
16 SJÖVÄGEN 

KURS PÅ 
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INTERNTIDNING FÖR OSS SOM ARBETAR I FÄRJEREDERIET                        

Claes, Lars-Ture och Tommy ser till att tekniken fungerar.

 Posttidning B
Trafikverket Färjerederiet
185 21 Vaxholm

Sjövägen önskar god jul och gott nytt år!  
Hör gärna av dig med synpunkter och frågor till sjovagen@trafikverket.se
Väl mött 2017!

ÖNSKNINGAR INFÖR 2017
På sluttampen

DECEMBER 2016
NR 10. 

Det gamla året går nu mot sitt slut
och nyårsklockorna ringer snart ut.
Vilka är dina löften för nyåret, säg?
Vad vill du förändra, vad önskar du dig?
Det är tamej 17 en utmaning stor
gissa vad 17 som uti 17 bor -
men önska, det vågar vi ändå förstås
att året blir bättre och bättre hos oss!

Vad kan en hoppas, inom vårt rederi
kan det bli verkligt, ej blott drömmeri?
Nya gyllne färjor det vill nog de flesta
och att få lov att miljöanpassa det mesta!

Batteridriven frigående
miljömässigt välmående
- det hoppas vi få börja med
och få ett positivt startbesked!

Eldrivna linfärjor vill vi se många
men färjeköer får inte bli långa.
Avtal som bidrar till smidig seglats
där bilar och cyklar och alla får plats.

Att Ecoshipping kan omvända världen
med kunskap och medvetenhet på färden!
Att vårt ledningssystem som nyss har fått födas
under kommande år får växa och gödas.

Att scheman ska hålla och sjöfarten funka,
att inte nåt fartyg får för sig att sjunka!
Säkerhet ska vi öva och träna,
med rutiner slipper vi trolla med knäna.

Underhåll och färjeflyttar ska gå som planerat
så att vi slipper att det blir försenat.
Vid störningar blir vår melodi och ton
att bistå med pålitlig trafikinformation.

Att få samverka och hjälpas åt på rätt sätt
ska vara vår självklara vett och etikett,
att ge varann tillit och arbetsro
kamratskap och vänskap måste få gro.

Mindre stress som gör oss sjuka
mer vänliga ord som gör oss mjuka!
Mer stolthet för serviceuppdraget till sjöss
- till sega datorer vill vi säga ajöss!

Sjövägen vill guida genom kommande dagar
med texter och bilder som dig behagar
att visa vår mångfald och frenesi,
allt engagemang i vårt rederi.
Nu välkomnas 17 – det är vår kära plikt
att se fram mot året med tillförsikt.
Vi hurrar för oss och vårt Färjerederi
må lycka och välgång oss alla stå bi!

God helg och gott nytt år 2017 önskar  
Färjerederiets kommunikationsenhet

ERIKA OCH INGRID
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REDERIET FYLLER 20
Händelserika år

SJÖVÄGEN SER TILLBAKA
Så var 2016

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

INNEHÅLL
Bästa medarbetare,  vart tog vädret 
vägen, igår kallt, klart och snö, idag 
grått, plusgrader och regn, det är ju  
december inte april. Vädrets makter 
rår vi inte på, men det måste ändå 
kommenteras.

I skrivande stund står julen för dör-
ren, men av någon anledning känns det 
inte riktigt så, vilket troligen beror på 
att det där ”jullugnet” inte ännu infunnit 
sig, tvärtom är det mer fart än vanligt.

Men för mycket att göra är ändå be-
tydligt bättre än för lite och jag tror 
ändå att det blir något bra av allt ar-
bete. Skulle gärna berätta mer om våra 
projekt med Åland och Finland, men 
vi har inte kommit tillräckligt långt, 
samtidigt som jag måste säga att det 
egentligen inte är något hysch-hysch 
för det är ett uppdrag från styrelsen att 
hitta samarbetsprojekt över de nordiska 
gränserna.

Att göra ett bra jobb bygger på att 
man också kan ha en vettig och bra fri-
tid, balans i livet. Det är viktigt för oss 
alla att stanna upp lite och göra nå-

got tillsam-
mans med nära 
och kära, även 
om jag vet att 
många av er 
jobbar ganska 

intensivt i helgerna. Ta vara på stunder-
na och ta hand om varandra det laddar 
batterierna för kommande säsong.

Efter att vi passerat vintersolståndet 
går det åter igen mot ljusare tider vilket 
jag längtar till. När tomten gjort besök 
ute i stugorna förbereder vi oss i Vax-
holm för ett bokslut med avslutande 
besök hos revisorerna.

Vill då till sist ta tillfället i akt och önska 
er alla, från oss alla
EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT 
GOTT NYTT ÅR.

Oavsett helg eller årstid får ni inte 
glömma de vanliga orden:
Lev väl och kör försiktigt! 

Lars-Ture Larsson.  Foto: Truls Persson

 3 Sjövägen minns 2016

 7 Sjövägens vintertävling

 8 Många nyanser av blått

 10 Sjöloggen – Medieträning och sparad  
  semester

 11 Utkiken – sett, läst och hört om rederiet

 12 Färjerederiet 20 år 

 14 Full fart på Kastellet

 16 Sluttampen En önskelista  
  inför 2017

Samarbete med
våra grannar

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. Pålitliga, engagerade, modiga är våra värderingar. Ansvarig 
utgivare: Ingrid Jarnryd. Redaktör: Erika Andersson. Medverkande i detta nummer: Mats Eriks-
son, Truls Persson, Ingrid Jarnryd, Kasper Dudzik, Annica Gustafsson. Design och layout: Grafisk 
form, Trafikverket. Tryck: Ineko. Omslagsbild: Claes Tyrén Foto: Truls Persson. Mejla sjovagen@
trafikverket.se. SJÖvägen skickas till dig som är anställd i Färjerederiet. ISSN: 2001-4503
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”Därför kom inte bildan-
det av Färjerederiet 1996 
som någon stor överrask-
ning.”

