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Förra sommaren seglade jag till Skottland 
med min Allegro 27, en 8 meter långkölad 
segelbåt av kostertyp. Resan gick över Nord-
sjön, genom Caledoniakanalen och sedan sö-
derut till inre Hebriderna. På hemvägen run-
dade jag Islay, gick norrut på västsidan och in 
i West Loch Tarbert som sägs vara Storbri-
tanniens ensligaste plats.

Överresan från Ljungskile till Peterhead i 
Skottland via Norge tog drygt fem dygn i gott 
väder(494 Nm). Över Nordsjön var vi två, 
man bör vara minst två eftersom man inte 
kan hålla sig vaken under så lång tid. Man 
behöver utkik hela tiden, det är mycket tra-
fik på sina ställen och många oljeriggar som 
man inte får komma för nära.

Framme i Skottland seglade jag ensam i 
fyra veckor och besökte många spännan-
de platser som är svåra att nå utan båt. Det 
finns gott om bra naturhamnar och ankrings-
platser inomskärs. Jag seglade varje dag, 
men aldrig mer än 19 timmar i sträck. Ibland 
på natten och ibland på dagen beroende på 
tidvattnet. Det gäller att få medström och 
inte motström, strömmarna var upp till 8 
knop och båten gör 6.

Ett fint minne från resan var delfinerna som 
simmade intill min båt, ibland på bara en me-
ters avstånd och tittade mig rakt in i ögonen. 
Whiskydestillerierna var också en upplevel-
se, jag gick på guidade turer på Oban, Jura, 
Lagavulin och Glen Moray. Där fick jag sma-
ka på ädlare sorter som inte finns här. Skot-
tarna är vänliga, flera gånger kom de ner till 
mig med färska ägg från egna hönor eller 
något annat som dom ville ge mig - att dom 
skulle vara snåla stämmer inte alls.

När jag tog en pint på puben i Loch Aline 
(bredvid färjans vaktstuga) träffade jag fär-
jepersonalen som bjöd in mig till färjan nästa 
dag. Det var mycket intressant att bli guidad 
runt på färjan Loch Fyne, den var ganska lik 
våra färjor. Befälhavaren frågade om jag ville 

finns det jobb 
i rederiet?

intErntidning FÖr OSS SOm arbEtar i FärjErEdEriEt                        

Stefan berättade om sitt arbete på Sjölog

Sjön Loch Lochy söder om Loch Ness. Den skotska naturen är helt magnifik, en blandning av hedar, grön-
ska och höga berg som jag inte sett någon annanstans. Foto: Peter Sörenssen

 Posttidning b
Trafikverket Färjerederiet
185 21 Vaxholm

deLfiner oCH WHisKY 
Men inGen nessie

På sluttampen

GÅ VÄTTERN RUNT 
Var med och tävla!

REDERIETS RESULTAT
År 2013 i siffror

LOGGA IN DÄR DU ÄR
Så här gör du

marS 2014
nr 2. 

Hallå! SJÖvägen är Färjerederiets interntidning!  
Ta med dig ditt eget exemplar av SJÖvägen hem 
och läs! 

köra, klart jag ville, jag hade ju inte kört färja 
på flera veckor.

Enda besvikelsen under resan var att jag 
inte hittade sjöodjuret Nessie i Loch Ness. 
Jag letade i två dagar med ekolod och stän-
dig utkik men hittade inget utom en mystisk 
krusning på vattnet, vem vet?

Hemresan över Nordsjön från Peterhead 
till Thyborön i Danmark tog 3 dygn (284 
Nm). Jag valde vägen över Danmark och 
Limfjorden på grund av väderförhållandena, 
vi fick en kuling från W och grov sjö. Totalt 
blev det 1402 Nm denna resa. 

PETER SÖRENSSON

Kanalfakta
Caledonian Canal i Skottland förbinder  

staden Inverness vid östkusten med  
västkusten. Den är 96,5 kilometer (52nm) 
och utgörs av flera sjöar, bland andra Loch 

ness, en tredjedel av sträckan är grävd. Ka-
nalen har 29 slussar, 4 akvedukter  

och 10 broar och kan ta båtar upp till  
45,7 meter långa och 10,7 meter breda. 

