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I september reste jag och min dotter till 
Nova Scotia på Kanadensiska östkusten. Ett 
av våra äventyr var ett besök på provinsens 
västligaste spets, Brier Island, för att kolla på 
knölvalar. För att ta sig dit krävs två färjepas-
sager, båda med frigående färjor. En 70 kilo-
meter lång och smal landrygg från Digby, 
över Petit passage till Long Island och vidare 
över Grand passage till slutmålet Westport. 
Färjorna avgår en gång i timmen och är syn-
kroniserade för att biltrafiken ska flyta. 

Det finns sju provinsiellt finansierade färje-
leder i Nova Scotia. Fyra med frigående- och 
tre med lindrivna färjor. De är avgifts-belagda. 
För 7 CAD (ca 50 kronor) köper man en tur- 
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Nu kommer 2019 år almanacka!  
Ta hem den, ge bort till vänner och leverantörer.  
Beställ flera i Trafikverkets webbutik.

och retur biljett på utresan, och åker sen 
utan kontroller på återresan. 

Fartygen är blå, havsguden Poseidons färg. 
Det sägs att om man målar ett fartyg i blått 
så riskerar man att nedkalla hans vrede. Be-
sättningarna ombord på färjorna måste nog 
ändå ett gott förhållande till Poseidon. Det är 
inte bara Atlantens vilda vågor och det bistra 
klimatet på vintern som är vardagsutmaningar. 
Brier Island ligger vid inloppet till Bay of Fundy 
som är känt för världens högsta tidvatten-
skillnader. Det flödar in tvåhundra miljarder 
ton vatten varje dygn, vilket ger ända upp till 
ca 17 meters variation mellan ebb och flod, 
två gånger per dygn. 

På- och avkörningen till färjorna skedde via 
en lång brant betongramp med en gigantiskt 
hög pir på den ena sidan. Den yttre sidan var 
det helt öppet ut mot vattnet. Detta för att 
färjan ska kunna gå in och fälla ut rampen 
oavsett vattenstånd och vindförhållanden. 
Lite läskigt, men bara lite. 

Jag blev väldig väl omhändertagen ombord. 
Bluenosers*, som lokalbefolkningen kallar sig, 

är kända för sin vänlighet, och färjepersonalen 
var inget undantag. Jag fick hälsa på både på 
brygga och i personalutrymmen. 

Såg vi några valar då? – Jo många. Vi åkte 
ut till havs på en före detta fiskebåt och blev 
rikligt belönade med magiska upplevelser. 
De stora vänliga jättarna, som mätte mellan 
13–16 meter, mer än dubbla båtens längd, 
showade loss, plaskade med sina fenor och 
kom ända fram till relingen och lade sig på  
sidan och kikade på oss. 

Jag har tittat rakt in i ett valöga på mycket 
nära håll, en mäktig upplevelse. Jag har även 
fått möjlighet att känna en vals andedräkt, 
vilket var något mindre angenämt. Upple-
velserna landar högt upp på min tio-i-topp 
lista. 

TEXT OCH FOTO: ANNICA GUSTAFSSON,  
GRAFISK FORMGIVARE, SJÖVÄGEN

Färjan Petite Princess som går på Petit  
passage mellan Digby neck och Long Island

* Bluenoser kommer från den Kanadensiska  
nationalsymbolen skonaren Bluenose, som finns av-
bildad på både mynt och frimärken. Originalfartyget 
byggdes 1921 och förliste 1946. Nu finns en replika, 
Bluenose II, som som har sin hemmahamn i Lunen-
burg, NS.

FRÅN PRIVAT TILL STATLIG  
– Tynningöleden

KEMIKALIEBANTA  
– friskare miljö

BLÅ FÄRJOR  OCH VALAR 
- i Nova Scotia
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

INOM ADMINISTRATIONEN

När du läser det här så har jag arbetat 
på Färjerederiet i ett år. Om jag gjort 
ett bra eller dåligt jobb, får du avgöra. 
För mig har det varit ett fantastiskt  
intressant år. Jag fick redan den första 
månaden möjlighet att träffa er alla på 
rederidagarna. Därefter lade jag mycket 
tid på att besöka era arbetsplatser ute 
på lederna. 

Varför gjorde jag det? Jo, för jag kan 
inte leda Färjerederiet in i framtiden 
om jag inte förstår vad utmaningarna 
och möjligheterna är för dig som job-
bar ute på en led. Jag har haft ett lä-
rorikt år där vi tagit ett stort steg mot 
framtiden. Vision-45, vår framtidskar-
ta, har tagit form. Vi talar mycket om 
Tellus, som kommer i vår, samt nästa 
generations nybyggen som kommer att 
beställas under nästa år.

Men det är inte nya fartyg eller tek-
niska lösningar som är Färjerederiet, 
utan det är alla vi nära 800 människor 
som arbetar här. Fartygen är bara verk-
tyg för att möjliggöra vårt uppdrag, att 
transportera människor mellan hem 
och arbete/skola.

Ledarskap, medarbetarskap, #metoo, 
miljö, friskvård och FLS är nog de or-
den jag använt mest. Och det beskriver 
nog ganska väl vad jag ska fortsätta ar-
beta med det närmsta året.

#metoo är på 
intet sätt över. 
Vi ska och måste 
fortsätta arbeta 
med ett bra be-

mötande. Både mot våra kollegor och 
kunder. Samma gäller miljö och med-
arbetarskap. Enda sättet att agera rätt 
när det bränner till, är att tala om det 
innan, öva liksom man gör när det  
gäller riktiga bränder. Färjerederiets 
värderingar leder oss rätt.

Dialog är viktigt. Mejla gärna mig så 
kan jag ta upp aktuella frågor på mina 
skypemöten.

Helena Sundberg är ny ledamot 
i Färjerederiets internstyrelse.

