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europa: seglet. Nordbornas skepp utveck-
lades och förbättrades nu så att långväga 
handelsresor blev möjliga – liksom krigståg.     

Birka var primärt en handelsplats, ett slags 
Singapore i Mälaren. Mälaren var på viking-
atiden en havsvik som man kunde ta sig till 
även med stora skepp och Birka drog till sig 
handel från andra delar av Europa.

Nordborna byggde vikingaskepp under mer 
än 300 års tid. De allra största vikingaskep-
pen var långsträckta fartvidunder och hade 
plats för upp till 80 roddare, som även var 
soldater. Rekordet har ett vikingaskepp som 
hittats i Roskilde i Danmark, 36 meter långt 
men bara 3,7 meter brett.

– I boken jämför vi olika vikingaskepp från 

Sjöhistoriska museets marinarkeologer har 
under lång tid undersökt sjöbottnen utanför 
Birka i Mälaren.  Det har lett till en helt ny 
bild av den svenska vikingatiden som presen-
teras i boken Birkas skepp – Vikingatid på  
Östersjön.Med hjälp av de nya fynden kan 
arkeologerna rekonstruera Birkas typiska  
vikingaskepp.

– ”Birkaskeppet” var kanske 12–13 meter 
långt, inte helt olikt de rekonstruktioner av vi-
kingatida båtar och skepp som idag har Birka 
– Björkö – som hemmahamn, säger Jim Hans-
son, marinarkeolog på Sjöhistoriska museet.

Det fanns även större skepp i Birkas hamn. 
Det största vikingaskepp man har funnit tyd-
liga spår av på Birka är ett 16–18 meter långt 
krigsskepp, en kraftig konstruktion. Men 
ännu större skepp bör ha passerat Birkas 
hamn under stadens 250-åriga historia.

Birka uppstod inte av en tillfällighet. På 
700-talet slog nämligen en av mänsklighe-
tens stora uppfinningar igenom även i Nord-
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Kolla in Färjehälsan i FLS! 

”Birka var  
ett slags  
Singapore  
i Mälaren”

Boken är skriven av ledande forskare: Dick Har-
rison, Jim Hansson, Amica Sundström, Charlotte 
Hedenstierna-Jonson, Klas Helmerson, Jens Lind-
ström och Thomas Magnusson.

hela Norden: Hur fort kunde man egentli-
gen ro? Hur snabbt seglade man? Med vilka 
skepp kunde man kryssa?

Och hur var det då med vikingahjälmarna? 
Jo, vikingarna begravdes tillsammans med 
sina svärd, sköldar (fulla med inborrade pil-
spetsar) och övriga tillhörigheter.

– Men de bar uppenbarligen inte hjälm – 
varken med eller utan horn, säger Thomas 
Magnusson på Medströms Bokförlag, som 
har producerat boken. 

Seglet var nyheten som möjliggjorde vikingafärderna visar nya upptäckter som presenteras i boken 
Birkas skepp – Vikingatid på Östersjön. Havhingsten fra Glendalough Foto: Mostphotos
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

LANDSTYRDA VÄGFÄRJA

Hälsosatsningen Färjehälsan har 
startat, kul tycker jag. Det är verkligen 
något jag brinner för. Vill direkt stoppa 
en missuppfattning, det handlar inte 
om att vi ska bli maratonlöpare. Det 
handlar om att må bra. Rörelse, trä-
ning, kost och återhämtning i en har-
monisk kombination. Ta chansen och 
häng med under #Färjehälsa i FLS och 
skapa en god vana.

Hälsa handlar också om att undvika 
negativ stress. Stress i sig är inte far-
ligt, det är en överlevnadsinstinkt. Men 
stresspåslaget måste gå ned, vi kan inte 
går runt och vara stressade dag efter 
dag, då blir vi sjuka. Det är absolut inte 
bara arbetet som påverkar, utan det är 
allt som ingår i livet. Exempelvis vad vi 
ser på tv eller läser i sociala media.

En sak som jag märker skapar frågor 
är skriverier om autonoma och själv-
körande fordon. Detta gäller mest bi-
lar och lastbilar, men även tåg och far-
tyg. Självkörande fordon kommer att 
komma! De finns faktiskt redan. Men 
det kommer ta mycket längre tid än 
vad det verkar innan det rullas ut i nå-
gon större omfattning. För oss på Fär-
jerederiet kommer de första stegen 
framförallt vara sensorer och appara-
ter som minskar risken för olyckor och 
som hjälper oss att ta rätt beslut. Jäm-
för den bil du har idag med din första 

bil. Bättre teknik 
och mer använ-
darvänlig digita-
lisering kommer 
också hjälpa 
oss att bli miljö-
vänligare. Som 

att påminna oss om att köra ”snällare” 
och förtöja när vi ligger still mer än  
10 minuter.

