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Havets Ord är en komplett ordbok ur yrkes-
sjömannens kärnfulla språk, den beskriver 
oräkneliga bidrag från skilda epoker och från 
världens alla hörn. Språket har sjömän an-
vänt i tusentals år och kommer från arabiska, 
grekiskan, vikingatiden, kolonialtiden (Euro-
pas länder) samt inte minst från den senare 
skandinaviska storhetstiden under nitton-
hundratalet.

Ordboken går från A till Ö, vid intressanta 
anekdoter kommer insprängda fördjupan-
de information och bilder som gör boken in-
tressant och lättläst. Exempelvis varför man 
på 1600-talet kallade engelsmän för ”Lajm-
josare”(de drack lime juice för att motverka 
skörbjugg), eller varför ”Flaskpost är en kor-
kad postgång” (vissa flaskor har drivit runt 
på alla kontinenter, en del i 150 år).

Den beskriver varför galjonsfigurer skall 
vara lättklädda, att ”Vegamössan” egentli-
gen är arabisk, varför man blev ”sjanghajad” 
i Kalifornien. Den berättar om tsunamis, tid-
vattenvågor, ”Roaring Forties”, ”Screeming 
Sixties” och monstervågor (undertecknad 
har råkat ut för en monstervåg under en resa 
mellan Falklandsöarna och Sydamerika, se 
intressant film på YouTube: ”Horizon - Freak 
Wave pt 1-6”).

Boken beskriver sjömans-skrock som: ”Om 
man föds på julafton under flod blir man 
skeppare, var det lågvatten när man föddes 
skulle man drunkna”. Man skall inte döpa 
fartyg till namn som slutar på ”a”. Man fick 
inte vissla, ha paraplyer eller kvinnor om-
bord. Allt svart var farligt. ”Präst” fick man 
inte säja, det var ok med ”svartrocken” eller 
”nummer 11”(den tudelade kragen). Maximal 
otur idag skulle vara om en kvinnlig präst 
med svart paraply kom ombord på färjan 
Ada, och visslande…

Här beskrivs också sjömännens skydds-
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helgon, S:t Nikolaus, som på 300-talet 
skänkte alla sina pengar till fattiga, hjälpte 
kvinnor från att bli prostituerade och sjömän 
från att drunkna. Han har namnsdag 6 de-
cember och i Nederländerna får barnen pre-
senter än idag denna dag. Nederländarna 
tog med sig traditionen när de utvandrade 
till Amerika och det är därför som tomten 
heter ”Santa Claus” i Amerika. Svenska tom-
ten kom inte till Sverige förrän omkring 1850, 
då den hedniske julbocken omvandlades till 
jultomte. Vikingarnas malt och humle håller 
dock än idag i form av julmust.
Kan verkligen rekommendera boken, även 
för landkrabbor… 

God Jul önskar Stefan Sörenson,  
befälhavare på Hönöleden God jul och gott nytt år! 

önskar Sjövägen 

Fo
to

: M
os

tp
ho

to
s.c

om



2 SJÖVÄGEN   SJÖVÄGEN 3

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

INNEHÅLL
Bästa medarbetare, det lackar mot jul 
och enligt bondepraktikan ska julen bli 
kall och kanske vit då ”Anders slaska-
de” med flera plusgrader och gråväder.

Vi har den senaste veckan haft extra 
bråda dagar med många för verksamhe-
ten viktiga möten och avstämningar. Kul-
men på veckan var idag då vi hade be-
sök från hela skärgårdsredareliten runt 
Stockholm, som ställt frågor angående 
kommande linfärja till Vaxholms kastell.

I stället för att svara brevledes med 
brev eller mail som ska tolkas och re-
turneras valde jag att bjuda in dem till 
ett informationsmöte i Vaxholm på 

rederikonto-
ret. Personligen 
tycker jag att 
detta blev bra, 
vi har förhopp-
ningsvis lyckats 
dämpa deras 

oro även om den säker finns kvar och 
kommer att finnas kvar tills vi har kört 
igång och till dess att man vant sig vid 
att det faktiskt finns en linfärja här.

Vi ska göra vår läxa och lyssna på 
synpunkter framför allt gällande före-
slagen turlista så vi kan ga!a in våra 
turer när skärgårdstrafiken passerat. 
Detta är inget som hindrar vår etable-
ring eller tidplan och min uppfattning 
är att vi ska hjälpas åt att se till att det 
faktiskt fungerar.

I går hade vi samlat hela administra-
tionen för en avstämning av det gång-
na året samt lite idéer om aktiviteter 
inför 2015. Ett väldigt trevligt möte 
med god stämning och brainstorming 
på hög nivå.

Nu återstår det en dryg hektiskt 
vecka innan vi kan lägga mer och mer 
funderingar över Tomten och hans år-
liga besök.

I väntan på ovan nämnda Tomte lyf-
ter jag på hatten och tackar för ett fint 
år så här långt och önskar Er alla:
En riktigt god jul och ett gott nytt år!

Lev väl och kör försiktigt! 

Ellen Strandberg och några  
andra distriktchefer om hur de 
arbetar med personalrotation.
Foto: Cristina Sundien

 3 Sjövägen minns 2014
 7 Ordning och reda i garderoben!
 8 Sjöloggen Provborrning och torrsättningar
 9 Utkiken, läst, hört och sett om rederiet
 10 Skyddsombuden och vårt arbetsmiljöarbete
 11 Nya lönen klar
 11 Hallå prenumerant!
 12 Personalrotation sätter snurr på  
  rederiet
 14 Bort med asbest från våra färjor
 16 På sluttampen Jultomten och  
  galjonsfigurer

God jul &
gott nytt år!
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ANDERS WERNER
REDERICHEF

”Jag testade att köra 
simulatorerna, det var 
våldsamt kul.”