 3 Stress på jobbet. Hur hanterar man stress på 
  ett bra sätt? 

 5 Fem år i statlig regi på Tynningöleden.

 6 Sjöloggen Rindöbor räddade från förgiftning.

 7 Utkiken

 8 Kemikaliebanta för planetens överlevnad

 10 Dykare sänkte sjöbotten

 11 Charlotte och Helena, nya  
  ledamöter i internstyrelsen.

 12 På Sluttampen

Färjerederiet är 
vi som jobbar här

SJÖVÄGEN ÄR TRAFIKVERKET FÄRJEREDERIETS INTERNTIDNING 
”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Färjerederiets vision. Pålitliga, engagerade, modiga 
och affärsmässiga är våra värderingar. Ansvarig utgivare: Ingrid Jarnryd. Redaktör: Lena Nordlund 
Medverkande i detta nummer: Melker Skön,Ingrid Jarnryd, Annica Gustafsson, Kasper Dudzik. 
Design och layout: Form och event, Trafikverket. Tryck: BrandFactory. Omslagsbild: Föreställande 
Anna Hjortholt, foto: Lena Nordlund. Mejla sjovagen@trafikverket.se. Sjövägen skickas till dig 
som är anställd i Färjerederiet. ISSN: 2001-4503
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”Jag blev jätteglad över att 
få vara med i Sjövägen, att 
lära känna kollegor är en 
nytta i sig med Träffpunkt 
Trafikverket.” 

Fler stressade

Brian Karlman är kemikalieansvarig 
på Gräsöleden och tycker kommuni-
kation är A och O i arbetet.
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I årets EMI, där alla vi som jobbar i 
Färjerederiet fick svara på frågor om 
vår arbetsmiljö, visade det sig att de 
som jobbar på kontor upplevde stress 
i mycket högre grad än de som jobbar 
ombord på färjorna. 

Stressreaktionen har tidigare varit nöd-
vändig för att överleva, men i det moderna 
samhället behöver du sällan kämpa rent 
fysiskt för att överleva. Ändå händer 
ungefär samma saker i kroppen oavsett 
om du upplever ett verkligt hot eller om 
du springer ikapp en buss. Hjärnan kan 
inte skilja på dem. Stressreaktionen sätts 
även igång vid psykiska ansträngningar, 
till exempel när du blir arg på någon eller 
känner att du har för mycket att göra. Vi 
blir stressade av olika saker, vi kan bli 
stressade av att ha för lite att göra likväl 
som av för mycket, på jobbet och privat. 
Vi behöver jämvikt mellan aktivitet och 
vila för att må bra. 

Bakgrunden till att fler inom adminis-
tration känner av negativ stress kan vara 

att de som jobbar på kontor oftast har 
förtroendearbetstid. Med bärbar dator, 
mobiltelefon, bredband och skypemö-
ten finns möjligheten att välja när, var 
och hur vi jobbar. Men samtidigt är ris-
ken med flexibelt arbete och ständig upp-
koppling att gränsen mellan jobb och fri-
tid suddas ut, så att vi inte får nödvändig 
återhämtning. Förtroendearbetstid inne-
bär inte att du ska jobba dygnet runt utan 
att du planerar var och när du ska jobba 
under din normala arbetstid.  Det bestäm-
mer du tillsammans med din chef.

Arbetsbelastningen är generellt hög i 
Trafikverket och en del är så trötta efter 
jobbet att de inte orkar göra något på sin 
fritid. Det framkommer i forskningsstu-
dien ”Hållbart arbetsliv” där forskare vid 
Högskolan i Gävle följer Trafikverkets 
anställda. Studien pågår fram till 2020.

Kombinationen av hög stress och brist på 
återhämtning gör att risken för utmatt-
ningssyndrom ökar. Någon som vet hur 
det kan vara är Lena Edholm, HR-specia-
list rekrytering.

– För ett par år sedan var jag utbränd. 
Jag märkte det på att det var svårt att 
komma ihåg hur jag skulle göra jobbet 
trots att jag hade jobbat här i fem år. De 
enklaste uppgifter var svåra. Jag var 
ofantligt trött och förstod inte varför. Jag 
kunde inte hålla en tanke i huvudet, säger 
Lena.

Hon sökte upp läkare och blev helt sjuk-
skriven under tre månader och sedan kom 
hon gradvis tillbaka till arbetet. 

– Det är väldigt obehagligt när inte 
hjär-nan fungerar. Jag fick träffa en psy-
kolog och lära mig att säga nej, ta många 

”#metoo är 
på intet sätt 
över”

9

6

VI I REDERIET

Lena Edholm, Mikael Ingemansson 
och Anna Hjortholt

Susanne Nielsen Skovgaard, chef Central 
funktion Strategisk Utveckling
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När Hasse Hagström, befälhavare och 
Jacob Svensson, matros/motorman bör-
jade jobba på Tynningöleden 2010 drevs 
den i privat regi men de visste att den 
skulle övergå i statlig. Men de visste inte 
att rader av överklaganden skulle försena 
utbyggnaden som Trafikverket planerat.

Redan i maj 2004 begärde föreningen, 
som drev färjeleden, att färjetrafiken skulle 
gå från enskild till allmän. Den 31 maj 2010 
beslutade Länsstyrelsen att Trafikverket 
skulle ta över drift och underhåll av färjele-
den från 1 januari 2013. Planeringsproces-
sen hann inte avslutas innan detta.

– För att drift och underhåll skulle kun-
na säkerställas från 1 januari 2013 gjorde 
vi åtgärder vid färjelägena för att kunna 
ta över driften, säger Tom Sandberg, pro-
jektledare Trafikverket.

