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Det dräller av låtar och visor som handlar 
om hav och sjömän. En som bidragit med ett 
stort antal melodier om sjömanslivet är Evert 
Taube, som bland annat ju var kompositör och 
textförfattare. Att havet var ett centralt tema 
i hans diktning är kanske inte så konstigt, när 
han föddes bodde familjen på Vinga, utan-
för Göteborg. Fadern, sjökaptenen Carl Gun-
nar Taube var fyrvaktare på Vinga och där 
tillbringade Evert sina första fjorton år. En tid 
levde Taube ett bohemiskt liv i Stockholm, 
men fadern gav honom ett ultimatum: börja 
i internatskola eller gå till sjöss. Evert Taube 
valde sjön.

Många av Taubes visor tillhör den svenska 
visskatten: Så länge skutan kan gå, Balladen 
om briggen Bluebird, Calle Schewens vals, 
Inbjudan till Bohuslän och Möte i monsunen, 
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Evert Taube har skildrat sjömanslivet i många visor. Havet är centralt i hans diktning, kanske tack vare att han växte upp i Bohuslän och arbetade några år till 
sjöss. Foto: Mosphotos
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för att bara nämna några. Den som kan sin 
Evert Taube kan även hitta referenser till ho-
nom bland Färjerederiets fartyg, till exempel 
Fragancia och Maj på Malö.

En av Taubes återkommande figurer är sjö-
mannen Fritiof Andersson, en annan sjöman 
i visform är Axel Öman, men hans öde blev 
ett annat än Fritiofs som gick i land och fick 
åldras och dansa med yngre kvinnor. Axel 
svek sin svenska flickvän Maj och gifte sig 
med en annan, ”… for en dag till Paraguay, 
men kom ej tillbaka, han slöks utav en haj”. 
Så kan det gå trots att man har blå kavaj och 
mössan käckt på svaj. Upphovsmannen till 
Axel Öman, eller Skepp som mötas som ti-
teln lyder, heter Fred Winter (Sten Njurling), 
han skrev fler melodier om sjömän och sjöliv 

bland andra, Sista man på Skansen, Släckta 
fyrar och Ubåtsvalsen.

En av de mest kända sjömännen är förstås 
Jungman Jansson, visan om honom skrevs 
av diktaren Dan Andersson. Även Jungman 
Jansson varnas för frestelser i fjärran länder: 
”Kanske glömmer du din Stina för en sup i 
Jokohama”, fast i Dan Anderssons original-
version löd texten ”kanske glömmer du din 
Stina för ett fnask i Jokohama”, men texten 
ändrades då sången skulle spelas in på skiva. 
I senare tolkningar används oftare den ur-
sprungliga texten. Constantia, fartyget som 
Jungman Jansson mönstrade på, ska i verk-
ligheten varit namnet på Dan Anderssons 
grannes roddbåt. 

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

INNEHÅLL

I TEORI OCH PRAKTIK

Bästa medarbetare, januari har pas-
serat och vi har nästan lite vår i luften 
och även om det kan förbytas till vin-
ter, så känns det ändå fantastiskt att 
vara på rätt väg.

Verksamhetsmässigt har vi lagt 
2016 bakom oss och är nu en bit inne 
i 2017. På ekonomisidan har vi gjort 
bokslut, något som vår ekonomic-
hef berättar mer om, men jag vill ändå 
passa på och tacka er alla för ett väl 
genomfört 2016 och resultatet är gott. 
Ni har gjort ett bra jobb.

Vi har ett nytt trafikeringsavtal med 
Trafikverket för de närmaste fem åren 
som bygger på funktionella krav. Avta-
let gäller från och med 1 januari 2017 
och innebär att vi måste ta ett stör-
re ansvar, men i och med det så har vi 
också stora chanser att jobba mer med 
utveckling och miljöåtgärder. Däre-
mot kan vi inte luta oss tillbaka, för nu 

krävs insatser 
från alla håll vil-
ket jag ser som 
både sporrande 
och intressant.

Vi har ock-
så fått 2017 års 
budget dele-
gerad och den 

kommer snart att delegeras vidare till 
respektive budgetansvarig chef. Vi har 
inte fått några inskränkningar, med 
budgeten bygger på att vi kan effektivi-
sera oss och höja produktiviteten. 

Kan också nämna att vi håller på att 
se över vår organisation framförallt på 
HR och den operativa sidan. Arbets-
uppgifterna ökar, omvärlden och myn-
digheterna ställer allt större krav på 
oss vilket i sin tur ställer högre krav på 
vårt stöd till verksamheten. Hoppas 
komma med en mer utförlig beskriv-
ning över hur vi tänkt i nästa nummer 
av Sjövägen.

Lev väl och kör försiktigt! 

Vädergudarna var på dåligt hu-
mör när eldriften på Kornhalls-
leden invigdes. Foto: Kasper Dudzik
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”Rederiets samlade  
 intäkter uppgick till  
 812 miljoner kronor.” Chemsoft

Peter Karlsson Kävrestad ingår i  
distrikt Södra Roslagens Chemsoft-
team.

