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A: Hallå Alfred hur har du det sen sist ve 
träffades?
B: Jo tack det strular o går. Men hur har du 
det då, har du fått nån hummer i tinera?
A: Har du hört en feskare som ä nöjd, ve har 
gjort den sämste hummerpremiären nånsin.
B: Säger du dä. Ve ä faktiskt rektigt nöjda. Dä 
ä änna bättre än i fjol. Men du ä la mer inom-
skärs än vi ä?
A: Ja dä stämmer, dåligt dåligt. Men jag va 
mä om e trevlig resa i höstas. Jag va på ”eko-
driving” i Norge.
B: Ja hörde nåt om dä. Men ve matroser o 
maskinare har ju inte fått åka på dä ännu. 
Men hur va dä då?
A: Jo mycke givande. Trevligt o lärorikt ve 
körde i simulatorn mä ”Svanhild” på Björköle-
den. Kan du begripa ve lyckades köra frå Var-
holmen te Björkö, på sex minuter, o dä tog tre 
kilo bränsle. Men när ve körde fullt (ambu-
lanskörning), så körde ve på fyra minuter o 
dä tog nära nio kilo bränsle.
B: menar du dä va dä sådan skillnad. Ja då får 
en änna tänka på hur en höller spakarna näs-
te gång en kör.
A: Ve tjäna två minuter o dä tog nästan tre 
gånger så möt bränsle. Jag tycker att alla 
borde få åka. Dä vore perfekt om alla nybör-
jare feck börja mä en sån kurs.
B: Ja läste du i sjövägen för en tid sen att 
t.o.m. augusti har vi ölagt diesel för över 47 
miljoner.
A: Ja jag lästet. Men dä finns ju så möt an-
nat o göra också. Ve legger mä fem maski-
ner i gång på lågtrafik och i lägena. Detta ä ju 
inte bra när vi vet att dä finns annan moder-
nare teknik.
B: Jag håller mä däg. Finns dä inte ett rederi i 
Önnered där du har bott som har oljetankers 
mä ”dieselelektrisk” drift?
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Hummerns skal är oftast svart eller i mycket sällsynta fall blå, vid kokning blir hummern röd.  
En hummer kan bli över femtio år gammal. Foto: Mostphotos.com
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A: jo dä stämmer. Dom har två båtar mä den 
drivninga. O dä fungerar perfekt. Dom tryck-
er bara på gasen o sen kopplas den ene mo-
torn i efter den andre. Allt fungerar automa-
tiskt, ve tomgång kör de mä bar en maskin.
B: Ja dä låter la som ve också borde satsa på 
i rederiet. Nej nu får jag skynda mäg hem, i 
kväll ber dä hummer te kvällsmat.
A: Ja skryt lagom tänk på oss som inget får. 
Jag bar sköjar ve har allt fått så pass att ve 
har smakat hummer ve också.
B: Ha dä gött August vi hör o ses. 
A: Lev väl o ät försiktigt.  

GunnAr FhAGer
BeFälhAvAre Björköleden

Ordlista 
drivninga –drift 

däg – dig 
höller – håller 

Mäg – mig 
rektigt – riktigt 
Sköjar - skojar 

ve – vi 
ölagt - använt

Hallå! SJÖvägen är Färjerederiets interntidning!  
Ta med dig ditt eget exemplar av SJÖvägen hem 
och läs! 
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

SJÖVÄGEN MINNS ÅRET SOM GICK

bästa medarbetare, ett år går så oer-
hört fort och snart har vi tillryggalagt 
ytterligare 365 dagar.

Väder har vi haft de senaste veck-
orna, däremot är det svårt att beskriva 
vilket, för det verkar som om det skiljer 
sig ganska väsentligt beroende på var i 
landet och det kan dessutom vara sto-
ra skillnader på relativt korta avstånd.

För närvarande i Vaxholm har vi vä-
der som passar 
mig med tan-
ke på årstiden, 
växlande mol-
nighet och 5-6 
grader varmt, 
gröna vintrar 
är min melodi. 
Men bara några 
meter bort här 
på kontoret så 

vet jag att det finns några som dröm-
mer om Bing Crosbys gamla slagdänga 
”White Christmas”.

När jag läser texten ”Året som gått” 
blir jag glad och upprymd, tillsammans 
har vi i Färjerederiet åstadkommit en 
verksamhet som man utan tvivel och 
skrupler gärna berättar om och dessut-
om med stolthet.

Vad vore Färjerederiet utan all perso-
nal, ja jag behöver väl knappast svara 
på den frågan för det är väl ganska gi-
vet. Vi lyfter på hatten och konstaterar 
som så många gånger förr att vi är rätt 
ute och har en fungerande verksamhet 
med bra siffror.

Utmaningarna inför 2014 är minst 
lika stora och jag är säker på att Fär-
jerederiet kommer ta ytterligare steg 
mot toppen. För några år sedan skrev 
jag att vi skulle bli världsmästare i Fär-
jedrift och jag tror att vi är där, men 
även världsmästare förbättrar sina re-
sultat och sätter nya mål vilket vi också 
ska göra.

Stort tack till Er alla för 2013, jag ser re-
dan fram emot 2014 tillsammans med er.

God jul och gott nytt år
Lev väl och kör försiktigt! 

Ellen Strandberg, ny chef för distrikt Södra 
Roslagen.
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”jag började till sjöss 
1986 och har seglat i 
alla däcksbefattningar.”

2013 – en återblick

Magnus Gislason gör examens 
arbete om våra avvikelser.