Gunnar Lindquist, ska utveckla  
vårt verksamhetssystem.  
Foto: Erika Andersson
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Det var minusgrader, det blåste 20 meter per 
sekund i byarna och det var grågrinigt. Så såg 
det ut i Grännas färjeläge på förmiddagen den 
17 januari 2014, när dopet av nybyggda Brahe-
borg skulle genomföras. Skulle förtöjningar av 
vepor, ljus- och ljudrigg till scenen hålla? Skulle 
det överhuvudtaget komma någon till fartygs-
dopet, med sådana förutsättningar? Döm om 
vår förvåning, de kom i tusental!
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”Vi ska göra 
vår läxa och 
lyssna på  
synpunkter”
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VI I REDERIET Om nöjda medarbetare

Årets nyförvärv
Det dröjde dock några månader att få 
Braheborg i trafik. Tillstånd och doku-
mentation krävde mer tid än förväntat, 
men sommaren 2014 kom trafiken igång 
med bravur.

Fler nya färjor har det blivit. I augusti 
döptes storfärjan Saturnus i Lysekil som 
fick sitt namn under högtidliga former och 
med en glad folkfest vid Anderssons kaj.

Ytterligare ett fartyg förvärvades under 
året från den finska rederikollegan Finn-
ferries: Capella som har byggts om och 
uppgraderats på Fridhems varv i Lysekil, 
fartyget planeras för Holmötrafiken från 

och med 2015. Dessutom byggs linfärjan 
Dagny om för att få en ny uppgift i Vax-
holm 2015.

Färjerederiet planerar att beställa 
ytterligare två nybyggen under 2015. De 
nya fartygen ger upphov till kapacitets-
förstärkning i en kedjereaktion. Färjor 
kommer att förflyttas för att sättas in där 
de bäst behövs.

Årets stora förflyttningsmanöver
Årets fartygsförflyttning ägde rum under 
hösten 2014:

Nya Saturnus gick till Gullmarsleden, 
för ökad kapacitet och Gullmaj flyttade då 

till Svanesund. Venus styrde mot Ekerö. 
Det innebar att Merkurius (f d Vaxhol-
men) kunde gå till Gräsö och Pluto istället 
fick jobb på Ekeröleden.

Veronica gick till Ljusterö och Frida 
sattes då in på Furusund. Yxlan fick styra 
söderut mot Aspö. Hon kommer att byg-
gas om och förses med ett helt nytt passa-
gerarutrymme under 2015.

Nya avtal
Vår verksamhet bygger på ett ständi-
ga överenskommelser med leverantörer, 
beställare och organisationer. Varje vecka 
tecknas nya avtal som ska bidra till att 

vår trafik förvaltas och utvecklas. Några 
exempel:

Ett trepartsavtal tecknades mellan Vax-
holms stad - Statens fastighetsverk - Fär-
jerederiet. Avtalet innebär att vi ska ha en 
liten linfärja (Dagny) mellan Vaxön och 
Kastellet. Dagny förses med dieselelek-
trisk drift och elkabel. Hon ska ta minst 
130 passagerare plus en fyrhjuling med 
släp, trafiken ska starta 1 maj 2015. 

Dessutom har vi kommit över ens med 
Sikkerhetssenteret i Rörvik om etablering 
av utbildning av ecoshipping i egen regi. 

Ljusterölyftet är ett annat viktigt avtal 
mellan rederiet och Österåkers kommun. 

Det innebär att kommunen går in och del-
finansierar en utökad tidtabell. 

Åtgärdsvalsstudie kan ge ny färjeled
I takt med ökad inflyttning har både 
Torslanda och Öckerö växt de senas-
te åren och detta har lett till att bilarna 
blivit allt fler. Ett resultat är trängsel på 
väg 155, Hjuviksvägen under högtrafik. 
Under 2014 påbörjades en studien för att 
ta fram åtgärder för förbättringar. Det 
gäller bland annat projekteringen av ett 
busskörfält mellan Lilla Varholmen och 
Hällsviksvägen, frågan om en personfärja 
mellan Hönö och centrala Göteborg samt 

arbetena med trafikstrategier i Öckerö 
kommun respektive Göteborgs Stad.

Trafikinformationen fortsätter att utvecklas
En ny trafikinformationstjänst har lan-
serats 2014, nämligen en sms-tjänst som 
ger möjligheten för våra 
resenärer att registrera 
sitt mobiltelefonnummer 
och få ett sms vid trafik-
störningar på den valda 
leden. Tjänsten funge-
rar under förutsättning 
att störningar och prog-
nos om trafikstart samt 

PLING

1. Gudmor Frida Andersson svingade flaskan med framgång när hon 
döpte Saturnus. Foto: Truls Persson. 2. Capella byggdes om på Fridhems 
varv och där har även ombyggnaden av 3. Dagny påbörjats. Foto: Kasper 
Dudzik  4. Krister Sörensson under övningen Einar på Hönöleden, en av 
rederiets alla säkerhetsövningar, i förgrunden till vänster ses Michael 
Karlsson. Foto: Christiaan Dirksen. 5. Anna Bengtsson, från företaget Mar-
kör, delade ut NKI-enkäter på Håkanstaleden på nationaldagen. Foto: 
Markör. 6. Lena Utbult pratade med trafikanter på Aspöleden under 
Trafikverkets resenärsdag den 19 september. Foto: Truls Persson
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BEFÄLHAVARE/ÖVERSTYRMAN 
Skjorta med axelkla"ar, kort och långärm 
(dam och herr)
Blå byxor, sommar och vinter samt 
shorts. (dam och herr).
Blå tröja (navy)
Varselkläder: jacka, parkas, reflexväst 
och softshelljacka.
Regnkläder
Skärp
Mössa, keps m.m.
Skor
Handskar 
Galoner till befälhavare/överstyrman

MATROSER 
Blå pikétröja med kort och lång ärm  
(herr och dam)
Blå byxor, sommar och vinter samt 
shorts. (dam och herr).
Blå tröja (navy)
Varselkläder: jacka, parkas, reflexväst 
och softshelljacka.
Regnkläder
Skärp
Mössa, keps m.m.
Skor
Handskar 

DISTRIKTSTEKNIKER/REPARATÖRER
T-shirt
Collegetröja
Snickarbyxor
Blåoverall
Vinteroverall
Varseljacka
Underställ
Mössa
Skor
Handskar

DISTRIKTSCHEFER, I TRAFIKMILJÖ:
Varselkläder: jacka, parkas, reflexväst 
och softshelljacka.
Mössa, keps m.m.