Källa: Wikipedia, gotakanal.se
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Jasmine Brandt som är utexaminerad sjökapten 
stannade till och pratade med Stefan Sörensson

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

INNEHÅLL

fÄrjerederiet PÅ sjÖLoG

bästa medarbetare, VÅR i halva fe-
bruari, vilken (i mina ögon) fantastisk 
vinter. Vårrustning inför sommarens 
tuffa utmaningar är ett ständigt åter-
kommande jobb som kräver mycket av 
er på färjelederna, men också av tek-

nikavdelning-
en som ska få 
till allting, upp-
handlingar och 
varvstider, med 
ett begränsat 
antal reservfär-
jor. Egentligen 

är jag inte så orolig för jag vet vilken 
kapacitet ni alla besitter.

Våren handlar förstås inte bara om 
underhåll, en annan stor del av verk-
samheten handlar om personal. Un-
derhållet har ju ringa betydelse om vi 
inte har tillräckligt med personal och 
det pågår ett febrilt arbete på rekryte-
ringssidan för att få ihop scheman och 
ledigheter.

Själv försöker jag komma framåt i 
vagnen på de stora strategiska utma-
ningarna, miljö, lönsamhet, kunder och 
medarbetare. Kombinerat naturligtvis 
med den dagliga verksamheten som 
hela tiden pågår.

Vi har ett antal strategiska utmaningar:
Starta/flytta ecoship-utbildningen till 
Vaxholms kastell, vi är på god väg och 
intentionerna är att ha igång utbild-
ningen före sommaren 2015.

Nya leder har legat på is ett tag, men 
har nu blivit högaktuella och vi har fyra 
projekt som vi drar i nu med full kraft, 
ett stort på västkusten och ett stort på 
ostkusten, samt två mindre på ömse 
sidor av landet.

Biljettsystemet på Ekerö slipas hela 
tiden och behöver kanske slipas ytter-
ligare för att kunna användas på andra 
ställen både inom rederiet, men kanske 
också utanför.

Samverkan och samverkansavtal är 
högprioriterat på medarbetarsidan.

Lev väl och kör försiktigt! 

Peter Sörensson berättar om sin 
seglats till Skottland. Foto:privat
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rer för att underlätta livet i hela Sverige. Nyskapande, lyhörda och helhetssyn är våra värderingar. 
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ANDERS WERNER
REDERICHEF

”Stressigt, men sam-
tidigt är det två väldigt 
intressanta och roliga 
projekt.”

Frågor om framtiden
Åsa Nordström, en av rederiets  
representanter på Sjölog.  
Foto: Erika Andersson
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att inte veta vad som ska hända i 
framtiden kan vara både spännande 
och oroande. Under utbildningen har 
Chalmersstudenterna sitt mål klart, 
ett jobb inom sjöfarten, men när 
examen närmar sig är det dags att på 
allvar tänka på fortsättningen; finns 
det jobb, var finns de och vad krävs 
för att få ett arbete till sjöss?

Chalmers studentkårs sjösektion arrange-
rar årligen mässan Sjölog - eller event som 
de själva kallar det - just för att studenter-
na ska få ställa sina frågor direkt till bran-
schen. Sjölog består av en seminariedag 

och en mässdag. På mässdagen får stu-
denterna träffa representanter från före-
tag, myndigheter och organisationer och 
få en inblick i vad som väntar efter dem 
efter studierna. Samtidigt får utställar-

na tillfälle att 
marknadsföra 
sig för fram-
tida medarbe-
tare, kunder 
eller leveran-
törer och. En 

chans för många att knyta nya kontakter 
helt enkelt.
– Många av studenterna vill förstås ut 
i världen och jobba när de är klara med 

sina studier, men vår medverkan på Sjölog 
handlar inte om rekrytering just nu, utan 
om framtiden. Vi blir intressanta som 

”Jag är inte 
orolig för jag 
vet vilken ka-
pacitet ni  be-
sitter”

3
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VI I REDERIET Om nöjda medarbetare

 Studenterna 
vill förstås ut i 
världen”
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VI I REDERIET Om nöjda medarbetare

arbetsgivare för dagens studenter läng-
re fram när de börjar tänka på att bilda 
familj och vill vara mer hemma – precis 
som det står på vår rollup ”Jobba till sjöss 
nära hemma”, säger Åsa Nordström, Fär-
jerederiets personalspecialist med mång-
årig erfarenhet av rekryteringsmässor.