Vägfärjan mellan Norra Lagnö i Värm-
dö kommun och Tynningö i Vaxholms 
stad har under flera år varit omtvistad. De 
omkring 500 fastboende Tynningöborna 
ser färjan som livsnödvändig. På Lagnö-
sidan har det kommit in klagomål på bul-
ler, ökad biltrafik och att färjan förstör 
utsikten. Bullerdämpande åtgärder har 
hittills kostat över en miljon kronor.

I allt detta ska driften av färjeleden 

VI I REDERIET

Fem år med  
Färjerederiet på Tynningöleden

Jacob Svensson och Hasse Hagström har erfarenhet av att jobba både privat och statligt på samma led.

fortsätta och det har påverkat arbetet 
ombord på olika sätt. 

 – Vi har till exempel fortfarande tem-
porära baracker som vaktstugor och har 
inte vetat när ombyggnaderna ska bli av, 
berättar Hasse Hagström.

Skillnaden mellan att jobba privat och i 
statlig tjänst då?

– Det är både för- och nackdelar. Man 
kom närmare passagerarna eftersom vi 
sålde biljetter när det var privat. När vi 
blev statliga fick passagerarna en annan 
attityd, krävde mer som att det skulle 
blir tätare turer till exempel, säger Jacob 
Svensson.

– Men samtidigt blev det möjligt att ta 
tio bilar till med den nya vägfärjan. Så det 
var ju uppskattat, säger Hasse.

– Beslutsvägarna var snabbare privat. 
Vi kunde bara åka och köpa något som 
behövdes direkt. Men jag upplever ändå 
underhållsorganisationen som bättre i 
Färjerederiet än på den privata tiden. 
Man behöver inte förhandla om allt var-
je gång. Även om det är mer byråkra-
tiskt finns det stora fördelar som flexibel 
arbetstid, facken är med, IT-stöd och så 
vidare, säger Jacob.

– En lärdom att ta med vid övertagande 
av privata färjeleder är att det är bra om 
erfarna chefer och HR är med i processen 
och att en led kan fasas in under ett år till 
exempel. Det hade vi behövt, säger Hasse. 

Trafikverket vill bland annat att bygga 
ut vägarna vid färjelägena, bygga en trot-
toar med gatubelysning och bygga en 
busshållplats på Tynningö.

En arbetsplan är inskickad för fastställelse 
till Trafikverkets avdelning för planpröv-
ning som ska vara klar till årsskiftet. 
Planen fastställs om Trafikverket vid 
prövningen kommer fram till att den kan 
godtas och att fördelarna för allmänhe-
ten överväger de olägenheter projektet 
orsakar enskilda intressen. Arbetspla-
nen vinner laga kraft om ingen överklagar 
fastställelsebeslutet inom tiden för över-
klagande. Om beslutet överklagas prövas 
överklagandet av regeringen.

– När planen vunnit laga kraft kan vi 
slutföra arbetet. Bygglovet för den provi-
soriska vaktstugan är inskickat och för-
längt i väntan på fastställandet av arbets-
planen, säger Tom Sandberg.  

TEXT OCH FOTO: LENA NORDLUND

korta pauser och se till att ta fika-och lunch- 
rast och inte bara köra på. Att ta fem 
minuter i solen, några djupa andetag och 
sedan gå in på kontoret igen.

Idag känner hon bättre av sina signaler 
och kan ta 20 minuters vila i stället för 
kafferast om hon till sovit dåligt. 

– Jag får stöd från min chef men har 
fortfarande svårt att be om hjälp. Jag är 
ensam i min yrkesroll på Färjerederiet 
men förväntas göra lika mycket som de på 
Trafikverket fast det i mitt jobb ingår att 
vara stöd för 16 distriktschefer, lednings-
grupp och PASAM (Personal och arbets-
miljösamverkan). De andra specialister-
na jobbar enbart med rekrytering. Det är 
många möten och rekryteringar på gång 
samtidigt. Men jag försöker ha en mötes-
fri dag i veckan så jag kan jobba ikapp. 

Psykologen sade att hon inte får ta hem 
datorn utan ska jobba på jobbet, inte  
hemma.

– Om jag har den hemma blir det att jag 
kollar upp något och sedan är hjärnan 
igång. Men jag stämmer av med min chef 
varje vecka och har verktyg för att hante-
ra stressen numera.

Lena påpekar också att en del av 
utmattningssyndromet även handlar om 
privatlivet och så ser det ofta ut. Det är 
kombinationen som kan bli för mycket.

Anna Hjortholt är bemanningsplanerare. 
Hur ser en dag ut för henne? Är det myck-
et stress på jobbet?

– Det händer ständigt saker och ibland 
kan jag uppleva det som stressigt. Jag 
vet aldrig vad som kan komma in. Det är 

inget jag kan kon-
trollera. Det kan 
ofta bli en ket-
chupeffekt så vi 
måste hålla en 

viss öppenhet i det dagliga schemat så att 
vi kan ta hand om akuta ärenden. Någon 
kanske vill ha hjälp att lägga in något i 
Heroma och hinner jag hjälper jag gärna 
till, men så kan det komma en akut sjuk-

skrivning och då måste jag lösa det i för-
sta hand.

För det mesta tycker Anna att de har en 
bra avvägning mellan akuta och vanliga 
ärenden.

– Vi har lugna perioder emellanåt och 
sedan blir det fullt upp och vi får jobba 
extra och mycket. Det är viktigt att värna 
om dalarna så att det blir en balans, säger 
Anna.

Hon menar att det finns tydliga rutiner 
för vad man ska göra om något akut hän-
der och att detta motverkar stress. Likaså 
tycker hon att cheferna är tydliga med att 
fritid är fritid och även om man jobbar 
hemifrån betyder inte det att man är till-
gänglig dygnet runt.

