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Under vår semesterresa i Storbritannien 
sommaren 2013 fick vi tillfälle att bekanta 
oss med the Dartmouth Lower Ferry. Färjan 
går över floden Dart mellan de små städer-
na Dartmouth och Kingswear i Devon, i syd-
västra England. Under överresan fick vi en fin 
utsikt över de båda städerna, slottet som ser 
ut som en riktigt gammal borg och flodmyn-
ningen där floden rinner ut i havet.

Färjan är väldigt enkel och består av en 
pråm som drivs framåt av en bogserbåt. Fär-
jeleden har en lång historia, det har bedri-
vits trafik på platsen sedan 1360-talet. Från 
början skedde transporterna med roddbå-
tar, men när behovet att kunna frakta kärror 
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och vagnar uppkom byggdes en större flotte 
som kunde ta en häst och vagn ombord. Flot-
ten drevs av en roddbåt som roddes av två 
män. På 1860-talet byggdes en ännu större 
färja som kunde ta två ekipage med häst och 
vagn, farkosten drevs fortfarande med åror, 
men ersattes så småningom av ångkraft.

År 1925 tog en privat ägare, en familj från 
trakten, över färjetrafiken, och 1929 togs 
bogserbåtarna Hauley I, Hauley II och III i 
trafik och med en pråm som kunde ta åtta 
fordon. Mot mitten av seklet togs driften 
över av Dartmouth Corporation och sedan 
1974 är det South Hams District Council, 

som ungefär motsvarar en kommun, som 
driver trafiken på färjeleden.

I dag tar färjorna både personbilar och 
tyngre fordon och fotgängare. En biljett för 
en enkel resa över floden Dart kostar 1,5 
pund för en vuxen och för en personbil kos-
tar resan 4,5 pund. 

ANNA HAMMARGREN 
vD SJöFARTSFORUM OCH LeDAMOT I  

FäRJeReDeRIeTS InTeRnSTYReLSe

the Lower Ferry
Flottan i dag består av  

två pråmar och tre bogserbåtar
Tom Avis och Tom Casey, pråmar 

Längd: 39 m 
Vikt: 30 ton 

Motor för att lyfta klaffarna.
Hauley IV, V och VI, bogserbåtar 

Längd: 15 m 
Vikt: 15 ton 

Motor: Cummins nT855m
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

VÅRDAR VÅR WEBB

bästa medarbetare,mitt i vintern bör-
jar vi ändå få en aning om vår. Fåglarna 
kvittrar, dagarna blir längre och längre, 
vilket för en sommardyrkare känns väl-
digt bra även om risken för bakslag är 
överhängande.

Vi har nu lämnat 2014 bakom oss, 
även ur ett ekonomiperspektiv, reviso-
rerna har sagt sitt och även styrelsen. 
Vi kan känna oss nöjda med 2014, inga 
överdåd men väl kämpat skulle man 
kunna uttrycka det.

Det nya året har ju ändå börjat för 
de flesta av oss och rent operativt är 

det full fart fram-
åt. Våren brukar 
ju vara en kämpig 
period med un-
derhåll och brist 

på reservtonnage, vilket gör att varvs-
planeringen i princip inte tål några för-
seningar överhuvudtaget.

Projekten rullar vidare och senare ska 
jag besöka Kastellet för att se hur långt 
de har kommit med lokalerna för simu-
latorn, ganska långt tror jag. Upphand-
lingen av simulatorer är i full gång och 
någonstans i månadsskiftet mars/april 
bör vi ha ett resultat.

Holmöledens nya färja Capella bör-
jar nu bli klar efter ett antal bedrövel-
ser och förseningar. Det senaste be-
sked jag fått om avgång lutar åt sista 
veckan i mars, det vill säga drygt ett år 
efter de första planerna.

den som väntar på något gott…
Efter ett inriktningsbeslut om inves-

teringar i vår styrelse har nu teknik-
avdelningen påbörjat arbetet med ett 
nybyggnadsprojekt, det handlar då i 
första hand om två ”storfärjor” med 
optioner, detta har vi säkert anledning 
att återkomma till.

Som vi kan se händer det massor i 
slutet på mars, får då passa på att på-
minna om sommartid som startar sön-
dagen den 29 mars klockan 02.00

Lev väl och kör försiktigt! 

Bengt Westberg, skeppsbyggare. 
Foto: Truls Persson.