Och att möjligheten att jobba till sjöss nära 
hemma är en anledning till att välja Fär-
jerederiet som arbetsgivare hördes flera 
gånger i vår monter. En man som ville 
vara anonym berättade om sitt motiv till 
att söka sig till Färjerederiet. 
– Jag arbetar i Norge och är borta flera 
veckor i taget, men nu har jag träffat en 
kvinna och hon har barn och då har det 
blivit viktigt för mig att finnas mer hem-
ma och ha ett jobb i närheten.

Mässdagen på Sjölog började gan-
ska lugnt när portarna öppnade klock-
an 09.00 den 20 februari, men vart efter 

David Jacobsson och Linus Johansson har ett år kvar på studierna.

dagen gick ökade antalet besökare, sjö-
befälsstudenter och andra intressera-
de passerade montrarna med 70-talet 
utställare i en strid ström. Färjerederiet 

deltog enbart 
på mässda-
gen och var 
en av 70-talet 
utställare på 
Lindholmen 
Science Park 

i Göteborg. I rederiets monter fanns Åsa 
Nordström och Lena Edholm från per-
sonalavdelningen och Stefan Sörensson, 
befälhavare på Hönöleden på plats hela 
dagen. Ett av rederiets dragplåster sakna-
des dessvärre, en fartygsmodell av en fär-
ja som varit med på tidigare mässor.

– Det var synd, den drog folk till vår 
monter och då är det lättare att börja pra-
ta med dem som passerar. Man bör ha 
något som drar, godis, give-aways eller 

tävling, som gör att människor stannar 
till, säger Åsa Nordström.

många intresserade, både studenter och 
utexaminerade besökte Färjerederiets 
monter under Sjölog. De vanligaste frå-
gorna till rederiets representanter, var 
om det finns jobb att söka och vilken 
behörighet som krävs för anställning. Ett 
vanligt svar på frågan om vad studenter-
na ville göra efter examen var: ”jag vill ha 
ett jobb, vad som helst”.

Stefan Sörensson, befälhavare, som 
arbetat i Färjerederiet sedan 1990-talet 
fick svara praktiska frågor om hur det är 
att köra färja, om arbetstider och sche-
man. 
– Det är väldigt kul och inspirerande att 
få träffa studenterna, men även att få träf-
fa andra kolleger och personal från rede-
rikontoret, säger Stefan Sörensson.  

TExT Och fOTO: ERIkA ANDERSSON

 Vår medver-
kan handlar om 
framtiden. Vi 
blir intressanta 
för dagens stu-
denter längre 
fram när de 
börjar tänka på 
att bilda familj 
och vill vara 
mer hemma.”

 Finns det jobb 
och vilken behö-
righet krävs?”

Fakta  Sjölog

Det årligen återkommande arbetsmark-
nadseventet Sjölog har som syfte att 
sammanföra studenter från Chalmers 
sjösektion och andra intresserade med 
branschen för ett ömsesidigt utbyte. 

Sjölog är uppdelad på en seminariedag 
och en mässdag, i år var seminarieda-
gens tema ”Sjöfarten som internationell 
arbetsmarknad”. 

På mässdagen deltog ett 70-tal utstäl-
lare: företag, myndigheter och organi-
sationer inom sjöfart, logistik och trans-
port, bland annat många rederier, men 
också Arbetsförmedlingen och  
Försäkringskassan. Sjölog avslutas med 
en bankett på kvällen

Ann Eriksson, överstyrman, var 
intresserad av arbete i rederiet. 

Malin Pettersson, går fjärde året 
på sjökaptensprogrammet.