VID REPRESENTATION M.M:
Blåjacka med rederitryck på ryggen  
(Tryck framtill: Distriktchef och namn)

VID BEHOV:
Skjorta eller Pikétröja enligt befälhavare 
och matros sortimentet
Blå byxor (dam och herr)
Blå navy tröja
Skärp
Skor
Handskar 

Våra mannekäng heter Lasse Hahn,  
befälhavare Pool öst. 

Distriktcheferna bildade för en tid 
sedan en arbetsgrupp för att ta fram 
ett klädsortiment som vi ska hålla 
oss till. Nu har förslaget beslutats av 
rederichefen och läggs in i verksam-
hetssystemet, så att det blir tillgäng-
ligt för alla.

Klädsortimentet har fyra yrkesmäs-
siga huvudkategorier med bestämda 
klädesplagg. Dessa är befälhavare/över-
styrman, matros, distrikttekniker/repa-
ratör och distriktchef.

Utöver dessa kan det finnas andra 
plagg för andra uppgifter än att köra 
färja. De ska inte med automatik vara 
personliga, utan finnas tillhands på 
färjeleden. Det omfattar följande klä-
der: Blå overall, knäskydd, vinterove-
rall och vinterfordrad funktionsbyxa. 

Följande persedlar kan vara nöd-
vändiga vid arbete med isvägar: vin-
teroverall, vinterfodrad funktions-
byxa, underställ, fodrad bulamössa, 
T-shirt och collegetröja. För isväg 
under uppbyggnad tillkommer flyto-
verall och hjälmhuva.  

VI I REDERIET Om nöjda medarbetare VI I REDERIET Om nöjda medarbetare

faktisk trafikstart meddelas till trafikcen-
tralen. I december hade vi 6 245 anmälda 
prenumeranter.

Utrullningen av digitala skyltar till fär-
jelägena har också fortsatt under året. 
Följande leder har försetts med skyltar 
2014: Gullmarsleden, Svanesundsleden, 
Nordöleden, Kornhallsleden, Björköleden, 
Hönöleden, Bolmsöleden, Ivöleden, Aspö-
leden, Gräsöleden, Furusundsleden, Bli-
döleden, Ljusteröleden, Oxdjupsleden och 
Fårösundsleden.

Alla ville svara
Årets mätning av kundnöjdheten gav det 
bästa resultatet hittills under NKI-mät-
ningens historia i rederiet. Betydligt fler 
besvarade enkäten i år, närmare 9000. 
Svarsfrekvensen låg på 88 procent och det 
ger en hög trovärdighet. När vi frågade 
om hur våra resenärer uppfattar rederiets 
tjänst ur ett helhetsperspektiv, får vi stöd 
av 9 av 10, 91 procent. Det är en liten men 
tydlig förbättring som vi har att förvalta på 
rätt sätt.

Ekonomi i balans
Rederiet drivs som ett bolag och vi mås-
te arbeta för att prestera en vinst, för att 
ha utrymme att utveckla verksamheten. 
Underhållskostnaderna har under året 
utfallit helt enligt planerna och vi har ock-
så kunnat finansiera fartygsinvesteringar-
na till stor del genom egna medel. Bedöm-
ningen nu, i december 2014 är att rederiets 
resultat kommer att överträ!a det vi hade 
som målsättning i årets budget.

Hälsa
Vi fortsätter med hälsomätning och under 
2014 har 11 leder genomfört hälsoprofiler. 
En uppskattad gemensam hälsoinsats som 
triggat många var årets stegtävling ”Vät-
tern runt”. Många av oss tänkte till på att 
öka antalet promenerade steg varje dag. 
Det var distrikt Norra Östersjön som tog 
hem lagsegern med ”Lag Distrikt A” från 
Skansundsleden på prispallen.

Under året har distrikten också tagit 
fram och följt upp aktiviteter med anled-
ning av 2013 års Motiverad Medarbetar 

Index. 2015 är det dags för en ny mätning 
av hur vi upplever vår arbetsmiljö. 

På nya poster
Vi har under året fått säga adjö till 14 pen-
sionärer och 31 personer har till svidare-
anställts. 

På chefssidan har det varit några för-
ändringar. Operativ chef Sta!an Eriks-
son lämnade rederiet för att istället axla 
rollen som nationell beställare av färje-
tjänster, för Trafikverkets del. Han ersat-
tes av en nygammal bekantskap, nämligen 
Margus Pöldma, som efter några år hos 
Waxholmsbolaget, återvände till faders-
huset Färjerederiet. På distriktchefsidan 
har vi hälsat Jenny Strand och Harry Rei-
nikka välkomna till Distrikt Stockholm 
och Distrikt Norrlandskusten – och Carl 
Cederlund som ny poolchef.

Två viktiga experter har också kommit 
till, nämligen Peter Jansson som ansvarar 
för rederiets miljöarbete och David Olby-
Sköld som är ny bemanningsplanerare.  

INGRID JARNRYD

Hur ska vi klä oss på jobbet? 
Vilka yrkeskategorier ska ha 
arbetskläder och hur ska per-
sedlarna skilja sig åt? 1. Segrarna Anders Ring och Martin Ovin på Skanssundsleden gick längst av alla i aktivitetstävlingen ”Vättern runt”. Foto: Erika Andersson

2 och 3. Sta!an Eriksson slutade som operativ chef och nationell färjesamordnare efter Karl-Erik Hermansson som gick i pension. Foto: Truls Persson och Erika Andersson 
4. Nya digitala informationsskyltar monteras på Lilla Varholmen. Foto: Erika Andersson. 

Foto: Christiaan Dirksen
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 Tiden för att lämna in friskvårdskvitton 
som avser år 2014 har förlängts. Kvittona 
ska vara registrerade och ha kommit fram 
till Benify (före detta Flexpay) senast den 30 
december för att gälla 2014 års bidrag.

Kvitton som kommer till Benify efter den 
30 december ersätts med bidrag från 2015 
års friskvårdsersättning.