Telefontiden på förmiddagarna som 
bemanning infört har fungerat bra. Dagen 
kan planeras bättre och möten läggs på 
annan tid så att de är tillgängliga när 
någon ringer.

– Det är effektivt, jag hinner med flera 
ärenden på förmiddagen men utan stress. 
Under eftermiddagen jobbar jag med de 
mer komplicerade ärendena och kan kon-
centrera mig på dem, säger Anna.

Mikael Ingemansson, rederiingenjör, 
ansvarig för underhåll färjor i Jämtland, 
Norrlandskusten Gotland och en del av 
Hjälmaren. Det blir mycket resor i job-
bet och själva resandet kan vara stressigt 
ibland, men han ser det som nödvändigt.

– Jag tycker det är viktigt med mötena 
individer emellan. När man kommer på 
plats kan man reda ut saker enkelt. Det 
blir lätt missförstånd på distans.

Något som är stressande är all tid det 
tar när det gäller att få fram rätt specifi-
kationer till upphandlingar och beställ-
ningar för att följa lagen om offentlig upp-
handling.

– Det tar jättelång tid att granska inför 
upphandlingar och folk på lederna blir 
arga och tycker att det är konstigt att vi 
inte tagit en leverantör på närmare håll 
med bättre pris. Men det handlar inte om 

att ta den billigaste utan vi måste ha kon-
troll på att de följer regelverket. Det är det 
tunga med att jobba inom stat och kom-
mun när det gäller avtal och ekonomi.

Periodvis har han haft alldeles för myck-
et att göra. En tid var det 60–70 timmars 
arbetsveckor. Han fick hjälp av en KBT-

psykolog och lärde 
sig bland annat att 
planera sin över-
tid till två kvällar 
i veckan så att inte 

alla kvällar och helger försvann.
– Men sedan smyger sig det tillbaka. 

Det är lätt att bara kolla ett mejl och sen 
är man igång. Jag är mer stressad nu men 
det hänger ihop med att jag har problem 
med hälsan. Men så länge jag kan trä-
na har jag en ventil. Jag cyklar och kan 
komma in i ett meditativt tillstånd när 
jag bara cyklar på. Det är avkopplande för 
mig.

Öppet landskap är en annan sak som 
kan verka stressande.

– Det är lätt att bli avbruten i sin tanke-
bana när någon börjar prata, men sam-
tidigt är det roligt med gemenskap. Den 
avdelning jag jobbar på är den mest tek-
niskt kompetenta jag någon varit på. Här 
finns civilingenjörer, skeppsbyggare och 
många andra specialister. Det är högt i 
tak och vi frågar och hjälper varandra. 
Det fungerar väldigt bra, säger Mikael.  

TEXT OCH FOTO: LENA NORDLUND

”Det kan ofta  
bli en ketchup-
effekt”

”En tid var det 
60–70 timmars 
arbetsvecka”

TIPS!
Hasse Hagström har  

en Facebooksida där alla på 
Färjerederiet är välkomna att 

komma med idéer och förslag. 
Om du vill bli med i gruppen 

mejla hasse.hagstrom@ 
trafikverket.se

PÅ FÄRJELEDEN

10 Tips för att minska stress

1. Balans mellan arbete, familj och fritid
2. Sätt realistiska mål, sätt ribban på rim-
lig nivå.
3. Ge dig tid till eftertanke, återhämtning 
och glädje.
4. Sortera, prioritera och delegera – vad är 
viktigt och mindre viktigt?
5. Slösa inte energi- reta inte upp dig på ba-
gateller.
6. Analysera ditt stressmönster. Vilka situ-
ationer skapar stress, vad kan du påverka?
7. Lätta på trycket. Tala om vad du tycker 
och känner. 
8. Motionera, en halvtimme per dag räcker. 
9. Ät bra. Ät varierat och framförallt fru-
kost, lunch och middag på någotsånär re-
gelbundna tider. 
10. Återhämtning. Lär dig snabbavslapp-
ning när du känner att du har gått upp i varv 
i onödan. Se till att du får ordentligt med 
sömn, kroppen behöver cirka 7 timmar.
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  Träffpunkt Trafikverket genom-
fördes i år på tio platser landet runt. 
GD Lena Erixon inledde med digitali-
sering, säkerhet, hållbarhet och förtro-
ende (etik och moral). Det berördes 
även i gruppsamtal med stöd av dia-
logkartor. Trafikverkets högsta chefer 
fanns på plats och besökte så många 
grupper de hann.

-Det fungerade bra med grupperna 
utan att det fanns ledare, tyckte Peter 
Sundahl från teknikavdelningen. David 
Jönsson Gullmarsleden framhöll Le-
nas insats: -Det är ju inte direkt varje 
dag man får lyssna på GD - intressant. 
Liza Eriksson Furusundsleden upp-
skattade samtal om hållbarhet och re-
derichef Erik Froste gillade hela idén: 
- Alltid kul att träffa på kloka och en-
gagerade medarbetare som jag inte 
skulle ha träffat annars!
Känner du dig delaktig i Trafikverket?

-Ja! sa Liza utan tvekan. –Träffpunkt 
ger delaktighet i det stora Trafikver-
ket, vi tänker lika trots olika bakgrund, 
sa David. –Jag känner mig delaktig 
men ibland undrar jag om Färjerederiet 
verkligen känner sig delaktigt i Trafik-
verket, funderade Peter. 

-Vi måste bli bättre på att visa att 
vi i rederiet vill samarbeta. Jag brukar 
bjuda in trafikverkare till oss och bjuda 
in mig själv som föreläsare när de har 
interna möten, sa Erik. -Vi ska pusha 
på att fler deltar på Träffpunkt, tyckte 
David Jönsson.
Vad tycker Trafikverkets ledning?