Sjövägen minns 2016
Skönt glid på isvägen en vacker  
dag på Ammeröleden. Foto: Kasper 
Dudzik
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VI I REDERIET

Vilken rubrik kan passa för år 2016? 
”Full fart framåt” är ett förslag. 

Sjölinjetrafiken har huvudsakligen gått 
utmärkt, och på flera leder konstateras en 
ökning av antalet resande. Det gäller 
exempelvis Fårösundsleden som satte 
rekord under sommaren. ”Ordning och 
reda” kan vara ett annat rubriktips, efter-
som flera viktiga avtal och system kom-
mit på plats. ”Beredskap för det oväntade” 
gäller i de fall då vi hanterat dramatiska 
situationer.

I grunden finns vårt dagliga jobb och 
sjölinjetrafiken bygger på att vi utför vår 
del av vad som i slutänden levereras som 
en uppskattad tjänst till våra resenärer. 
Rederiet är en del av samhällsutveckling-
en och bidrar till att varje dag utveckla 
och förvalta smart infrastruktur. I vår 

roll ligger att vara pålitliga, engagerade 
och modiga – vilket är de värderingar 
som Trafikverket som helhet har valt att 
arbeta efter, med start 2016.

Ett förnyat samverkansavtal mellan rede-
riet och de fackliga organisationerna 
undertecknades i början av året. Avta-
let bygger på öppenhet och dialog före 
beslut. Under året har nya former för 
samarbete utvecklats, framförallt genom 
beredningsgrupper som gemensamt 
reder ut frågetecken och bidrar till att 
förankra arbetssätt och rutiner. Det har 
bland annat handlat om hur rutinerna för 
bemanningsplanering ska se ut. Ett annat 
exempel på att samverkansavtalet har 
hjälpt till är den ombildning av färjedi-
strikten som träder i kraft från 1 januari 
2017.

Nystart har det varit även på HR-avdel-
ningen. Åsa Nordström tillträdde som ny 
HR-chef, Caroline André är HR-partner 
och med förstärkning av tre bemannings-
planerare: Robert Berntsson, Anna Hjort-
holt och Lars Petter Holm.

Den 29 april kom vår nyaste färjeled igång 
med Janne Sjöblom som stolt kapten på 
premiärturen. Barn och ungdomar väl-
komnade Kastelletleden med sång och 
invigningsceremoni. 98 600 personresor 
genomfördes till och med 2 oktober. Trots 
att många förutspått kraftigt höjda olycks-
risker i det trafikerade sundet, blev facit i 
att inte en enda olycka med personskador 
eller materiella skador kunde rapporteras. 
Nu ser vi över om den upplevda säkerheten 
kan ökas och även vad som kan göras för 
att skapa en mer kostnadseffektiv drift.

Säkerheten främst. Vi tränar årligen på 
våra kunskaper om hur vi agerar i nöd-
situationer. Det är ett krav för våra cer-
tifikat och det leder även till att våra 
resenärer känner sig trygga när de tar 
vägfärjan. Foto: Kasper Dudzik
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Avtalet med det estniska varvet Baltic 
Workboats AS tecknades i mars och byg-
get av rederiets nya storfärja startade 
genast. I december 2016 sjösattes skrovet 
och bogserades till Ösel där fortsatt mon-
tering tar vid. Färjan tas i bruk sommaren 
2017 och blir ett viktigt tillskott i rederi-
ets kapacitet. Upphandlingen innehåller 
option på ytterligare ett nybygge i samma 
storlek.

Flera byggprojekt har pågått under året 
och trots trafikstörningar har resenä-
rerna ändå tagit saken med jämnmod. I 
färjeläget i Lilla Varholmen har en större 

ombyggnad av mötespunkten för kollek-
tivtrafik genomförts samtidigt som färje-
läget uppgraderats. På Gullmarsleden har 
man byggt om färjeläget och på Hyppelns 
färjeläge på Nordöleden pågår en uppgra-
dering. På Furusundsleden testas trafik-
kameror för att få en bättre koll på trafik-
situationen uppifrån bryggan.

Trafikstat införs nu på elva leder. Det har 
visat sig nödvändigt att byta leverantör 
för tjänsten och därför blir det nu ett omtag 
och en översyn av våra krav för att se till 
att systemet blir så enkelt och modernt 
som möjligt. 

I år har Norrbotten dragit blickarna till sig. 
I samband med mycket starka vindar på 
Bohedenleden i Överkalix den 8 juni, föll 
färjans styrhytt ner på bildäck. Det visade 
sig att olyckan berodde på ett konstruk-
tionsfel med gummikuddarna – nu har de 
ersatts med betydligt starkare delar och 
med genomgående bultar.

En tragisk vattenskoterolycka inträffade 
den 12 juli på Röduppleden över Kalix älv. 
En man körde in i den luftburna vajern 
och avled av sina skador. Efter olyckan 
har den luftburna vajern märkts ut med 
bojar. Det är inga tillstånd för vattensko-

terkörning i älven och Statens haverikom-
mission har valt att inte utreda händelsen. 
Däremot väcker olyckor alltid frågeställ-
ningar om säkerheten. Rederiets säker-
hetsarbete är omfattande och vi fortsätter 
att utveckla det.

Ytterligare en händelse som påverkat fär-
jetrafiken var olyckan med motorvägsbron 
i Södertälje, som inträffade på midsom-
marafton. Här fick rederiet tillfälle att för-
bättra den ansträngda trafiksituationen 
genom att sätta in extra tonnage på Skans-
sundsleden. Tack alla som ställer upp när 
rederiet drabbas av påfrestningar.