Som anställd i Trafikverket kan du få bi-
drag med 3 000 kronor per år för aktiviteter 
inom motion och friskvård. Du registrerar 
din ansökan i Förmånsportalen. Om du vill 
ansöka om friskvårdbidrag som inte finns i 
Förmånsportalen ska du även fylla i en blan-
kett och skicka till Benify, läs mer på För-
månsportalen.  

Benify AB 
Att: Trafikverket Friskvård 
Box 3616 
103 59 Stockholm 

 Den 11 december hölls ett möte 
med ett antal medlemmar i organisa-
tionen Skärgårdsredarna, för att in-
formera om planerna på den nya lin-
färjeleden mellan Vaxholm stad och 
Vaxholms kastell. Informationen rik-
tade sig i första hand till de entrepre-
nörer som trafikerar det smala sundet 
i skärgårdstrafiken och som på olika 
sätt har uttryckt oro för hur linfärjan 
kan påverka sjöfarten i området. 

– Projektet med linfärjeleden i Vax-
holm är ett försök som pågår under 
tre år. Projektet följer formella krav 
och det har funnits möjlighet att läm-
na synpunkter under samrådsförfa-
randet, som nu har löpt ut, förklarar 
rederichef Anders Werner.

– Rederiet bedriver ju linfärjetrafik i 
flera andra väl trafikerade sund, som 
exempelvis Hamburgsundsleden och 
Kornhallsleden. I själva verket bedö-
mer jag den planerade linfärjan som 
betydligt mer säker i trafiksituationen 
jämfört med nuvarande passagerarbåt 
som backar ut och vänder i sundet.

– I Stockholms skärgård finns idag 
inga lindrivna färjeleder. Självklart kan 
det upplevas osäkert när en ny form 
för sjöfart gör entré mitt i ett av skär-
gårdens mest trafikerade sund. Av-
sikten med mötet var därför i första 
hand att berätta mer om hur en linfär-
ja fungerar för att skapa trygghet för 
andra skeppare i sundet. Det handlade 
också om att förklara varför leden pla-
ceras där den placeras och att besvara 
synpunkter och ta tillvara på synpunk-
ter, säger Anders.  

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

   År 2015 ser ut att bli ett toppår när det 
gäller planerat underhåll i rederiet. Ett stort 
antal färjor ska torrsättas. Det i sin tur leder 
till kedjereaktioner – i synnerhet behov av 
upphandlingsinsatser och färjeförflyttningar.
Rederiet ser behov av att öka dialogen med 

landets underhållsvarv för att informera om 
våra önskemål och hur vi jobbar. Det kan 
också bli aktuellt att föra en dialog med varv 
utanför landets gränser för att hitta rätta le-
verantörer av underhållstjänster.  

Skärgårdsredarna 
informerades om 
linfärja i Vaxholm

Kvitton för friskvård ska  
vara inne senast 30 december

”Digitala skyltar till Gräsöfärjan 
Nu kommer färjetrafikanter på Gräsöleden 
inte längre behöva kliva ur sina bilar för att 
få information om nästa avgång. Trafikver-
ket har nämligen beslutat att nu i december 
installera nya digitala informationsskyltar 
vid färjelägren i Roslagen. På skyltarna kom-
mer det också gå att läsa om eventuella tra-
fikstörningar.”
Sveriges Radio P4 Uppland 17 december

”Nya Aspöfärjan är för trång tycker rese-
närerna
Resenärerna till och från Aspö riktar skarp 
kritik mot den nya färjan Yxlan.
Det finns bara tolv sittplatser så många är 
tvungna att sitta kvar i sina kalla bilar. En 
del blir till och med tvungen att stå ute un-
der resan, skriver Blekinge läns tidning.
Trafikverket har funderat på flera lösning-
ar och har nu kommit fram till att dom ska 
bygga om färjan så att det blir fler sittplat-
ser. Det ska vara klart innan årsskiftet.”
Sveriges Radio P4 Blekinge 13 december

”Lågvattnet ovanligt för årstiden
Det ovanligt låga vattenståndet under slu-
tet av november och början av december 
närmar sig rekordnivåerna från våren 1972. 
Att lågvattnet kommer under hösten är 
dessutom ovanligt, och har ställt till det för 
färjetrafiken. För färjetrafiken blev lågvatt-
net kännbart. På Vaxholmsleden stoppades 
den tunga trafiken att färdas med färjorna. 
– Man har en kritisk gräns avseende tung-
transporter, den ligger vid 40 centime-
ter under det normala. Men det kan skifta 
snabbt, säger Ingrid Jarnryd, informations-
chef vid Färjerederiet.”
Skärgården 12 december

”Klassisk färjeled får eldrift Den eldrivna 
färjan i Hamburgsund blev en succé. Nu får 
den en välkänd efterföljare. Klassiska Mal-
öleden förses med sladd och stickkontakt 
lagom till jul.– Vi gör det framför allt av mil-
jöskäl, men också av ekonomiska skäl. Vi 
räknar med att kunna tjäna in den här inves-
teringen på ett antal år, säger Jörgen Sand-
ström, distriktschef på Trafikverkets färje-
rederi.”

Göteborgs-Posten 17 december

”Linfärja delar Vaxholm
Från och med i maj nästa år kommer en 
linfärja att trafikera sundet mellan Vax-
holm och Kastellet. Frågan har varit aktuell i 
många år och när färjan nu blir verklighet är 
känslorna delade.”
SVT ABC 2 december

  För att förbereda bygget av den nya linfär-
jeleden mellan Vaxholms stad och Vaxholms 
kastell genomfördes provborrningar i sundet i 
slutet av november.

– Vi gör provborrningen för att bedöma 
berggrundens kvalitet, säger Ralf Sass, rederi-
ingenjör.

Den nya färjeleden ska vara klar i maj 2015. 
Linfärjetrafiken ska drivas under en treårig för-
söksperiod. Totalt rymmer färjan cirka 130 per-
soner och det kommer också att finnas plats 
för godshanteringen med lastvagnar till och 
från kastellet.