14

nu lämnar vi snart 2013 bakom oss, 
det har varit ett händelserikt och 
spännande år för Färjerederiet på 
många sätt. 

Det nya året inleddes med en premiär, 
bara några timmar in på det nya året gick 
den första turen på Tynningöleden i Fär-
jerederiets regi. Klockan 07.00 på nyårs-
dagen avgick färjan Nora från Tynningö 
till Norra Lagnö med tre bilar ombord.

Söndagen den 3 februari blev en dag 
som Fredrik Meijer, Johannes Aradom 
och Malin Forell på Ekeröleden sent ska 
glömma. En kvinna hade gått igenom 
isen, bara en kilometer från färjeläget. 
Befälhavare Fredrik Meijer beslöt att gå 
dit med Pluto för att försöka rädda hen-
ne. Tillsammans med räddningstjänsten 
kunde de rädda kvinnan och en ambulans 
hämtade henne i färjeläget. Ekeröleden 
fick uppleva dramatik av annat slag när det 

nya betalsystemet infördes den 1 juli. Lan-
seringen var noga förberedd och 12 extra  
informatörer hade anställts för att hjälpa 
trafikanterna. Bara någon vecka före infö-
randet annonserade Ekerö kommun att 
betalningssystemet skulle skjutas upp. 
Det stämde inte, men annonsen skapade 
osäkerhet och medarbetare på färjeleden 
fick ta emot massor av frågor och kritik. 
Lösningen blev en mjukstart av systemet, 
och nu ett halvår senare är systemet mer 
inkört och trafikanterna har vant sig. 
Dessutom utvecklas systemet hela tiden, 
nu finns till exempel möjligheten att köpa 
och administrera sina biljetter på internet 
och få sitt biljettsaldo via sms.

Från och med september lev det fler kvälls-
turer på Nordöleden och det gjordes möjligt 
tack vare att Öckerö kommun och Trafikver-
ket delar på kostnaden för den utökade färje-
trafiken. Detta är det första exemplet i landet 
på att en kommun går in med delfinansiering 

av en allmän färjeled. Avtalet gäller till och 
med den 31 december 2015.

I maj fick Färjerederiet en ny teknisk chef, 
Fredrik Almlöv som då närmast kom från 
Transportstyrelsen. Fredrik Almlöv är 
civilingenjör i skeppsbyggnad, utbildad 
på KTH och framöver kommer han att ha 
titeln miljö- och teknikchef, då teknikav-
delningen förstärks med en tekniker med 
miljökompetens. På teknikavdelningen 
har byggena av de nya färjorna Braheborg 
och Saturnus varit i fokus. Allra mest i 
blickfånget har Braheborg som ska trafi-
kera Visingsöleden varit. Eftersom färjan 
skulle bli för stor att köras genom Göta 
kanal, hon har byggts i sektioner i Lett-
land och Finland och satts ihop i dockan i 
Huskvarna. Dessutom gjorde Braheborgs 
storlek att nya färjelägen behövde anläggas 
i Gränna och på Visingsö. Andra grund-
förutsättningar än de förväntade innebar 
förseningar av bygget, men de är nu snart 
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att vi är rätt 
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vI I rederIeT Om nöjda medarbetare

klara för besiktning. M/S Saturnus som ska 
sättas i trafik på Gullmarsleden nästa höst 
byggs också i Lettland och Finland.  

Färjerederiet är en resultatenhet inom 
Trafikverket och varje år, på vårkanten, 
presenteras resultatet i en årsrapport. I 
årets upplaga som gällde 2012 kunde kon-
stateras att rederiet har en god ekonomi 
och att omsättningen ökat från 593 till 
636 miljoner kronor.  Resultatet före skatt 
uppgick till 25 miljoner kronor vilket var 
något över våra budgetar och prognoser. 
Att vår färjeflotta blir äldre innebär att 
underhållskostnaderna stigit, under 2012 
satsade vi 115 miljoner kronor på under-
hållsåtgärder. Den årliga NKI-under-
sökningen visade ett positivt resultat, i 
genomsnitt är kundnöjdheten 78 procent. 
I Trafikverkets medarbetarundersökning 
fick Färjerederiet 63, samma MMI (moti-
verad medarbetarindex) som i mätningen 
som gjordes för två år sedan.

Det gångna året förde även med sig för-
ändringar i organisationen, dels slutade 
miljö- och kvalitetsschef Jim Milerud och 
dels gick Hans Söderqvist, fleetmanger, 
i pension. Nu är Staffan Eriksson ope-
rativ chef med ansvar för både besätt-
ningar och fartyg. DP-rollen och arbetet 

med verksam-
hetssyste-
met, VHS, har 
tagits över 
av Thomas 
Elwinger som 

därmed lämnat sin tjänst som distrikt-
chef för Södra Roslagen. Miljöansvaret 
övertas av teknikavdelningen och där 
pågår rekrytering av en rederiingenjör 
med miljöinriktning. Distrikt Norrlands-
kusten delades en period, men är nu åter 
ett distrikt bestående av Holmöleden och 
Hemsöleden och den nya distriktchefen 
Mats Nordström började den 1 december. 
Ett nytt distrikt bildades när Pool Rosla-
gen och Pool Mälaren/Mellansverige blev 
ett eget distrikt med namnet Pool Öst. 
Chef för det nya distriktet är Carl Ceder-
lund som även är bemanningsplanerare 
på rederikontoret. Under året har en ny 
rekryteringsfilm har tagits fram där någ-
ra medarbetare berättar om hur det att 
arbeta i Färjerederiet och den premiär-
visades under rederidagarna. En tryck-
sak till nyanställda om att jobba i rede-
riet togs fram på ostkusten, och den ska 
nu omarbetas för hela rederiet. I broschy-
ren finns viktig information samlad, den 

beskriver också hur medarbetarna ska 
förhålla sig i olika situationer och vad som 
förväntas av dem. 

