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Vad är världens äldsta yrke? Prostituerad, 
säger en del. Men det där är ju väldigt svårt 
att veta, det finns inte några källor att luta 
sig mot, inte ens forntida ”fake news”. Och 
så beror det ju på vad man menar med yrke, 
krävs till exempel utbildning? Barnmorskor 
borde väl finnas med på listan. Skulle jägare 
och samlare i nomadsamhällen räknas som 
yrke så var nog de bland de första, men i så 
fall ska fiskarna också vara med på ett hörn.

Och skulle man fiska lite mer effektivt be-
hövdes ju en båt eller något som kunde flyta 
i alla fall och då behövdes en båtbyggare. I 
många fall sammanföll troligen fiskaren och 
båtkonstruktören i en och samma person. 
Men skeppsbyggare borde ändå varit en  
ganska tidig yrkeskategori, folk ville väl ta sig 
både hit och dit även i tidig historia och då 
var fartyg en bra lösning när vägarna var  
dåliga och farliga.

Noaks ark känner nog de flesta till från Bibeln 
och Noa var antagligen mer framgångsrik 
som skeppsbyggare än som sjöman och na-
vigatör där han flöt fram med sin ark och till 
sist strandade på berget Ararat, i nuvarande 
östra Turkiet, när syndafloden sjönk undan. 
Med sig hade han sin familj och massor av 
djur, fyrfotadjur och fåglar.

Att arken skulle byggas berodde på syn-
dafloden. Gud gillade inte hur mänskligheten 
skötte sig på Noas tid och ämnade förgöra 
allihop med regn i 40 dagar och nätter. Noa 
var den enda rättfärdige mannen och därför 
skonades han. Gud befallde Noa att bygga 

MATTIAS 
LOTSAR MATTIAS

INTERNTIDNING FÖR OSS SOM ARBETAR I FÄRJEREDERIET                        

Bergsten introducerar Wallin i jobbet som distriktschef

En nutida Noaks ark. Johan Huibers från Nederländerna har byggt två versioner av Noaks ark, först en 
mindre och sedan denna i full skala. Och den flyter. Foto: Ark of Noah Foundation 
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Sjövägen önskar alla läsare en trevlig sommar!  
Nästa nummer kommer i slutet av augusti.

en ark med de bestämda måtten 150 meter 
lång, 25 meter bred och 15 meter hög. 

”Och så skall du göra arken: Den skall vara 
trehundra alnar lång, femtio alnar bred och 
trettio alnar hög (1 Mos 6:15)” löd specifika-
tionen. 

Hur såg då arken ut, ja mer som en färja 
som dagens finlands- eller tysklandsfärjor. 
Ordet ”ark” som används i Bibelns grundtext 
är ett egyptiskt lånord som lär betyda ”låda”. 
Och ser man på illustrationer av arken, eller 
nutida replikor är det mer ”låda” eller kanske 
”lada” än någon annan typ av flytetyg som 
man kommer att tänka på. 

ERIKA ANDERSSON

BRA AVVIKELSERAPPORTER
Löser problem  

UNDERHÅLLSSTRATEGIN
Så funkar den

BRA FÖR MILJÖN MED ELBIL
Men ladda hemma

Johans ark
Noaks ark 2 byggdes av Johan Huibers i 

Dordrecht, Nederländerna. Han är troende 
och vill förkunna sin tro med hjälp av arken. 
Den har kostat mer än 4 miljoner dollar att 
bygga. Bygget vilar på en stålplattform som 
är gjord av 21 pråmar som tidigare var last-

containrar. Arken kan inte segla på egen 
hand, men den kan dras av bogserbåtar. 

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

INNEHÅLL

FÖRBI GRYNNOR OCH BLINDSKÄR

Bästa medarbetare, att solen, ljuset 
och grönskan allt infann sig som ge-
nom ett trollslag, efter en besvärande 
kall och eländig vår, är fantastiskt åt-
minstone i mina ögon. 

Våra passagerare börjar så vackert 
att byta skepnad från våra dagliga 
pendlare till mer ovana sommargäster 
och turister. Har det någon betydelse 
för er kan man fråga sig. Mitt sponta-
na svar är att det faktiskt har det, våra 
pendlare ”kan” åka färja och vet hur 
det fungerar. Sommargäster och turis-
ter är lite mer ovana och osäkra, en del 
har aldrig åkt vägfärja tidigare

Ha detta med 
er i tankarna, det 
som vi tycker är 
självklart är inte 
alltid självklart för 
den som i princip 
aldrig åker färja. 
Ni är ambassadö-

rer och brukar sköta detta med bravur 
och jag har ingen anledning att tro nå-
got annat inför årets sommar heller. 

Våra stora projekt med ny miljöfärja 
och snabbåtstrafik på Göteborgs skär-
gård rullar vidare och har inga tankar 
på semester än, jag kan inte heller säga 
att vi är i mål men små steg i rätt rikt-
ning tar vi varje dag.

I slutet av maj var jag på fartygs-
dop i Finland, våra vänner på Finferries 
fick ett nybygge levererat. Fartygsdop 
är stora händelser för ett rederi, det 
är som att skörda frukterna efter år av 
sådd, gallring och gödning en fantas-
tisk känsla. Vi önskar naturligtvis Fin-
ferries lycka till med sin nya batteri-
färja (hybrid) och hoppas att vi snart 
får bjuda in till en liknande tilldragelse 
i Sverige.

Ha en riktigt skön sommar!
Lev väl och kör försiktigt! 

Kalle Söderberg Foto: Elin Gårdestig
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Ha tålamod med 
ovana nybörjare
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Mentorn lotsar chefen

Jonas Abrahamsson, ny chef på  
ditrikt Hönö
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Just denna dag träffas Mattias B och Mat-
tias W i distrikt Norra Bohuslän. Dags-
schemat är fullspäckat. Hur ser det ut i 
färjeläget? På bryggan? Är allt i ordning i 
maskin? Hur ser det ut med verksamhets-
planering, schemaläggning, planering för 
nästa APT och beredskap för mottagan-
det av nytillskottet Neptunus som för-
väntas till leden mot slutet av sommaren? 
Mattias W hade fullt upp med att hänga 
med i tempot och såg till att anteckna och 
fotografera som stöd för minnet. 

Mentorskap går ut på att en person med 
kunskap och erfarenhet ansvarar för en 
adepts personliga utveckling på ett eller 
annat sätt, oftast i samband med att lär-
domar delges. Att hänga med, se och lära 
i praktiken, samtala, fråga och ifrågasätta 
– det är Mattias Bergstens metod för att 
ge stöd till nytillträdda chefer. 

Adepten får delta i allt som händer 
under Mattias Bergstens arbetsvecka. 
Då är det lättare att ta till sig hur de olika 
rutiner och system tillämpas i verklighe-
ten. När praktikveckan är över fortsät-

ter kontakten med 
Mattias, som finns 
med i bakgrunden 
som ett bollplank 
när det uppstår 
kniviga frågeställ-
ningar.

-Vi som jobbar 
med ledarskap i 
rederiet ska sträva 
efter att skapa den 
goda arbetsplatsen 
där alla gemen-

samt drar mot samma mål. Byggstenarna 
är information, delaktighet och ordning 

och reda och mitt utgångsläge är de pro-
aktiva arbetssätt som växt fram ur Simon 
Elvnäs (forskare KTH) arbete med oss 
distriktchefer. Det har format mitt sätt att 
jobba, förklarar Mattias Bergsten.

Mattias Wallin är helt enig i det upplägget
-En stor utmaning för min del, i mitt 

distrikt, är att strukturera arbetet och 
disponera tiden på ett sätt så jag har möj-
lighet att vara närvarande och engagerad 
där jag befinner mig! säger Mattias Wallin.

Distriktchefsrollen är en tuff utmaning. 
Det fordras branschkunskap, kring vårt 
regelverk, om färjedrift och bemanning. 
Du ska vara en god chef som tar ansvar 
för ekonomi, personal, arbetsmiljö, bud-
get, prognoser, planering, rehabilitering 
och beslutsfattande. Men du ska också 
vara en tydlig ledare med allt vad det 

”Ni är ambas- 
sadörer och 
brukar sköta 
detta med 
bravur”
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VI I REDERIET

En distriktchef förväntas förstå vår bransch, begripa och driva våra system och vara en god ledare. I Färjerederiet får 
nytillträdda chefer ett mentorstöd av Mattias Bergsten, distriktchef i Norra Bohuslän. Vi fick följa med honom under 
en arbetsdag tillsammans med Mattias Wallin, nytillträdd chef för Distrikt Stockholm.

