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INTERNTIDNING FÖR OSS SOM ARBETAR I FÄRJEREDERIET                        

Magnus och Niklas prövade arbetslivet på andra sidan

Pimp my ride? En gondol ska vara svart och gondoljären klädd i vit- och svartrandig tröja, mörka byxor och halmhatt med band. Eller? Men tiderna förändras ju 
och vi med dem, så även Venedigs mest kända transportmedel och deras förare. Foto: Anders Werner

 Posttidning B
Trafikverket Färjerederiet
185 21 Vaxholm

Jobba ombord 2016/2017 – fylld med information om att vara anställd 
i rederiet, bland annat om lön och schema. Finns även som PDF. 

SJÖMANNEN I VENEDIG
På sluttampen

APRIL 2016
NR 3. 

Det finns väl knappast några andra båtar 
som är så förknippade med en speciell stad 
som Venedigs gondoler? De långsmala och 
flatbottnade båtarna framförs genom att gon-
doljärerna vrickar med en rèmo, en lång åra, 
på styrbordssidan. För att båten ska gå rakt är 
den asymmetrisk, babordssidan är längre. 

Enligt en artikel i Aftonbladet 2014 ser det 
mörkt ut för gondolåkandet i framtiden, det 

finns snart inga kvar som kan bygga nya gon-
doler när de gamla skrotas. I artikeln inter-
vjuas Lorenzo Della Toffola som är en av de 
få ”squerioli” (gondolbyggare) som fortfa-
rande finns kvar. Hans varv, Lo squero di San 
Trovaso, har byggt gondoler sedan 1600-ta-
let. Enligt Lorenzo ska en riktig gondol speci-
albyggas för sin gondoljär. Gondoljärens vikt 
och längd avgör hur detaljer på båten byggs.

En gondol byggs i flera träslag, bland an-
dra ek, lärk och alm. Åran görs av bok och 
forcolan, årtullen, av valnötsrot.

Att åka gondol är dyrt, men det finns billi-
gare alternativ, traghetto, en gondolfärja som 
tar folk över Canal Grande där det inte finns 
broar.  

TEXT: ERIKA ANDERSSON
GONDOLFAKTA: WIKIPEDIA

BRA MILJÖIDÉER SÖKES
Till två miljöleder

REDERIETS UTSLÄPP
Ökar och minskar

JANNE INSTAGRAMMADE
Om livet på leden
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”Din färjeled  
kan bli miljö- 
led och få resurser  
att genomföra idén.”

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

INNEHÅLL

KOMMER ALLA TILL GODO

Bästa medarbetare, sommartiden har 
infunnit sig, men än så länge bara på 
klockan. Väderprognosen med snöby-
ar och minusgrader så långt ner som 
i Småland och Blekinge. April är alltid 
vanskligt när man pratar väder, men 
snart kommer nog också värmen.

Sista dagarna innan trafikstart med 
linfärjan i Vaxholm råder det febril ak-
tivitet. Varför är det alltid så här, det 
borde ju ha varit lugnt och tryggt och 
massor av tid till test och provkörning, 
men icke. Nu får vi hoppas att det blir 
bra och att färjan kan lyfta turismen 
i Vaxholm. Vi är själva i behov av en 
kommunikation för att nå simulatoran-
läggningen ute på kastellet.

I denna vecka ska åka till Mariehamn 
för att diskutera med ålänningarna om 
utbildning som skulle kunna utföras 
hos oss.

Det finns också många spännande 
projekt som pågår. Vi har träffat före-
trädare för region Väst och diskuterat 
infrastrukturproblemen kring Öckerö 
och Hönö och det finns nu en del spän-
nande öppningar som jag säkert får till-
fälle att återkomma till.

Vi har två andra ganska stora projekt 
på gång, ett handlar om fleetmanage-

ment och möj-
ligheterna till fler 
storfärjor utan 
stora ombyggna-
der i färjelägen. 
Vi funderar ock-

så över våra framtida färjelägen, kan-
ske har vi nått vägs ände när det gäller 
möjligheterna till större färjor i befint-
liga färjelägen.

Vi måste redan nu påbörja vårt stra-
tegiarbete för att kunna föra dialogen 
genom alla instanser och samverkan, 
likaså har vi lovat att titta på en mil-
jöstrategi som långsiktigt ger resul-
tat utan att behöva hoppa från tuva till 
tuva.

Lev väl och kör försiktigt! 

Janne Börjesson, Nordöleden, 
skötte Trafikverkets Instagram-
konto i en vecka. Foto: Janne Bör-
jesson
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REDERICHEF

Bytt är bytt
Jan Öhlund, projektledare för  
Reklam Ombord. Foto: Gunnar Forsman
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Niklas Wittenby, Vaxholmsleden, och 
Magnus Corneliusson, Hönöleden, 
bytte öst mot väst och vice versa. De 
provade på att jobba på ”andra sidan” 
och kom fram till att likheterna är 
större än skillnaderna.