7

Arbetet med kemikaliehantering och 
Chemsoft i rederiet fortsätter att ut-
vecklas, både kemikaliesamordnarna 
och distriktcheferna fått utbildning 
i bland annat farobedömning och 
riskanalys.
– Trafikverkets arbete med kemikalier och 
riskbedömning grundar sig i lagstiftning 
och förordningar, det handlar om lag-
krav och vi måste förstås följa lagen, säger 
Peter Jansson Peterberg, rederiets miljö-
samordnare.

Den årliga kemikalieinventeringen 
är avslutad och alla har rapporterat in 

sina förråd av kemikalier, det gäller både 
sådant som finns på färjan samt i förråd 
och verkstad.

– I inventeringen ska man även kontrol-
lera att det finns 
godkända säker-
hetsdatablad till 
samtliga kemika-
lier och att pro-
dukterna är upp-
märkta med rätt 

innehåll. Det ska inte finnas några burkar 
som inte är märkta, säger Peter Jansson 
Peterberg. 
– Inventeringen är också ett bra tillfälle 

att kolla så att man har gjort farobedöm- 
ning av de kemikalier som är B- och 
C-klassade, samt riskanalys för de C-klas-
sade produkterna.

För att inventeringen ska stämma med 
verkligheten är det viktigt att inköpta 
kemikalier registreras i Chemsoft.

– Rederiet ska använda så liten mängd 
B- och C-klassade kemikalier som möj-
ligt, och för att kunna redovisa rederiets 
kemikalieanvändning korrekt är det väl-
digt viktigt att kemikaliesamordnaren får 
information om vad och hur mycket som 
köpts in, påpekar Peter. 

Regler och lagar ska följas, men hur 

”Stora chanser 
att jobba mer 
med utveck-
ling och miljö-
åtgärder”

5

6

VI I REDERIET

”Vi hjälps åt 
med Chemsoft, 
vi jobbar till-
sammans”
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VI I REDERIET

Chemsoft-team  
i Södra Roslagen

Kemikaliesamordnare
Adelsöleden Jan Lindberg
Ammeröleden David Högberg
Arnöleden Roger Wahlman
Aspöleden Andreas Nilsson
Avanleden Robert Backlund
Björköleden Jan Olsson
Blidöleden Camilla Söderman
Bohedenleden Robert Backlund
Bohus-Malmönleden Bengt Persson
Bolmsöleden Stefan Olofsson
Ekeröleden Dan Rosberg
Fridhems varv Lars-Eric Andersson
Furusundsleden Jeanette Melin
Fårösundsleden Anders Werkander
Gräsöleden Mikael Ström
Gullmarsleden Claes Tyrén
Hamburgsundsleden Bjarne Larsson
Hemsöleden Märta Birgersson
Holmöleden Inger Persson
Håkanstaleden David Högberg
Högsäterleden Hans Karlsson
Hönöleden Anders Eriksson
Isöleden David Högberg
Ivöleden Andreas Nilsson
Kornhallsleden Peter Granath
Ljusteröleden Sebastian Linde
Lyrleden Karl Larsson
Malöleden Lars-Otto Persfjorden
Nordöleden Christian Hansson
Oxdjupsleden Peter Karlsson
Pool öst Håkan Jansson
Röduppleden Robert Backlund
Skanssundsleden Per-Arne Renström
Skenäsleden Andreas Svensson
Stegeborgsleden Micaela Andersson
Sund-Jarenleden Hans Karlsson
Svanesundsleden Niklas Nygren
Tynningöleden Hasse Hagström
Vaxholmsleden Tim Flink
Vinöleden Henrik Olsson
Visingsöleden Alexander Stjernborg
Ängöleden Erik Karlsson

I distrikt Södra Roslagen jobbar man i ett 
team med kemikaliehanteringen. I grup-
pen ingår distriktchefen, distrikttekni-
kern och tre medarbetare som är ansvari-
ga för varsin respektive led.

– Förut hade vi en person som var ansva-
rig för Chemsoft i hela distriktet, men det 
var skört, till exempel vid sjukdom, och 
dessutom är det svårt för en person att ha 
koll på alla burkar i ett stort distrikt, säger 
Ellen Strandberg, distriktchef.

– Som vi har det nu, med en grupp, 
finns det alltid någon att fråga om man 
behöver stöd och blir någon sjuk så kan 
andra hjälpa till.

Ellen Strandberg och Peter Karlsson Käv-
restad berättar att första gången de gick 
igenom listorna och inventerade distriktets 
kemikalier var ett omfattande jobb.

– Nu är det mindre betungande, vi 
köper mest in de produkter som redan 
finns i systemet och är det en ny pro-
dukt så får vi göra en riskbedömning och 
skicka in den för granskning, säger Peter 
Karlsson Kävrestad.

Chemsoft har blivit mer som ett verktyg 
för att ha koll på distriktets kemikalier, vil-
ka som finns och hur mycket som går åt.

– Att vi använder Chemsoft och har koll 
på våra kemikalier grundar sig i lagkrav, 
både svensk lag och EU-regler, det är inget 
rederikontoret eller Trafikverket hittat på 
för att öka på arbetsbördan, säger Ellen.

