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Nu är hon framme vid målet i USA, Draken 
Harald Hårfagre, världens största vikinga-
skepp. I fem månader har Draken varit på väg 
i vikingen Leif Erikssons kölvatten. Färden 
till USA har gått från Haugesund i Norge över 
Atlanten via Shetland, Färöarna, Island, Grön- 
land och Kanada och in i de Stora sjöarna. 
Under resan har skeppet angjort städer som 
Toronto, Chicago och New York.

Långskeppet Draken Harald Hårfagre är en 
modern tolkning av skepp från vikingatiden, 
med bland annat Gokstad-skeppet som fö-
rebild. Gokstad-skeppet byggdes i slutet av 
800-talet och hittades under en utgrävning 
1880, det rekonstruerades och finns nu ut-
ställt i museet Vikingskipshuset i Oslo.

Drakens drygt 30 starka man besättningen 
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Hallå! SJÖvägen är Färjerederiets interntidning!  
Ta med dig ditt eget exemplar av SJÖvägen hem 
och läs! 

kom från tio olika länder och kapten var 
svensken Björn Ahlander. Ombord har besät-
tningen turats om att jobba och sova i skift. 
På däck fanns ett tält med plats för 16 sjöfa-
rare åt gången. Dygnet indelades enligt ett 
tvåvaktssystem där fyra timmars arbete var-
vades med fyra timmars vila. All mat lagades 
på däck, under däck fanns endast ballast och 
matförråd.

Nu är årets expedition avslutad och Draken 
har sin vinterhamn i Mystic Seaport i Con-
necticut. 

Läs mer om Draken Harald Hårfagre på  
expeditionens webbplats: 
drakenexpeditionamerica.com. 

Fakta  Draken Harald Hårfagre

Längd: 35 meter 
Bredd: 8 meter 
Vikt: 100 ton 
260 kvadratmeter sidensegel

Harald Hårfagre (svenska: Harald Hårfager) 
levde omkring 850-933. Han enade Norge 
och blev landets förste regent.

Leif Eriksson levde omkring 970-1020 och 
var sjöfarare och upptäcktsresande. Han 
var sannolikt den förste europé som land-
steg i Nordamerika. 

Källa: Wikipedia 
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NU STARTAR REDERIETS
Ledningssystem

OMORGANISATION
På Östkusten

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

INNEHÅLL

på Tynningöleden

Bästa medarbetare, den färgsprakande 
hösten gör nu sitt intåg. En fantastisk 
höst med sol och klar luft, men nu bör-
jar temperaturen falla och nätterna blir 
längre och kallare.

Budget och verksamhetsplanering är 
i full gång och snart ska vi kunna sia in i 
2017 om det nu går som planerat.

Vi har just avslutat en helt fantas-
tisk säsong med linfärjan i Vaxholm, 
som publikmässigt blivit en dunder-
succé. Jag vill tacka alla som bidragit. 

Nu ska vi utvär-
dera och titta 
på förbättringar 
inför kommande 
säsong. Vi tittar 
också på möjlig-
heterna till året-

runttrafik, men det är egentligen inte 
rederiet som gör det, utan våra upp-
dragsgivare, Vaxholms stad och Sta-
tens fastighetsverk.

Den dagliga verksamheten fungerar 
som vanligt bra och det är tack vare 
att alla ni ombord som ser till att det 
fungerar.
Strategisk vill vi utveckla hela rederiet 
och det som i första hand hindrar oss 
när det gäller utökad färjetrafik är ton-
nagebristen, 2017 ska lätta något på 
den bördan då vi förväntar oss ett ny-
bygge, men det räcker inte om vi ska 
kunna marknadsföra nya leder och ut-
ökad trafik.

I väntan på tonnage försöker vi ut-
veckla andra delar av rederiet, utbild-
ningarna på Kastellet har blivit fler och 
kanske ”skarpare”, de externa kunder-
na har blivit fler och där finns fortfa-
rande potential.  Fridhems varv behö-
ver fler ben att stå på för att nå högre 
affärsmässighet och där pågår ett ar-
bete med beredskapsmaterial som vi 
skulle vilja utveckla. 

Lev väl och kör försiktigt! 

Anna Hjortholt är en av rederiets 
tre nyabemanningsplanerare. 
Foto: Erika Andersson .