– Personligen är jag förvånad över att 
arbetssätt och ”tänk” är så lika, säger 
Magnus Corneliusson.

– Jag blev inte lika förvånad över att det 
är så lika, men det har varit väldigt trev-
ligt och lärorikt, säger Niklas Wittenby.

Sverige är 157 mil långt och har en total 
strandlängd som motsvarar drygt 10 varv 
runt jorden. Lägg till att Färjerederiet har 
41 leder spridda över landet så kunde man 

tro att arbetssätt 
och rutiner skilj-
de sig åt. Men de 
gör inte det, i alla 
fall inte så myck-
et om man får tro 
Magnus Corneli-
usson och Niklas 

Wittenby. De två har ingått i ett erfaren-
hetsutbyte och fick med sig många intres-

santa lärdomar därifrån.
Idén till utbytet tog form i samband 

med en diskussion om arbetsrotation.
– Vi pratade om att jobba på andra leder 

och då frågade jag varför vi inte roterar 
rejält och prövar att arbeta på någon fär-
jeled som ligger längre bort geografiskt 
än våra närmaste grannar, säger Mag-
nus Corneliusson, motorman/matros på 
Hönöleden.

Magnus fråga blev till ett förslag som blev 
verklighet och Niklas Wittenby, motor-
man/matros på Vaxholmsleden var också 

”Vi funderar 
också över 
våra framtida 
färjelägen”

8

VI I REDERIET

”När man går 
tillsammans 
får man en rak 
kommunika-
tion.”

ÅRETS
MILJÖLED

5
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Har du en bra miljöidé?
Ansök om att bli rederiets miljöled!

GRATTIS!

50 år
2 juni 
David Jönsson  
befälhavare fri, Gullmarsleden

19 juni 
Peter Lindros  
motorman/matros, Aspöleden

28 juni 
Anders Åkerlind  
motorman/matros, Svanesundsleden

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 

APRIL
Tommy Larsson  
befälhavare lin, Röduppleden

MARS
Magnus Jönsson  
motorman/matros, Holmöleden

28 juni 
Anders Åkerlind motorman/matros,  
Svanesundsleden

29 juni 
Jari Sorto befälhavare lin, Pool Öst

60 år
20 juni 
Christer Mattsson  
reparatör, Fridhems varv

VI I REDERIET

Rapport om utbytet
Niklas och Magnus har skrivit en rapport om 
erfarenhetsutbytet och vad de lärt av varandra. 

Rapporten i sin helhet finns i arbetsrum-
men för distrikt Hönö och distrikt Södra Ros-
lagen. Nedan några frågor de ställde sig inför 
utbytet och vad de kom fram till. 

Arbetar vi på samma sätt?
Det finns olikheter, men de beror ofta på 

led- och fartygsspecifika skillnader. I den 
mån vi kan arbeta på samma sätt, så gör vi 
nästan alltid det.

Är vårat säkerhetstänk likvärdigt?
Ja, stor hänsyn tas till säkerhet. Fartygs-, 

besättnings- och passagerarsäkerheten dis-
kuteras öppet och ligger tidigt i beslutsta-
gandet.

Har vi samma serviceinriktning?
Alla medarbetare är ytterst måna om att 

våra passagerare ska slippa stå i kö. Passage-
rarna behandlas som kunder och inte som last. 
Vi hjälper till och upplyser i den mån vi kan.

Beter medarbetare eller passagerare sig 
olika på olika leder?

Nja, det finns inte några stora skillnader, 
varken på arbetskollegor eller passagerare.

Vad kan vi lära av varandra?
I det stora hela arbetar och drar vi åt samma 

håll. Vi uppfattar rederiet som ETT rederi, men 
det finns en hel del arbetssätt och lösningar 
där vi har mycket kvar att dela med oss av.

Margus Pöldma, operativ chef, lovordar ini-
tiativet och ser gärna att utbytesprogrammet 
får en fortsättning. 

– Jag tycker att det här är en jättebra sats-
ning. Det görs många bra saker på våra färje-
leder, men ibland stannar de bra lösningarna 
kvar där, när de borde få spridning i rederiet. 
Vi behöver bli bättre på att lära av varandra 
och Magnus och Niklas utbyte visar att det 
verkligen är utvecklande, både för individen 
och organisationen. Vi är mycket positiva till 
en fortsättning.

Vad ska man göra om man vill göra ett lik-
nande utbyte?