Ett av rederiets strategiska mål är att bidra 
till en långsiktigt hållbar sjötrafik genom 
att utveckla och förbättra vår miljöan-
passning. I år har vi fått en egen miljöplan 
som konkretiseras med ett antal åtgärder, 
bland andra: träning i simulator för skon-
sam körning och minskad kemikaliean-
vändning. Läs mer om miljöstrategin i 
Sjövägen 5-6-2016. Miljöåtgärdsplanen 
hjälper till att se till helheten. Att vi kan 
hålla ihop vårt utvecklingsarbete och 
prioritera våra åtgärder. Rederiets miljö-
engagemang kräver att vi jobbar på flera 
fronter samtidigt. Det dagliga är en del, 
teknikutvecklingen måste fortgå paral-

lellt. Liksom forskning, utredning och 
finansieringslösningar för miljöinveste-
ringar.

Rederiets miljösamordnare Peter Jansson 
Peterberg har under året bidragit till en rad 
artiklar kring miljöteknik och vårt miljöar-
bete och hans ansträngningar för att påver-
ka attityder och kunskapsnivå, fortsätter 
2017. Likaså ambitionen att gå vidare med 
former för idén med specifika miljöleder.

Trafikinformationen utvecklas år från år. 
De digitala skyltarna är med något ensta-
ka undantag på plats över hela landet och 

Överst till vänster: Ett starkt underhållsår. Medelåldern på rederiets fartyg är 32 år. Det låter som en hög ålder, men tack vare troget underhåll och återkom-
mande översyn kan färjorna fortsätta gå i trafik år från år. Här sker ett byte av Merkurius propelleraggregat. Foto: Per Westerholm Överst till höger: Rederiet förbere-
der sig för att ta emot den nya storfärjan som just nu byggs i Baltikum. När hon sätts in i trafik innebär det att andra fartyg kan gå vidare för att stärka upp på le-
der med behov av kapacitetsökning. Foto: Erik Alexejev Baltic Workboats AS  Nederst till vänster: De digitala skyltarna har tagits emot positivt. Foto: Kasper Dudzik.  Nederst till 
höger: Omfattande ombyggnad på Lilla Varholmen Foto: Kasper Dudzik

Till vänster: Första säsongen på Kastelletleden lockade många att åka över till Kastellet och uppleva de anrika miljöerna. Den miljövänliga linfärjan ökar tillgäng-
ligheten och skapar nya möjligheter för tillresta och boende i Vaxholm. Foto: Kasper Dudzik. Överst till höger: Fårösundsleden hade sommaren 2016 en toppnotering 
på antal resande. Aldrig förr har så många rest med leden och det framförs starka önskemål om förstärkning av kapaciteten. Foto: Erik Olsson Nederst till höger: Det 
reparerade färjeläget lyfts tillbaka på sin plats i Skår på Gullmarsleden. Foto: Claes Tyrén
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Skicka dina svar senast 27 januari till:

sjovagen@trafikverket.se

eller 

Sjövägen, Trafikverket Färjerederiet 
Box 51 
185 21 Vaxholm

FRÅGA 4 
”Anfäkta och anamma!” Tintins vän Kapten  
Haddock har ett stort och mustigt förråd av 
svordomar. Vad heter han i förnamn? 

 1 Frank

 X Nestor

 2 Archibald

FRÅGA 5 
Liten blir stor. Refrängen i visan ”Den lilla 

bäcken” lyder:

Vem har skrivit visan?

 1 Cornelis Vreeswijk

 X Allan Edvall

 2 Evert Taube

har tagits emot positivt. Färjerederiet har 
även offentliggjort vår tidtabelldatabas 
genom ett så kallat API, vilket ger möjlig-
heten för utvecklare att skapa en applika-
tion för smartphone. Samtidigt erbjuder 
rederiet en enkel och tillgänglig tjänst 
som kan nyttjas från alla typer av digitala 
plattformar. Många alternativ finns för 
den som vill veta när båten går!

På vår webbplats har flera nya tjänster 
tillkommit, bland annat information om 
isvägar och tips om vad man ska tänka på 
när färdas med färja - material som också 
kan skrivas ut som affischer eller flyg-
blad.

Vår sms-tjänst lockar fortfarande många 
användare och antalet prenumeranter 
är idag 16 021 (30 november 2016). Även 
röststyrt talsvar har setts över och för-
bättrats. Nu finns betalleder med och 
rutinerna för kallelseturer har blivit mer 
användarvänliga.

Projektet med att modernisera vårt led-
ningssystem har pågått i flera år och kan-
tats av bekymmer, framförallt av teknisk 
art, kopplat till programvaran Sharepoint 
2013 som måste användas. Kraven på ett 
genomlyst ledningssystem var en av 
huvuddelarna i den nya standarden och 
för att klara höstens certifiering måste vi 
helt enkelt igång. Det blev en kapplöpning 
mot klockan, men det gick, tack vare ett 
stort engagemang från många medarbe-
tare runt om i landet. FLS gav ett ovär-
derligt stöd för certifieringen och rekom-
mendationer av SP-revisorerna.

År 2017 rivstartar med invigning av ellin-
drift på Kornhallsleden den 11 januari och 
lite längre framnföljer Stegeborgsleden. 
Vi ska ha nya trafikeringsavtal med Trafik- 
verket och Ekerö kommun och genomföra 
säsong två i provdriften på Kastelletleden. 
Arbetet med miljöåtgärderna fortsätter 
samt vidare utveckling av alternativ till 
miljödiesel. Ett stort jobb med att kom-

FRÅGA 1  
Havets härskare. Poseidon var en havsgud i 
grekisk mytologi, vad hette hans  
motsvarighet i den romerska  
mytologin?

  1 Yam

 X Neptunus

 2 Uranos

FRÅGA 2 
Sill i dill. Sill finns i alla nordiska hav inklusive 
Östersjön. Vad kallas sill som fångas norr om 
Kalmar?

