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nu går han i pension efter ett långt yrkesliv i färjornas tjänst

Livet till sjöss på film är ingen solskenshistoria. Foto: Mostphotos.com
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Hallå! SJÖvägen är Färjerederiets interntidning!  
Ta med dig ditt eget exemplar av SJÖvägen hem 
och läs! 

Livet till sjöss har skildrats på film många 
gånger, sällan handlar det om lätta seglatser 
i solsken, desto oftare är det stormigt och 
farofyllt.

Att fiske inte är någon picknick visas med 
all önskvärd tydlighet i den isländska filmen 
”Djupet” (Djúpið)som hade svensk pre-
miär förra året. Historien har verklighets-
bakgrund och handlar om Gulli och hans 
kamrater, fiskare från Hemön som hamnar 
i det iskalla vattnet en natt i mars 1984 när 
fiskebåten Breki förliser. Gulli är den ende 
som överlever, han spelas av Ólafur Darri 
Ólafsson.

i ”Havets hjältar” (Captain Courageous) är 
det Spencer Tracy som råkar illa ut. Filmen 
från 1937 bygger på Rudyard Kiplings roman 
och berättar om Harvey, en bortskämd ri-
kemansson som fallit överbord och plockas 
upp av en fiskebåt. Harvey blir kvar länge 
på båten och blir vän med den ödmjuke fis-
karen Manuel. Under resans gång utveck-
las Harvey från pojke till man. Spencer Tracy 
belönades med en Oscar för bästa manliga 
huvudroll för sin tolkning av Manuel.

Spencer Tracy spelade även en fiskare i 
”Den gamle och havet” (The Old Man And 
The Sea) från 1958, baserad på Ernest He-
mingways berömda bok. Här gestaltar han 
Santiago, en gammal kubansk man. Santiago 
har inte haft någon fiskelycka på flera måna-
der, men får till sist en gigantisk spjutfisk på 
kroken och den drar honom ut till havs. Det 
blir en lång kamp mellan mannen och fisken.

Den amerikanska filmen ”All is lost” vi-
sades på förra året visades på Cannesfesti-
valen förra året. Den handlar om en ensam 
man, Robert Redford, på en segelbåt mitt 
ute i Indiska Oceanen. Han kämpar för att 

överleva när båten kolliderat med en con-
tainer och tar in vatten. Samtidigt som en 
storm närmar sig.

Utifrån dessa och många andra filmer fram-
står havet som enbart männens värld, finns 
det inga kvinnor till havs på vita duken? Jo, 
men de är inte många. Ett exempel är den 
svenska S/Y Glädjen från 1989 efter boken 

med samma namn av Inger Alfvén får vi följa 
två familjer parallellt på deras seglatser med 
samma båt, S/Y Glädjen. I den här berät-
telsen är det kvinnorna kliver fram när bå-
ten hamnar i våldsam storm vid Biscaya och 
männen drabbas av sjösjuka. 

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, i dag står inte 
bara sommaren för dörren - den är 
här med full kraft. Denna fantastiska 
dag har hela rederikontoret bevittnat 
en historisk händelse då m/s Saturnus 
passerat Vaxholm på sin jungfrufärd på 
väg till Lysekil via Stockholm och Beck-
holmsdockan. På avstånd såg det väl-
digt bra ut och jag hoppas att det om 
möjligt blir ännu bättre på nära håll.

Vi har nog på alla håll och kanter 
bråda tider, många fartyg har varit el-

ler ska på varv, 
varvsplanering-
en ska funge-
ra. Capella och 
Braheborg ska 
i trafik snarast 
möjligt även om 
Capella inte är 

beräknat förrän till mitten av somma-
ren och sommaren tonnagemässigt 
planerad med annat tonnage.

Saturnus har nu lite tid till certifikat, 
inkörning och övningar för att komma 
i trafik senast slutet på augusti i sam-
band med planerat dop.

Själv ska jag i morgon till Borlänge 
för den årliga dialogen med GD där vi 
naturligtvis pratar lite ekonomi, men i 
huvudsak strategiska frågor inför fram-
tiden. Vi fick ju en del uppdrag från 
förra året och resultatet från de upp-
dragen ska naturligtvis redovisas, per-
sonligen tycker jag att vi ligger väl 
framme där och hoppas på en fortsätt-
ning med det som är påbörjat.

Eco-shipping på Kastellet har tagit 
ytterligare steg och redan den 5 juni 
har vi ett möte med alla inblandade 
parter för att se över vilket utrustning 
som ska in i samband med ombygg-
nationen av de utrymmen som vi ska 
hyra.

Som sagt var det är full fart och lite 
till, men då uppgifterna är stimuleran-
de kommer de att ta rederiet till nya 
höjder.