Mer automatiserad färjedrift är nå-
got positivt. Låt inte oron för den nya 
tekniken överskugga de positiva för-
delarna med ökad säkerhet och bättre 
miljö.

Sofia Josefsson, befälhavare, 
Ängöleden, ingår i berednings-
gruppen linfärjor för standardi-
sering av styrhytter. 
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ERIK FROSTE
REDERICHEF

”Återhämtning blir allt 
viktigare för att vi ska 
må gott.”

Världens första

Jan Öhlund har övergått till en ny 
tjänst, nu delar han sin tid mellan 
inköp, teknik och kommunikation.

8

Finlands statsägda färjeoperatör 
Finferries och Rolls Royce demonstre-
rade i december 2018 världens första 
helt autonoma färja i skärgården 
söder om Åbo.
Vägfärjan Falco använde en kombination 
av Rolls Royce Intelligence-teknologier 
för att navigera autonomt sin väg mel-
lan Pargas och Nagu. Under returresan 
var färjan fjärrstyrd från Åbo. I samband 
med testerna har Falco haft besättning 
ombord, enligt rådande finsk lagstiftning 
får fartyg inte vara obemannade. Men det 
är möjligt att testa fartygen som man nu 
gör mellan Pargas och Nagud.

– Jag hade den stora förmånen att vara 
med på världens första självkörande far-
tygstur. Det var vår styrelseledamots, 
Mats Rosin, Finferries gula färja Falco. 
Men framförallt var det Rolls Royce. 80 

inbjudna gäster fick vara ombord i snö-
gloppet. Anders Werner, Peter Fyrby och 
jag deltog från Färjerederiets sida, berät-
tar Erik Froste, rederichef.

Under demon-
strationen utförde 
Falco resan under 
full autonom kon-
troll. Fartyget 
upptäckte objekt 

med hjälp av sensorfusion och artificiell 
intelligens och utförde kollisionsund-
vikande och automatisk förtöjning med 
det nyligen utvecklade autonoma naviga-
tionssystemet. Allt detta utan mänsklig 
inblandning från besättningen. Besätt-
ningen fanns dock ombord för att över-
vaka det hela.

– Det som jag tyckte var mest intressant 
var att den ena vägen var självkörande, 
autonom, men vägen hem var den fjärr-

styrd från kontoret. Jag hade tidigare  
förstått att fjärrstyrning inte var praktiskt 
möjligt på grund av överföring av infor-
mation och bandbreddsproblematiken. 
Men jag blev bevisad motsatsen, säger 
Erik Froste.

Falco är utrustad med en rad avancerade 
sensorer, som gör det möjligt att skapa en 
detaljerad bild av omgivningen i realtid 
och med en nivå av noggrannhet utöver 
det mänskliga ögat. Bilden skapas genom 
att fusionera sensordata och den vidare-
befordras också till Finferries fjärrkon-
trollcenter på land i Åbo centrum (cirka 
50 km från färjan). Systemet klarar alltså 
av att identifiera olika typer av båtar som 
rör sig i närområdet och lär sig också hela 
tiden mera om olika farkoster. I kontroll-
rummet i Åbo hade kaptenen den bild som 
kamerorna och sensorerna på Falco för-

”Jämför den 
bil du har idag 
med din första 
bil.”

11

10

MARITIMT

Camilla Zetterberg,  
forskare vid Högskolan i Gävle.

”Ena vägen var 
självkörande, 
andra var  
fjärrstyrd”

Falco är världens första väg-
färja som kan köra helt och 
håller datorstyrt från strand. 
FOTO: FINNFERRIES
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Det gäller dig som arbetar sjögående och 
har disponibla dagar (dispdagar) i grund-
schemat. 

Tidigare saknades ett avtal och detta har 
förhandlats fram tillsammans med facken 
för att skapa flexibilitet inom ramen 
för gällande kollektivavtal. Målet är att 
arbetstiden ska användas effektivt och 
vettigt och att den ekonomiska kompen-
sationen står i proportion till medarbeta-
rens arbetsinsats, på ett rättvist sätt. De 
nya rutinerna gäller från 1 januari 2019.

 I avtalet regleras hur arbetsgivaren 
kan flytta arbetstid som inte går att arbe-
ta på av vilotidsskäl, och det reglerar även 
möjligheter för medarbetare att få ersätt-
ning för flexibilitet för operativt arbete 
ombord.

I det nya avtalet ska arbetsgivaren 
erbjuda ersättningspass. Du som arbets-
tagare får tre alternativa datum. Om du 
inte kan något av de 
två första tillfällena, 
får du ta det tred-
je som schemaläggs 
minst 21 dagar fram i 
tiden så du ska ha tid 
att planera in det. 