Gruppen har ibland möten då de går ige-
nom listorna och diskuterar frågor som 
uppstått. De kemikalieansvariga har fått 
utbildning vid två tillfällen, men distrikt-

Peter Karlsson Kävre-
stad och Tim Flink, två 
av medarbetarna som 
ingår i teamet som ar-
betar med kemikalier i 
distrikt Södra Roslagen. 

chefen måste som ytterst ansvarig ha koll 
på vad som gäller.

– Peter Karlsson Kävrestad huvudan-
svarig för Chemsoft i distriktet, men mer 
som samordnare. Jag är ansvarig för att 
vi efterlever lagkrav, både när det gäller 
kemikaliebiten och arbetsmiljön. Ibland 
krockar det som när vissa kemiska pro-
dukter är godkända för miljön, men inte 
är bra för den som ska använda de kemi-
kalierna i arbetet, säger Ellen.

Ibland hör man sjöfolk säga att ju fler död-
skallar det är på burken, desto bättre är 
den, det är som en kvalitetsmärkning. 
Stämmer det?

– Det kanske gick snabbare att ta bort 
något med den burken, i dag har vi andra 
produkter och de ger samma effekt, men 
man kanske måste jobba i 20 minuter mer 
än förr för att nå samma resultat. Nu är 
vi mer medvetna om miljön, både som 
människor och i samhället i stort och vi 
jobbar gärna den där extra tiden, säger 
Peter Karlsson Kävrestad. 

ERIKA ANDERSSON

man lägger upp arbetet i distrikten skil-
jer sig åt. Sjövägen hälsade på i distrik-
ten Norra och Södra Roslagen för att se 
hur de löst arbetet med kemikaliehante-
ringen.

Sjövägen ska träffa Jeanette Melin en 
småkall vinterdag på Furusundsleden. Vi 
ska prata om arbetet med kemikalier och 
Chemsoft. 

Jeanette är kemikaliesamordnare på 
färjeleden och det har blivit dags att 
inventera kemikalierna. Men eftersom det 
inte dyker upp någon avlösare på färjan 
den här dagen får Jeanette ställa in inven-
teringen och istället hoppa in som matros.

– Jag får inventera en annan dag, nu bor 
jag i Furusund och då är det lättare att gå  
hit och fixa det någon ledig dag, än tidiga-
re när jag hade åtta mil att köra.

Inför vårt möte påpekade Jeanette att 
hon inte är ”någon höjdare” på Chemsoft.

– Jag har varit på rederiets utbildning-
ar och de har varit bra, men det är ändå 

Chemsoft-teamet  
i distrikt Södra Roslagen

består av Ellen Strandberg,  
distriktchef, Peter Karlsson Kävre- 

stad, distrikttekniker, samt tre 
Chemsoft-ansvariga på färjelederna: 

Peter Karlsson, Oxdjupsleden,  
Tim Flink, Vaxholmsleden, och  

Sebastian Linde,  
Ljusteröleden.

Fakta  Nya farosymboler

Farliga kemiska produkter ska vara märkta 
med farosymboler och text som informerar 
om faran. Det ska också finnas information 
om hur man skyddar sig och hanterar produk-
ten på ett säkert sätt. Det är företagen som 
tillverkar, importerar eller säljer produkterna 
som ska se till att de är märkta på rätt sätt. 
För tillfället finns det två olika typer av faro-

symboler på kemiska produkter. Det beror på 
nya regler som innebär att de äldre som har 
orange bakgrund håller på att bytas ut mot nya 
med vit bakgrund och en röd ram (så kallat faro-
piktogram). Från och med 1 juni 2017 ska en-
bart de nya symbolerna finnas på produkter som 
säljs. En fördel med de nya symbolerna är att de 
kommer att se likadana ut i hela världen.

mycket med alla farobedömningar och 
produktvalsanalyser man ska göra.

– Camilla Söderman jobbade upp ord-
ningen med kemikalier här på Furu-
sundsleden tidigare, nu är hon på Blidöle-
den. Vi hjälps åt med Chemsoft, vi jobbar 
tillsammans så vi inte ska behöva uppfin-
na hjulet varje gång.

Camilla Söderman som är kemikaliesam- 
ordnare på Blidöleden har sett hur 
inställningen till miljön har förändrats på 
arbetsplatsen de senaste åren.

– I början var det lite rörigt när vi skul-
le rensa och killarna ville helst ha kvar 
sina burkar som skulle fasas ut, men nu 
funkar det bra och alla tänker på och är 
måna om miljön, säger Camilla.

– Kemikaliehanteringen har utveck-
lats och det är bra att vi har fått speciel-
la skåp och tråg för avfall. Sedan har de 
som köper in blivit duktiga på att tala om 
för mig och Jeanette så vi kan föra in det i 
systemet, tillägger hon.

Camilla har precis som alla andra kemi-
kaliesamordnare gått rederiets kurser, 
bland annat om riskbedömning, men det 
hon önskar sig mer av vore lite mer prak-
tisk övning vid datorn.

