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BB, där föds vi och allt tar sin början. Sedan 
följer förkortningarna med oss, från vaggan 
till graven, ingen kommer undan.

I början mäts, vägs och kollas vi på BVC, 
kanske blir vi sjuka och då får föräldrarna ta 
ut VAB från FK. Sedan börjar allvaret, skolan, 
men det finns kanske lite tid att hänga på FB, 
Kik och Insta, LOL, eller till att spela CS eller 
WoW – RTFM!!! Men ibland tvingar föräld-
rarna ut barnen att leka, då måste man vara 
AFK, BRB ASAP.

Sedan studenten, förr gällde lumpen efter 
gymnasiet och när man var klar så var det 
MUCK, men nu är det frivilligt att ansluta 
sig. Istället ägnar vi oss åt studier och lånar 
pengar från CSN för att klara livhanken.  

Yrkeslivet, inte minst sjöfarten är fyllt 
av förkortningar. Sjömän har koll på väder-
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Hallå!  
Har du inga frågor? Vår frågelåda är tom... 
Skicka din fråga till sjovagen@trafikverket.se
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strecken N, NO, NV, O, S, SO, SV, V och Ö. 
Nu finns även GPS till hjälp. Efter en tid till 
sjöss prövar några livet ombord på en gul 
färja, som BFH eller M/M. Måhända till en 
början som timvikarie, men får så småning-
om tillsvidareanställning, kanske genom LAS. 
För att jobba ombord måste man ha sina 
cert i ordning och DOE. VHF är nödvändig 
för kommunikation. Viktiga dokument finns 
i VHS.

Vissa har jobbat i rederiet många år, redan 
när det tillhörde VV, men så tillkom TRV för 
fem år sedan. Verkets högsta chef är GD. På 
rederiet finns en LG. Chefen för ett distrikt 
kallas DC och här finns även en DT. HSO va-
kar över arbetsmiljön.

Om det värsta inträffar, en olycka med 

MOB, kopplas SAR och JRCC in. Rederierna 
måste ha en ISM-ansvarig, en DP. Hjälp kom-
mer från SSRS och KBV.

Men man ska inte bara jobba, det är vik-
tigt att tänka på sin hälsa och hålla sig i nå-
gorlunda i form, om BMI blir för högt kanske 
det är dags för LCHF. I värsta fall kan mmHg 
bli för högt och då är det bäst att även kolla 
sitt EKG.

Den som arbetat många år i statlig tjänst 
får NOR, men till sist blir man pensionär och 
får förhoppningsvis njuta sitt otium i många 
år. Nu talar man inte längre om ATP, nu gäl-
ler det att ha koll på PPM, SPV och att ha lite 
sparat i en PTP.

Men så en dag, tar det ovillkorligen slut. 
RIP. 

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

INNEHÅLL

I STOR SJÖRÄDDNINGSÖVNING

Bästa medarbetare, hösten har nu 
gjort entré med storm och regn. Det 
är nu dags att ladda fotogenlamporna 
och ha ljusen tillgängliga för eventuella 
strömavbrott.

Budgetarbetet inför 2016 är i princip 
avslutat, även om vi ännu har lite verk-
samhetsplaner att färdigställa och fila 
lite extra på.

Då Göran Leverud flyttat till annan 
verksamhet inom Trafikverket har vi 

engagerat Ing-
var Garnolf 
som stöd på 
HR-funktionen. 
Ingvar har varit 
oss två gång-
er förut och är 

av många i rederiet känd, och också 
mycket omtyckt varför det är ett nöje 
att få hälsa Ingvar välkommen. Hur 
länge han ska stanna vet vi i dagsläget 
inte, men jag kommer att återkomma i 
frågan längre fram.

Förutom budget och verksamhetspla-
ner ligger det oerhört mycket utbild-
ningsplanering inför 2016 och 2017. 
Som ni vet så har vi vår egen simula-
tor och den ska vi naturligtvis nyttja så 
mycket som möjligt till diverse kurser, 
men vi har också ett krav att klara av 
Basic Safety enligt det nya regelverket 
under 2016 vilket sätter oerhörd press 
på våra bemanningsplanerare. De 
kommer att behöva ert stöd för att få 
ihop planeringen och jag kan bara väd-
ja till er samarbetsvilja och flexibilitet.

I år är det ju också dags för rederi-
dagar och här i Vaxholm pågår ett fe-
brilt jobb med att få ihop detta på bäs-
ta sätt, vi vill ju gärna att ni ska känna 
att rederidagarna ger något utöver att 
träffas, ha trevligt och byta erfaren-
heter.

Lev väl och kör försiktigt! 

Pernilla Liljegren, en av  
Trafikverkets experter på kemi-
kaliehantering. Foto: Erika Andersson.
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”Det är ett spännande 
och utmanade uppdrag 
med mycket stor poten-
tial.” Capella i huvudrollen

Sverker Backlund, EDTS. På rederi-
dagarna berättar han om slump-
mässiga alkohol- och drogtester.