– Då ska man först prata med sin chef och 
berätta att man är intresserad av ett utbyte 
och med vilken färjeled. Chefen får i sin tur 
kolla med sin DC-kollega om det finns ett 
motsvarande intresse bland medarbetarna 
på den leden och om det fungerar praktiskt. 
Sedan är det bara att inleda utbytet. Läs gär-
na rapporten som Magnus och Niklas skrivit, 
den är en bra utgångspunkt.  

NIKLAS 
WITTENBY
Ålder: 29
Jobbar som: motorman/ 
matros på Vaxholmsleden
Utbildning: Motorman, Sjömansskolan, 
Stockholm. Eldare och maskinchef på  
traditionsfartyg (ångfartyg).
Anställd i rederiet sedan:  timanställd 
sedan 2008. Tillsvidareanställd sedan 
2010
Tidigare arbeten: Wallenius, Stena line, 
Silja line samt olika befattningar i rederier 
i skärgårdstrafiken.

MAGNUS 
CORNELIUSSON
Ålder: 49
Jobbar som: motorman/ 
matros på Hönöleden 
Utbildning: Styrmanslinjen, Chalmers 
tekniska högskola, Göteborg
Anställd i rederiet sedan: timanställd 
från 1993, tillsvidareanställd sedan 1998. 
Tidigare arbeten: olika tankrederier, 
torrlastare, off-shore i Norge.

intresserad av ett utbyte. Själva utbytet 
gick till så att Niklas och Magnus gick 
bredvid varandra under fem dagar på 
respektive leder. Niklas var först ut och 
fick sätta sig in i Hönöledens arbets-
sätt. Hela verksamheten på besättnings-
nivå gicks igenom, bland annat färjor, 
lägen och vaktstuga. Sedan var det Mag-
nus tur att fördjupa sig i Vaxholmsledens 
verksamhet. Han besökte även de två 
andra lederna i distrikt Södra Roslagen: 
Oxdjupsleden och Ljusteröleden, samt 
rederikontoret i Vaxholm.

– Vi diskuterade och jämförde allt från 
kölsvin till distriktchefernas veckobrev. 
När man går tillsammans får man en rak 
kommunikation och kan förstå varför 
eventuella olikheter förekommer, säger 
Niklas.

Har ni några exempel på något ni tar med er 
från utbytet?

– Den så kallade ”spiken” som är ett 
hjälpmedel vid brandsläckning i bilar. Det 
är en typ av utrustning som kanske bör 
finnas på flera ställen, säger Niklas.

– Stålmatrosen föll inte i god jord på 
Västkusten tidigare, men med lite smarta 
tekniska lösningar som på Östkusten ser 
jag att den kan vara mogen att diskutera 
igen, säger Magnus.

Har du och dina kolleger ett förslag på en 
miljösatsning som ni skulle vilja pröva på 
färjeleden? Kanske något som kan minska 
avgasutsläpp eller ett smartare sätt för 
återvinning. Nu kan din färjeled bli en av 
rederiets två miljöleder och få resurser att 
genomföra idén. Ansök nu, beskedet kom-
mer i september.

Tänkbara områden för miljösatsningen är 
till exempel besparing av koldioxidutsläpp, 
energibesparing och kemikaliehantering.

– Mycket handlar förstås om att mins-
ka miljöbelastningen kring färjetrafiken, 
men glöm inte bort ledstugan, det finns 
säkert många bra idéer på miljösatsningar 
som kan göras kring våra fastigheter, säger 

Fredrik Almlöv, miljö- och teknikchef.
De två leder som utses till miljöleder 

kommer att få resurser för att genomföra 
sina idéer. 

– Vi vill satsa på goda idéer. Men sats-
ningen gynnar inte bara en viss färjeled, 
är miljösatsningen genomförbar och till en 
rimlig kostnad så kan den så småningom 
införas på flera leder eller i hela rederiet, 
säger Peter Jansson, miljösamordnare.

Prata med din chef om din miljöidé och 
skriv ansökan tillsammans. Sammanställ 
en beskrivning på omkring en A4-sida. 
Beskriv idén till miljösatsning tillsam-
mans med plan hur den ska genomföras, 

vilka mål ni vill uppnå med satsningen 
och en uppskattad kostnad.

Ansökan ska skickas in senast den 15 juni 
till rederiets miljösamordnare Peter Jans-
son, som också svarar på frågor kring 
ansökan.
E-postadress:  
peter.e.jansson@trafikverket.se
Besked om vilka två leder som utsetts 
rederiets miljöleder kommer i september.
I juryn som utser miljölederna ingår: 
Fredrik Almlöv, miljö- och teknikchef, 
Peter Jansson, miljösamordnare och 
Anders Nordqvist, ekonomichef  

ÅRETS
MILJÖLED

En tid efter utbytet träffades de två 
ytterligare en gång på respektive 
arbetsplats, under APT och säkerhets-
övning. Båda känner att de lärt sig 
mycket och hoppas på en fortsättning 
för erfarenhetsutbyten i rederiet.