Avtalet om etablering av en ny linfärjeled un-
dertecknades i augusti 2014 av Vaxholms stad, 
Statens fastighetsverk och Trafikverkets färje-
rederi.  
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Färjan Svanhild i dockan på Gotenius varv i Göteborg. Foto: Truls Persson

Provborrning för nya 
färjeleden i Vaxholm

KASTELLETLEDENS NYA FÄRJA

  Så här ska färjan till Vaxholms kastell se 
ut när hon sätts i trafik i maj nästa år. Just nu 
pågår ombyggnadsarbetena som bäst på Frid-
hems varv utanför Lysekil.  

Ett tjugotal skärgårdsredare mötte upp på 
rederikontoret i Vaxholm för att höra An-
ders Werner, Jörgen Sandström och Jarl 
Andreasson berätta mer om den komman-
de linfärjetrafiken i Vaxholm.

DISPENSER I GÖTEBORGS HAMN

  I december besökte rederichef Anders 
Werner Göteborgs hamn för att diskutera 
möjliga dispenser för angöring centralt i Gö-
teborg. Anledningen till detta är att behovet 
kan bli aktuellt i de fall en försöksverksam-
het med passagerartrafik mellan Hönö och 
centrala Göteborg kan inledas.  

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:

NU SÖKER FÄRJEREDERIET  
SOMMARPERSONAL

  Tiden går fort och snart är det sommar 
och semestertider igen. Därför annonserar 
rederiet nu efter sommarpersonal till distrik-
ten Norra och Södra Roslagen, Stockholm, 
och Mellansverige. Annonsen finns internt, i 
Heroma, och externt på Trafikverkets webb-
plats: www.trafikverket.se/jobb/

Senast den 16 februari 2015 ska ansökan 
ha kommit in.  

6245
personer prenumererade på Färje- 

rederiets trafikinfo via sms den  
12 december. En ökning med  
582 personer på en månad.

Många torrsättningar 2015

 Fo
to

: M
ica

el
 E

rh
ar

ds
so

n 
M

os
tp

ho
to

s.c
om



10 SJÖVÄGEN   SJÖVÄGEN 11

VI I REDERIET Om nöjda medarbetare

Skyddsombuden

Skyddsombud  
i rederiet
Adelsöleden, Mats Canerstam
Administration, Kerstin Jägnebrant
Ammeröleden, Berit Kind
Arnöleden, Raimond Lindström
Aspöleden, Peter Persson,
Avanleden, Robert Backlund
Björköleden: Jan Olsson
Blidöleden, Mårten Norrby,
Bohedenleden, Robert Backlund
Bohus-Malmön, Tomas Simonsson, 
huvudskyddsombud
Bolmsöleden, Stefan Olofsson
Ekeröleden, Peter Hansen
Fridhems varv, vakant
Furusundsleden, Sverker Engqvist
Fåröleden, Jonas Werkelin
Gräsöleden, Mikael Ström
Gullmarsleden, Lars-Ove Norrhamn
Hamburgsund, Bengt Gustavsson
Hemsöleden, Lars Holmberg
Härke slip, Berit Kind
Holmöleden, Torbjörn Flodin
Håkanstaleden, Berit Kind
Högsätersleden, Maria Wänebris
Hönöleden, vakant
Isvägar, Berit Kind
Isöleden, Berit Kind
Ivöleden, Håkan Färm
Kornhallsleden, Tore Jakobsson
Ljusteröleden, Rolf Franzén
Lyrleden, Ronny Axelsson
Malöleden, Ronny Axelsson
Nordöleden, Jonas Abrahamsson
Oxdjupsleden, Tomas Holmberg
Röduppleden, Robert Backlund
Skanssundsleden, Per-Arne Persson
Skenäsleden, Andreas Svensson
Stegeborgsleden, Stefan Nilsson
Sund-Jarenleden, Maria Wänebris
Svanesundsleden, Anders Åkerlind
Tynningöleden, Jacob Svensson
Vaxholmsleden, Tomas Holmberg
Vinöleden, Sven Landén
Visingsöleden, Anders Ottosson
Visingsöleden, Jan-Olof Moberg
Ängöleden, Ronny Axelsson

Färjerederiets RALS-förhandling 2014 är 
nu avslutad med samtliga arbetstagaror-
ganisationer. Ny lön kommer därför att 
betalas ut så snabbt det är möjligt. För 
Saco anslutna kommer lönen utbetalas 
med decemberlönen för övriga medarbe-
tare är det januarilönen som gäller.

En nyhet i Färjerederiet är att parterna 
kommit överrens om nya ingångslöner för 
de sjögående medarbetarna och att rede-
riet avska!a de ettårstillägg som funnits 
för alla med en ny tillsvidareanställning. 

Jag tycker att detta är ett mer modernt 
och rättvist system eftersom de flesta 
av våra nya medarbetare redan arbetat 
som timanställda på våra fartyg under en 
längre tid och är väl kända inom organi-
sationen.

RALS-förhandlingarna har pågått 
under hela hösten 2014. Innan förhand-
lingarna startade genomförde parterna 

Nya lönen klar
en gemensam löneanalys för varje befatt-
ningskategori i Färjerederiet. Vid genom-
gången förde både arbetsgivaren och 
arbetstagarorganisationerna fram sina 
synpunkter om hur de olika yrkeskatego-
rierna borde prioriteras i förhållande till 
sjöfartsmarknaden i övrigt och vilka eko-
nomiska möjligheter Färjerederiet har.

I hela Trafikverket används en prestations-
baserad lön vilket innebär alla medar-
betare bedöms individuellt i sin yrkes-
kategori av sin närmsta chef enligt den 
värderingsmodell som finns i myndighe-
ten. Bedömningen ska hanteras i dialog 
mellan chef och medarbetare så att varje 
medarbetare får en möjlighet att utveck-
las i en positiva riktning och mot de mål 
Färjerederiet har i sin verksamhet.  

GÖRAN LEVERUD, HR-CHEF

Du som är före detta medarbetare och pensi-
onär kan få Sjövägen hem till brevlådan, men 
en gång per år måste du förnya din prenume-
ration och nu är det dags igen.
Skicka ett mejl till sjovagen@trafikverket.se
med ditt namn och adress och skriv ordet 
”Prenumeration” i ämnesraden.
Skickar du vykort eller brev per post är adres-
sen:
Sjövägen, Färjerederiet
Box 51,
185 21 Vaxholm
Skriv ”Prenumeration” och ditt namn och 
adress.