 3 Tynningöleden övade kollision och grund 
  stötning

 5 Tre distrikt blir fyra

 6 Sjöloggen Öppet API, enkäter och cyklister

 7 Utkiken läst, sett och hört om rederiet

 8 Nu startar ledningssystemet

 9 Tre nya bemanningsplanerare

 10 En bro till Pannkakan

 11 Syns reklamen på färjorna?

 12 På Sluttampen Moderna vikingar  
  i västerled

Vi utvärderar och 
blickar framåt

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. Ansva-
rig utgivare: Ingrid Jarnryd. Redaktör: Erika Andersson. Medverkande i detta nummer: Christiaan 
Dirksen, Jan Öhlund, Erik Olsson, Birgitta Arnerup-Cooper, Annica Gustafsson, Ingrid Jarnryd.  
Design och layout: Form och event, Trafikverket. Tryck: Ineko. Omslagsbild: Johan Forsberg Foto: 
Erika Andersson. Mejla sjovagen@trafikverket.se. SJÖvägen skickas till dig som är anställd i Färje-
rederiet. ISSN: 2001-4503

 

ANDERS WERNER
REDERICHEF

”Genom annonserna 
har jag fått kontakt  
med minst ett företag  
i veckan”

Säkerhetsövning 
Rederiets tidtabellsdatabas finns 
nu som öppet API för dem som vill 
utveckla en egen app.

9

Den 15 september genomförde Tyn- 
ningöledens medarbetare en sjöräd-
dningsövning tillsammans med bland 
andra personal från räddningstjän-
sten, Kustbevakningen och Sjöfarts-
verket.
Initiativtagare och övningsledare var Johan 
Forsberg, befälhavare på Tynningöleden.

– Men det är många som varit med och 
jobbat med planeringen inför övningen, 
främst Mikael Lager, övningssamordnare, 
Sjöfartsverket, men också representanter 
från bland andra räddningstjänsten, sjuk-
vård, polis och Kustbevakningen, säger 
Johan Forsberg.

– Från början ville jag att vi skulle göra 

en säkerhetsövning i is, i januari, men det 
var inte praktiskt möjligt så det fick bli en 
torrspelsövning då istället.

Efter torrövningen bestämde parterna 
att genomföra säkerhetsövningen i prak-
tiken med samma scenario i september. 
Under året har parterna haft fem möten 
för att planera och samordna övningen. 

Scenariot i övningen på Tynningöleden 
var att befälhavaren på färjan Linea för-
gäves försökt undvika en kollision med en 
fritidsbåt och sedan gick på grund. Fri-
tidsbåten sjönk och flera personer hamna-
de i vattnet. I samband med olyckan blev 
befälhavaren chockad och förvirrad och 
det ledde i sin tur till att inga utrop gjor-

des och passagerarna ombord fick inte 
fick någon information om vad som skett.

Johan är inte nöjd med hur övningen 
förlöpte:

– Det gick inte riktigt som planerat 
och räddningsarbetet blev kaosartat när 

befälhavaren inte 
kunde agera. Men 
jag tycker samti-
digt att vi har lärt 
oss jättemycket av 
alla misstag och 

det är bra. På övningar brukar vi plocka 
upp folk ur vattnet och lösa ut livflottar, 
det kan vi. Men vi kan inte kommunika-
tion, och det behöver vi öva mycket mer. 
Till exempel var det oklart hur många 

”En helt fanta- 
stisk säsong 
med linfärjan  
i Vaxholm”

6
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VI I REDERIET

”Vi har lärt oss 
jättemycket av 
alla misstag 
och det är bra”
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VI I REDERIET

Tre distrikt  
blir fyra

som fanns i vattnet och tog det väldigt 
lång tid innan det kom fram att det fanns 
en skadad medarbetare i maskinrummet 
och en passagerare med hjärtinfarkt fick 
ingen hjälp.

Peter Sörensson, rederiets DP, vill också 
framhålla vikten av kommunikation.

– Att passagerare får information är 
otroligt viktigt, får människor inte veta 
vad som händer blir de rädda och oroliga 
och det märktes tydligt i den här övningen.

Mikael Lager, Sjöfartsverkets övnings-
samordnare för stockholmsregionen, 
framhåller hur viktigt det är med nog-
grann planering inför en övning är och att 
man är klar över vilken målsättning man 
har med att öva.

– Man måste veta varför man övar, 
vad och med vem och sedan utvärde-
ra övningen genom att ställa frågor som 
”vad hände och vad kan vi förbättra?” 
Övningen är ett instrument som ska 
användas för att höja kompetensnivån i 
organisationen, säger Mikael Lager.

– Även efter en övning kan scenariot 
användas internt i organisationen för att 
diskutera igenom vad man hade gjort och 
hur man hade agerat under de förutsätt-
ningarna som rådde.

I mitten av oktober ska representanter 
för övningens parter träffas igen och gå 
igenom övningen och innan det mötet är 
det svårt att överblicka resultatet. Mikael 
Lager inväntar svar på en utvärdering 
som han alltid skickar ut efter en övning.

