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Schäferhunden Orka är Sveriges första of-
ficiella sjöräddningshund. Tillsammans med 
sin förare Anette Stierna har Orka special-
tränats att söka efter försvunna människor i 
skärgårds- och havsmiljö.

Orka är redan certifierad räddningshund 
och utbildad i att söka rätt på människor som 
till exempel försvunnit, begravts i rasmassor 
eller på annat sätt blivit instängda. Efter yt-
terligare sex månaders träning klarade hon 
det tuffa slutprovet för sjöräddningshundar i 
november förra året.

Att söka till havs skiljer sig mot vanligt rädd-
ningssök då hunden söker fritt i terrängen. 
Vid eftersök till havs står hunden still på bå-

Orka söker vitt-
ring, Anette 
tolkar hennes 
signaler och 
”översätter” till 
skepparen som 
kör båten så att 
Orka får vind. 
Hon visar att 
hon hittat en 
människa ge-
nom att ta rull-
len som hänger 
i halsbandet i 
munnen.  
Foto: Stefan Jerrevång

ORKA – räddar liv med nosen

ten och försöker få vittring i vinden. 
– Det mesta handlar om vind. När vi inle-

der ett eftersök ser vi hur huvudvinden går 
och lägger upp arbetet efter det. Men vinden 
kan byta riktning och ändras till exempel runt 
öar och i sund så det gäller att jag och Orka 
samarbetar hela tiden, säger Anette Stierna.

Ett område som skulle ta människor två tim-
mar att söka av klarar en sjöräddningshund 
av på en halvtimme och den arbetar lika bra i 
mörker och dimma. 
– När vi gjorde provet klarade hon att lokali-
sera en person 600 meter bort i mörker, sä-
ger Anette. 

Sjöfartsverkets målsättning är att det i 

framtiden ska finnas certifierade hundar för 
sjö- och flygräddningsinsatser på strategiskt 
valda platser i landet. Att Orka är Sveriges 
första sjöräddningshund är resultatet av ett 
samarbete mellan Sjöfartsverket, Svenska 
Brukshundklubben och Sjöräddningssällska-
pet. Kravställare är Sjöfartsverket, ansva-
rig myndighet för sjöräddningen i Sverige. 
Svenska Brukshundklubben har ansvarat för 
utbildningen i samarbete med Sjöräddnings-
sällskapet. Orka och Anette ingår nu i be-
sättningen på Dalarös sjöräddningsstation. 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har stått för finansieringen av utbild-
ningen.

ERIKA ANDERSSON
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer. 
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL
Bästa medarbetare, dagarna ljusna 
minut för minut något som de flesta 
och framförallt undertecknad ser som 
positivt och stärkande. Sportlovsveck-
or är i full gång och i skrivande stund 
har turen kommit till Stockholm, Dalar-
na och Gotland.

Några förändringar i verksamhe-
ten kommer att ske då Roger Lundgren 
drar sig tillbaka från distriktschefsjob-
bet och de långa resorna mellan he-
morten i Stockholm och Norrlandskus-
ten. Roger kommer att fortsätta som 
befälhavare i Stockholmsområdet.

Hemsöleden kommer att falla in i di-
strikt Jämtland med Kjell Eriksson som 
distriktschef. Holmöleden kommer att 
stå ensam som led, med Hans Söder-

qvist som chef, 
detta för att 
försöka hitta 
de långsiktiga 
lösningarna för 
Holmöleden. 
När det är gjort 
kan jag tänka 
mig att man in-
volverar Holmö-

leden på samma sätt som övriga leder, 
i något distrikt.

Ett stort jobb och dessutom strate-
giskt viktigt för framtiden ligger just nu 
på mitt bord och det handlar om behö-
righeter, bemanning och vårt samråd. 
Vi måste på något sätt försöka ensa 
begreppen och utifrån regelverk bättre 
veta vad som förväntas av oss, innan vi 
lägger ner för mycket tid och arbete på 
nya projekt som sedan faller på grund 
av bemanningskostnader eller dylikt.

Ny teknisk chef till Vaxholm, ja vi 
är nu inne i ett slutskede av denna  
rekrytering och till nästa nummer av  
Sjövägen hoppas jag att vi ska kunna 
presentera Mikael von Zweigbergks  
efterträdare.

Lev väl och kör försiktigt! 

Plogning är en av många  
arbetsuppgifter på en isväg.  
Foto: Kasper Dudzik
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”27 kemikalie-
samordnare har fått 
utbildning i Chemsoft.”

VI I REDERIET Om motiverade medarbetare

Storsjöns isvägar
Nosen i fokus. Schäfern Orka kan 
nosa upp försvunna personer både 
till lands och till havs.  
Foto: Erika Andersson.
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”Det beror på vädret”. Det är 
ofta svaret när någon har frågor 
om isvägarna. När de brukar 
öppna och stänga och allt där 
emellan. Vädret styr.