– Det här är en fantastisk möjlighet 
att vidareutvecklas, att få förståelse för 
rederiets uppbyggnad och lära sig nya 
saker, rent yrkesmässigt, men även på 
ett personligt plan. Jag har bara posi-
tiva intryck från alla medarbetare jag 
mött. Alla har gett sig tid att visa och 
diskutera det jag undrat över, allt mel-
lan himmel och jord, säger Magnus.

– Normalt sett när kollegor träffas så 
får man inte chans att diskutera olika 
förhållanden i samma utsträckning 
som vi gjort nu. Jag vill skicka ett tack 
till kollegorna på Hönöleden för trev-
ligt bemötande och intressanta diskus-
sioner, säger Niklas.  

TEXT: ERIKA ANDERSSON 
FOTO: KASPER DUDZIK

En av frågorna Magnus och Niklas ställde sig 
inför utbytet var om passagerarnas beteende 
skiljer sig åt? Svaret blev nja, det finns inte någ-
ra stora skillnader.Foto: Kasper Dudzik
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HÅLLBART

I september 2015 invigdes Färje-
rederiets simulatoranläggning på 
Vaxholms kastell och utbildningscen-
trumet startade. 
I simulatorn får ombordanställda träna sig 
i ecoshipping. En sammanställning av 
bränsleförbrukningen för hela rederiet 
visar nu att satsningen ger resultat. Efter 
några år med stigande förbrukning ser vi 
nu en vikande kurva. Att förbrukningen 
steg tidigare beror på ökande trafik och 
en ökad servicegrad. Vidare har tre sto-
ra färjeleder tillkommit i rederiet, vilket 
gör målet att spara utsläpp motsvarande 
700 ton koldioxid, CO₂, har varit svårt att 
uppfylla.

Min spontana känsla är att färjetrafi-
ken bedrivs i ett lugnare tempo, till fördel 

för miljö och bränsleförbrukning, trots 
att tidtabellen ska hållas som tidigare. En 
eloge till sjögående personal för att vi nu 
har sjunkande förbrukning i rederiet.

De två kurvorna, en totalt över rederiet 
(orange) och den röda som visar förbruk-

ningen utan de 
nytillkomna fär-
jelederna. Jäm-
förelsen visar 
vart vi är på 
väg, utan att ta 
hänsyn till nya 
trafikuppdrag. 

Trenden har varit sjunkande sedan 2011. 
Nya trafikuppdrag har gjort att förbruk-
ningen stiger, vilket målet om utsläpps-
minskning inte tar hänsyn till.

Om vi tittar på utsläpp av koldioxid blir 
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kurvan densamma, helt enkelt för att för-
bränning av 1 kg diesel, ger utsläpp av  
3.01 kg koldioxid. Att ytterligare minska 
förbrukning och utsläpp från rederiets 
verksamhet, ser vi som absolut möjligt. 
Det finns mer att hämta från körteknik, 
men vi måste även jobba med nya teknis-
ka lösningar.

En del är körning på tomgång, något som 
sedan lång tid är löst på flera färjeleder 
genom lokalt engagemang och stålma-
troser. Vid stopp om cirka 10 minuter kan 
färjan enkelt förtöjas och huvudmaskine-
riet stoppas. Det spar helt klart energi om 
vi jämför med att trycka mot kaj motsva-
rande tid. Något vi bör gå vidare med.

Teknikavdelningen tittar även på alter-
nativa bränslen som HVO, metanol och 

biogas. Att gå över på dessa bränslen ger 
möjlighet att minska utsläpp av CO₂, men 
även av partiklar och kväveoxider(NOx). 
Vissa bränslen som HVO är enkla att 
använda, bränslet är en kemisk kopia på 
diesel, inga ombyggnader krävs. Metanol 
och biogas kräver däremot mera omfat-
tande ombyggnader. Byte av bränsle ger 
dock inte någon minskning i förbrukad 
energi, något som en övergång till hybrid-
drift eller ren batteridrift ger. Eller helt 
enkelt en övergång till linfärja, det ger 
både minskad bränsleförbrukning och 
minskad energiförbrukning.

Färjerederiets förbrukning av el genererar 
också det utsläpp av koldioxid, även om vi 
i Sverige kan producera elenergi tämligen 
miljövänligt. CO₂-utsläppen från vår elen-
ergianvändning är direkt proportionell till 
mängden el vi använder enligt beräknings-
formeln, 0,0973 kg CO₂/kWh. Vår elför-
brukning varierar kraftigt mellan åren, en 
förklaring är variationer i väder och vind 
samt temperatur. Vid en närmare gransk-
ning är det mera komplicerade samband 
som vi inte riktigt har färdiganalyserat.  