Frågan: ”Fick du information i god tid 
om övningen?” är alltid med.

– Det som var bra med den här övning-
en var bland annat att vi fick testa sam-
bandet och samarbetet mellan de olika 
enheterna och att vi fick testa hur ytorna 
vid Lagnö brygga fungerar som uppsam-
lingsplats.  

TEXT OCH FOTO: ERIKA ANDERSSON 

Inför övning  Att tänka på

n Börja planeringen i väldigt god tid.
n Alla som deltar i övningen bör vara 
klar över sin roll.
n Bra om besättningen får möjlighet att 
diskutera igenom scenariot innan och få 
en antydan om vad som ska hända un-
der övningen.
n Inlevelse är viktigt för att få känslan 
av att det är på riktigt.
n Var inte för många på bryggan.
n Öva kommunikation. 

Johan Forsberg

Det kommer att ske förändringar i rede-
riets organisation bland distrikten på 
östkusten. En ny DC kommer att rekry-
teras istället för en ny poolchef och tre 
av ostkustens distrikt ombildas och blir 
fyra. Det nya distriktet heter Uppland 
och kommer att bestå av Gräsöleden och 
Ljusteröleden och för närvarande kom-
mer färjorna Merkurius, Svea, Jupiter och 
Veronica att tillhöra distriktet. De som 
nu arbetar i ostkustpoolen kommer har 
erbjudits att komma med önskemål om 
placering och så långt det är möjligt kom-
mer dessa önskemål att tillgodoses. Där-
med kommer poolpersonalen framöver 
att tillhöra något distrikt inom poolens 
upptagningsområde.

– Vi gör den här förändringen för att 
renodla organisationen samtidigt som vi 
lyckas jämna ut och få ner den stora per-
sonalnumerären i vissa distrikt. 

Rekrytering av distriktchef för det nya 
distriktet har påbörjats och sker genom 
både intern och externt annonsering.

– Den nya chefen får i sin tur vara med 
och rekrytera en distrikttekniker. Mål-
sättningen är att ombildningen ska träda 
kraft vid årsskiftet. Min förhoppning är 
att vi kan ha en färdig budget för det nya 
distriktet klar till dess, säger Margus 
Pöldma, operativ chef.

Främst är det medarbetarna i pool Öst 
som påverkas av förändringarna och de 
informerades om den nya organisationen 
vid en APT den 4 oktober. 

Distrikten efter ombildningen

Uppland 
Gräsöleden och Ljusteröleden. 

Norra Roslagen 
Furusundsleden och Blidöleden. Gulli tillförs 
och placeras på Ljusteröleden med möjlighet 
att disponeras som andrafärja på Furusund 
då hon inte är bokad reservfärja.

Södra Roslagen 
Vaxholmsleden, Oxdjupsleden och Tyn-
ningöleden.

Stockholm 
Ekeröleden och Kastelletleden.
Andra distrikt som berörs är Mälaren, Mel-
lansverige, Norra Östersjön och Vättern ge-
nom att omfördelning av poolpersonal kom-
mer att ske.

Polisens översiktsbild på läget på olycksplatsen.

DP Peter Sörensson och Johan Forsberg på Lineas brygga. I bakgrunden 
syns Nils Brandberg.

Motorman/matros Björn Wahlsberg och polisen 
inväntar ett fartyg som ska evakuera passagerare.

Mikael Lager, Sjöfartsverket, är lots och har 
arbetat i 17 år som sjöräddningssamordnare. 
Övning Linea blev ett av hans sista uppdrag, 
nu går han i pension. 

Den skadade personen, spelad av Mikael Wikström, 
har fått hjälp upp från i det rökfyllda maskinrummet.
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  Färjerederiets internstyrelse har möten 
fyra gånger per år. Ett av årets möte för-
läggs alltid i verksamheten och i år besökte 
styrelsen Ivöleden. Under besöket berätta-
de distriktchef Lars Salmi och befälhavarna 
Håkan Färm och Peter Ahlstedt om verksam-
heten på färjleden och om dess historia.  

På bilden ses internstyrelsens ledamöter 
framför färjan Karna, från vänster Peter Sun-
dahl, Saco, Åke Ottosson, Seko, Anders 
Werner, Mats Rosin, Johan Franson, Klas-
Ove Kindlund, ST, Bo Vikström, ordförande, 
och Håkan Wennerström.  

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  Gotland 360 är ett cykellopp utan tidtag-
ning som körs en helg varje år, med start och 
mål i Visby. För de deltagare som vill smyg-
starta lite så körs Fårörundan dagen innan. 