Lev väl och kör försiktigt! 

Jenny Strand ska vikariera som 
distriktchef i höst.  
Foto: Erika Andersson
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ANDERS wERNER
REDERICHEF

”Vi åker 2-3 gånger i 
veckan och tycker det 
funkar bra.”

Karl-Erik Hermansson

Margus Pöldma, rederiets nya  
operativa chef. Han börjar den  
11 augusti.

10”Vi har bråda 
tider, många 
fartyg har va-
rit eller ska på 
varv”

11

8

VI I REDERIET Om nöjda medarbetare

Han känner ”i princip alla” i Färjerede-
riet, och de flesta på färjelederna har nog 
någon gång träffat på Karl-Erik Her-
mansson, nationell färjesamordnare, 
Trafikverkets beställare. Nu går han i 
pension, något han ser fram emot med 
tillförsikt. 
– Det handlar om inställning, nu börjar en 
ny fas i livet. Dessutom har alla pensionä-
rer jag känner väldigt mycket att göra så 
jag är inte ett dugg orolig. Jag har familj, 
hus och båt och så gillar jag att fotografe-
ra. Och när det blir vinter och mörkt kan 
jag damma av min gamla frimärkssam-
ling.

Han är svår att missa, lång med vitt hår 
och skägg och med en trygg göteborgsdia-
lekt utstrålar han pondus och vänlighet. 
Det var meningen att Karl-Erik Hermans-
son bygga broar, istället ägnade han mer-

– brobyggaren som blev färjekarl
parten av sitt yrkesliv till vägfärjor. I olika 
organisationer och i olika roller, men han 
har hela tiden förblivit de gula färjorna 
trogen. 
– Efter mina studier på Chalmers som 
väg- och vatteningenjör var jag trainee, 
eller cirkulant som det hette då. Och då 
kände jag att det här med underhåll var 
väldigt trevligt. Dessutom upptäckte jag 
att brobyggande innebar att vara broralla-
re, att bygga en bro på en plats och sedan 
resa vidare till nästa, det hade jag inte 
tänkt på.

Så han valde underhållet och Karl-Erik 
började på vägförvaltningen i Göteborgs 
och Bohus län där han hade olika befatt-
ningar inom driftkontoret. På den tiden 
hörde färjeverksamheten till ett arbets-
område med en vägmästare som chef.  

När Vägverket produktion Väst bildades 
1992 ingick projektering, bygg och under-
håll av färjorna. Färjerederiet bildades 
1996, först med huvudkontor i Borlänge, 
då med tre regioner, väst, öst och nord, 
och Karl-Erik blev chef för region väst. 
De geografiska affärsområdena lämnades 

Karl-Erik hälsar alltid på i styrhytten. Här Lewi 
Magnusson och Jan Olsson på Svanhild på Björk-
öleden.
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VI I REDERIET Om nöjda medarbetare

Vår vän och medarbetare dagny andersson har allt  
för tidigt avlidit. 

Dagny föddes och växte upp i Lycke i södra Bohus-
län. Hon började som 18-åring på Vägförvaltningen i 
Bohuslän. Där hon anställdes som den första kvinnliga 
kontoristen på vägstationen i Bredsten. Dagny blev snart 
den som styrde och ställde och såg till att personal och 
material fanns på plats för att sköta vägarna.

I mitten av 1970-talet blev Dagny förrådsmästare för 
hela Bohuslän. I denna roll var hon ett viktigt stöd för 
arbetsområdenas förrådsmän.

I början av 1990-talet fick jag möjligheten att anstäl-
la Dagny till Färjeverksamheten. Hon började i 
Färjeområde Nord i Bohuslän. Dagnys uppgift var i för-
sta hand att se till att färjorna var rätt bemannade.

Dagny arbetade sedan med färjeverksamheten under 
cirka 20 år. Organisationen förändrades på olika sätt 
under dessa år, men hela tiden fanns Dagny där som stöd 
för personalen på Västkusten. 

jag är övertygad om att alla besättningsmän kan vittna 
om hur Dagny varit den trygga punkten i verksamhe-
ten, väl informerad om vad som hände ute på färjeleder-
na. Hon fanns tillgänglig och kunde alltid hjälpa till och 
ordna avlösare när någon inte hade möjlighet att köra 
sitt skift.

Dagny har varit en mycket omtyckt arbetskamrat. Hon 

Vår Dagny har lämnat oss
var ett ljus som bar både glädje och sorg, men framfö-
rallt en kraft med glöd av humor och värme. Hon tog sig 
tid att se sina arbetskamrater, var en god lyssnare och ett 
stöd för personalen även privat.

i verksamheten har vi fortfarande en Dagny, linfärja på 
Västkusten som hon fått ge namn åt.

