfarten är ett annat argument för 
rederiet. Att visa på ny maskinteknik och 
viljan att ligga i framkant när det handlar 
om tekniska lösningar, är också viktigt. 

”Framtidsrederiet” satsar på att bygga 
nya fartyg och uppgradera färjelägen. Vi 
vill också visa att servicekänsla är viktig 
hos oss. Liksom möjligheten att utvecklas 
yrkesmässigt. Lyckas vi med att spegla den 

Film fångar 
framtidens färjejobbare 

yrkesskicklighet och stolthet som finns i 
rederiet, då blir informationen intressant 
för blivande arbetskamrater.

Filmen spelas in i miljöer på västkusten 
och östkusten, förhoppningsvis också en 
glimt av Visingsöleden. Det blir intervju-
er av befälhavare fri/lin, distrikttekni-
ker, motorman/matros och distriktchef 
– samt kommentarer från rederiets perso-
nalfunktion.

Filmproducent Mats Björklund står för 
produktion, filmning och intervju. Han  
                                      känner väl till rederiet  

efter att ha producerat vår miljöfilm 2011. 
– Rederiet har en stor fördel i och med 
de fantastiska miljöer ni verkar i. Det är 
naturskönt, det är ett uppdrag som är 
väldigt viktigt för era resenärer – och 
ni är dessutom proffsiga på det ni gör. 
Sedan är jag själv från Västkusten och 
älskar båtlivet.

Filmen kommer att användas på många 
sätt, på rekryteringsmöten och mässor. 
Den kan användas vid besök på skolor 
eller i de sammanhang där Trafikverket 
presenterar sig. Kanske du själv kan ha 
nytta av den, när du berättar för vänner 
och bekanta om ditt jobb. 

INGRID JARNRYD

Filmen är ännu på planerings- 
stadiet. Bilden är ett montage med foton ur  
den kommande rekryteringsbroschyren. Foto: Kasper Dudzik
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FÄRJEREDERIET och arbetstagarorganisa-
tionerna har kommit överens om en över-
gång till OB per timme. Arbetsgivarens 
huvudmotiv till förändring är rättvise-
skäl. Att de som verkligen arbetar obekväm 
arbetstid ska få ersättning.

Ett annat skäl är att det nu adminis-
trativt går att beräkna tim-OB i Heroma, 
eftersom samtliga leder sedan årsskiftet 
använder sig av lönehanteringssystemet.

Heroma kommer med automatik räk-
na ut så att rätt ersättning utbetalas om 
arbete utförts på obekväm arbetstid (OB), 
vilket gör att lönehanteringen blir enk-
lare för alla. OB-ersättning kan endast 
erhållas då man arbetat obekväm arbets-
tid. Förändringen i avtalet trädde i kraft 
den 1 januari 2013.

Under många år erbjöds sjögående per-
sonal ett fast skifttillägg. Detta blev en 
form av allmän ersättning oavsett om 
man arbetat obekväm arbetstid eller inte. 
Detta var inte arbetsgivarens syfte från 
början.

Färjerederiets avtal för sjögående per-
sonal löpte ut den 30 november 2011. Par-

terna var under förhandlingen överrens 
om att det gamla avtalet skulle gälla fram 
tills en ny överrenskommelse hade träffats.

Förutom justeringar i avtalstexten har 
parterna tagit bort paragrafer som inte 
längre används eller som redan finns i 

Trafikverkets 
huvudavtal 
(TRV-AVA). 
Parterna har 
även gjort 
marginella, 
men för med-

arbetaren något mer fördelaktiga anpass-
ningar i beräkningsformler, som bland 
annat påverkar övertidsersättning och 
beräkningar för tillfällig personal.

I samband med övergången till tim-OB 
kommer de medarbetare som var tills-
vidareanställda den 31 december 2012 
erhålla 150 kr per månad som betalas ut 
till Kåpan Extra. Redovisningen av de 
150 kronorna kommer tydligt att framgå 
i lönespecifikationen plus en extra bonus 
på ca 7,50 kr/mån om ersättningen kvar-

står som en utbetalning till Kåpa Extra. 
Lönetillägg redovisas alltid i efterskott 
och kommer därför inte att synas i löne-
specifikationen förrän den 25 februari 
och därefter varje månad.

Det finns också en valmöjlighet att 
istället lägga ersättningen direkt på 
månadslönen men då försvinner bonusen 
på ca 7.50 kr/mån samt att löneskatt till-
kommer. De medarbetare som väljer att 
lägga ersättningen på månadslönen ska 
kontakta Färjerederiets lönehandläggare 
på Trafikverket.