 1 Strömming 

 X Skarpsill

 2 Böckling

FRÅGA 3 
Farlig i folktron. Sjöjungfrur kunde locka ner 
män i havet för att döda dem. Sjömän som 
sade sig ha sett sjöjungfrur hade  
förmodligen sett sjökor.  
Vad kallas sjökorna med  
ett annat namn?

 1 Elefantsälar

 X Blötdjur

 2 Sirendjur

Sjövägens vintertävling
Testa dina kunskaper om hav och vatten och vinn fina priser! Tre vinnare kommer  
att belönas med presentkort på böcker. Svara senast den 27 januari 2017.

”Och lilla bäcken mot älven rinner
 Och älven rinner mot stora hav
 Och aldrig någonsin mer man finner
 var lilla bäcken blev av.”

plettera FLS kommer att pågå 2017 och 
2018. Vi hoppas också att samarbetet mel-
lan de maritima myndigheterna ska bidra 
till en smidigare tillgång till varvstjäns-
ter, bland annat.

Några stora möten förbereds under året, 
Nordiskt Färjedriftmöte där Färjerede-
riet är värd och för oss medarbetare vän-
tar Rederidagarna mot slutet av året. Vår 
styrelse får ny ordförande, Bo Netz. Nya 
storfärjan sätts i trafik i sommar. Vi pla-
nerar också att starta rederiets elektro-
niska nyhetsbrev riktat till våra externa 
intressenter.

Vad vill du läsa om i Sjövägen under året 
som kommer? Har du tips, frågor eller öns-
kemål? Vill du själv bidra med ett foto eller 
en text? Mejla sjovagen@trafikverket.se.
Tack för året som gott och väl mött 2017!

INGRID JARNRYD

Till vänster: I år har tre leder byggts om för ellindrift: Malöleden, Kastelletleden och Kornhallsleden. I början av 2017 blir systemet klart även på Stegeborgsleden. 
 Foto: Erika Andersson. Överst till  höger: Fridhems varv är mycket aktiva när det gäller att få tekniska lösningar på plats. De har levererat den ombyggda linfärjan 
Vaxholmen till Kastelletleden och de ryckte ut för att snabbt få den nya säkerhetsanordningen på Röduppleden på plats. Ett mer udda uppdrag var att bygga en 
tillfällig flytbro till ön Pannkakan i Deje. Foto: Rolf Nilsson. Nederst till höger: Ett systematiskt och effektivt arbete för att erbjuda reklamplatser ombord på färjorna 
har testats under året och utfallet har visat sig positivt. Beslutet har därför blivit att etablera erbjudandet permanent. Foto: Erika Andersson

@!!! # 

VI I REDERIET
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FÄRJEREDERIET SÖKER  
SOMMARPERSONAL

  Tiden går fort, snart är det sommar och 
semestertider igen. Och därför annonserar 
rederiet nu efter sommarpersonal: befälha-
vare, överstyrman, motorman/matros, till 
distrikten Södra och Norra Roslagen, Mel-
lansverige, Stockholm, Norra Bohuslän,  
Mälaren, Norra Östersjön, Vättern och  
Uppland. 

Annonser finns internt i Heroma, och  
externt på Trafikverkets webbplats:  
www.trafikverket.se/jobb. Dessutom tipsar 
Trafikverkets sida på Facebook om jobben, 
så dela gärna!

Senast den 19 februari 2017 ska ansökan 
ha kommit in. 

  Den 11 januari 2017 är det dags för ännu 
en festlig invigning i rederiets historia. Då 
firas starten för första fossilfria vägfärjan i 
Göteborg i och med att Kornhallsleden får 
eldrift. På programmet finns förstås fika och 
chans att prata med rederiets experter. All-
mänheten och massmedia bjuds in för att få 
en första titt på driftsystemet.
Inbjudan och affisch finns på rederiets 
webbplats:
www.trafikverket.se/farjerederiet. 

  Förstår vi ordet ”arbetsrotation” 
på olika sätt, i rederiet? Hur ska det 
tolkas och vad förväntas av oss när 
det gäller arbetsrotation? En arbets-
grupp ska reda ut begreppen.

Ett arbetssätt som blivit allt mer 
etablerat är våra beredningsgrupper, 
där medarbetare från olika delar i or-
ganisationen har ett gemensamt upp-
drag att reda ut en fråga. På så sätt 
kan saken belysas ur olika perspektiv 
och så kan en bättre lösning formas.

Nu gäller det arbetsrotation, att man 
systematiskt arbetar med fler än en 
person på tjänstgöringsschemat. Två 
deltagare i arbetsgruppen har erfaren-

heter av att 
jobba med 
arbetsrota-
tion, Jörgen 
Sandström, 
distrikt-
chef i Väst, 
och Robert 

Berntsson, tidigare befälhavare på 
Svanesundsleden och numer beman-
ningsplanerare på HR, rederikontoret.

– Med ett bra planerat schema job-
bar en matros med alla befälhavare på 
leden, och vice versa, förklarar Jörgen.

Hur långt har vi kommit med det på 
våra färjeleder?

– Det ser väldigt olika ut beroende 
på var i landet man befinner sig. På 
vissa arbetsplatser har det varit en 
självklarhet i flera år och på andra håll 
har det inte börjat ännu. Men vad jag 
känner till så ligger de flesta arbets-
platser som inte har rotation på sche-
mat i startgroparna för att införa det, 
säger Jörgen.

– På de leder jag bemannar har Sva-
nesundsleden arbetsrotation sedan 
2015 och Gullmarsleden kommer att 
införa det från och med årsskiftet,  
berättar Robert.

Sjövägen återkommer till arbets-
gruppens resultat under 2017. 