”Att vara chef 
är lätt, det är 
egentligen 
mest en titel 
som du tillde-
las. Det svåra 
är att vara en 
god ledare”

Alva Lundberg  
gillar Holmöleden

19
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MATTIAS 
WALLIN 
chef distrikt Stockholm

Bakgrund: sjökapten, arbetat i han-
delsflottan, som lättmatros på ett vi-
kingaskepp, lotsat i finska arkipela-
gen och varit bogserbåtsskeppare. Har 
även varit högstadielärare inom mate-
matik, fysik, kemi, biologi och teknik. 
Senaste jobbet var som projektledare 
vid driftsättningen av Nya Karolinska.
Varför Färjerederiet?: Har genom 
åren arbetat en del som timanställd på 
olika vägfärjeleder både som motor-
man/matros och befälhavare. Fick från 
första stund en positiv bild av rederiet 
och människorna ombord. Jag ser re-
deriet som en organisation med goda 
värderingar och sunda arbetssätt.
Hur vill du tackla synpunkter kring så-
väl linfärjan i Vaxholm som Ekeröle-
den?: Initialt handlar det om att lära 
känna verksamheten och därigenom 
lokalisera utvecklingsområden. Först 
därefter kan jag utveckla strategier.
Vem är du privat?: Är gift och har två 
grabbar på fem respektive nio år. Bor 
i hus i Rönninge. Umgås med vänner 
och familj. Varvar ner och hämtar en-
ergi på vårt landställe vid Mälaren. Där 
pågår det fritidsprojekt som att reno-
vera och bygga bastuflotte.

VI I REDERIET

innebär av att skapa trygghet, delaktighet 
och engagemang, ge återkoppling, skapa 
goda relationer och kommunicera både 
inom distriktet men också utåt. Ledaren 
måste vara beredd att söka svar och att 
analysera behov och hantera dem rätt.

-Jobbet är som bäst när verksamhets-
utveckling går hand i hand med den ope-
rativa verksamheten. När goda idéer från 
färjeleden förs vidare och skapar utveck-
ling och verksamhetsfördelar. Samman-
fattningsvis är det människorna ombord 
och i administrationen som skapar min 
motivation och glädje att fortsätta vara 
chef i Färjerederiet, säger Mattias Bergsten.

Mattias har många erfarenheter och tan-
kar kring ledarskapet som han skickar 
vidare till rederiets nytillträdda chefer:

-Tolka aldrig dina medarbetares tyst-
nad som samtycke. Lyssna ofta till de som 
saknar status och inflytande. De ser och 
inser mer än du tror och är mer pålitliga 
än jasägarna i din närhet.

-Som ledare måste du lyssna på riktigt! 
Lyhördhet för förändringar i omvärlden är 
viktigt annars kan kunskap och erfaren-
heter som är till gagn för verksamheten, 
passera obemärkt. Prioritera därför möten 
med alla människor i alla led.

-Skyll aldrig ifrån dig. Ställ dig i fronten 
när det blåser! uppmanar Mattias B.

 En viktig slutsats är att en ledare inte 
får vara rädd för människor. Distriktche-
fen kan aldrig ducka för problem. Det gäl-
ler att möta motståndet och konflikterna 
med kunskap och empati. För den som gör 
så, öppnar sig stora möjligheter.

-För att lyckas i uppdraget som chef 
krävs stort engagemang och god kunskap 
om vad som förväntas från verksamhet, 
medarbetare och kunder. För att lyckas 
måste du ständigt arbeta med ledarska-
pet. Alla kan göra fel men var beredd att 
ta lärdom av misstag och vara beredd att 
ge av dig själv! säger Mattias B.

Engagemang och  förhållningssätt är vik-
tigt även för Mattias Wallin: 

-En chef ska bottna i sina värderingar.  
Det krävs ett stort engagemang i verk-
samheten och att man har förmågan att 
förmedla och förankra mål och vision 
samt strategier för att nå dit. En bra chef 
skall även kunna ge och ta konstruktiv 
feedback och skapa förutsättningar för 
utveckling för sina medarbetare, säger 
Mattias W. 

TEXT: INGRID JARNRYD 
FOTO: KASPER DUDZIK

MATTIAS 
BERGSTEN 
chef distrikt Norra Bohuslän

Bakgrund: i Färjerederiet: däcksman/
biljettförsäljare på Ekeröleden, matros, 
färjeledschef för Ekeröleden, färjeleds-
chef för Holmöleden,  
projektledare för övertagandet av As-
pöleden. Chef för Vinöleden och Ske-
näsleden och nu distriktchef Norra Bo-
huslän. Har haft en rad olika nationella 
uppdrag och projekt inom  
Trafikverket Färjerederiet, från arbete 
på väg-utbildning till  
olika projektarbeten.
Bor: Jag har nu slagit ned bopålarna i 
Lysekil och arbetar i distrikt Norra  
Bohuslän och trivs fantastiskt bra.

• Ansvarig besättning 
• Veckobrev
• Ombordmöten
• Årshjul
• Jobblista
• Synlig DC-kalender
• Veckostruktur
• DC – DT möten
• Uppdragsområden
 

Distriktschefens verktyg   
Proaktiva arbetssätt                Leder bevisat till:

• Tidsvinst
• Ökad samsyn
• Bättre planering
• Bättre förberedelser
• Ökad delaktighet
• Förbättrad kommunikation
• Relationsskapande
• Ökad självständighet
• Ökad trygghet
• Nöjdare personal

”En chef är en människa 
och kommer att göra 
massor med fel. Att få 
konstruktiv feedback 
från arbetskamrater 
är bland det viktigaste 
som finns.”

Mattias följde med Mattias i alla de ärenden som förekommer i di-
strikt Norra Bohuslän, i bildsviten är det inspektioner på Gullmars-
leden och Bohus Malmöleden som fångats. Mentorskapet innebär 
bland annat att vi får ett enhetligt arbetssätt i rederiet.
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I rederiet lägger vi stor vikt vid att 
beskriva avvikelser. I snitt görs 1 400 
avvikelserapporter per år, vilket är 
mycket positivt. Men ger de rätt ledtrå-
dar för att hantera orsakerna till felen? 
Snabba lösningar, utan analys, kan 
innebära att samma fel uppstår igen.  

Thomas Elwinger, samordnare för rederi-
ets internrevision:

-Ett exempel: Vid en händelse skrivs 
avvikelse ”Haveri” och sedan ”bult gått 
av” som bakomliggande orsak, och ”bytt 
bult” som korrigerande åtgärd. Nöjer man 
sig med det, så kan det vara en tidsfråga 
innan nästa bult går av, och vi har ett nytt 
haveri. Det kunde ha undvikits. Kanske 
kunde man ha skrivit så här:
Händelse: Haveri på grund av brusten 
bult.

Bakomliggande orsak: Bultens åtdrag-
ningsmoment och glapp har inte kontrol-
lerats i tid, och till sist har den brustit.

Korrigerande åtgärd: En månadsrutin 
införs där bultens åtdragningsmoment 
kontrolleras, personalen utbildas och 
distriktstekniker tar ärendet vidare. 

-Detta är påhittat, och man får ha över-
seende med min tekniska kunskap och 
fantasi, säger Thomas. Det jag vill komma 

-Internrevisionens uppdrag är att tillsammans med rederiets medarbetare driva på utvecklingen som förbättrar vår verksamhet, säger Thomas Elwinger som sam-
ordnar gruppens jobb. Här ser vi Thomas tillsammans med Peter Sörensson och Nils Olofsson på semestersegeltur. Sara Kullgren och Johan Parrow är också intern-
revisorer. Foto: Thomas Berkey 

Fattar vi orsaken till avvikelsen?

VERKET OCH VI

till är att en bra avvikelserapport och en 
utredning som fångar upp problem mer 
grundligt - minskar haverier.

Det är bland annat våra rutiner som 
intresserar rederiets internrevisorer. 
Gruppen består av Sara Kullgren, Nils 
Olofsson, Peter Sörensson och Johan Par-
row som arbetar ungefär halvtid med 
revisionsuppdraget. Thomas Elwinger är 
länken mellan revisorerna och lednings-
gruppen, för att på bästa sätt ta tillvara 
även osminkad kunskap som samlas upp 
under året. Alla arbetsplatser besöks.   

- Internrevisionen ska förbättra verk-
samheten genom att identifiera och rap-
portera brister. Ta tempen på verksam-
heten, både bra och mindre bra saker, 
förklarar Thomas.

Gruppen är i en operativ revisionsfas just 
nu. Vid slutet av året avges en rapport 
med systematiskt återkommande brister. 
Den ligger till grund för kommande verk-
samhetsplanering och målstyrning.

 - Rapporten innehåller även värden 
som är svårare att ta på. Det kan handla 
om attityder, kultur eller kompetens som 
avviker mot rederiets vision, policy och 
mål, säger Thomas Elwinger.

När en händelse eller incident inträffar, 
ska en avvikelserapport skrivas. Det är 
så viktigt, att avvikelser har en egen flik i 
Färjerederiets ledningssystem, FLS. Rap-
porterna används för att förbättra vår 
verksamhet och följa upp ärenden. De 
utgör också ett underlag för bedömning 
av skadestånd. En väl skriven avvikelse-
rapport kan vara nyckeln till en korrekt 
skadebedömning, för rederiets del och för 
den drabbade.

Det kommer in cirka 80 ärenden årligen 
som rör skador i samband med färjeverk-
samheten. Ett vanligt fall är skada på for-
don som uppstått i samband med lastning 
och lossning, till exempel att ett fordon 
kör på färjans fasta utrustning. Det kan 
också vara skador som uppstår om färjan 
stöter i någonting, exempelvis motorcyk-
lar som välter eller rentav att en resenär 
ramlar och ådrar sig personskador. En 
annan kategori av ärenden är skador som 
uppstår i samband med att bommar och 
grindar stängs.