Dagny var på väg att få njuta av sin pension tillsam-
mans med sin man Bengt. Tyvärr tog sjukdomen över-
hand och hon fick inte uppleva detta.

Vi är många som sörjer Dagny men som är tacksamma 
över att ha fått lära känna henne. Dagny lever kvar i våra 
minnen.   

Från alla arbetskamrater genom Karl-Erik Hermansson

2003 och då blev Karl-Erik operativ chef 
för de frigående färjorna. Han blev ope-
rativ chef för alla leder i två år och 2009 
blev hans roll ställföreträdande rederic-
hef och kundansvarig. År 2010 bytte Karl-
Erik sida när han fick jobbet som nationell 
färjesamordnare och blev den som bestäl-
ler färjetrafik och isvägar från Trafikver-
ket.  

du har arbetat i 40 år, hur ser du tillbaka 
den tiden? 
– När det gäller färjeverksamheten vill 
jag främst framhålla personalen, dess 
lojalitet och vilja att få trafiken att fung-
era. Det är nästan inga inställda turer. 
– I min nya roll har jag jobbat för likheten 
över landet, att trafikanterna ska kunna 
känna igen sig, det är förstås olika för-
utsättningar geografiskt, men så mycket 
som möjligt. 
– I dag är det också större krav på Färje-
rederiet än tidigare, myndighetskraven 
har skärpts med verksamhetssystem med 
ISM-koden som grund. Miljömässigt har 
rederiet utvecklats mycket bra med bättre 
drivmedel, modernare motorer och kör-
sätt ger stora besparingar. 

är det några särskilda händelser som du 
kommer ihåg? 
– När Tjörnbron rasade 1980 efter att ha 
blivit påseglad. 50 dagar efter olyckan 
hade vi byggt helt nya färjelägen i orörd 
natur, det tog stora resurser att bygga upp 
och drifta under 1,5 år som det tog att 
bygga den nya Tjörnbron. Det här är orsa-
ken att vi nu tittar på en beredskapsplan 
för Ölandsbron, att tänka efter före. Det 
finns ett fåtal förberedda färjelägen vid 
broar i landet. 
– Vägraset på E6 vid Munkedal 2006 var 
också dramatiskt. Jag hörde om det på 
bilradion på kvällen och förstod på en 
gång att det skulle få väldigt stor påver-
kan. Redan samma kväll hade vi en färja 
från Hönö på plats så att Gullmarsleden 
hade tre färjor. Vi körde ruskigt mycket 
lastbilar på leden, personbilarna kunde ta 
en annan väg. Då gjorde rederiet en fan-
tastisk insats. 
– Bygget av Gullbritt i Egypten. Hon 
blev ju mycket dyrare än beräknat när vi 
tvingades att bygga klart henne i Sverige, 
men hon blev väldigt fin till sist. 
– Färjetrafiken har varit förskonade från 
större olyckor. Visst, det har hänt att 
någon har ramlat i vattnet vid något till-
fälle, men att inget allvarligare har hänt 
med så mycket turer och så många pas-
sagerarare under alla år, det är impone-
rande. 

Hur tror du att färjetrafiken ser ut om 40 år? 
– Många färjeleder finns kvar, men några 
har kanske fått fasta förbindelser. Färje-
trafiken kommer att bli ännu mer miljöin-
riktad, precis som biltrafiken, tillgången 
till fossila bränslen minskar och de stiger 
i pris. Vi kommer ha fler linfärjor. 
– Min önskan är att det ska ha blivit tyd-
ligare vad som är en allmän eller enskild 
färjeled. Ornöleden som är en enskild led 
har mer trafik än vissa allmänna leder. 
Det är politiska beslut som ligger bakom 
och svårt att förändra, men jag önskar 
mig en ökad rättvisa och tydlighet.

Frågan ”har du någon favorit bland fär-
jelederna” besvaras med ett stort leende. 

KARL-ERiK 
HERMANSSON
Ålder: 65
Pensionär: från den 1 juni
bor: i radhus i Torslanda
Familj: fru som också går i 
pension i år. Tre vuxna barn, 
i Göteborg, Stockholm och 
Berlin, barnbarn. 
Intressen: sköta om hus och 
sommarstuga, fotografe-
ring, läsa böcker, resa.
båt: en liten plastbåt med 
utombordare som ligger i 
Torslanda.

– Alla har sin tjusning. Att befinna sig på 
Hönöleden i morgontrafiken med fyra 
färjor är imponerande, men å andra sidan 
är Högsätersleden pittoresk och väldigt 
fin på sitt sätt. Att få se stora delar av lan-
det har varit en förmån i mitt yrkesliv. 

Kommer du att sakna färjorna? 
– Ja absolut, men då kan jag åka med en 
tur.
Kommer du att gå upp på bryggan och hälsa 
då? 
– Det gör jag alltid. 