Susanne Nielsen Skovgaard, chef 
Central funktion Strategisk Utveckling, 
sa så här:

-Jag hoppas att medarbetarna i Färje- 
rederiet känner sig delaktiga i Trafik-
verket. Jag brukar se alla delar i Trafik- 
verket som ett stort pussel där alla bi-
tar är viktiga för att vi ska få ihop det 
hela. Jag gillar uttrycket ”Tänk stort 
– men landa konkret”. Ett område där 
jag samarbetar med Färjerederiet gäl-
ler vår forsknings- och innovations-
verksamhet.    

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  Den treåriga försöksperioden med linfärjan 
till Vaxholms kastell avslutades i september 
med rekordsiffror. Över 100 000 person-
resor har genomförts maj–september 2018. 
Räknat under hela försöksperioden på tre 
år rör det sig om närmare 300 000 person-
resor.

Den lilla gula linfärjan har på ett naturligt 
sätt blivit en del av stadsbilden i Vaxholm, 
som sedan tidigare trafikeras av vägfärjor 
och skärgårdsbåtar mellan öarna.

Linfärjan är etablerad och oron för hur tra-
fiken skulle påverka sjöfarten i sundet har 
bedarrat. Fördelarna är uppenbara: tillgäng-
ligheten till Kastellet har förbättrats och an-

talet besökare har ökat betydligt. Aktivite-
terna på resmålet har blivit fler, ny hyresgäst 
har tillkommit och de befintliga hyresgäster-
nas verksamhet har kunnat utvecklas. Lin-
färjan har ökat tillgängligheten till Kastellet 
för rörelsehindrade. Rederiet har tagit stöd 
av stadens handikappråd för att hitta för-
bättringar.

Sammanlagt ser samverksparterna mycket 
 positivt på den genomförda projektperioden 
och har också en förhoppning om att färjan 
ska kunna fortsätta angöra Vaxön och Vax-
holms kastell redan kommande säsong. Pro-
jektet har drivits av Vaxholms stad, Statens 
Fastighetsverk och Färjerederiet.  

Frågor som förenar 
trafikverkare

”Ny teknik sniffar till sig  
regelbrytare till sjöss
En sniffer, en landbaserad mätstation som 
kan “sniffa” till sig avgaserna från fartyg, 
hjälper Transportstyrelsen att lättare hitta 
fartyg som bryter mot svavelregler. Snif-
fern är installerad vid Öresundsbron och 
mätningarna har kommit igång.”
Transportstyrelsen 2018-09-27 

”Strömstad får en av världens största 
hybridfärjor 
Color Line kommer att trafikera sträckan 
Strömstad-Sandefjord med en av värl-
dens största plug-in hybridfärjor med 
start i juni 2019. Det innebär att den del-
vis kommer att drivas av el.”
sverigesradio.se  2018-10-26

”Tallink Silja beställer ny miljöfärja
Tallink Silja bygger en ny skyttelfärja 
till linjen Helsingfors–Tallinn.  Fartyget 
byggs i Raumo och ska tas i bruk 2021. 
Varvet ska satsa på energisnåla lösning-
ar och målet är att färjan ska vara så en-
ergieffektiv och miljövänlig som möjligt. 
Fartyget ska till stor del fungera på fly-
tande naturgas för att minska på koldi-
oxidutsläppen.”
Nya Åland 2018-20-19

”Bra flyt för batteridriften på Stena 
Batteridriften på Stena Lines färja Stena 
Jutlandica har nu varit igång i en månad. 
Erfarenheterna från den första tiden 
överträffar förväntningarna. ”
infrastrukturnyheter.se 2018-10-23 

”20 miljoner euro till ny färja Vasa–Umeå 
Finlands regering skjuter till tio miljoner 
euro till Kvarkenprojektet i sin tilläggs-
budget. Dessutom föreslås att en ny färja 
mellan Vasa och Umeå ska få tio miljo-
ner i innovationsstöd.”
Smålandsposten 2018-10-23
 
”Isbrytare på agendan
Vi kan bygga nästa generations isbrytare 
i Sverige om vi bara vill, enligt Hans Wick-
lander, strategichef på Saab Kockums. ”
Sjöfartstidningen 2018-10-18

”Rederiet köper nya fartyg  
– ska transportera apelsinjuice 
Gotlandsbolaget köper två tankfartyg för en 
ny satsning. Tillsammans med Wisby Tan-
kers ska rederiet satsa på transport av apel-
sinjuice mellan Sydamerika och Europa.”
helagotland.se 2018-10-24

  Från den 1 november behöver du inte längre 
skicka in papperskvitton för personalförmåner 
som du registrerar i Förmånsportalen i Heroma. 
Du ska däremot spara dem tills ärendet har sta-
tus ”utanordnat”, ifall det skulle visa sig att den 
inskannade versionen av någon anledning är 
oläsbar eller att någon information på kvittot 
saknas.

Kvitton som är kopplade till utlägg för myn-
digheten behöver du fortfarande skicka in i ori-
ginalform. Är det i pappersform skickas det in 
tillsammans med utskrivet reseräkningsdoku-
ment som vanligt när du nyttjar Heroma Rese. 
Anledningen till att vi idag inte kan ta bort han-
teringen av inskickade kvitton för utlägg i tjäns-
ten, exempelvis resor och hotell, är att det krävs 
kvitto i original enligt momslagen.