 3  Susanna vårdar vår webb

 5  två medarbetare har lämnat oss

 6  Sjöloggen Sjölog, ledighet och MMI

 7  Utkiken hört, sett och läst om rederiet

 8  en skeppsbyggare sätter punkt

 9  Vårt nya ledningssystem

 10  ebba brahe rustas för D-område

 11  Fem snabba med Torbjörn Hedman

 12  en gammal färjeled i Devon

Vi ska bygga två 
nya storfärjor

SjÖVägen är traFiKVerKet FärjerederietS interntidning 
”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Färjerederiets vision. Vi är samhällsutvecklare 
som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktö-
rer för att underlätta livet i hela Sverige. Nyskapande, lyhörda och helhetssyn är våra värderingar. 
Ansvarig utgivare: Ingrid Jarnryd. Redaktör: Erika Andersson. Medverkande i detta nummer:  
Erika Andersson, Annica Gustafsson, Truls Persson. Design och layout: Grafisk form, Trafikverket. 
Tryck: Ineko. Omslagsbild: Föreställande Susanna Helsing Foto: Erika Andersson. Mejla sjovagen@
trafikverket.se. SJÖvägen skickas till dig som är anställd i Färjerederiet. ISSN: 2001-4503
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”Jag har jobbat med 
kompassjustering på 
ett flertal av rederiets 
färjor.”

Susanna
Torbjörn Suneson, tf GD i Trafik-
verket. Foto: Christiaan Dirksen

8

att färjetrafiken går enligt tidtabell 
och att isvägarna är farbara när väder- 
leken tillåter ingår i Färjerederiets  
uppdrag. 

men för att allt ska fungera smidigt behö-
ver vi ibland stöd och hjälp av Trafikver-
kets medarbetare. Att vi har en modern 
och uppdaterad webbplats är nödvän-
digt för att kunderna ska hitta snabb och 
korrekt information. Sjövägen träffade 
Susanna Helsing som är en av Trafikver-
kets webbredaktörer. Hon hjälper oss att 
sköta och utveckla vår webbplats.

Färjerederiet är en resultatenhet i Tra-

fikverket och vi sköter mycket på egen 
hand, men vi får också mycket servi-
ce från andra medarbetare i myndig-
heten. Lön, Grafisk form och Webb är 
några exempel. Webbredaktörerna skri-
ver, redigerar och publicerar innehåll på 
webbplatserna, de förvaltar och utveck-

lar inne-
håll och 
användar-
barhet på 
trafikver-
ket.se och 
intranätet. 

De ansvarar även för Trafikverkets offi-
ciella Facebooksida och Youtubekanal. 

Susanna Helsing arbetar på Trafikverkets 
kontor i Solna, men hon har kolleger även 
i Borlänge, Göteborg och Luleå. 

På rederiets webb har alla färjeleder en 
egen webbplats, det blir totalt 41 styck-
en med de nya sidorna för Kastelletle-
den i Vaxholm som är under uppbyggnad. 
Rederiets kommunikationsavdelning kan 
bistå färjelederna med mindre ändringar 
och publicera på webben vid akuta behov. 
Men för utveckling och större uppdate-
ringar tar vi hjälp av Trafikverkets webb-
redaktion som ingår i avdelningen Natio-
nell kommunikation. Susanna Helsing är 
rederiets kontakt på webbredaktionen 

”Operativt är 
det full fart 
framåt”

6

11

 På webben  
går det snabbt  
att publicera”

VERKET OCH VI Trafikverksrelaterat
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JANUArI
Anders nykvist
motorman/matros, Hönöleden

FEBrUArI
Andreas Larsson
motorman/matros, nordöleden
Viktor Carlsson
motorman/matros, visingsöleden

MArS
Lars Fridman
befälhavare lin, Malöleden

TILLsVIDAREANsTäLLDA

PENsIONäRER

31 mars
Lars Wennerqvist, 
motorman/matros, Tynningöleden
Tage Olsson, 
befälhavare fri, Fårösundsleden 
ronny Wångman, 
befälhavare fri, Skenäsleden

GRATTIs

60 år

17 mars 
Karl-Gunnar norberg, 
befälhavare linstyrd, Isöleden

24 mars 
Stellan Pennlöv,
befälhavare lin, Ivöleden

3 april 
Stefan Lundqvist, 
befälhavare fri, gullmarsleden

28 april 
Sten Utbult, 
motorman/matros, nordöleden

50 år
10 april 
Mikael Göransson, 
befälhavare fri, Håkanstaleden

29 april 
Åke Ottosson, 
befälhavare linstyrd, Isöleden

VERKET OCH VI Trafikverksrelaterat

Till minne av Jan B Söderman

Två medarbetare har lämnat oss 

Hönöleden har förlorat en av sina färjegobbar
Per-Olof jansson 1948-2015 Pelle bör-
jade på färjan 1998, efter att ha varit 
fiskare större delen av sitt liv. På färjan 
fann han en god gemenskap, där han 
kunde fortsätta följa fisket, med andra 
som delade det stora intresset. 