TExT Och fOTO: ERIKA ANDERSSON
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  För första gången förses nu en av 
våra färjor med en animerad säker-
hetsfilm som ger resenärerna infor-
mation om hur man beter sig om det 
skulle bli nödvändigt att lämna skep-
pet. Filmen informerar om larmsignal, 
samlingsstation ombord, hur man sät-
ter på sig en livväst och hur sjösätt-
ningen av livflottar går till. Den visas 
i passagerarsalongerna ombord. För 
de bilister som inte lämnar sina fordon 
finns anslag på bildäck. 
– Säkerhetsfilmer används ju sedan 
lång tid tillbaka exempelvis av vissa 
flygbolag. Det är positivt för rederiet 
att visa att vi har ett modernt och till-
talande sätt att informera om säker-
heten ombord! säger Thomas Elwing-
er, säkerhetsansvarig i rederiet.
Filmen är 59 sekunder lång. Den har 
producerats av Mats Björklund med 
stöd av Jonny Ödeen, Jan-Olof Mo-
berg, Fredrik Skeppstedt, Truls Pers-
son och Thomas Elwinger. Filmen har 
godkänts av Transportstyrelsen. Även 
Capella kommer att utrustas med en 
liknande film inför hennes trafikstart 
på Holmöleden. 
Du kan själv se Braheborgs säkerhets-
film på Trafikverkets Youtube-kanal. 

SJöLOggen UTKIKEN 

  Mc-klubben Akar i Hölö, söder om Sö-
dertälje arrangerar årligen en vårkörning, 
ett så kallat mc-run, blir det mycket trafik på 

Skanssundsleden. Första vändan fanns 110 
motorcyklar med på Linea och totalt åkte 
183 hojar med den 17 maj. 

Premiär för  
säkerhetsfilm

Vi går och går…

”drill och disciplin höjer säkerheten 
ombord 
Färjerederiets personal övar flera gånger 
om året för att kunna möta en krissitua-
tion till sjöss. I förra veckan var det dags 
för besättningarna på vägfärjorna Yx-
lan och Frida att dra på sig flytvästar och 
överlevnadsdräkter. 
– Frida ska spela finlandsfärja i dag, sä-
ger skepparen Guy Österman som leder 
genomgången inför dagens samövningar 
med vägfärjorna Yxlan och Frida, SAR-
helikoptern från Norrtälje-Mellingeholm 
samt en enhet från SSRS Räfsnäs. I det 
första scenariot ska Yxlan borda en fin-
landsfärja för att bistå med en ambu-
lanstransport.” 
Tidningen Skärgården 18 maj

”trafikstopp när bolmsöleden fixas till 
En passagerarbåt kommer ersätta färjan 
och köra enligt tidtabell från sex på mor-
gonen till sex på kvällen. De som åker 
till och från Bolmsö kan också använda 
bron vid Tannåker. Den ordinarie färjan 
skall rustas upp enligt ett bestämt sche-
ma som Statens vägfärjor håller. Förut-
om att den ska målas kommer även att 
maskinerna gås igenom. 
– Detta resulterar i en ständigt välskött 
färja och färjeled där resenärerna kan 
känna sig trygga och samtidigt njuta av 
den goda resan, säger Färjerederiet di-
striktschef Lars Salmi i ett pressmedde-
lande.” 
Smålänningen 8 maj

”Förstärkt sommartrafik till Holmön i 
väntan på Capella 
Även sommaren 2014 förstärks trafiken 
på Holmöleden med en passagerarbåt 
och en lastbåt, när den ordinarie färjan 
Helena Elisabeth i maj går på varv för 
sedvanligt underhållsarbete under några 
veckor. Helena Elisabeth ersätts av ett 
annat passagerarfartyg och i mitten av 
maj kommer vägfärjan Sanna att förstär-
ka leden som lastfartyg.  
– Vi är glada att även i år erbjuda en för-
stärkning av sjölinjetrafiken, på samma 
sätt som vi gjorde förra året, säger Hans 
Söderqvist, nautisk expert på Färjerede-
riet.” 
Båtliv 7 maj

  Under våren har samtliga tidtabeller och affi-
scher till de röda skyltskåpen, uppdaterats. Alla 
distriktchefer har fått korrektur och kollat att 
det ser rätt ut. Beställningen har sedan gått till-
baka till Annica Gustafsson på Grafisk form, till-
sammans med önskemål om upplaga. Nu är de 
flesta tryckta, publicerade på ledens webbplats 
– och levererade som trycksaker till distriktet. 
Dags för våra besättningar att se till att de finns 
tillgängliga för färjeresande!

