
12 SJÖVÄGEN 

Februari 2020 präglades av hårt väder, storm,  
regn och höga vattennivåer. Det påverkade 
färjetrafiken både på väst- och östkusten. 
Här intervjuas två experter från SMHI om  
orsakerna till att vattnet steg så mycket.

I mitten av februari utfärdade till exempel 
en klass 2-varning för Bottenviken. En klass 
2-varning innebär risk för att kustvägar och 
hamnar blir översvämmade, och är den all-
varligaste varningsklassen för högt havsvat-
tenstånd. Ihållande lågtryck och västvindar 
hade tryckt in vatten från Nordsjön via Väs-
terhavet in i Östersjön och när ett nytt låg-
tryck drog in med vind som pressade vattnet 
i Östersjön norrut steg vattenståndet till om-
kring 125 cm över medelvattenstånd längst i 
norr i Bottenviken.

– När utgångsläget redan är 
högt behöver det inte blåsa så 
mycket för att vattnet ska pres-
sas upp och nivåerna bli höga 
längs våra kuster, förklarar oce-
anograf Sofie Schöld vid SMHI.

I Västerbotten var vattenstån-
det över en meter över medelvattenståndet vid 
flera tillfällen under februari. I Stockholms skär-
gård var vattenståndet nästan en meter över 
medelvattenstånd som högst.

– Vattnet i Östersjön skvalpar fram och till-
baka som i ett stort badkar. Därför tenderar 
värden från längst i norr och längst i söder att 
bli lite mer extrema, säger Sofie Schöld.

Det är många komplicerade processer som 
styr förändringar i havsvattenståndet. Längs 
de svenska kusterna är det framförallt luft-
trycket och vindarna på Nordsjön och Öster-
sjön som påverkar vattenståndet på kort sikt, 
men även periodiska svängningar i havsbas-
sängerna, vattenpendling.

– Man kan inte säkert säga om den var-
ma vintern har med klimatförändringar att 
göra. Vädret varierar naturligt mellan olika 
år. Det pågår forskning för att kunna avgöra 
hur sannolikt ett visst väder är med eller utan 
de klimatförändringar som har skett hittills. 
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På västkusten är det mycket vanligare med 
klass 2-nivåer. Nordsjön pressar ofta in vat-
ten i Skagerack och Kattegatt, säger Sofia. 

Våra sjöar och vattendrag påverkades av det 
myckna regnandet under februari.

I Götaland ledde stora mängder regn till 
att flödena blev mycket höga. Detta orsaka-
de översvämningar på många håll. De stora 
sjöarna reagerade även de på blidväder och 
mycket nederbörd. Anna Eklund, hydrolog, 
och expert på sjöar och vattendrag berättar:

– Nivån i sjöar varierar med 
mängden regn och även vind. 
Hjälmaren och Mälaren har haft 
höga utgångsnivåer. Denna vin-
ter har de haft 40 centimeter 
högre vattenstånd än normal 
nivå.  Det beror på att det reg-
nat mycket och varit milt väder. Det har varit 
mycket nederbörd över både Hjälmaren och 
Mälaren och det har lett till höga vattenni-
våer. Men Vättern är så stor och djup att vat-
tennivåerna förändras långsamt. 

–  I dagsläget tyder forskningen på att vin-
darna antagligen inte kommer att förändras 
så mycket i vår region till år 2100. När med-
elvattenståndet stiger blir däremot utgångs-
läget högre och därför kommer de nivåer vi 
upplever idag att bli vanligare i framtiden. I 
stora delar av Sverige kompenserar landhöj-
ningen för höjningen av medelvattenståndet, 
säger Sofia.

– När det gäller sjöar kommer det i många 
delar av landet att bli vanligare med högre vat-
tenstånd i framtiden, säger Anna.

Några färjeleder som fick ställa in trafiken 
tillfälligt under februari på grund av högt  
vattenstånd är Svanesundsleden, Kornhalls-
leden, Stegeborgsleden och Skenäsleden.

Flera andra leder har under perioder infört 
restriktioner för överfart, exempelvis Sund– 
Jarenleden, Hamburgsundsleden och Ox-
djupsleden. 