En annan stor förändring 2013 var att Tenö 
varv såldes till ett konsortium bestående 
av Simrishamns Varv AB och Uudenkau-
pungin Työvene OY, Finland. Den 2 april 
överlämnades varvet till de nya ägarna 
vid en ceremoni med ett flaggskifte. Var-
vets nya namn är Tenö Varv AB. Färje-
rederiets andra varv, Fridhems varv, ska 

också säljas och där pågår försäljnings-
processen fortfarande.

Att berätta om Färjerederiet och vår 
verksamhet brukar vara väldigt populärt 
i massmedierna, så även i år. Bygget av 
Braheborg, fullt synligt precis intill E4:an 
i Huskvarna, har fått stor uppmärksam-
het under hela byggtiden, både lokalt och 
nationellt. Även nyheten om bygget av 
Saturnus fick stor spridning. I mars spela-
de Discovery Channels in en film om isvä-
garna på Storsjön. Filmen har visats i USA 

i programmet ”How Do They Do It” och 
visades även på rederidagarna.

Sociala medier är en annan viktig kanal 
för att berätta om vår verksamhet, via 
Trafikverkets sida på Facebook fick ett 
inlägg som handlade om en räddningsin-
sats på Ljusteröleden stor uppmärksam-
het. En av Trafikverkets medarbetare 
Andreas Nilsson fotograferade händel-
sen från ett passerande fartyg. Inlägget 
gillades av över 6700 personer och dela-
des vidare över 800 gånger, ett rekord för 

Trafikverket på Facebook. Glädjande nog 
skrev personen som blev hämtad senare 
på Facebook att hon nu var hemma och 
att allt gått bra.

I november fick alla tillsvidareanställda 
möjlighet att träffa kolleger och ledning 
under rederidagarna på Scandic Infra 
City i Upplands Väsby. Många medarbe-
tare framhöll den sociala biten, en chans 
att träffa och prata med nya och gamla 
kolleger och få tips och råd.

Ett år går fort, men ändå hinner det hän-
da så mycket och 2013 innehöll så mycket 
mer än det som fick plats i denna text. Nu 
går vi in i ett nytt år och där väntar far-
tygsdop, men också mycket annat, kända 
och okända utmaningar som vi förstås 
kommer att spegla i Sjövägen.  

erIkA AnderSSOn

God Jul och Gott Nytt År!

 en ny  
rekryteringsfilm 
har tagits fram”

Nytt biljettsystem på Ekeröleden  
Foto: Kasper Dudzik

 Kornhallsleden  
Foto: Kasper Dudzik

Isvägarna filmades av Discovery Channel  
Foto: Kasper Dudzik

Överlämningsceremoni på Tenö varv Foto:Erika Andersson

Rederidagarna Foto: Kasper Dudzik

Fridhems varv Foto: Kasper Dudzik

Många har följt bygget av Braheborg  
Foto: Kasper Dudzik

Vinöleden höjde sitt NKI  
Foto: Kasper Dudzik
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Den som har varit anställd i staten minst 
30 år får utmärkelsen för ”nit och redlig-
het i rikets tjänst”, NOR, och kan välja en 
av följande gåvor: ett armbandsur av guld, 
en graverad eller slipad skål eller en guld-
medalj. 

I år hade åtta av Färjerederiet kvalifi-
cerat sig för NOR: Richard Broman, Ljus-
teröleden, Ulf Frändberg, Visingsöle-
den, Kjell Konradsson, Svanesundsleden, 
Nils-Olov Lundqvist, Arnöleden, Gun-
nar Sundborger, Ljusteröleden, Jan-Inge 
Svensson, Ivöleden, Roger Wahlman, 

NOVEMBER
Fredrik Andersson
distriktsreparatör, Södra Bohuslän

niklas Blom
motorman/matros, Pool öst

DECEMBER
Mats nordström

Distriktchef, norrlandskusten

TILLSVIDAREANSTÄLLDA

PENSIONÄRER 

Hans Söderqvist
fleetmanager, rederikontoret,  
30 november

rickard Broman
befälhavare fri, Ljusteröleden,  
31 december

GRATTIS!

60 år
Lennart Andersson
reparatör, Fridhems varv 
21 januari 2014

reidar Bäck
befälhavare lin, Malöleden 
2 februari 2014

Tommy Werner
befälhavare fri, Håkanstaleden 
13 februari 2014

50 år
Jan Pernes
motorman/matros, Skenäsleden 
4 januari 2014

Péter Varga
motorman/matros,  
ekeröleden 
10 februari 2014

Stolta medarbetare, bakre raden: Roger Wahlman, Arnöleden, Nils-Olov Lundqvist, Arnöleden, Jan-Inge 
Svensson, Ivöleden. Främre raden: Göran Leverud, personalchef, representerade Färjerederiet, Gunnar 
Sundborger, Ljusteröleden, Richard Broman, Ljusteröleden, Bo Vikström, ordförande Färjerederiets intern-
styrelse, som också fick ta emot NOR denna dag. Foto: Kristina Baars Jonsson.

utmärkta medarbetare
NOR – nit och redlighet i rikets tjänst

Arnöleden, och Guy Österman, Furu-
sundsleden. Fem av dem reste till Bor-
länge för att ta emot utmärkelsen.