– Mycket fastnar på kurserna, men inte 
allt och när man sitter där och ska mata in 
förbrukning eller till exempel ska söka en 
olja kan man känna sig osäker.

Även distriktchefen, Björn Persson, och 
distriktteknikern Styrbjörn Vidlund är 
involverade i arbetet med kemikalierna 
i Norra Roslagen. Distriktchefen är den 
som har det övergripande ansvaret.

– Som distrikttekniker har Styrbjörn 
många färjor och mycket att göra och när 
han är här i Furusund behöver man oftast 
prata om vad som funkar och inte funkar 
på färjan, det går före, säger Jeanette. 

TEXT: ERIKA ANDERSSON
FOTO: TRULS PERSSON

 Kemikalie- 
hanteringen  
har utvecklats”

Det är bra att vi har fått speciella skåp och tråg för avfall, 
säger Camilla Söderman, motorman/matros på Blidöleden. 
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  Jenny Strand, chef för distrikt Stockholm, 
har sagt upp sig och den tjänsten blir vakant 
från och med den 1 april. Magnus Gislason, 
som även är tillförordnad chef för pool Öst, 
kommer att gå dubbelt med Jenny Strand 
från mitten av mars och går sedan in som 
tillförordnad chef för distriktet den 1 april.

– Vi står inför en trafikstart i Kastellsun-
det den 29 april, och därför väljer jag att gå 
igång med det ”nya” distrikt Stockholm re-
dan den 1 april, säger Margus Pöldma, ope-
rativ chef.

– Magnus Gislason ansvarar även för 
innehållet i ”Jobba ombord”-foldern paral-
lellt som han som tillförordnad chef avveck-
lar pool Öst rent administrativt.

Ny chef för det nya distriktet Uppland blir 
Mattias Wallin, han är sjökapten och har bland 
annat tidigare tjänstgjort som linjelots i Finnli-

nes och befälhavare på fem av våra färjeleder.
Eftersom distriktsombildningen sker den 

1 maj i samband med att DC Uppland till-
träder blir det ett glapp för Tynningöleden 
under april månad då ”nya” Södra Roslagen 
inte kan komma igång före 1 maj. Därför går 
Ellen Strandberg in som tillförordnad chef 
för Tynningöleden under april månad.

Norra Roslagen oförändrat till och med 30 
april, 1 maj går Gräsöleden till distrikt Upp-
land.

Södra Roslagen oförändrat till och med 31 
mars, 1 april tillförs Tynningöleden och 1 maj 
går Ljusteröleden till distrikt Uppland.

Stockholm oförändrat till och med 31 
mars, 1 april tillförs Kastelletleden och Tyn-
ningöleden går till distrikt Södra Roslagen.

För närvarande pågår rekrytering av DC 
Hönö, DT Uppland och DC Stockholm. 

  Under januari är arbetet på vår 
Ekonomiavdelning extra intensivt, 
konton stäms av, fakturor ska hamna 
på rätt år och slutligen gör rederiets 
revisorer från KPMG sina kontroller. 
Den slutliga produkten är Färjerede-
riets årsrapport som redovisar vårt 
resultat i siffror, text och bild. Färje-
rederiets Ekonomi- och Kommunika-
tionsavdelning tar tillsammans fram 
en produkt som är både informativ 
och trevlig att läsa. Vi kan visa upp ett 
rederi som framgångsrikt driver sin 
trafik, men också många andra projekt 
och aktiviteter.

Men hur gick året 2016?
Rederiets samlade intäkter uppgick till 
812 Mkr och resultatet före skatt till 
43 Mkr, vilket är bättre än både prog-
nos och budget.

Vad bidrog till det?
Vi har gynnats av ett lågt bunkerpris 
och ett ränteläge som sjunkit. Under-
hållet har i stort varit som budgeterat, 
något högre för färjorna och lite lägre 
för stugor och landanläggningar. Per-
sonalkostnaden har stigit efter ett ut-
bildningsintensivt år med såväl Basic 
Safety som navigationsutbildningar.  
Vi ska vara nöjda med året som gått 
och inom Ekonomiavdelningen tar vi 
nu tag i 2017 och hoppas att det blir 
ett bra år för oss alla. 

ANDERS NORDQVIST
Mkr – miljoner kronor

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  I storm och isregn invigdes eldriften på 
Kornhallsleden den 11 januari. Inledningsvis 
har det varit lite problem med att få ut full 
effekt, men felsökning pågår, distrikttekni-
ker, teknikavdelningen, Fridhems varv och 

extern leverantör arbetar tillsammans för att 
lösa problemet. På de tre färjeleder där el-
driften finns installerad sedan tidigare har 
systemet varit robust och fungerat utan pro-
blem. 