LENA NORDLUND

FÄRJAN GÅR 
trots coronavirus 

2019 I SIFFROR 
vad gjorde vi?

SLUT MED
tryckta tidtabeller

I april kommer Årsrapporten 
Ladda hem den som PDF i FLS

Sofie
Schöld

Anna
Eklund

Hörgt vatten på Skenäsleden. FOTO: STEFAN NILSSON
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

SJÖRÄDDNING FRÅN EBBA BRAHE

Corona och covid-19. Det är det enda 
vi talar och läser om just nu. Men för-
sök ha is i magen, ta en dag i taget, följ 
råden som Folkhälsomyndigheten ger 
vid de dagliga presskonferenserna och 
följ Trafikverkets uppdateringar på in-
tranätet.

Sjukdomen är allvarlig, för de i risk-
grupperna livshotande. För oss andra 
blir det ytterligare en influensa, en så-
dan vi alla haft förut. Det som är sam-
hällsutmaningen är att ingen har im-
munförsvar mot covid-19, så “alla” 
kommer bli smittade. Folkhälsomyn-
dighetens strategi går huvudsakligen 
ut på att platta till puckeln, sprida ut 
sjukdomsfallen under längre tid, så 
att sjukvården klarar av att hantera de 
som verkligen behöver vård.

Vi som är tjänstemän 
har erbjudits att arbeta 
hemifrån, på folkhälso-
myndighetens rekom-
mendation. För er som 
tycker att det låter 
skönt och lyxigt kan jag 

berätta att det är supertråkigt. Redan 
efter två dagar “klättrar jag på väggar-
na”. Jag saknar arbetskamraterna, sak-
nar det sociala.

Covid-19 kommer att påverka Färje-
driften och vår verksamhet. Problemet 
är att vi inte vet hur mycket eller när. Vi 
i ledningsgruppen har gjort en corona-
anpassad riskanalys samt en kontinui-
tetsplan och följer dagligen utveckling-
en noga och kan snabbt vidta åtgärder.

Vi jobbar på i Färjerederiet. Lugna 
dina oroliga vänner och kollegor, följ 
myndigheternas råd, tvätta händerna 
och sköt om er och era familjer!

Thomas Nyman,  
ny sektionschef för Fårö. 

 3 Full fart på sjöräddningsövning. Över hundra 
  personer, många barn, var med när Visingsö- 
  leden övade.

 6 Hur gick det 2019? Färjerederiet i siffror.

 8 Sjöloggen Min lön som app, Guldbron,  
  Nycertifierade med mera

 10 Slut med tryckta ficktidtabeller. 

 12 På sluttampen. Ovanligt högt vatten  
  och hårt väder i februari. SMHI  
  förklarar orsakerna.
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”Ökade kostnader  
bidrog till att vi inte 
kunde nå våra  
finansiella mål.”

100 personer övade
Färjorna går trots covid-19.

11

Visingsöleden höll i en stor sjö-
räddningsövning på Visingsöleden. 
Omkring 100 personer deltog i övningen, 
bland annat barn och personal från Kum-
labyskolan på Visingsö.

Vid övningen släpptes räddningsflotten 
på Ebba Brahe i vattnet och Visingsöle-
den övade på att evakuera passagerare till 
flotten i samarbete med sjöräddningen på 
Visingsö. 

Visingsöleden övar regelbundet på olika 
scenarion, men det är få tillfällen som så 
många som 100 personer deltar i övning-
arna. 

– Det har gått helt enligt planen och 
alla är nöjda med övningen. Extra roligt 
var att få öva så realistiskt och att så 

många inbjudna från andra leder kom, 
säger Anna Junvik, övningsledare och till 
vardags överstyrman på Braheborg. 

Övningen skedde ombord på färjan och 
vid kajen på Visingsö. Barn och personal 
från Kumlabyskolan från förskolan till 

årkurs sex deltog. 
En del andra öbor 
hade också anmält 
sig och dessutom 
kom en del frivilli-
ga från andra håll. 
Från Färjerederi-
et hade flera leder 
i Södra Sverige 
anmält sig: Stock-

holm, Nordö, Björkö, Ivö, Aspö, Hönö, 
Ekerö och Gräsö.

– Först hade vi en genomgång ombord 
om hur övningen skulle gå till, hur utrust-
ningen skulle användas och visade hur 
flytvästarna skulle sättas på. Sedan löd 
larmsignalen och flotten blåstes upp och 
sjösattes med assistans av en matros. Det 
tar bara 90 sekunder att få flotten klar 
och den tar 150 personer.