5

Brand bryter ut på färjan Capella som 
befinner sig ute till havs. Ombord 
finns 70 passagerare, bland dem en 
förskoleklass med småbarn och en 
gymnasieklass. Flera passagerare är 
skadade, varav några svårt, och mån-
ga är i chock. Samhällets förmåga att 
rädda och hjälpa sätts nu på prov. 

Detta var scenariot när Färjerederiet del-
tog tillsammans med många andra i en 
omfattande sjöräddningsövning på Hol-

möleden den 30 september.
Sjöräddningsövningen, kallad Helge, 

arrangerades av Sjöfartsverket i samar-
bete med Trafikverket och Västerbot-
tens läns landsting. Syftet var att öva och 
förbättra samhällets förmåga att hante-
ra en sjöolycka i området kring Holmön. 
I övningen deltog bland andra polisen, 
Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet 
samt Umeå kommun. Genom övningen 
fick parterna träna på samordningen av 
insatser vid en stor olycka till havs, bland 
annat i att få ut information och i sam-

verka på skadeplats och mellan parternas 
krisledningar

I övningen ingick rökutveckling ombord 
och befälhavaren tog då tillsammans med 
JRCC (Sjö- och flygräddningscentralen) 
beslutet att evakuera fartyget. Dessutom 
fanns svårt skadade bland passagerarna, 
bland annat med rökskador, vilket krä-
ver kvalificerad sjukvård. Till råga på allt 
hade sju personer hoppat överbord då de 
upplevde att evakueringen tog för lång tid.

Kapten på Capella under övning Helge 

”Det är ett  
nöje att få  
hälsa Ingvar 
välkommen”

11

9

VI I REDERIET
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VI I REDERIET

var Jonas Dahlin.
– Som befälhavare har du stort ansvar 

när det inträffar en olycka. Jag hade 
kontakt med de olika instanserna via 
två VHF-radio, kommunicering internt 
via UHF och samtidigt ska passagerar-
na ombord få regelbunden information 
via PA-anläggning om vad om händer. 
Matrosen Inger Persson gjorde ett jätte-
bra jobb ute på däck bland alla skadade.

På Färjerederiets kontor i Vaxholm eta-
blerades rederiets egen krislednings-
funktion.

– Vi fick snabbt information om hän-
delsen och en hyfsad bild av vad som 
hänt och vilka blåljusenheter som var 
skickade via vår krisjour, innan vi ens 
talat med besättningen. Kontakten både 
till skadeplats via vår TIC samt distrikts-
chef och med övriga Trafikverket via 
nationell TIB och OKC fungerade väl-
digt bra. Stöttande personal skickades 

ner till skade-
platsen, informa-
tion till massme-
dia gick ut tätt via 
pressmeddelan-
den, säger Thomas 
Elwinger, säker-
hetsansvarig på 
Färjerederiet.

– Trafikverkets nationella övnings-
samordnare gav skämtsamt stabsarbetet 
”Lilla a” i betyg efter avslutad övning, 
vilket får anses bra då vi övade efter en 
ny Krisberedskapsmodell som är Tra-
fikverksgemensam och innebär vissa 
skillnader mot tidigare. Vi fick med oss 
en del att justera i vårt fortsatta krisar-
bete som sig bör, så vi kan få ”A+” nästa 
gång, säger Thomas entusiastiskt.  

TEXT OCH FOTO: ERIKA ANDERSSON

TIC – Trafikverkets insatschef
TIB – Tjänsteman i beredskap
OKC – Operativ kommunikationschef

Räddningstjänstens rökdykare gör sig redo att bekämpa branden ombord på Capella.

Syftet med övningen var bland annat att träna samordning mellan olika parter, här anländer 
räddningstjänsten med  Sjöräddningssällskapets båt.

Matros Inger Persson kollar hur några av de skadade mår i väntan på evakuering.

Chemsoft – viktig för vår miljö
Under två tillfällen i oktober, ett på Arlan-
da och ett i Göteborg, fick rederiets 
Chemsoft-ansvariga utbildning i kemika-
liehantering. Malin Kotake och Pernilla 
Liljegren, två av Trafikverkets specialis-
ter, berättade om Chemsoft och varför 
Trafikverket arbetar för att fasa ut far-
liga kemikalier. Det handlar om krav som 
lagen ställer, men också om vilken värld vi 
lämnar till framtida generationer. Kemi-
kalier kan vara farliga, vissa är cancer-
framkallande och hormonstörande, och 
det är viktigt att begränsa användningen. 

En av de Chemsoftansvariga sa: 
 – Jag var mycket skeptisk till Chemsoft 

tidigare, men efter den här genomgången 
förstår jag varför vi har systemet. Egent-
ligen är det enkelt, det handlar om vår 
generation, men framförallt om komman-
de generationer, ja mina barn helt enkelt, 
sa han.