– Bemannings-
planeraren kommer 
att kontakta dig via 
telefon eller sms och 

MARITIMT

Avtal om disponibla dagar klart
Vi reder ut begreppen kring ersättningspass och ekonomisk ersättning.

informera om att arbetsgivaren köper en 
flytt av klämdagen. Naturligtvis kan du be 
om ledigt om inte heller det tredje datu-
met passar. Som kompensation för den 
flyttade dagen får du 1 000 kronor extra. 
Detta gäller även om du väljer att ta ledigt. 
Du kan inte själv flytta klämdispdagar 
utan det måste ske på arbetsgivarens ini-
tiativ, säger Anna Hjortholt, bemannings-
planerare.

Det finns även skyddsperioder då arbets-
givaren inte får lägga ersättningspass, 
det är julhelgerna och under juni, juli och 
augusti.Då kan ändring av tjänstgöringen 
göras efter överenskommelse med med-
arbetaren.

Det är din ordinarie bemanningsplane-
rare, som hanterar dina disponibla kläm-
dagar. 

Den andra delen av avtalet berör flexi-
bilitetstillägg. Det är en frivillig del av 
avtalet och här erbjuder arbetsgivaren en 
möjlighet att flytta en dispdag mot kom-
pensation. Arbetsgivaren kan erbjuda 
medarbetare att flytta en framtida disp-
dag, till en ”annonserad vakans”, mot en 
extra kompensation per tillfälle.

– Bemanningsplaneraren kommer 
annonsera ut en vakans (som vanligt) och 
medarbetare med dispdagar kan svara att 
de är intresserade mot att flytta framtida 
dispdag. Då får man ersättning för flyt-

Anna Hjortholt,  
bemanningsplanerare.

Fakta  Avtalet i korthet

n Arbetsgivaren köper flytt av arbetstiden 
för ”klämtidspasset” av medarbetaren. Flytt 
av klämtid görs inom innevarande kalenderår. 
Man kan också välja att söka ledigt på sin 
klämtid. Flytt av klämtid ersätts med 1 000 kr 
per pass. Detta gäller även om du väljer att 
ta ledigt.
n Avtalet berör alla medarbetare med disp-
dagar i grundschemat. Arbetsgivaren erbju-
der medarbetare med dispdagar ersättning 
för att flytta framtida dispdagar till vakan-
ser. Flextillägget ersätts enligt avtal om ob-
tid och summan varierar från 20 kr/tim till 
140 kr/tim.

medlade under demoturen. På skärmarna 
 syntes färjan Elektra och andra fartyg 
 som systemet redan identifierat och 
markerat. Enda gången som systemet 
 inte har kunnat identifiera ett objekt i 
vattnet var då en älg simmade förbi Falco 
under en testtur!

Under de självkörande driftstesterna i Åbo 
skärgård har Rolls-Royce hittills klockat 
nästan 400 timmar av tester till sjöss. 
Rolls-Royce Autodocking-system är en av 
de tekniker som har testats framgångs-
rikt. Denna funktion gör det möjligt för 
fartyget att automatiskt ändra kurs och 
fart när man närmar sig kajen och att 
utföra automatisk dockning utan mänsk-
lig inblandning. Under sjötesterna har 
lösningen för att undvika kollision också 
testats under olika förhållanden under 
flera timmars drift.

– Vi är väldigt 
stolta över att 
maritim historia 
igen har gjorts på 
Pargas-Nagu rut-
ten. Först med vår 

världsberömda hybridfärja Elektra och 
nu är Falco världens första fullt autono-
ma färja. Som en modern fartygsägare 
har vårt främsta mål i detta samarbete 
varit att öka säkerheten inom sjötrafi-
ken, eftersom detta är till nytta för både 
miljön och våra passagerare. Men vi är 
också lika glada över hur den här demon-
strationen öppnar dörrarna för nya möj-
ligheter till autonom, säker och miljö-
vänlig sjöfart, sade Mats Rosin, VD för 
Finferries.

ten, arbetstid för passet man tar inklusive 
OB samt ledigt på bytesdagen, säger Anna 
Hjortholt. 

– Det är ett nytt system och det behöver 
sätta sig. Vi uppskattar att få in synpunk-
ter, både ris och ros, säger Anna.

Bemanningsplanerarna kommer som 
vanligt att delta på årets första arbetsplat-
sträff, APT, och kommer då att gå igenom 
det grundläggande i det nya avtalet och 
besvara frågor.

Avtalet, tolkningar och en presentation av 
det finns i FLS, under HR , Bemanning.  

LENA NORDLUND
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Nu har vi äntligen ett avtal som reglerar 
klämdispdagar, som efter nattskift. 

Lyrledens vägfärja Annie ligger nu på 
Fridhems Varv varv och verkstäder för 
ombyggnad och varvsöversyn.

Hon kommer att förses med så kallad 
kanadadrift av samma typ som montera-
des i Maria och elektrisk drift via elkabel 
från land.