Fredagen den 9 september fylldes färjan 
mot Fårö med 210 förväntansfulla  
cyklister som ville ta sig över till ön för att 
cykla 7,5 mil.  

Internstyrelsen på Ivöleden

”Bidrag räddar färjan från miljonförluster
Färjeleden till Slagsta lider av återkom-
mande miljonunderskott, men den är 
samtidigt strategiskt viktig för Storstock-
holm. Nu får leden statligt miljonstöd. 
Ekeröleden mellan Jungfrusund och 
Slagsta har en för allmänheten mycket 
betydelsefull placering. Om något skulle 
hända med exempelvis Essingeleden kan 
trafiken ledas om via Mälaröarna och 
färjan. Leden är därför regionalt viktig 
och bör vara berättigad till statsbidrag, 
vilket Trafikverket och Ekerö kommun 
har diskuterat i flera år.
Nu har Trafikverket till slut lämnat ett 
besked: Ekerö kommun får 1,5 miljoner 
kronor i årligt driftbidrag för färjeleden, 
skriver Trafikverkets regionchef Helena 
Sundberg i ett mejl till Ekerö kommun.”
Mälarö Tidning 29 september

”Dykare på plats vid färjelägen
Den som sett mystiska grodmän vid fär-
jelägena i Öregrund och Gräsö den se-
naste tiden behöver inte längre undra 
vad som sker. Det är Stockholm ham-
nentreprenad som med dykare utför 
konstruktionsarbeten under vattnet, på 
uppdrag av Trafikverket.
– Vi gör undervattensgjutningar och för-
stärkningar av plattorna, precis där fär-
jorna lägger till säger Ulf Lorbeck som 
är platschef vid Stockholm hamnentre-
prenad.”
Upsala Nya Tidning 9 september

”Monsterfärja kan kapa kön till Fårö
Nu planerar Trafikverkets färjerederi att 
sätta in en dubbelt så stor färja till nästa 
säsong. Under juli transporterade Fårö-
färjorna 117 000 personbilar, 2 000 fler 
än under juli 2015. Även under juni i år 
var trafiken högre, 55 000 fordon jämfört 
med 54 000 i fjol. Det stora trycket i juli 
skapar problem, som förstärks av att an-
talet husbilar och husvagnar ökat. De gör 
att lossning och lastning tar längre tid.”
Gotlands Allehanda 3 september

”Linfärjan en succé” – trots ett dussin 
allvarliga incidenter
– Vi får många uppskattande kommen-
tarer från passagerare som tycker att 
det är oerhört positivt med en miljövän-
lig färja i den här skärgårdsmiljön. Och 
färjan har också inneburit ett rejält upp-
sving för antalet besökare till kastellet, 
som väckts till nytt liv tack vare den öka-
de tillgängligheten, säger Ingrid Jarnryd.”
Skärgården 2 september

  Färjerederiet har valt att utveckla sin tidta-
bellsdatabas med ett öppet API. Förkortningen 
API står för application programming interface 
och beskriver ett strukturerat sätt att komma åt 
data i ett system. Med detta API kan man häm-
ta information om aktuella trafikavvikelser, tid-
tabeller för en specifik led, dag eller period med 
mera.

Ett API gör det enklare för dem som vill in-
tegrera Färjerederiets tidtabell med sina egna 
tjänster i en app eller någon annan digital tjänst.

Den som vill använda API:et måste skapa ett 
konto och godkänna användarvillkoren.

Här finns rederiets öppna API:
https://developer.farja.se/api  
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App, app, app! 
Färjerederiets öppna API

BRAHEBORG PÅ LAND

  För de yngre som inte kan få nog av färjor 
finns Braheborg i karusellversion på Leklandet 
på Visingsö. Här är det Love Kalmér som tar en 
åktur. Love är barnbarn till Robert Kalmér som 
tidigare arbetat i Färjerederiet. 

Full rulle mot Fårö

Hur återhämtar du 
dig efter jobbet? 

  I slutet av oktober kommer alla 
medarbetare i Trafikverket att få en 
enkät via mejl. Undersökningen görs 
av Trafikverket och högskolan i Gävle 
tillsammans och handlar om arbets-
livet och hur vi återhämtar oss och 
syftet är att minska ohälsan. Enkäten 
besvaras anonymt, men dina svar är 
viktiga för den fortsatta forskningen. 

Trafikverkets medarbetare har de se-
naste åren haft en ökande sjukfrånvaro 
och stress är en av de främsta orsaker-
na till ohälsan. Bristfällig återhämtning 
kan vara en orsak till ökningen av sjuk-
frånvaron, och det är en tendens som 
finns i samhället i stort. Inom forsk-
ningen i dag vet man att återhämtning 
är viktig och att ständig nåbarhet och 
skiftarbete är riskfaktorer.