Stefan Sörensson, Åsa Nordström och Lena Edholm i Färjerederiets monter.
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nu är det snart dags att snöra på sig ett 
par bekväma skor och ge sig ut på vand-
ring. I maj börjar nämligen Färjerede-
riets aktivitetstävling och alla rederi-
ets medarbetare är välkomna att delta. 
I tävlingen kan du utmana dig själv och 
dina arbetskamrater genom att gå Vät-
tern runt, det vill säga 300 kilometer på 
drygt en månad.  

Tävlingen pågår mellan 7 maj och 15 
juni. För att hinna gå hela sträckan inom 
utsatt tid behöver du gå eller göra aktivi-
teter motsvarande 10 000 steg per dag.

Alla anmälda deltagare får ett start-
paket från företaget Tappa, med en 
stegräknare samt en inloggning till en 
personlig webbsida på tappa.se. Stegräk-
naren har full garanti under hela täv-
lingsperioden.

Vi bildar lag på arbetsplatsen, med 2-8 
personer i varje. Sedan gäller det för laget 
att ta sig Vättern runt in i mål på utsatt 
tid. Alla aktiviteter räknas För att nå 
målet i tid ska alla i laget genomföra akti-
viteter motsvarande 10 000 steg per dag. 
Du skriver in dina dagliga steg och övriga 
aktiviteter och webbsidan räknar sedan 
om alla aktiviteter till steg automatiskt.

På din personliga webbsida kan du 
enkelt följa dina och lagets framsteg 
efterhand som aktiviteterna läggs in. 
Här kan du också se hur det går för 
andra lag och individer som deltar i täv-
lingen.

Förutom att vår hälsa vinner på mera 
rörelse i vardagen finns det också chans 
till fina vinster under tävlingsperioden 
och vid målgång.

ÅSA NORDSTRÖM
 

Lars Österman 
befälhavare fri, Blidöleden 
1 april

PEnSiOnärEr

tiLLSVidarEanStäLLda

NOVEMBER 2013
Kjell Olofsson 
befälhavare fri, visingsöleden

FEBRUARI
Lars-Erik Larsson 
befälhavare lin, Adelsöleden

MARS
richard Sollander 
befälhavare fri, Björköleden

mats nordström har sagt upp sig och slu-
tade som distriktschef för distrikt Norr-
landskusten den 21 februari. Rekryte-
ringen av en ny chef har påbörjats. Under 
rekryteringsperioden kommer Hans 
Söderqvist att vikariera som chef för Hol-
möleden och Kjell Eriksson vikarierar 
som chef för Hemsöleden, mest på dis-
tans.

– Jag beklagar Mats Nordströms beslut, 
men önskar honom lycka till i nya utma-
ningar, säger Staffan Eriksson, operativ 
chef.  

nu kommer nya  
”jobba ombord” 

Förändringar i ledningen  
för distrikt norrlandskusten

En ny version av broschyren ”Jobba 
ombord” är nu på gång. Broschyren tes-
tades i en mindre upplaga förra året, den 
innehöll viktig information och riktades 
då till nyanställda i distrikten Norra och 
Södra Roslagen.

– Nytt med årets upplaga är att ”Jobba 
ombord” går ut till alla distrikt och distri-
bueras tillsammans med anställningskon-
trakten vid nyanställningar, samt att den 
går ut till samtliga anställda i rederiet. Vi 
har således tagit bort texten att broschy-

ren riktar sig till nyanställda, då den har 
uppskattats minst lika mycket av våra 
trogna, säger Thomas Elwinger, opera-
tiv controller, som var med och tog fram 
broschyren förra året.

andra nyheter är att ”Jobba ombord” nu 
även beskriver nya fjärrinloggningen till 
vårt datasystem, behandlar säkerhetsöv-
ningar samt även obligatoriska virtuella 
utbildningar och hur man kan göra dessa 
hemifrån sin egen dator. 

häng med Vättern runt!
Rolig tävling för alla medarbetare

anmälan senast

1 maj
www.tappa.se/

rederiet
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60 ÅR
Kenneth Karlsson 
befälhavare lin, Lyrleden
25 april

Jan-Olov Pettersson 
befälhavare lin, Hemsöleden 
26 april

50 ÅR
niclas Fallberg 
motorman/matros, vinöleden 
22 april

Hans Söderqvist

VI I REDERIET Om nöjda medarbetare VI I REDERIET Om nöjda medarbetare
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  Öland har ungefär 25 000 invåna-
re året runt och antalet mångdubblas 
under sommaren. Trafiken på Ölands-
bron ökar, arbetspendlare, besökare 
och varutransporter tar huvudsakligen 
Ölandsbron till och från ön. Sommar-
tid kör i genomsnitt 22 000 person-
bilar och 1 200 godstransporter varje 
dygn på bron.