– Vi byter ut hela vinscharrangemanget, 
det nya kommer färdigmonterat på bädd 
från Lidan Marine AB. Fridhems skrotar ut 
det gamla och svetsar in det nya, elmoto-
rer och vinkelväxlar ingår också i detta  
arbete, berättar Jarl Andreasson.

Dieselmotorn byts mot ett dieselgenera-
torset för reservkraft när det blir strömav-

Eldrift på Lyrleden till sommaren

I en intervju i svenska Yle säger han att 
hans uppfattning är att säkerheten för-
bättras med den nya tekniken och menar 
att det i första hand handlar om ett hjälp-
verktyg för att fatta rätt beslut. Han säger 
vidare att det kommer att vara till hjälp 
för befälhavare redan nu även om vi inte 
ännu på ett tag kommer att se självstyrda 
vägfärjor. Mats Rosin tror inte att män-
niskan kommer att försvinna helt från 
färjan ens i framtiden, utan anser att det 
också är en fråga om passagerarservice 
att det finns personal på plats.

Sjövägen frågade Erik Froste vad han tror om 
självkörande fartyg för Färjerederiets del?

– Jag är helt övertygad om att auto-
noma fartyg kommer. Det kommer dock 

att ta tid och jag tvivlar på att någon som 
arbetar hos oss idag kommer få uppleva 
att hela vår flotta är autonom. Det är ock-
så viktigt att inse att autonom inte är det-
samma som att driva fartyg utan perso-
nal. Vi kommer behöva personer ombord 
även då. Men yrkesrollen kommer att för-
ändras, säger han.

– Tänk 20 år tillbaka, hur mycket har 
inte förändrats sedan dess? Ökad auto-
matisering och hjälp kommer ge ökad 
säkerhet och mindre bränsleförbrukning. 
Precis som jag, när jag har haft en dålig 
morgon, gasar och bromsar lite extra, kör 
våra befälhavare olika. Ett automatiserat 
system går att programmera till att alltid 
köra optimalt, säger Erik Froste.

LENA NORDLUND

brott i land eller om något annat inträf-
far som gör att vi inte kan leverera ström 
via kabeln. I samband med detta skrotas 
en del av det gamla elsystemet på grund 
av slitna komponenter och ett delvis nytt 
elsystem med ny eltavla monteras in 
av Callenberg Technology AB Ship Sys-
tems, Trident Maritime Systems.

Samtidigt som färjan ligger på Fridhems 
pågår en uppsäkring av elnätet vid färje-
läget från 25 Ampere till 125 Ampere.

– Vi räknar med leverans från Frid-
hems i sommar, säger Jarl Andreasson.

Nu byggs vägfärjan Annie om till el-drift och elnä-
tet vid Lyrledens färjeläge säkras upp. Till somma-
ren ska det vara klart. FOTO: K ASPER DUDZIK

80 VIP-gäster tog skydd undan snögloppet i det vita tältet på däck när den autonoma vägfärjan Falco de-
monstrerades. FOTO: FINNFERRIES 

”Vi är väldigt 
stolta över  
att maritim  
historia gjorts”

VI I REDERIET 
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  Pia Berglund blir nationell samordnare 
för inrikes sjöfart på Trafikverket. Uppdraget 
gäller i sex år.

Pia Berglund kommer att vara placerad i 
Norrköping och tillträder sin tjänst den 1 fe-
bruari. Hon är juristutbildad och har haft fle-
ra internationella uppdrag och chefstjänster 
på Transportstyrelsen och på Sjöfartsver-
ket. Hon kommer närmast från en tjänst som 
vice vd och innan dess vd för branschorgani-
sationen Svensk sjöfart.
– Jag har jobbat med sjöfart hela mitt liv och 
hoppas med min kunskap och erfarenhet kun-
na bidra till att vi får till den överflyttning av 
gods till sjöfart som alla parter så länge önskat. 
Arbetet är brett och en god samverkan med 
alla inblandade kommer blir en viktig faktor för 
att vi tillsammans ska nå målet om bättre nytt-
jande av sjöfarten, säger Pia Berglund. 

 Från den 1 januari 2019 har Skenäsleden 
en ny tidtabell. Vägfärjan går numera varje 
halvtimme. Tidigare hade den vid vissa tider 
20-minuterstrafik. Innan förändringen ge-
nomfördes undersöktes hur mycket trafik de 
olika turerna hade och man samtalade med 
både näringsidkare och privatpersoner som 
åker med Skenäsledens färja.