Sedan en tid tillbaka tar Trafikverkets 
Kundtjänst emot alla skadeärenden, de 
bedöms sedan av Juridik. Det går till så 
här: Den som drabbats av en skada gör 
först en skadeanmälan via vår e-tjänst på 
trafikverket.se. Ärendet skickas sedan till 
en skadehandläggare på Kundtjänst som 
hämtar in underlag. Sedan går ärendet till 
Juridik för bedömning och beslut.

Verksjurist Kalle Söderberg, specialist 
på skadeståndsrätt i Trafikverket sedan 
2015, arbetar med skadeståndsärenden. 
För att ta reda på vad som verkligen har 
inträffat begär han in all den 
information som krävs.

– Om något är oklart tar 
jag kontakt med berörd färje-
personal. Det gäller att ställa 
uppgifter mot varandra och 
bedöma vad som får anses 
vara sannolikt. Det är den skadelidande 
som har bevisbördan.

– Vederbörande måste visa att skadan 
uppstått på angivet sätt och att den orsa-
kats genom vårdslöshet. Finns det krav på 
ersättning, så måste beviskravet uppfyllas 
– det ska vara visat att skadan har inträf-
fat genom vårdslöshet.

För att göra en korrekt och rättvis bedöm-
ning behöver Kalle Söderberg veta så 
mycket som möjligt. Vad har hänt och vad 
berodde det på?

– Det är här avvikelserapporten kom-
mer in som ett viktigt faktaunderlag. Rap-
porten måste vara objektiv och återge vad 
som inträffat utan att lägga någon värde-
ring i det som har hänt. Förklara gärna så 
att även en lekman förstår! Det är även 
bra att komma ihåg att bifoga ett foto!

När det gäller personskadeä-
renden hanteras de inlednings-
vis på samma sätt som andra 
ärenden, men enligt handlägg-
ningsförordningen får Trafik-
verket inte besluta i person-
skadeärenden i samband med 

väg- och färjetrafik. Det gör istället Kam-
markollegiet. Alla skadeståndsärenden 
ger inte rätt till ersättning, de skador som 
uppstår i samband med färjeverksamhe-
ten prövas enligt skadeståndslagen.

– Enligt lagen krävs det att skadan ska 
ha orsakats genom vårdslöshet, vilket i 
praktiken innebär relativt stränga krav.

Hur ska jag som besättningsman agera när 
jag möter en upprörd resenär som råkat ut 
för en skada ombord?

– Hänvisa resenären till att göra en 
skadeanmälan via vår hemsida och dela 
gärna ut ett skadekort. Uttala dig inte om 
möjligheten att få ersättning eftersom det 
inte går att avgöra på förhand. Har rese-
nären övriga frågor kan du istället hänvi-
sa till Kundtjänst.

– Min upplevelse av de kontakter jag 
haft med Färjerederiet är att det finns en 
mycket stor kunskap om färjeverksam-
heten och även en vilja att dela med sig av 
den kunskapen. Det är viktigt att vi får så 
bra yttranden som möjligt så att den som 
råkat ut för en skada får en rättvis och 
riktig bedömning av sitt skadeståndsä-
rende.

– Jag förstår att färjeverksamheten 
är förenad med vissa risker, när det väl 
inträffat en skada är det därför viktigt att 
ta med sig erfarenheterna från detta och 
på så sätt kunna förebygga olyckor i fram-
tiden, avslutar Kalle Söderberg. 

Din rapport 
hjälper juristen

Verksjurist Kalle Söderberg arbetar med bedömning av alla typer av skadeärenden i Trafikverket,  
däribland från Färjerederiet. Foto: Elin Gårdestig

”Det är även  
bra att komma 
ihåg att bifoga 
ett foto!”

Internrevisionens  
fokusområden 2017

Dessa väljs utifrån resultatet av tidigare års 
revisioner, såväl interna som externa, där vi 
ser ett mönster av återkommande brister 
(ISO 9001 och 14001 kap 4 & kap 6):

n Uppföljning av analys och hur orsaken till 
händelser utreds
n Dokumentstyrning och dokumenthan-
tering
n Processer om styrning och samordning i 
rederiet
n Ansvar och befogenheter i processer
n Beslutsgång, implementering och riskbe-
dömning 
n Resursplanering och uppföljning
n Resursbedömning ledningssystemet
n Risker från omvärlden
n Processmål

Var borde rederiet ta extra krafttag?
-Vi har kvar att göra när det gäller revi-

sioner av våra projekt och betydande leve-
rantörer. Här kommer även en gräns-
dragning mot Trafikverkets centrala 
internrevision då inköp ligger centralt, 
avslutar Thomas Elwinger, samordnare 
Färjerederiets interninformation. 

PÅ FÄRJELEDEN
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ELLINDRIFT PÅ  
STEGEBORGSLEDEN

  Den 29 juni invigs ellindrift på Stegeborgs- 
leden i Östergötland. Det gör man genom att 
hålla öppet hus, bjuda på fika och tipsprome-
nad och berätta mer om det nya miljövänliga 
driftsystemet. Per-Olof Eriksson med ledens 
besättningar finns på plats, liksom rederi- 
ingenjör Jarl Andreasson och rederichef  
Anders Werner. 

 Timslånga köer och ilskna trafikanter 
trots att de två färjorna kör nonstop. 
Så kan en vanlig dag i Fårösund under 
högsäsong te sig. Förra sommaren var 
köerna längre än vanligt och trafikläget 
än mer kaosartat. Trafikanter kunde få 
vänta i fyra timmar för att få med sin 
bil på färjan till Fårö.

Färjerederiet fick utstå hård kritik 
och planerade att placera en storfärja 
på leden för att lösa problemet, men 
det föll på att det då skulle krävas en 
omfattande ombyggnad av färjeläget, 
och det fanns varken tid eller resurser 
till detta så snabbt. Nu blir lösningen 
en extra färja i sex veckor med start 
den 3 juli.

– För att få ner väntetiderna på  
Fårösundsleden i sommar har vi kom-
mit överens med vår beställare Trafik- 
verket att förstärka med ytterligare 
en färja under de sex mest intensiva 
veckorna. Det blir Freja, i dag tredje-
färja på Ekeröleden, som får uppdra-
get eftersom trafikintensiteten avtar 
kraftigt på Ekeröleden under samma 
period, säger Margus Pöldma, trafik-
chef.

– Detta blir lösningen för sommaren 
2017, men vi har ännu inte avfärdat 
tankarna på en storfärja till Fårö  
framöver. 

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

KÄNNER DU NÅGON SOM VILL 
JOBBA SOM TIMVIKARIE?

  Rederiet behöver alltid timvika-
rier och just nu är behovet extra 
stort av yrkeskategorierna mo-
torman/matros och befälhavare 
lindragen färja. Främst är det di-
strikten Norra och Södra Roslagen, 
Mellansverige, Stockholm, Mäla-
ren, Norra Östersjön, Vättern och 

Uppland som efterfrågar timvikarier.
Tipsa gärna vänner och bekanta som du tror 

kan vara intresserade av att arbeta 
som timvikarier i rederiet. Intres-

seanmälningar kan skickas till:  
jobbafarja@trafikverket.se

Mer information finns på  
rederiets webbplats: 
 www.trafikverket.se/ 
farjerederiet  

Förstärkning på  
Fårösundsleden

”Sveriges största färja kan flyttas till 
Orust 
Orust Till höst ska Orust få en ny färja 
som ska trafikera leden Svanesund och 
Kolhättan. Det handlar om toppmoderna 
färjan Saturnus som i dag är den längs-
ta färjan i Sverige och som går i trafik på 
Gullmarsleden. Samtidigt ska en ny färja 
vid namn Neptunus sättas in över Gull-
marsfjorden.”
Bohusläningen 14 juni

”Begränsad fart för Hemsöfärjan
Hemsöfärjan utanför Härnösand är tra-
sig och kan inte längre trafikera ön med 
samma fart som tidigare. Det är ett lager 
till vajermotorn som gått sönder och re-
paratör ska vara på väg. Det innebär att 
det går mycket långsammare för både 
boende och besökare att ta sig till eller 
från Hemsön.
– Färjan har fått låna provisoriska motorer 
 av militären men det innebär att vi mås-
te köra mycket långsamt, säger Harri 
Reinikka driftschef på Hemsöfärjan.”
Sveriges Radio P4 Västernorrland 13 juni

”Vinöleden ska grundligt kollas av – ön 
måste ha säker linje i det låga vattnet
Inom de närmaste veckorna ska färjele-
den till Vinön noggrant kontrolleras.
-Vi måste veta precis hur vår farled ser 
ut när det är så lågt vattenstånd som nu, 
säger Torbjörn Hedman, distriktschef på 
Färjerederier i Mellansverige.
- Leden ska scannas med ekolod och vi 
ska gå längs hela leden för att få koll. Vi 
vill undvika att det sker en ny grundstöt-
ning, färjelinjen är ju viktig för alla på  
Vinön, fortsätter Torbjörn Hedman.”
Nerikes Allehanda 12 juni

”Minister vill utreda statliga  
Gotlandsfärjor
Inför nästa upphandling av trafiken till 
Gotland vill infrastrukturminister Anna 
Johansson (S) utreda möjligheten av 
statligt ägda färjor.
– Det alternativet kom upp i förra upp-
handlingen också, men tyvärr för sent. 
Nu har Trafikverket gott om tid. Jag ser 
inga hinder för statligt ägda färjor, kan 
de ge fler avgångar och lägre priser bör 
vi absolut titta på det, säger Johansson 
till Gotlands Allehanda.”
Helagotland.se 2 juni

  Förra året gick rederiet ut på bred front 
och efterlyste miljöidéer från verksamheten. 
Ansök om att bli årets miljöled! var uppropet. 
Men vad hände sedan? Blev det några miljö-
leder?