Om Ölandsbron skulle behöva 
stängas av på grund av till exempel 
en olycka uppstår problem att ta sig 
till och från Öland. För att vara berett 
att hantera en sådan situation arbe-
tar Trafikverket med att uppdatera sin 
beredskapsplan för Ölandsbron och 
har identifierat ett antal uppgifter att 
jobba vidare med. Trafikverket ska till-
sammans med andra berörda myndig-
heter och organisationer ha en plan 
för en eventuell avstängning ska han-
teras, i form av handlingsplaner med 
åtgärder och ansvarsfördelning. För 
Trafikverkets del omfattar det han-
tering av broavstängning och ersätt-
ningstrafik.

det finns en beredskapsplan för 
Ölandsbron, den togs fram 2004 av 
Länsstyrelsen tillsammans med berör-
da kommuner, landsting, polis, rädd-
ningstjänst och dåvarande Vägverket. 
Förutsättningarna för ersättningstrafik 
har ändrats sedan 2004 och trafiken 
har ökat med hela tjugo procent.  

SJöLOggen UTKIKEN 

  Andelen mobila användare på Trafikver-
kets webbplats har ökat ständigt sedan 
2011. Därför lanseras nu Trafikverket.se med 
följsam design (kallas även responsive de-
sign) som innebär att en webbplats anpas-
sas automatiskt efter den skärmstorlek an-
vändarens mobil, surfplatta eller dator har. 

Nu finns en betaversion - trafikverket.se/
beta - där du kan se hur webbplatsen kom-
mer att se ut och fungera på mobil och plat-
ta. Betaversionen är framtagen för att testa, 
fånga in synpunkter och utveckla på bäs-

ta sätt för att öka användbarheten och till-
gängligheten på webbplatsen. Här vill Tra-
fikverket fånga in synpunkter från externa 
besökare men vill också få synpunkter från 
medarbetarna.
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.  

Vad händer  
om Ölandsbron 
blir avstängd ”Isläget stoppar färjan 

Det råder problem med färjetrafiken. 
Holmöfärjan kan inte gå på grund av be-
svärligt isläge.” 
Folkbladet 6 mars

”Inga isvägar i år 
Det blir inga genvägar över Storsjöns is i 
år. Ingen av de tre isvägarna kan öppnas. 
Det ska vara minst 25 centimeter is hela 
sträckan för att en isväg ska klassas som 
säker. Färjerederiet som sköter isvägarna 
ser det som omöjligt att isen ska växa så 
mycket den här vintern. När det var kallt 
gjorde blåsten att isen inte la sig ordent-
ligt och sen blev det varmt plus att det 
har legat ett snötäcke över isen som hin-
drat kylan att tränga ner.” 
Sveriges Television Jämtlandsnytt 3 mars

”Braheborg rammade piren - krisövning 
i Gränna 
Under onsdagen var det krisövning i 
Gränna hamn med bland andra polis, 
räddningstjänst och sjukvård. Under 
hela dagen övade räddningspersonal på 
ett fiktivt scenario där färjan Braheborg 
kraschat rakt in i piren i Gränna hamn.” 
Jnytt 19 februari

”Lilla Varholmens färjeterminalområde 
totalrenoveras under 2015 
Trafikverket planerar att med start våren 
2015 och sex månader framåt bygga om 
Lilla Varholmens färjeterminalområde. 
Hela projektet är kostnadsberäknat till 18 
miljoner kronor och innebär bland annat 
att piren där färjorna avgår och anlöper 
görs större, samt en omfattande trafik-
omläggning där en ökning av antalet filer 
och ett övergångställe ingår i planerna.” 
Torslanda tidningen 12 februari