Ett tips är att fråga efter ett digitalt kvitto di-
Över 100 000 personresor gjordes med linfärjan till Kastellet i Vaxholm i år FOTO: K ASPER DUDZIK

Nu slipper du skicka in  
papperskvitton för personalförmåner

WEBBUTIK FÖR 
KONTORSMATERIAL

  Det statliga ramavtalet för kontorsmaterial, 
med Staples som leverantör, är nu äntligen in-
lagt i Proceedo. Som beställare gör du som 
vanligt, går in via Proceedo. När du går in på 
ramavtalet för kontorsmaterial skickas du helt 
enkelt vidare till Staples webbshop där du väl-
jer nödvändiga artiklar. När du har gjort ditt val 
skickas du tillbaka till Proceedo där du slutför 
beställningen. Gå in och prova och återkom gärna 
med feed-back  
på hur det funkar,  
maila till:  
katarina.kristiansson 
@trafikverket.se

140
miljoner kronor  

budgeteras för underhåll 
i rederiet 2019.

RINDÖBOR RÄDDADE  
FRÅN FÖRGIFTNING

  Vid en rutinkontroll upptäcktes att bakte-
riehalten i dricksvattnet på Rindö i Vaxholm 
hade höga bakteriehalter och måste kokas 
för att inte orsaka hälsobesvär. Vattenleve-
rantören stod inför ett akut problem: Hur 
nå allmänheten med instruktionen att vatt-
net måste kokas? Valet föll på Färjerederiets 
digitala skyltar i färjeläget. Under två dagar 
kunde vi bistå med viktig samhällsinforma-
tion tills problemet var åtgärdat och vattnet 
blivit tjänligt igen.  

Den 25 oktober var det återträff på Fridhems varv när några veteraner träffades för att umgås och byta 
minnen. Stående från v: Mats Andreasson, Leif Kjellsson, Karl-Axel Zackariasson, Tommy Fredriksson,  
Åke Lycke, Åke Carlsson, Leif Samuelsson. Sittande från v: Ingemar Johansson, Egon Fredriksson, Tommy 
Ericsson, Kjell Pettersson, Egon Skön. Foto: Melker Skön.

Goa gubbars återträff på Fridhems varv!

Miljöfärjan till Vaxholms  
kastell nådde rekordsiffror 

rekt. Då slipper du både skanna och skicka in 
papperskvittot.

Senast 10 december ska friskvårdskvitton 
vara inne.
Läs mer på intranätet i nyhetsarkivet för  
31 oktober.   
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VILL DU SKRIVA
I SJÖVÄGEN?

  Gillar du att skriva eller är det 
något särskilt du vill dela med dig 
av? Har du tips eller tagit en fin 
bild på något som hänt på din led 
och vill berätta om det?  
Hör av dig till:  
sjovagen@trafikverket.se

Full fart på Träffpunkt Trafikverket. 
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Fakta  Farobedömning

En mall som kemikaliesamordnarna fyller i 
för att vi ska veta hur vi handskas med ke-
mikalier som är B-klassade.  Ett krav från 
granskningsfunktionen på Trafikverket är 
att Färjerederiet gör farobedömningar och 
lägger in dem i chemsoft. Mallen för detta 
uppfyller både miljö- och arbetsmiljökrav. 

Hela 97 procent av de 10 000 tillfrågade 
resenärer ville ge sin syn på vägfärjorna. 
Medelvärdet är 82 procents kundnöjd-
het och helhetsintrycket av tjänsten visar 
91 procent nöjda. Det är höga nivåer som 
hållit sig konstanta i flera år. 

Ingen led har fått dramatiskt högre 
totalindex i år jämfört med 2017, störst 
ökning har Oxdjupsleden från 75 till 81. 
Däremot finns en kraftig minskning på 
Holmöleden som nådde ett totalindex 
på 60 i år, en minskning med 15 procent-
enheter sedan förra året. Största tappet 
gäller Komfort på Holmöleden, som 2017 
hade ett index på 71, i år 36. Största för-
bättringen gäller Gräsöleden som ökat 

från 58 till 70 på området Färjeläget.
I år mättes för första gången attityder 

till isvägarna och 95-99 procent av de som 
använt våra isvägar har ett positivt hel-
hetsintryck av tjänsten.

Färjerederiet har tankar på att göra vissa 
förändringar av NKI-mätningen, dels när 
det gäller mättid och dels när det gäller 
innehåll – detta eftersom undersökningen 
sett exakt likadan ut de senaste fem åren. 

Alla dokument kopplade till mätningen 
har publicerats i FLS. Internettjänsten 
externt har också uppdaterats med en 
sammanfattning av resultat per färjeled.   

HÅLLBART HÅLLBART

Sjövägen var med när halva gänget kemi-
kaliesamordnare hade kurs på Arlanda i 
oktober.
Måste man verkligen fylla i varenda liten 
kemikalie man har på leden i Chemsoft? 
Svaret är ja.  Det är kemikalielagstift-
ningen och miljöbalken som säger att alla 
måste ha koll på vilka produkter man 
använder och hur man hanterar dem för 
att skydda den yttre miljön. Dessutom 
tillkommer arbetsmiljölagen som ska 
skydda oss som jobbar mot farliga ämnen 
och andra risker. Alla kemikalier ska föras 
in i Chemsoft, enligt arbetsmiljölagen, 
även vattenbaserade färger. Om vi sköter 
kemikaliehanteringen enligt Trafikver-
kets granskningsfunktion följer vi alla 
lagar och regler. 

Samtliga kemikalier(personliga hygien-

Dra ned på antalet produkter, ersätt med mer miljövänliga alternativ när det går och se till att föra in alla produkter 
i chemsoft så vi har koll. Det är sätt som vi alla kan bidra med för att minska kemikalieanvändningen på rederiet.

artiklar som tvål undantaget) ska skickas 
in till Trafikverkets Granskningsfunktion. 
-Där granskas kemikalien och får sedan 
ett utlåtande. Vi får då alla kemikalier 
bedömda av professionella personer avse-
ende kemikaliens farlighet för naturen 
och oss som jobbar med den. 

Den delas in i fem klasser, A, B, C och D 
samt icke märkningspliktig.