Omtänksamheten räckte till fler än 
familjen. På jobbet var Pelle förstående 
och hjälpsam, med mycket humor och 
alltid skojfrisk. 

Han hade ett lugn över sig och kun-

i januari förlorade vi hastigt vår medar-
betare Jan Söderman. Jag lärde känna 
Janne när jag jobbade tillfälligt på Bli-
döleden 2009. Man visste att avlös-
ningen var på gång när man såg båten 
komma uppe i sundet från Gräskö och 
Janne sedan klev iland med glimten i 
ögat och en ”no problem”-attityd som 
många år på utefart ger. Vi kom senare 

skap som han gärna delade med sig av. 
Vi hade önskat dig fler år att få följa 

dina barn och barnbarn, att få bli pen-
sionär med din fru. 

Men du fick lämna tillbaka livet på 
en plats där du tyckte om att vara. I en 
fiskebåt på havet. 

Tack för allt Pelle. Du finns kvar i 
ljust minne.

ARbETSKAMRATERNA på HöNölEDEN

att jobba tillsammans i Pool öst och det 
var alltid ett nöje att ha med Janne att 
göra med hans stora yrkeskunnande 
och en glad det-här-löser-vi-attityd. 

Jan skulle ha fyllt 50 år den 7 decem-
ber och våra tankar går till hans barn 
och anhöriga. Tack för god vakt.

CARl CEDERluND, CHEf pOOl öST
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moch hon stöttar rederiets kommunika-
tionsavdelning med goda råd och prak-
tiskt webbarbete. Hon är den som bland 
annat publicerar alla färjeledernas NKI-
resultat och nu har hon börjat bygget av 
Kastelletledens webbplats.

– Färjeledernas webbplatser är alla 
uppbyggda på samma sätt. Här hittar 
resenärerna tidtabeller, länk till Läget 
i trafiken och aktuellt för den specifika 
leden, men också till exempel resultat i 
NKI-undersökningen.
Varför blev du webbredaktör?

– På webben går det snabbt att publice-
ra och jag gillar när det händer saker hela 
tiden. Blir något fel eller om det tillkom-
mer ny information så kan man ändra det 
direkt.

Susanna är redaktör för alla Trafikverkets 
resultatenheters webbplatser, förutom 
Färjerederiet bland andra Förarprov och 
Järnvägsskolan. Hon är också så kall-
lad verksamhetsredaktör för bland andra 
Inköp och logistik, Strategisk utveckling 
samt ansvarig för den engelska webben.

Webbredaktionen ingår tillsammans 
med pressjouren också i den nya OK-
funktionen, som leds av OKC, operativ 
kommunikationschef. Funktionen ansva-
rar för det dagliga nyhetsflödet i Tra-
fikverkets alla kanaler. Det finns alltid 
en OKC i tjänst dygnet runt och funktio-
nen ska fånga upp sådant som kan behöva 
kommuniceras ut snabbt och ta beslut om 
i vilka kanaler Trafikverket ska gå ut med 

informationen. 
– Det kan till 
exempel hand-
la om en kraftig 
storm eller orkan 

väntas och om hur trafiken kan påverkas.
Susanna Helsings föräldrar drev en 

mindre gård i Vörå, öster om Vasa, i fin-
ska Österbotten, men för Susanna var det 
aldrig aktuellt att arbeta inom jordbruket. 
– Jag har alltid tyckt om att skriva och 
bestämde mig på studenten för att jag 
skulle satsa på en utbildning inom media.

Susanna flyttade till Sverige och stude-
rade journalistik och medie- och kom-
munikationsvetenskap i Piteå, därefter 
inriktade hon sina studier på webbkom-
munikation. Innan Susanna började på 
Trafikverket arbetade hon bland annat 
som webbredaktör på Lantmännen.
Har du någon favorit bland färjelederna?

– Alla är fina på sitt sätt, men jag säger 
nog Holmöleden, för den ligger så nära 
Finland.  