Evakueringen startade och alla fick åka 
rutschkanan ner i flotten. Alla räknades 
och färjan tömdes på folk. Sedan leddes 
färden in till land av en av Sjöräddning-
ens scootrar och dessutom fanns det två 
dykare från frivilliga räddningstjänsten 

”Vi följer  
dagligen  
utveck- 
lingen”

5

 7

VI I REDERIET

”Lite läskigt  
var det att åka 
ned för rutsch-
bana och landa 
i flotten men 
kul”

Anders Nordqvist , ekonomichef 
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VI I REDERIET

på Visingsö med om något skulle hända. 
Sjöräddningen på Visingsö bidrog också 
med en räddningsbåt. Väl iland räknades 
alla igen.

Det var första gången som barn fick 
vara med på övningen. 

– Lite läskigt var det att åka ned för 
rutschbana och landa i flotte men kul, 
tyckte ett av skolbarnen.

De var i åldrar från förskola till årskurs 
sex.

– Det betyder jättemycket att barnen 
var med. De är en resurs. Det var också 
bra att få genomföra en realistisk övning 
med barn, se hur flytvästarna funkade, 
hur barnen agerade. Nyttigt att veta. Sko-
lan var positiva från start och sade direkt 
att de villa vara med, berättar Anna.

– Jag tycker det har varit fantastiskt bra 
att få resurser att genomföra en sådan här 
övning. Det kostar ju en del men det gör 
verkligen nytta och är en chans att för-
bättra inför eventuella verkliga scenarier, 
säger hon. 

TEXT: LENA NORDLUND
FOTO: SVEN BRUNDIN

Fakta  Tider

  6 min att ta på alla flytvästar
  15 min att evakuera hela fartyget och få 

alla i flotten.
  Totalt tog övningen 25 minuter med alla 

moment: Flytvästar, evakuering, bogsering 
till kaj

Vi som jobbar i rederiet respekterar förstås 
de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten 
och Trafikverket ger oss. Observera att 
riktlinjerna kan förändras på mycket kort 
varsel. Därför bör du kolla de dagligen.

I media, i synnerhet de sociala står de 
hotfulla rubrikerna som spön i back-
en. Det gäller att sitta still i båten och ha 
kvar sitt förnuft. Det finns många själv-
utnämnda experter där ute och kommer-
siella media är beroende av att många 
reagerar och köper deras budskap. Goda 
nyheter säljer inte lika bra som katastro-
fer. Situationen är allvarlig och vi ska ta 
den på största allvar genom att följa de 
råd som Folkhälsomyndigheten och för 
vår del Trafikverket ger.  

Vi ska förstås vara rädda om oss själva 
och varandra. Tvätta händerna, stanna 
hemma om vi är det minsta förkylda, och 
inte besöka äldre eller andra i riskgrupper i 
onödan. Däremot gärna hjälpa en sjuk kol-
lega eller äldre granne med att handla och 
ställa kassarna utanför dörren. Ringa de 
som sitter isolerade hemma och prata en 
stund. Vara solidariska och inte hamstra 
läkemedel, handsprit, mat eller toapapper! 
Det finns ingen anledning till detta i nuläget. 

Var juste mot kollegorna
På jobbet tar vi också hänsyn till varan-
dra. Går till jobbet om vi är friska, men 
begränsar kontakter med leverantörer 
och andra så långt det går. Tar inte emot 
besök på bryggan.  Tänker extra på hygie-
nen. Torkar av och gör rent innan nästa 
lag går på sitt skift. Tvättar händerna ofta 
– ja, vi det här laget vet vi ju vad som gäller.

Färjan behövs 
om samhället ska fungera

Hur mår du? 
Du som är frisk går förstås till jobbet som 
vanligt. Du som har minsta känning av 
förkylningsbesvär, sjukskriver dig och 
stannar hemma. 

Handhygien viktig!
Kom ihåg att tvätta händerna noga och 
ofta. 

Stopp för tjänsteresor
Tjänsteresor som bedöms som icke verk-
samhetskritiska, ställs in. Här gäller en 
bedömning från fall till fall. Du som är 
anställd i poolen och reser till olika fär-
jeleder för att tjänstgöra, din resa är nöd-
vändig för att trafiken ska upprätthållas. 
Men ett besök på en mässa bedöms inte 
som verksamhetskritisk. Vid tveksamhet 
tala med din chef.