Tanken var att fånga upp förslag från olika 
arbetsplatser. Att goda idéer inte bara skulle 
stanna vid ett resonemang på ombordmötet 
eller vid kaffebordet, utan att rederiet skulle 
prioritera resurser för att verkligen kunna ge-
nomföra förslaget och även ta ställning till att 
införa förbättringar över hela linjen.

 Det visade sig att de förslag som kom in, 
till stor del redan fanns inplanerade i verk-
samheten. Och det var ju inte riktigt tanken, 
att miljöåtgärden skulle utföras av teknik-
avdelningen, enligt fastlagd plan. Det måste 
finnas ett större lokalt engagemang och det 
måste bygga på en insats också från färjele-
den, helt enkelt. 
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Vad hände med miljölederna?

STYRELSEN SA JA TILL  
ELBATTERIFÄRJA

  Vid Färjerederiets senaste internstyrel-
semöte beslutades att rederiet kan gå vidare 
med optionen på bygge av ännu en vägfärja 
efter Neptunus, som levereras i juli 2017. Tan-
ken är att den nya färjan ska blir anpassad för 
elektrisk drift och därmed bli rederiets första 
frigående miljöfärja.  Elektra, som döptes i Åbo 
i maj, är Finlands första hybridfärja.  
Nu vill rederiet bygga en  
frigående miljöfärja för  
den svenska  
marknaden. 

Färjans dag på Holmöleden

WINDOWS 10 KOMMER I HÖST!
  I september-oktober räknar vi med att rulla 

ut Windows 10 som nytt operativsystem. Till-
sammans med central IT tar vi också fram en 
ny kommunikationslösning för färjorna. Det ska 
bli lättare att felanmäla, supporten förbättras 
och tillgängligheten ökar. Installationerna ge-
nomförs samtidigt som Windows 10 rullas ut. 

NU FINNS TRYCKSAKER FÖR 
UTSKRIFT I FLS

  Ibland har vi behov av att skriva ut 
informationsmaterial, till exempel af-
fischer, för att dela med resenärer el-
ler kollegor. Men då vill vi ha tillgång 
till originaldokumentet och vart det 
finns, är inte alltid lätt att veta. För att 
underlätta sökandet, publicerar Kom-
munikationsavdelningen hädanefter 
utskriftsvänliga versioner av aktuella 
informationsmaterial, i sitt arbetsrum 
i FLS. Under rubriken “Våra trycksa-
ker” hittar man en mapp som heter 
“Filer för utskrift”. Den i sin tur är in-
delad i två undermappar: utskrifter 
för externt respektive internt bruk.  
På så sätt framgår det hur innehållet 
är tänkt att användas. Endast aktuella 
material kommer att finnas i FLS och 
i takt med att dokument blir inaktu-
ella rensas de bort. När man hittat det 
man söker, öppnar man filen och skri-
ver ut som vanligt. Lätt som en plätt!

Trevliga möten, tillfälliga besökare och Holmöbor slöt upp. Den musikaliska underhållningen sköttes med 
den äran av Göran Burén, Holmön och Åke Sandström Umeå, som förutom fingerfärdighet på dragspelet 
även har grundat båtmuseet på ön. Foto: Ingrid Jarnryd

TRÄFFPUNKT TRAFIKVERKET

  Förra hösten genomförde Trafikverket ett 
antal träffar med generaldirektör Lena Erixon 
på flera orter i landet. Då genomfördes bland 
annat grupparbeten om Trafikverkets interna 
samarbete. I höst blir det nya träffar med ge-
neraldirektören, inbjudan har gått ut via mejl 
och sista anmälningsdag var den 22 juni.

För att berätta om det som framkom på 
träffarna förra hösten och vad som ska hän-
da fortsättningsvis har Trafikverket tagit 
fram en trycksak och den kommer att dist-
ribueras till alla arbetsplatser inför de kom-
mande mötena. 

- Vi fick in ett förslag som vi gärna vill gå vi-
dare med. Men först måste det undersökas, 
om förslaget är görligt överhuvudtaget, säger 
teknik- och miljöchef Fredrik Almlöv, som har 
fått prioritera andra ärenden före detta.

Tanken är, att om det visar sig fritt fram att 
utföra åtgärden, så kommer det att presente-
ras i Sjövägen, till inspiration för flera. 

846
ärenden som gällde Färjerederiet 

kom in till Trafikverkets  
kundtjänst i maj.

FÄRJEREDERIET VÄRD FÖR 
NORDISKT FÄRJEDRIFTMÖTE

  Den 5-6 september står Färjerederiet 
som värd för ett möte i Vaxholm där delta-
gare från de nordiska länderna ska diskute-
ra framtidens färjetrafik och frågeställningar 
om bland annat regelverk och miljö. Delta-
garna kommer även att få en demonstration 
av den eldrivna färjan på Kastelletleden och 
besöka Färjerederiets utbildningscentrum 
för ecoshipping. Mötesdeltagarna kommer 
från rederier i Danmark, Finland, Norge, 
Sverige och Åland. Färjedriftsmötena hålls 
vartannat år och förra gången var det Åland 
som stod som värd. 
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tare färjpass vilket i sin tur möjliggör 
övergång till eldrivna fartyg på en del 
av färjpassen inom en snar framtid. Vi 
arbetar även med omställning till eldriv-
na linfärjor inom landskapet. För Åland 
är infrastrukturen i vår skärgård något 
som påverkar så gott som oss alla dagli-
gen, avslutar infrastrukturminister Mika 
Nordberg. 

HÅLLBART

Sedan Färjerederiets utbildningscentrum 
för Ecoshipping drog igång 2015, har 
intresset för verksamheten växt. I maj 
genomfördes en kurs där flera medarbe-
tare från Styrsöbolaget, med sjötrafik i 
Göteborgs skärgård, deltog. 

En av deltagarna från Styrsöbolaget var 
Johan Jahnberg, som i vardagslag åter-
finns ombord på Älveli i Göteborgs hamn. 
Johan har arbetat som kapten i Styrsöbola-
get i nio år, men har 30 års erfarenhet från 

skärgårdstrafiken, varav 23 år som befäl-
havare. Han har också varit verksam inom 
utbildningsområdet, för Redareföreningen 
och i Sjöfartens utbildningsinstitut.

Styrsöbolagets medarbetare deltog i ut-
bildningen för att få del av Färjerederiets 
erfarenheter av ecoshipping.

– Att köra med poddar i intensiv trafik 
med två avgångar varje kvart är ganska 
nytt för oss på Styrsöbolaget. I de flesta 
av fartygen har vi installerat Blueflow 
som presenterar vår beräknade bränsle-

förbrukning på olika sätt. Det är på gång 
även i de dubbeländade färjorna och nu 
när vi kört våra nya färjor i två år tyckte 
vi det var ett bra tillfälle, säger Johan.

Att köra vägfärja i simulatorn bjöd på 
intressanta erfarenheter, menar Johan, 
och han ser både likheter och skillnader 
mellan att jobba i Styrsöbolagets flotta 
och att vara skeppare på vägfärja.

– Älveli, som jag kör i vanliga fall, har 
likheten med Färjerederiets färjor att den 

Jonas  
Abrahamsson
Ny chef, distrkt Hönö

Grattis till nya jobbet! Vad fick dig att 
söka tjänsten som distriktchef?
– Jag vill prova nya utmaningar eftersom 
jag har arbetat som matros, befälhavare 
och tekniker. Jag tycker om att kunna på-
verka och känna mig delaktig på en annan 
nivå. Gillar att arbeta med personal

Du har tidigare varit distrikttekniker i 
Södra Bohuslän, många känner dig redan, 
men hur länge har du jobbat i rederiet 
och med vad?
– 2000 tog Vägverket över Nordöleden 
och jag blev anställd som befälhavare och 
då även maskinansvarig. Jag blev också 
tillfrågad om att ha beredskap i dåvarande 
Hönö verkstad och det innebar beredskap 
på fyra färjeleder med tio färjor tills Hönö 
verkstad blev upplöst. Har också vikarie-
rat för distrikttekniker och distriktchef. 
Blev distrikttekniker i Södra Bohuslän  
1 januari 2016. 

Vad arbetade du med innan du började i 
rederiet?
– Jag är född och uppvuxen på Öckerö 
och bor sedan 14 år tillbaka i Björlanda 
Göteborg. Jag är gift och har vuxna barn. 
Under nästan hela mitt vuxna liv har jag 
arbetat med sjöfart, bland annat på Ö-
Varvet på Öckerö, i handelsflottan, som 
fiskare med eget fartyg och på Öckerö 
kommuns färjor.

Vad har du för utbildning?
– Drift- och underhållstekniks linje,  
Skeppare A/Maskinist A och väldigt 
många kurser under resans gång.

Vad gör du om du har en ledig dag? 
– Umgås med familjen, fixar med hus  
och trädgård och har husvagn. 