Generellt upplevde jag under kurserna 
att alla deltagarna var positiva till sys-
temet, men det kom också många bra 
synpunkter och idéer till utveckling, till 
exempel att Chemsoft borde vara en del i 
DOE, att alla får grundläggande kunska-
per i hur kemikaliearbetet fungerar på 
färjan och färjeleden. Var man hittar de 

Adelsöleden, Jan Lindberg
Ammeröleden, David Högberg
Arnöleden, Roger Wahlman
Aspöleden, Andreas Nilsson
Avanleden, Gudrun Fredriksson
Björköleden, Jan Olsson
Blidöleden, Jeanette Melin
Bohedenleden, Gudrun Fredriksson
Bohus-Malmönleden, Bengt Persson
Bolmsöleden, Stefan Olofsson
Ekeröleden, Conrad von Semkov
Fridhems varv, Birgitta Rånge
Furusundsleden, Camilla Söderman
Fårösundsleden, Jonas Werkelin

Gräsöleden, Mikael Ström
Gullmarsleden, Claes Tyrén
Hamburgsundsleden, Bjarne Larsson
Hemsöleden, Märta Birgersson
Holmöleden, Inger Persson
Håkanstaleden, David Högberg
Högsätersleden, Hans Karlsson
Hönöleden, Anders Eriksson
Isöleden, David Högberg
Ivöleden, Andreas Nilsson
Kornhallsleden, Peter Granath
Ljusteröleden, Sebastian Linde
Lyrleden, Stig Samuelsson
Malöleden, Lars-Otto Persfjorden

Nordöleden, Jan Börjesson
Oxdjupsleden, Peter Karlsson
Pool Öst, Håkan Jansson
Röduppleden, Gudrun Fredriksson
Skanssundslelden, Per-Arne Renström
Skenäsleden, Jan Lundqvist
Stegeborgsleden, Michaela Andersson
Tynningöleden, Hasse Hagström
Sund-Jarenleden, Hans Karlsson
Svanesundsleden, Hans Gustafsson
Vaxholmsleden, Tim Flink
Vinöleden, Henrik Olsson
Visingsöleden, Alexander Stjernborg
Ängöleden, Mats Persäng

olika stationerna och säkerhetsdatablad 
etcetera, bra förslag som jag för vidare. 

Ett annat förslag var att det vore bra 
med en genomgång och information om 
Chemsoft på distrikten, så att alla får 
kunskap om varför vi har kemikaliehan-
teringssystemet Chemsoft i Färjerederi-
et. Min förhoppning är att Chemsoft tas 
upp på APT:er, det ska jag jobba för. Dess-
utom framkom kritik om att Chemsoft-
sidan i vårt VHS måste bli mera aktuell. 
Det är något jag som miljösamordnare tar 
till mig.  

 PETER JANSSON, MILJÖSAMORDNARE,   
TEKNIKAVDELNINGEN

”Som befäl- 
havare har du 
stort ansvar 
när det inträf-
far en olycka.”

Gudrun Fredriksson, distrikt Norrbotten, diskuterar Chemsoft med Kjell Modig och Peter Jansson, miljösamordnare. Foto: Erika Andersson

HÅLLBART 

Chemsoftansvariga
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Från Förmåns- 
portalen till Heroma

  Avtalet med Förmånsportalen 
och Benify löper ut nästa år, tjänster 
som finns i Förmånsportalen kommer 
då att föras över till Heroma självser-
vice. Detta innebär förändringar, bland 
annat försvinner vissa förmåner, över-
gången sker från hösten 2015.

Förmåner som blir kvar
Friskvårdsbidraget, förmåner för läke-
medel och läkarvård samt bruttolöne-
avdrag för privat sjukvård kommer att 
finnas kvar.

Förändringar 
Rabatt på gymkort upphör den 31 decem-
ber 2015.
Beställning av nettolöneavdrag för  
kollektivtrafik upphör den 20 februari 
2016, men Trafikverket undersöker 
vad som krävs för att tillhandahålla 
lösningar för kollektivtrafiken.
Personalkortets förmåner som ger 
rabatter vid köp av resor, hotell, flyg, 
hyrbilar, kläder, skor, hemelektronik, 
inredning, med flera upphör den  
27 mars 2016.
Rabatt på barnpassning, läxläsning 
och städning upphör den 27 mars 
2016.
Fritidsföreningarna kommer att hante-
ra sina egna register.

För att utnyttja 2015 års bidrag: 
Registrera dina utlägg för friskvård,  
läkemedel och läkarvård i Förmåns- 
portalen senast den 20 december för 
att kunna använda bidragen för 2015. 
Originalkvittot ska vara hos Benify se-
nast den 30 december.

2016 års bidrag: 
Från och med januari använder du bi-
dragen för 2016. Registrera dina ut-
lägg för friskvård, läkemedel och lä-
karvård i Heroma självservice. Det är 
samma system som används för till 
exempel reseräkningar.

Ny rutin för privat sjukvård 
Möjligheten att beställa överviktsope-
ration via Benify/Förmånsportalen har 
upphört och möjligheten att beställa 
ögonlaseroperation samt IVF upphör 
den 31 december 2015. Därefter in-
förs en ny rutin för bruttolöneavdrag 
vid privat sjukvård. Rutinen tas just nu 
fram av HR och Ekonomi.  

  Regeringen har tagit fram en maritim stra-
tegi. Tanken är att strategin ska främja de 
maritima näringarna och långsiktigt är visio-
nen konkurrenskraftiga, innovativa och håll-
bara maritima näringar som kan bidra till 
ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning 
och en attraktiv livsmiljö. Strategin pekar ut 
riktningen för fortsatt utveckling och samver-
kan genom dialog och kunskapsutbyte. 