Ceremonin ägde rum den 4 december och 
då sammanlagt 68 av Trafikverkets med-
arbetare deltog. Generaldirektör Gunnar 
Malm delade ut gåva och diplom till var 
och en och därefter bjöds på en trerätter-
slunch med toast skagen, helstekt kalv-
filé och belgisk chokladtårta, på Romme 
Alpin, utanför Borlänge.  

Magnus Gislason, befälhavare på Vinöle-
den, studerar till sjökapten på yrkeshög-
skolan Novia i Åbo, Finland. Magnus är 
snart klar med sina studier och ska nu göra 
sitt examensarbete, han kommer då att 
titta närmare på Färjerederiets avvikelse-
system. Ämnet för uppsatsen har han valt 
i samråd med Mattias Bergsten, distrikt-
chef, och Staffan Eriksson, operativ chef.  

I sin undersökning kommer Magnus att 
se hur avvikelserna hanteras på åtta färjele-
der och intervjua ansvariga distriktchefer. 
– Jag har påbörjat faktainsamlingen, men 
i januari ska jag vara helt ledigt för att 

magnus undersöker  
våra avvikelser

Magnus Gislason gör sitt  
examensjobb i Färjerederiet.

Studenterna Viktor Stenkvist och Peter 
Larsson på sjöingenjörsprogrammet på 
Linnéuniversitetet kommer att göra sitt 
examensarbete för Färjerederiet. 

De ska utreda vilka för- och nackde-
lar som finns med en konvertering från 
dieselmotor med dieselelektrisk drift, till 
bränsleceller med elektrisk drift på lin-
färjan Tora.

Syftet är att göra en teoretisk bräns-
lecellskonvertering av Tora. Detta görs 
med hjälp av ritningar, tekniska beräk-
ningar och ekonomiska kalkyler. I sitt 
arbete kommer de att undersöka:
• vilken konvertering som blir mest lönsam 
med avseende på drift, underhåll och inköp
• vilka krav som ställs på besättningen med 
avseende på driften enligt Transportstyrelsen

• vilka bränslen som är lämpligast med 
avseende på regelverk och logistik.
• De ska granska och jämföra två typer 
av bränsleceller för att se vilken som är 
lämpligast/minst kostsam med avseende 
på drift, underhåll, inköp och bränsle-
kostnad. Bränslecellerna som jämförs är:

PEMFC (Proton exchange membrane 
fuel cell) som drivs av ren vätgas. Kän-
netecknas av kort uppstartningstid, låg 
driftstemperatur och cirka 60 procent 
verkningsgrad. Används kommersiellt 
som framdrivning av bussar och bilar i 
Europa och Nordamerika.

SOFC (Solid oxide fuel cell) som kan 
drivas med flera olika bränslen, bland 
annat naturgas och biogas. Känneteck-
nas av hög driftstemperatur, längre upp-
startningstid än PEMFC och cirka 60 

procent verkningsgrad, men kan hantera 
mer orena bränslen. Används kommer-
siellt som kraftaggregat iland till diverse 
industrier, används även på prov ombord 
på MT Viking Lady där den drivs av LNG.

I sitt uppdragsdirektiv skriver Viktor 
Stenkvist och Peter Larsson: ”Med höjda 
krav på utsläpp både nationellt och inter-
nationellt är bränsleceller ett alternativ 
för att minska utsläppen från fartygen. 
Trafikverkets linfärjor som alltid är i kon-
takt med land har därför goda förutsätt-
ningar för en konvertering eftersom logis-
tiken inte är ett problem, (till skillnad 
från ex. oceangående fartyg).”

Rapporten ska vara klar och presente-
ras i mars 2014.  

göra intervjuer och skriva på uppsatsen. 
Skolan har fyra krav på ett examensarbe-
te; det ska ge ny kunskap, främja arbetsli-
vet, lära den studerande något nytt inom 
ämnet och vara vetenskapligt skrivet, 
säger Magnus Gislason.

Magnus Gislason har tidigare läst till 
styrman på Novia och har tidigare bland 
annat arbetat som styrman på tankbåt.

När Magnus är klar med sitt examens-
arbete kommer Sjövägen att skriva om 
resultatet.  

TexT Och FOTO: erIkA AnderSSOn

Tora byggdes 2006 av Uudenkaupungin Työvene OY, Nystad, Finland. 
Hon trafikerar Adelsöleden och tar 198 passagerare och 36 personbilar.  
Foto: Kasper Dudzik

tora testar  
bränsleceller i teorin
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När statistiken för 2012 sam-
manställdes hade antalet passa-
gerare utan fordon ökat med näs-
tan en halv miljon, främst beroende på 
att Visingsöleden blev en del av Färjerederiet 2012. 
Hur många passagerare utan fordon hade Färjerede-
riet 2012?

1 1,7 miljoner passagerare 
X 1,2 miljoner passagerare 
2 900 000 passagerare

Färjerederiets isvägar tilldrar sig ofta mediernas 
intresse. I år gjorde Discovery Channel en film 
om hur rederiet arbetar med isvägarna, ”How Do 
They Do It” heter den och har nu visats i USA. Vil-
ken är den högsta tillåtna hastigheten på en isväg?

1 50 km/h 
X 30 km/h 
2 20 km/h

Vad kan du  
om Färjerederiet?