”färja 
När vi är på besök på Öckerö ingår 
färjetur. Havet bjuder ofta på vackra vyer 
inte minst på himlen... Men också vinan-
de vind. Med tanke på trängselavgifter 
och skatter är det märkligt att denna tur 
är “gratis”. Men visst, vi betalar den men 
på annat sätt.” 
Bloggen Pensionär de luxe 3 februari

  Passagerargången på Veronica har fått en re-
jäl uppfräschning, med ny färgsättning och nya 
material, bland annat tygbeklädda bänkar. Om-
byggnaden gjordes medan Veronica gick i tra-
fik på Gräsöleden som vanligt, en inhyrd modul 
på däck fick tjäna som passagerarutrymme un-
der tiden.

– Resultatet blev fantastisk fint och vi har fått 
väldigt mycket positiv respons från passagerar-
na, säger Björn Persson, chef distrikt Norra Ros-
lagen.

Att rederiet provar en ny och modern utform-
ning av passagerargångar, motiveras bland an-
nat av den årliga kundnöjdhetsmätningen. Ingrid 
Jarnryd, kommunikationschef är spänd på att se 
vilket resultat satsningen kan ge.

– På många leder ser vi en viss ökning av an-
talet fotgängare och många är kritiska till ut-
rymmena. För att skaffa oss mer kunskap och 
inspiration bjöd vi in designstudenter från Beck-
mans i Stockholm att ge förslag, och flera av 
deras tankar har varit vägledande till föränd-
ringen, säger Ingrid Jarnryd.
– Vi tror att vackrare resandemiljöer ökar 
kundnöjdheten och minskar skadegörelsen. 
Det ska bli intressant att se om Veronikas nya 
fräscha passagerarutrymme kan ge plus i NKI-
mätningen.  

”Pax för att sitta här!” Flexibel webbplats
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Färjerederiet speglas i 
trafikverkets bildspel

  Ett bildspel rullar i Trafikverkets receptio-
ner i hela landet, på huvudkontoret och på 
region- och lokalkontoren. Bildspelet är lika-
dant över hela landet, uppdateras fyra gång-
er per år och visar bland annat Trafikverkets 
uppdrag och resultat samt speglar bredden 
i verksamheten. Målgruppen är främst ex-
terna besökare. I den senaste versionen be-
rättas om Färjerederiets satsning på eco-
shipping. På bilden ses Thomas Eldeen, 
befälhavare på Gräsöleden.  

LÖsenord sKa vara  
svÅra att KnÄCKa

  Genom att ”knäcka” lösenord till an-
vändarkonton kan obehöriga komma åt 
information från företag och organisatio-
ner. Enkla eller korta lösenord är lättare att 
knäcka och utgör en risk, och därför har 
Trafikverket valt att använda komplexa  
lösenord. 
Minimikrav för lösenord inom Trafikverket:
lösenorden får inte innehålla delar av an-
vändarens kontonamn eller fulla namn
lösenordet ska vara minst åtta tecken långt
lösenordet ska innehålla tecken från minst 
tre av dessa kategorier:
versaler (A till Z, men inte ÅÄÖ) 
gemener (a till z, men inte åäö) 
siffror (0 till 9) 
icke alfabetiska tecken (exempelvis !, $, #, 
%)
Kontakta Användarstöd IT på telefon  
010-125 10 10 om du har frågor eller får 
problem med inloggning, lösenord eller  
annat datorrelaterat.  

saMtaL oM saMverKan

  Seko har sagt upp samverkans-
avtalet ”Avtal om samverkan för ut-
veckling i Trafikverket Färjerederiet”.  
Samverkansavtalet beskriver vad 
samverkan är och har för syfte och 
hur den ska bedrivas i rederiet. Ar-
betsplatsträffar, medarbetarsamtal 
och samverkansgrupper utgör grun-
den för samverkan. Samtal om hur 
samverkan ska ske har inletts mellan 
arbetsgivaren och Seko och i diskus-
sionerna har parterna tagit hjälp av 
Jonny Andersson, Seko Trafikverket.