– Jag är glad över att presentera Sveriges 
första maritima strategi någonsin. Det är 
en bred strategi som omfattar alla maritima 
näringar och innebär steg mot en utvecklad 
och integrerad svensk havspolitik, sa Anna 
Johansson, infrastrukturminister, när hon 
presenterade strategin tidigare i år. 

Strategin ska också bidra till regeringens 
miljökvalitetsmål Hav i balans och Levande 
kust och skärgård, samt bidra till att nå mål-
sättningarna i EU:s havsmiljödirektiv och 
stärka regional och lokal konkurrenskraft i 
alla delar av landet.

Den maritima strategin vill att både sta-
ten och kommunerna blir bättre på att pla-

nera hur man vill utveckla och använda Sve-
riges havs- och kustområden. Regeringen 
vill förbättra stödet till den kommunala pla-
neringen och ge kommunerna stöd för sjö-
fart, energiutvinning, bostäder, turism och 
annat. Ett exempel på ett nytt sätt att pla-
nera i samhället är ”Blå ÖP”. Fyra kommu-
ner i norra Bohuslän har gjort en gemensam 
översiktsplan för användning av havs- och 
kustområdet. Den ska kombineras med en 
maritim strategi för att stärka sk blå tillväxt 
i området. 

Arbetet med strategin har genomförts 
i dialog med företrädare för de maritima 
branscherna.  

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  Nu är även Ebba Brahe på Visingsöleden 
målad i gult, precis som Braheborg. Mål-
ningen var den sista delen i upprustningen 
av fartyget. Målningen gjordes i dockan i 
Huskvarna av Kållandsövarvet, som även ut-

förde renoveringen av Ebba Brahe tidigare i år. 
Bytet av färg uppmärksammandes av lokala 
massmedier eftersom färjorna på Visingsö- 
leden tidigare varit vita.  

Maritim strategi för  
människor, jobb och miljö 

”Mc-förare får skadestånd  
efter färjeolycka 
Trafikverket ersätter en mc-förare från 
Söderhamn för skador som uppstod i 
samband med ett fall på en färja. I som-
ras färdades två söderhamnare, en mo-
torcykelförare och en passagerare, på 
en färja i Stockholms skärgård. Precis 
innan färjan skulle lägga till vid en kaj 
körde den in i ett betongfundament och 
mc-ekipaget föll omkull. I fallet bröt en 
av personerna foten och fick senare upp-
söka sjukvård.

Nu ersätter Trafikverket mc-föraren 
i Söderhamn för skador som uppstod i 
samband med olyckan.”
Hela Hälsningland.se 8 november

”Capella lyft för Holmöleden 
Den nya färjan Capella verkar ha blivit 
ett lyft för trafikanterna på Holmöleden. 
Vid de senaste mätningarna har kund-
nöjdheten bland resenärerna tagit ett 
stort skutt uppåt och ligger på 80 pro-
cent.

När samma mätningar gjordes 2011 
låg siffran på 25 procent. Mätningarna 
har gjorts av undersökningsföretaget 
Markör på uppdrag av Trafikverkets fär-
jerederi.

Capella, som sattes i trafik mellan 
Norrfjärden och Holmön i maj i år, tar 
150 passagerare och fyra bilar.”
Västerbottens-Kuriren 5 november

”Nu ska Ebba bli gul 
Färjan målas om i torrdockan. Huskvarna 
Färjan Ebba Brahe håller på att bli lika 
gul som sin kollega i Vättern, Braheborg. 
Det är sista momentet i en omfattande 
renovering av färjan.”
Jönköpings-Posten 20 oktober

”Finlands första elfärja till Pargas–Nagu
Finferries har beställt en ny eldriven hy-
bridfärja till färjpasset mellan Pargas och 
Nagu. Det är det polska varvet Crist i 
Gdynia som bygger färjan som får plats 
för 90 bilar. Siemens står för tekniken. 
Färjan är den första i sitt slag som drivs 
helt och hållet med landström. Som 
back-up har färjan också dieselaggregat 
som kan användas vid strömavbrott el-
ler då isförhållandena kräver extra ma-
skinkraft.”
Åbo underrättelser 29 oktober

Ebba Brahe – nu i gult

SLUT MED KONTANTHANTERING 
OMBORD PÅ VISINGSÖLEDEN

  Den 16 november upphör kontanthantering-
en ombord på Visingsöfärjorna. Resenärer som 
köper biljett ombord behöver då använda be-
talkort. Den som vill betala kontant hänvisas till 
förköp på hamnkontoret i Gränna.

I samband med att kontanthanteringen upp-
hör ombord börjar handdatorer användas vid 
försäljning av biljetter. Tur- och returbiljetterna 
skrivs ut direkt av handdatorn.

Hamnkontoret kommer att ha öppet för bil-
jettförsäljning året om och tar emot både kon-
tanter och betalkort vid förköp av biljett. Vid 
årsskiftet introduceras ett resekort och då kom-
mer period- och klippkorten att bytas ut mot ett 
resekort som kan återanvändas vid nästa köp.