I januari nästa år ska braheborg, den nya fär-
jan på Visingsöleden döpas högtidligt. Men 
det har funnits en Braheborg i reguljär trafik 
mellan Gränna och Visingsö tidigare. Vilket år 

kom den första kommunala färjan, som gjorde Brahe-
borg ”arbetslös”?

1 1960 
X 1954 
2 1968

Under året infördes en ny organisation för upphandling 
och inköp i Trafikverket, bland annat centraliserade och 
samordnade verket alla inköpare. Trafikverket är Sveriges 
näst största inköpsorganisation. Hur stora är Trafikver-
kets årliga inköp i kronor?

1 150 miljarder kronor 
X 37 miljarder kronor 
2 25 miljarder kronor

Kemiska produkter som Färjerederiet kö-
per in ska granskas och godkännas. Vi ska 
eftersträva att använda miljövänliga alter-
nativ där det är möjligt. Färjerederiet är an-
slutet till Trafikverket chemsoft, där delas 

kemikalierna in i fyra produktgrupper, vad kallas de 
fyra grupperna?

1 I, II, III, IV 
X 1, 2, 3, 4 
2 A, B, C, D

I år genomfördes trafikverkets medarbetarun-
dersökning, motiverad medarbetarindex, MMI. 
Resultatet för Färjerederiet låg kvar  
på samma nivå som förra  
undersökningen, 2011.  

Vilket MMI fick Färjerederiet i år?

1 59 
X 72
2 63

ecodriving, bränslesnåla maskiner och med 
hjälp av en mildare vinter 2012 gjorde att rede-
riet kunde sänka dieselförbrukningen rejält för-
ra året. Hur mycket sänktes vår förbrukning av 
miljödiesel 2012 jämfört med året innan?

1 750 000 liter 
X 400 000 liter 
2 1 000 000 liter

I augusti i år firade ekeröleden ett jubileum. 
Hur många år har färjeleden funnits?

1 15 år 
X 30 år 
2 20 år

I år, precis som var-
je år, genomförde 
rederiet undersök-
ningar för att ta 
reda på hur nöjda 

våra resenärer är. Resulta-
tet kallas nKi (nöjd kund 
index). Hur många enkäter 
delas ut totalt i vår NKI-mät-
ning?

1 7 000 
X 3 000 
2 2 500

Varje år får 
en tredjedel 
av rederi-
ets med-
arbe-

tare erbjudande om 
att göra en friskprofil. 
Gruppresultatet visar 
att vi borde bli bättre på 
att motionera och röra 
på oss. Hur många procent 
svarade att de känner sig 
motiverade att göra en för-
ändring?

1 33 procent 
X 70 procent 
2 52 procent

1

2

3

4

5

7

8 11

trafikverket kundtjänst svarar 
på frågor via telefon och mejl 
och avlastar på så sätt verk-
samheten. Hur många samtal 
som rör Färjerederiet svarar 
kundtjänsten på i genomsnitt 
per månad?

1 1 000 samtal 
X 1 250 
2 700 samtal

Skicka dina svar i ett mejl till sjovagen@trafikverket.se 
ange ”Tävling” i ämnesraden, alternativt med post till: 
Sjövägen tävling, Färjerederiet, Box 51, 185 21 Vaxhom. 

Vi vill ha ditt svar senast den 10 januari 2014. Endast ett 
svar per person. Tre bokpriser lottas ut bland tävlande 
med alla rätt, eller dem med flest antal rätt.

6 10

9

Testa dina kunskaper i en frågetävling om det gångna året i rederiet. Alla svar finns  
i årets nummer av interntidningen Sjövägen.
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STOPP FÖR MEJL TILL  
GAMLA E-POSTADRESSER

  När Trafikverket bildades 2010 fick alla 
användare nya e-postadresser. Gamla väg-
verks-adresser har hittills vidarebefordrats 
till de nya adresserna, men från och med den 
17 december är det slut med det. 

När Trafikverket slutar ta emot e-post till 
de gamla vägverksadresserna kommer av-
sändaren att få ett felmeddelande med infor-
mation om att e-postmeddelandet inte kun-
de levereras.

Meddela dina kontakter om din nuvaran-
de e-postadress. Om du har 
prenumerationer på nyhets-
brev till din gamla adress som 
du även i fortsättningen vill få 
måste du registrera om dem 
till din nuvarande epost.  

  Andelen mobila användare på Trafikver-
kets webb har ökat ständigt sedan lanse-
ringen 2011. Därför utvecklar Trafikverket nu 
webbplatsen med följsam design. Begreppet 
följsam webbdesign (kallas också responsi-
ve design) innebär att en webbplats anpas-
sas automatiskt efter den skärmstorlek an-
vändarens mobil, surfplatta eller dator har.

Hela webbplatsen kommer att vara nåbar 
från mobilen, men startsidan anpassas uti-
från vad besökarna vill ha. Här kommer mo-
bila besökare bland annat att hitta trafikin-
formation, lediga jobb och kontaktuppgifter 
– den information som är mest efterfrågad.

Trafikverket välkomnar användarnas idéer 
och synpunkter och på webbplatsen finns 
skisser på hur sidorna är tänkta att se ut se 
ut i datorer, mobiler och stående surfplat-
tor.   

  Regeringen har gett ett upp-
drag till Trafikverket, Försvarsmakten, 
Kustbevakningen och Sjöfartsverket 
om ökad maritim samverkan.