INGRID JARNRYD

”På vissa arbets- 
platser har det 
varit en själv-
klarhet i flera 
år.”

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  Har du semester kvar? Enligt semester-
lagen måste du ta ut 137 betalda semester-
timmar per år, förutsatt att du har 137 tim-
mar eller mer intjänade. Resten av timmarna 
kan du spara. De medarbetare som har se-
mesterdagar måste ta ut 20 betalda semes-
terdagar per år.

Du får ha högst 280 timmar sparade,  
alternativt 35 sparade semesterdagar. An-
ställdes du under perioden 1 januar–31 au-
gusti får du spara 40 procent av de timmar/
dagar du tjänar in under året. Om du anställ-
des den 1 september eller senare får du spa-
ra alla intjänade timmar/dagar som du inte 
har kunnat ta ut i ledighet.

Om du inte har kunnat ta ut 137 timmar/ 
20 dagar ska din chef intyga det, det gäller 
även om du inte har kunnat ta ut dem på 
grund av sjukdom eller av andra särskilda 
skäl, men då läggs timmarna eller dagarna till 
din bank av sparade timmar/dagar. Som sär-

skilda skäl räknas bland annat hög arbets- 
belastning. Föräldraledighet räknas inte som 
särskilda skäl. Om du då får fler än 280 spa-
rade semestertimmar/35 semesterdagar, 
ska din chef intyga det så att timmarna/da-
garna kan betalas ut i pengar.

Din chef ska skicka intyget till så att det 
kommer in till HR-center senast den 31 de-
cember. Annars kommer dagarna eller tim-
marna varken att sparas eller utbetalas.

Kontakta därför din chef om du inte har 
tagit ut 137 timmar/20 semesterdagar eller 
om du har fler än 35 sparade semester- 
dagar/280 timmar.

Har du redan många sparade semesterdagar?
Ett tips: du kan växla semester mot pensions- 
sparande genom en insättning i Kåpan extra. 
Läs mer på Förmånsportalen. 

LARS PETTER HOLM

Arbetsrotation 
rätas ut!

Invigning av eldrift  
på Kornhallsleden

”Isvägen till Avan öppnad 
Isen har nu blivit så pass stark att den 
ersätter färjan vid Avanleden. Max brut-
tovikt för att färdas på vägen är två ton. 
Trafikverket beräknar att isvägen kom-
mer att hållas öppen till den 28 februari 
nästa år. Trafikverket uppmanar alla bi-
lister att hålla hastigheten och avståndet 
när du färdas på leden.” 
SVT Nyheter Norrbotten 13 december

”Maxvikten på Vinöfärjan begränsas – 
lågt vattenstånd en av orsakerna 
Trafikverket beslutar att begränsa last-
vikten på Vinöfärjan till 50 ton. Det be-
ror på det låga vattenståndet i Hjälma-
ren och hård vind i kombination med 
lastbilstransport av flis från ön.” 
Nerikes Allehanda 4 december

”Strid om Tynningöfärja fortsätter 
Belysning och trottoar för fotgängare vid 
färjeläget vid Tynningöleden dröjer. An-
ledningen är hårt motstånd från Lagnö-
bor som bland annat har synpunkter på 
hur miljön påverkas av upprustningen. 
Frågan om färjan mellan Norra Lagnö i 
Värmdö kommun och Tynningö i Vax-
holm har under flera år varit en het po-
tatis. På Tynningö uppfattas färjan som 
absolut livsnödvändig för de runt 500 
fastboende på ön. På Lagnösidan har 
hushåll vid Lagnövägen klagat på buller, 
ökad biltrafik och att färjan förstör ut-
sikten.” 
Mitti 30 november

”God morgon! Vägfärja 
Krönika. Häromdagen tog jag färjan till 
Aspö för att hälsa på en vän. Men, i är-
lighetens namn, var det ett under att jag 
kom fram till vännens hus. Resan var så 
vacker att jag nog hade kunnat sitta på 
färjan resten av dagen och en bra bit in 
på kvällen. Havet låg som en spegel. Det 
var lite kyligt i luften men solen stod högt 
och orkade värma mitt ansikte under 
korta stunder.” 
Blekinge Läns Tidning 29 november

”Färjetrafiken till Holmön ändras efter 
hårda vindar 
Trafikverket meddelar färjetrafiken till 
Holmön kommer påverkas under dagen, 
det efter förväntat hårda vindar.” 
SVT Nyheter Västerbotten 26 november

  Ungefär en gång per år ordnas medieträ-
ning på rederikontoret. Det är ett heldagspass 
för medarbetare som då och då möter nyhets-
reportrar på uppdrag. I november tränades sex 
medarbetare under kunnig ledning av reporter 
Per-Olof Olsson, med 30 års erfarenhet från ra-
dio, TV, riks- och lokalmedia. Även Roger Falk 
bidrog med synpunkter från Trafikverkets cen-
trala presstjänst.

– Vilket positivt gäng och vilken bra stämning, 
sa Per-Olof och berömde deltagarna för de in-
tressanta diskussionerna under dagen.

Media är en kanal för information om rede-
riet. På kontoret har vi nästan dagligen kontakt 
med journalister och de söker sig förstås även 
direkt till dig som jobbar i verksamheten, till di-
striktchefer och till oss som syns ombord. Det 
är bra, att vår verksamhet ofta blir belyst och 
diskuterad medialt. Vi är öppna och vill vara till-
mötesgående. Vi svarar alltid. Det finns ingen-
ting som heter ”inga kommentarer”.
Vem får uttala sig om Färjerederiet i tidningar och 
TV eller radio? Måste man ha gått kursen först?
Nej. Alla har rätt att svara på journalisters frå-
gor. Men ingen behöver känna sig tvungen, om 
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Du har väl koll på din sparade semester? Foto: Mostphotos.com

Tuff träning framför kameran

REGERINGEN SA NEJ 
VISINGSÖLEDEN BLIR INTE ALLMÄN

  I oktober 2014 avslog Trafikverket Jönkö-
pings kommuns ansökan om att Visingsö-
leden skulle bli allmän led. Då överklagade 
Jönköpings kommun Trafikverkets beslut till 
regeringen. Och nu har regeringen sagt nej, 
Visingsöleden blir inte allmän led, och menar 
att det inte framkommit några omständighe-
ter av sådan art som föranleder regeringen 
att ändra eller upphäva det överklagade be-
slutet. 

