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Hallå! SJÖvägen är Färjerederiets interntidning!  
Ta med dig ditt eget exemplar av SJÖvägen hem 
och läs! 

En organisation är aldrig ”huggen i sten”. Den förändras och utvecklas. Det gäller 
även Färjerederiet. Från och med 1 april 2017 är vi inte längre 16 distrikt – utan 17. 
Nytillskottet heter Distrikt Uppland och det har nu placerats in på kartan.
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Verksamhetsidé
Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar 
smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer 
för att underlätta livet i hela Sverige
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Färjerederiets strategiska mål

Färjerederiets strategiska mål



2 SJÖVÄGEN   SJÖVÄGEN 3

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

INNEHÅLL

GÖR OSS STARKARE

Bästa medarbetare,vårdagjämningen 
och mars månad har dragit förbi och vi 
lever med aprilväder. Våren kan ju som 
bekant vara nyckfull, men det är i alla 
fall betydligt ljusare nu än för tre må-
nader sen.

Som vanligt är det mycket i görning-
en och i år händer en hel del på myn-
dighetssidan med den nya PNF (pro-
jekt nationella föreskrifter) något som 
nu vår trafikchef Margus Pöldma till-
sammans med teknik- och miljöchef 
Fredrik Almlöv har att tolka innebörden 
av, vad det innebär för oss rent kon-
kret. Det känns då bra att vi nu har de-

lat på den stora 
tunga rollen 
som operativ 
chef och fått en 
trafikchef med 
ansvar för flot-
tan och en ope-
rativ chef med 
ansvar för den 
dagliga driften. 
Vi hälsar  Ellen 
Strandberg väl-
kommen till 

kontoret i Vaxholm som ny operativ 
chef och hoppas på en bra lösning och 
en drägligare tillvaro för Margus i en 
tung roll som trafikchef.

Vårt nybygge i Estland fortskrider en-
ligt planerna. Vi för nu diskussioner 
internt om optionen huruvida vi ska 
utnyttja den eller inte och vi har i dags-
läget inget svar. Vi måste återigen se 
över behovet och alternativen något 
som vi jobbar väldigt mycket med för 
att hitta de optimala lösningarna, det 
är ju trots allt stora pengar.

Vi behöver tonnage det vet vi, vi behö-
ver fler ”miljöfartyg” det vet vi också om 
vi ska kunna nå målet en fossilfri flotta.

Till sist kan jag säga att vi lägger ner 
lite extra krut på att hitta externa kun-
der till våra utbildningar på Kastellet,  
vi behöver fylla bättre för att kunna ut-
veckla simulatorn ytterligare.

 
Lev väl och kör försiktigt! 
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planerigen. Foto: Kerstin Ericsson

 3 Marin samverkan gör oss starkare

 4 Ny operativ ledning möter kravet på  
  effektivitet och engagemang

 6 Ljusteröleden, Castella och lednings- 
  systemet

 8 Färjerederiet 2016 i siffror

 12 Sjöloggen

14 Saturnus på Svanesundsleden 
  Löner

16 På sluttampen Det här är  
  Färjerederiet 2017

Friska vårvindar 

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 aktörer för att 
underlätta livet i hela Sverige. Pålitliga, engagerade, modiga är våra värderingar. Ansvarig utgivare: 
Ingrid Jarnryd. Redaktör: Ingrid Jarnryd. Medverkande i detta nummer: Truls Persson, Kerstin Er-
iksson, Harry Reinikka, Jan Öhlund,Henning Elfwering, Annica Gustafsson, Kasper Dudzik. Inge-
mar Johansson, Gunnar Lindquist. Design och layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Ineko. 
Omslagsbild: Marin dialog, Trafikverket i Solna. Foto: Truls Persson. Mejla sjovagen@trafikverket.se. 
 SJÖvägen skickas till dig som är anställd i Färjerederiet. ISSN: 2001-4503

 

ANDERS WERNER
REDERICHEF

”En bra chef ska vara 
lyhörd och engagerad.”

Marin samverkan

Trivs med ny lekbotten i Vättern. 
Foto: Mostphotos.com
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Vad förenar oss myndigheter i det 
marina klustret? Vilka möjligheter till 
samverkan och stöd finns? 
Sedan en tid tillbaka finns en arena för 
teknisk dialog, med avsikt att utbyta 
information och diskutera berörings-
punkter. Företrädare för Sjöfartsverket, 
Kustbevakningen och Trafikverket Fär-
jerederiet fanns på plats vid det senas-
te mötet som ägde rum på Trafikverkets 
regionkontor i Solna.

Medverkande vid träffen var Albert 
Hagander teknisk chef Sjöfartsverket, 
Henrik Lindell underhållschef  Kustbe-
vakningen, Fredrik Almlöv Teknik- och 
Miljöchef och Peter Sundahl, Projekt-
ledare Teknik i Färjerederiet. Utgångs-
punkten för den tekniska dialogen är den 
tidigare statliga utredningen ”Effektivise-
ring av statens maritima resurser”.

Vid ett inledande möte i september 
förra året konstaterades att det finns för-
utsättningar för gemensamma upphand-
lingar. Det ser olika ut i de olika myn-

digheterna idag. Kustbevakningen har 
en intern upphandlingsfunktion medan 
Sjöfartsverket inte har en egen upphand-
ling utan använder Luftfartsverket som 
stöd. Man tycker det fungerar bra efter-
som man alltid jobbar ihop med en och 
samma upphandlare. För Färjerederiets 
del används Trafikverkets centrala upp-
handlingsfunktion, vilket ibland kan ge 
upphov till frågeställningar. Kustbevak-
ningen och Trafikverket har genomfört 
en gemensam upphandling för avrop av 
Marin utrustning.

Avtal om fartygsbränsle diskuterades, 
där Färjerederiet framhöll behovet av att 
upphandla HVO som ett komplement till 
befintligt drivmedelsavtal. Försvarets 
materielverk och Sjöfartsverket har teck-
nat ett gemensamt avtal för fartygsbräns-
le, men Sjöfartsverket och Trafikverket 
har också gemensamma projekt inom 
området forskning och utveckling.