De turer som dragits in är de som har haft 
mycket litet trafik. Att frakta över endast en 
bil är inte försvarbart ur miljösynpunkt med 
tanke på utsläpp och energiåtgång för väg-

färjan. Den mängd bränsle som går åt räcker 
till många bilar att köra runt.  Med halvtim-
mesturer, varje hel och halv timme, kan fär-
jan köra mer energisnålt eftersom det går att 
köra saktare och ändå hålla tidtabellen. Det 
blir också enklare att minnas tidtabellen för 
resenärerna vilket redan uppskattats.
Sammanfattningsvis syftar förändringen till 
att ge klimatvinster genom mindre koldiox-
idutsläpp, sänkt bränsleförbrukning, mindre 
slitage på fartyg och färjelägen, samt en tyd-
ligare och enklare tidtabell för resenärerna. 

  Här hittar du tips från våra hälso-
ombud. Gå in på FLS  Färjehälsan, se 
filmer, ställ frågor och plocka upp ide-
er Om du är med i Facebook hittar du 
även gruppen Färjehälsan där.
Den bästa rörelsen är nästa rörelse !
En stolt HÅLLNING, stark rumpa och 
bra rörlighet hjälper dig igenom hela 
arbetsdagen och lite till. Idag säger 
forskare att stillasittande är lika far-
ligt som rökning. Om du sitter stilla 
mer eller mindre hela arbetsdagen blir 
kroppen stel och svag, Därför bör du 
smyga in så mycket rörelse du kan i 
vardagen. Och det är inte så svårt om 
man som rubriken säger , byter ställ-
ning ofta och gör lite lätta övningar för 
att hålla igång kropp och knopp.
Ta vara på ljuset!
En lugn och fin skidtur medan solen 
skiner. Saknar ni skidor så ta ett par 
stavar och promenera en stund, även 
härligt på kvällen med pannlampa. 
Gör gott i nacke axlar och armar!
Heja på varandra!
Att bara hälsa på varandra kan göra 
underverk. Försök under denna vecka 
att hälsa på dina kollegor och fråga 
hur det står till.

Hälsa är mer än att röra på sig och äta 
lite nyttigt. Det är lika viktigt att finna 
lite ro, gå på bio med mera. Alla våra 
sinnen måste få lite av allt. Vi är ju oli-
ka som personer så en sak som pas-
sar en människa passar inte alltid en 
annan. 

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

Färjehälsan

Pia Berglund ska  
samordna inrikes sjöfart

”Antrophia tar över linfärjan i Vaxholm
Nu står det klart vem som tar över drif-
ten av Vaxholms linfärja. Det blir Antro-
phia rederi som kör färjan de kommande 
tre åren. ”
skargarden.se, 2019-01-24 

”Holmön - färjan inställd och isen växer 
Holmöfärjan är inställd. Isen är för tjock, 
men med helikopter, svävare och snart 
skoter kan man ta sig till och från ön. ”
sverigesradio.se, 2019-01-30

”Kapten upptäckte brinnande båt  
i hamn på Hamburgö
Kaptenen på färjan mellan Hamburgö 
och Hamburgsund upptäckte plötsligt 
att det brann på en stor segelbåt i ham-
nen. ”
gp.se ,2019-01-20

”Fritidsbåt fastnade i färjans vajer 
På torsdagseftermiddagen fick rädd-
ningstjänsten hjälpa två personer i en 
fritidsbåt som fastnat i vajern till Korn-
halls färja. ”
kungalvsposten.se, 2019-01-25

”Bro kan byggas över älven mellan  
Unbyn–Sävastnäs .
I ett nytt planprogram för Unbyn före-
slås en väg- och broförbindelse över Lu-
leåälven till trafikplatsen i Sävastnäs.  
Idag finns färjan som går sommartid från 
Avan till Norra Sunderbyn över älven. 
”Det är ett av alternativen som vi tittar 
på. Det finns också flera förslag var bron 
ska gå över, säger kommunalrådet Claes 
Nordmark. ”
nsd.se, 2019-01-19

”Alfrida skövlade norra skärgården
Den värsta stormen på ett halvsekel. Så 
beskrivs ovädret Alfrida, som efter ny-
årshelgen drabbade Stockholms skär-
gård med full kraft och lämnade en 
enorm förödelse efter sig. Många oro-
liga fritidshusägare reste efter stormens 
framfart ut till öarna och vid färjeläget i 
Furusund var kön lika lång som vid mid-
sommar. ”
skargarden.se 2019-01-10

”Begränsad vikt på Vinöfärjan till 1 april 
Vinöfärjan har sedan den 22 november 
2018 körts med en tillfälligt begränsad 
tillåten lastvolym på max 50 ton, till följd 
av det låga vattenståndet i Hjälmaren. 
osternarkebladet.se, 2019-01-08

  Kent Dahlberg, Vaxholmsleden, gör sin hälso- och 
arbetsmiljöprofil som många andra i rederiet denna 
vår. Sköterskan Ulla från Previa instruerar hur han ska 
trampa på motionscykeln när konditionen ska mätas.