Spara semester 
- vad gäller

Nu söker vi medarbetare inför sommaren 
2017 till följande befattningar och distrikt:

Befälhavare frigående färja
Befälhavare lindragen färja
Överstyrman
Motorman/Matros

Till distrikt:
Södra och Norra Roslagen, Mellansverige,     
Stockholm, Norra Bohuslän, Mälaren, 
Norra Östersjön, Vättern och Uppland

Läs mer om våra lediga sommartjänster 
på www.trafikverket.se/jobb                           

20 år
år firar Färjerederiet i år. Mats Eriksson 
betraktar de svunna åren i backspegeln. 

Läs hans artikel på sidorna 12-13.

du inte vill. Det är aldrig fel att säga nej tack, 
eller att hänvisa till sin chef, till Trafikverkets 
presstjänst eller till rederiets kommunika-
tionschef. 

De som övade fick förstås fundera över 
hur det ska låta när man svarar. Att inte gis-
sa utan svara på det man kan. Inte spekulera. 
Och inte hänga ut någon eller sprida rykten. 
Du som vill veta mer om Färjerederiets med-
iearbete, titta i FLS under Rederikontoret och 
Kommunikation. Vill du också träna framför 
kamera? Tala med din chef.  

INGRID JARNRYD
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VI I REDERIET

D et var hög tid att förändra färje- 
verksamheten. I området runt 
Stockholm och Göteborg hade 
man redan närmat sig en mera 

rederilik verksamhet. I övriga landet var  
lederna ofta små och känslan var på många 
håll att det var en tärande verksamhet som 
stal resurser från angelägna vägprojekt. 
Därför kom inte bildandet av Färjerederiet 
1996 som någon stor överrask-
ning.
Det som hänt därefter känns 
mera som en revolution där 
medarbetarna fått uppleva gläd-
jen av att känna sig delaktiga i 
något som man får beteckna som 
en framgångssaga.

Själv blev jag anställd i juni 1969 och på den 
tiden levde vi nog ganska isolerade på våra 
leder. Vi hade inte mycket kontakt med andra, 
näraliggande leder och vi kallades sällan eller 
aldrig till gemensamma informationer eller 
utbildningar. När vintern kom byttes färjan 
ut mot vägstationen och isvägen.

Färjerederiet  
–utveckling och gemenskap

Visst budgeterade man för färjedriften, 
men när det blev pengar över satsade man 
sällan dessa på färjeverksamheten, utan på 
nya trummor, uträtade kurvor och andra 
projekt.

Jag blev uppringd av dåvarande rederiche-
fen Dan Nordberg en dag och han undrade 
om jag hade lust att ta en av platserna i den 
nybildade ledningsgruppen. De regionala 

olikheterna var stora och till en 
början var det därför svårt att rik-
tigt få grepp om allt. Det kändes 
nästan som om man försökte sam-
manföra lika många rederier som 
det fanns leder.

Ganska omgående kom en rad 
projekt igång och det jag drar mig 

till minnes är upprustningen av manöverhyt-
ter. Många renoverades, men några var i sådant 
skick att de hamnade på skroten och ersattes av 
nya. 

Samma sak var det med färjestugorna. 
Många var i sådant skick att man häpnade, 
men det stod inte på förrän dessa var utbytta 

mot nya och ändamålsenliga stugor.
Steg för steg utjämnades de mest iögon-

fallande skillnaderna och man kan säga att 
vi var många som kände att det blåste andra 
vindar.

De första åren efter att Färjerederiet bilda-
des fick vi till vår sorg se flera leder ersättas 
med broar. Hornö - Veda, Svartnora, Valls-
undet, Trästa, Männikkö, Björksele och Has-
selöleden.

Nuvarande rederichef Anders Werner till-
trädde sin tjänst 1 januari 2002 och nu kan 
man säga att en ny tid startade i rederiet. 
Ungefär samtidigt blev Ingemar Skogö gene-
raldirektör för Vägverket och dessa två fann 
varandra omedelbart. Det visade sig lycko-
samt för både rederiet och Vägverket.

Redan i sin första ledartext tog Anders 
upp några intressanta punkter. Det var rol-
ler i administrationen, ett starkt rederi samt 
utbildning och kompetensutveckling. Så har 
det fortsatt i varje ledartext, nya steg, ibland 
korta och ibland långa. 

Redan i majnumret 2002 av Sjövägen kom 
förslaget att i ett första steg lämna avdel-
ningarna och i steg två samordna och samla 
verksamheten. Omorganisationen blev en 
het potatis och det minsta man kan säga är 
att meningarna var delade. Den 1 januari var 
omorganisationen genomförd och avdel-
ningarna ersatta med Fri och Lin.

Det nya duggade tätt. Jag minns certifie-
ringarna. Färjerederiet var tidigt ute och vi 
fick en del uppmärksamhet för det. Det var 
ett hästjobb under uppbyggnaden, men i 
mars 2005 satt fyra certifikat på rederikon-
torets vägg.

Kort in på 2003 drogs Arköutbildningarna 
igång. Lite spännande till en början, men 
den absolut bästa personalutbildning vi haft 
i rederiet.

Det är klart det finns ett motstånd i en 
så stor organisation, men jag tror att alla är 
överens om att kursdagarna på Arkö beta-
lade sig. 