Andra områden med förestående upp-
handlingsprocesser gäller livflottar, brand-

säkerhetsmaterial och marintekniska 
konsulter. Diskussioner fördes också 
kring Transportstyrelsens nuvarande och 
kommande krav på radiobesiktningar

Dialogen kring marinteknik fortsätter 
mellan myndigheterna och ett nytt möte 
är inplanerat till september 2017, då med 
Sjöfartsverket som värd. 

”Vi behöver 
tonnage det 
vet vi, vi behö-
ver fler ”miljö-
fartyg” det vet 
vi också, om vi 
ska kunna nå 
målet en fos-
silfri flotta.”
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VÅRA AFFÄRER

SAMVERKANDE  
MYNDIGHETER

De myndigheter som samverkar i  
dialog kring marinteknik är 

Försvarets materielverk 
Kustbevakningen 

Sjöfartsverket 
Trafikverket Färjerederiet

Peter Sundahl, Fredrik Almlöv, Henrik 
Lindell och Albert Hagander i dialog 
kring marin teknik. Foto: Truls Persson 
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Fridhems varv

Vi känner Margus och Ellen sedan förr, 
som operativ resp distriktchef i rederiet. 
Nu går de in i nya respektive uppgifter.

I grunden för förändringen ligger, att kra-
ven och önskemålen kring den operativa 
funktionen har ökat. Nya krav på egen-
kontroll, nya ISO-regler och behov av 
ökad styrning av planering och uppfölj-
ning i rederiet, är exempel.  Förändringen 
har föregåtts av flera månaders diskussio-
ner och förhandlingar.

Egentligen är förändringen inte helt 
och hållet ny. Rederiet hade för några år 
sedan en s k Fleet manager vid sidan om 

Ny operativ ledning möter kravet 
på effektivitet och engagemang
Vi blir starkare, operativt! En cheftjänst blir två. Från och med mitten av mars består 
Färjerederiets operativa ledning, dels trafikchef Margus Pöldma med ansvar för tonnage, 
placering och löpande underhåll och dels operativ chef Ellen Strandberg som leder våra 
distriktchefer och har ett övergripande ansvar för bemanningsfrågor.

Rederichef Anders Werner förstärkte vår operativa organisation och delade det operativa ledarskapet i två. Ellen Strandberg operativ chef och Margus Pöld-
ma trafikchef kommer att samarbeta nära varandra. Färjorna och personalen är hörnstenar i organisationen och målet är att arbetet ska fungera så smidigt 
som möjligt. Foto: Truls Persson

Så här ser Färjerederiets organisationsschema ut från och med 15 mars 2017.

operativ chef. Nu blir det nytag, med tyd-
ligare fokus på ett bredare ansvar för det 
operativa. Margus behåller sin plats i led-
ningsgruppen och Ellen blir ny medlem.

Bakom förändringen står rederichef 
Anders Werner och han förklarar nyord-
ningen på följande sätt:

- Det har nog varit uppenbart att hela 
ansvaret är övermäktigt en ensam per-
son. Jag är glad att vi nu kan få växla ut 
en större kraft i det operativa och det är 
mycket positivt att Margus och Ellen har 
accepterat att anta utmaningen, sida vid 
sida.

Varför har du dragit gränsen mellan fartyg 
och personal?

-Det finns nog rederier där den lösning-
en inte är helt optimal men det är annor-
lunda för oss. Personalen följer inte farty-
gen utan fartygen flyttas mellan lederna 
där ny personal sedan tar hand om färjan, 
på den nya leden. Därför är uppdelningen 
naturlig.

Vad är vinsten med organisationsändringen?
-Den stora vinsten är att vi bara behö-

ver utöka numerären med en person, 
samtidigt som vårt mål med ETT REDE-
RI kvarstår, vi gör ingen geografisk del-
ning utan en funktionell. Det leder också 
till att vi får ett bra samarbete och vettig 
backup , understryker rederichef Anders 
Werner. 

Ett team med förtydligat ansvar

Men hur ska det gå till i praktiken med den 
operativa ledningen nu, när vi får två perso-
ner på den styrande nivån?

- Att få utrymme för en närmare dia-
log  inom den hela den operativa avdel-
ningen, från besättning till lednings-
grupp, det är blir en konsekvens av 
förstärkningen. Den tidigare operati-
va chefsrollen svällde och har vuxit ur 
ramarna för hur man kan både kvalitets-
utveckla och stödja verksamheten, samti-
digt som man möter omvärldens krav och 
regelverk, säger Ellen Strandberg.

Vad blir det första ni tar tag i, Ellen och 
Margus? 

- Först, att Ellen kommer in i sin nya 

roll och att vi gemensamt kan lägga upp 
rutiner för vårt samarbete förklarar Mar-
gus Pöldma.

Ellen är fokuserad på att grundligt sätta sig 
in i uppdraget:

- Nummer ett för mig är att verkligen 
lära känna verksamheten. Jag kommer att 
lägga fokus på att besöka leder och träffa 
besättningar och chefer ute i landet, säger 
Ellen. Och Margus fortsätter:

- Mitt gamla jobb har vilat på två olika 
fundament som har varit stora var för 
sig. Den del av jobbet som jag nu kommer 
att ägna mig åt har ökat kraftigt på sista 
tiden och det kommer att fortsätta på den 
vägen. Vi övertar vissa delar från bestäl-
laren i och med det nya avtalet och dels 
sker en kursändring hos Transportsty-
relsen som kommer att innebära en ökad 
belastning på oss.

-Jag ska se till att få grepp över våra 
färjor. Dels står vi inför en akut livflot-
teupphandling och ett standardiserings-
behov av vår utrustning. Samtidigt har vi 
ett behov av att ta fram en långsiktig livs-
längdsplan för färjorna som ska ligga till 
grund för nybyggnation och uppgrade-
ringar, säger Margus.