– Det är bra att få göra en grundkoll på hur man 
mår. Jag hoppas att det ska kunna bli en årlig check-
up, säger Kent.

Han har gått ned nästan 40 kg sedan i höstas med 
hjälp av en magoperation.
– Nu är det rökningen och konditionen som jag ska ta 
itu med. På jobbet har jag bra matrutiner så jag hop-
pas det kommer gå bra med vikten även framöver.  

Med halvtimmestrafik sparas klimatet och passagerarna är nöjda med den enklare tidtabellen.

Cyklar för hälsan

FULLTECKNAT I SIMULATORN
  Intresset för kursverksamhet i Färjerede-

riets fartygssimulatorer på Vaxholms kastell, 
har ökat. Hela vårterminen är fulltecknad.

Hälften är vår egen fortbildning samt in-
troduktion av nyanställda. Och hälften ut-
görs av externa kunder, bland annat Finnfer-
ries och Marina Läroverket.
Simulatorns fartygsbibliotek utvecklas hela 
tiden. Marina Läroverket använder bland an-
nat en större konventionell fiskebåt och båtar 
från Waxholmsbolaget och Styrsöbolaget.  

Klimatanpassad  
tidtabell på Skenäsleden

FÄRJEREDERIET NÄRA  
MILJARDEN I OMSÄTTNING

  Den 17 januari skickade rederiet in sin re-
sultatrapportering för 2018 till Trafikverket.
Omsättningen för allt vi levererat uppgick till 
908 miljoner kronor och resultatet till 21,7 
miljoner kronor, vilket är på budgeterad nivå.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla som bi-
dragit i det intensiva bokslutsarbetet, säger 
Anders Nordqvist , ekonomi- och IT-chef.  

NYA BILDEN AV VÅRA  
PROCESSER ÄR PUBLICERAD!

  Ingången till bilden finns i FLS navige-
ringslist. Den har bytt namn från “Processer” 
till Arbetssätt. Bilden visar en riktning i det 
vi gör. Den visar också att många behöver 
samarbeta, för att vår verksamhet ska funge-
ra bra. Det vi tidigare kallade “Köra färja” har 
bytt namn till Genomföra färjetransport.

Frågor eller funderingar? Vänd dig till  
susan.jonsson-heidrich@trafikverket.se

I FLS hittar du även en presentationsfilm 
på drygt två minuter om våra kärnpro-
cesser och hur vi arbetar med dem!

FÄRRE SMS-PRENUMERANTER 
EFTER NYREGISTRERING

  Införandet av GDPR, lagen som 
ställer krav på hur vi hanterar person-
uppgifter, innebar att vi fick kontakta 
alla prenumeranter på trafikinforma-
tion via sms och uppmana dem att re-
gistrera sig igen. Före utskicket hade 
vi 18972 prenumeranter, idag har siff-
ran sjunkit rejält ner till 11 102.

–Det är nödvändigt att med jämna 
mellanrum begära en nyregistrering. 
Vissa av de som anmälde sig till info-
tjänsten för några år sedan kanske inte 
ens bor kvar eller har kvar sin telefon. 
De som omregistrerar sig är sannolikt 
sådana personer som verkligen har 
nytta av tjänsten, säger Michael Sjö-
blom, IT-strateg i Färjerederiet. 

Kent Dahlberg testar sin kondis med gott humör medan sjuk-
sköterskan Ulla håller koll på värdena. FOTO: LENA NORDLUND

908
miljoner kronor  

omsatte Färjerederiet 2018.

Pia Berglund är ingen främling för Färjerederiet. 
Hon invigde simulatoranläggningen 2015. Nu är 
hon utsedd till nationell samordnare för inrikes 
sjöfart på Trafikverket. FOTO: K ASPER DUDZIK

  Trafikverkets Region mitt har påbörjat en 
utredning om trafiksäkerhet och tillgänglighet 
med anknytning till Hemsöleden. Det gäller 
bland annat tillfartsvägar, säkerhet vid påfart 
och avfart på färjan, parkeringsmöjligheter 
och behov av underhållsåtgärder. Trafikver-
kets projektledare är Jan Lindgren och från 
Färjerederiet finns Harry Reinikka från di-
striktet och Jim Löfgren från Teknik och mil-
jö med kring uppdraget. Trafikverket räknar 
med att presentera studien hösten 2019. 

HEMSÖLEDEN I ÅTGÄRDSSTUDIE
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Standardisering av styrhytter och  
navigationsutrustning ska förenkla  jobbet ombord

PÅ FÄRJELEDEN

Lyrledens vägfärja är exempel på ytterligare en variant av styrhytt. FOTO: K ASPER DUDZIK

Det pågår arbete med att standardisera 
både navigationsutrustning och styrhyt-
ter på Färjerederiet. 