Trafikverket ska nu, tillsammans 
med högskolan i Gävle, undersöka 
både flexibla och schemalagda arbe-
ten ur ett hälsoperspektiv med den 
gemensamma nämnaren återhämt-
ning. Detta gör man i två forsknings-
projekt, ”Flexibelt arbete-hälsofräm-
jande interventioner för en hållbar 
digitalisering” samt ”Hälsofrämjande 
återhämtningsmönster i schemalagda 
arbeten”.

Den operativa delen av Färjerederiet 
kommer att delta i projektet som berör 
schemalagda arbeten och administra-
tionen deltar gällande flexibelt arbete. 

Under sommaren besökte forskare 
från projektet vår verksamhet både 
på lingående och frigående färjor. Syf-
tet var att få så bra frågeställningar 
som möjligt i enkäten. Jag och huvud-
skyddsombudet Tomas Simonsson 
har ingått i en referensgrupp och gett 
synpunkter på enkätens utformning 
när det gäller sjöfart och skiftarbete. 
Nästa steg i projektet är enkäten som 
skickas ut den 25 oktober.

Enkäten är väldigt viktig för att få 
ett så representativt resultat som 
möjligt och jag hoppas att du som 
medarbetare tar dig tid att svara på 
enkäten. Resultatet kommer att bli ett 
viktigt stöd som hjälper rederiet och 
Trafikverket att förstå vilka insatser 
som behövs för att minska ohälsan.  

CAROLINE ANDRÉ, HR-PARTNER  

Rederiets webbplats är anpassad för alla typer av 
plattformar. Den som surfar in med smartmobil  
sparar bara adressen som ett bokmärke på sin 
skärm. Då fungerar sajten precis som en app.

98 608
personresor gjordes på Kastellet-

leden under premiärsäsongen  
29 april–2 oktober

ENKÄT OM MÅL OCH RESULTAT

  Nu genomför Trafikverket en uppföljande 
undersökning bland medarbetare om Tra-
fikverkets mål- och resultatarbete. Bakgrun-
den är att resultatet i förra årets medarbetar-
undersökning visade att många medarbetare 
inte upplever sig ha tydliga mål för sitt arbe-
te, att arbetet inte följs upp eller att man inte 
får konstruktiv feedback av sin chef. Många 
såg inte heller en tydlig koppling till hur det 
egna arbetet bidrar till gruppens mål.

Undersökningen görs via en kort enkät 
som skickats ut via mejl. Det är företaget 
Markör som genomför undersökningen för 
Trafikverket.  

AUTOMATISK HÄNVISNING AV 
010-NUMRET TAS BORT

  Den automatiska telefonhänvisningen av 
010-numret som är kopplad aktiviteter och 
inbokade möten i Outlook tas bort som obli-
gatorisk funktion från och med den 25 okto-
ber 2016. Det innebär att alla medarbetare 
åter ska hänvisa sitt 010-nummer på egen 
hand.  
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AUGUSTI
Pernilla Tollesson befälhavare lin, Lyrleden

SEPTEMBER
Olof Svenungsson befälhavare fri,  
Ekeröleden
Dennis Hjalmarsson befälhavare fri,  
Ljusteröleden
Anders Larsson motorman/matros  
Fårösundsleden
Henric Karlsson befälhavare fri,  
Visingsöleden
Emil Carlsson motorman/matros,  
Björköleden

OKTOBER
Anders Werkander befälhavare fri,  
Fårösundsleden
Marie Hallén befälhavare fri, Blidöleden
Jonas Lagerbäck befälhavare fri, Blidöleden
Lars Antonsson befälhavare fri, Aspöleden

TILLSVIDAREANSTÄLLDA

PENSION

31 oktober
Kjell Pettersson motorman/matros,  
Ekeröleden
Sverker Engqvist motorman/matros,  
Furusundsleden

30 november
Mats Persäng befälhavare lin,  
Ängöleden

GRATTIS!

60 år
26 oktober 
Bengt Arne Johansson befälhavare fri,  
Gullmarsleden
24 november 
Göran Johansson befälhavare lin,  
Bolmsöleden
50 år 
15 november 
Mikael Ingemansson  
rederiingenjör, Teknikavdelningen
28 november 
Thomas Lübstorf  
motorman/matros, 
Skenäsleden

Nya bemanningsplanerare

VI I REDERIET VI I REDERIET

Nu startar ledningssystemet! 
Sedan den 1 september arbetar tre nya 
bemanningsplanerare på HR-avdelning-
en. Anna Hjortholt och Lars Petter Holm 
är två helt nya ansikten i organisationen, 
medan Robert Berntsson har arbetat i 
Färjerederiet i 14 år, som befälhavare på 
Svanesundsleden.