I Storsjön i Jämtland finns två färjleder, 
Håkanstaleden och Isöleden. Under sen-
vintern när vädret tillåter och en stabil 
kyla gjort sitt anläggs tre isvägar. I år 
kunde de öppnas i januari, men flera 
dagar med plusgrader i slutet på februari 
gjort Per-Ola Zakrisson, isvägsansvarig i 
distrikt Jämtland, lite orolig. 
– Så här får det inte fortsätta, då måste vi 

snart stänga och det är för tidigt.
Som tur verkar kylan komma tillbaka 

mot helgen. Men skulle vädret med sol 
och plusgrader fortsätta några dagar kan 
det gå fort. 
-Då kan iskvaliteten försämras snabbt, 
det kan gå på fyra, fem dagar och då mås-
te vi stänga isvägen för i år. Annars bru-
kar vi oftast stänga till påsk, oavsett när 
den infaller.

När sol och värme tär på isen säger man 
att den pilar, då tränger vatten in i isen 
och mjukar upp den. För att se om isen 
börjat pila borrar man upp ett hål och ser 
om det fylls med vatten och i så fall hur 
snabbt. 

– När isen pilar mjukas ytan upp och isen 
blir porös, det blir som att köra på strö-
socker, berättar Per-Ola Zakrisson.

Önskan att isvägen ska kunna hållas 
öppen så länge som möjligt hänger också 
på att rustningen av färjan Skidbladner 
måste hinna klar. Än så länge ligger hon 
still och infrusen i färjeläget i Håkansta.

Arbetet med isvägarna skiljer sig förstås 
mot att jobba på färjan, men det är en väl-
kommen omväxling.

– Jag gillar variationen. När det är 
mörkt och kallt och vi stångar oss genom 
isen med färjan är det härligt att äntligen 
få börja jobba med isvägarna, säger Berit 
Kind på Håkanstaleden.

”Det handlar 
om behörig-
heter, beman-
ning och vårt 
samråd.”

12
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VI I REDERIET Om motiverade medarbetare

Söndagen den 3 februari började som en 
vanlig arbetsdag på Ekeröleden. Men det 
blev en dag som de sent ska glömma.

Fredrik Meijer, Johannes Aradom och 
Malin Forell hade gått på sitt pass på för-
middagen. Klockan 10.35, strax innan 
Pluto skulle börja lasta fordon i Jungfru-
sunds färjeläge på Ekerö kom larmet från 
Sweden Rescue: kvinna har gått igenom 
isen mellan Estbröte och Vårberg. En 
plats bara en kilometer från färjeläget och 
befälhavare Fredrik Meijer tog genast 
beslutet att gå dit för att försöka rädda 
kvinnan. När Pluto närmar sig kvinnan 
kör Fredrik ytterst försiktigt och han har 
hela tiden radiokontakt med Johannes 
och Malin.

– Det var ett svårt läge, det gällde att 
köra så att hon inte krossas av ett isflak 
eller så att hon inte sugs ned av propeller-
vattnet.

– När jag först fick syn på henne stod hon 
på isen, men sedan var det som en lucka 
öppnades under henne och hon försvann 
ner i issörjan, säger Fredrik Meijer.

Johannes och Malin var på däck för att 
förbereda för att ta ombord kvinnan med 
en rescue sling. De kämpar på klaffen och 
lyckas få räddningsbältet runt kvinnan 
och dra henne närmare färjan. Tiden går 
och de klarar att hålla henne över ytan, 
men får inte upp henne ombord. Johan-
nes Aradom håller ögonkontakt med 
kvinnan och pratar hela tiden med henne.

– Det verkade som om hon slappnade av 
när vi kom fram och hon sa ”thank you”, 
berättar Johannes.

Malin Forell, Johannes Aradom och Fredrik Meijer. Deras snabba ingripande räddade en kvinna som
gått igenom isen. Foto: Erika Andersson

I det läget kommer två personer från 
räddningstjänsten springande på isen. En 
av dem tar sig upp på Pluto och den andre 
hoppar ner i vattnet och tillsammans med 
Johannes och Malin får de till sist upp 
kvinnan på däck. De tar in henne i biljett-
kontoret och lindar in henne i filtar. 
– Hon sa inget då och hon verkade kvick-
na till lite, men hon började skaka och 
verkade ha väldigt ont, säger Malin.

När klockan är 10.55 angör Pluto färje-
läget i Jungfrusund där en ambulansheli-
kopter hämtar kvinnan och flyger henne 
till Karolinska sjukhuset i Solna. Från 
sjukhuset rapporterades hon vara allvar-
ligt, men inte livshotande skadad.

ERIKA ANDERSSON
Fotnot: SJÖvägen har försökt få fram uppgifter om 
kvinnan, men inte lyckats.