Hur skiljer jag de nya från de gamla! Jo – de 
nya har fått en SMS-banderoll! Årets tillägg är 
tjänsten med sms om trafikstörningar och det 
vill vi marknadsföra med stöd av tidtabellerna. 

INGRID JARNRYD

Fint väder och mc-run, då blir det knökfullt på Linea. Foto: Thomas Glaad

tidtabeller flaggar för sms

FÖLJSAm wEbbPLATS

  Tack vare rederiets webbredaktör Susan-
na Helsing är nu rederiets webbplats i prin-
cip uppdaterad till följsam design. Det är ett 
jättejobb Susanna har utfört. Andra enheter 
har en webbplats att uppdatera – men rede-
riet har 42 (eftersom varje led + rederiet som 
helhet har en egen hemsida…) Följsam de-
sign betyder att webbplatsen ändrar sig efter 
din plattform. Om du surfar från en smart-
phone så kan du ändå se hela webbplatsen 
på ett enklare sätt. Prova själv! 
Fortfarande ser våra kartor lite oproportio-
nella ut – men de lämnas därhän. Tanken är 
att de ska ersättas med en ny kartlösning 
framöver. 

INGRID JARNRYD

100 
tusen kronor 

så mycket såldes det biljetter för  
per dag på Ekeröleden första  

halvan av maj.

Hur många mc  
ryms på en färja?

REDERIET REKRyTERAR 
Ny DISTRIKTcHEF

  Rekryteringen av en ny distriktchef 
till Norrlandskusten har inletts. An-
nonser finns på Trafikverkets webb-
plats, i Arbetsförmedlingens platsbank 
och på Sjofartstidningen.se.  
Sista ansökningsdag är den 13 juni.

  Rederiets aktivitetstävling började den 
7 maj och många medarbetare är ute och 
går och aktiverar sig på andra sätt. Hittills 
har 149 medarbetare registrerat sig på 
Tappa.se och det finns 32 lag som tävlar. 
När detta skrivs leder lag ”Distrikt A” från 
distrikt Norra Östersjön, följt av ”Svalor-
na” från distrikt Södra Bohuslän och med 
”Lyrleden” från distrikt Orust på tredje 
plats. Den individuella tävlingen leds av 
Anders Ring, Skanssundsleden, Andreas 
Larsson, Nordöleden ligger tvåa och trea 
är Mikael Ingemansson, rederikontoret. 
Men än finns tid att komma ikapp, täv-
lingen pågår till den 15 juni. 

Filmen visar hur man beter sig om det blir 
nödvändigt att lämna skeppet. Den har  
producerats av Mats Björklund.

STATEN VILL mINSKA  
UTFLAggNINgEN

  Från den 1 juni vill regeringen minska ut-
flaggningen och förbättra konkurrenskraften 
för svenskregistrerade fartyg. Det gör man 
genom att utvidga sjöfartsstödet till att om-
fatta fler fartygstyper. Sjöfartsstöd är stöd 
till rederier i form av återbetalning av skatt 
på sjömännens inkomster.

Förutom last- och passagerarfartyg kom-
mer även forskningsfartyg, mätfartyg, ka-
belläggningsfartyg, rörläggningsfartyg och 
supplyfartyg att få ansöka om sjöfartsstöd. 
I övrigt måste fartyget precis som i dag vara 
registrerat i det svenska registret, ställa ut-
bildningsplatser till förfogande och ha för-
säkringar. 



8 SJövägen   SJövägen 9

m/S Saturnus som ska sättas i trafik på 
Gullmarsleden har nu genomgått kaj- 
och sjöprov på varvet i Finland. I slutet 
av maj sker överfarten till Sverige. För-
sta anhalten på väg mot slutdestinationen 
blir Beckholmen där fartyget ska torrsät-
tas för botten- och däcksmålning. Fredrik 
Skeppstedt, rederiingenjör, har följt tes-
terna på plats.

– Vädret vid det första sjöprovet var 
helt perfekt med strålande sol och ett helt 
lugnt hav. Testerna började vid niotiden 
på morgonen och vi var tillbaka på var-
vet cirka halv tre på natten, säger Fredrik 
Skeppstedt.

– Några av testerna som genomför-
des var dragprov, ankringstest, manö-
ver under blackout och endurance, det 
vill säga belastningstester under lång tid. 
Dessutom testades bland annat brandlar-
mets ljudnivå, rökspridningen i maskin-
rummen, spridningsvinklar på naviga-
tionsljus och belysning på däck.

maxvärdet på dragprovet blev 26 ton, kra-
vet var minst 24 ton. Minimivärdet med 
bägge propellrarna inkopplade blev 3 ton, 
vilket är något mer än vad som står i spe-
cifikationen. 
– Det var dock ganska väntat. Varvet 
försöker utveckla en funktion som låter 

kopplingen vara “halvfylld” vid tomgång.
Under endurance-testet gjorde Satur-

nus 12,0 knop med alla fyra maskinerna 
igång och med en maskin per maskinrum 
igång gjorde hon 10,9 knop. 