Anna och Lars Petter har båda arbetat 
med liknande arbetsuppgifter tidigare, 
Anna kommer närmast från en tjänst på 
Securitas och Lars Petter arbetade senast 
på Flytoget i Norge, ett snabbtåg som går 
mellan flygplatsen Gardemoen och Oslo 
centralstation samt Drammen.

Sjövägen ställde frågan ”Vad var det som 
lockade med jobbet som bemanningspla-
nerare i Färjerederiet?” till Anna, Lars 
Petter och Robert:

Anna:
– Att efter lång tid i bevakningsbran-

schen få möjlighet att jobba med liknande 
uppgifter i en ny miljö. Jag ser fram emot 
utmaningarna som kommer med rollen 
som bemanningsplanerare.

Lars Petter:
– Jag har alltid gillat att jobba med 

människor och med logistik. Även om 
järnväg och färjor är olika områden, så 
finns det många utmaningar som är rätt 
lika. Jag bodde i Stockholm under 2005, 
och jag tycker det är väldigt kul att vara 
tillbaka!

Robert:
– Jag började som bemanningsplanera-

re för distrikt Orust 2013 och skötte detta 
vid sidan av befälhavarjobbet på Svane-
sundsleden fram tills hösten 2015. Så jag 
blev intresserad av jobbet bemannings-
planerare på den vägen. Sedan så tycker 
jag jobbet är kul och utmanande.

Carina Nordlund och David Olby Sköld 
är kvar som bemanningsplanerare och 
totalt är det nu fem personer som arbe-
tar med bemanningsplanering i rederiet: 
Anna Hjortholt, Carina Nordlund, David 
Olby Sköld, Lars Petter Holm och Robert 
Berntsson.  

TEXT OCH FOTO: ERIKA ANDERSSON

Färjerederiets nya bemanningsplanerare, från vänster: Lars Petter Holm, Robert Berntsson och Anna Hjortholt.

Kontaktpersoner

Anna Hjortholt: Vaxholmsleden, Oxdjupsle-
den, Ljusteröleden, Blidöleden, Furusundsle-
den och Gräsöleden.  
Carina Nordlund: Hönöleden, Nordöleden 
och Björköleden.  
David Olby Sköld: Ekeröleden, Tynningöle-
den, Skanssundsleden och Visingsöleden.  
Lars Petter Holm: Skenäsleden, Vinöleden, 
Arnöleden, Adelsöleden och Stegeborgsleden.  
Robert Berntsson: Svanesundsleden, Gull-
marsleden, Bohus-Malmönleden, Hamburg-
sundsleden, Ängöleden, Malöleden, Lyrle-
den, Kornhallsleden och Kastelletleden.

Här pågår test av det nya ledningssystemet. Bedömningen testgruppen gjorde var att det är tillräckligt bra för att kunna fungera i skarpt läge för dig som jobbar 
ombord. Och så fortsätter arbetet under hösten och vintern för att komplettera och bygga vidare på FLS. Från vänster: Marie Karlsson, Nils Olofsson, Anders 
Nordqvist, Magnus Gislason, Sara Kullgren och Peter Sörensson. Foto: Ingrid Jarnryd

Starten för Färjerederiets LedningsSys-
tem, FLS, har skjutits fram några gånger, 
men nu pågår ett intensivt arbete och i 
oktober är det meningen att FLS, ska vara 
i bruk.

VHS, vår digitala verksamhetshandbok, 
måste bytas ut. Nya lagkrav kräver ett 
processbaserat arbetssätt som inte stöds 
av den gamla programvaran i Sharepoint. 
Det gamla systemet räcker inte heller 
till för våra omfattande listor. Dessut-
om har Microsoft slutat med support på 
den nuvarande programvaran, den är för 
gammal. Hela Trafikverket måste byta.

Trafikverket har dock skjutit upp sin 
flytt av arbetsrum och införande av Sha-
repoint 2013. Det gäller inte Färjerederiet.

– Fördelarna med det nya är att det är 
mer verksamhetsanpassat, sökbarheten är 
mycket bättre och att vi har ett helhets-
tänk på ett annat sätt än vi hade i vårt 
gamla system, säger rederiets projektle-
dare Gunnar Lindquist.

Vad är nytt i systemet FLS?
– Det blir enklare att hitta information. 