TExT OCH fOTO: ERIKA ANDERSSON

Fakta  Webben

n Enheten webb tillhör avdelningen Nationell kommunikation, hit hör 
   också enheterna Grafisk form, Press och redaktion och bibliotek.
n webbenheten har 14 medarbetare.
n webbenheten förvaltar och utvecklar trafikverket.se och Läget i  
   trafiken, samt intranätet.
n De har även ansvar för Trafikverkets Facebooksida och Youtube- 
   kanal,  och i dessa kanaler publiceras nyheter och filmer från rederiet,  
   med jämna mellanrum 

trafikverkets Facebooksida  trafikverkets Youtubekanal 
facebook.com/trafikverket  youtube.com/trafikverket

Susanna Helsing är en av Trafikverkets webbredaktörer. Hon arbetar på Trafikverkets kontor i Solna och 
har kolleger i Borlänge, Göteborg och Luleå. 

”Jag gillar när  
det händer sa-
ker hela tiden.”
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  Från och med den 1 januari 2016 kan 
medarbetare i Trafikverket inte ha fler än 35 
sparade semesterdagar. För Färjerederiets 
sjögående personal motsvarar det 280 se-
mestertimmar. Tidigare var gränsen 320 se-
mestertimmar.

Du som har mer än 280 timmar sparade 
kan välja något av nedanstående:

Ta semester 
Under 2015 ska du planera ut alla årets se-
mestertimmar plus minst det antal som 
överstiger 280 av dina tidigare insparade 
timmar. Du kan inte lägga ut en del av årets 
och fylla på med sparade, alla årets semes-
tertimmar måste läggas ut.

Sätt in pengarna som pension genom  
löneväxling till Kåpan 
Sätt in semesterersättningen för de över-
skjutande timmarna som pensionssparande 

på Kåpan. Denna engångsinsättning kan ske 
när som helst under året, mejla till lon@tra-
fikverket.se

Ta ut ersättningen som lön 
Gör ingenting och de timmar utöver 280 
som du har sparade betalas ut på din lön i 
januari 2016.  

Fotnot: En semesterdag motsvarar 8 semester-
timmar

SJöLOggen UTKIKEN 

  Intresset var stort för Färjerederiet på 
Sjölog, ett årligen återkommande event. I 
år hölls den på Svenska Mässan i Göteborg. 
Det är Chalmers Studentkårs sjösektion som 
arrangerar Sjölog för att sammanföra stu-
denter och bransch. Eventet pågick den 18-
19 februari, och innehöll en seminariedag 

och en mässdag, där företag och studenter 
möts.
I rederiets monter fanns Stefan Sörensson, 
befälhavare Hönöleden, och Åsa Nordström 
och Lena Edholm, Hr-avdelningen för att in-
formera och svara på frågor.  

Ledighet  
en självklarhet?

nu kan du spara  
färre semestertimmar

”Nya färjan ur trafik igen
Den nya Visingsö-färjan Braheborg som 
går mellan Gränna och Visingsö har nu 
återigen tagits ur trafik. Den här gången 
på grund av tekniska problem.

På torsdagsmorgonen togs åter igen 
Visingsöfärjan Braheborg ur trafik. Orsa-
ken är att brandlarmet slutat att fungera. 
– När det handlar om säkerheten tar vi 
inga risker. Det här är ett allvarligt fel 
och då tar vi självklart färjan ur drift, 
säger Jonny Ödéen disriktschef på 
Trafikverkets färjerederi.” 
Sveriges Television Smålandsnytt  
19 februari

”Massiv kritik mot linfärjan
Oron är stor bland rederier och Vax-
holmsbor kring den planerade linfärjan 
till kastellet som ska starta i sommar. En 
lång rad synpunkter har kommit in om 
färjan, som alla påpekar säkerhetsbrister.

Flera tunga aktörer, som waxholms-
bolaget, har redan uttalat att man inte 
vill se någon linfärja till Vaxholms kastell 
i sommar. Nu har även Transportstyrel-
sen yttrat sig negativt om leden: ”att in-
föra en linfärjeled över en allmän farled i 
ett relativt smalt sund med intensiv sjö-
trafik med mycket passagerare framstår 
ur sjösäkerhetsperspektiv som olämp-
ligt” skriver verket som hellre ser en fri-
gående färja.” 
Skärgården 4 februari

”bilbrand i kö till färja
En skåpbil började brinna vid färjeläget 
i Svanesund på Orust på onsdagen. Det 
var strax innan lunch som en förare av 
en skåpbil stod i kön för att köra på fär-
jan i Svanesund. Föraren upptäckte att 
det började ryka i bilen och svängde ur 
kön och ställde sig på en busshållplats 
intill. Väl där började det brinna ordent-
ligt i bilens motor. 
räddningstjänsten kom till platsen och 
kunde släcka elden. Bilen fick stora ska-
dor på motor och i kupén. Föraren klara-
de sig dock utan skador.