Kontanthanteringen ombord tas bort eftersom 
allt färre resenärer efterfrågar möjligheten att 
betala kontant. Det innebär även en förbättrad 
säkerhet och arbetsmiljö för medarbetarna.  

GÖRAN LEVERUD SLUTAR SOM 
HR-CHEF I FÄRJEREDERIET

  Under det senaste året har Göran upplevt 
särskilda påfrestningar i sin roll som arbets-
givarföreträdare och har därför för egen del 
ifrågasatt värdet av att fortsätta som HR-
chef i Färjerederiet. En tid framöver kommer 
Ingvar Garnolf stötta HR-avdelningen i arbe-
tet med löneförhandlingar och andra frågor. 

Göran har arbetat hårt och gjort goda in-
satser för Färjerederiet. I rådande situation 
har jag förståelse för Görans beslut att slu-
ta och gå vidare i sin yrkeskarriär. Innan han 
slutar sin anställning kommer han under fyra 
månader jobba med ett speciellt uppdrag för 
Trafikverkets centrala HR-funktion.

Vi tackar Göran för tiden hos oss och öns-
kar honom lycka till i sitt fortsatta värv.  

ANDERS WERNER

FÖRÄNDRING AV REGLER  
FÖR LÖSENORD

  Reglerna för lösenord i Trafikverkets IT-
miljö har ändrats. Lösenorden är nu giltiga i 
60 dagar istället för 90 dagar som tidigare. 
Ändringen genomförs för att möta kraven i 
Trafikverkets riktlinjer för informationssä-
kerhet. Kontakta Användarstöd IT om du får 
problem med ditt lösenord.  
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NOR, nit och redlighet i rikets tjänst Den 28 oktober 2015 samlades 108 trafikverkare från hela landet 
på hotell Galaxen i Borlänge för årets utdelning av utmärkelser för nit och redlighet i rikets tjänst. NOR delas 
ut till de som har varit statligt anställda i minst 30 år. Generaldirektör Lena Erixon delade ut klockor, medaljer 
och kristallskålar och därefter åt man en gemensam lunch och underhölls av Trafikverkskören. 
    Från Färjerederiet deltog Håkan Brus, Knut Omark, Karl Rännare, Jan Lundqvist, Zbigniew Wolski, Gunnar 
Paulsson och Stefan Olofsson (saknas på bilden).  
    Karl-Eskil Andersson, Bengt Karlsson, Stefan Lundqvist, Ralf Edvardsson, Tore Jakobsson, Reidar Bäck till-
delas också NOR i år men var inte med på utdelningen.
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det att klämma in ändringar med anled-
ning av NKI ändå?

– Man kan inte göra förändringar utan 
att fråga personalen. Det måste passa oss.

– Om man jämför hur personalen 
bedöms mellan två leder, Skanssunds-
leden och Ekeröleden, så får 
Skanssundsleden ett mycket 
mer positivt utfall än Ekeröle-
den. Jag kör på båda och beter 
mig inte olika beroende på var 
jag är. Man måste förstå skill-
naden, Skanssundsleden har en 
annan kategori av resenärer, de behöver 
inte tänka på biljett. På Ekeröleden är en 
del resenärer arga på biljettsystemet och 
saknar biljettarna ombord, och det påver-
kar synen på personalen ombord.
Ledningens inställning:
Förändringar måste göras i samspel mel-
lan ledning/ekonomiska överväganden – 
och distriktet. Vissa saker bör ledningen 
göra något åt, annat kan man lösa lokalt. 
En rad av rederiets övergripande aktivite-
ter har sin grund i hur vi ser att önskemå-
len i NKI ser ut.

Medarbetarnas åsikter är förstås också 
viktiga, men vi bedriver verksamheten för 
våra passagerare. Kraven på service höjs 
i hela samhället och ju bättre vi blir desto 
högre blir kraven från kunden. Detta gör 
att vi behöver utveckla tjänsten, bland 
annat med kundservice.
Hur ska resultatet användas?

– Det måste vara upp till distriktche-
ferna vad som ska prioriteras. Kan sedan 
förändringen inte genomföras inom bud-
get får DC driva frågan uppåt i rederiet. 
Förslagen till förbättringar kan däremot 
arbetas fram inom ledens och poolens 
anställda.

– Många har synpunkter på komfor-
ten, men överresan är väldigt kort. Det 
är bra med fräscha passagerarutrymmen 
ombord, men det vore mer värt att satsa 
på bra och bekväma väntsalar där det 
behövs.
Ledningens inställning:
Om vi inte gjorde mätningar skulle vi 
inte ha en aning om hur resenärer tjänst. 
Rederiet måste prioritera och mätningen 
ger ett stöd i vilka områden som är vikti-
gast  att satsa på. Men HUR och vilka för-
ändringar vi gör jobbar vi fram tillsam-
mans på leder och i distrikt. Vi behöver 
naturligtvis också hämta in annan fakta 
för att få en fullödig bild.