Ellen, vad lockade dig till rollen som  
Operativ chef?

-Det känns som en fantastisk rolig 
utmaning! Något som jag tar mig an med 
stort engagemang och ödmjukhet. Jag 
vill jobba för hela rederiet och på det här 
sättet får jag möjlighet att ta med mig de 
kunskaper och erfarenheter som jag sam-
lat på mig som distriktschef och kan för-
hoppningsvis bidra till verksamheten på 
bredare front. 

-En utmaning är att hitta gemensamma 
arbetssätt och rutiner, där så är möjligt, 
så att alla medarbetare i landet får samma 
förutsättningar oavsett vilken led eller 
vilket distrikt de tillhör. Självklart finns 
det stora skillnader; geografiska, kapa-
citet och trafikbelastning för att nämna 
några. Min utmaning blir att hitta balan-
sen mellan vad som passar att anpassa 
lokalt och när vi kan dra lärdom av varan-
dras goda exempel och arbeta likriktat i 
hela landet.

På vilket sätt kommer jag som jobbar i rede-
riet att märka, att du har tillträtt? 

-Förhoppningsvis kommer jag att få 
möjligheten att träffa många av er och ta 
del av era synpunkter och erfarenheter. 

Jag vill bidra till en gemenskap inom rede-
riet och hitta vägar för att utmana och 
utveckla våra fantastiska medarbetare till 
ett samarbete som driver verksamheten 
framåt, säger Ellen. 

-Jag är otroligt glad att jag fått den här 
möjligheten! 

 Det har nog varit 
uppenbart att hela an-
svaret är övermäktigt 
en ensam person. Jag 
är glad att vi nu kan få 
växla ut en större kraft 
i det operativa och det 
är mycket positivt att 
Margus och Ellen har 
accepterat att anta 
utmaningen, sida vid 
sida.”

Anders Werner, Rederichef

VI I REDERIET
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Mera tider för  
Ljusteröleden
Antalet resande på Ljusteröleden strax 
norr om Stockholm har ökat och där-
för har Trafikverket beslutat att utöka 
turerna. Totalt handlar det om en för-
stärkning med 278 turer per år under 
lågsäsong, samt att högsäsongen för-
längs med två månader

Med start vecka 12 utökas trafiken 
med två turer per vardag med en färja i 
trafik. Det ger en avgång var 20:e minut 
från klockan 5:00 till 20:20. På fredagar 
fortsätter färjeledens extrafärja att gå i 
trafik. Sommartrafiken med två vägfär-
jor utökas med ytterligare två månader 
jämfört med idag, det gäller perioden 
1 maj till 30 september. Detta betyder 
att satsningen från Österåkers kommun 
på det så kallade “Ljusterölyftet”, med 
finansiering av extraturer, inte längre 
är nödvändig. 

– Kommunen har visat ett starkt 
engagemang och de mätningar vi gjort 
bland boende på Ljusterö visar att man 
välkomnat förstärkningen av tidtabel-
len. Därför är det positivt att idag få gå 
ut med besked om att vi får en utökad 
ordinarie tidtabell, säger Ellen Strand-
berg. 

Castella byggs om
Under 2017 genomför Trafikverkets fär-
jerederi en omfattande ombyggnation av 
styrhytten på vägfärjan Castella. Färjan 
går i dag i trafik på Vaxholmsleden.

Ombyggnationen innebär att vägfärjans 
styrhytt byggs ut och förbättras för att 
passa dagens krav på säkerhet och arbets-
miljö. Castella får ett modernt styrsys-
tem och ett nytt elsystem. Vägfärjan har 
under det senaste åren haft några inci-
denter (utan personskador) som kopplats 

Sedan årsskiftet finns en ny rutin för 
planering av huvudsemester för sjögå- 
ende personal. Syftet är att göra med- 
arbetarna delaktiga och säkerställa ett 
så rättvist system som möjligt. 

Alla ledigheter för sommaren (1 juni-31 
augusti) inrapporterades till och med  
31 januari. Sedan gjordes en sammanställ-
ning för respektive led och vid årets för-
sta APT behandlades semesterfrågan med 
personalgruppen. Då gäller det att samar-
beta med sina kollegor och kompromissa 
om så behövs.

Nästa steg är att planera in vikarie-
tjänster. Och när vi fått fram ett funge-
rande semesterschema, beviljas ledighe-
terna i Heroma. Detta var klart 1 mars.

Anna Hjortholt, bemanningsplanerare i 
rederiet, har i högsta grad varit delaktig i 
att få den nya rutinen att lira. Och hon är 
nöjd med samarbetet. Erfarenheten från 
de APTer som genomförts är att medarbe-
tarna generellt visar på ett stort engage-
mang och vilja att samarbeta för att lösa 
semestern på ett så bra sätt som möjligt. 

-Om någonting fortfarande krockar har 
vi en dialog med personen i fråga. Det kan 
hända att vi inte kan bevilja precis varje 
vecka för varje person. Men vi försöker vän-

Anna planerar din semester
da och vrida på alla stenar för att tillmötes-
gå önskemålen, säger Anna Hjortholt.

Hur har ni bemanningsplanerare gjort för 
att få planeringen att löpa så smidigt som 
möjligt?

-Vi samarbetar med distriktcheferna 
och tar fram underlag för hur personalens 
ledigheter påverkar helheten. Målet är 
såklart att bevilja så många önskemål som 
möjligt. Men det får inte bli på bekostnad 
av verksamheten. Eftersom vi beman-
ningsplanerare jobbar mot olika distrikt, 
är det naturligt att det är vi som har en 
bredare helhetsbild, som vi kan bidra med 
när själva planeringen görs.