Rederiets resultat 
bättre än väntat

Förändringar i distrikten
och rekryteringar

”Hemsöfärjans vajer hamnade på isflak 
– kördes sönder av lastbåt
Vajern som leder linfärjan vid Hemsön 
letade sig upp på ett isflak. Då en lastbåt 
körde förbi kördes den sönder. Linfär-
jan ersätts med en mer traditionell färja. 
Detta påverkar inte färjetrafiken.”
Allehanda 27 januari

”Linfärjan Gerd går från diesel till el
Sverige har fått sin fjärde elkabeldrivna 
linfärja. Tekniken är svenskutvecklad och 
de fyra färjorna är troligen unika i värl-
den.”
Ny Teknik 12 januari

”Aspöfärjan går igen
Efter flera inställda avgångar går nu Aspö- 
färjan igen med reducerad kapacitet. 
Landfästet där Aspöfärjan lägger till fick 
sig en smäll när färjan försökte lägga till 
tidigare idag. Efter två försök fick färjan 
vända och man fick påbörja reparationer 
på Aspö. På grund av blåsten försköts 
den så kallade släden vid färjeläget och 
behövde återställas.”
Sveriges Radio P4 Blekinge 4 januari

”Färjetrafiken mellan Håkansta och 
Norderön avstängd
Det var vid 21-tiden under nyårsdagen 
som beslutet togs att ställa in färjan. Or-
saken är ishinder som gör att färjan inte 
kan trafikera den aktuella linjen. Tra-
fikverket uppger att trafiken kan komma 
igång under måndagen klockan 12.00. 
Men påpekar att starttiden är preliminär.”
Länstidningen 1 januari

”Saturnus syster blir Neptunus
Den vägfärja som Trafikverket har i or-
der vid det estniska varvet Baltic Work-
boat AS får namnet Neptunus. Trafikver-
ket Färjerederiet fortsätter på temat 
astronomi vid namngivning av de frigå-
ende färjor som rederiet investerat i un-
der senare år. Nybygget Neptunus blir 
ett systerfartyg till Saturnus och inleder 
trafik på Gullmarsleden under sensom-
maren 2017.”
Sjöfartstidningen 29 decemberw

  Nu när 2016 är slut, är det hög tid att reflek-
tera över året som gått. 

Och vilket år det varit, intresset för att annon-
sera har varit över förväntan. Redan i maj var 
det slutsålt på många leder och vårt fokus fick 
ändras från att sälja, till att sätta upp fler re-
klamskyltar.

Nu när vi summerar året, ser vi att mer än 
hälften av kunderna har kommit till oss tack 
vare vår egen annonsering på fartygen. Därför 
är ett av de viktigare uppdragen 2017 att få upp 
vår egen reklam på fler leder. 

Det är lätt att komma igång, det som krävs 
för att få fart på reklamförsäljningen är att det 
finns reklamhållare monterade på ledens fartyg. 
Saknar ni skyltar, hör ni av er till mig så löser vi 
det. När reklamhållarna är på plats, så förser jag 
er med de affischer som behövs. 

När jag skriver detta är det nya årets första 
månad snart slut och jag kan konstatera att vi 
fått en bra start med två nya bokningar klara, 
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Stort intresse för  
annonsering på våra färjor

Invigning i isregn

FÄRJEREDERIET PÅ  
REKRYTERINGSMÄSSOR

  Under våren kommer Färjerederiet finnas 
med på två mässor med tema arbetsmark-
nad till sjöss, Sjölog på Chalmers i Göteborg 
och Career Event på Linnéuniversitetet i Kal-
mar. På plats i rederiets monter kommer att 
finnas sjögående personal samt medarbetare 
från rederikontoret. 

Sjölog 23 februari
Career Event 5-6 april

LÄGET I RALS

  Löneförhandlingarna i rederiet för 
ST och Seko pågår fortfarande, samt 
även för medlemmar i Ledarna som 
där representeras av OFR.

– Vårt mål är att den nya lönen ska 
kunna betalas ut med marslönen, sä-
ger Åsa Nordström, HR-chef.

– När förhandlingarna är klara sätts 
även lönerna för de som är oorganise-
rade. 

19 174
leverantörsfakturor har 
hanterats av Ekonomi-

avdelningen under  
2016.

Lillsveds Folkhögskola och Tynningö Vatten, 
som båda kontaktat oss via vår egen annon-
sering på färjorna.  

JAN ÖHLUND

Plättlätt! Med den här affischen på plats, börjar 
snart företag höra av sig och då är reklamförsälj-
ningen igång. Foto: Jan Öhlund

Alla IT-frågor till  
Användarstöd IT

  Nu ska alla rederiets frågor om IT gå via An-
vändarstöd IT.

– Nu tar Användarstöd IT emot alla våra sam-
tal och mejl, det kan gälla skyltar, tidtabeller, allt 
IT-relaterat, säger Michael Lindqvist, IT-avdel-
ningen.

– Användarstöd IT finns på plats kl. 07-19, 
men övrig tid är det är alltid någon som svarar 
och registrerar ärendena. De ärenden som An-
vändarstöd IT inte kan lösa skickas vidare till IT 
Färja i ett gemensamt ärendehanteringssystem.

– Genom att samtalen går till Användarstöd 
IT har rederiets IT-avdelning fått 1000 färre 
samtal att besvara och behandla och därige-
nom mer tid att göra annat, bland annat utveck-
la befintliga system och upphandla nya, säger 
Michael. 