– Det var tur att det hände där och 
inte på färjan, säger Hans Blom vid rädd-
ningstjänsten på Orust.” 
Lokaltidningen Stenungsund 4 februari

  Gunnar Malm gick i pension den 28 februa-
ri och regeringen har tillsatt Torbjörn Suneson 
som tillförordnad generaldirektör för Trafikver-
ket.

– Jag är nöjd med att vi nu har en tillförord-
nad generaldirektör för Trafikverket på plats, 
då Gunnar Malm lämnar posten den 28 februa-
ri. Det gör att vi i lugn och ro kan arbeta för att 
så snart som möjligt utse en ordinarie. Posten 
som generaldirektör för Trafikverket är central 
för regeringen och för transportsektorn. Det är 
viktigt att den person som regeringen slutligen 
utser har alla de kvalifikationer som krävs för 
uppgiften, säger Anna Johansson, infrastruktur-
minister
Torbjörn Suneson har haft flera ledande posi-
tioner på Trafikverket och tidigare Vägverket. 
Fram till 1 mars i år var Torbjörn senior rådgiva-
re i Trafikverket. Under åren 2010-2012 var han 
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Vinnarskallar. Många ville vara med i rederiets tävling ”Vad är detta?”. Färjan Venus fanns åter med i 
montern efter att ha varit mystiskt försvunnen förra året. Foto: Åsa Nordström

torbjörn Suneson  
tillförordnad gd för trafikverket

HOLMöLEDENs FäRjELäGEN  
FöRBEREDs FöR CAPELLA

  Holmöledens färjelägen i Norrfjärden och 
Byviken förbereds nu för den nya färjan Ca-
pella. Detta eftersom Capella är tio meter 
längre än den nuvarande färjan Helena Elisa-
bet och färjelägena behöver anpassas för att 
underlätta tilläggning, lastning och lossning. 
Arbetet ska vara klart i maj. Färjetrafiken 
kommer inte att påverkas.

– Capella har genomgått en omfattande 
ombyggnation och under förutsättning att 
Transportstyrelsen lämnar tillstånd räknar vi 
med att segla upp till Umeå under våren, sä-
ger Hans Söderqvist, Färjerederiets nautiske 
konsult.  

Full fart på Sjölog

  möjligheten att få ledigt med kort 
varsel har uppmärksammats av Hr-
avdelningen den senaste tiden, frågan 
har också tagits upp med de centrala 
arbetstagarorganisationerna i Färje-
rederiet. 

Förutom den lagstadgade ledighe-
ten och den schemalagda semestern 
som fastställs årligen är det inte helt 
givet att man alltid kan få vara ledig. 
Det beror i första hand på verksamhe-
ten och om det går att lösa på arbets-
platsen. 
 Det finns tyvärr en föreställning om 
att det i alla lägen går att få ledigt, 
många gånger med kort varsel. Möj-
ligheten att vara ledig i Färjerederiet 
är förhållandevis god och det vill vi 
givetvis värna om men förutsättning-
arna för att kunna få sin ledighet bevil-
jad ökar med en god framförhållning. 
För att hitta en ersättare krävs oftast 
minst två veckors framförhållning, 
men ju tidigare du är ute med din an-
sökan desto bättre, säger Göran Leve-
rud, Hr-chef.

Det handlar om att visa hänsyn 
både mot verksamheten och mot sina 
kollegor, dels för att värna möjligheten 
till ledighet och dels för att inte sätta 
någon annan ”i klistret”.  

GöRAN lEVERuD

Snart dags för  
medarbetar-
undersökning

  Under april månad kommer alla medar-
betare i Trafikverket få möjlighet att delta 
i medarbetarundersökningen, MMI. In-
bjudan kommer i ett mejl och man lämnar 
svaren i ett webbaserat formulär. Svarspe-
rioden pågår 13 april-3 maj.

Förkortningen MMI står för Motiverad 
medarbetarindex och är ett övergripande 
mått på hur motiverade vi medarbetare 
känner oss och hur vi uppfattar vår arbets-
situation och arbetsgivaren. Det finns frå-
gor både om Trafikverket i stort och mer 
specifika om Färjerederiet.

– Jag är kontaktperson för medarbetar-
undersökningen så de som har frågor om 
den kan kontakta mig, säger Åsa Nord-
ström, Hr-avdelningen.

resultatet av undersökningen används 
som underlag för det systematiska arbets-
miljöarbetet och för andra förbättringar på 
alla nivåer i Trafikverket.