Åtta medarbetare 
slutar på Ekeröleden 
får stöd genom Trygghetsavtalet

Under andra kvartalet införs ett auto-
matiskt biljettsystem på Ekeröleden. En 
sensor kommer då att läsa av fordonens 
nummerskyltar automatiskt och ”klippa” 
biljetter och periodkort. I och med att det 
nya systemet införs får åtta biljettförsäl-
jare sluta på grund av arbetsbrist.

Biljettarna kommer att få stöd när de 
slutat, men redan nu ingår de i  
Trafikverkets omställningsorganisation. 

Statligt anställda som blir uppsagda på 
grund av arbetsbrist omfattas av det så 
kallade Trygghetsavtalet och kan få stöd 
från Trygghetsstiftelsen. Medarbetarna 
erbjuds olika former av stöd, utifrån var 
och ens bakgrund, erfarenhet och tankar 
om framtiden.

Stödet är till för att öka möjligheterna på 
arbetsmarknaden och det finns olika pro-
gram för att söka nytt jobb, starta eget 
eller börja en utbildning. Trygghetsstiftel-
sen genom för även olika aktiviteter som 
seminarier som exempelvis kan handla om 
anställningsintervjuer, hur man skriver cv 
eller söker jobb i sociala medier.

Trygghetsstiftelsen får också in lediga 
tjänster till sin Rekryteringsservice, en 
databas dit de inskrivna kan anmäla sig. 
Många arbetsgivare väljer att kontak-
ta Trygghetsstiftelsen innan en tjänst 
annonseras ut. 
Rekryteringsser-
vice söker då efter 
rätt kompetens 
bland de personer 
som är anmälda 
och som kan bli 
kallade till inter-
vju.
ERIKA ANDERSSON 

Trygghets- 
stiftelsen

www.tsn.se

Isdrama på Ekeröleden

Bemanning finns dygnet runt, dagtid 
ägnas inspektioner av isen och vid behov 
ploga bort modd och snö. Provborrningar 
görs flera gånger per vecka och mot slu-
tet av säsongen ännu oftare. Det som slits 
mest av trafiken är påfarterna.

– Vi försöker hålla dem i gott skick 
genom att fylla på med snö och sanda, 
berättar Mikael Göransson.

Dagen för Sjövägens besök ägnar Berit 
Kind och Mikael Göransson åt plogning 
av isvägen på Vällviken som är fyra kilo-
meter lång. Det är två körfält precis som 
på en vanlig väg, men en fil på isvägen är 
cirka 40 meter bred. Trots det lyckas en 
bilist glida av vägen och fastna i snövallen 
och får hjälp att dras loss av Berit Kind.

Ortsborna gillar sina isvägar, men ock-

Fakta  Isvägar
n Färjerederiet ansvarar för drift och un-
derhåll av fyra isvägar i Jämtland och tre i 
Norrbotten. 
Distrikt Jämtland: Isöleden, Håkanstaleden, 
Vällviken-Sunne, Ammeröleden. 
Distrikt Norrbotten: Röduppleden, Bohe-
denleden, Avanleden.
n Högsta tillåtna hastighet på isväg är 30 
km/h. Fordonens tyngd orsakar en våg i 
vattnet under isen, om ett fordon körs med 
hög hastighet kan vågen att orsaka sprick-
or i isen. På isvägen måste fordonen hålla 
ett avstånd på minst 50 meter och det är 
stoppförbud.
n Isen måste vara minst 25 centimeter 
tjock för att trafik med personfordon på upp 
till 2 ton ska tillåtas. För lastbilstrafik upp 
till 4 ton krävs att isen är minst 40 centime-
ter tjock.

så tillfälliga besökare använder dem gär-
na. Under sportlovsveckorna räknar man 
med att cirka 2000 bilar per dygn kör 
isvägen på Vällviken. Det finns ett stort 
intresse för isvägarna, inte minst från 
massmedia.

– Länstidningen och Östersunds-
Posten kommer varje år, säger Per-Ola 
Zakrisson. 
Radio och tv har förstås också varit här 
och i mars dyker ett mer långväga besök 
upp, då kommer ett filmteam från Disco-
very för att filma arbetet med isvägarna 
på Storsjön.