Vid den här tiden började rederiet få för-
frågningar om externa färjetjänster. Själv 
minns jag med förtjusning de år vi fung-
erade som startfartyg för Gotland Runt ute 
vid Sandhamn. Det gav rederiet välförtjänt 
medial uppmärksamhet.

Vi blev riksbekanta när E6 rasade och 
tunga trafiken till Norge fick lov att ta vägen 
över Gullmarsleden. Det tänker jag på ibland 
som pensionär.

Jag tänker också på när Färjerederiet i kon-
kurrens med många andra mycket kompe-
tenta erövrade det prestigefyllda Gnetpriset.

Under alla år har en skicklig teknisk avdel-
ning sett till att utnyttja all tillgänglig tek-
nik för att göra färjorna så driftsäkra och 
miljövänliga som möjligt. Diskussionen om 
bränsleförbrukningen har aldrig avstan-
nat och många har engagerat sig hårt för att 
minska förbrukningen av drivmedel. I det 
sammanhanget minns jag väl ett antal besök 
på Gräsöleden där man tagit detta till nya 
nivåer. Jag minns också när batterifärjan 
Maj på Malöleden kom. Fullkomligt ljudlös 
och helt avgasfri. 

Listan på saker som beslutats och genom-
förts och som bidragit till att göra Färjere-
deriet till den fantastiska arbetsplats det är i 
dag skulle kunna göras oerhört lång. 

Vi lever i en tid där miljövärnet spelar en 
stor roll. Det insåg Färjerederiet redan första 
åren. Det är också så att Färjerederiet bidra-
git till att ett bättre utnyttjande av vattenvä-
garna numera diskuteras på ett helt annat 
sätt än tidigare. Färjerederiet tar också täten 
när det gäller ecodriving genom sin simula-
toranläggning på Kastellholmen. Den kän-
ner jag extra starkt för.

Avslutningsvis skulle jag bara vilja åter-
koppla till rubriken. Utvecklingen i Färjere-
deriet har varit exempellös och det är allas 
förtjänst.  Lite till mans funderade vi nog på 
ibland att de stora lederna skulle ”ta för sig” 
på bekostnad av de mindre. Så har de inte 
blivit. I stället tror jag att det i många fall är 
de mindre som tjänat mest på rederibild-
ningen.

Gemenskapen är helt fantastisk, alla kän-

ner i stort sett alla och det är en viktig ingre-
diens i framgångsreceptet.

Själv vill jag som gammal informationschef 
och redaktör bara önska Färjerederiet lycka 
till när man inom kort lägger ut kursen för 
ytterligare 20 år på sjövägarna. 

TEXT OCH FOTO: MATS ERIKSSON 

Tiderna förändrades de här åren och rederiet kunde åta sig en del privata uppdrag, här som startfartyg för Gotland Runtseglingarna ute vid Sandhamn.

Ekonomin var prioriterat område och det betala-
de sig på flera sätt, bland annat vann Färjerede-
riet det prestigefyllda Gnetpriset som överläm-
nades till rederichefen Anders Werner.

Stora bilden: Dagarna för jul 2006 rasade E6 vid Småröd och den tunga trafiken till och från Norge valde vägen över Gullmarsleden. Tillströmningen var enorm, 
men personalen löste uppgiften på ett fantastiskt sätt.  Den typen av händelser tänker jag på ibland. Överst till höger: På Ängöleden blåste verkligen förändring-
ens vindar sedan man lämnat det kommunala huvudmannaskapet för Färjerederiet. Ny och helt fantastisk stuga, ny färja och ny sträckning av leden.Nederst till 
höger: Utbildningssatsningen på Arkö gav mycket tillbaka. Gemenskapen på kvällarna skapade många bestående kontakter. Fr.v Peter Frisk och Bosse Furén var 
kursledare.

”Diskussionen 
om bränsle-
förbrukningen 
har aldrig av-
stannat”
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NÄSTA NUMMER AV SJÖVÄGEN:
kommer i februari. Är det något 
särskilt du vill läsa om i tidningen 
eller har du andra synpunkter om 
innehållet? Skicka ett mejl till  
sjovagen@trafikverket.se

Tack för i år, på återseende 2017!

Nu är det drygt ett år sedan rederiets 
utbildningsverksamhet på Vaxholms 
kastell invigdes. Sedan premiären i sep-
tember 2015 har nästan 200 av rederiets 
medarbetare utbildats i framförallt Eco-
shipping, men också i NOAK 1 (Navigation 
och Antikollision).

– Vi har även genomfört utbildningar 

Full fart på Kastellet
i Ecoshipping för externa kunder såsom 
Finferries och Ålandstrafiken, berättar 
Susan Jonsson, som bland annat är ansva-
rig för kursplaneringen på Kastellet.

Eftersom den dagliga driften i rederiet 
inte får påverkas av kursverksamheten 
krävs det god planering för att få allt att 
fungera.

Trojkan på Kastellet: Lars-Ture Larsson, 
Tommy Hed och Claes Tyrén. ”Vi trivs 
ihop och jobbar bra tillsammans, säger 
Claes. 

VÅRA AFFÄRER

– Vilka medarbetare ska gå kurs och 
när och är det ledigt på Kastellet de veck-
orna, finns lärare tillgängliga är bara 
några av frågorna som måste besvaras. I 
början var vi inte helt rustade eller förbe-
redda, men nu efter tre terminer har flera 
delar fallit på plats. Vi är ute i god tid så 
att alla inblandade ska hinna utföra sina 
arbetsuppgifter i tid, säger Susan. 