Svaren hanteras konfidentiellt, det är fö-
retaget CMA research AB som  
tar emot svaren och samman- 
ställer resultatet.  
Ingen på Trafikverket  
kommer att kunna se  
de enskilda svaren.  

chef för den centrala funktionen Strategisk 
utveckling och chef för verksamhetsområde 
Samhälle (nu Planering) år 2012-2014. Han 
har en bakgrund som professor i landskaps-
arkitektur vid SLU i Uppsala.  

Ledighet

Förutom i semesterlagen finns rätt-
en till ledighet reglerad i en rad la-
gar, bland annat när det gäller för-
äldraledighet, ledighet för utbildning 
och för familjeskäl.

I Trafikverkets affärsverksavtal står:
”Medarbetare, som önskar vara le-
dig, ska ansöka härom i så god tid 
som möjligt innan ledigheten ska 
börja. I ansökan ska anges önskad 
tidsperiod för ledigheten. Besked 
om beviljande eller avslag meddelas 
snarast.” (15 § 2 mom Ansökan om 
ledighet)
Mer om vad som gäller vid olika typer 
av ledighet hittar du på intranätet,  
under Min anställning  
> Ledigheter.

12 324 369 
liter så stor var rederiets  
förbrukning av miljödiesel 

2014.
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ligen från engelskan så jag använder den 
stavningen, och jag får alltid kommenta-
rer på att jag stavat fel, säger Bengt.

Intresset för båtar och sjöliv har alltid 
funnits där för Bengt.

– Som liten seglade jag med mamma 
och pappa, vi hade bland annat en skär-

gårds 22:a och 
seglade runt om 
i Stockholms 
skärgård under 
semestrarna, 
själv hade jag 
också en segel-

jolle. Senare hade jag i olika omgångar 
motorbåtar, men till sist blev det sommar-
stuga istället. Det var ganska skönt att slip-
pa säga babord och styrbord och jag höll ju 
på med båtar hela dagarna på jobbet.

när det var dags att välja yrkesbana efter 
studenten och värnplikten inom mari-
nen föll det sig naturligt för Bengt att 

just nu pågår arbetet med att skapa det 
nya ledningssystemet för Färjerederi-
et. Projektets syfte är att komma till ett 
rederiövergripande, processbaserat led-
ningssystem, med fokus på användar-
vänlighet. I dag är vårt ledningssystem 
väldigt komplext, svårt att använda och 
dokumentbaserat.

Det nya ledningssystemet kommer att 
lanseras i samband med att vi får vår nya 
samarbetsyta i SharePoint 2013. Enkel 
testversion finns redan, men en mer 
utbyggd version är på gång under våren.

Under hösten har vi börjat med att 
ta fram fem prioriterade processer: 
Bemanna, Underhåll, Projekt, Varv och 
Flytta färja. Tanken med det nya led-
ningssystemet, är att vårt arbete ska bli 
enklare och att vi ska kunna arbeta mer 
effektivt i processform. 

Det ska vara uppbyggt så att du ska 

kunna klicka dig fram i processerna. 
Beroende på vilka val du gör i de olika ste-
gen får du direkt tillgång till det du behö-
ver, utan att behöva söka runt efter allt. 

Processägarna håller nu på att till-
sammans med sina medarbetare slut-
föra arbetet med att ta fram det som 
behövs för att vi ska kunna bygga upp 
processerna.  

GuNNAR lINDQuIST

Ledningssystem 

OMbORD Maritimt VI I REDERIET Om nöjda medarbetare

bengt har över 40 års  
erfarenhet av branschen 
bengt Westberg står i sitt kontorsrum 
i ett kontorshotell i Nacka bland hyllor 
och bord som är fyllda med mappar och 
pärmar staplade i prydliga högar. Bengt 
är skeppsbyggare med lång erfarenhet 

i branschen. Nu har han gått i pension 
och hans företag, Baltic Marine Service, 
håller på att avvecklas och kontoret ska 
tömmas. Runt 800 arbeten med framför 
allt ritningar och beräkningar har han, 
tillsammans med tidigare medarbetare, 
hunnit med under de nästan 30 år företa-
get har funnits sedan 1986.