TEXT: ERIKA ANDERSSON
FOTO: KASPER DUDZIK

Isvägarna inspekteras regelbundet, bland annat för att se om de måste plogas. 
Lilla bilden till vänster: Mikael Göransson plogar den fyra kilometer långa isvä-
gen i Vällviken. Lilla bilden till höger: Berit Kind hjälper till att dra loss en bilist 
som hamnat i snövallen. Foto: Kasper Dudzik.
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Gångpassagerarna ökade 
men något färre fordon

VÅRA AFFÄRER lönsamhet VÅRA AFFÄRER lönsamhet

NU HAR STATISTIKEN för 2012 sam-
manställts och under förra året skeppade 
Färjerederiets färjor drygt 11,5 miljoner 
fordon. Omräknat i personbilsekvivalen-
ter (PBE) blev resultatet drygt 14 miljoner 
fordon. 
-Det är en minskning mot året innan, men 
den är inte så stor, säger Staffan Eriksson, 
operativ chef. 
-Vad minskningen beror på är svårt att 
säga innan vi analyserat statistiken när-
mare, men konjunkturen kan ha spelat in.

Antalet passagerare utan fordon ökade 
med nästan en halv miljon, till 1,7 miljo-
ner. 
-Att antalet gångpassagerare ökat beror 
främst på att Visingsöleden blev en del av 
Färjerederiet förra året och till Visingsö 
reser många utan bil, säger Staffan Eriks-
son.

Personbilsekvivalent (PBE) – det mått 
vi använder för att ta betalt. Ju längre for-
don desto mer betalt får vi.  

HUR GÅR DET för rederiet? Hur klarar vi 
vårt uppdrag? I rederiets årsrapport kan 
du hitta svar. Årsrapporten visar vilka 
inkomster vi har från våra trafikhuvud-
män, de som beställer sjöfarten – och 
vilka utgifter dessa fördelas på. Rederiet 
måste ha en stark ekonomi. Det ger oss 
tillförlitlighet som aktör på marknaden 
och skapar ett förtroende för vårt sätt att 
driva verksamheten.

Färjerederiet drivs som ett bolag, och vi 
ska vara lönsamma. Vi ska driva sjöfart 
på ett effektivt sätt. Vi har inga andra 
inkomster än de avgifter som våra trafik-
huvudmän betalar till oss, för trafiken. 
Dessa avgifter har dels en fast del och dels 
en rörlig, som baserar sig på hur många 
som reser med oss. Våra största utgifts-
poster är personal, drivmedel och under-
håll av färjorna. Vi har också kostnader för 

Årsrapporten presenterar vårt resultat
de lån vi tar för att investera i nya fartyg.

I årsrapporten finner du också uppgif-
ter om våra fasta tillgångar, det vill säga 
värdet av anläggningar och fartyg – lik-
som de medel som har gått åt för investe-
ringar i nytt material.

Årsrapporten ger en exposé i text och bild 
om milstolpar i verksamheten. Vi visar 
hur vi utvecklat vårt uppdrag. Ett sätt att 
åskådliggöra detta, är att i diagram visa 
förändringen över åren. Just nu pågår 
arbetet med trycksaken. Texter och tabel-
ler fogas samman, bilder väljs och läggs in 
och siffrorna kollas en sista gång. I april 
kommer den till distrikten via DC. Års-
rapporten postas även till våra externa 
intressenter och läggs som pdf-fil på rede-
riets webb. 

INGRID JARNRYD

Färjerederiet är en resultatenhet inom 
Trafikverket. Vi mäts och bedöms på 
samma sätt som ett företag på den 
offentliga eller privata marknaden och vi 
har en god ekonomi.

2012 års verksamhet är nu avslutad och 
rederiets bokslut har behandlats av vår 
interstyrelse och även granskats av exter-
na revisorer från revisionsfirman PwC 
som lämnat sin rapport utan anmärkning-
ar. Vi har fått bra betyg för vårt sätt att 
sköta vår ekonomi.

Den 1 januari 2012 införde rederiet en 
ny distriktsindelad organisation, som 
bland annat innebär att distriktschefer-
na får ett större ansvar för det löpande 
ekonomi- och budgetarbetet. Detta har 
fungerat mycket bra och vi kan se positiva 

Bra resultat för Färjerederiet 2012 
men kostnaden för underhåll ökar

resultat av ett förändrat arbetssätt.
Hur utvecklades verksamheten under 

2012? Omsättningen ökade från 593 Mkr 
till 636 Mkr. Visingsöleden, som över-
togs av Färjerederiet den 1 januari 2012, 
var en del av ökningen men också våra två 
varv, Tenö och Fridhems varv, ökade sin 
omsättning.

Resultatet före skatt uppgick till 25 Mkr, 
det var 4 Mkr högre än 2011 och något 
över våra budgetar och prognoser.

Våra största kostnadsposter är perso-
nal, bunker/diesel och underhåll för färjor 
och färjelägen. Kostnaden för personal är 
rederiets största utgiftspost och uppgick 
till 329 Mkr. Under 2012 förbrukade vi 
11,8 miljoner liter bunker/utgiftspost och 
det kostade 76 Mkr. Literpriset har fort-

satt att stiga under året och det är därför 
glädjande att konstatera att förbrukning-
en har kunnat minskas. Väderlek och ett 
förändrat körsätt bidrar till detta (Eco-
driving).