Planeras alla distrikt/leder på samma sätt?
- Vissa leder har s k rullande semester 

och andra har fria önskemål. Jobbar man 
på en led som har rullande semester finns 
det även möjlighet att önska mer eller min-
dre semester utanför sina fastlagda veckor. 
Det tar vi hänsyn till. Alla kan naturligt-
vis inte vara lediga samtidigt. Semestrarna 
behöver spridas ut juli-augusti.

Är det svårare att få ihop semesterplane-
ringen t ex för de norrländska lederna jäm-
fört med de västkustska? 

-Att jobba på leder som är lite mer iso-
lerade än på t ex vissa ställen på väst- och 

östkusten, ställer ibland mer krav på kom-
promisser hos personalen. Det kan vara 
svårare med utbyte av personal mellan 
leder. Men det är samtidigt en tydlighet i 
vad för resurser det finns att tillgå.

-Vårt mål är att alla ska få samma förut-
sättningar gällande ledigheter och event-
uella behov av avvikelser från rutinen 
måste samverkas centralt i rederiet.

Måste man planera sin semester så lång tid 
i förväg? Kan man inte ta ut några lediga 
dagar lite spontant?

-Det kan tyckas tidigt att bestämma 
semester redan i början på året, men för 
att hinna bekräfta alla ledigheter enligt 
dom lagar och regler som finns, så måste 
vi börja i god tid. Vi vill ju att verksamhe-
ten ska fungera precis lika bra hela året 
och att rekrytera tar tid. Naturligtvis 
stänger vi inte dörren helt för sent inkom-
na spontansemestrar, men dessa beviljas 
senare, om möjlighet finns.

När ska du själv ha semester?  
-Vi bemanningsplanerare får samverka 

så att inte alla är borta samtidigt, det gäller 
samma för oss som för personal på leder-
na. Jag har tre veckor ledigt i sommar. Min 
familj planerar ett fritidshusbygge på Got-
land i höst och jag ska tillbringa sommaren 
med att förbereda för det.  

Jobbet att få FLS på plats pågår nu med 
en ny projektledare vid rodret. Henrik 
Söderqvist håller ihop helheten och se 
till så att leveranserna styrs rätt och 
projektmålen hålls.
Henrik jobbar med FLS på halvtid. Han 
har en gedigen bakgrund som befäl i mari-
nen och slutför under vårterminen 2017 
sina högskolestudier vid Stockholms Uni-
versitet inom verksamhetsutveckling 
och styrning. Färjerederiet ser fram mot 
samarbetet med Henrik, för den fortsatta 
kompletteringen och utvecklingen av FLS. 

-Ett viktigt första uppdrag blir att stöd-
ja publiceringen av processer och därtill 
hörande dokument samt att hålla ihop 
projektet så att alla mål och krav uppfylls. 
Samarbetet med rederiets internrevisor 
Sara Kullgren, som kommit en bra bit på 
väg med vår processkarta, är förstås jätte-
viktigt, sager Henrik.

I slutet av april ska de första processer-
na att vara beslutade, klara och designa-
de I FLS och då väntar en ny SP-revision. 
En stor del av jobbet är redan gjort, så 
tidsgränsen är inte orimlig. Nästa steg är 
att gå vidare med de processer som ännu 
behöver kompletteras. 

-Det kan behövas ny informationsin-
hämtning I form av workshops och inter-
vjuer med respektive processägare, för-
klarar Henrik.

Det är en tuff utmaning att foga samman 
alla önskemål och synpunkter för att få 
processerna på plats. Hur ska det gå till?  
-Att arbeta mot de kvalitetsmål och krav 
från tidigare SP revison är avgörande för 
att lyckas. Därför kommer jag att noga 
utgå från de kvalitetskrav som har for-
mulerats i projektet samt tillsammans 
med Sara se över de SP-revisons mål som 

Han driver arbetet med  
ledningssystemet FLS vidare

-Kommunikation om vad som händer i projektet 
är något jag vill prioritera utåt, säger Henrik  
Söderqvist, ny projektledare för Färjerederiets 
ledningssystem FLS. Foto: Gunnar Lindqvist.

vi skall uppnå, understryker Henrik. 
När det gäller möjligheten till effek-

tiv datalagring i FLS, driver IT-strateg 
Michael Lindqvist kraven vidare mot Tra-
fikverkets centrala IT-funktion. Gunnar 
Lindqvist finns också kvar i projektet på 
konsultbas, med tekniskt stöd och opera-
tiva uppdrag.  

FLS måste ständigt utvecklas. Hur tas det 
om hand i projektet?

-Vi ska se till att ha EN väg in i projektet 
och titta på krav och önskemål från verk-
samheten kopplat till kvalitetsmål och 
standardkrav. FLS får inte bli vildvuxet 
och det måste styras. Därför finns en refe-
rensgrupp och en styrgrupp som fattar 
beslut om förslagen. Det är grundfunk-
tionerna som ska prioriteras i första hand. 
Det som är ”trevligt att ha” får ge vika för 
det som är ”nödvändigt att ha” i en priori-
tering, förklarar Henrik.

När blir det helt klart?
-Mitt uppdrag sträcker sig fram till års-

skiftet. Då grundfunktionerna ska fin-
nas på plats och att vi också har former 
för fortsatt arbete och utveckling av led-
ningssystemet, säger Henrik Söderqvist. 

VI I REDERIET VI I REDERIET

Rederichef Anders Werner och Oskarshamnsvar-
vets företrädare Flip van der Waal har överens-
kommit om modifiering av Castella. Foto: Truls Persson

Semesterplanering på Furusundsleden. Robert Eriksson och 
Björn Persson, båda distriktchefer, i samtal med Anna Hjort-
holt, bemanningsplanerare. Foto Kerstin Ericsson

till styrsystemet och det kommer nu att 
moderniseras. Arbetet börjar förberedas 
från 1 mars men den mer omfattande 
insatsen genomförs på Oskarshamns- 
varvet under perioden november 2017  
till mars 2018.