Det officiella fartprovet genomfördes 
vid det andra sjöprovstillfället med 580 
ton last på däck. Lasten bestod av ett stort 
antal stålplåtar, med tjocklekar mellan 2 
och 17 cm, som hade lånats av ett grannfö-
retag till varvet. Snittvärdet vid körningar 
både med och mot vinden blev 11,3 knop. 
Kravet var 11 knop. 

Vid det andra sjöprovet genomfördes även 
accelerationsprov, crash stop och andra 

VÅRA AffÄRER lönsamhet VÅRA AffÄRER lönsamhet

ecoshipping på  
Vaxholm kastell

Love bylund, student
– Jag åker med bussen på färjan två gånger 
om dagen varje vardag på väg till gymna-
siet på Öckerö. Det är lite segt.

TExT Och fOTO: KERSTIN ERIcSSON

KUnden Har Ordet  – Hönöleden Sjövägen frågade: Hur ofta åker du  
på leden och vad tycker du om resan?

inger och Leif englund
– Vi bor på Hönö och åker cirka två gånger 
i veckan med färjan. Det går bra så vi kla-
gar inte.

alice Venndahl och amanda Lindh, studenter
– Vi åker 2-3 gånger i veckan och tycker det 
funkar bra. Vi går på gymnasiet på Öckerö 
och åker med bussen.  

liknande tester samt buller- och vibra-
tionsmätningar.

i skrivande stund är planen att avfärd 
från Nystad ska ske tisdagen den 20 maj 
med indockning på Beckholmen två dygn 
senare.  
– Med en snittfart på 9 knop tar resan cir-
ka 20 timmar. Varvet håller med befälha-
vare och vi bistår med två styrmän, säger 
Fredrik Skeppstedt.

– Efter torrsättningen avgår färjan mot 
Lysekil och där kommer den förliga ram-
pen att monteras och sedan bör hon vara 
klar för leverans. Om denna plan håller så 
borde det nu vara veckan före eller efter 
midsommar. Dopet kommer att ske i Lyse-
kil den 29 augusti. 

nu är  
Saturnus på väg

Saturnus görs klar på varvet i Nystad inför resan mot Sverige. Foto: Fredrik Skeppstedt

Efter kaj- och sjöproven väntar botten- och däck-
målning i Sverige. Foto: Fredrik Skeppstedt

rederiets 
ekonomi  
och resultat
Färjerederiet har redovisat sin ekonomi för 
första tertialet, januari till och med april, 
även kallat T1. Ekonomichef Anders Nord-
qvist är nöjd med resultatet. 
– Vi är väl med, resultatet efter finansnetto 
är 16 miljoner kronor, så vi följer budget, sä-
ger Anders Nordqvist. 
– Vår fakturering var 228 miljoner kronor, vil-
ket är 14 miljoner under budget och det be-
ror bland annat på en säsongsvariation.
Rederiets kostnad för personal var 116,2 mil-
joner kronor, vilket är något under budget 
och i nivå med samma period föregående 
år. Färjornas underhåll kostade 31,6 miljoner 
kronor, och det är under årets budgetnivå.
Vi köpte diesel för 22,6 miljoner kronor. 
– Positivt är att vi har sparat 113 000 liter 
jämfört med föregående år. Det gör att vi 
även klarar Trafikverkets koldioxidmål, säger 
Anders Nordqvist. 

nu är det klart att Färjerederiets utbildning 
i ecoshipping kommer att flytta till kastellet 
i Vaxholm. Men för detta behöver lokalerna 
där byggas om och nu har Statens fastighets-
verk som äger fastigheten tagit beslut om 
detta. Preliminärt kommer de första kurserna 
i ecoshipping kunna starta i maj nästa år. 
– Genom att vi kan ha utbildningen i Vax-

holm blir det enklare och smidigare för oss 
att hålla igång och fortbilda oss i ett mil-
jövänligt körsätt. Inte minst för att det är 
enklare att ta sig till Vaxholm än Rörvik i 
Norge, säger Anders werner. 
– Vi kan också ha andra typer av kurser i si-
mulatorn, till exempel introduktionsutbild-
ning för nyanställda. 