Användarstöd IT: 010-125 10 10 
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Nya kameror har tagits fram  
i samarbete med Trafikverket
En ny typ av kameror för att kunna se tra-
fiken i land i färjelägena har testats i 
Furusund med gott resultat och finns nu 
att beställa. Lösningen har tagits fram 
av rederiets IT-avdelning tillsammans 
med Trafikverket Underhåll järnväg, som 
använder kameror för bangårdsövervak-
ning, och Central funktion IT, CF IT.

– Vi har tagit fram den här lösningen 
tillsammans för att få ett enhetligt system 
som går att underhålla och ha support på, 
säger Michael Lindqvist, IT-avdelningen.

– Tidigare skaffade färjelederna sina 
egna kameror, alla hade olika lösningar, 
och det har inte funkat så bra.

Det nya systemet innehåller kame-

ror i land och presentationsutrustning 
ombord. Man använder en bildskärm eller 
en läsplatta för att kunna se bilderna, allt 
efter utrymme och behov.

– Bildskärmen eller läsplattan tillhör 
kameran i land, inte färjan, och de bär 
man alltså med sig om man byter färja, 
förklarar Michael.

Systemet har testats under en tid i Furu-
sund och har fungerat bra och sedan års-
skiftet är det möjligt att beställa kamera-
lösningen.

– Kamerorna kostar 130 000 kro-
nor styck. CF IT och Underhåll ansöker 
om tillstånd för kamerorna och instal-
lerar dem och rederiet ansvarar för pre-
sentationsutrustningen blir installerad 
ombord. Vi har redan fått beställningar.

– Det som krävs för att man ska kunna 
logga in och se bilderna är en webbutbild-
ning som tar 20 minuter.

Michael Lindqvist tycker samarbetet 
med Trafikverket Underhåll och CF IT 
för att ta fram den nya lösningen fungerat 
väldigt smidigt. 
– Trafikverket hade lösningen på det vi 
sökte, det här har varit ett bra exempel på 
gott samarbete. 

 ERIKA ANDERSSON
 

VERKET OCH VI

Trafikavtal med Trafikverket klart 
Färjetrafik för 3,5 miljarder kr på fem år! 
Från och med januari 2017 har Färjerederiet och Trafikverket ett nytt trafikavtal. Förhandlingarna har utgått från 
funktionella krav på färjetrafiken. De innebär, att rederiet får ett större ansvar för att utforma verksamheten efter 
önskemålen från Trafikverket.

Hur ska vår trafik bedrivas? När ska fär-
jan gå och vad får kalaset kosta? Trafik-
avtalet ger en övergripande styrning av 
rederiets sjölinjetrafik under de komman-
de fem åren. Den bygger från och med i 
år på funktionella krav som tagits fram 
inom Trafikverkets verksamhetsområde 
Planering, i samråd med rederiet. Kraven 
ska tillgodose behovet av tillgänglighet. 
Likvärdiga leder ska ha likvärdig tillgäng-
lighet. Man har jämfört med kraven för 
andra trafikslag, trafikstatistik, befolk-
ningsmängd och tidtabeller.

Resultatet innebär en förstärkning av vår 
verksamhet på flera punkter:

- Utökad trafik på Ljusteröleden.
- Ersättning för trafiken på Oxdjupsle-

den som ofta får köra dubbleringsturer. 
- Sommartrafik på Fårösundsleden i 6 
veckor.

- Isvägar i Trafikverkets Region Mitt 
får ytterligare resurser för iordningsstäl-

lande av isvägar.
- Färjelederna i Trafikverkets Region 

Norr får resurser för att täcka investe-
ringskostnader i isvägsfordon.

Utöver det finns optioner på tillkommande 
och avgående nattrafik samt medel till rede-
riet för att öka takten i miljöutvecklingen.

De funktionella kraven innebär också 
att medel skjuts till för att rederiet ska ha 
möjlighet att bedriva en dialog 
på det lokala planet exempelvis 
med kollektivtrafikoperatörer 
och resenärer.

– Jag är nöjd med resultatet 
av förhandlingen. De funktio-
nella kraven har tydliggjorts och konkre-
tiserats och jag tycker att vi har hittat en 
rimlig lösning, säger rederichef Anders 
Werner. 

– Genom de funktionella kraven har 
rederiet en stor frihet att vara initiativ-
rik och utveckla nya idéer, säger Staffan 

Eriksson som är Trafikverkets beställare 
av färjetrafik och som har varit vår mot-
part i förhandlingsarbetet.

Det är inte den totala kostnaden för fär-
jeverksamheten som regleras i trafik-
avtalet. Beslut om reinvesteringar och 
investeringar fattas av rederiets styrelse. 
Styrelsen fastställer också rederiets årliga 
budget där exempelvis underhållet ingår. 