– Att vårda rederiets vägfärjor bidrar 
till att öka livslängden och förbättra livs-
cykelkostnaden, säger Anders Werner, 
rederichef. 
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Underhållsöversyn av färjor

13 frigående färjor 

 6 lindrivna färjor

 5 propelleraggregat utbytta

 5 motorer utbytta

34 vajerbyten

Nu finns rederiets verksamhet och resultat år 2016 presenterad i ord och siffror i en 
årsrapport. Här får du några exempel på innehållet i rapporten sammanfattad i bilder. 
Årsrapporten läggs i FLS, på rederiets webbplats och trycks i en mindre upplaga.

434 mnkr 
lönekostnader

4 %
 total sjukfrånvaro  

procent av arbetstid

22 mnkr
övrigt

1 invigning
Kastelletleden i Vaxholm.

17 000 
prenumeranter 
på sms-tjänsten  
för trafikstörningar

82%  

nöjda kunder hade rederiet i årets 
mätning av Nöjd Kund Index, ett resultat 
som toppade alla tidigare års mätningar.

Färjerederiet 2016 i siffror

48 mnkr
drivmedel

757  
totalt anställda  
(tillsvidare-, visstids-  
och timanställda).

53 
kvinnor

411 
män

464 
tillsvidareanställda 

1 000 000 anlöp 41 färjeleder

69 fartyg

styrelsemedlemmar fackliga representanter

Styrelse

2 072 000
 fotgängare.

15 440 000   
fordon 

Transporter

3 linfärjeleder
har infört eldrift.
Malöleden
Kastelletleden
Kornhallsleden

Kostnader för färjedrift

131 mnkr
underhåll

63 mnkr
avskrivningar

21 linfärjor
46 frigående färjor
2 övrigt

Hållbar miljö

Motiverad  
medarbetare

Nöjd kund
Lönsamhet  

Resultat
Förhåll- 

ningssätt

MILJÖ

6 
kvinnor

23 
män

Chefer

Strategisk miljöåtgärdsplan 
införd

12 förbättringspunkter

Underhåll
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HÅLLBART

Utvärderingen av effekterna har utförts av 
Vätternvårdsförbundet inom Länsstyrel-
sen i Jönköpings län och resultatet pre-
senterades i mars 2017. Den fältmässiga 
undersökningen har genomförts i Gränna 
och Visingsö hamnar i november 2015, 
maj 2016 och januari 2017. Forskarna har 
mätt med ekolod, undervattenskamera 
och okulär besiktning.

Harren, som hör till laxfiskarna, har en 
huvudsakligen nordlig utbredning i Sveri-

Harren gillar Braheborg! Framförallt är det strömvirvlarna efter propellerrörelserna som uppskattas. Foto Kasper Dudzik

ge och beståndet i Vättern är det som lig-
ger längst söderut. De blir 40-45 cm lång, 
väger sällan över 1 kg. I yngelstadiet och 
ibland även under lekperioden kan den ta 
sig en bit upp i tillrinnande vattendrag, 
men huvudsakligen tillbringar den sitt liv 
utmed Vätterns stränder

Vätterns harrar har sin lekperiod från 
slutet av april till början av juni. Det är 
vattentemperaturen och tillgången till 
svagt strömmande vatten i tillflödena 

som påverkar valet av lekplats. I många 
fall äger leken rum i sjön på utskjutande 
stenrevlar vid öar i sjön och den uppskat-
tar även Visingsö hamn där färjetrafi-
ken åstadkommer vattencirkulation och 
strömbildning.

Harrens rom får falla ner mellan stenar 
och grus. Tiden för utvecklingen av rom-
men påverkas av vattentemperaturen och 
efter några veckor kläcker rommen, i Vät-

tern inträffar det-
ta ofta i juni.

För Natura 
2000-området 
Vättern är harren 
utpekad som en 
s k typisk art för 
naturtypen Oligo-
mestrofa sjöar, 
med strandpryl, 

praxengräs eller annuell vegetation på 
exponerade stränder. Beståndet är svagt 
men under förbättring.

Kompensationsåtgärderna för harr hand-
lade om utplacering av naturgrus som 
läggs i flera lager på botten för att erbjuda 
skydd för fiskens rom. Detta s k leksub-
strat utplacerades söder om färjeläget på 

I samband med att Braheborg sattes i trafik på Visingsöleden 2014 gjordes ombyggna-
tioner i färjelägena, både ovan vattenytan och under. Länsstyrelsen ställde höga krav på 
kompensationsåtgärder för att skydda fiskebeståndet i sjön, eftersom man vara orolig att 
det kunde påverkas negativt. En flerårig utvärdering av åtgärderna ger nu högsta betyg. 
Fisken trivs.

Visingsö. Vid förra årets kontroll sågs 15 
harrar samtidigt på platsen, vilket anses 
vara mer än normalt under de senaste 
åren. Att färjan tidvis gör delar av lekbot-
ten rejält strömt tycktes inte alls störa 
harrarna.

-Vid inventeringen intervjuades en 
företrädare för Sjöräddningssällska-
pet som tillbringar mycket tid i hamnen, 
han kunde berätta att han vid ett enstaka 
tillfälle räknat så många som 20 harrar, 
berättar Malin Setzer, sakkunnig fiske, 
Vätternvårdsförbundet.

Även det anlagda bottensubstratet i 
Gränna hamn dokumenterades i novem-
ber 2015. Det var visserligen fel tidpunkt 
med tanke på fiskeleken, men det visade 
att materialet fyllde sin funktion. 

Med bakgrund till de undersökningar som 
utförts i fält, bedöms Färjerederiets kom-
pensationsåtgärder ha fyllt sin funktion. 
Enligt forskarna kan man till och med 

Villkor i domslut
Tillstånd enligt miljöbalken för mudd-
ring och ombyggnad i Vättern med-
delades via domslut i Mark- och Mil-

jödomstolen i Växjö 2012-08-08. 
Åtgärderna innefattade utplacering 

av lekobotten i Visingsö resp Gränna 
hamnar. Utplaceringarna skulle ske 

efter samråd med Länsstyrelsen och 
med anvisningar från fiskeribiologisk 

expertis.