Vår färjeflotta blir äldre och det är vik-
tigt att vårda och underhålla våra fartyg 
och lägen. Tyvärr stiger underhållskost-
naden och under 2012 satsade vi 115 Mkr i 
underhållsåtgärder.

I april kommer den tryckta årsrappor-
ten för 2012 att distribueras. 
Den kommer att beskriva 
vår verksamhet och i detalj 
redogöra för det ekonomiska 
utfallet.

ANDERS NORDQVIST
Mkr= miljoner kronor

”Vårt rederi har en god ekonomi och utvecklas hela tiden. Jag ser positivt på Färjerederiets framtid” säger 
Anders Werner, här ombord på färjan Nina. Foto: Christiaan Dirksen
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  På Facebook finns en grupp som 
heter Gula Färjorna. Gruppen starta-
des i mars 2011 av Thomas Elwinger, 
distriktchef Södra Roslagen. Han sak-
nade en ett ställe där medarbetare i 
Färjerederiet kunde träffas och prata 
och diskutera jobb, men också andra 
frågor.

– I andra skärgårdsrederier ses man 
på kajerna och till exempel på ”sön-
dagspuben”. Eftersom lederna och di-
strikten är geografiskt spridda har vi 
ingen sådan naturlig mötesplats i Fär-
jerederiet.

Vid starten hade Thomas ingen 
aning om det fanns något intresse för 

gruppen, om 
den skulle 
sprida sig el-
ler bara bli 
ett lokalt fo-
rum.

– I dag är det 163 medlemmar från 
alla håll i landet, så det är ju en ansen-
lig del av rederiets medarbetare som 
är med. Det tolkar jag som att grup-
pen fyller ett behov. Dessutom är det 
ett bra sätt att få lite inblick i hur det 
är på andra leder i landet, det kan bi-
dra till ökad förståelse, samsyn och 
gemenskap i rederiet.

För att få vara med i gruppen ska man 
arbeta eller ha arbetat på gula färjor.

– Från början var gruppen öppen, 
vem som helst kunde titta in i grup-
pen och se vad som publicerades där. 
Efter lite turbulenta interna diskussio-
ner valde vi att stänga gruppen för all-
mänheten. I dag kan gruppens inlägg 
endast ses av dess medlemmar.

För att bli medlem söker man på 
”Gula Färjorna” på Facebook och 
skickar en förfrågan om att gå med. 
Begäran tas emot av Thomas Elwinger 
och Björn Persson, distriktchef Norra 
Roslagen, som är gruppens adminis-
tratörer.
– Det är bra om man där skriver vad 
man har för anknytning till gula färjor, 
så vi slipper utöva detektivarbete.  

”I dag är det  
163 medlem-
mar från alla 
håll i landet.”

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

Gula Färjorna  
– finns på Facebook
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Färja med sladd
”I Hamburgsund i Bohuslän har färjan 
fått eldrift, via kabel från land. Kabeln 
vindas ut och upp på ett stort hjul på fär-
jan. Det är första gången i Sverige en 
 färja får el på detta sätt.”
Sjöbefälen februari

100 miljoner för att upplysa beslutsfat-
tare om Östersjön
”Stockholms universitets nybildade Öst-
ersjöcentrum får 100 miljoner kronor för 
att sprida kunskap till beslutsfattare om 
tillståndet i Östersjön. Pengarna står stif-
telsen Baltic Sea 2020 för.”
Skärgården 2 mars

Vätterns största färja växer fram
”Den är 58 meter lång och 14 meter 
bred, den nya Visingsöfärjan Braheborg 
som just nu växer fram i Huskvarna. Byg-
get började i oktober och ska vara klart 
till jul nångång.”
P4 Jönköping 27 februari

Isvägar lockar turister
” För oss som bor runt Storsjön är det 
vardagsmat, men för en turist är det ex-
otiskt. Det handlar om isvägarna. Enligt 
Kjell Eriksson på trafikverkets färjerederi 
lockar isvägarna på Storsjön allt fler tu-
rister.”
Sveriges Television 6 februari

Utflykt till Hönö
”Efter att ha pratat om detta länge tog vi 
idag äntligen bilen ut till en av ön Hönö 
här i skärgården. Färja till och från ön, 
vilket var mysigt och påminde om som-
marutflykterna man har gjort om som-
rarna till Ivö hemma i fina skåne.”
Bloggen Regementsvagen 3 mars

Färjefel hos UL åtgärdat
”Förvånade resenärer som sökte resvä-
gar på UL hemsida kunde i torsdags få 
upp möjligheten att ta en färja i centrala 
Uppsala. Det var i samband med dataö-
verföring som vissa uppgifter blandades 
samman och Gräsöfärjan kopplades till 
fel bussförbindelser.”
Upsala Nya Tidning 4 mars