När det gäller större föränd-
ringar som har påverkan på 
transportsystemet utan-
för färjetrafiken, så måste 
sådana in i den långsiktiga 
planeringen, precis som för 

alla andra trafikslag. Brister utreds först i 
en åtgärdsvalsstudie, man gör samhälls-
ekonomiska bedömningar, föreslår åtgärd 
och det hamnar så småningom på en prio-
ritetslista som våra politiker sedan fattar 
beslut om. 

Hur kan man planera för fem år?  
Behov och priser ändras. Bunkerpriset 
till exempel går upp och ner. Det stöd 
man kommit överens om är ett färje-
prisindex, en sammanvägning av för-
ändringar på de kostnader som är ton-
givande i färjetrafiken. Rederiet har 
också en sorts provision på vår trafik 
med en rörlig del, ungefär 20 procent 
av kostnaden, som påverkas av antalet 
resande.

Trafikverket är på samma gång vår upp-
dragsgivare och kund – men också vår 
ägare. Kan inte kraven och önskemålen 
skilja sig åt, beroende på vilken roll man 
representerar?

– Detta är det svåraste att hantera. Ett 
exempel, våra ägare Trafikverket vill att 
vi ska satsa på miljön. Vi lägger in kostna-
der i avtalet för miljöanpassning. Kunden 
Trafikverket kan dock ha en annan upp-
fattning om finansieringen, säger Anders 
Werner.

– Det ställer särskilt höga krav på de 
som beslutar, så väl kund som och ägare. 
Det gäller att vara professionell och hålla 
isär de olika rollerna, understryker Staf-
fan Eriksson.

På vilket sätt påverkas jag som enskild 
medarbetare av trafikavtalet mellan Fär-
jerederiet och Trafikverket?  
Avtalet påverkar vår vardag. Vi måste 
ha ett tydligt besked på vad som för-
väntas av oss. Avtalet måste hela tiden 
utvecklas för att ge ett bra stöd. Det 
behöver utvecklas beroende på omgiv-
ningens önskemål, och förändrade 
myndighets- eller kundkrav. 

– Det följs upp kontinuerligt, eko-
nomiskt med månatliga avstämning-
ar och rapporter, via vårt certifierade 
ledningssystem och ISM, men också av 
rederiets egen, Trafikverkets och SP:s 
revisioner, den ekonomiska revisionen 
samt uppföljning från Transportstyrel-
sen förklarar Anders Werner.

– Utveckling och delaktighet i pla-
neringsarbetet är om möjligt ännu vik-
tigare nu och ska naturligtvis också 
finnas på dagordningen i samarbe-
tet mellan beställare och rederi, säger 
Trafikverkets färjesamordnare Staffan 
Eriksson.

Trafikavtalet omfattar de statliga väg-
färjelederna. Färjerederiet bedriver 
även trafik på uppdrag av andra huvud-
män, exempelvis Ekerö kommun, Jön-
köpings kommun och Vaxholms stad.  

INGRID JARNRYD
Trafikavtalet kommer att publiceras i FLS.

”Likvärdiga  
leder ska ha  
likvärdig till-
gänglighet”

Bildskärmen eller läsplattan hör ihop med kameran 
i land, och ska tas med om man byter färja.

IT-avdelningen har tagit fram en ny kameralösning tillsammans med Trafikverket.
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Under rederidagarna 2015 
frågade redaktionen vad med-
arbetarna vill läsa och läsa mer 
om i Sjövägen. Det kom många 
förslag och synpunkter. 

Nu har vi tittat tillbaka på det gångna året 
för att se om vi lyckats att uppfylla önske-
målen. Får vi säga det själva har vi skött 
oss hyfsat, även om vi kanske inte har 
kommit i mål på alla punkter.

Nedan har vi listat några av önskning-
arna, men ämnesindelningen är lite trub-
big och vissa artiklar kan passa in på fler 
områden. 

Vinnare i Sjövägens  
vintertävling 2016!

Vi I REDERIET

Mer om färjor och färjeleder.
Varje dag på jobbet en njutning (nr 7).  

Hönöleden. 
Säkerhetsövning på  
Tynningöleden (nr 8) 
En dag med en distrikt-
chef (nr 1).  
Distrikt Södra Roslagen. 
Kastelletleden invigdes 
med sång (nr 4) 
Bytt är bytt (nr 3) om 
utbyte mellan  
Hönöleden och Vax-
holmsleden. 

Jobb och solnedgångar (nr 3) om när Jan-
ne Börjesson instagrammade om jobbet på 
Nordöleden. 
Paulinas styrhytt åter på plats (nr 9).

Mer om medarbe-
tarna i administra-
tionen är, och vad 
de olika avdelning-
arna arbetar med.
Åsa Nordström, 
vår nya HR-chef 
(nr 2) 
Caroline André 
– ny HR-partner 
(nr 2) 
Nya bemanningsplanerare 
(nr 8). 
Jan Öhlund, Kommunikationsavdelningen, 
har berättat om projektet Reklam ombord i 
flera artiklar. Fungerar det verkligen att an-
nonsera på våra fartyg? (nr 8).