Dokument och information som rör fär-
jan finns på sidan för färjan. Denna tanke 

genomsyrar alla sidor i FLS. Det finns pro- 
cesser för uppgifter vi gör ofta, som 
Bemanna, Genomföra underhåll, Genom-
föra varvsbesök, Hantera projekt och Flyt-
ta färjor. Vi bygger kontinuerligt vidare 
med fler processer, förklarar Gunnar.

Hanteringen av de system vi använder 
dagligen, exempelvis avvikelsesystemet, 
kommer att göras på i princip samma sätt 
som idag. 
Hur har arbetet med det nya fungerat så här 
långt? Vad har varit bra och mindre bra?

– De saker vi själva har kunnat styra 
över har fungerat bra och vi håller på att 
finputsa på detaljer i nuläget. På grund av 
att externa aktiviteter, som vi har varit 
beroende av, har blivit försenade, har 
även vår lansering förskjutits.

– Den lösning vi fick presenterad, för att 
hantera stora datamängder i våra listor, 
visade sig inte vara tekniskt genomförbar. 
Detta framkom tyvärr i ett väldigt sent 
skede i projektet, svarar Gunnar.
Vad säger Trafikverkets IT-funktion CF IT 
om detta?

– CFIT har sedan en tid tillbaka tillsatt 
en projektledare som kompletterar den 
projektledning Färjerederiet har. Projekt-

ledaren från CFIT driver arbetet framåt 
mot en lansering parallellt som han han-
terar tilläggsbeställningar och nya öns-
kemål från Färjerederiet för kommande 
releaser, säger Johan Westberg, teknisk 
förvaltningsledare.
Hur tycker du att samarbetet mellan Färje-
rederiet och Trafikverket IT fungerar?

– Jag har haft förmånen att arbeta med 
Färjerederiet i tre år och vi har utvecklat 
vårt samarbete mycket bra! 

– Vi har effektiviserat och arbetat ige-
nom de leveranser som Färjerederiet 
köper av CFIT vilket har sänkt rederiets 
IT-kostnader med betydande belopp.

– Nu skapar vi en framförhållning i de 
projekt som Färjerederiet avser att sjö-
sätta framöver och som kommer att kräva 
resurser från CFIT så vi hanterar resurs-
behovet på samma sätt som vi gör för Tra-
fikverkets övriga verksamhetsområden, 
säger Johan Westberg. 

En länk till Färjerederiets ledningssystem 
finns på Trafikverkets intranät, under 
Arbetssätt > Separata ledningssystem.  

INGRID JARNRYD

  SJÖV
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Färjerederiet har sett till att Pannkakan, 
en ö vid Deje, i Värmland, nu blir möjlig 
att nå för skogsmaskiner och timmer-
transporter. 

På endast fyra dagar byggde sex medar-
betare från distrikt Väst en 90 meter lång 
och 7,5 meter bred bro. Bron består av 45 
stycken pontoner som ligger tre i bredd 
och kan bära upp till 60 ton. 

Trafikverket förfogar nu över mycket 
av det material Försvarsmakten tidigare 
hade, och major Rikard Larsson från Göta 
ingenjörregemente (Ing. 2) i Eksjö fung-
erade som konsult i brobygget. Han tyck-
er att det har varit lätt att ha befälet över 
färjepersonalen.

-De har kunskap om vatten och ström-
mar, säger Rikard Larsson. 

Och det är kunskaper man behöver ha, 
Klarälven är en mäktig älv. Som tur är har 
sommaren varit regnfattig och den stora 
dammen i Höljes tappar inte mycket, men 
ändå strömmar älven ganska kraftigt.  För 
att klara vattentrycket har bron stävpon-

toner motströms och det finns även en så 
kallad dynamometer som ständigt mäter 
vilka påfrestningar bron utsätts för. Blir 
strömmarna för kraftiga stängs bron av 
för trafik. 

Ansvarig och sammanhållande för hela 
projektet var Rolf Nilsson chef Fridhems 
varv. Det var inget litet projekt att hålla 
ihop, inte minst har det gällt att samordna 
så att allt material funnits på plats i rätt 
tid, omkring 14 långtradare har fraktat 
pontoner, hjullastare och annat till Deje. 
Även lokala maskiner och fordon deltog i 
brobygget.