En viktig tanke med förbrukad elenergi är 
att vara sparsam, men en ökad förbrukning 
av el som ersätter dieselförbränning, är en 
klar miljöförbättring!

Nedan visar vi elenergins bidrag till utsläp-
pen av CO₂ jämfört med förbränningen av 
dieselolja, då ser vi att elen är en mycket 
liten andel av våra totala utsläpp.

Slutligen, i rena siffror har vi minskat 
våra utsläpp med cirka 120 ton koldioxid 
om vi jämför året 2014, mot 2015. 

Vi har gjort 
en inventering i 
inköpt dieselvo-
lym, och lager-
volym för första 
gången. Detta 
genom att tan-
karna pejlades 
vid årsskiftet och 

det gör att vi kan skilja på inköpt och för-
brukad volym. Det finns osäkerheter med 
pejling, vi får inga säkra värden, men för-
modligen tillräckligt säkra värden.

Lagervolymen ligger på cirka 2 miljoner  
liter. Totalt inköpt volym för 2015 är 

12 325 000 liter diesel MK1 med 5 procent 
RME.

Dieselförbrukningen på Fridhems varv 
är glädjande nog sjunkande. En stor för-
klaring är investeringen i en helt ny berg-
värmepump för uppvärmning. En mycket 
bra miljösatsning.

En jämförelse mellan CO₂ utsläpp från 
dieselförbränning och elförbrukning kan 
göras så här: 10kWh bränsle motsvarar 1 
liter diesel, vilket genererar 3,01kg CO₂. 
El producerad i Sverige, här genererar 
10kWh 0,973kg CO₂. Men en avgörande 
skillnad, är att maskiner som dieselmo-
torer har en verkningsgrad på cirka 40 
procent, medan elektriska maskiner har 
verkningsgrader på cirka 95 procent. Det 
gör att vi måste tillsätta mer energi för 
att uppnå samma effekt om vi använder 
dieselmotorer jämfört med elektriska 
motorer.  

TEXT: PETER JANSSON,  
MILJÖSAMORDNARE

Fotnot
HVO – biodrivmedel framställt av förnybar råva-
ra. HVO står för Hydrogenated Vegetable Oil.

Bränsleförbrukning  
och utsläpp 2015

”Teknikavdel-
ningen tittar 
även på alter-
nativa bräns-
len”

Körteknik är ett sätt att minska utsläpp av koldioxid. I Färjerederiets simulator får ombordanställda träna sig i ecoshipping, något som gett resultat. Håkan 
Gustafsson, var en av befälhavarna som förevisade simulatorkörning på invigningsdagen i september förra året. Foto: Kasper Dudzik

”I rena siffror 
har vi minskat 
våra utsläpp 
med cirka 120 
ton koldioxid”
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PÅ SPRÅNG MELLAN  
LEJDAREN OCH LÄKTAREN

  I senaste numret av Trafikverkets intern-
tidning iTrafik (Nr 2-2016) finns ett reporta-
ge om Emma Landolf, motorman/matros på 
Tynningöleden. I artikeln berättar Emma om 
sitt arbete på färjeleden och sitt ideella ar-
bete som publikvärd för Hammarby IF.

– Nu är jag publikvärd på varje hemma-
match som jag kan vara med på. Jag är Ham-
marbyare sedan födseln. Pappa tog med mig 
på matcher redan när jag var liten. Och på 
den vägen är det, säger Emma.

Tidningen skickas hem till alla medarbe-
tare, men finns också att 
läsa som PDF i Trafikver-
kets interna webbutik. 
I webbutiken hittar du 
förstås också Sjövägen. 
Sök under ”Trafikverkets 
interna broschyrer”.

https://online4.ine-
ko.se/trafikverket.  

  Fredag den 29 april var det dags för fest-
lig invigning av Kastelletleden i Vaxholm och 
linfärjan Vaxholmen fick göra sin första tur 
med besökare till Kastellet.

Själva invigningsceremonin skedde kl. 
13.30 vid färjans kajplats, bandet klipptes 
och därefter hälsades alla välkomna till in-
vigningsfest på Kastellets borggård. Där 
bjöds det på underhållning och information 
och så gratis invigningsfika förstås.

Kastelletleden har precis som rederiets  

andra  färjeleder en egen webbplats,  
adressen är:  
www.trafikver-
ket.se/kastel-
letleden
Mer om invig-
ningen i  
nästa nummer 
av Sjövägen.  