För att ytterligare underlätta övergången 
har Trafikverket i sitt huvudavtal (TRV- 
AVA) ökat ersättningen för tim-OB med 5 
kronor, vilket framgår av beloppsbilagan.

Med den förändringen anpassar vi oss 
mer till Trafikverkets huvudavtal, men 
framför allt till övriga branscher med 
dygnet-runt-verksamhet. Det nya avta-
let för sjögående personal ingår som en 
bilaga i TRV-AVA och kommer inom kort 
uppdateras och finns då att hämta på  
Trafikverkets webbplats. 

GÖRAN LEVERUD

DET HAR NU gått ett år sedan vi införde 
vår nya modernare organisation. Syftet 
med förändringen är att skapa ett rederi 
med gemensam struktur och ordning, 
underlätta verksamhetsstyrningen och 
öka effektiviteten i rederiet.

Hur långt vi kommit varierar både mel-
lan och inom distrikten. Vissa har kom-
mit långt i att fördela och åta sig arbets-
uppgifter och ansvarsområden, andra har 
börjat och känna sig för. Under 2013 är 
det därför fortsatt full ahead för att införa 
den nya organisationen och nya arbets-
sätt.

De som upplevt störst förändring är 
distriktscheferna som förväntas gå från 

en ”förmansposition” till en chefspo-
sition. De ingår numer i rederiets led-
ningsgrupp och är tydligt arbetsgivarens 
representant. Vi ställer nya, höga krav på 
cheferna, men stöttar samtidigt med kom-
petensutveckling inom ett antal områden.

Kraften och effektiviteten i den nya orga-
nisationen kommer från att alla medarbe-
tare ges möjlighet att ta ett större ansvar 
och utvecklas i sitt dagliga arbete. Ju fler 
som har chansen och viljan att bli ännu 
mer mångsidiga, desto effektivare blir 
rederiet. Vi får en trivsammare arbets-
plats och kan känna yrkesstolthet. För att 
nå dit är utvecklingen av ledarskap och 

medarbetarskap det allra viktigaste. Che-
ferna fokuserar på att leda, fördela och 
följa upp arbetet, motivera och inspire-
ra. Vi går från detaljstyrning till att ha en 
övergripande ledning.

Den dagliga driften och förvaltningen blir 
ett självspelande piano där besättning-
arna löser problem och administration 
självständigt, ungefär som ett handels-
fartyg. På så sätt frigörs tid för att jobba 
framåt, i den riktning som de strategis-
ka målen (MMI; NKI; Lönsamhet, Miljö) 
pekar. 

STAFFAN ERIKSSON Huvudmotiv 
till förändring 
är rättviseskäl”

Ett år med nya organisationen 

MEDARBETARE  
SOM PENSIONERAS 
Börje Hamnsjö, befälhavare fri, Gullmarsleden, 
28 februari

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 
DECEMBER
Karin Åslund, befälhavare fri, Furusund
Hannu Telvik, befälhavare fri, Gräsö

JANUARI
Carl-Johan Olofsson, befälhavare fri, 
Poolen, Hönö
Tomi Bergman, befälhavare lin, Malö

FEBRUARI
Mikael Wennberg, m/m Furusund
Tobias Carlsson m/m Hönö
*maskinst/matros

GRATTIS!
50 år
Michael Karlsson, befälhavare 
frigående färja, Hönöleden, 11 mars

60 år
Torsten Andersson, befälhavare 
frigående färja, Ljusteröleden,  
1 mars

Den nya ”Färjebilagan” 
gäller från 1 januari 2013.

 De som upplevt 
störst förändring 
är distriktschefer-
na som förväntas 
gå från en ”för-
mansposition” till 
en chefsposition”
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Nya ”Färjebilagan” klar
Mer rättvisa med OB per timme
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  Braheborg är planerad att tas i 
trafik 2014. Namnet är hämtat från 
den allra första vägfärjan som trafike-
rade leden. 
– Den första Braheborg öppnade för 
en modern och transportslagsövergri-
pande trafikled över vattnet. Nu ska-
par vi framtidens färja som tar avsats 
i traditionen och siktar mot framtiden, 
säger Anders Werner, rederichef.