Prima liv  
för harren i Vättern!

tala om att de överträffar de krav som 
ställts i domstol, framförallt eftersom 
ytan för lekplatsen ser ut att ha ökat. Att 
åtgärden i Visingsö hamn nu ser ut att att-

rahera lekande 
harr konstate-
rades i samband 
med lekfiskin-
venteringen i 
sjön 2016. Mot-
svarande inven-
tering har inte 

gjorts i Gränna hamn eftersom den inte 
sedan tidigare är känd som en lekplats för 
harr. 

I samband med bygget genomfördes även 
rödingens lekbotten. Den har placerats 
i Gränna vid södra yttre pirarmen och 
norr om den norra pirarmen. Ansvarig för 
anläggning av  lekbotten för röding har 
varit Jönköpings kommun. 

Harren, eller ”valer” 
som den också kall-
las i Vättern, har en 
långsträckt form och 
kännetecknas av den 
långa och höga rygg-
fenan. De kompensa-
tionsåtgärder som ut-
förts i samband med 
ombyggnationerna i 
färjelägena, ser ut att 
attrahera fler harrar 
än tidigare. 
Foto: Mostphotos.com

”Att färjan tidvis 
gör delar av 
lekbotten rejält 
strömt tycks 
inte alls störa 
harrarna.”

”Färjerederiets 
kompensations-
åtgärder har 
fyllt sin funk-
tion.”
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  Färjerederiets öppna API (öppen data-
bas) är nu tillgänglig genom Trafikverkets 
gemensamma plattform. Det betyder att de 
utvecklare som redan idag, på frivillig bas, 
ägnar sig åt att skapa olika typer av applika-
tionslösningar för data från verket, även kan 
jobba med färjerelaterad trafikinformation. 
Vi inleder med en testperiod. Den nya infor-
mationsmängden innefattar:
FerryRoute - Information om färjeleder.
FerryAnnouncement – Ankomster och av-
gångar
Betatestperioden beräknas pågå under ett 
par månader men är beroende på om det 

uppkommer några problem eller synpunkter. 
Avslutandet av betatestperioden innebär att 
det data som nu är tillgängligt på http://api.
trafikinfo.trafikverket.se/beta/ kommer bli 
åtkomligt på http://api.trafikinfo.trafikver-
ket.se/v1/ eller
http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.1/ is-
tället. 
API:et hittar du här: http://api.trafikinfo.tra-
fikverket.se
All feedback kring datamodell, datainnehåll 
o.s.v. mottages med tacksamhet, kontakta 
trafikinfotjanster@trafikverket.se. 

  Nytt år innebär också nya infor-
mationsprodukter i rederiet, som 
skickas ut eller kan beställas via  
Trafikverkets interna webbutik. Redan 
nu kan du ta del av vår interna folder 
Jobba ombord, som jobbats om och 
uppdaterats sedan förra året. Tryck-
saken är utökad och innehåller bland 
annat ett uppslag om ledningssyste-
met FLS, samt grundfakta om rederiet, 
något som saknats i tidigare utgåvor. 
Även Färjerederiets årsrapport har 
publiceras på rederiets externa webb-
plats och kommer också att skickas ut 
till distrikten. Ta en titt på förra årets 
sammanfattning av verksamheten! 
Årsrapporten är vårt mest heltäckan-
de informationsmaterial.

Andra nyheter är att affischen/flyern 
med tips för den som reser med väg-
färja nu kommer ut i en engelsk vari-
ant, vilket efterfrågas på flera färjele-
der med många utländska besökare. 
Några ex av affischen skickas till varje 
led under april. Den engelska över-
sättningen finns för utskrift på vår 
webbplats.

Vi skapar just nu en möjlighet att 
beställa rederiets affischer genom den 
interna webbutiken. Det blir mer pris-
värt att trycka upp lite större upplagor 
av dem jämfört med att trycka print 
on demand. 

Kartan över våra distrikt kommer 
också i nytryck, med anledning av att 
distriktindelningen på östkusten har 
ändrats. Det kommer några ex på pos-
ten. Observera att de är avsedda för 
internt bruk. Rama in och häng upp i 
vaktstugan, och kom ihåg att byta ut 
er gamla karta mot en uppdaterad. 

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  Sjölog är ett återkommande evenmang 
som arrangeras av Chalmers Studentkårs 
Sjösektion. Där träffar sjöfartsstudenter och 
andra intresserade potentiella arbetsgivare 
och får chansen att ställa frågor. 

Färjerederiets monter var välbesökt, 
många besökare var nyfikna och ville veta 
mer. De vanligaste frågorna gällde behörig-
heter, arbetstider och hur det är att jobba 
ombord på färja, och med anledning av det 
var det ett bra beslut att ha två represen-
tanter från vår sjögående personalstyrka på 
plats. Ganska snart hade ett framgångsrikt 
arbetssätt utkristalliserats, där underteck-
nad hade rollen som inkastare, med uppgift 

att slussa in intresserade till montern. Där 
tog Magnus och Stefan vid på ett förtjänst-
fullt sätt och beskrev målande livet ombord 
och besvarade vetgiriga besökares frågor. 

För Färjerederiet är den här typen av eve-
nemang perfekta tillfällen att träffa fram-
tida medarbetare, och säkerställa att de har 
en rättvisande bild av vår verksamhet och 
vad vi kan erbjuda när de är klar med de sju 
världshaven och vill jobba närmare hemmet. 
Vårt nästa tillfälle är den 5:e och 6:e april. 
Då finns vi på plats på Career Event, som ar-
rangeras av elever på Sjöfarstshögskolan i 
Kalmar.  