Skicka svaret senast den 31 januari 2015.

Hallå prenumerant!  
- förnya din prenumeration för 2015
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Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare 
och arbetstagare ska samverka kring 
arbetsmiljöarbetet. Det är arbetsgivaren 
som har det yttersta ansvaret för arbets-
miljön och det innebär ansvar för den 
psykosociala arbetsmiljön, anpassning av 
den fysiska arbetsmiljön och rehabilite-
ring.

I Trafikverket är det skyddskommit-
téerna som hanterar arbetsmiljöfrågor-
na på lokal nivå. I Färjerederiet finns 
skyddsombud på alla färjeleder, de repre-
senterar medarbetarna i arbetsmiljöfrå-
gor och utses av någon av arbetstagaror-
ganisationerna. Även medarbetare med 
tidsbegränsad anställning berörs av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Huvud-
skyddsombud är Tomas Simonsson, han 
är också ledamot i rederiets skyddskom-
mitté.

På arbetsplatsen ska det finnas infor-
mation om bland annat första hjälpen, 

HLR, och annan lokal arbetsmiljöin-
formation samt utrymningsplan med 
utrymningsvägar och återsamlingsplats 
i händelse av brand. På intranätet finns 
skyddsombuds- och skyddskommittére-
gister och mer information om arbetsmil-
jöarbetet. Du hittar sidan här:

Startsida > Min anställning > Arbets-
miljö och hälsa > Lokalt arbetsmiljöar-
bete

Samverkansgrupp, i sin roll som skydds-
kommitté, ska delta i planeringen av sys-
tematiskt och långsiktigt arbetsmiljö-
arbete och följa arbetets genomförande. 
Den ska noga följa utvecklingen i frågor 
som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall 
samt verka för tillfredsställande arbets-
miljöförhållanden, till exempel genom att 
följa statistik rörande sjukfrånvaro, olyck-
or, tillbud, personalomsättning och dess-
eventuella koppling till arbetsmiljön.  

Här ses Färjerederiets skyddsombud samlade under ett möte i november. Ombuden gjorde då bland annat ett studiebesök på vägfärjan Saturnus på Gullmars-
leden. Skyddsombuden trä!as en gång per år, bland annat för att ta upp aktuella frågeställningar. På bilden saknas Berit Kind, Jan Olsson, Mikael Ström, Maria 
Wänebris och Tomas Holmberg. Foto: Peter Lindgren

Ombud ombord på Saturnus

LEDAMÖTER I FÄRJEREDERIETS 
SKYDDSKOMMITTÉ

Arbetsgivare
Margus Pöldma, ordförande 
Göran Leverud 
Åsa Nordström

Arbetstagare
Tomas Simonsson, huvudskyddsombud 
Peter Sundahl, Saco 
Åke Ottosson, SEKO 
Stig Karlsson, Sjöbefälsföreningen
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En prioriterad aktivitet inom området 
motiverade medarbetare i rederiets 
styrkort, handlar om personalrotation. 

Personalrotation betyder att byta sitt 
schema, sin rad eller sitt uppdrag under 
en period. Motiveringen är bland annat 
att vi får vidga våra vyer, prova på något 
nytt, inte köra i gamla hjulspår och sätta 
säkerheten främst.
Rederichef Anders Werner och HR-chef 
Göran Leverud, vilken nytta har vi i Färjere-
deriet av personalrotation?

– Man får jobba med alla, checklistor 
och rutiner får en helt annan betydelse. 
Man ska inte vara alltför van vid varan-
dra, en vacker dag blir någon sjuk och den 
som är vikarie kan inte vet vilka oskrivna 
rutiner som finns, säger Anders Werner.

Ser du några nackdelar eller risker?
– Att man ibland får jobba med någon 

som har svårt för eller inte gillar, detta 
är egentligen ingen nackdel utan en för-
del, man måste kunna vara professionell 

och jobba med alla, däremot behöver man 
inte älska alla eller vara omtyckt av alla.

– Vem vet, du kanske möter en ny kompis 
helt enkelt, säger Göran Leverud, HR-chef.

Vilken är fördelen för den individuelle med-
arbetaren?

– För den individuella medarbetaren, 
en styrka att veta att man KAN utan att 
hela tiden bli stöttad av en kompis, ”jag 
är användbar jag kan hoppa in var som 
helst” alla kan förstå och se med egna 
ögon att problem kan lösas på många oli-
ka sätt ger en styrka och flexibilitet i job-
bet.

Kan inte rederiet respektera att man gärna 
vill jobba ihop med sin kompis?

– Respektera att man vill jobba med sin 
kompis: respektera ja, men acceptera nej. 
Vi måste kunna hoppa in för varandra 
oavsett vem som är skeppare eller matros. 
Rent säkerhetsmässigt är det förödande 
att gå alltför lång tid och bli alltför vana 
vid varandra. Jämför med flyget: besätt-

VI I REDERIET Om nöjda medarbetare

På vilket sätt utvecklar ni personalrota-
tion på ditt distrikt under !"#$?
– Vi har olika typer 
av rotation på samtli-
ga färjor beroende på 
deras scheman. 

Ellen Strandberg, 
distrikt Södra  

Roslagen

– På linfärja så handlar det om att man 
går runt på fler leder i distriktet. Man 
blir så lätt hemmablind och slutar att 
se utveckling om man stannar på ett 
ställe. De som går runt på fler leder 
känner ett positivt avbrott i varda-
gen och tar idéer med sig till nya leden 
eller med hem till det gamla. Dessut-
om lär man känna sina kollegor bättre. 
En annan vinst för mig är ju om det 
blir problem med personal på en led, 
många sjuka eller 
möten o liknande, då 
kan jag ta egen perso-
nal från andra leder 
dit. 

Per-Olof Eriksson, 
distrikt Mälaren

– Jag har inte infört mer än att tim-
personal kör på två av tre leder och 
känner bara det som 
positivt när jag kan 
använda personalen 
till fler än en led. 