”Den strategiska betydelsen av våra 
svenska hav ökar. Utvecklingen ställer 
större krav på våra maritima myndig-
heter att så effektivt som möjligt kun-
na möta utmaningar som detta kan 
innebära. Därför ger regeringen i upp-
drag till de sjöverkande myndigheter-
na att öka samverkan avseende bl.a. 
kajer och annan infrastruktur.” skriver 
infrastrukturminister Catharina Elm-
säter-Svärd och försvarsminister Karin 
Enström i en gemensam debattarti-

kel i GT den 5 
december.

Statsråden 
pekar på att 
de olika myn-
digheternas 
infrastruk-
tur, i form av 

hamnar, kajer och andra anläggning-
ar, vanligtvis har byggts med fokus på 
den egna myndighetens behov. Kust-
bevakningen har 25 kuststationer, Sjö-
fartsverket har 24 lotsstationer och 
ytterligare ett tiotal kajplatser. För-
svarsmakten har större anläggningar i 
Karlskrona, Haninge, Nynäshamn, och 
Göteborg samt en rad mindre anlägg-
ningar. Trafikverket bedriver färjeverk-
samhet på knappt 40 platser. Trots 
detta är det ovanligt att man har sam-
lokaliserat verksamheten.  

”utvecklingen 
ställer större 
krav på våra 
maritima myn-
digheter”

SJöLOggen UTKIKEN 

Sjögående  
resurser ska  
utnyttjas bättre

Utvecklingsarbete pågår
tyck till om följsam webbdesign!

”Fritidshus totalförstört i brand 
Ett fritidshus på Rindö brann under nat-
ten till söndagen ner till grunden. Flera 
enheter larmades till platsen, men det 
faktum att Tynningöfärjan inte var till-
gänglig, och Vaxholmsfärjan inte kunde 
lägga till vid norra Tynningö, gjorde att 
räddningsmanskapet inte kom till platsen 
förrän en timme efter larmet.” 
Skärgården 13 december

”Färjan snart tillbaka 
Holmöfärjan Helena Elisabeth är snart 
tillbaka efter att ha reparerats på varv. 
Det som åtgärdats var en skada på en 
glykoltank. 
- Vi bedömde det som viktigt att få ska-
dan åtgärdad innan vintersäsongen sät-
ter i gång på allvar, säger Hans Söder-
qvist, fleetmanager vid Trafikverket.” 
Västerbotten-Kuriren 10 december

”norra Lagnöbor i protest: Låt färjan 
ligga på tynningö 
Färjan mellan Norra Lagnö och Tynningö 
fortsätter att vålla debatt och protester. 
Den stora frågan är var färjan ska ligga 
när den inte används. Sedan 1960-talet 
trafikerar en färja sträckan mellan Nor-
ra Lagnö, i Värmdö kommun, och östra 
Tynningö, i Vaxholms kommun. Tidigare 
drevs färjan i privat regi, men sedan den 
1 januari i år körs den av Trafikverket. 
Därmed blev sträckan allmän farled och 
färden över vattnet blev gratis för bilis-
terna. Sedan dess har antalet bilar på fär-
jan ökat från omkring 170 000 år 2012 
till omkring 220 000 i år. 
Nacka Värmdö Posten 9 december

”Väg 836 stängs av 
Den vägfärja som går mellan Västra och 
Östra Rödupp i Kalixälven kommer att 
stängas av en tid. Anledningen till av-
stängningen är det rådande isläget. Fär-
jetrafiken beräknas stå stilla mellan den 
28 november till den 2 december.” 
Norbottens-Kuriren 28 november.

”de tackades för 30 år i statlig tjänst
Utmärkelsen Nit och redlighet i rikets 
tjänst har delats ut till medarbetare i Tra-
fikverket. Av alla medarbetare är det i år 
115 medarbetare som har arbetat i 30 år 
hos statlig arbetsgivare. Den 4 december 
samlades 68 av dem i Borlänge för att 
under en festlig inramning ta emot den 
utvalda gåvan.”
Dala-Demokraten 16 december

  Den 17 januari 2014 döps Braheborg Grän-
na hamn. Jönköpings kommun och Färjerede-
riet bjuder in allmänheten till dop och festlighe-
ter i hamnen och ombord. Programmet börjar 
med högtidligt dop klockan 13.30. Därefter blir 
det tal och musikalisk underhållning. Besökarna 
kan gå på guidad rundvandring ombord, besöka 
brygga och maskinrum och se ett bildspel om 
Visingsöleden historia. Det bjuds även på dop-
fika så långt lagret räcker.

För press, radio och tv ordnas en pressträff 
med rundvandring och intervjutillfällen.

En del intrimning kvarstår efter dopet och 
Braheborg beräknas sättas in i trafik under vin-
tern 2014  
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Vätterns  
drottning döps

julstämning på  
Hamburgsundsleden

Förändring i  
ledningen för  
distrikt Stockholm

  Ted Thulin har bett att få andra 
arbetsuppgifter i Färjerederiet och 
kommer att börja som befälhavare på 
Adelsöleden. Arbetet med att rekry-
tera en ny distriktschef enligt ordi-
narie rutiner har inletts. Under tiden 
rekryteringen pågår upprätthålls lö-
pande arbetsuppgifter på Ekeröleden 
och Tyskabottenleden av Erik Olsson, 
distriktchef Norra Östersjön, och på 
Tynningöleden av Carl Cederlund, di-
striktchef Pool Öst.  