SNABBA 5 

Även landskapsregeringen på Åland har 
besökt rederiets utbildningscentrum 
på Vaxholms Kastell och man vill ställa 
skärpta krav för ökad hållbarhet i skär-
gårdstrafiken. Åland har sex linfärjeleder 
som trafikeras med dieseldrivna färjor och 
man ser möjligheten att fördjupa sin kun-
skap i ecoshipping som en viktig del i att 
minska utsläpp och bränsleförbrukning.

– Efter att jag personligen besökt simu-
latorerna samt diskuterat med de färjfö-
rare som deltagit i kursen kan jag konsta-
tera att den håller en mycket hög standard 
samt upplevs som mycket realistisk, säger 
Mika Nordberg, är infrastrukturminister 
i den åländska landskapsregeringen.

– Den utbildning de tillgodogjort sig 
här på Kastellet bidrar på ett positivt sätt 
i deras dagliga arbete med tanke på miljö 
samt ekonomi.

– På Åland har vi en särskild satsning 
som vi kallar “kortrutt” som innebär kor-

Johan från Styrsöbolaget på kurs i ecoshipping:

–Bra att få sina teorier  
besannade och ifrågasatta!

På fritiden kör Johan gärna ångbåt, när de ordinarie skepparna vill vara lediga och ångbåtstrafiken ligger honom varmt om hjärtat. Det är också den roligaste 
färjan att köra tycker jag, bekväm liten styrhytt som är lätt att värma upp och med taklucka och öppen dörr på sommaren.Foto: Mikael Waldner

är dubbeländad. Den drivs och manöv-
reras med en thruster eller podd i varje 
ände. Överfartstiden är 5-6 minuter vilket 
jag gissar är ganska vanligt i era färjeleder.

– Den största skillnaden är att 13 av 
Styrsöbolagets totalt 16 fartyg är renod-
lade passagerarfartyg. Sedan har vi två 
godsfärjor och så Älv-Vira som jag kör på 
bilden. Älv-Vira från 1954 är vår äldsta, 
en gammal vägverksfärja som byggdes för 
att trafikera Alnön utanför Sundsvall - så 
bryta is är den bra på. Behöver vi en gods-
färja till så tar vi bara av passagerarmo-
dulen som står på cykeldäck.

Johan gillade mycket av kursens upplägg 
och innehåll.

– Det var bra att vi fick köra mycket 
simulator och varje gång till-
sammans de andra kursdel-
tagarna. Intressant och läro-
rikt att se att era rutinerade 
skeppare har så många olika 
sätt att manövrera på. Det 
jag saknade var Färjerederi-
ets och de olika färjeledernas 
egna erfarenheter och slutsatser av eco-
driving.

– Sedan var det en del tekniska problem 
med simulatorn - men säg vilken modern 
teknik som inte strular!

Johan tror att han kan ha nytta av erfaren-
heterna från kursen, men att det ofta i det 
dagliga arbetet handlar om att kompromissa 

för att hålla tidtabellen i en intensiv trafik. 
– Det är lätt att ecodriving som handlar 

mycket om att prova sig fram går ut över 
passagerare, tidtabell eller kollegor efter-
som vi nästan hela tiden är i närsituationer 
med andra fartyg. Men att kapa topparna 
- att till exempel undvika att i onödan köra 
propellrarna mot varandra eller på onödigt 
höga varvtal eller sladda med färjan i onö-
dan kan vi nog alla tänka på.

Styrsöbolaget jobbar på olika sätt med att 
bidra till långsiktig hållbarhet.

– Vi har olika typer av avgasrening och 
partikelfilter på våra fartyg i hamnen. På 
nätterna värms fartygen vid kaj av värme- 
pumpar och under körning så mycket som 
möjligt av maskinvärme. I hamnen har 

vi bräckt vatten så vi kan botten-
måla med giftfria färger. I skär-
gården har våra två snabbåtar lätta 
skrov av kolfiberplast för att minska 
bränsleförbrukningen.

Skulle du rekommendera andra 
befälhavare att gå kursen?

– Ja, det skulle jag. Tycker det var 
bra att kursledaren var återhållsam med 
pekpinnar - det handlar ju ändå mest om 
att pröva sig fram på sin egen färja. Men 
jag hade gärna önskat mer av Färjerede-
riets och färjeledernas egna erfarenheter 
och slutsatser av ecoshipping! Ni är bra på 
det här! 

INGRID JARNRYD

Ålands regering för ecoshipping 

”Bra att kurs- 
ledaren var 
återhållsam 
med pek- 
pinnar”

Mika Nordberg. Foto:Mats Björklund
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Det är mycket på gång på regelområdet 
mellan oss och Transportstyrelsen (TS) 
på regelområdet. Det är en värld där för-
kortningarna dominerar i ordlistan vilket 
förklarar de kryptiska förkortningar.

PNF ska utläsas som ”Projekt Nationel-
la Föreskrifter” och är det nya regelverk 
som kommer att gälla för våra färjor inom 
kort. Det blir en omvälvande föränd-
ring innehållsmässigt, men den största 
skiljelinjen blir förhållningssättet till att 
bedöma risker ombord. I grova drag kom-
mer dagens sakföreskrifter som dikterar 
utrustning, numerärer, längd- och voly-
menheter att ersättas av ett funktions- 
och riskbaserat regelverk. Istället för att 
utrusta en färja med ”x” antal säkerhets-
höjande artiklar som är ”y” meter breda 
och ska fungera i ”z” minuter bara för att 
regelverket säger detta, ska vi hädanef-
ter göra en riskbedömning och därefter 
vidta relevanta åtgärder. Låt oss titta på 
ett konkret exempel såsom A-60-isolera-
de maskinrum då den frågan är aktuell 
i samband med våra farligt godsdispenser.

Regelverket säger sedan ett halvse-
kel tillbaka att ett maskinrum ska vara 
A-60-isolerat. A står för att däcket/skot-
tet är konstruerat i stål och 60 för att iso-
leringen inte får överstiga en given tem-
peraturökning under 60 minuter. Under 
samma halvsekel har merparten av våra 
färjor varit byggda i stål men haft oiso-
lerade maskinrum då vi velat utnytt-

ja maskinrummens spillvärme för att få 
isfria däck. Under samma tid har också 
alla snabbgående skärgårdsfartyg byggts 
i lättmetall och förvisso haft isolerade 
maskinrum men inte uppfyllt kravet på 
stål. Under denna 50-årsperiod har där-
med majoriteten av landets passagerar-
fartyg inte uppfyllt regelverket samtidigt 
som vi kan konstatera att inga olyckor har 
skett. Säkerheten har bedömts vara god. 
Vi har inte heller fått avvikelser på grund 
av avsaknad isolering vid sjövärdighets-
besiktningarna utan förfarandet har 
accepterats i drygt femtio år av tillsyns-
myndigheten, till och med vid nybyggna-
tion. Nu är dock tiden mogen att tänka i 
nya banor.

Åter till det farliga godset vilket var orsa-
ken till att våra oisolerade maskinrum 
uppmärksammades igen. Enligt dagens 
brandföreskrift ska Rockwool för miljon-
belopp inhandlas och installeras. Enligt 
PNF ska vi ställa oss frågan: Hur farligt 
är detta och vilka risker innebär det att 
medföra en farligt godsenhet i det fall en 
maskinrumsbrand skulle uppstå? Väger 
vi in grundtanken och behovet med A60-
regeln, det vill säga att skapa en viss över-
levnadstid för att kontrollerat kunna 
överge fartyget till sjöss eller i bästa fall 
få elden under kontroll så inser vi att våra 
förutsättningar är ganska goda. Fyrtio-
fem av våra färjor trafikerar idag på leder 
som är 2-8 minuter långa vilket innebär 
att vi aldrig har längre än 1-4 minuter till 

en säker kaj. Nästa steg är att vi med hjälp 
av en brandkonsult beräknar värmeut-
vecklingen vid en maskinrumsbrand och 
därmed kan konstatera huruvida dessa 
1-4 minuter kommer att räcka. Utvecklas 
ingen värme som kan påverka det farliga 
godset behövs ingen isolering och tvärt-
om.
Transportstyrelsen har bett oss att gå 
efter PNF-modellen vilket blir ett pilot-
projekt för bägge parter och en bra början 
att vänja sig vid detta nya synsätt. Detta 
exempel är endast en enskild regel och 
listan är lång över de förenklingar som är 
att vänta. Det kommer att bli mycket mer-
arbete för att genomföra alla analyser och 
åtgärdsplaner men det gör ingenting när 
det är för en god sak.  

PNF i korthet av det som nu är känt:
– Tänkt att träda i kraft 2017, preliminärt 
juni i skrivande stund.
– Blir sannolikt försenat eftersom ingen 
detaljinformation presenterats till redarna 
ännu.
– Godkända och certifierade fartyg går in 
per automatik i PNF.
– Tillsyn sker genom egenkontroll och 
redaren lämnar in en allmän självdeklara-
tion löpande.