– Jag ser fram emot samtalen som 
förhoppningsvis ger oss en gemen-
sam värdegrund för det fortsatta ar-
betet, säger Göran Leverud, perso-
nalchef.  

50 
centimeter tjock var isvägen på  

Ammerö leden onsdagen den 5 mars.  
”Jämtlands enda isväg i vinter”  
rapporterade Östen Nilsson på  

Gula färjorna på facebook.

Webbplatsen anpassas 
till skärmstorleken.  
Foto: Montage
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till Fredrik  
Skeppstedt
rederiingenjör

nu är 2013 historia och när vi samman-
ställt Färjerederiets årsbokslut framgår 
resultatet av förra årets arbete och affärer 
i reda siffror. Varje år presenterar Färjere-
deriet sitt resultat i en årsrapport. Just nu 
pågår arbetet med rapporten, och i april 
kommer den att distribueras i distrikten 
och externt samt publiceras som pdf-fil på 
rederiets webbplats. Årsrapporten beskri-
ver vår verksamhet i detalj och redogör 
för det ekonomiska utfallet. Här följer en 
kort sammanfattning av rederiets resultat 
året som gick.

Allmänt kan man säga att Färjerede-
riets ekonomi är god. Det gångna året 
omsatte rederiet 677 miljoner kronor 
(Mkr) och det var en ökning med 42 Mkr 
jämfört med 2012. Ökningen beror bland 
annat på att rederiet tog över Tynningö-
leden den 1 januari 2012 och prishöjning-
ar. Försäljningen av Tenö varv den 1 april 
2012 gjorde att vi tappade viss omsätt-
ning. Försäljningen av Tenö varv gav ett 
resultatöverskott på 2,7 Mkr.

Färjerederiet är en resultatenhet inom 
Trafikverket vilket innebär att rederi-
et arbetar under bolagsliknande former 

Så gick det för rederiet 2013
och att ägaren, Trafikverket, har krav 
på lönsamhet. Färjerederiets resultat för 
2013 är bra, kostnaden för underhållet av 
färjorna ligger på ungefär samma nivå 
som året innan, cirka 110 Mkr. Energi-
kostnaden för samma period har minskat 
med 5 Mkr och det beror på sjunkande 
literpriser och något lägre bränsleför-
brukning. Resultatet före skatt uppgick 
till 29 Mkr, och internstyrelsen beslöt att 
rederiet får behålla årets vinst, vissa år 
får rederiet betala in delar av vinsten till 
Trafikverket. 

investeringstakten förra året var hög och 
där var bygget av M/S Braheborg och M/S 
Saturnus samt nya färjelägen i Gränna 
och på Visingsö de största posterna, men 
hit hör också andra löpande investeringar 
såsom ombyggnad av styrhytter och för-
bättring av färjelägen. För att klara våra 
åtaganden lånade rederiet ytterligare 74 
Mkr under året. 

Rederiets internstyrelse har godkänt 
bokslutet som även granskats av revi-
sionsfirman PwC med betyget godkänt. 
Rapporten från PwC innehåller inga 

Logga in utifrån
nu kan du och komma åt olika system, 
bland annat Heroma även om du inte är 
på jobbet. Du logga in i Trafikverksmiljön 
från din egen dator, och det finns fler möj-
ligheter att läsa din e-post, både via webb-
mejl och i din smartphone (fungerar inte i 
androidtelefoner).

Gör så här för att logga in i Trafikverks-
miljön och komma åt Heroma, VHS med 
flera, från egen dator eller surfplatta 
(fungerar inte från Trafikverksdator).

För att det ska fungera behöver du en 
Citrix-client – finns för flera olika platt-
formar, Windows, Mac, Linux med flera - 
den laddar du ner på:
http://reciver.citrix.com
Gå sedan in på:
http://cag.trafikverket.se

Logga in med din e-postadress i Trafik-
verket och ditt lösenord (samma inlogg-
ning som på jobbet)

När du loggat in skickas ett engångslö-
senord till din mobiltelefon. För att detta 
ska fungera krävs att du har ditt mobil-
nummer registrerat i Heroma.