En fråga som både medarbetare och led-
ningsgrupp ställer sig är hur vårt resultat 
förhåller sig till andra kollektivtrafikföre-
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PÅ FÄRJELEDEN

NKI 2015:  
Jättemånga nöjda resande! 
Men vad betyder det, egentligen?

till Jan  
Öhlund
Ny reklamsäljare/projektledare

Grattis till nya jobbet, som även är en ny 
tjänst på rederiet. Vad är det du ska ar-
beta med?
– Jag skall utveckla en lönsam reklamaffär 
runt Färjerederiets verksamhet.

Vad fick dig att söka jobbet?
– Det är ett spännande och utmanade 
uppdrag med mycket stor potential. 
Det är den här typen av affärsutvecklings-
projekt jag går igång på och jag ser att jag 
får användning mina tidigare erfarenheter, 
samtidigt som jag får möjlighet att lära 
mig nytt och utvecklas.

Tror du att det går att sälja reklamplats 
på våra färjor?
– Absolut, med rätt paketeringar och 
marknadsbearbetning går det att göra en 
bra reklamaffär runt vägfärjorna. Det sto-
ra antalet resenärer och restiden de till-
bringar med oss, är några faktorer som 
gör att jag ser stora möjligheter att ta 
fram intressanta erbjudanden till reklam-
köpare. 

Vad har du arbetat med tidigare och vad 
har du för utbildning?
– I grunden har jag en officersutbildning 
inom marinen, men har sedan 1988 arbe-
tat med försäljning och affärsutveckling 
inom reklam och media. Jag har erfaren-
heter från flera olika mediekanaler som 
till exempel tidningar, radio, internet samt 
event och seminarier.   

Vad gör du på fritiden?
– Utöver att umgås med familjen, spelar 
jag gärna golf och åker skidor. Jag försö-
ker springa regelbundet och när vädret 
tillåter tillbringar jag en del tid på sjön - 
jag är sedan en tid stolt ägare av en Kra-
bat 740.

SNABBA 5 

Årets Nöjd kund index är en toppnotering. 
Men, vad är mätningen bra för, egentligen?

Jag åkte till Dala Storsund för att disku-
tera resultatet med Pool Öst som var sam-
lade för APT. Tänkte, att de som jobbar 

på flera olika leder, får en bredare syn på 
verksamheten och har mycket att tillföra 
tolkningen av NKI. Det blev en intressant 
diskussion, här är några av de tankar som 
kom fram:
Hur pålitlig är NKI-mätningen?

– Vi är inte ett kommersiellt rederi utan 
kör ett visst antal turer enligt avtalet med 
Trafikverket. Det är väl inte så mycket att 
mäta. Vi gör det vi ska, helt enkelt.

– NKI borde i så fall vara mer av intres-
se för vår uppdragsgivare?

– Frågorna ställs på sommaren, då är 
folk glada och på väg till sina sommar-
ställen, förmodligen skulle utfallet bli ett 
annat om man frågade på vintern.

– Det är inte vettigt att bara satsa på ett 
högt totalindex. Det vore bättre att lyfta 
de lägsta nivåerna istället.
Ledningens inställning:
Syftet med årliga mätningar är dels att få 
ett jämförbart mått i vår affärsplan, som 
sedan följs upp i distrikt och av rederiets 

ledning och styrelse, och dels för att hitta 
möjligheter till förbättringar. Undersök-
ningen görs av ett oberoende företag med 
stor erfarenhet, det ger tillförlitlighet. Att 
variationen inte är så stor år från år tyder 
på att vi faktiskt blir bättre. Kunderna 
kräver mer och mer och skulle vi inte för-
bättra oss skulle resultatet rasa. På fär-
jeleder där man gjort åtgärder eller för-
ändringar har det påverkat NKI, som på 
Holmöleden till exempel.

Mäter man de två första veckorna i juni 
och de två sista i augusti, får man för-
hoppningsvis både pendlare och tillfälli-
ga. Men visst vore det intressant att mäta 
även tidigare eller senare på året.
Hur ska resultatet tolkas?

– Om synpunkter, som till exempel 
behov av väderskydd eller avsaknad av 
toaletter, återkommer år efter år, varför 
gör inte ledningen något åt det?

– Resultatet av NKI kommer när bud-
getarna för nästa år i princip är klara. Går 

Fakta  Så här gjordes  
   undersökningen

• Enkätundersökning juni och augusti 2015
• Enkäten delades ut till resande på samt-
liga färjeleder i rederiets regi, alla tider på 
dygnet, helgdag och vardag
• Cirka 300 enkäter per led delades ut
• Totalt delades 10 042 enkäter ut
• Totalt fick vi 9 403 svar (94 procents 
svarsfrekvens)
• Av dessa var 61 procent män och 39 pro-
cent kvinnor
• Totalt är kundnöjdheten 81 procent
• 94 procent nöjda med helhetsintrycket
• NKI har ökat på 27 leder, minskat på 11, 
oförändrat på 2.
• Samtliga förändringar är små utom på 
Holmöleden som ökat starkt från 59 pro-
cent nöjda till 71.

Bedömda kvalitetsområden: tillgänglighet, 
tidtabell, tillförlitlighet, information, färje-
läge, komfort, personal, säkerhet, informa-
tionsstöd och miljö.
Undersökningen gjordes av företaget Mar-
kör AB.