Syftet med en standard för navigationsut-
rustning är att minimera incidenter och 
olyckor i färjedriften genom att skapa 
igenkänning och trygghet med instru-
menteringen ombord. En standardisering 
förenklar även utbildningsinsatserna.

Det finns många olika typer av styr-
hytter på Färjerederiets vägfärjor. Med 
en enhetlig standard finns många förde-
lar. Dels är en del av hytterna omoder-
na och svarar inte emot arbetsmiljökrav 
eller har plats för modern teknik, dels blir 
arbetet enklare när det ser lika ut oavsett 
vilken färja du jobbar på. Självklart skil-
jer sig styrhytterna på lingående och fri-
gående färjor och därför finns det också 
två beredningsgrupper som ska utveck-
la en enhetlig standard för befintliga och 
framtida styrhytter. En för frigående fär-
jor och en för linfärjor. Varje berednings-
grupp har två uppdrag:

1. Fastställa standard för utrustning och 
funktion av utrustning i befintliga styr-
hytter. Standardiseringen ska utgå ifrån 
befintliga förutsättningar för de styrhyt-
ter som finns inom rederiet och ska vägas 
in i parallell upphandling av ramavtal för 
navigationsutrustning.

2. Fastställa standard för funktion av 
utrustning och layout för nybyggda far-
tyg, nya styrhytter och framtida konver-
teringar. Projektet ska fastställa tre stan-
dardhytter för frigående färjor (bockhytt 
stor, bockhytt medium och sidohytt) samt 
två standardhytter för linfärjor (bockhytt 
och sidohytt). 

Beredningsgrupperna är också involve-
rade i förarbetet för den kommande upp-
handlingen av navigationsutrustning. 
Upphandlingen kommer att vara ett ram-
avtal för att ersätta befintlig navigations-
utrustning samt en kompletterande del 
med tonvikt på morgondagens teknik och 
ergonomi. 

Minimal styrhytt på Röduppleden. FOTO: K ASPER DUDZIK

Interiör från Hemsöledens hytt. FOTO: K ASPER DUDZIK Här styrs linfärjan på Stegeborgsleden.  
FOTO: K ASPER DUDZIK

Flaggan i topp på Bohedenledens styrhytt
FOTO: K ASPER DUDZIK .

Fakta  Beredningsgruppen 

I beredningsgruppen för frigående färjor 
deltar Jonatan Svensson, Gullmarsleden, 
Andreas Pedersen, Ekeröleden, Stefan Sö-
rensson, Hönöleden och Håkan Gustafsson, 
Vaxholmsleden.

Beredningsgruppen för linfärjor består av Niklas 
Edentun, Bohus-Malmöleden, Sofia Josefsson, 
Ängöleden och Pelle Eriksson, Distriktschef Mä-
laren (ej med på bild) 
I bägge grupperna deltar Margus Pöldma som 
ordförande och Tomas Simonsson (ej med på 
bild) i egenskap av huvudskyddsombud.

I referensgruppen för navigationsutrust-
ning deltar Thomas Elwinger, HR, Fredrik 
Skeppstedt, Teknik och Michael Sjöblom, IT. 

Du kan läsa mer om standardisering av styr-
hytter och navigationsinstrument under Pro-
jekt i FLS.

FOTO: LENA NORDLUND
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Inom ramen för Trafikverkets projekt 
”Hållbart arbetsliv” kommer Akademin 
för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i 
Gävle att undersöka hälsoeffekten 
(attityd- och beteendeförändringar) 
efter årets aktiviteter. Camilla Zetter-
berg, forskare vid Högskolan i Gävle 
arbetar med detta.

– Ingången är att Trafikverket de 
senaste åren haft en ökande sjukfrånvaro 
främst på grund av stressrelaterade orsa-
ker. Det kan bland annat bero på bristfäl-
lig återhämtning. Återhämtning blir allt 
viktigare för att vi ska må gott och preste-
ra bra. I projektet ”Hållbart arbetsliv” ska 
man ta fram verktyg för hälsofrämjande 
återhämtning när vi arbetar enligt olika 
typer av arbetsscheman, säger Camilla. 
Hon ansvarar för Förarprov, Trafikled-
ning och Färjerederiet inom projektet.

Forskning har visat att återhämtning 
är viktigt för att människor ska må bra 
och prestera bra. De uppmätta stresspro-
blemen som finns i rederiet gäller dock 
den administrativa personalen snarare 
än den sjögående. Arbetstidslagen och 
lokala avtal anger grundförutsättning-
arna för arbetstider. Inom forskningen 
vet man dock fortfarande lite om hur ett 
hälsofrämjande återhämtningsmönster 
bör se ut. I schemalagda arbeten hand-
lar återhämtning om hur variationen ser 
ut i arbetspasset, vad man fyller pauser 
i arbetspasset med och hur tiden mellan 
arbetspass är fördelad.