Stopp för externa besök
Inga externa besökare tas emot på bryg-
gor, vaktstugor eller kontor. Om du be-
höver göra en avstämning exempelvis 
med en leverantör, gör gärna mötet utom-
hus!

Utbildning flyttas fram
All icke verksamhetskritisk utbildning 
inom rederiet, ställs in i mars-april. Du 
som berörs kommer att få information om 
vad det innebär för din del.

Vad menas med "verksamhetskritisk"?
Verksamhetskritiska aktiviteter har 
direkt koppling till vår trafik och nödvän-
digt underhåll.

Färjerederiets ledning följer utvecklingen 
dagligen
Rederiets ledningsgrupp ingår i olika 
arbetsgrupper i Trafikverket och får dag-
ligen information om händelseutveckling-
en och de åtgärder som sätts in. Distrikts-
chefer, sektionschefer och varvschefer 
kallas regelbundet till informationsmö-
ten. Det finns en uppdaterad kontinuitets-
plan som träder i kraft i krissituationer. 
Det finns en riskbedömning.
Generell information om hur vi i Trafik-
verket förhåller oss i den uppkomna situa-
tionen finns i informationsportalen som 
nås via intranätet. 

LENA NORDLUND

NYTTIGA LÄNKAR 
Trafikverkets informationsportal 
(finns även överst på FLS startsida)
http://intranat.trafikverket.local/Aktuellt/
corona/

Folkhälsomyndigheten 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/

Krismyndighetens sida med aktuell  
och bekräftad info om coronaviruset: 
https://www.krisinformation.se/det-
ta-kan-handa/handelser-och-storning-
ar/20192/myndigheterna-om-det-nya- 
coronaviruset

Det globala hotet om spridning av virus Covid-19, Corona, ger en stor påverkan i samhäl-
let. Färjerederiets verksamhet är samhällsviktig. De som bor och jobbar på öarna är helt 
beroende av våra färjor. Din insats är mycket viktig.

   Det har gått  
   helt enligt  
   planen och  
   alla är nöjda 

med övningen. Extra 
roligt var att få öva så 
realistiskt och att så 
många inbjudna från 
andra leder kom”
 Anna Junvik, övningsledare
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Färjerederiet 2019 i siffror
Varje år sammanställer vi en årsrapport som redogör för Färjerederiets verksamhet och resultat för föregående år. 
Rapporten kommer till efter bokslutet där alla siffror redovisas, svart på vitt. Rapporten publiceras på Färjerederiets 
webbplats och en minimal upplaga trycks och finns på rederikontoret i Vaxholm. 
Årsberättelsen är det mest omfattande informationsmaterialet som vi har, om vårt rederi. Här berättar vi om vår 
ekonomi – men även kortfattat om verksamheten i stort och hur den har utvecklats under året. Det här är en kort 
sammanfattning: 

Nettoomsättning 

875 mkr

490 mkr
lönekostnader

44 mkr
övrigt

Antal personer som är nöjda med  
den tjänst Färjerederiet erbjuder.

82 mkr
drivmedel

59 
kvinnor

450 
män

509 
tillsvidareanställda 

Kostnader för färjedrift

166 mkr
underhåll

71 mkr
avskrivningar

1 000 000 anlöp 41 färjeleder

71 fartyg

1,4 miljoner
tranposterade peroner 

12,7 miljoner   
fordonstransporter totalt

Transporter

Hållbar miljö

Motiverad  
medarbetare

Nöjd kund
Lönsamhet  

Resultat
Förhåll- 

ningssätt

Underhåll
 

20  varvöversyner

 16 torrsättningar 

  4 dykbeskitningar 

1,4 miljoner
besökare på rederiets  

webbplats

790  
anställda totalt 
(tillsvidare-, visstids-  
och timanställda).