Den första Braheborg har gjort en 
stor insats i svensk färjehistoria. Hon 
byggdes i Danmark 1931 och fick nam-
net Femøsund. Efter flytt 1954 togs 

hon i tjänst 
som den all-
ra första fär-
jan i reguljär 
trafik mellan 
Gränna och 
Visingsö och 
fick då nam-

net Braheborg. När den första kom-
munala färjan kom 1960 blev Brahe-
borg “arbetslös”. Redarna bröderna 
Harrysson lät då bygga om Braheborg 
till doubel ended färja. Därefter gick 
man till Lysekil och öppnade den för-
sta färjeleden över Gullmarsfjorden 
1961. Braheborg döptes om till Gull-
marsfärjan.

Förslaget att döpa den nya Visnings-
öfärjan till Braheborg kommer från 
Janne Moberg som har 40 års erfa-
renhet från Visingsötrafiken. Nam-
net prövades mot några andra förslag, 
men ledningen och personalen på le-
den kom fram till att Braheborg var 
det bästa.

– Vi tyckte att det var trevligt att ha 
namnet Brahe i någon form, säger di-
striktschef Jonny Ödeen.  

”Vi tyckte att 
det var trevligt 
att ha namnet 
Brahe i någon 
form”

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  Färjerederiet har avbrutit utredningen om 
att införa linfärja på Gräsöleden. Förra året 
undersöktes förutsättningarna för en lindri-
ven vägfärja i samma storlek som de frigå-
ende färjor som nu trafikerar leden. Motive-
ringen var i första hand miljöhänsyn då en 
linfärja förbrukar mindre bränsle.

Skälet till att utredningen stoppas är att 

Transportstyrelsen kräver större bemanning 
på den tänkta linfärjan, jämfört med rede-
riets övriga lindrivna fartyg. Det innebär att 
investeringen inte kan finansieras inom re-
deriets ramar. Kostnaden för trafiken blir 
helt enkelt för stor. Däremot fortsätter ut-
redningen kring en möjlig flytt av nuvarande 
färjelägen. 

Nya Visingsö-
färjan döps till 
Braheborg
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Utredning om linfärja 
på Gräsöleden stoppad

”Kvinna gick igenom isen - räddades av 
färja
En kvinna gick vid 10:30-tiden idag ige-
nom isen på Mälaren mellan ön Estbröte 
utanför Ekerö och Vårberg i södra Stock-
holm. Polis och räddningtjänst larma-
des till platsen men då hade kvinnan re-
dan plockats upp av färjan som trafikerar 
Slagsta-Ekerö.”
Sveriges Radio Stockholm 3 februari

”Gotlands biskop vill ha kyrklig färje-
protest
Trafikverkets aviserade möjliga föränd-
ringar av färjetrafiken till Gotland har 
upprört många av öns invånare. Nu ut-
trycker även kyrkan sitt missnöje.” 
Sveriges Radio Gotlandsnytt 30 januari

”Isvägar billigare
Lång vinter är bra. Nu är snart alla isvä-
gar i Jämtland igång för säsongen. Det är 
välkommet för alla pendlare och turister. 
Och för alla skattebetalare är det också 
ekonomiskt bra med så lång och kall vin-
ter som möjligt.” 
Sveriges Television 21 januari

”Öppnar för nya Tynningöleden
Skjortorna, skyltarna, tidtabellerna – ta 
till och med färjan är ny. Men leden är 
densamma, liksom personalen och pas-
sagerarna.”  
Skärgården 17 januari

”Holmöfärjan får isbrytarhjälp
Isbrytaren Ale har brutit is i Byviken på 
Holmön, för att göra det möjligt för fär-
jan att återuppta trafiken i eftermiddag. 
Nu har trafiken återupptagits igen.” 
Västerbottens-Kuriren 11 januari

”Landets tystaste färja
Kontakt, sladdvinda, kabel – och drygt en 
miljon kronor. Det var allt som behövdes 
för att göra Trafikverkets färja i Ham-
burgsund till Sveriges tystaste. Nu är 
målet att införa eldrift över hela landet.”
Göteborgs-Posten 9 januari

”Färjeleden i Avan har stängts
Färjesäsongen i Avan är över. Trafikver-
ket meddelar på torsdagen att isvägen 
vid färjeplatsen är öppen för fordon med 
en totalvikt på upp till två ton.” 
Norrbottens-Kuriren 3 januari

Nya affischer på väg 
till din ledstuga!

  Under 2012 trädde vår nya organisation 
i kraft. För att vi själva skulle lära oss hur vi 
är indelade så togs en affisch på temat fram. 
Nu har indelningen av distrikten ändrats en 
del och därför är det dags för nya affischer. 
Formatet är 70x100 cm – ett standardfor-
mat. Affischerna kommer till ledstugan un-
der februari. .