JAN ÖHLUND

Nytt tryck

Stöd för utveckling av applikationer 

Isväg stängd efter bombdrama
Isvägen mellan Avan och Sunderbyn var 
under natten och dagen avstängd sedan 
bombdramat i går kväll. Nu ska isvägen 
mellan Sunderbyn och Avan vara öppen 
igen. Under natten och dagen har den 
varit avspärrad sedan en man i 25-årsål-
dern anträffades sprängskadad på riks-
väg 97 vid Sunderby sjukhus.
Enligt Norrbottens-Kuriren har bomb-
gruppen varit och säkrat området – och 
det tekniska teamet har genomfört en 
teknisk undersökning av området på 
isen.
Sveriges Television nyheter 13 mars

Fyra elektriker från Fridhems varv fel-
sökte på Saturnus
Som LP berättade igår så uppstod pro-
blem med färjan Saturnus på onsdagsef-
termiddagen. Under cirka en timma var 
färjeleden avständ, då bilar fick backa av 
den krånglande färjan som bogserades 
ut ur färjeläget, för att ge plats åt den 
andra färjan, Gullbritt. Under onsdagen 
och torsdag morgon pågick reparations-
arbetet, som handlade om att få igång 
en av propellrarna.
Lysekilsposten 10 mars

Fritidsbåtar får egen farled
Nu ska fritidsbåtarna få en egen farled 
till Göteborg så att de kan hålla sig utan-
för de stora farlederna som används av 
yrkessjöfarten. Sjöfartsverket har i sam-
arbete med Svenska Kryssarklubben och 
Göteborgs hamn tagit fram en ny far-
led, speciellt anpassad för fritidsbåtar. 
Säkerheten kommer därmed att höjas, 
samtidigt som det ska bli lättare för fri-
tidsbåtar att hålla sig utanför de stora 
farlederna.
Sjöfartstidningen 8 februari

Fossilfria färjor?
Finns det någon framtid för en färjetrafik 
som drivs utan fossilt bränsle? Det kom-
mer centern att diskutera vid ett möte 
med Rolf Carlgren, företrädare för Trans-
portstyrelsen. På Orust kommer politi-
kerna träffa Rolf Carlgren, VD på Vindö 
Marin och företrädare för Transport-
styrelsen. De kommer att diskutera hur 
företag kan samarbeta med Västtrafik 
och Västra Götalandsregionen i syfte att 
ställa om till fossilfria färjor. 
Lokaltidningen Stenungsund 3 mars

  Mars månad har varit en tuff utmaning för 
besättning och resenärer på Holmöleden. Isen i 
Kvarken gick varken att forcera eller att trafikera 
med svävare. Isvallarna byggde ständigt på och 
på några dagar ökade de från två till fyra me-
ters höjd. I sådana lägen finns en möjlighet att 
flyga ut förnödenheter till öborna. För öborna är 
vinterklimatet inte någon nyhet, man vet sedan 
generationer tillbaka att färjan tidvis måste stäl-

Trion från Färjerederiet, som frontade de 800 besökarna på årets Sjölog var (från vänster) Jan Öhlund, 
Magnus Gislason från Vinöleden och Stefan Sörenson från Hönöleden. Foto: Henning Elfwering

Ale ryckte ut på Holmöleden

Rederiet på Sjölog

URSÄKTA RÖRAN  
VI BYGGER OM

 Rederikontoret på Norr-
hamnsgatan får fler ar-
betsplatser! I april ska allt 
vara klart. 

Isbrytaren Ale banade väg för Capella. Foto: Harry Reinikka

DU HAR VÄL HEROMAS APP?

  Heroma App Min tid fungerar för smarta 
telefoner och den hjälper dig att smidigt se 
ditt schema, söka ledighet och semester.  
Appen hämtas i Appstore eller Google play. 

För att logga in, ladda ner applikationen 
till din telefon, välj arbetsgivare, fyll i person-
nummer i fältet för användarnamn och välj 
”Skicka nytt lösenord som epost”. Lösenord 
kommer till den epostadress du själv anger.

TILLFÖRORDNADE CHEFER 
  Rekryteringsarbetet för att hitta en ny chef 

till Hönöleden pågår. Under tiden går Jonas 
Abrahamsson in som tf distriktchef från 20 
mars till 31 augusti, han avlöser Stefan Sö-
rensson som valt att tacka för sig i rollen som 
tillförordnad efter Jimmy Franzén. Jimmy 
kommer att återgå till sitt uppdrag som be-
fälhavare i Färjerederiet. Fredrik Andersson 
går in som t f distrikttekniker i distrikt Södra 
Bohuslän. Magnus Ihrfors är tf distriktchef i 
Södra Roslagen under perioden 15 mars till 15 
september. Rekryteringsarbetet för ny chef i 
Södra Roslagen har påbörjats. 

las in. I år fanns även några ungdomar på ön, 
tillfälligt, i samband med en tävling och de 
behövde förstås undsättas.
Lösningen blev att isbrytaren Ale ryckte ut 
och bröt leden. Ungdomarna vars vistelse 
blev några dagar längre än planerat, kunde 
sedan ta färjan tillbaka till fastlandet, som 
planerat 
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Sent på kvällen, i skydd av mörkret, smög 
hon sig iväg från ordinarie tjänstgöring 
på Gullmarsleden. Nu har Saturnus tes-
tats för tilläggning på Svanesundsleden  
– med positivt resultat.

Att Saturnus i sommar går vidare till 
Svanesundsleden, är en effekt av att 
nybygget och systerfartyget Neptunus 
levereras och kan ta Saturnus plats på 
Gullmarsleden. Men det fordras förstås 
att hon kan passa in i lägena och det måste 
provas i praktiken. 

Testet ägde rum den 17 februari. Saturnus 
passade bra i båda färjelägen, förtöjning 
kunde göras vid den innersta dykdalben i 
båda lägen. Men det krävs anpassningar 

Lyckade tester med Saturnus  
på Svanesundsleden

av yttre förtöjningsmöjligheter och gång-
stråk.

- Det måste vara säkert för gående att 
röra sig ombord och därför måste ett räcke 
sättas upp på klaffarna vid passagerarstrå-
ken, då klaffarna är bredare än läget, för-
klarar Ingemar Johansson, Svanesundsle-
den, som var med och kollade läget.