Roger Olofsson, 
distrikt Norrbotten

– Med början på vakt 1 befälhavare, så 
startar rotationen 9:e januari då befäl-
havaren stannar hemma två extra 
dagar. Alla befälhavare förskjuts två 
dagar och poolen går då in och kör en 
hel omgång den 9:e januari. Detta upp-

Några distriktchefer 
om personalrotation

repas sedan var trettioandra dag för 
varje befälhavare fram tills man kom-
mer tillbaka till sin gamla vaktkompis 
i maj månad. Därefter kör man med 
sin gamla vaktkompis fram tills 7:e 
augusti. Med start på vakt 1 matro-
ser börjar man då rotera på samma 
vis fram till och med december. Poo-
len går då in och kör 
en omgång var tret-
tioandra dag under 
dessa månader. 

Jörgen Sandström, 
distrikt Orust

– Vi har inte kommit 
så långt i hur vi ska 
rotera på ett bra sätt, 
ännu. 

Jenny Strand,  
distrikt Stockholm

– Vi har sedan länge en form av 
arbetsrotation på linlederna. På Ivö-
leden och Bolmsöleden så att vi löser 
av lite olika under våra körpass. Tider 
då vi har disp-dagar på leden läggs till 
uh-behoven som är olika mängd tim-
mar dag från dag. På Aspöleden som 
för frigående gjordes schemat om för 
något år sen. På Aspöleden har befäl-
havare ett schema och på däcksidan 
följer ett annat sche-
ma, så att det blir 
rotation på ”färjefol-
ket” 

Lars Salmi,  
distrikt Syd

Vad är nyttan?
– Rotation gynnar att kunskap och 
att arbetsmetoder sprids inom leden 
och distriktet. Det höjer även säkerhe-

ningarna möts först i en taxi på väg till 
flyget, och då blir det tydligt att alla föl-
jer checklistor och rutiner och inte vanor 
som vissa skapat.

Ska det se likadant ut på alla distrikt?
– Nej, förutsättningarna är olika, 

huvudsaken är egentligen att man kan 
jobba med alla.

Vad är målet med personalrotationen i 
rederiet under !"#$ – vad ska vi ha uppnått?

– Det ska bidra till bättre arbetsmiljö, 
där alla får chans att jobba med alla och 
på det viset lära känna varandra bätt-
re, större flexibilitet i schemaläggning-
en samt en ökad säkerhet med nyttjande 
av checklistor och rutiner, säger Anders 
Werner.

– Vi är ett modernt rederi och det inne-
bär att vi behöver utveckla våra samar-
betsformer och service internt, under-
stryker Göran Leverud.  

INGRID JARNRYD
 

ten så inte samma personer kliver av 
färjan om det har hänt något särskilt 
under passet, som annars riskerar att 
falla mellan stolar i avlämningen. Det 
har även sociala fördelar att man får 
jobba med olika kollegor och det främ-
jar samarbete. 

Ellen Strandberg

– Det finns många fördelar, som jag 
ser det. 

Per-Olof Eriksson

– Att man får göra olika saker. Arbetet 
blir varierande och utvecklande. 

Jenny Strand

– Man känner sig mer delaktig i 
distriktet och får en ökad kompetens 
samt använder ordet vi när man pratar 
om en annan led. 

Roger Olofsson

– Trivsel på jobbet, mindre saker sker 
slentrianmässigt, man får input från 
andra i säkerhetstänket, gruppen/
arbetsplatsen/distriktet stärks, inga 
gruppindelningar på jobbet utan alla 
hör till samma gäng. 

Jörgen Sandström

– Nyttan med rotation är bland annat 
att vissa kan lite/mycket om det ena 
och vi tar på så viss lärdom av varan-
dra, så alla kan hoppa på och göra lite 
av varje på linlederna. En annan sida 
är att det blir lite nytt att prata om 
mellan skiften och i på disp dagarna. 
Den allmänna uppfattningen är att det 
fungerar så bra det bara kan. 

Lars Salmi

Personalrotation  
sätter snurr på rederiet
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till Tommy Hed
instruktör/dataansvarig för simulatorn  
på Vaxholms kastell

I NÄSTA NUMMER:

  Friskprofilerna – resultatet 2014
  Nya tag för 2015 

Vad blir din arbetsuppgifter?
– Jag kommer att se till att simulatorn 
fungerar och instruera kursdeltagarna, 
samt göra mätningar över deras resultat i 
ecoshipping.

Är det avancerade system, går det att 
förklara på ett enkelt sätt hur de fung-
erar?
– Simulatorerna fungerar som ett avance-
rat dataspel med en massa skärmar och 
datorer som visar instrument och naviga-
tionsprogram och poddlåda med manö-
verspakar så att man ska få känslan av att 
köra färja på riktigt.

När kommer kursverksamheten igång på 
Vaxholms kastell?
– Starten är planerad till slutet av augusti 
nästa år.

Ombyggnad av lokalerna pågår, vad 
tycker du om dem?
– De blir verkligen häftiga, de ligger i his-
torisk miljö i den gamla o#cersmässen. 
Det kommer att finnas fyra simulatorer 
med manöverrum och utbildningslokaler 
när allt är klart.

Har du själv prövat ecoshipping i simu-
lator? 
– Jag har inte gått utbildningen i ecoship-
ping, men jag testade att köra simulato-
rerna som fanns i Rörvik, i Norge, det var 
våldsamt kul.

SNABBA 5 

En asbestinventering av Färjerederiets 
fartyg har genomförts av AB Previa på 
sammanlagt 57 vägfärjor. Regelkrav 
säger att en inventering ska göras när 
det finns risk att asbest förekommer på 
ett fartyg. Asbest kan finnas i olika for-
mer ombord och hälsorisken beror till 
stor del på hur lätt asbestfibrer avges 
till luften. Efter inventeringen har en 
riskanalys av olika typer av asbestfynd 
genomförts och en handlingsplan som 
minimerar hälsoriskerna 
för varje typfall har tagits 
fram.