– I de fall jag tror att kvarvarande arbe-
ten kan vara aktuella eller på annat sätt 
av intresse tar jag om möjligt kontakt med 
uppdragsgivaren för att höra om de vill ta 
över materialet, säger Bengt Westberg.

medskicket till Färjerederiet denna dag 
blir en ritningsrulle, ett arrangemang, 
eller arrangement som Bengt kallar det, 
över ”M:me Tingleys” förskepp som han 
designade när hon byggdes om inför att 
hon skulle gå på Vättern. (”M:me Ting-
ley” fick tillbaka sitt originalnamn ”Nord-
an” förra året). 
– Ordet arrangemang kommer ursprung-

välja skeppsbyggnad på KTH i Stock-
holm och som nykläckt ingenjör började 
han på Finnboda varv 1973. Finnboda var 
på den tiden främst ett nybyggnadsvarv, 
ett av de större i Sverige. Varvet bygg-
de lastfartyg och produkttankbåtar och 
bland de största leveranserna fanns tre 
30 000-tonnare, men 1980-talet inne-
bar dåliga tider och stora förändringar i 
varvsbranschen. Finnboda varv ställ-
de om till ett renodlat reparations- och 
ombyggnadsvarv, men gick till sist i kon-
kurs 1991.

– När det började gå utför ingick jag i 
ledningsgruppen på Finnboda varv och 
vi blev tvungna att säga upp medarbeta-
re. Jag fick sitta och ge besked till mina 
kolleger att de måste sluta, och det var 
verkligen inte min grej. Så jag satte upp 
mig själv på uppsägningslistan och slu-
tade 1981.
Varför gick det som det gick med nybygg-
nadsvarven i Sverige?

– Skeppsbyggeri passar inte in här 
längre tyvärr, det är för arbetsintensivt 
och konkurrensen är för svår från fram-
för allt låglöneländer

Bengt gick vidare till en speditionsfir-
ma där han arbetade i fem år, men 1986 
startade han sitt eget företag Baltic Mari-
ne Service. Och det är i den rollen som 
Färjerederiets medarbetare kan ha mött 
Bengt, han har gjort stabilitets- och håll-
fasthetsberäkningar, krängningsprov, 
fartygsvägningar och arrangemang för 
rederiet.
Vad är det bästa med ditt jobb som skepps-
byggare?
– Det är en rolig mix av arbetsuppgifter, 
dels att få arbeta enskilt med något pro-
jekt och dels att vara ute på ett fartyg och 
göra praktiska prov. Plus att jag har fått 
träffa roliga människor i en rolig bransch.
är det något projekt, något fartyg du 
minns speciellt?

– Jag har varit inblandad i många 
underliga projekt, Motala Express, ”Vät-
terns fånge” är ett exempel. Hon var för 
lång för slussarna på Göta kanal och vi 
kortade av fören tillfälligt så fartyget 
kunde lämna Vättern genom kanalen. 
Sedan återställdes förskeppet och Motala 
Express kunde gå till Stockholm som nu 
är hennes hemmahamn.
nu väntar pensionärslivet. Vad ska du 
göra nu?

– Åh, det finns massor att göra, ta hand 
om fritidshuset, träffa barn och barnbarn 
och så vill jag och min fru ut och resa. 
Det finns så mycket att se i världen.

TExT: ERIKA ANDERSSON 
fOTO: TRulS pERSSON

 Det är en ro-
lig mix av arbets-
uppgifter”

PrOjeKtgrUPPen:
Thomas Elwinger, kvalitetsansvarig 
Gunnar Lindquist, projektledare
Michael Lindqvist, IT
Susan Jonsson, kansli
Göran Leverud, Hr
OP Margus Pöldma, operativ chef
Fredrik Almlöv, teknikchef

sÅ HäR sER TIDPLANEN UT: 
• Anpassa dokumentation och rutiner till  
nya ledningssystemet, klart 3 mars 2015.

• En testmiljö för det nya ledningssystemet  
är beräknad till 2 mars 2015. 

• Produktionsmiljön för ledningssystemet ska 
vara på plats 19 juni 2015. 

• Utbildning för avdelningschefer, distrikts-
chefer samt administrationen, klart till  

18 september 2015.
• Distriktscheferna ska utbilda besättning- 

arna i det nya ledningssystemet,  
klart 22 december 2015.

Vårt nya
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till Torbjörn  
Hedman
Ny DC i distrikt Mellansverige

I NäsTA NUMMER:

  Torsten trappar ner
  Sjöfartsforum – för fram Sjöfarten

SNAbbA 5 

rederiets färja ebba Brahe som vanligen 
trafikerar Visingsöleden ska uppgraderas 
från fartområde E till fartområde D. Där-
för pågår under våren ett intensivt arbete 
i Färjerederiets torrdocka i Huskvarna, 

VI I REDERIET Om nöjda medarbetareOMbORD Maritimt

grattis till nya jobbet! Vad fick dig att 
söka tjänsten?
– Jag kände att det var ett jobb som jag 
kunde utvecklas i och som verkade väldig 
intressant, jag bor utanför Örebro så även 
geografiskt passar det väldigt bra.