A och B är bra val, C ett sämre val som 
dessutom kräver en farobedömning och 
riskbedömning vid varje användnings-
tillfälle. D-klassade produkter får inte 
användas i Trafikverket.

B-klassning kräver dessutom att vi gör 
en farobedömning som ska göras plats-
specifik, alltså där du jobbar. 

– Det är mycket merarbete med alla 
dessa farobedömningar, välj istället en 
A-klassad produkt om det finns en sådan 
motsvarighet. säger Peter Peterberg, mil-
jösamordnare.

Men det handlar inte bara om att följa 
lagen:

– Vi ska lämna efter oss en planet som 
går att leva på för våra barn och barnbarn. 
Det är viktigt att komma ihåg, säger Peter 
Peterberg.

– Den personliga säkerheten handlar 

om att du vet om vilka produkter som krä-
ver skyddsglasögon och skyddshandskar 
när du handskas med dem och att du ock-
så följer föreskrifterna. Det är du som ris-
kerar att bli skadad annars, påpekar Kjell 
Modig, chemsoftansvarig.

Det är viktigt att föra in alla kemika-
lieprodukter både 
för att hålla koll 
på förbrukning 
och så att det finns 
information om 
hur man hante-
rar produkterna. 
Det saknas ibland 
förståelse för det-

ta bland kollegorna menar flera kemika-
liesamordnare på träffen. En säger ”Jag 
skulle uppskatta om kollegor som köper in 
kemikalier berättar det för mig så jag kan 
göra mitt jobb och föra in den i chemsoft. 
Ännu bättre om hen rådgör innan inkö-
pet så det blir en B-klassad produkt eller i 
bästa fall en A-klassad.”

Idag finns det 2 208 kemikalieprodukter 
hos oss på Färjerederiet. Av dessa är 1 048 
unika. 

– Vi kan inte få bort alla och det är inte 
meningen heller. Vi vet att på en led behö-

– Vi behöver få reda på inköpen, att alla berättar 
för chemsoftansvarig vad som kommit in, säger  
Mikael Wennberg och Jeanette Melin, Furusunds-
leden.

ver man kanske 35 olika för att verksam-
heten ska fungera. Men vi behöver dra 
ned på antalet produkter, ersätta dem 
med A-klassade där det går och se till att 
vi beställer samma inom Färjerederiet. 
Med ett standardsortiment blir det även 
mindre byråkrati, färre produkter att 
skriva in i chemsoft och göra farobedöm-
ningar av, säger Kjell Modig.

– Kjell Modig och jag kommer under 
november ta fram ett förslag på sorti-
ment över produkttyper som sedan kan 
förankras hos distriktsteknikerna och 
vara till grund i en upphandling av ett 
standardsortiment av kemikalier, säger 
Peter Peterberg.

Idag ska vi köpa smörjmedel och glyko-
ler hos Total som är upphandlade. Men 
övriga kemikalier köps från olika ställen.

Hur ser distriktscheferna på kemikalie-
arbetet? Torbjörn Hedman, distriktschef 
Mellansverige svarade så här:

 – Jag tycker det är jätteviktigt att vi 
har koll på våra kemikalier, vi måste 
aktivt jobba för att minska användningen. 
Det är ju väldigt farliga ämnen som vi job-
bar med, tyvärr så går det inte att undvika 
alla men man kan minimera användandet 
och förenkla hanteringen.

De har som mål att minska använd-
ningen och att inte köpa för stora kvanti-
teter som sedan blir liggande. Distriktet 
har en återkommande punkt på APT som 
heter miljö där kemansvarig berättar om 
nyheter och miljö.

Sjövägen tar gärna emot fler åsikter 
och förslag på hur du och kollegorna  
jobbar med kemikalier. Mejla sjovagen@ 
trafikverket.se

TEXT OCH FOTO: LENA NORDLUND

Paul Johansson, Skanssundsleden
– Problemet är att alla inte tar det på all-
var. Upplysning, information och tjat är 
det man får ta till. 

Vad behöver ni som är kemikalieansvariga  
för att kunna göra ett bra jobb?

Roger Wahlman, Arnöleden
– Det finns ett ointresse för att ta emot 
information. Databladen hänger där, men 
ingen läser dem innan de använder pro-
dukterna. Jag ska försöka styra så vi tar 
upp kemikaliehantering på varje APT och 
jobba med att informera kollegorna.

Brian Karlman, Gräsöleden:
– Bra kommunikation. Det är viktigt att 
informera alla medarbetare så de är 
medvetna om hur vi jobbar.  

David Högberg, Isöleden, Håkanstaleden  
och Ammeröleden
– Man måste veta allt som köps in i  
kemikalieväg. Färre produkter vore bra.

Kemikaliebanta  
för planetens överlevnad

”Vi ska lämna 
efter oss en 
planet som går 
att leva på för 
våra barn och 
barnbarn”

Stabilt NKI 2018 - nu med isvägar
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Färjan Karna har stött i stenbotten på 
grund av Ivösjöns låga vattenstånd. Ste-
nen härrör från en gammal kaj och dykare 
plockade bort sten för att öka vattendjupet. 

Genom ett inbyggt kommunikations-
system i sin gula dykarhjälm meddelar 
dykaren Emil Väre från Stockholm sin 
kollega på land att han ser stenar med 
färgrester på. Därmed har han lokaliserat 
var vattendjupet är som lägst.

– Det är ungefär två decimeter mellan 
stenarna och färjans botten, jag får 
knappt in huvudet emellan, så ni får köra 
ut med färjan så att jag kan inspektera 
botten och börja plocka bort stenen, säger 
han. 

Linfärjan stötte emot sten när den kom 
från Barum på torsdagen den 27 septem-
ber och precis skulle lägga till vid Ivö. 
Efter det fortsatte man att köra med den, 
men försiktigare. 