Installation av asbest-
haltiga material i svenska 
fartyg förbjöds redan 1988. 
I rederiet finns många far-
tyg som är byggda före 1988. Därför 
har en asbestinventering genomförs 
på samtliga fartyg, förutom de nyaste 
där varven intygar att ingen asbest 
förekommer.

Då asbest är helt bundet till materia-
let finns det ingen omedelbar hälsorisk. 
Den blir farlig då den frigörs och före-
kommer fritt i luften som människor 
andas in. I hygieniska gränsvärden och 
åtgärder mot luftföroreningar (AFS 
2005:17) anges för asbest gränsvärdet 
0,1 fibrer/ml luft genomsnittligt under 
en 8 timmars arbetsdag.

När beslut tas att asbest ska saneras ska 
den alltid behandlas som mycket hälso-
farlig. Det krävs också ett skriftligt till-
stånd från Transportstyrelsen för att 
få bearbeta, behandla eller riva asbest 
eller asbesthaltigt material.

Totalt har 30 materialprover tagits 
på rederiets färjor och i sju fall har 
asbest identifierats. De flesta fynden 
var i packningar eller tätningar. I ett 
fall fanns asbest i en ankarspelsbroms 
och i ett fall i form av en asbestväv lin-
dad runt ett avgasrör.

Bort med asbest  
från våra färjor

All asbest som har identifierats ska 
åtgärdas enligt handlingsplanen. 
Åtgärden innebär att asbesten antingen 
tas bort eller kapslas in. Trasig inkaps-
ling återställs. I de fall asbesten är helt 
bunden avges inga skadliga fibrer. Men 
vid rivning kan risker uppstå och då 
måste man asbestsanera. Om det har 
bedömts att det finns risk för att dolda 
delar innehåller asbest så har en note-
ring gjorts i protokollet. Noteringarna 

beaktas särskilt vid fram-
tida demonterings och 
rivningsarbeten.

Handlingsplanen kom-
mer att följas upp konti-
nuerligt av rederiingen-
jörerna. En avstämning 

görs på Teknik- och miljöavdelningens 
teknikmöten en gång varannan månad. 
Genomförda åtgärder dokumenteras. 
Inventeringsprotokollen och åtgärder 
gås igenom årligen av varje distrikts-
chef tillsammans med distriktstekni-
kern. Om nya fynd av asbest påträ!as 
så dokumenteras de och åtgärdas enligt 
handlingsplanen.  

FREDRIK ALMLÖV 

Gunnar ska utveckla vårt 
nya verksamhetssystem
Välkommen till Färjerederiet Gunnar, vad 
ska du jobba med?
– Jag är projektanställd och ska arbeta 
med vårt nya verksamhetssystem i Sha-
rePoint 2013. Jag ser fram emot att arbeta 
med er på Färjerederiet och ska göra allt 
för att vi ska få ett så bra verksamhets-
system som möjligt. Därför vill jag gärna 
få kontakt med er i verksamheten och ta 
reda på vilka behov ni ser och hur ni vill 
arbeta. Jag kommer att resa till distrik-
ten och se på plats hur ni jobbar och höra 
på era tankar angående det som rör mina 
projekt.

Vad har du arbetat med tidigare?
– Jag var utbildare och produktspecialist 
inom SharePoint och Microsoft O"ce på 
ett företag som heter Addskills.

Kände du till rederiet innan du började här?
– Ja, jag har hållit i ganska många utbild-
ningar för er, både i Vaxholm och i 
Addskills lokaler inne i centrala Stock-
holm.

Vad gör du på din fritid?
– På fritiden är det barnens aktiviteter 
som tar ganska mycket tid. Jag är med 
som ledare för min dotters friidrott i Val-
lentuna. Hon åker också konståkning. 
Min son spelar ishockey och jag själv är 
med i veteranerna, också i Vallentuna. 
Det mesta av fritiden tillbringas alltså i 
diverse ishallar.

Har du någon egen båt?
– Nej, tyvärr! Fritiden räcker inte till just 
nu. Men jag tillbringade mycket av min 
uppväxt med min morfar i Karlshamn. 
Han var uppvuxen vid havet och hade ock-
så varit sjöman. Många härliga dagar med 
fiske och bad i den Blekingska skärgården 
blev det. Sedan tävlade jag i kanot under 
några år, så jag har alltid trivts på sjön. 
– När vi åker till Torpshammar, vid 
Ljungan i Medelpad, fiskar vi med min 
svågers båt. Senaste gången vi var ute fick 
min son en mås på spinnare, som tur var 
tappade måsen draget ett tiotal meter upp 
i luften!  

Gunnar Lindquist är rederiets specialist på Sharepoint. Foto: Erika Andersson
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Fakta  Asbest
Asbest användes förr på grund av 
materialets många värdefulla egenskaper, 
bland annat som brandskydd, värmeiso-
lering, bullerdämpning och armering.  
Materialet har också använts som frik-
tionsmaterial i tillverkning av bromsar.
Asbestmaterial bildar vid mekanisk på-
verkan fibrer som hålls svävande i luft 
som damm. Dammet kan vid inandning 
tas upp i luftvägar och lungvävnad och 
där påverka och även skada kroppsväv-
nad som de kommer i kontakt med.
Källa: Wikipedia.

 All asbest som 
har identifierats ska 
åtgärdas”

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 

JULI
Johan Lindqvist, befälhavare lin,  
Bohedenleden

SEPTEMBER
Jonathan Yngfors, motorman/matros,  
Visingsöleden

DECEMBER
Jörgen Hansson, befälhavare fri,  
Nordöleden

OKTOBER
Karin Westberg, motorman/matros,  
Vinöleden

Niklas Dahlstedt, reparatör,  
Fridhems varv
Lars-Eric Andersson, reparatör,  
Fridhems varv

GRATTIS!

60 år
5 december
Lars Göran Linder, befälhavare fri,  
Gräsöleden

26 december
Göran Pettersson, befälhavare fri,  
Fårösundsleden

50 år
17 december
Roger Olofsson, distriktchef Norrbotten

23 december
Carl Gustaf Bigfeldt, befälhavare fri,  
Pool öst