Varför bygger man då en tillfällig bro till 
ön Pannkakan? Jo, den främsta anled-
ningen är den vitryggiga hackspetten. 
Genom att ta bort barrskogen på ön, gyn-
nas den akututrotningshotade hackspet-
ten, enligt Naturskyddsföreningen finns 
det kanske endast ett fåtal häckande par 
kvar i Sverige. Dessvärre är det inte bara 
fåglarna som gynnas av ökad lövskog utan 
även myggen. Forshaga kommun har tidi-

Då och då får jag frågan: ”Är det verkligen 
någon som ser reklamen på våra färjor?” 
och svaret är ett entydigt ”ja”. Att det 
fungerar märkte jag tidigt, för sedan i 
våras har vi haft annonser på temat ”Vill 
du synas här?” på några av våra leder. 
Genom annonserna har jag fått kontakt 
med minst ett företag i veckan, och de som 
hör av sig och hänvisar till våra affischer. 
Men inom annonsförsäljning är det inte tro-
värdigt att använda sig själv som referens. 
Därför är det värdefullt när kunder hör av 
sig och delar med sig av sina resultat.

En av våra återkommande annonsörer 
är salong Havspärlan på Öckerö. Malin 
Persson som driver salongen, har i två 
omgångar annonserat på Hönöledens far-
tyg. Hon planerar nu för sin tredje period 
och i samband med det berättar hon att 
hon fått ett antal nya kunder tack vare 
sin annonsering och att både gamla och 
nya kunder kommenterar och ger hennes 
reklam beröm. 

En annan nöjd kund är Mats Salomons-
son. Han driver företaget Bumlingen som 
sysslar med spräckning av berg och sten, 
med metoder som används på ställen där 
det inte lämpar sig att spränga på det tra-
ditionella sättet. Bumlingen testade att 
annonsera på Ekeröleden under en månad 
i sommar. Trots en relativt kort testpe-
riod, vet Mats att det gett minst ett jobb 
eftersom beställaren hänvisade till affi-
scheringen i samband med beställningen. 
– Jag är väldigt nöjd med resultatet. Det 
är inte ofta man gör en reklaminvestering 
som lönar sig så snabbt, säger Mats. 

Ytterligare ett företag som ser tydliga 
resultat av sin färjereklam är Maritid, som 
ligger bakom appen Tidtabellen som vi skri-
vit om tidigare i Sjövägen. Appen lanserades 
i mitten av januari men började marknads-
föras i mitten av juni, då huvudsakligen i 
form av annonsering på våra färjor.  
– Innan vi drog igång annonseringen 
hade vi strax under två nedladdningar 
per dag av vår app, främst då från vänner, 
bekanta och andra som hört talas om oss. 
Efter att vår annonsering startade har vi 
haft i snitt 25 nedladdningar per dag, och 

då är siffrorna rensade från de nedladd-
ningstoppar som artiklar i lokala tidning-
ar gett, berättar Carl Pike som är en av 
initiativtagarna till appen.   

För oss som säljer reklamplatser blir allt 
så mycket lättare om kunderna känner 
att annonseringen ger resultat. Men det 
är svårt att mäta vad annonsering ger och 
konsumenterna berättar sällan att de sett 
ett företags reklam. Men när det väl hän-

Janne Öhlund, projektledare för rederiets reklamförsäljning är övertygad 
om att reklamsatsningen kan bli lönsam för både oss och våra kunder.  
Foto: Erika Andersson

VÅRA AFFÄRERVÅRA AFFÄRER

der är det en tydlig kvittens på att annon-
seringen fungerat. Att tre, av tolv företag 
som bokat reklamplats under vårens test-
försäljning, hör av sig och vittnar om sina 
resultat, överträffar mina förväntningar 
med råge och stärker mig i min övertygel-
se att det går att göra en lönsam reklamaf-
fär runt Färjerederiets verksamhet.

Vi syns! (som vi brukar säja inom 
annonsförsäljning). 
JAN ÖHLUND, PROJEKTLEDARE REKLAM OMBORD

De som byggde: Christopher Wänerbris, Sund-
Jarenleden, Hans Carlsson, Högsäterleden, Rikard 
Larsson, major Ing 2 Eksjö, Martin Boman, Korn-
hallsleden, Rolf Nilsson, Fridhems varv, Peter Gra-
nat, Kornhallsleden, och Kåre Emilsson, Sund-Jaren-
leden. 

Marsch Pannkaka!  
- Färjerederiet byggde bro

gare ansökt om att få bespruta områden 
nära Deje där myggplågan varit närmast 
olidlig men fått nej. Så även om många 
Dejebor med intresse följer brobygget 
har man delade känslor om anledning till 
det.  
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Fungerar det verkligen att  
annonsera på våra fartyg?

Pannkakan  
är ett naturreservat som  

ligger i södra änden av Deje, 
ett delta mellan Klarälven 

och sjön Lusten. Naturreser-
vatet bildades 1983 och  

omfattar 122 hektar.