– Med full last sjunker färjan 30 centi-

Dykare sänkte sjöbotten
meter, så det var med bilar på däck som vi 
stötte i, säger Jan-Inge Svensson vid Trafik- 
verket Färjerederiet.

Han förklarar att det är rester av en 
gammal kaj på Ivön som bildar likt en ås 
ut i vattnet från land just i färjestråket 
och en bit ut från där den lägger till.

På måndagsförmiddagen var färjetrafiken 
stängd under tre timmar då dykare från 
en inhyrd dykentreprenad kollade efter 
eventuella skador på färjan och sänkte 
sjöbotten genom att plocka bort sten och 
fösa den över ”åskanten”. 

Johan Nilsson från rederiet berättar att 
de inte har vetat om den gamla kajen.

– Vi har ju inte sett något förut eftersom 
vattenståndet aldrig har varit så lågt, men 
nu syns stenar sticka upp både här och där 
som man aldrig sett förut, säger han. 

Det låg emellertid ganska nära till 
hands att tro att det rörde sig om en gam-

 Ivösjöns låga vattenstånd gjorde att Ivöfärjan gick på en gammal kaj. Dykare fick ta bort sten från färjeleden. FOTO: L ASSE OT TOSSON

VERKET OCH VIPÅ FÄRJELEDEN

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 

NOVEMBER
Christian Berg, 
Motorman/Matros, Svanesundsleden

Kent De Paiva Dahlberg, 
Befälhavare fri, Vaxholmsleden

Sonny Johansson
Befälhavare fri, Oxdjupsleden

DECEMBER
Rolf Nilsson, 
Motorman/Matros, Svanesundsleden

Rikard Moberg, 
Motorman/Matros, Gullmarsleden

PENSIONÄRER

NOVEMBER
Lars Perry Sundberg, 
Befälhavare fri, Vinöleden 

DECEMBER
Lennart Andersson,
Befälhavare lin, Bohus-Malmönleden

Tommy Fredriksson, 
Inköpare, Fridhems varv

GRATTIS!

Mats Jansson, 
Befälhavare fri
50 år 4 december

Artikeln har tidigare varit publicerad i  
Kristianstadsbladet.

mal pir under vattnet. Mittemot finns det 
en gammal kaj kvar som är helt intakt och 
de gamla båtarna förmodas ha lagt till 
mittemellan.

De tre dykarna tillhör ett företag som tar 
uppdrag över hela landet. Terje Osberg 
bor i Hässleholm, men var till exempel 
uppe och jobbade i Söderhamn härom-
veckan. På Ivö sköter han till att börja 
med kommunikationen med Emil Väre i 
vattnet. 

– Eftersom det är så grunt skulle han i 
teorin kunna vara den av oss som arbetar 
i vattnet under de här tre timmarna, men 
vi kommer ändå att turas om, säger Terje 
Osberg.  

ÅSA BORGLIN

Charlotte Olsson
Idag är jag utredare på VO Planering 
region Stockholm, och ordförande för 
riksklubben Seko Trafikverket. Jag har 
tidigare arbetat i flera olika roller som 
registrator, Gd-stabsekreterare, bered-
skapshandläggare, samhällsplanerare 
med mera.  Jag bor på landet på Färingsö 
i Skå, Ekerö kommun. Tar alltid färjan 
om jag ska söder ut och någon gång ibland 
åker jag över till Adelsö med linfärjan.

Sen 2010 har jag fått lära mig en hel del 
om den operativa verksamheten i Färje-
rederiet. I rollen som ordförande i Klubb 
Seko Trafikverket har det självklart också 
blivit en del djupdykningar i verksamhe-
ten i frågor som rör befattningar, beman-
ningen, arbetstider, ersättningar, bered-
skap, omställning, rehab med mera.

Seko, ST och Saco har gjort en överens-
kommelse med Bo Netz om att under en 
period av två år pröva en ny form och ha 
en gemensam ATO representant i intern-
styrelserna. En utvärdering kommer att 
göras efter periodens slut.

En självklar uppgift för mig är att bidra 
med ett medarbetarperspektiv i de frå-
gor som diskuteras i internstyrelsen, men 
som den samhällsplanerare jag är så vill 
jag också medverka till förutsättningar 
för Färjerederiet att bidra till måluppfyl-
lelsen av de politiska målen. Tror även att 
den breda kunskap jag har om Trafikver-
kets organisation och verksamhet i de olika 
delarna kan bidra.

Välkomna  
Charlotte och Helena!
Våra två nya ledamöter i Färjerederiets internstyrelse 
presenterar sig:

Helena Sundberg
Jag har jobbat med transportfrågor i 
Stockholm i närmare 30 år, bland annat 
med bilbranschen, regional kollektivtra-
fik och strategiska inriktningar för trans-
portsystemet. Sedan 2010 är jag regional 
direktör på Planering i Trafikverket. Jag 
bor i Upplands Väsby med min man och 
våra två barn och somrarna tillbringar vi 
alltid på Gotland. 

Som styrelseledamot har jag inled-
ningsvis fokus på två viktiga områden 
1) att skapa sunda affärsmöjligheter för 
Färjerederiet och att 2) säkra att verk-
samhet och personal mår bra och verkar 
i linje med Trafikverkets uppdrag och 
värderingar. Men fokus för mig kommer 
självklart att påverkas av de frågor som är 
aktuella!

Jag vet ganska mycket om Färjerederiet 
och har gjort ett antal studiebesök tidiga-
re för att sätta mig in i verksamheten. En 
anledning till att jag nu ingår i styrelsen 
är att det är bra med en regional repre-
sentant som kan relatera Färjerederiets 
verksamhet i ett praktiskt sammanhang. 
Jag hoppas och vill verkligen bidra till 
Färjerederiets verksamhet!