NY BROSCHYR OM ECOSHIPPING
  Nu finns en ny broschyr om rederiets kurser 

i ecoshipping på Vaxholms kastell. Broschyren 
beskriver kortfattat tankarna bakom ecoship-
ping, kursinnehåll och vad man kan uppnå med 
en miljöanpassad manövrering av fartyg.

Broschyren kan delas ut 
på rekryteringsmässor och 
vid andra sammanhang där 
rederiet deltar och finns att 
beställa hos Susan Jonsson, 
susan.jonsson@trafikverket.
se, eller Ingrid Jarnryd, ingrid.
jarnryd@trafikverket.se  

Examensarbete om ecoshipping

  I vårt ledningssystem publiceras 
årligen en sammanställning av vanligt 
återkommande brister som internrevi-
sionen stött på under året. Rapporten 
utgör en del av det som ledningen går 
igenom för att identifiera potentiella 
förbättringsområden inom rederiet. 
Denna rapport, liksom SP-revisions-
rapporterna, ska respektive chef gå 
igenom med sin arbetsgrupp. Syftet är 
att sprida kunskapen i verksamheten 
vad vi generellt behöver bli bättre på. 

Rapporten är mycket kortfattad, 
och om någon har missat att gå ige-
nom den så hittas den under  
Dokumentation > Rapporter i VHS.  

THOMAS ELWINGER

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  I sin utbildning till skärgårdskapten har 
de två studenterna Björn Forslund och Tho-
mas Fagerlund gjort ett examensarbete om 
hur Färjerederiet arbetar med ecoshipping. 
De två har utbildat sig på den tvååriga yr-
keshögskoleutbildningen YH-Skärgårdskap-
ten vid Marina läroverket i Danderyd.

I sin undersökning har de bland annat in-
tervjuat Håkan Gustafsson, befälhavare på 
Vaxholmsleden och DP Thomas Elwinger. 
De har också gått igenom utbildningsme-
toder, körteknik och uppföljningar och har 

även tagit del av statistik över bränsleåtgång 
för Vaxholmsleden samt hela rederiets bun-
kerförbrukning från det att projektet starta-
de fram till föregående år.

En slutsats Björn Forslund och Thomas 
Fagerlund drar är att liknande utbildning och 
tekniker som Färjerederiet använder och 
jobbar utefter kan och borde tillämpas på 
många andra rederier och deras fartyg.

Examensarbetet finns att ladda ner i digi-
tal version i verksamhetssystemetd.  

Internrevisions-
rapport 2015

KASTELLETLEDEN INVIGDES DEN 29 APRIL

Storbrand i ladugård stoppar färjetrafik
En fullt utvecklad brand i en ladugård 
gjorde att all trafik vid Kornhallsleden 
stängdes av under morgonen. Under 
morgonen fick räddningstjänsten larm 
om en brand i en ladugård. När de kom 
till platsen var byggnaden övertänd, men 
tömd på djur.”
SVT Nyheter Väst 25 april

”Renarna lämnar Holmön
De omkring 700 renarna som spende-
rat vintern på Holmön är på väg tillbaka 
till fastlandet. På onsdagsmorgonen gick 
det första lasset med färjan från ön.”
Västerbottens-Kuriren 13 april

”Från bifall till avslag om namn på Malmön
Efter protestlistor i den heta namndebat-
ten om Malmön och Bohus-Malmön har 
politiken svängt från bifall till avslag på 
ett medborgarförslag.Inför avgörandet i 
fullmäktige på torsdag kväll lutar det åt 
att medborgarförslaget avslås: ”Orts-
namnet är Malmön, vilket kommunen 
kommer att använda. I övrigt får var och 
en använda det namn som är ändamåls-
enligt” slår kommunstyrelsen fast.”
Bohusläningen 20 april

”Mindre färja vikarierar på Ivöleden 
Vägfärjan Karna togs ur trafik på tisda-
gen och har ersatts av en mindre färja på 
Ivöleden. Ersättningsfärjan tar bara åtta 
bilar så räkna med längre köer och vän-
tetid. Karna ska besiktigas och repare-
ras och beräknas inte vara tillbaka förrän 
den 29 april.”
Kristianstadsbladet 5 april

”Endast en färja till Visingsö
Färjan Braheborg har tagits ur trafik på 
grund av tekniska problem, uppger Tra-
fikverket. Christina Brahe som är den 
minsta färjan med en kapacitet på cirka 
15 bilar. 