Det har sällan kommit så många nyhe-
ter samtidigt från Transportstyrelsen 
som under det senaste halvåret. RUBB 
ska utläsas som ”RegeringsUppdrag för 
Bemanning och Behörigheter”. I sam-

klang med PNF-införandet ser man nu 
även över bemannings- och behörighets-
föreskrifterna. Å ena sidan är detta inte 
så omvälvande eftersom dessa är två rela-
tivt tunna föreskrifter som detaljhante-
rar utbildning och behörighetsnivåer. Här 
nämns ingenting om varken specialbehö-
righeter eller hur en säkerhetsbemanning 
ska se ut. Dessa har man i alla tider valt 
att lägga i Fartygssäkerhetsförordningen 
och förändringar där ingår inte i RUBB. Å 
andra sidan är effekten av RUBB omväl-
vande för Färjerederiet då man kom-
mer att jämställa oss med övrig sjötrafik. 
Exempelvis föreslås att också vi hädanef-
ter ska få tillgodoräkna sjötid på frigåen-
de färjor vilken då även blir behörighets-
grundande. 

Samtidigt höjs värdet av klass VI inre fart 
till att gälla upp till 1500 brutto. För att 
exemplifiera detta kommer det att inne-
bära att Braheborgs krav idag för befäl-
havare och överstyrman på klass III och 
klass IV blir framöver klass VI respektive 
klass VII. Dessutom blir vi självförsörjande 

 av befälhavare då en överstyrman får 
tillgodoräkna behörighetsgrundande tid. 
Detta kommer även att gälla för maskin-
behöriga matroser som idag har varit det 
största rekryteringsproblemet.

Sannolikt kommer även förändring-
ar att göras i förordningen på sikt för att 
harmonisera med RUBB. Min gissning 
här är att Basic Safety för inre fart höjs att 
gälla från upp till dagens 500 brutto till 
att gälla upp till 1500 brutto. Därmed drar 
man en distinkt skiljelinje mellan natio-
nella behörigheter och STCW-behörighe-
ter. Den sjötid vi kommer att få tillgodo-
räkna kommer endast att kunna användas 
till inrefartsbehörigheter och inte till 
STCW-dito.

RUBB i korthet, av det som är känt just nu:
– Skarp externremiss utkommer inom kort.
– Föreslås träda i kraft kring årsskiftet.
– Personal på frigående färjor kommer att 
få tillgodoräkna behörighetsgrundande 
tid för nationella behörigheter.
– FB klass VI inre fart föreslås gälla som 
befälhavare upp till 1500 brutto i inre fart.

– FB klass VII inre fart föreslås gälla som 
överstyrman upp till 1500 brutto i inre 
fart.

Nu är vi tillbaka på mera bekanta vat-
ten och detta handlar inte om någonting 
annat än att jag nu återupptagit arbetet 
med att byta ut våra kvarvarande gamla 
flottar till MES som ska utläsas Marina 
EvakueringsSystem. Flottarna är på väg 
att bli utdömda och avsikten är att gå in i 
ett långt ramavtal med fullservice. Valet 
av i första hand MES är också kopplat 
till RUBB eftersom allt indikerar mot att 
kommande förändringar i Fartygssäker-
hetsförordningen kommer att bli ännu 
tydligare när det gäller funktionsbase-
rade bemanningsbeslut vilket motiverar 
automatiska system. En del mindre färjor 
med relativt få passagerare kommer att få 
alternativa system bestående av flottar om 
leverantörerna kan presentera godtagbara 
lösningar. Kravspecifikationen är klar och 
jag avvaktar nu en upphandlare. 

MARGUS PÖLDMA, TRAFIKCHEF

Transportstyrelsen ser över och utreder sitt regelverk, bland annat kan det komma förändringar i behörighetsreglerna. Foto: Kasper Dudzik

Det har kommit många nyheter på regelområdet från Transportstyrelsen i år. Margus Pöldma, trafikchef, har 
ansvar för tonnage, placering och löpande underhåll, men han ska också odla, värna och sköta myndighetskon-
takter. Här beskriver och förklarar han vad som är nytt och på gång från Transportstyrelsen, bland annat inom 
föreskrifter och bemanning.

MARITIMT

Sjötid på frigående färjor  
kan bli behörighetsgrundande
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Neptunus snart klar för leverans

Färjerederiet deltar i forskningsprojektet 
GreenPilot, tillsammans med bland andra 
Sjöfartsverket och Svenskt Marintekniskt 
Forum. Målet är att bidra till minskade 
CO2-utsläpp.

Svenska vatten trafikeras av över 800 
mindre fartyg, och sett till inlandssjöfar-
ten i Europa så är den miljö- och klimat-
mässiga förbättringspotentialen för det 
här storlekssegmentet betydande. Meta-
nol är ett av flera förbättrande bränsle-
alternativ. Det finns en stor potential för 
fossilfri framställning av metanol. Ett 
flertal olika råvaror kan användas.

Att använda metanol som fartygsbräns-
le har redan implementerats i det större 
motorsegmentet för såväl två- som fyr-
taktsmotorer. Däremot har metanolan-
passning för högvarviga fyrtaktsmotorer 
ej tidigare genomförts varken nationellt 
eller internationellt. Därför vill GreenPilot 

Bra med elbil 
– men ladda hemma!
Intresset för miljövänliga elbilar ökar och 
därmed kommer frågan om man får ladda 
på jobbet. Det enkla svaret är: Nej. Det är 
inte tillåtet att ladda elbilar på jobbet.

Att köra elbil är naturligtvis berömvärt 
av miljöskäl. Vi har undersökt med Trafik- 
verket hur laddning av privata bilar kan 
gå till, och vi har som svar på frågan fått 
följande resonemang: Laddning av elbil 
är att betrakta som drivmedel, drivme-
del ska förmånsbeskattas och drivmedlet 
betalas av den anställde. Tolkningen är 
därför att det inte är tillåtet att för privat 
bruk använda el på arbetsplatsen.

Vi har förståelse för att elbilar är bra för 
miljön och skulle gärna uppmuntra våra 
anställda att köra elbil till sin arbetsplats. 
Men det måste samtidigt ske på ett för 
Trafikverket regelmässigt sätt.

Vi avser därför titta vidare på om det 
finns modeller där de anställda kan anslu-
ta sig till laddningsstolpar och själva 
betala för förbrukad el. Fram tills vi har 
en lösning gäller alltså att det inte är till-
låtet att använda elkraft från Trafikverket 
Färjerederiet för sin privata bil på arbets-
platsen.

Du kan inte heller tvätta bilen vid färje-
läget. Det är förbjudet. Biltvätt görs vid 
därför avsedda platser, det är en viktig 
miljöfråga. 

GreenPilot  
– forskar om alternativa bränslen

ta fram förslag på regler för metanol som 
bränsle för relevanta fartyg, detta utöver 
själva motoranpassningen. 

Genom att konvertera en av Sjöfartsver-
kets lotsbåtar från diesel- till metanoldrift, 
visas hur metanol som bränsle kan minska 
miljö- och klimatpåverkan och förbättra 
konkurrenskraften. Fossilfri metanol kom-
mer att användas som bränsle  
för demonstrationen.

Projektet påbörjades 2016 och kommer 
avslutas 2018. Det finansieras av Sjöfarts-
verket, Trafikverket och den internatio-
nella branschorganisationen Methanol 
Institute. Projektdeltagarna inkluderar 
Svenskt Marintekniskt Forum (projekt-
ägare), SSPA (administrativ projektledare), 
ScandiNAOS (teknisk projektledare), Tra-
fikverket Färjerederiet och Sjöfartsverket. 
Rederiets representant är miljöstrateg 
Peter Peterberg. 

Fo
to

: H
an

s E
ng

be
rs

, M
os

tp
ho

to
s.

co
m

Neptunus tester påbörjade. Den 7 juni påbörjades kajproven med rederiets nytillskott Neptunus, på  
varvet Baltic Workboats i Estland. Fartyget levereras till Fridhems varv under juli. Vi räknar med att ta 
henne i trafik på Gullmarsleden i september 2017. Foto: Fredrik Skeppstedt

Utvecklingen inom det maritima 
området får energi av kraven på 
långsiktig hållbarhet. Det jobbas och 
filas i hela världen, även om jag tän-
kte försöka hålla mig till Norden, där 
utvecklingen går med rasande fart.
Vem leder kapplöpningen? Det beror för-
stås på vad man menar. Det nordiska per-
spektivet är värt att uppmärksamma. 
Våra förutsättningar ser väldigt lika ut 
och det viktiga är inte att leda, utan att 
försöka jobba tillsammans för att slippa 
uppfinna hjulet flera gånger. Färjerederiet 
har de senaste åren fördjupat samarbetet 
med Åland, Finland och Norge vi kommer 
inom kort ha ett symposium tillsammans 
med danska färjeintressenter där en rad 
frågor kommer att diskuteras, däribland 
naturligtvis miljö. 

Det roliga är att det som händer nu är 
applicerbart på många olika fartygsty-
per. Mitt intresse har naturligtvis i för-
sta hand handlat om färjor. Vi har också 
under några år pratat snabbåtstrafik i 
Göteborgs norra skärgård vilket gjort att 
jag också sneglat på den typen av båtar, 
ur ett miljöperspektiv. Historiskt kan 
man väl säga att miljövännerna inte gjort 
vågen när man pratat snabbåt, inget i värl-
den är beständigt och nu börjar även den 

båttypen komma i kapp på miljösidan.
Årets hurtigbåtskonferens i Trondheim 
vittnade om en enorm utveckling på mil-
jöfronten. Norrmännen ligger i framkant, 
trots tillgång till inhemsk olja och gas sat-
sas det enormt på alternativ framdrift. 
Man bygger knappast en hurtigbåt idag 
med traditionella bränsleslukande dieslar 
- nu handlar det om alternativa bränslen 
och hybrider.