Vill du enbart kolla din Trafikverksmejl 
kan du göra det från en valfri dator genom 
att gå in på:
https://webmail.trafikverket.se
När du loggat in skickas ett engångslösen-

ord till din mobiltelefon. För att detta ska 
fungera krävs att du har ditt mobilnum-
mer registrerat i Heroma.

Så här gör du för att läsa din e-post i din 
smartphone (fungerar inte på Androidte-
lefoner)
Lägg in följande uppgifter i din smart-
phone:
Kontotyp: Exchange
Användarnamn: din Trafikverks e-post-
adress
Lösenord: samma lösenord som du loggar 
in med på jobbet
Mailserver: mail.trafikverket.se
När du har lagt in dessa uppgifter kommer 
du att bli tvungen att lägga in en lösenkod 
för att låsa upp din telefon för att motta-
gandet av e-posten ska fungera. 

Nu kan du logga in var du än är och komma åt bland annat Heroma. Foto: Mostphotos.com

VI I REDERIET Om nöjda medarbetareVÅRA AffÄRER lönsamhet

Fakta  Årsbokslut

n I ett årsbokslut sammanställs alla 
transaktioner som gjorts under året och 
redovisas i en balans- och resultaträk-
ning för räkenskapsåret.  
n Balansräkningen består av alla till-
gångar och skulder vid ett givet tillfälle.
n Resultaträkningen visar verksamhe-
tens intäkter och kostnader och resultat, 
om det blev vinst eller förlust.

anmärkningar och revisorernas uppfatt-
ning är att rederiet har en fungerande 
bokslutsprocess och att vår dokumenta-
tion håller god kvalitet.

Sedan 2012 då rederiet delades in i 
distrikt, sköts en stor del av ekonomi- och 
budgetarbetet i distrikten under distrikt-
chefens ansvar. Ekonomiavdelningen ser 
till att alla siffror slutgiltigt hanteras och 
granskas på rätt sätt. Detta har slagit väl 
ut och säkerställt en väl fungerande eko-
nomiprocess.  

ANDERS NORDQVIST
Mkr= miljoner kronor

Färjerederiets ekonomi är god. Förra året omsatte rederiet 677 miljoner kronor (Mkr) och det var en ökning med 42 Mkr jämfört med 2012.  
Foto: Kasper Dudzik och Cristiaan Driksen

Hur går det med bygget av m/S Saturnus?
– Nu målas de sista gula ytorna och hon 
görs klar invändigt. Drygt 30 personer 
jobbar med rördragning, el, inredning med 
mera. Planen är att det blir kajprov kring 
påsk. I maj torrsätts hon i Sverige för mål-
ning av bildäck samt botten. Leverans i 
Lysekil första halvan av juni. 

Hur har det varit att leda två så stora 
projekt samtidigt?
– Stressigt minst sagt, men samtidigt är 
det två väldigt intressanta och roliga pro-
jekt. Det hade nog inte gått med ett annat 
varv, som inte känner oss så pass bra som 
Työvene gör. 

är det ”lättare” att bygga en färja av  
Saturnus typ än braheborg?
– Att bygga en färja som Braheborg i en 
reparationsdocka i Huskvarna långt hemi-
från är givetvis betydligt mer krävande för 
varvet än att bygga en färja på det egna 
varvet med tillgång till verkstäder, mate-
rial, kranar, inköpare, designkontor bara 
några meter från kajen.

Vad är största skillnaden mellan fartygen? 
– Om man bortser från storlek och ut-
formning så är det utan tvekan regelver-
ket. Saturnus byggs enligt reglerna för 
fartområde E, precis som i princip alla 
våra färjor. Braheborg är däremot byggd 
för fartområde D, vilket betyder att hon 
är ett så kallat EU-passagerarfartyg och 
måste byggas enligt ett regelverk base-
rat på ett EU-direktiv. Dessutom var hon 
tvungen att byggas till ett klassnings-
sällskaps regler vad gäller skrov, maskin 
och el. Braheborg är alltså byggd både till 
Transportstyrelsens regler och till Bureau 
Veritas regler.

när ska Saturnus sättas i trafik?
– Dopet är den 29 augusti och om det blir 
före det eller efter det vet jag inte än.