Foto: Mostphotos.com
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till Margus  
Pöldma
ny operativ chef 

grattis till nya jobbet! Vad fick dig att 
söka tjänsten som operativ chef?
– Tack! Saknad, jag har saknat folket väl-
digt mycket. Jag vill vara nära verksam-
heten och jag gillar att träffa människor. 
Det ska bli jättekul att komma tillbaka, jag 
börjar den 11 augusti. 

du har varit operativ chef på Färjerede-
riet tidigare. Vad har du gjort sedan du 
lämnade rederiet 2010?
– Jag har varit trafikinspektör på wax-
holmsbolaget, men nu finns inte bolaget 
kvar i den formen utan ingår i Stockholms 
läns landstings trafikförvaltning och jag 
är gruppchef på Sjötrafikenheten och an-
svarar bland annat för trafikavtal. I den 
rollen är jag väldigt långt borta från verk-
samheten.

För dem som inte känner dig sedan tidi-
gare, vad har du för bakgrund?
– Jag är sjökapten och har jobbat både i 
skärgårds- och utefart. När jag var inspek-
tör på Sjöfartsinspektionen kom jag i kon-
takt med rederiet för första gången.

Har du hängt med i Färjerederiets verk-
samhet de senaste åren?
– Absolut, dels av nyfikenhet och dels för 
att det är en liten bransch och lite värld 
så det går inte att undvika. På senaste ti-
den har jag googlat och har bland annat 
läst årsrapporten för att uppdatera mig. 
Jag var med och sjösatte embryot till den 
nya distriktorganisationen innan jag slu-
tade 2010.

Vad gör du på din fritid?
– Jag bor i Nacka med min familj. Vi har 
två ungerska hundar, en puli och en ko-
mondor, två raser med mycket päls, de 
har ullig päls som liknar dreadlocks. Så 
det handlar mycket om barn, hästar, hun-
dar och båtar.

SNABBA 5 

Försäljningen av  
Fridhems varv avbryts
trafikverkets ledning har i samförstånd 
med rederichef Anders Werner beslu-
tat att avbryta försäljningen av Fridhems 
varv i Lysekil. Förhandlingarna med 
intressenterna har inte kunnat slutföras.

– Efter en utdragen process arbetar 
varvet nu på som tidigare, tills dess att 
nytt beslut är fattat, säger Trafikverkets 
rederichef Anders Werner.

Nästa steg blir att beskriva varvets 
framtida roll i Färjerederiet och Trafik-

verket, ett strategiskt arbete som rederi-
ets internstyrelse har att ta ställning till. 
Nuvarande tillförordnad chef för varvet, 
Rolf Nilsson, har accepterat att kvarstå 
under den närmaste tiden.

– Vi får titta på vilken strategi vi ska ha 
för Fridhems varv i ett långt perspektiv. 
Nu måste de få arbetsro på varvet. Det är 
positivt att beläggning nu är bra, bland 
annat med rederiets fartyg Capella, säger 
Anders Werner. 

Trafikverket har beslutat att Fridhems varv blir kvar i Färjerederiet. Foto: Kasper Dudzik

VI I REDERIET Om nöjda medarbetare

nya lönen klar

grattis till jobbet som miljösamordnare! 
Vad fick dig att söka tjänsten?
– Tack, uppgiften att arbeta med teknik 
och miljö som en kombination lät riktigt 
roligt. Det är ämnen som intresserar mig 
starkt.
du har varit rederiingenjör på Färjerede-
riet tidigare. Vad har du utbildning?
– Jag har utbildat mig till drifttekniker och 

Färjerederiet har fått nya medarbetare; Peter jansson, ny miljösamordnare, börjar i augusti och jenny Strand, som 
är inlånad från trafikverkets Stora projekt ska vikariera som chef på tynningöleden under Carl Cederlunds föräldra-
ledighet i höst. Sjövägen har intervjuat dem.
margus Pöldma blir rederiets nya operativa chef och han börjar i augusti. Han presenteras i Fem snabba frågor på 
sidan 11.

I höst ska Jenny Strand vikariera som chef 
för Tynningöleden under Carl Cederlunds 
föräldraledighet. Hon är inlånad från Tra-
fikverkets Stora projekt
Jenny Strand började på rederikontoret i 
Vaxholm i början av maj för att sätta in sig 
i verksamheten och organisationen. Tan-
ken är att Jenny så småningom även ta 
över som DC för Ekeröleden och Tyska 
bottenleden och då få ihop distrikt Stock-
holm till ett distrikt.
Jenny är projektledare och civilingenjör ut-
bildad på KTH. Hon gjorde sitt examens-
arbete på Trafikverket och kommer senast 
från Citybanan där hon varit biträdande 
projektledare och gruppledare för tekniska 
specialister.
Hur kom du i kontakt med Färjerederiet?
– Jag är sugen på en ny utmaning och har 
tidigare sökt en tjänst som distriktchef. Nu 