Förutom Susan är det tre personer som 
arbetar med utbildningsverksamheten: 
Claes Tyrén, Lars-Ture Larsson och Tom-
my Hed. Just nu pågår planeringsarbetet 
inför vårterminen för fullt. Beslut ska tas 
om lämpliga kursveckor och kursutbud, 
lärare och IT- stöd ska bokas in. Det ska 
finnas boende samt förtäring, aktivite-
ter och transport. När alla dessa pussel-
bitar fallit på plats kommer Trafikverks-

Anmälningar
till rederiets utbildningar  

sker via Lärtorget. Länk finns 
på Trafikverkets intranät och 

i FLS.
https://trafikverket. 
netcompetence.se

Kurser  Våren 2017

n Ecoshipping grundkurs. Kursen vän-
der sig från årsskiftet 2016/2017 endast 
till befälhavare på frigående färjor. Kursen 
innehåller generell klimatförståelse, trä-
ning i simulator och manövreringsteknik, 
miljövänlig fartygsmanövrering, bunkerbe-
sparing med effekter på miljö och ekonomi 
samt attityder och ansvar.
n NOAK 1, navigation- och antikollision. 
Kursen vänder sig till befälhavare på frigå-
ende färjor och innehåller Radar, ECDIS, 
GPS, AIS med tillämpningsövningar i simu-
lator.

En pilotkurs i NOAK 2 hölls i mitten av de-
cember och innehöll en refreshkurs i Eco-
shipping. Vidare kommer kursen innehålla 
nyheter i simulatorn, körning i dimma, opla-
nerade förflyttningar av färjor och skill de-
velopment.

skolan (TRVS) in i bilden. De skickar ut 
information och länkar till alla kurser 
till distriktscheferna som sedan ansvarar 
för att informera sina medarbetare. Det 
är sedan Trafikverksskolan som tar emot 
anmälningar och skickar ut kallelser och 
kursprogram. Anmälan till kurserna sker 
direkt via Lärtorget på Trafikverkets 
intranät.

Efter genomförd kurs får alla kursdel-
tagare möjlighet att göra en kursutvärde-
ring som är anonym.

– Utvärderingarna är mycket vikti-
ga för rederiet och Sjöfartshögskolan för 
att se om det är något som bör förbättras 
eller utvecklas, säger Susan. 

Rederiet har ett avtal med 
Sjöfartshögskolan vid Lin-
néuniversitet som motsvarar 
en heltidstjänst. Tjänsten är 
fördelad på tre, fyra lärare. 
Högskolan tar fram kurser i 
samarbete med rederiet vil-
ket i sin tur ger en väldigt 
hög utbildningsnivå då lärarna är exper-
ter inom berörda områden.

Lars-Ture Larsson och Tommy Hed tar 
hand om IT-stödet under kursveckorna.

– Mest handlar det om att vi får rycka 
in när tekniken strular, det kan vara skär-
mar som hänger sig eller att det blir något 
krångel efter en uppdatering, berättar 
Tommy Hed.

– Ibland kraschar datorerna och så hjäl-
per vi lärarna, de är ensamma på fyra 
simulatorer och då kan vi hjälpa till och 
svara på frågor, säger Lars-Ture.

Tommy och Lars-Ture sköter också 
mycket praktiskt runt kurserna:

God planering av alla in-
blandade krävs för att 
få kursverksamheten att 
fungera.

– Vi hämtar och lastar material av 
olika slag som ska till lokalerna, vi har 
kontakt med Strömma och så servar vi 
kaffemaskinen, vi är lite av allt-i-allo, 
säger Tommy.

Att arbeta med simulatorer i undervis-
ning är inget nytt för Claes Tyrén som 
varit instruktör på Sjöbefälsskolan i 
Göteborg i sex år. Claes jobbar också 
med IT-stöd under kursveckorna, men 
främst är han rederiets kontakt med 
Transas, företaget som levererat simu-
latorerna. 

– Det är 50 datorer i nätverket som 
ska samverka och program-
vara som ska trivas ihop. Det 
har varit en del små problem 
under tiden, men vi jobbar på 
energiskt och det blir succesivt 
bättre, säger Claes.

– När det uppstår problem 
med tekniken tar jag upp 
det med Transas och jag gör 

beställningar, uppdateringar och arbe-
tar med felsökning.

I mitten av december var Claes och 
ett gäng erfarna befälhavare med på 
NOAK2, en pilotkurs som ska bli en 
fortsättning på NOAK1.

– Under kursen fick vi testa nyheter 
i simulatorn, bland annat livräddning 
att docka en färja i simulatorn.

– Andra nyheter i simulatorn är att 
fler färjeleder kommer in, Vaxholmsle-
den, Oxdjupsleden och Tynningöleden 
är på gång.

Förutom arbetet på Kastellet som tar 
ungefär 30 procent av hans arbetstid 
är Claes befälhavare på Gullmarsleden 
och rederiets DP. Det sistnämnda en 
uppgift han delar med Peter Sörensson.

I FLS har utbildningsverksamheten 
ett eget arbetsrum rörande utbild-
ningarna på Kastellet. Där kommer all 
information rörande våra utbildningar 
finnas, bland annat aktuella länkar, 
kursprogram, utbildningsplan med 
mera.  

TEXT: ERIKA ANDERSSON
FOTO: TRULS PERSSON 

GRATTIS!

60 år
16 JANUARI 
Lars Fridman 
befälhavare lin, Ängöleden

11 FEBRUARI 
Anders Verkander 
befälhavare fri, Fårösundsleden

12 FEBRUARI 
Per-Håkan Wetter 
motorman/matros, Visingsöleden

20 FEBRUARI 
Mats Karlsson 
reparatär, Fridhems Varv

50 år
10 FEBRUARI 
Seppo Rätsep 
befälhavare fri, Gullmarsleden

15 FEBRUARI 
Håkan Gustafsson 
befälhavare fri, Vaxholmsleden

”Anmälan till 
kurserna sker 
direkt via  
Lärtorget på 
Trafikverkets 
intranät”