För att skapa goda förutsättningar för åter-
hämtning för medarbetare med schema-
lagda arbeten på Trafikverket behöver 
dagens situation undersökas och risk-

bedömas. ”Hållbart 
arbetsliv” ska kartlägga 
nuvarande återhämtnings-
mönster och samband med 
olika hälsoutfall. Man ska ta fram 
verktyg och föreslå åtgärder för att han-
tera risker och lära sig av de mönster som 
främjar återhämtning och hälsa.

Inom Trafikledning genomförs under 
2019 en satsning på återkommande dia-
log om hälsa i skiftarbete. Syftet är att öka 

kunskapen om både 
hälsofrämjande fak-
torer i schemalagt 
arbete och om bete-
endeförändring. Alla 
som deltar i sats-
ningen kommer att 
formulera egna mål 
för 2019 och få stöd 
i förändringsarbetet 
av både chefer och 

medarbetare. 
– Det blir intressant att se om den extra 

hälsoundersökningen som Färjerederiet 
erbjudit alla medarbetare och Färjehäl-
sans aktiviteter under året kommer leda 
till flera eller färre beteendeförändringar 
än den åtgärd som genomförs vid  Trafik-
ledning, säger Camilla. 

En undersökning i enkätform skickades 
ut till medarbetare på Furusundsleden, 
Gräsöleden, Ljusteröleden, Vaxholmsle-
den, Hönöleden, Gullmarsleden och Sva-
nesundsleden. Dessa leder är utvalda för 
att deras scheman mest liknar de som 
finns i Trafikverkets Trafikledning. 

– Det finns både för- och nackdelar med 
schemalagt arbete. De flesta trivs med 

Jan och Mikael i nya roller
Jan Öhlund, som hittills har haft ansvar 
för försäljning av reklamplatser ombord, 
övergår till en tjänst som delas i två upp-
drag: Dels kommer han att arbeta med 
stöd i inköpsprocessen samt driva på våra 
ansökningar om forskningsstöd. Och dels 
kommer han att fortsätta arbeta med pro-
jekt inom kommunikationsområdet. 

Detta innebär, att rederiets upplägg 
med all försäljning av reklamplatser 
ombord, för närvarande upphör. Inneva-
rande kontrakt löper ut enligt överens-
kommelse och Jan kommer att sköta om 
utfasningen.

Mikael Ingemansson tjänst delas också i 
två. Dels blir han rederiets säkerhets- och 
riskspecialist i enlighet med Trafikver-
kets riktlinjer och krav. I sin roll kommer 
han att stödja säkerhetstänkandet i rede-
riet. Och dels fortsätter han med sam-
ma typ av uppdrag som idag, i rollen som 
rederiingenjör.

Jan och Mikael kommer även i fortsätt-
ningen att ha sina arbetsplatser på rederi-
kontoret i Vaxholm. Välkommen i era nya 
uppdrag, Jan och Mikael!  

Jan Öhlund och Mikael Ingemansson ser fram emot sina nya roller i Färjerederiet. FOTO: LENA NORDLUND
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Vinnare korsord  
Sjövägen 10–11 2018

Återhämtning  
viktigt vid skiftarbete

det. Många som jobbar i skift uppskattar 
den sammanhängande ledighet som man 
ofta kan få. Det finns en ökad risk för till 
exempel hjärt- och kärlsjukdom och dia-
betes. Men det finns ingen anledning till 
överdriven oro utan de flesta kan arbeta 
fram till pensionsålder utan att drabbas. 
Det är dock bra att vara medveten om ris-
kerna och försöka motverka dem med en 
hälsosam livsstil.  Det finns några enkla 
saker man kan tänka på som att rotera 
arbetstiden enligt solen, ha minst 11 tim-
mars dygnsvila och att prioritera åter-
hämtning, fram för allt efter nattpass. Det 
är också viktigt att äta på regelbundna 
tider (oavsett arbetspass), att vistas utom-
hus i dagsljus och att vara fysisk aktiv.

Fler tips kan du läsa i broschyren ”Hälsa 
i Skiftmiljö” som finns att ladda ned på 
intranätet.

Enkäterna kommer att följas upp efter 
ett år. Slutrapport kommer till Färjerede-
riet i juni 2020. Då får vi se om det blivit 
någon skillnad.

– Oavsett resultat, så är målet att vi ska 
dra lärdomar av alla projekt som ingår i 
”Hållbart arbetsliv” och få effektiva verk-
tyg i arbetet med att främja hälsa och väl-
befinnande, säger Camilla. 

”Det är bra  
att vara risk-
medveten   
och motverka 
riskerna med 
en hälsosam  
livsstil”

Camilla Zetterberg forskar om hälsa hos oss som 
jobbar i Färjerederiet. FOTO: LENA NORDLUND
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och Ingvar Garnolf, pensionär.
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