Det blir nödvändigt med vissa anpass-
ningar av lägena också, exempelvis så att 
de kan justeras längre upp vid högvatten, 
för att inte stoppa bussar och tung tra-
fik. Grindarna måste öppnas och stängas 
snabbare med tanke på Svanesundsledens 
tidtabell och avgångar var tionde minut. 

Han välkomnar  
förändringar
Nytt distrikt och ny distriktchef – 
Robert Eriksson tar sig an den nya ut-
maningen. Grattis Robert, från 1 april 
DC i Distrikt Uppland som omfattar 
Ljusteröleden och Gräsöleden! Hur 
ser din bakgrund ut? 
Tack! Jag läste till befäl i Kalmar. Började 
jobba extra på Ljusteröleden som 18-åring 
och har tjänstgjort heltid samt extra till 
och från på de gula färjorna i många år. 
Har även varit på Cinderellabåtarna och 
Silverö. 

-Förutom arbete ombord,  startade jag 
ett byggföretag 2010, men ville tillbaka 
till Färjerederiet. Jag fick då en tjänst som 
befälhavare på Furusundsleden. 

-Jag bor med sambo och tre barn i ett 
radhus i Åkersberga. Med tre barn så har 
man inte alltför mycket fritid, det blir en 
hel del skjutsande till och från diverse 
aktiviteter, matlagning och annat som hör 
familjelivet till. Men jag skall väl erkän-
na att jag lägger en hel del av min fritid på 
mitt egna ”lilla” båtprojekt. Det är en stål-
båt på 12 meter som jag tog mig an för ca 

5 år sedan. En hel del jobb har det varit, 
men nu börjar det likna något. 

-Jag och min sambo lägger även en del 
tid på att träna, framförallt på gym. 
Hur tycker du att en bra chef ska vara? 

-En bra chef skall ”se” sina anställda, 
vara lyhörd och engagerad. En bra chef 
ska inte vara rädd för förändringar och 
måste våga driva igenom saker och ting. 
En bra chef ser till att få sina anställda med 
sig ”i båten” när förändringar skall ske.

-Det känns riktigt spännande att få sät-
ta tänderna i något nytt. Är otroligt glad 
för förtroendet och känner mig redo för 
denna utmaning.

Vad blir det första du kommer att ta tag i? 
-Först och främst att sätta mig in i alla 

processer. Jag känner att jag har rätt bra 
koll på hur Färjerederiet fungerar utifrån 
ett driftsperspektiv, men nu skall jag ju ta 
ett steg ut och se helheten. 
-Viktigast just nu är rekryteringen av 

en distriktstekniker. Plus sommarrekry-
teringen att ro i hamn. 

Robert Eriksson är distriktchef för nybildade Distrikt Uppland. Foto: Madeleine Sonnenfeld

HÅLLBARTVI I REDERIET

GRATTIS!
60 ÅR 
16 januari
Lars Fridman M/M, Ängöleden
11 februari
Anders Verkander befälhavare lin,  
Fårösundsleden
12 februari
Per-Håkan Wetter motorman/matros,  
Visingsöleden
20 februari
Mats Karlsson reparatör, Fridhems varv

13 mars
Tomas Holmberg motorman/matros, 
Gräsöleden
18 mars
Måna Spaak motorman/matros,  
Gullmarsleden
28 mars
Lisabeth Helin motorman/matros,  
Malöleden

50 ÅR 

10 februari
Seppo Rätsep befälhavare fri, Gullmarsleden
15 februari
Håkan Gustafsson befälhavare fri,  
Vaxholmsleden
10 februari
Kari Gustafsson befälhavare fri, Hemsöleden

3 mars
Kjell Fast befälhavare fri,, Hönöleden
15 mars
Thomas Kristensson befälhavare fri,  
Svanesundsleden
21 mars
Hans Smålander befälhavare fri,  
Aspöleden
31 mars
Lena Ring  
Redovisningsekonom

Förhandlingarna avseende Rals 2016 med 
Seko och OFR/ST (Ledarna) avslutades 
23 februari. Lönerna för oorganiserade 
medarbetare har också reviderats. Par-
terna, där även Saco ingår, har också fast-
ställt nya ingångslöner fr.o.m. 2016-10-01 
samt nya timlöner fr.o.m. 2017-01-01 för 
de sjögående befattningarna.

Vid bedömning av ny lönenivå har hän-
syn tagits dels till prestationsbedömning-
en och dels till medarbetarens aktuella 
lönenivå i jämförelse med befattning-
ens lönenivå i rederiet. För att komma till 

PENSIONÄRER 

28 FEBRUARI
Lars-Erik Hillman befälhavare fri,  
Skenäsleden

31 MARS
Peder Elderby befälhavare lin, Isöleden
Åke Lycke arbetsledare, Fridhems varv
Sten Lindén motorman/matros,  
Visingsöleden

I skydd av mörkret gjordes tester av möjligheten 
att angöra Saturnus i Svanesundsledens färjelägen. 
Foto: Ingemar Johansson, Svanesundsleden.

rätta med lönestrukturella snedsitsar kan 
påslagen därmed skilja en hel del mellan 
medarbetare som presterar lika. 

För information har en särskild jämställd-
hetssatsning gjorts för att komma till rät-
ta med omotiverade löneskillnader mel-
lan kvinnor och män. Även medlemmar 
i Saco samt oorganiserade medarbetare 
har berörts av denna jämställdhetssats-
ning.

Den nya lönen tillsammans med retro-
aktiv ersättning fr.o.m. 2016-10-01 utbeta-

lades i samband med mars månads löne-
utbetalning. 

-Jag vill rikta ett varmt tack till rederi-
ets chefer och till arbetstagarorganisatio-
ner för ett konstruktivt och bra samar-
bete kring lönesättningen! säger rederiets 
HR-chef Åsa Nordström. 
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Lön för mödan