Hybridkombinationen är lite speciell. 
Olika drivmedel kan tillämpas på sam-
ma tur. Batteri är lämpligt så länge man 
befinner sig i städer eller hamnområde.  
Alternativa bränslen används utanför. I 
Göteborgs norra skärgård kan man tänka 
sig HVO från Öckerö till Älvmynningen, 
där man går över till batteri. Kombina-
tionen batteri och alternativa bränslen är 
något som tilltalar oss på färjesidan, inte 
minst eftersom batteriutvecklingen går 
med rasande fart.

När det gäller alternativa bränslen för-
utom batteri testar man nu det mesta: 
biogas, vätgas eller hydrogen som norr-
männen säger, man har till och med bör-
jat bygga en fabrik för framtagande av 
hydrogen.

Finferries, vår motsvarighet i Finland har 
i maj tagit emot en leverans av Elektra, 
en 90-bilars batterifärja eller egentligen 

hybrid. Hon har ett dieselmaskineri, mest 
för de tunga vintrarna med mycket is.  
För övrigt ska hon klara sig på batteridrift 
ungefär som den norska Ampere.

Vi har naturligtvis följt våra finska vänner 
som nu är ett starkt stöd när vi vill göra sam-
ma sak med vår option i Estland, dvs. bygga 
en batterifärja till Färjerederiets flotta.

Varför har Färjerederiet inte byggt en stor 
hybridfärja tidigare, varför ligger vi inte 
längre fram i norden som ju har liknande 
förutsättningar? Jag tror att det handlar 
mycket om finansiering. Det krävs inves-
teringar för att minska miljöförstöring 
och miljöpåverkan. Att ny miljöteknik 
kostar pengar är ett faktum som man hit-
intills haft svårt att se. Problemet är att 
det nästan är omöjligt att räkna på inves-
teringens lönsamhet. Som beställare, oav-
sett land, måste man ställa mycket högre 
krav på miljöteknik. Det öppnar markna-
den för seriösa aktörer som vågar satsa 
och här ligger man nog i framkant i Nor-
ge. Men vi ska inte på något sätt förringa 
den satsningen som görs i vårt nya avtal 
med Trafikverket. Det gläder mig oerhört 
att vi kommit så långt som vi gjort, det 
blåser medvind låt oss nyttja den situa-
tionen och länsa på utan avbrott så länge 
vinden håller i sig. 

ANDERS WERNER, REDERICHEF

Klimatförändringar  
skyndar på utvecklingen

”Det roliga är att det 
som händer nu är 
applicerbart på 
många olika fartygs- 
typer.” 

Norska batterifärjan Ampere. Foto: Göran Utbult

HÅLLBART
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TILLSVIDAREANSTÄLLDA

MAJ
Anders Fjällmyr, verkstadschef Härke slip 
och Huskvarna docka, Fridhems varv

JUNI
Leif Bengtsson, verkstadschef,  
Fridhems varv 
Kjell Hermansson, förrådschef,  
Fridhems varv
Conny Olsson, reparatör, Fridhems varv
Mikael Magnusson, reparatör, Fridhems 
varv
Lars Bergström, reparatör, Fridhems varv

GRATTIS!

60 år
Rolf Nilsson, varvschef, Fridhems varv, 1 juni
Torsten Bengtsson, verksamhets- 
utvecklare,  Gullmarsleden, 17 juni
Gunnar Norelius, befälhavare lin, Isöleden, 
30 juni 
Perry Sundberg, befälhavare fri, Vinöleden, 
20 augusti
Peter Sundahl, rederiingenjör,  
Teknikavdelningen, 29 augusti

50 år
Hans Gustafsson, motorman/matros,  
Svanesundsleden, 7 juli
Camilla Kindström, chef, distrikt Orust,  
19 juli
Michael Gustafsson, befälhavare fri,  
Pool Öst, 20 juli
Peter Ahlstedt, befälhavare lin, Ivöleden, 
21 juli
Mikael Johansson, motorman/matros, 
Nordöleden, 15 augusti
Claes Tyrén, befälhavare fri, Gullmarsleden, 
19 augusti
Magnus Olsson, befälhavare fri,  
Svanesundsleden, 24 augusti

Färjerederiet har 69 färjor som fram-
förs på 41 leder runt om i Sverige. 
Tillgängligheten är hög. Det är sällan 
stopp i trafiken. 
En förutsättning för detta är att den ope-
rativa verksamheten till sjöss följs av ett 
väl utfört underhållsarbete. Genom att 
planera underhållsinsatserna sparas tid 
och pengar. Därför har rederiet nu lanse-
rat en underhållsstrategi som ska vägleda 
oss så att vi väljer rätt underhållsåtgärd 
vid rätt tillfälle.  

Underhåll i rätt ordning  
blir mer prisvärt

Underhållsarbetet utförs i dagsläget i 
huvudsak antingen på respektive led med 
egen personal och med hjälp av inhyrda 
entreprenörer eller på något av de varv 
som vi har ramavtal med. Underhålls-
kostnaderna har totalt sett ökat under de 
senaste fem åren, men minskade något 
under 2016 för att uppgår till ca 110 
MSEK. Det finns faktorer i omgivning 
som kan komma att påverka det framti-
da underhållsarbetet, t ex. miljö- och kli-
matfaktorer, myndighetskrav, teknik- och 
serviceutveckling, underhåll i egen regi 

och gemensamma upphandlingar med 
övriga sjöfartsmyndigheter.

Underhållsarbetet utförs enligt fyra 
huvudprinciper och det är viktigt att hålla 
isär dem:

Avhjälpande, oplanerat, underhåll genom-
förs akut, efter det att fel (hinder och 
störning) upptäckts. Det ska se till att 
snabbt få färjan i trafik. 

De avhjälpande åtgärderna finns inte 
med i underhållsplanen. När ett fel eller 

en brist identifieras måste man därför 
först bedöma om det krävs en åtgärd eller 
om den kan vänta och istället hanteras i 
underhållsplanen. Det är allt-
så av stor vikt att hålla isär 
oplanerat och planerat under-
håll. Oplanerat underhåll ska 
dessutom alltid kontrollattes-
teras av Teknik.

Förebyggande, planerat, underhåll finns 
med i underhållsplanen. Det vidmakt-
håller färjans skick. Det görs vid förutbe-
stämda intervall eller kriterier och mins-
ka sannolikheten för fel eller försämrad 
funktion. Det kan exempelvis vara fråga 
om besiktning, tillståndsbaserat under-
håll, förutbestämt underhåll, olje- och fil-
terbyten, del- och helmålningar av färjor, 
renovering av rampleder, byte av radar-
anläggningar, etc.

Indirekt underhåll – är en underhålls-
kostnad som inte motsvaras av en åtgärd 
direkt relaterad till anläggningen eller 
färjan. Det kan exempelvis vara fråga om 
tillståndsbedömning och behovsanalys, 
projektering och upphandling av under-
håll, etc.

Uppgraderande förebyggande åtgärder  
– reinvestering, underhåll förändrar eller 
uppgraderar färjans skick och funktion 

till det bättre. Det föranleds av att ett 
objekt är tekniskt förbrukat och/eller 
att det är oekonomiskt att fortsätta med 

”mindre” underhållsåtgär-
der. Det kan också röra sig 
om krav från andra myndig-
heter, säkerhetsgruppen etc. 
Exempel på uppgraderande 
underhåll är installation av 
bättre belysning, transpon-

der, kameraövervakning.
Genom att noga hålla isär dessa under- 

hållsinsatser skapar vi förutsättningar 
för en bättre tjänst till våra kunder, en 
bättre arbetsmiljö för oss som arbetar i 
rederiet och en ökad lönsamhet. 

FREDRIK ALMLÖV, MILJÖ- OCH TEKNIKCHEF

Rederiets underhållsstrategi ska vägleda oss så att vi väljer rätt underhållsåtgärd vid rätt tillfälle. Planering av underhållsinsatserna sparar tid och pengar. Foto: Truls Persson

VÅRA AFFÄRER
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Dessa väljs utifrån resultatet av tidigare års 
revisioner, såväl interna som externa, där vi 
ser ett mönster av återkommande brister  
(ISO 9001 och 14001 kap 4 & kap 6):
n Uppföljning av analys och hur orsaken till 
händelser utreds
n Dokumentstyrning och dokumenthan-
tering
n Styrningen och samordningen i rederiet 
genom dess processer och anslutning där-
emellan
n Tydlighet av ansvar och befogenheter i 
processer, projekt och arbeten
n Beslutsgång inkluderande beslutsunderlag 
och implementering av beslut (faktagrunda-
de beslut), hur riskbedöms och konsekvens-
utreds större beslut? Hur är besluten imple-
menterade i ledningssytemet?