Cirka

92% 

Rederiets vinst 

 12,7 mkr
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4,5 % 
total sjukfrånvaro  

procent av arbetstid
(0,6 procent lägre  

än 2018)

3 kvinnor och 4 män

I ledningsgruppen

Investeringar
135 miljoner
i laddhybridfärjan Tellus

22 miljoner   
i landanläggningar

52 miljoner   
i övriga investeringar

Anders Nordqvist, ekonomichef

 Ökade pensionskostnader,  
högre underhållskostnader  
och ett stigande pris på HVO-  
bränsle bidrog till att vi inte  
kunde nå våra finansiella mål.  
Resultatet 2019 uppgick till  
12,7 Mkr att jämföra med  
21,7 Mkr 2018.”

ton minskade 
CO2-utsläpp

707



8 SJÖVÄGEN   SJÖVÄGEN 9

  Leveranserna av hjärtstartare pågår fort-
farande, långt ifrån allt är levererat. Mar-
gus Pöldma, trafikchef och den som beställt 
dessa berättar varför:
- Förklaringen till de spridda leveranserna är 
att jag antog att tillbehören ingick i köpet vil-
ket inte var fallet utan dessa har jag fått be-
ställa separat. Sedan har Presto valt att även 
skicka ut delarna separat så fort de inkom-
mit i deras lager. Trots detta saknas fort- 
farande en detalj som uppenbarligen inte 
heller ingick i beställningen, nämligen ett  
hygienkit. Detta kommer inte att beställas 
från Presto utan varje led ansvarar själv för 
att ta fram ett sådant. Köp från till exempel 
närmaste apotek:
1 rakhyvel, 1 sax, 1 svetthandduk, några 
munskydd och några engångshandskar.

FRÅGOR CH SVAR OM HJÄRTSTARTARE
Vem är hjärtstartaren till för?

– Eftersom TRV Planering finansierar 
dessa är de avsedda att vara för allmänhe-
ten på “allmän plats”, jämför en apparat på 
exempelvis en järnvägsstation. 

Ska de anmälas 
till hjärtstartar-
registret?

– Detta är ing-
en dum idé och 
detta görs i så fall 
lokalt. Det kom-
mer inte att ske 
någon central 
registrering och den som anmäler sin hjärt-
startare ansvarar också för att uppgifterna 
är korrekta.
Tål skåpet att stå ute?

– Skåpen ska vara någorlunda vädertåliga 
men är inte anpassade för marin miljö vilket 
kräver ett hyfsat väderskydd om de placeras 
utomhus. Sannolikt påverkas batteriets ef-
fekt av sträng kyla.
Får vi beställa en extraapparat?

– Vår beställning rör endast de hjärtstar-
tare som placeras på färjorna. 
Vem ska serva apparaterna?

– Service från Presto kommer att ingå i 
den service de redan utför på vår brand-
skyddsutrustning. 

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  När Slussens nya huvudbro passerade 
genom skärgården med destination cen-
trala Stockholm, lockade det många att ge 
sig ut till Färjerederiets färjelägen för att få 
en glimt av ekipaget. God utsikt hade man 
bland annat från Furusundsleden, Ljusterö-
leden och Oxdjupsleden.
Bron ska länka samman Södermalm med 

Gamla stan. Den är en 145 meter lång och 
3500 ton tung stålkonstruktion som byggts 
i Kina och den transporterades till Sverige 
med fartyget Zhen Hua 33. På sin resa ge-
nom Stockholms skärgård ledsagades den 
av två lotsbåtar. Den kallas guldbron på 
grund av den gulaktiga färgen. 

ENERGIMÄTNINGS- 
SYSTEMEN INSTALLERAS

Hjärtstartare  
– leverans pågår

  Glada nyheter kommer från Kent Flat, rede-
riets internrevisor, som drivit rederiets arbete 
med certifiering och omcertifiering enligt stan-
dard. Efter ett antal omarbetningar och kom-
pletteringar är Färjerederiet omcertifierade  
(ISO 9001, ISO 14001) och nycertifierade för 
ISO 45001. Det senare avser vårt miljölednings-
system för rederiverksamhet i form av sjölinje-
trafik och isvägar, varvsverksamhet och simula-
torverksamhet. Det är giltigt fram till 2023.
- Härligt med positiva besked i dessa dagar då vi 
får ta del av så mycket svåra och mörka nyheter. 
Bra jobbat alla som hjälpt till att få certifikaten 
på plats! kommenterar rederichef Erik Froste. 

Guldbron passerade bland annat Oxdjupsleden i Stockholms skärgård. FOTO:TRULS PERSSON 

Färjerederiets  
certifikat godkända!

HJÄLP ATT HITTA RÄTT I FLS

  En omfattande verksamhet där det händer 
mycket, kräver en hel del regler, information, 
instruktion och rapporter.Det gäller även i 
Färjerederiet. Att hitta rätt dokument i FLS 
kan vara en utmaning.