NYTT DATUM FÖR  
ÖVERTAGANDE AV TENÖ

  Som tidigare meddelats har Färjerederiet sålt 
Tenö varv. Köpet är klart, men den nya ägaren 
tar över verksamheten från och med den 1 april 
2013, istället för vid årsskiftet som var den ur-
sprungliga planen.

När det gäller Fridhems varv pågår slutför-
handlingar med potentiell köpare och troligen 
kommer köpeavtal att kunna tecknas inom de 
närmaste veckorna. Gamla Braheborg Foto ur Janne Mobergs samlingar

Personal sökes
  Nu annonserar Färjerederiet efter perso-

nal inför sommaren. Annonserna finns på 
Trafikverkets webbplats, Arbetsförmedling-
en, tidningarna Sjöfartstidningen och Sjöbe-
fälen. 

Befälhavare
Motorman/Matros
Till distrikt: 
Stockholm
Södra Roslagen
Norra Roslagen
Mellansverige
Läs mer om våra lediga tjänster 
www.trafikverket.se/jobb

Nu söker vi sommar-
personal till följande 
tjänster:

18 420
fakturor bokfördes av  

Färjerederiets ekonomiavdelning 
under 2012

  Den nya Visingsöfärjan Braheborg börjar 
allt mer ta form i dockan i Huskvarna. Högst 
upp ligger det som ska bli övre passagerar-
salong på tvärs i väntan. Den kommer att 
vridas rätt när underbyggnaden är klar.  

Pikarna har ännu inte monterats i ändarna 
och fler bitar kommer att levereras under 
våren, bland annat styrhytt, apparatrum och 
bogvisir. 

Braheborg växer fram  Foto: Kasper Dudzik

NU KOMMER EN NY  
VERSION AV SHAREPOINT

  Under våren 2013 kommer hela 
Trafikverket att uppdatera sitt In-
tranät. Detta innebär att man går från 
Sharepoint 2007 till Sharepoint 2010. 
Färjerederiet är först ut och har satt 
ett preliminärt datum för uppgrade-
ringen under helgen den 2-3 mars. 
Denna helg kommer det vara risk för 
störningar.

För den vanliga användaren innebär 
det ett litet förändrat utseende med 
några nya knappar inklusive funktio-
ner. Bland annat kommer sökfunk-
tionen bli avsevärt bättre än i dag. I 
skrivande stund genomför nu adminis-
trationen och distriktscheferna en ut-
bildning i den nya miljön. 
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till Kerstin Jägnebrant, Lena 
Ring och Gittan Riksberg
Ekonomiavdelningen

Ni verkar ha det hektiskt inför årsbokslu-
tet. Vad gör ni på Ekonomiavdelningen? 
– Vi kontrollerar att alla kostnader kommit 
på rätt ställe. Vid månadsbokslut kan vi 
flytta kostnader till annat kostnadsställe 
även sedan vi stängt den månaden, men 
vid årsbokslutet stängs föregående år helt 
och vi kan inte rätta fel efter det.

Vad är det som ska vara rätt? 
– Kostnader ska bokföras på rätt månad 
och rätt år. Om till exempel bunker levere-
ras till en färja strax före årsskiftet måste 
vi få veta det och periodisera, de vill säga 
boka upp kostnaden på år 2012 innan vi 
fått fakturan.

Vad är det mer ni kontrollerar? 
– Att fakturorna bokförts med rätt moms 
och rätt kontering. Exempelvis omfattas 
rederiet av omvänd skattskyldighet när det 
gäller byggtjänster på land och i vatten, 
men inte på färjorna, det innebär att vi ska 
deklarera och betala momsen i de fallen.

Är allt klart efter det? 
– Nej, vi har en andra stängning med upp-
gifter som inte är klara precis vid årsskif-
tet, till exempel timlön för arbetad tid i 
december.

Vad händer sedan med resultatet när 
allt är klart? 
– Resultatet bokslutsmaterial som gran-
skas av externa revisorer. Alla chefer ana-
lyserar och kommenterar sina resultat för 
föregående år. Anders Nordqvist sam-
manställer en årsredovisning som presen-
teras för och godkänns av rederiets in-
ternstyrelse.

PÅ FÄRJELEDEN Om nöjda kunder

I NÄSTA NUMMER:

  Behörighetsregler
  2012 så gick det

SNABBA 5 

VÅRA AFFÄRER lönsamhet

 

Sedan den 1 januari 2013 kan inte rese-
närerna på Ekeröleden betala biljetter-
na kontant. Avgiften för resan betalas 
hädanefter i automater eller med sms. 