Totalt 81 procent nöjda. På frågan om resenärens helhetsintryck av resan med vägfärjan, svarade 92 procent av  
resenärerna att de är nöjda eller mycket nöjda. Nästan alla tillfrågade (94 procent) gav svar.

Pool Öst
Dessa medarbetare tjänstgör i Pool Öst:

Carl-Gustaf Bigfeldt, Nicklas Blom,  
Joakim Davidsson, Andreas Frank, Michael 
Gustafsson, Lars Hahn, Peter Hansen, Per 
Hellberg, Tomas Holmberg, Johan Ibring, 
Håkan Jansson, Ingemar Lantz, Leif Lund-
vall, Ulf Kenneth Nässén, Karl Schubert, 

Jari Sorto, Göran Tegelstam, Hannu  
Telvik, Dag Winblad von Walter,  
Catarina Wittenby. Distriktchef  

är Carl Cederlund.

tag? Jag ställde frågan till Niklas Carls-
son, VD Markör som sa så här:

– Det är omöjligt att rättvist göra en 
jämförelse mellan mätningar för olika 
organisationer, även om verksamheten 
är lik. Vissa mäter endast kärnverksam-

heten, andra gör som ni och 
väger också in bedömningar 
av t ex miljöarbete och webb-
plats. Mätningarna görs vid 
olika tidpunkter på året, de 
flesta gör stickprov i verksam-
heten, få mäter samtliga linjer 

så som ni gör. Om du absolut ska pressa 
mig till ett rimligt medelvärde så skulle 
jag säga att en vanlig siffra ligger på runt 
60 procents kundnöjdhet i kollektivtra-
fiken. Ingen når upp till så höga värden 
som Färjerederiet.

Tack till Pool Öst för en intressant dis-
kussion och många bra kommentarer!  

TEXT: INGRID JARNRYD 
FOTO: DAVID OLBY SKÖLD

”Ingen når upp 
till så höga  
värden som 
Färjerederiet.”

Från vänster ses Karl Schubert (skymd) Andreas 
Frank, Lasse Hahn, Caroline André (skymd) och 
Magnus Gislason. 

Hur blev utfallet på din led?  
Sammanfattning finns på webben,  
www.trafikverket.se/farja. samt i VHS.
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Sverker Backlund är grundare till EDTS. Under rederidagarna kommer han att berätta om testerna och 
hur de går till. Foto: Erika Andersson

VI I REDERIETOMBORD

Vad ställer Manilla för krav  
på våra besättningar?

Den största skillnaden mot nu är att 
dagens grundläggande säkerhetsutbild-
ning bryts ut från grundbehörigheten, det 
vill säga den Nautiska- maskin- matros- 
eller motormansbehörigheten, och utgör 
framöver ett separat intyg/certifikat.

Övrigt så kommer man för att för-
nya Fartygsbefäl klass V eller högre, för 
tjänstgöring på fartyg >500 BRT i inter-
nationell trafik, behöva mer än vad som 
nämns här. Likaså krävs specialbehörig-
het för tjänstgöring på fartyg utrustat 
med ECDIS. Dessa tas inte upp i denna 
artikel, då vi inte har några fartyg av de 
typerna och därmed inte berörs. Det går 
utmärkt att läsa på transportstyrelsens 
hemsida om detta för den som så önskar. 

De formella kraven som ställs är som 
följer. Observera att detta endast gäller 
formella behörigheter. Krav om arbete på 
väg, DOE och andra interna/externa krav 
fortsätter gälla som vanligt.

Krav Frigående färja i statlig trafik
Samtliga:
Crowd-utbildning
Läkarintyg enligt Manilla
Basic Safety enligt Manilla alternativt 

egen utbildning enligt ”Riktlinjer för 
utfärdande av intyg om fullgjorda utbild-
ningar ombord på vissa fartyg i inre fart”, 
beroende på bruttodräktighet och passa-
gerarantal.
Maskinbefäl klass VIII examen

Befäl även:
Nautisk behörighet enligt Manilla gällande 
befälhavare, klass enligt samråd
Första Hjälpen och HLR enligt TSFS 
2011:116 12 kap 4b §, bilaga 36 för befäl-
havare,  
D-apotek
Lägst SRC
ADR-utbildning
Crises behörighet för på fartyg med ett 
passagerafartygscertifikat på >100.
Advanced Firefighting (gäller endast Bra-
heborg i dagsläget)

Krav Linstyrd eller lingående färja  
i statlig trafik
Samtliga:
Crowd-utbildning
Läkarintyg enligt Manilla
Grundläggande säkerhetsutbildning 
enligt Transportstyrelsens ” Riktlinjer för 

utfärdande av intyg om fullgjorda utbild-
ningar ombord på vissa fartyg i inre fart”
Maskinbefäl klass VIII examen

Befäl även: 
Fartygsbefäl klass VIII examen enligt 
samråd
Första Hjälpen och HLR enligt TSFS 
2011:116 12 kap 4b §, bilaga 36 för befälha-
vare, D-apotek
Lägst SRC för befälhavare
Crises behörighet för på fartyg med ett 
passagerafartygscertifikat på >100.
ADR-utbildning (Farligt gods)

Fartyg i kommersiell trafik eller uppdrag:
Gäller fartyg utanför statlig drift, det vill 
säga kommunal drift eller fartyg under 
uthyrning/charter. Enskilt för varje far-
tyg enligt beslut om fartygets minibeman-
ning, samrådet gäller inte i dessa fall.