636
Samtal som gällde vägfärjor tog 
Trafikverkets kundtjänst emot  

under november. Av dem kunde  
87 procent lösas direkt i kund-

tjänst.

  När Michael Lind-
qvist på IT-avdelningen 
monterade en antenn 
på Holmöleden den 11 
december passade han 
på att fotografera ut-
sikten från mobilkra-
nens korg.  .  
Foto: Michael Lindqvist.

  Anna Hunt rosén lussar i den 
julpyntade passagerargången på 
färjan Saga.   Foto: Louise Rosén

INFÖR TRAFIKVERKS-
DAGARNA 2014

  Trafikverkets grundprincip 
är att alla medarbetare ska be-
söka Trafikverksdagarna. Un-
dantag gäller operativ personal 
som kan vara med på lediga 
dagar som ersätts med tid och 
resekostnader enligt gängse 
regler. Rederiet tar inte in extra 
personal för att för tjänstgö-
rande personal ska kunna del-
ta. Resor dagen innan eller da-
gen efter samt övernattningar 
ersätts inte, undantag kan fin-
nas men måste diskuteras med 
närmaste chef.  

IT-AVDELNINGEN 
JOBBAR PÅ ETT 
HÖGRE PLAN



12 SJövägen   SJövägen 13

När budgeten för kommande år krävs både 
erfarenhet och en hel del tänkande, men 
också kvalificerade gissningar. I okto-
ber samlades några av rederiets distrikt-
chefer i Solna för att arbeta tillsammans 
med budgeten för sina respektive färjele-
der. Från rederikontoret deltog även Lena 
Ring och Gittan Riksberg, ekonomiav-
delningen, och Staffan Eriksson, operativ 
chef, som extra stöd.

– Det är ett bra sätt att jobba, man kan 
ta upp frågor och problem och ta hjälp av 
varandra istället för att sitta ensam med 
problemen. Det kan vara frågor om på vil-
ket konto som leasingavtal ska in eller hur 
vi ska göra med lönekostnader, säger Staf-
fan Eriksson.

Inför budgetarbetet har ekonomiavdel-

göra budget
– inte lätt som en plätt

ningen tagit fram budgetunderlag som distriktchefer 
och avdelningschefer sedan använder för sina respekti-
ve områden. För färjelederna innebär det att bud- 
geten ska innehålla allt som görs för att färjorna  
ska gå, sådant som krävs för att verksamheten  
ska fungera.

– Att göra budget är att uppskatta efter bästa  
förmåga, men blir det avvikelse ska man kunna  
svar på varför det blev som det blev, det är ju  
skattepengar vi arbetar med. Den bästa bud- 
geten är den som stämmer på slutet, säger  
Staffan Eriksson.

När budgetförslagen sedan klara skickas de  
till ekonomiavdelningen för godkännande. Färje- 
rederiets totala budget tas fram av ekonomichefen  
och operative chefen och lämnas därefter för godkän-
nande till Trafikverket centralt.   

TexT Och FOTO: erIkA AnderSSOn

Överenskommelse med Trafikverket
budget, verksamhetsplan, strategiska mål

Resultatdialog med GD

Tertialuppföljning T1, T2 och prognos
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Resmål 2016

Så styrs 
skutan Färjerederiet
Vad är det som styr hur vi arbetar i Färje-
rederiet? Vi kör passagerare över vattnet 
och sköter isvägar förstås, men hur tar vi 
sikte på framtiden och vem kontrollerar 
att vi håller kursen? Sjövägen har tittat 
närmare på rederiets arbete med budget, 
verksamhetsplanering och strategiplaner. 
Allt hänger ihop.

Färjorna ska trafikera enligt tidta-
bell och det är Trafikverket som bestäl-
ler trafiken på rederiets leder, förutom på 
Visingsöleden och Ekeröleden, där Jön-
köpings och Ekerö kommun är huvud-
män. Men vilka aktiviteter ska vi satsa 
på framöver och hur ska organisationen 
utvecklas? Hur ska vi investera? Frågorna 
är många.

Grunden för vår verksamhet är vår stra-

tegiplan med långsiktiga mål och som 
beslutats av rederiets internstyrelse. 
– Strategiplanen talar om vad vi ska göra 
de närmaste åren och utifrån den tas 
verksamhetsplaner och budget fram i 
samverkan varje år, säger Anders Nord-
qvist, ekonomichef. 

Verk-
samhets-
planerna 
bryts ner 
till aktivi-
teter och 

konkreta mål på arbetsplatsen, till exem-
pel på en APT. Aktiviteter ska peka mot 
rederiets strategiska mål: MMI, NKI, lön-
samhet, miljö och hållbarhet.

Ekonomiavdelningen tar fram budget-

underlag som distriktchefer och avdel-
ningschefer använder för att upprätta 
budget för sina respektive områden (se 
artikel om budgetarbetet här intill.)

När budgeten är fastställd och verksam-
hetsplanerna och styrkortsmålen är klara 
godkänns de av internstyrelsen. Rederic-
hefen och Trafikverket undertecknar en 
överenskommelse som slår fast förutsätt-
ningarna för rederiet det kommande året.
– Färjerederiet är en resultatenhet i Tra-
fikverket och ska drivas under bolags-
liknande former. Det innebär ett ansvar 
för resultat och balansräkning. Vi måste 
själva finansiera våra investeringar och vi 
ska leverera ett resultat till Trafikverket, 
säger Anders Nordqvist.   