Få igång och öka intresset för vårt miljöar-
bete, vi måste jobba och inte bara snacka!
Rederiets miljöstrategi plus handlingsplan 
(nr 5-6). 
Om norska batterifärjan Ampere. (nr 5-6) 
Är metanol framtiden? (nr 7). 
Bränsleförbrukning och utsläpp 2015 (nr 3)

Sådant som är som är på gång
Nytt samverkansavtal i Färjerederiet (nr 2). 
Estniskt varv bygger nya färjan (nr 2). 
Nu kommer nya versionen av Trafikstat (nr 4).

Hur går det med nya färjor? Teknik och  
färjornas tekniska utveckling.
Dags för avgång från Riga till Ösel (nr 9).  
Om bygget av nya storfärjan.

Visioner och ledningens tankar om rederiets 
framtid. 
Anders Werners ledare.

Politik.
Infrastrukturministern besökte Gullmars- 
leden (nr 1) 
Passar färjan för resande med särskilda  
behov (nr 4)

Historia
Färjerederiet – utveckling och gemenskap  
(nr 10). Färjerederiets första 20 år.

Hälsa, träning och friskvård.
Du får ersättning för PSA-prov (nr 3).

Medarbetare med speciella intressen.
”Historisk” vigsel ombord (nr 7). Janne Mo-
berg, befälhavare på Visingsöleden är vigsel-
förrättare.

De regelverk rederiet lyder under och vad  
de innebär.
Klar kurs mot 2017 (nr 9). Vad som styr hur 
vi arbetar i rederiet.

Redaktionen välkomnar förstås fort- 
farande synpunkter och förslag.  

Mejla till:

sjovagen@trafikerket.se
Eller skicka ett brev eller vykort till: 
Sjövägen, Trafikverket Färjerederiet,  
Box 51, 185 21 Vaxholm 
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Nya färjan får namnet Neptunus. Bygget av den nya storfärjan, som ska heta m/s Neptunus, fortsätter på 
varvet i Estland, här börjar styrhytten ta form. Sensommaren 2017 är det tänkt att fartyget ska sättas i 
trafik på Gullmarsleden. Neptunus är namnet på en av vårt solsystems största planeter, en så kallad gas-
jätte. Planeten har i sin tur fått namnet av havsguden Neptunus i den romerska mytologin.

JANUARI
Jan Öhlund, 
reklamsäljare projektledare,  
Kommunikationsavdelningen
Carl James, 
motorman/matros, Vinöleden
Peter Granath, 
befälhavare lin, Lyrleden (pool)
Mikael Åsén, 
distrikttekniker, Hemsöleden
Annika Larsson, 
befälhavare lin, Isöleden
Pål Ruud, 
befälhavare fri, Gullmarsleden (pool)

Mattias Staxäng, 
befälhavare fri, Gullmarsleden (pool)
Liza Eriksson, 
motorman/matros, Furusundsleden

DECEMBER 2016
Vicente Recabarren, 
reparatör, Fridhems varv
Donald Otterström, 
befälhavare fri, Svanesundsleden
Per-Olof Andreasson, 
befälhavare fri, Björköleden

NOVEMBER 2016
Karl Össtein Hermansson, 
motorman/matros, Gullmarsleden
Peter Alexandersson, 
befälhavare fri, Hönöleden

OKTOBER 2016
Thomas Olsson, 
befälhavare lin,  
Malöleden

I sista numret 2016 utmanade Sjövägen 
sina läsare i en tävling med hav och vat-
ten som tema. Vi fick in många svar, och 
samtliga hade alla rätt. Tre lyckliga vinnare 
drogs den 30 januari av Gittan Riksberg 
under överinseende avIngrid Jarnryd och 
kommer att belönas med varsitt present-
kort på böcker.

De tre vinnarna är:
1 Bengt Karlsson, Gullmarsleden
2 Knut Thorberntsson, Ellös
3 Johan Westberg, Borlänge

Den rätta raden är: X, 1, 2, 2, X

1: X Neptunus – heter den romerska havs-
guden som också delar namn med rederi-
ets nya storfärja som just nu byggs i Est-
land.

2: 1 Sill som fångas norr om Kalmar kallas 
för strömming.

3: 2 De fredliga sjökorna kallas även för 
sirendjur

4: 2 Kapten Haddock heter förstås Archi-
bald i förnamn. 

5: X Visan ”Den lilla bäcken” skrevs av  
Allan Edvall.

INFORMATION OM DIN PENSION
Pensionsmyndigheten och Statens Pensions- 
verk (SPV) arrangerar informationsmöten 
om allmän pension och statlig tjänstepen-
sion. Informationen vänder sig till den som 
är statligt anställd och börjat fundera på sin 
pensionering. Platserna är begränsade.

Nu kan man anmäla sig till:
Borlänge 15 februari
Falun 16 februari
Stockholm 5 april

Norrköping 6 april 
Karlstad 25 april 
Örebro 26 april
Västerås 27 april 
Luleå 11 maj
Eskilstuna 30 maj
Uppsala 31 maj

Fler träffar arrangeras i höst.
Läs mer och anmäl dig på:
www.spv.se/informationstraffar

Neptunus växer fram
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Det ville vi läsa 
– så blev det 2016