Biljetterna köps med betalkort i auto-
mater i färjelägena vid Jungfrusund och 
Slagsta eller med sms. I och med kontant-
stoppet minskas transporter och admi-
nistration. Systemet med sms-biljetter 
har testats sedan i augusti.

– Det nya systemet har fallit väl ut. Vi 
ökar säkerheten och effektiviteten och 

Ett nytt system för trafikräkning med 
radar har testats på vid färjeläget på 
Hönöleden med goda resultat.

En radarsensor räknar de fordon som 
åker med färjan och klassificerar dem 
efter tre längder: 0-6 m, 6-15 m samt 15 m 
och uppåt. Högt placerad klarar radarn 
att räkna fordon i flera filer samtidigt och 
ser över höga fordon. Radarräkningen är 
tänkt att komplettera volymräkningen för 
de vanligaste fordonstyperna i den manu-
ella trafikräkningen.

Radarsystemet testades vid tre tillfäl-
len på Pinans färjeläge Hönöleden under 
november 2012. Efter testperioden utvär-

inom sex månader kommer all biljetthan-
tering att ske elektroniskt, då blir det även 
möjligt att köpa klipp- och periodkort via 
internet, säger Michael Lindqvist, Färje-
rederiets it-strateg. 

Enligt distriktschef Ted Thulin har det 
nya systemet tagits emot väl av resenä-
rerna. 
– Folk är positiva, jag har inte fått några 
klagomål på hur systemet fungerar. 

Stopp för kontanter på Ekeröleden

derades resultaten och jämfördes med 
övriga sätt att räkna fordon. 
– I jämförelse med induktionsslangar i 
marken och manuell räkning är radarn 
mycket tillförlitlig, säger Michael Lind-
qvist, Färjerederiets it-strateg.

Nästa steg är att upphandla radarsyste-
met. 
– Så fort vi får besked om att finansiering-
en är klar går vi igång med upphandling-
en. Tanken är att systemet ska finnas på 
alla leder omkring år 2016 och Kornhall 
blir i så fall först ut att få systemet instal-
lerat, säger Michael Lindqvist. 

Testet med  
radarräkning föll väl ut

Nu är premiärturen avklarad och Tyn-
ningöleden är en allmän led och ingår i 
Färjerederiet. Klockan 07.00 på nyårsda-
gen 2013 gick den första turen, tre bilar 
åkte med färjan Nora till Norra Lagnö på 
Värmdö.

För att presentera Färjerederiet för 
Lagnö- och Tynningöborna var ett öppet 
hus planerat till den 11 januari, men väder-

MEDARBETARE PÅ  
TYNNINGÖLEDEN

Per-Olof Emeryd, m/m

Petri Piitulainen, m/m

Daniel Willbjer, m/m

Lars Wennerqvist, m/m

Jacob Svensson, m/m

Bo Andersson, befälhavare fri

Nils Brandberg, befälhavare fri

Hasse Hagström, befälhavare fri

Berth Pettersson, befälhavare fri

*m/m – maskinist/matros

Vaxholm-Tynningö: 
Medarbetare från Vaxholmsleden övar tilläggning 
på Tynningö med färjan Nina. I nödsituationer nat-
tetid ska Vaxholmsfärjan vid behov kunna trans-
portera utryckande fordon. Foto: Lasse Hahn

gudarna satte stopp vid det tillfället. Tan-
ken var att resenärer och boende vid leden 
skulle få möjlighet att träffa ledning och 
medarbetare från rederiet över en kopp 
kaffe. Ett nytt öppet hus planeras nu istäl-
let till efter påsk.

Samtidigt med trafikstarten pågår bygg-
arbeten på Lagnösidan. (Se även artikel i 
SJÖvägen nr 2-2012)

Tynningöleden har ingen nattrafik, så 
ser beställningen ut från Trafikverket. 
Vid nödsituationer ska Tynningöborna 
ringa 112 och vid behov ska Vaxholms-
färjan kunna köra utryckningsfordon till 
ön. Medarbetare från Vaxholmsleden har 
övat att köra till Tynningö och lägga till. 

Färjan Nora trafikerar nu Tynningöleden 
i Färjerederiets tjänst. Här på väg från 
Tynningö mot Norra Lagnö.  
Foto: Kasper DudzikNu är trafiken på 

Tynningöleden igång
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