Vad har du för utbildning?
– Jag är utbildad verkstadsmekaniker, 
brandman, sjökapten samt auktoriserad 
kompassjusterare.
Vad har du arbetat med förut?
– Jag har tidigare jobbat som verktygsma-
kare, virkesmätare, brandman, systemin-
genjör i försvarsmakten samt senast som 
VD för Lyth Instrumentfabriks AB.

Kände du till Färjerederiet sedan tidi-
gare?
– Ja, jag kände till Färjerederiet eftersom 
jag har jobbat med kompassjustering på 
ett flertal av rederiets färjor tidigare, på 
bland andra Aspöleden, Visingsöleden, 
Skanssundsleden och Vinöleden samt 
hjälpt olika varv med kompassinstallatio-
ner, både på Fridhem varv i Lysekil samt 
Tenö varv.

Vad gör du på din fritid?
– På fritiden åker vi ut med husbilen så 
ofta vi kan, om vi stannar vid en sjö brukar 
jag fiska med varierande resultat. Min fru 
tävlar i agility, så vi åker på många agility-
tävlingar med husbilen. Jag har även nyss 
börjat på en kurs i biodling, så vi skaffar 
nog några bikupor i sommar. På hösten 
brukar vi försöka hinna med en utlandsre-
sa till Turkiet.

ebba brahe rustas för d-område

Fartområden
Svenska vatten är indelade i fem olika 
fartområden A, B, C, D och E. Nästan 
alla av rederiets färjeleder trafikerar i 
fartområde E, förutom Visingsöleden, i 
Vättern, och Holmöleden, i Norra Kvar-
ken, som ligger i fartområde D.

indelningen bygger på 
tre kriterier
• avstånd till skyddad plats
• avstånd till strandlinje (där nödställda 
kan ta sig iland)
• våghöjden (sannolikheten att den sig-
nifikanta våghöjden överstiger ett visst 
värde under en viss period).
Källa: Transportstyrelsen

planen är att Ebba Brahe ska vara klar 
till midsommarhelgen. Arbetet utförs av 
Kållandsö Varvet AB som fick uppdraget 
efter upphandling. Varvet ligger i Vänern 
och dess personal utför arbetet i dockan i 

Huskvarna.

det finns särskilda krav på 
fartyg som trafikerar fartom-
råde D, bland annat gällande 
förbättrad läckstabilitet och 
därför förses Ebba Brahe nu 

med nya skott i maskinrummet. Färjans 
livräddningsarrangemang kommer ock-
så att uppgraderas genom installation av 
MES-system.

Samtidigt med uppgraderingen görs pla-
nerade arbeten enligt färjans underhålls-
plan. Dessutom kommer passagerarsa-
longen och salongen för passagerare med 
funktionshinder på bildäck att genomgå 
en ansiktslyftning, bland annat där de tidi-
gare förslagen från studenterna på Berghs 
har tagits till vara. Därtill ska Ebba Brahe 
få en mindre salong för personer som reser 
med djur, vilket underlättar för allergiker.

Fram till midsommar sköts trafiken på 
Visingsöleden av Braheborg tillsammans 
med Christina Brahe kan bistå vid behov  

TExT: pETER SuNDAHl OCH TRulS pERSSON
fOTO: TRulS pERSSON

Vid torrdockan i Huskvarna finns 
inga verkstadslokaler. Mycket av 
arbetet för att uppgradera Ebba 
Brahe, som här svetsning, får ske 
under bar himmel.

meS-system
Marint evakueringssystem. Alla ro-ro-
passagerarfartyg ska vara utrustat med 
effektiva anordningar för att snabbt kun-
na överge fartyget samt rädda överle-
vande ur vattnet och föra överlevande 
från räddningsenheter eller livräddnings-
farkoster till fartyget.

torrdockan i Huskvarna
Bredd/Längd/Djup: 13x55x3,5 meter

Peter Sundahl, teknikavdelningen, och Tomas Jonsson, Kållandsö Varv, i dockan i Huskvarna. 

Ebba Brahe har fått ett nytt skott i maskinrummet. Från vänster ses Hans-Erik Wetterlind, Visingsöle-
den, Tomas Jonsson, Kållandsö Varv, Peter Sundahl, teknikavdelningen och Fredrik Nilsson Transport-
styrelsen.