jenny Strand – vikarierande DC

Peter jansson, ny miljösamordnare
maskintekniker på högskola, totalt tre år, 
och har arbetat i maskinrum på fartyg, på 
kraftverk och varv. Jag började som teknisk 
inspektör för över 13 år sedan och ”fastna-
de” i det här gebitet.
Vad har du arbetat med sedan du lämna-
de Färjerederiet?
– Fem år som teknisk inspektör på wax-
holmsbolaget. Där har jag mest arbetat 
med ombyggnader av fartygen. Jag har 
även varit med att projektera en bunkeran-
läggning på Strömkajen. Det mest minnes-
värda är livstidsförlängningen av fartyget 
Västan. Ett då 111 år gammalt fartyg som 
byggdes om och blev modernt och miljö-
vänligare med dieselelektrisk framdrivning. 
Vi hade en projektgrupp som värnade om 
både det nya och det historiska, det var 
både en utmaning och fantastiskt lärorikt. 
Fartyget blev bränslesnålt och tyst, samt 
försågs med SCR katalysator för att redu-
cera kväveoxider.

när börjar du och vad blir dina främsta 
arbetsuppgifter som miljösamordnare?
– Den 18 augusti och jag inleder med att 
lära mig de nya arbetsuppgifterna. Sen 
börjar arbetet med uppföljning av miljö-
frågor, men även målbild av detsamma. 
Vidare ska jag hjälpa teknikavdelningens 
tekniker med att titta på miljövänlig teknik. 
Hur känns det att komma tillbaka till 
Färjerederiet?
– Det känns bra och spännande. 
Färjerederiet har ju precis som alla andra 
i transportsektorn stora utmaningar med 
miljöfrågor. Rederiet har arbetat med att 
reducera bränsleförbrukningen genom att 
köra snålt, vilket verkar ha gett stor effekt. 
Att gå över till linfärjor har bidragit ytter-
ligare. Vi som arbetar med fartygsunder-
håll och skötsel, är ju i allmänhet lite över-
intresserade av yrket, vilket gör att jag 
hållit mig lite uppdaterad om Färjerederiet 
under mina fem års frånvaro. 

får jag tillfälle att pröva på jobbet som DC 
och det ser jag fram emot.
Vad är dina starka sidor?
– Jag gillar arbetsledning och det jag fått 
positiv feedback på från chefer och medar-
betare är mitt engagemang och min mål-
medvetenhet. Är man engagerad blir det 
roligare att jobba och att vara målmedve-
ten är för mig är bland annat att ta tag i sa-
ker när de dyker upp. Jag är bra på att hålla 
ihop gruppen, mitt engagemang smittar 
och medarbetarna känner att jag jobbar 
för dem. Men man ska inte peta i detaljer 
som chef.
Har du någon egen båt?
Nej, men jag är uppväxt med både motor- 
och segelbåt och det är inte omöjligt att 
jag skaffar egen båt i framtiden, men just 
nu går alla resurser och tid åt renovering 
av vår lägenhet. 

Fakta: 
Bor: Lägenhet i Stockholm, ”ett renove-
ringsobjekt”.

Familj: sambo, två döttrar, 22 och 24 år.

Utbildning: civilingenjör samhällsbygg-
nad, Calle Flygares teaterskola.

Arbete: montör på Volvo i Kalmar, 
säljare och projektledare på Åhléns, 
haft egen butik.

Foto: Erika Andersson

Foto: Truls Persson

den nya lönen kommer att gälla från olika 
datum beroende på yrkesgrupp. För de all-
ra flesta inom gruppen sjögående medar-
betare gäller lönehöjningen från och med 
januari 2014 och för övriga från och med 
oktober 2013. Den nya lönen och den re-
troaktiva ersättningen betalas ut i maj-lö-
nen 2014.

Rals-förhandlingarna har pågått sedan 
hösten 2013. Innan förhandlingarna starta-
de genomfördes en gemensam löneanalys 
för varje befattningskategori i Färjerede-
riet. Vid genomgången förde både arbets-
givaren och arbetstagarorganisationerna 
fram sina synpunkter om hur de olika yr-
keskategorierna borde prioriteras i förhål-
lande till övrig marknad.

I hela Trafikverket används en prestations-
baserad lön som innebär alla medarbetare 
bedöms individuellt i sin yrkeskategori enligt 
den värderingsmodell som finns i myndighe-
ten. Bedömningen ska hanteras i dialog med 
närmsta chef så varje medarbetare får en 
möjlighet att utvecklas i en positiv riktning.

På central nivå inom Trafikverket har årets 
förhandlingar redan startat för perioden ok-
tober 2014 till och med september 2015. De 
lokala parterna på Färjerederiet har som mål-
sättning att bli klara med denna Rals redan 
till hösten detta år, om inte den centrala för-
handlingen i Trafikverket drar ut på tiden. 

GÖRAN LEVERUD