Färjerederiets underhållsstrategi 
n Resursplanering och uppföljning, hur till-
delas resurser och kompetens till arbeten 
och projekt samt på vilka grunder. Hur ana-
lyseras resursbehov av infrastruktur (färjor 
och kontor etc), och hur tillgodoses beho-
ven? Hur utreds konsekvenserna av brist av 
resurser och hur görs riskbedömningar inför 
förändringar i verksamheten gällande resur-
serna?
n Hur är resursbehovet analyserat, identifie-
rat och planerat gällande ledningssystemet?
n Hur inventeras risker från omvärlden, hur 
redovisas dessa och vilka åtgärder är vidtag-
na utifrån detta? Hur är åtgärderna imple-
menterade i ledningssystemet?
n Vilka processmål är uppsatta? Vilka risker 
är identifierade för respektive process?

”Förebyggande 
underhåll görs 
vid bestämda 
intervall.”
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Det ska vara möjligt att orientera sig i 
rederiets ledningssystem FLS på ett pro-
cessbaserat sätt. Tanken är att du på ett 
enkelt sätt ska kunna hitta den informa-
tion du behöver för att genomföra dina 
arbetsuppgifter.

Från och med 1 juni har huvudprocess-
kartan förenklats rejält. Den bygger nu på 
tre grupper: styrprocesser, huvudproces-
ser och stödprocesser. 

Enklast orienterar du dig genom att gå 
in under fliken Processer och klicka på 
någon av dem. Då visas ett aktivitetsflö-
de. Klicka på en aktivitet för att visa en ny 
sida med information och dokument som 
beskriver hur du skall göra och vad du 
behöver tänka på när du genomför akti-
viteten.

Alla aktivitetsflöden är inte färdigställ-
da, men några är klara: Bemanna, Försälj-
ning, Ekonomi och Hantera kris. Dessa 
skall börja användas och testas av perso-
nalen och efter hand förbättras vid behov. 
Vi testar steg för steg så att det blir rätt 
användbart.

För resterande processer är nästa steg 
att skriva färdigt rutiner och riktlinjer för 
processen och dess aktiviteter, tagga samt-
liga dokument till avsedd aktivitet, samt 
färdigställa sidor för aktiviteterna. Utma-
ningen blir att färdigställa och koppla 
dokument till respektive aktivitet. Detta är 
ett omfattande arbete och det är viktigt att 
vi hjälps åt för att hinna klart i tid. 

HENRIK SÖDERQVIST, PROJEKTLEDARE

Ny huvud- 
processkarta

Under 2017 satsar Trafikverket på att öka 
våra kunskaper om mångfald, jämställd-
het, diskriminering och inkludering, 
sedan en ny diskrimineringslag börjat 
gälla. Alla medarbetare ska lära sig mer. 
Cheferna får extra träning för att veta vad 
som förväntas.

Färjerederiet ingår i pilotstudien för 
utbildningsinsatserna.

Den nya lagen ställer krav på att vi inte 

bara känner till utan även, att vi vidtar 
aktiva åtgärder för att se till, att ingen 
diskrimineras på arbetsplatsen. 

- Det har pratats mycket om jämställd-
het, både i Banverket, Vägverket och Tra-
fikverket – men vi har brytt oss mindre 
arbetat mindre med om mångfaldsarbete 
och inkludering. Om vi ska vara en att-
raktiv arbetsgivare idag och i framtiden 
måste det tas på allvar, säger Lars-Åke 

Souzan Al Khouri och Lars-Åke Näslund utmanar rederiet och vårt förhållningssätt. Hur är jargongen på 
din arbetsplats? Är det bekvämt för alla sorts människor att jobba hos er? Foto: Ingrid Jarnryd

Bunkring ombord på 
Saturnus, Gullmars-
leden. Foto: Göran Moe

VERKET OCH VIVÅRA AFFÄRER

Huvudprocesskartan i Färjerederiets ledningssys-
tem FLS. Med stöd av ser vi helheten i vårt uppdrag 
och kan orientera oss mot den information vi behö-
ver för en speciell arbetsuppgift.

Ökat bunkerpris  
drar ner resultatet

Grunder för
diskriminering

Det finns sju diskrimineringsgrunder  
som omfattas av lagens diskrimine-
ringsförbud: kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörig-
het, religion eller annan trosuppfatt-

ning, funktionsnedsättning,  
sexuell läggning  

och ålder.

Rederiet har en stabil ekonomi och stora 
möjligheter att utveckla verksamheten så 
att vi kan uppnå våra långsiktiga mål. I 
början av maj rapporterade rederiet vårt 
resultat första tertialet 2017, till vår ägare 
Trafikverket. Rapporten fastställdes vid 
ett internstyrelsemöte den 5 maj 2017.

Att nämna:
– Fartygsbygget Neptunus, på varv i 

Estland, löper enligt plan.
– Operativa avdelningen som fått ytter-

ligare resurser för att möta nya krav.
– FLS, Färjerederiets ledningssystem 

färdigställs bit för bit. FLS bidrar till rede-
riets kvalitetscertifieringar.

– Att rederiet, med godkänt resultat, 
genomgått revision enligt ISM.

– Fridhems varvs expanderar, med flera 
nyrekryteringar.

Hur utvecklades verksamheten finansiellt 
under första tertialet 2017?

Omsättningen ökade från 245 Mkr (mil-
joner kronor) till 262 Mkr. Det nya trafikav-
talet, som gäller från 1 januari, innebär att 

vi får ersättning bland annat för miljösats-
ningar. Det är positivt att miljöåtgärder 
stöds i vårt trafikavtal med Trafikverket.

Resultatet före skatt uppgick till 9,8 
Mkr, det var 1,6 Mkr lägre än föregående 
år, men på budgeterad nivå. Våra största 
kostnadsposter är personalkostnaden, 
bunker/diesel och underhållkostnaden 
för färjor och färjelägen.
Personalkostnaden utgör rederiets 
största kostnad och uppgick i perioden 
till 147 Mkr, en mindre ökning från förra 
året.
Bunker/diesel.  Dieselkostnaden har 
ökat och vi har köpt bunker för 18 Mkr, 
förra året 13 Mkr. Literpriset har stigit 
det senaste året och priset i snitt, hittills 
i år, är 4,55 kr per liter.
Underhållkostnaden för färjor och 
färjelägen - vår färjeflotta blir äldre och 
fartyg och lägen måste underhållas på 
ett klokt och planerat sätt. Kostnaden 
har stigit och vi la 37 Mkr, förra året 28,4 
Mkr. 

ANDERS NORDQVIST,  
EKONOMICHEF I FÄRJEREDERIET

januari–april 2017 januari–april 2016 budget 2017
Intäkter 262,3 245,5 822,1
Kostnader -252,0 -233,0 -791,6
Rörelseresultat 10,3 12,5 30,5
Räntekostnader -0,5 -1,1 -2,0
Resultat 9,8 11,4 28,5

Resultat april 2017 (miljoner kronor)

Leda och styra

Köra färja

Hantera isvägar

Ekonomi IT Kommunikation Hantera kris

Hantera projekt Inköp Investera Försäljning

Styrprocess

Huvudprocess

Stödprocess

Lennart Johansson och  
Emil Karlsson, Sävar
- Det har skett en stor förändring sedan den 
nya båten Capella kom hit till Holmöleden. 
- Jag åker inte så ofta över, men när vi gör 
det får det helst vara med Capella. Hon går 
fint i sjön och det är härligt att komma ut 
till havs. Det känns säkert.

ENKÄT OCH FOTO: INGRID JARNRYD

KUNDEN HAR ORDET  – Holmöleden Sjövägen frågade:  
Vad tycker du om Holmöleden?

Elisabeth Eriksson, Sundsvall  
och Ulla Löfgren, Holmön
- Jag är ofta på besök hos min goda vän 
Ulla och jag uppskattar båtresan ut till ön. 
Vi har båda två varit aktiva som aktriser i 
den lokalrevyn här och det är trevligt att 
ses.
- Du måste skriva att personalen är så trev-
lig. Alltid hjälpsamma och alltid ett vänligt 
ord när man behöver fråga om något. 

Alva Lundberg, Holmön
- Jag är uppvuxen på Holmön och har gått i 
skola där. Nu går jag på samhällsvetarpro-
grammet i Umeå och har flyttat närmare stan, 
men mina föräldrar har kvar huset på ön.
- Det fungerar bra med färjetrafiken. Att 
det blir inställt ibland när vädret är hårt på 
vintern, det är något man är van vid, som 
öbo. Det går att anpassa sig.

Rederiet tar täten för  
mångfald och inkludering

Näslund, förhandlingschef i Trafikverkets 
centrala HR-funktion och en av initiativ-
tagarna till utbildningen.

- I Trafikverket har vi nolltolerans mot 
diskriminering, underströk Souzan Al 
Khouri, HR strateg. Det innebär, att så 
snart våra chefer misstänker att någon 
har trakasserats, måste han eller hon göra 
en anmälan. undersöka och åtgärda samt 
följa upp händelse för att förhindra och 
förebygga likabehandling.  

Att under en hel dag diskutera konkreta 
situationer som berör risk för diskrimi-
nering och att även få inspiration kring 
hur inkludering på en arbetsplats kan gå 
till, uppskattades av de distriktchefer som 
deltog i pilotstudien. 

Mer information om utbildningsinsat-
ser kommer under hösten. Vårt förhåll-
ningssätt blir ett viktigt tema under rede-
ridagarna och vi kommer även att belysa 
ämnet återkommande i Sjövägen. 