– Vi har fått ersätta vår största färja 
som tar 35 bilar med den som är minst. 
Det gör att kapaciteten kraftigt mins-
kat och orsakat de här problemen, säger 
Jonny Ödeen, som är distriktschef på 
Trafikverket Färjerederiet.”
Jönköpings-Posten 4 april

”Och där kom det! Sms-et som vi väntat på
Nu går Färjan enligt tidtabell mellan Hå-
kansta-Norderön. Nu är det vår på riktigt!”
321an.se 31 mars

  Nu är vi igång med försälj-
ningen och de första annonskam-
panjerna är bokade. Först ut att 
boka sina annonsplatser är Salong 
Havspärlan och ICA Supermarket, 
båda är alerta Öckeröföretagare 
som vill synas på Hönöleden. 
– Jag har börjat jobba med en lis-
ta på runt hundra företag och har 
kontaktat ungefär en tredjedel av 
dem. Listan består av en bland-
ning av lokala, regionala och lokala 
företag och jag upplever ett stort 
intresse för vårt erbjudande från 
alla kategorier, säger Jan Öhlund, 
projektledare för projektet Reklam 
Ombord.  

Håkan Gustafsson tänker 
mer på sitt körsätt efter 
utbildningen i ecoship-
ping.. Foto: Kasper Dudzik

Första annonsörerna är klara

    
     

  V
år linfärja till

    Vaxholms kastell

Trafikverket Färjerederiet
Statens fastighetsverk  

Vaxholms stad 

155
tusen sms med trafikinfo har 

rederiet skickat ut till våra prenu-
meranter under första kvartalet 

2016.

Få din löne- 
specifikation till 
din e-postlåda

  Visste du att du kan se och skriva 
ut dina e-lönespecifikation i Heroma 
självservice? Du kan också få specifi-
kationen skickad till din e-postlåda vid 
varje utbetalning. Välj om du vill ha 
den skickad till din privata e-post eller 
till trafikverksadressen.

I Heroma självservice kan du se, vi-
darebefordra och skriva ut dina e-löne-
specifikationer under fliken Personligt.

Heroma självservice > Personligt > 
E-lönespec

Om du vill att din e-lönespec ska 
skickas automatiskt varje månad ska 
du ange din adress under Namn & 
Adress och sedan bocka i rutan un-
der Personliga inställningar och klicka 
på Spara:

Heroma självservice > Personligt > 
Namn & Adress > Personliga inställ-
ningar.  

VÅRA RESENÄRER

  För att kunna ge bild av vem man når när 
man annonserar på våra vägfärjor har vi, med 
hjälp av mediebyrån Vizeum, tagit fram en be-
skrivning av våra resenärer. Att intresset för 
båtar och båtliv är stort bland resenärerna, 
kommer inte som en överraskning. Mer ovän-
tat är kanske det förhållandevis stora intres-
set för miljövänlig livsstil och bakning, bland 
de som regelbundet åker med färja. För den 
som är nyfiken och vill veta mer om resenärer, 
hittar ni hela beskrivningen på våra in-
formationssidor på 
den externa web-
ben (trafikverket.
se/reklamom-
bord).  

Jan Öhlund har sålt in reklamplats på Hönöleden. Foto: Gunnar Forsman 

Ett exempel på systematiskt återkommande 
brister som internrevisorerna tar upp är att 
deltagande på säkerhetsövningar inte alltid 
dokumenteras som de ska. Just denna delta-
gare är dock ett undantag. Foto: Christiaan Dirksen

  Trafikverkets ledningsgrupp har beslutat 
om nya värderingar för oss i Trafikverket. 
De nya värderingarna ska ta oss mot vår 
vision att alla kommer fram smidigt, grönt 
och tryggt. 
De nya värderingarna är:
– Pålitliga
– Engagerade
– Modiga
En arbetsgrupp kommer att ta  
fram en plan och verktyg för att  

jobba med Trafikverkets organisationskultur 
för att få igång dialogen kring värderingarna. 
Vad betyder det att vi har nya värderingar 
och vad menar vi med att vi är pålitliga, en-
gagerade och modiga?  

VÄRDERINGAR VISAR VÄGEN MOT VÅR VISION 

Pålitliga, engagerade och modiga!
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VI I REDERIET

För att upptäcka cancer kallas kvinnor 
regelbundet till cellprovtagningar och 
mammografi, så kallad screening. Män 
kallas inte till liknande provtagning för 
att hitta prostatacancer. För att bli testad 
krävs att mannen själv tar initiativ till ett 
PSA-prov, antingen för att man har någon 
form av problem, att man har sjukdomen 
i släkten och är orolig. Magnus Regnér, 
befälhavare på Ekeröleden, berättar att 
det är enkelt att testa sig.

– Det är inga konstigheter, PSA-testet 
är ett väldigt enkelt blodprov. För att få en 
remiss går man till läkaren på sin vård-
central och berättar att man vill testa sig. 
Och som anställd på Trafikverket får man 
dessutom ersättning för kostnaden, säger 
Magnus Regnér, befälhavare på Ekeröle-
den.