TexT: erIkA AnderSSOn

Överenskommelse med Trafikverket
budget, verksamhetsplan, strategiska mål

Resultatdialog med GD

Tertialuppföljning T1, T2 och prognos
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Resmål 2016

budget,  
1788, från eng. budget, av fra.  

bougette, nattsäck, avledn. Av ffra.  
boge = ital. bolgia, ränsel, av lat. bulga,  
lädersäck, egentl. ett keltiskt ord, besl. 

med bälg. Den moderna betyd. av budget 
har utvecklats ur den av ’portfölj’ el. dyl., 
i vilken finansministern till parlamentet 

medförde statsräkenskaperna.
Ur Svensk etymologisk ordbok,  

utgiven 1922
Av Elof Hellquist, professor  

vid Lunds universitet

 vi måste själva 
finansiera våra in-
vesteringar ”

vÅrA AFFärer lönsamhet
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vI I rederIeT Om nöjda medarbetare

I NÄSTA NUMMER:

  Så lyfte vinöleden sitt nkI
  dopet av Braheborg

Välkommen till rederiet, vad lockade dig 
att söka jobbet?
– Att DC-jobbet är ett omväxlande arbe-
te med sjöanknytning och intressanta ar-
betsuppgifter.

Vad känner du till om Färjerederiet se-
dan tidigare?
– Jag är uppväxt på Svanö i Ångermanäl-
ven och började åka färja som barn till 
skolan. På senare år har jag arbetat som 
timanställd befälhavare på Hemsöleden 
under mina ledigheter från sjön.

Vad har du arbetat med tidigare?
– Jag började till sjöss 1986 och har seglat 
i alla däcksbefattningar, samt även som 
reparatör.  Jag har seglat som befäl se-
dan 1994, styrman, överstyrman och be-
fälhavare. Parallellt med min sjötid har jag 
arbetat som svetsare på verkstad i land. 
Jag arbetade även som lots i Sjöfartsver-
ket fyra år då barnen var små och jag vil-
le vara hemma mera. Senaste jobbet var 
som befälhavare i Cementa.

Vad har du för utbildning?
– Sjökapten, lotsexamen och licens svet-
sare/reparatör.

Vad gör du på fritiden?
– Båtliv, vara med familjen, diverse aktivi-
teter med barnen. Jag försöker att få tiden 
att räcka till båtbyggeri av egenritade alu-
miniumbåtar, som är mitt största intres-
se. Tränar och håller igång så gott jag kan, 
då mitt BMI tyder på att jag är 20 cm för 
kort, he he..

SnABBA 5 

till Mats  
Nordström
Ny distriktschef Norrlandskusten

Hallå prenumerant!  
– förnya din prenumeration
Du som är före detta medarbetare och 
pensionär kan få Sjövägen i hem till brevlå-
dan, men en gång per år måste du förnya din 
prenumeration och nu är det dags.
Skicka ett mejl till sjovage@trafikverket.se  
med ditt namn och adress.
Och skriv ordet ”Prenumeration” i ämnes-
raden.

Skickar du vykort eller brev per post är 
adressen:
Sjövägen, Färjerederiet, Box 51,  
185 21 Vaxholm
Skriv ”Prenumeration” och ditt namn och 
adress. Skicka svaret senast den 10 januari 
2014.  

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:

ellen Strandberg ny chef  
för distrikt Södra roslagen

När det gäller att attrahera och rekrytera sommarpersonal 
till Färjerederiet är förutsättningarna väldigt olika bero-
ende på landsända. För att täcka behovet på Östkusten, i 
distrikt Stockholm samt Norra och Södra Roslagen måste 
rederiet vara tidigt ute. Där är konkurrensen om arbets-
kraften stor och redan i december börjar annonseringen 
för att säkra sommaren.

– Vi behöver täcka upp för större trafik och semestrar 
och kan behöva anställa omkring 30 personer på Östkus-
ten. Här konkurrerar vi med alla andra rederier i skär-
gårdstrafiken och om vi är för sent ute kan det bli svårt 
att hitta tillräckligt med personal, säger Carina Nordlund, 
bemanningsplanerare på Personalavdelningen.

Nu finns annonser internt, i Heroma, och externt på 
Trafikverkets webbplats samt i många bransch- och fack-
tidningar.  

Från den 1 december är Ellen Strandberg ny distriktchef 
för Södra Roslagen. Sjövägen bad Ellen Strandberg att 
berätta lite om sig själv:

– Jag är en inlandstjej som tog sjökaptensexamen från 
Linnéuniversitet/Kalmar Maritime Academy 2010. Under 
sista terminen hade jag börjat jobba extra på Destination 
Gotland och blev kvar där som styrman fram till hösten.

– Därefter hoppade jag över till tankbranschen och job-
bade som navigationsstyrman på olje- och kemtanker 
fram till sommaren 2012. Efter det började jag som befäl-

havare i Södra Roslagen och fram till förra årsskiftet då 
jag bytte till Poolen. Nu i somras vikarierade jag som DC 
och fortsatte att avlasta DC Södra Roslagen under hösten 
och nu kliver jag helt in i den tjänsten. 

– Under tanktiden läste jag även logistik vid KTH under 
mina ledigheter hemma. Mycket fokus på processer, Supp-
ly chain management och transportplanering vilket jag 
tror att jag kommer att ha nytta av att ta med mig in i rol-
len som DC.  

Svara senast den 10 januari 2014! Foto: Mostphotos.com

rederiet raskar på med rekryteringar

GOd jul och GOTT nYTT År! 
önskar Sjövägen alla läsare,
på återseende i februari!
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