Trafik: Upp till tolv ton 
Isvägen som ersätter färjan på Avanle-
den tar nu fordon upp till tolv ton. Det 
meddelar Trafikverket nu på tisdagsmor-
gonen.
Norrbottens-Kuriren 12 februari

 Foto: Karper Dudzik

Trafikverksdag

  Varje år genomförs bransch-
mässan Sjölog. Den består av en 
seminariedag och en mässdag då 
ett 70-tal företag och organisatio-
ner presenterar sig för studenterna. 
Chalmers Studentkårs Sjösektion 
arrangerar mässan för att sam-
manföra studenter och bransch. 
Studenterna kan ställa frågor om 
arbete och karriär och arbetsgiva-
re får tillfälle att träffa potentiella 
medarbetare. I år deltog Stefan Sö-
rensson, befälhavare på Hönöle-
den, och Staffan Eriksson, operativ 
chef, från Färjerederiet. 

Ny rekryterings- 
broschyr

  Nu finns en ny version av Färjerederi-
ets rekryteringsbroschyr ”Jobba till sjöss 
– nära hemma”. Broschyren beskriver Fär-
jerederiet i korta ordalag och vill ge en 
bild av hur det är att jobba i rederiet. Tan-
ken är att broschyren ska skapa intresse 
för arbete i Färjerederiet och kan delas ut 
vid mässor och liknande. ”Jobba till sjöss 
– nära hemma” finns även som PDF på vår 
webbplats. 

www.trafikverket.se/Farja/Om-Farjere-
deriet/Jobba-hos-oss

DISTRIKT NORRLANDSKUSTEN  
DELAS

  På grund av att Roger Lundgren drar sig till-
baka från jobbet som distriktschef och istället 
fortsätter som befälhavare i Stockholmsområ-
det kommer distrikt Norrlandskusten att delas.

Hemsöleden tillhör nu distrikt Jämtland med 
Kjell Eriksson som distriktschef. Holmöleden 
blir ensam led med Hans Söderqvist som chef. 
Hans Söderqvist har uppdraget att jobba med 
Holmöledens strategiska utveckling, men kom-
mer också att ha personalansvaret för de an-
ställda på leden. Delningen prövas under 2013. 

Lönerevisionen  
– förhandlingar pågår

  Avtalet om lönerevisionen (RALS) blev 
klart på central nivå i november 2012, det 
avser perioden 1 oktober 2012-30 sep-
tember 2013. RALS, ”Ramavtal om löner 
mm för arbetstagare inom det statliga av-
talsområdet” är ett centralt avtal för hela 
statsförvaltningen och tecknas mellan Ar-
betsgivarverket och de centrala fackliga or-
ganisationerna. Avtalet är generellt och reg-
lerar bland annat hur lönebildningen ska gå 
till och vad som händer om parterna inte 
kommer överens lokalt. När RALS-avtalet 
är tecknat för alla statsanställda förhand-
lar parterna lokalt utifrån avtalets riktlinjer 
villkor.

Efter lokala förhandlingar på Trafikverks-
nivå pågår nu förhandlingar på Färjerederiet 
och målsättningen är att de ska vara klara 
till den sista mars. Färjerederiets förhand-
lingar inleddes med att parterna kom över-

ens om tidplan och ordningen för arbetet 
med lönerevisionen där prestationsvärde-
ringen ingår. I skrivande stund pågår de kol-
lektiva förhandlingarna och de lönesättande 
samtalen. 

Arbetsgången beror på vilken facklig or-
ganisation som förhandlar med arbetsgi-
varen. Arbetstagarorganisationen som för-
handlar i Färjerederiet är OFR (Sjöbefälen, 
ST), SACO och SEKO.
– Det som styr lönesättningen är bland an-
nat den prestationsvärdering som alla chefer 
gjort för sina medarbetare. Modellen inne-
håller ett antal bedömningskriterier som 
bygger på Färjerederiets mål och de attity-
der vi eftersträvar i vår verksamhet samt är 
ett stöd för både chef och medarbetare och 
som tydliggör hur varje individ själv kan på-
verka sin egen löneutveckling, säger Göran 
Leverud, Färjerederiets personalchef. 

  Den tryckta ficktidtabellen får nu en ma-
ke-over med en förenklad informationstext 
– och hänvisning till vår elektroniska trafikin-
formation. Och så byter framsidan färg. Från 
rött till grönt!

Några år har gått sedan de första tryckta 
tidtabellerna i gemensam, röd rederikostym, 
dök upp. Nu uppgraderar vi mallen och där-
för trycks alla tidtabeller om.