– Prostatacancer är den vanligaste 
cancerformen hos män och majoriteten 
anställda i rederiet är män, så jag vill bara 
tala om att möjligheten finns. Förr kun-
de en undersökning av prostatan vara en 
smärtsam upplevelse, men nu är det bara 
ett blodprov som behövs. När jag berättar 
för andra att jag testat mig säger de flesta 
att också har funderat på ett PSA-test, 
men som med så mycket annat så skjuter 
man på det och det blir inte av.  

Du får ersättning  
för PSA-prov

Läs mer:
1177 Vårdguiden, Socialstyrelsen, Prostata-

cancerförbundet och Cancerfonden

Om PSA-test och prostatacancer på internet: 
www.cancerfonden.se/om-cancer/psa-test

www.1177.se/Fakta-och-rad/ 
Undersokningar/PSA

Socialstyrelsens broschyr om PSA-prov: 
www.socialstyrelsen.se/publikatio-

ner2014/2014-8-4

www.prostatacancerforbundet.se

I Trafikverkets satsning på Instagram har 
medarbetare med olika yrken fått publi-
cera bilder varsin vecka på Trafikverkets 
konto. Vecka 16 var det Janne Börjesson, 
befälhavare på Nordöleden, som berät-
tade om arbete och vardag på färjeleden i 
bildform.

– Ibland får vi höra av resenärer att vi 
inget gör, då är det gôtt att få visa vad vi 
faktiskt gör.

Till en av bilderna berättar Janne om 
hur han omvände en arg resenär till att 
istället bli en vän. 
– Det där kommer med erfarenheten i 
jobbet, första åren kanske man tar åt sig 
mer när folk är arga, nu frågar jag istället 
om de vill ha kaffe.

Janne gillar att fotografera och delar gärna 
bilder i sociala medier, bland annat i grup-
pen ”Gula färjorna” på Facebook. 

Jobb och solnedgångar
– Det är ett bra sätt när man har vänner 

och kolleger i hela landet, då är det gôtt 
att slänga iväg en bild att man sitter och 
tittar på en solnedgång.

Han använder dels sin Iphone och dels 
en systemkamera, en Canon 500 D med 
ett fast 50 mm-objektiv. 

– Båda är bra på sitt sätt, det blir bättre 
bilder med systemkameran, men mobilen 
har man alltid med sig.

Favoritmotiv är de egna barnen, två poj-
kar och en flicka, 4, 10 och 12 år, men även 
båtar och då framförallt fiskebåtar, ett 
intresse som finns kvar sedan Janne själv 
var fiskare.

– Jag är ute ibland nu också, hjälper 
kompisar, det är en känsla man får på 
våren att man vill ut på havet.  

ERIKA ANDERSSON

Så får du ersättning:
Du får ersättning för PSA-prov, precis 
som du får för annan läkarvård, dock 
högst med 1 500 kronor per år. Så här gör 
du för att få ersättning:
– Spara kvittot
– Gå in i Heroma Självservice
– Registrera ditt utlägg via fliken För-
månsportal, skanna in ditt kvitto och 
bifoga med ansökan. Skriv ut blanketten.
– Fäst ditt kvitto på blanketten och skicka 
till Coor. Obs märk kuvertet med “Kvitton”!

Adress: 
Trafikverket 
Trafikverket/Coor 
“Kvitton” 
781 89 Borlänge
Ersättningen betalas ut tillsammans med 
din nästkommande lön.

PÅ FÄRJELEDEN

Janne Börjesson, befälhavare på Nordöleden, har funntis på Instagram sedan 2011. Under en vecka i april visade han upp sin vardag på Trafikverkets 
Instagram-konto. Foto: Kasper Dudzik 

Fakta   Prostata och  
    prostatacancer

Prostatan är en körtel som producerar sädes- 
vätska. Hos nästan alla män över 50 år för-
storas den inre delen av prostata som om-
sluter urinröret. Det kallas godartad  
prostataförstoring och har ingenting med 
cancer att göra. De flesta märker knappt av 
denna förstoring, men en del får problem 
när de ska kissa.

Prostatacancer är den vanligaste cancer-
formen i Sverige och drabbar cirka 10000 
män per år och utgör 30 procent av cancer-
fallen hos män. Sjukdomen är vanligast hos 
äldre män och sällsynt före 50 års ålder.  
Orsakerna är inte klarlagda, men cirka 10 
procent av prostatacancerfallen är ärftliga.

 Prostatacancer 
är den vanligaste 
cancerformen hos 
män och majorite-
ten anställda i rede-
riet är män, så jag 
vill bara tala om att 
möjligheten finns”