Vad behöver man som del i besättning allt-
så ha gjort före utgången av 2016?
• Du behöver ha varit hos företagshälso-
vården eller annan godkänd läkare för att 
erhållit ett läkarintyg av typ Manilla för 
avsedd befattning. Notera här att vi för 

närvarande inte har några maskinbefatt-
ningar vad gäller läkarintygen.
• Du behöver om du utgör besättning på 
linfärja ha ett giltigt kursintyg från vår 
interna räddningskurs. Du blir automa-
tiskt schemalagd i tid för detta av rederiet.
• Du behöver som besättning på frigående 
färja ha genomgått vår upphandlade rädd-
ningskurs efter 2015-01-01. Du blir auto-
matiskt kallad att gå denna av rederiet.
• Du behöver som befäl, ha begärt ut en 
ny nautisk behörighet av typen Manilla.
• Intern Crowd-utbildning i rederiet, 
du blir automatiskt kallad att gå den-
na av rederiet. Om du för befäl på fartyg 
som lastar mer än 100 passagerare, istäl-
let den av Transportstyrelsen utfärdade 
Crowd & Crises-behörigheten.
Gör man detta så kan vi lugnt segla vida-
re i de gula färjorna.

Interna räddningskursen
Beträffande vår för rederiets räkning 
upphandlade räddningskurs, som är cer-
tifierad av Transportstyrelsen, görs ingen 
skillnad på befattning eller typ av färja, 
så det innebär att samtliga besättnings-
medlemmar nästa gång ni gått den (var 
femte år) kommer att inneha följande 
kursintyg och/eller behörigheter:
• Basic Safety Manilla
• ADR
• Första hjälpen
• HLR
Kallelse till räddningskursen kan ske upp 
till ett år innan nuvarande kurs egentli-
gen går ut. Det är inte fel i planeringen, 
utan beror på att vi måste hinna utbilda 
alla innan utgången av 2016, vilket rör 
sig om drygt 400 personer. Alla som inte 
har ett giltigt Basic Safety Manilla kom-
mer att gå samma kurs, då administratio-
nen kring att separera refreshkurs från 
grundkurs under dagens förutsättning-
ar, äter upp den lilla ekonomiska vinsten 
som skulle bli genom att anordna sepa-
rata kurser.

Slutligen
Jag hoppas att bilden klarnar för alla 
som har funderingar kring hur Manil-
la kommer att påverka oss i Trafikverket 
Färjerederiet. Finns det ytterligare frå-
gor kring kraven, så kontakta mig gärna, 
Thomas Elwinger. Har ni frågor kring 
ersättningar och schemaläggning för 
kurser och behörigheter så tala med er 
närmsta chef.  

THOMAS ELWINGER

All information i denna artikel är kvalitetssäkrad 
av Transportstyrelsen.

Per den 31 december 2016 måste samtliga av våra besättningsmedlemmar uppfylla kraven som ställs genom Manilla, 
för att Färjerederiets fartyg skall vara till fylles bemannade 2017-01-01 och framåt. 
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Kit för provtagning av saliv.  Foto: EDTS 

  Från och med den 1 januari 2016 inför 
Färjerederiet slumpmässiga alkohol- och 
drogtester. Trafikverket införde redan 
från förra årsskiftet slumpvisa alkohol- 
och drogtester för personal med arbets-
uppgifter av betydelse för trafiksäkerhe-
ten, såsom trafikledare och tågklarerare.

– Skillnaden i Färjerederiet är att alla 
medarbetare kan testas, även timvikarier, 
men syftet är det samma: att öka säkerhe-
ten samt att motverka och förebygga ris-
ker för ohälsa, olycksfall och arbetsska-
dor. Vi har också anpassat testerna efter 
våra speciella förutsättningar, säger Åsa 
Nordström, HR-partner.

Testerna har införts för att Trafikver-
ket ska vara en alkohol- och drogfri 
arbetsplats vilket innebär att ingen får 
dricka eller vara påverkad av alkohol 
under arbetstid eller nyttja/vara påverkad 
av droger. 

Varje år kommer 25 procent av medarbetar-
na få genomgå test. Själva testet görs genom 
utandnings- och salivprov, men mer infor-
mation om hur testerna går till mer i detalj 

Slumpmässiga  
alkohol- och drogtester

kommer senare. Under hösten får distrikt-
cheferna utbildning om testerna och däref-
ter kommer medarbetarna att gemensamt 
gå igenom en utbildning under en APT 
tillsammans med sin chef. Utbildningen 
finns även på Lärtorget, den tar cirka 25 
minuter att genomföra.

Det är företaget European Drug Testing 
Service, EDTS, som utför testerna. Före-
taget, som är partner till företagshälso-
vården Previa, grundades 1991 och har 
bland annat arbetat inom internationell 
sjöfart. Hela hanteringen sköts utanför 
Trafikverket och på så sätt garanteras 
slumpmässigheten.  