Med en mall är trycksaken enklare att 
producera. Det blir färre fel, större tillför-
litlighet och lägre kostnader. Grafisk form 
i Borlänge, som i dag gör alla tryckorigi-
nal, har rutin och fart på produktionen. Den 
tryckta tidtabellen är ett grundkrav från 
uppdragsgivaren. Vi utvecklar andra system 
för information, men den enkla, tryckta tid-
tabellen behövs fortfarande. NKI-mätning-
arna de senaste åren ger stöd för det. För re-
senärerna är det viktigt att tidtabellen finns 
där och är lätt att förstå. Själva tabellen det 
viktigaste. Det ska vara få extrainslag. Lite 
enklare, lite bättre, helt enkelt. 

INGRID JARNRYD

Detta ändras:
- Färgen på omslaget  
- förkortad informationstext 
- anvisning om trafikinformation via mobil 
   och webb 
- tydligare karta 
- förslag på förenkling av kallelserutinen.

Grönt ljus för nya tidtabeller

1 150 150
liter bunker köpte 

Färjerederiet in  
i januari 2013.

Chalmers Sjölog

Stefan Sörensson berättar för intresserade studenter om hur 
det är att arbeta i Färjerederiet. Foto: Staffan Eriksson
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HÅLLBART Om miljöfrågor

SNABBA 5 
till Truls  
Persson
Ny rederiingenjör på teknikavdelningen 

OMBORD Maritimt

Svävarutbildning  
på Holmöleden

I SLUTET AV FEBRUARI genomfördes en 
svävarutbildning under två dagar i områ-
det kring Holmöleden. Den leddes av 
Zlatko Gorgiev (även kallad Sladden) från 
Försvarsmakten (FM).

Utbildningen inleddes med teori, bland 
annat åtgärder före start och framdriften 
av svävare. Därefter fick ledens personal 
prova på praktiska manöverövningar. 

Under första dagens praktiska övningar 
kunde 355/Vintergatan köras till Holmön 
med gott resultat. Utbildningen omfatta-
de flera manöverövningar som till exem-
pel passering av isränna, snabbt stopp 
av svävare där man vred farkosten 180°. 
Kursen avslutades med en genom gång av 
erfarenheter, där även vikten av ett väl 
fungerande förebyggande och avhjälpan-
de underhåll för svävaren belystes.

Ansvarig för utbildningen var rederiin-
genjören Mikael Ingemansson, Roger 
Lundgren och Zlatko Gorgiev var rådgi-
vare.

I sin ordinarie yrkesutövning arbetar 
Sladden i ett provturskommando (kall-
lat PTK) där uppgiften består av verifie-
ring och validering av fartygssystem/båt-
system efter nybyggnad eller omfattande 
modifiering. 
 MIKAEL INGEMANSSON

Svävar fram på isen. Vintergatan är byggd 2010 
och tar 12 passagerare. Foto: Mikael Ingemansson. 

Miljö kemikaliesamordnare

Du har precis börjat på Färjerederiet, 
vad gjorde du innan du kom hit?
– Jag var inspektör och arbetade med till-
syn på Transportstyrelsens sjöfartsin-
spektion i Stockholm. Det innebär bland 
annat sjövärdighetsbesiktningar och in-
spektioner av fartyg, men också till ex-
empel ritningsgranskningar av fartyg som 
ska byggas.

Vad fick dig att söka tjänsten som rede-
riingenjör?
– Jobbet verkade spännande och jag ville 
utvecklas och lära nytt. Dessutom locka-
de det att få arbeta pratiskt istället för att 
stå bredvid och inspektera. Eftersom jag 
var Färjerederiets kontaktperson känner 
jag till en del av fartygen och har träffat 
människor i organisationen.

Vad har du för utbildning?
– Jag är civilingenjör i skeppsbyggnads-
teknik, utbildad på KTH i Stockholm.

Har du alltid varit intresserad av  
sjöfart och båtar?
– Ja, intresset har nog alltid funnits med. 
Jag har aldrig jobbat till sjöss, men pryade 
ombord på Silja Line när jag gick i högsta-
diet. Jag har seglat mycket och håller på 
att renovera en träbåt, ”Gusten” en skär-
gårdskryssare August Plym 55:a, bygd 
omkring 1906.

Vad gör du på fritiden när du inte  
renoverar din båt?
– Fotografering intresserar mig, det var 
mitt yrke innan jag började min ingen-
jörsutbildning. Jag har bland annat arbe-
tat med film och tv som b-fotograf. Under 
många jobbade jag som ljustekniker på 
flera teatrar i Stockholm, bland andra  
Cirkus, Intiman och Folkan.
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FÄRJEREDERIETS 
KEMIKALIESAMORDNARE
Hans Karlsson, Högsäterleden 
Stig Samuelsson, Lyrleden 
Tom Milltegh, Malöleden 
Håkan Jansson, Vinöleden 
Mats Persäng, Ängöleden 
Hans Gustafsson, Svanesundsleden 
Anders Eriksson, Hönöleden 
Per-Anders Grek, Bolmsöleden 
Tore Jakobsson, Kornhallsleden 
Jan Börjesson, Nordöleden 
Jan Olsson, Björköleden 
Johan Nylander, Hemsöleden 
Jan Lindberg, Adelsöleden 
Raimond Lindström, Arnöleden 
Kjell Modig, Stegeborgsleden 
Robert Brolin, Håkanstaleden 
Hans-Erik Wetterlind, Visingsöleden 
Mikaela Sterner, Oxdjupsleden 
Mikael Wikström, Ekeröleden 
Jan Lundqvist, Skenäsleden 
Gudrun Fredriksson, Avanleden 
Torbjörn Granberg, Aspöleden 
Tommy Eriksson, Gullmarsleden 
Kurt Söderdahl, Fåröleden 
Per-Arne Renström, Skanssundsleden 
Inger Persson, Holmöleden 
Märta Birgersson, Hemsöleden

VI KOMMER DAGLIGEN i kontakt med 
kemikalier, inte minst i arbetslivet. På färje-
lederna skulle inte den dagliga driften fung-
era utan kemiska produkter som exempelvis 
oljor och avfettningsmedel. Men det går ofta 
att hitta mer miljövänliga alternativ, det är 
bra för både naturen och arbetsmiljön.

Tidigare hade Färjerederiet en egen data-
bas för att hålla reda på våra kemikalier, 
men nu är rederiet anslutet till Trafikverkets 
Chemsoft . I distrikt och på leder finns 27 
kemikaliesamordnare som fått utbildning i 
Chemsoft och de krav och kriterier som styr 
kemikaliehanteringen i Trafikverket.

När en kemisk produkt ska köps in ska den 
granskas och godkännas, undantagna är 
bland andra produkter som finns i BAS-
TA- eller BETA-registret. Rör det sig om en 
märkningspliktig produkt ska den granskas 
av kemikaliegranskningsfunktionen. Ansö-
kan görs digitalt i Chemsoft.

I grunden är det lagar, bland annat 
REACH, EU:s miljölagsstiftning, som styr 
hur Trafikverket ska hantera kemikalier och 
som alla måste följa, även externa entrepre-
nörer. Riksdagen har dessutom beslutat om 
16 miljömål, de är riktmärken för miljöarbe-

KEMIKALIER 
– nu ska de granskas och godkännas

tet och ett av målen är giftfri miljö. Miljö-
målen har inrättats för att Sveriges miljö-
problem inte ska lämnas över till kommande 
generationer. 

ERIKA ANDERSSON

Kemikaliegranskningsfunktionen: Anna-Karin 
Strand och Karin Andersson, utredare och Malin 
Kotake, nationell samordnare för kemikaliegransk-
ningen inom Trafikverket. Foto: Erika Andersson

GRATTIS!
60 år
Bengt Torsten Andersson, motorman/
matros, Ljusteröleden, 1 mars

Johan Nylander, befälhavare frigående 
färja, Hemsöleden, 6 april

50 år 
Ove Hellgren, befälhavare linfärja, 
Bohus-Malmönleden, 15 april

Göran Leverud, personalchef, 
rederikontoret, 3 april

Fakta  Rubrik

BASTA ska bidra till utfasningen av farliga ke-
miska ämnen från byggsektorn. BASTA-sys-
temet stöds av Sveriges största aktörer inom 
bygg- och anläggningsbranschen. BASTA ägs 
gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och 
Sveriges Byggindustrier.

Kemikalier delas in i fyra produktgrupper:  
A: ämnen okej att använda. Finns i BASTA-
registret. 
B: riskminskningsämne. Finns i BETA-registret.
C: utfasningsämne, inga fullgoda alternativ 
finns, kan till exempel vara allergiframkallande 
eller giftigt. 
D: förbjudna, utfasade ämnen, kan till exem-
pel vara cancerframkallande eller hormonstö-
rande.

www.bastaonline.se

Se film  
från cockpit 
Verksamhetssystemet: 

Adminstration>Information 
>Svävarutbildning  

Holmöna

DAGS FÖR MMI
Nu i mars, veckorna 11-13, genomför 
Trafikverket en MMI-undersökning. 
Syftet är att få en indikation på hur mo-
tiverade medarbetarna är. Resultatet 
blir ett underlag för arbetsmiljöarbetet.
MMI står för Motiverad medarbetarin-
dex och är ett övergripande mått på 
hur motiverade medarbetarna känner 
sig och hur man uppfattar arbetssitua-
tionen och arbetsgivaren.
Undersökningen är konfidentiell, ing-
en på Trafikverket kan se de enskilda 
svaren.

Läs mer om MMI på intranätet:
Min anställning>Arbetsmiljö och  
hälsa>Medarbetarundersökning