En bra vägledning får du i om du skriver in 
FDOK-24-4187 Söka i sökrutan i FLS.  
I dokumentet visas hur du ska göra. 

Guldbron fyllde  
färjelägen med åskådare

  Energimätningssystemen installe-
ras på 26 frigående färjor. Du kan följa 
hur det går på projektsidan i FLS. 
Peter Jansson Peterberg berättar att 
Metstech har haft mycket jobb på 
Hönöleden eftersom vi där valt att 
installera flera sensorer. Energimät-
ningssystemet Blueflow är nu i drift på 
dessa färjor och utbildning är genom-
förd. Nordöleden är också driftsatt nu 
med Linda och Ulrika. Björköleden är 
också klar med färjorna Gullmaj och 
Svanhild. Svanesundsledens Saturnus 
blev klar måndag den 2:a mars. 
Ljusteröledens Jupiter är också klar 
och driftsatt. Vecka 11 fick Braheborg 
och Ebba Brahe på Visingsöleden Blu-
eflow installerat. Ebba Brahe kommer 
även få energimätning av dieselgene-
ratorer och landström. Vi har även be-
ställt systemet till Tellus. 
Utbildningar kommer genomföras på 
samtliga leder. 

INFORMATION OM  
NYA SKRIVARE

  Trafikverket planerar att byta ut alla 
skrivare på våra kontor och i vaktstu-
gorna den närmaste tiden. På grund av 
rådande omständigheter är leveransen 
inställd.

Färjerederiet håller kontakt med 
Trafikverket centralt för information 
om ny tidpunkt för leverans av skriva-
re. För er som redan fått de nya skri-
varna är det TRV IT som ger support. 
Kontaktperson på TRV är Erik Mår-
tensson. Det finns också ett grupp-
nummer för att få hjälp med att kom-
ma igång med skrivarna, 010–1235350

De mindre skrivarna ombord på fär-
jorna supportas däremot av Färja IT, 
och inte av TRV. 

12,7
miljoner kronor. Färjerederiets  

resultat år 2019.

”Vad hände på Trafikverkets  
dag om sjöfartsforskning? 
Under onsdagen arrangerade Trafikver-
ket en informations- och inspirationsdag 
om sjöfartsforskning. Med anledning av 
coronaviruset arrangerades hela dagen 
som ett webbinar.”
sweship.se 2020-03-18 

”Coronakrisen:  
Sjöfarten i möte med Eneroth 
Infrastrukturministern bjuder in repre-
sentanter för sjöfarten till möte med  
anledning av coronavirusets påverkan  
på branschen. Svensk Sjöfart har för- 
berett ett batteri med åtgärdsförslag.” 
sjofartstidningen.se 2020-03-16 

”Guldbron välkomnades av tusentals 
Sakta och värdigt gled så senvinterns 
mest omtalade bro in mot slutdestina-
tionen Slussen.” 
nvp.se 2020-03-11 

”Facken går på högvarv 
Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen 
har bråda dagar just nu. Många oroliga 
medlemmar hör av sig och båda facken 
hänvisar till löpande information på sina 
hemsidor.”
sjofartstidningen.se 2020-03-18 

”Reparationer kring färjelägen 
Under våren 2020 kommer Vaxholms-
ledens färjelägen att underhållas. I färje-
läget vid Söderhamnsplan i Vaxholm  
genomförs arbetet preliminärt 9–31 
mars 2020. På Rindö genomförs bygg-
arbeten.”
vaxholm.se 2020-03-06 

”Stena: Framtida elbrist kan  
stoppa satsningen på elfärjor 
Rederiet Stena ligger långt fram i sina 
planer att elektrifiera färjor för kortare 
sträckor. Men det går inte om inte  
regeringen garanterar elförsörjningen.”
fplus.se 2020-03-06

”Färja ersätter bro över Norrström
Bron intill järnvägen mellan Riddarhol-
men och Kungsholmen i Stockholm ska 
rivas. En ny bro väntas vara på plats 
först vid årsskiften. Turen med fartyget 
Hättan mellan Riddarholmen och Klara 
Mälarstrand tar drygt tre minuter.”
sverigesradio.se 2020-03-03 

NY APP – HEROMA MIN LÖN
  Nu finns det en ny app som gör det enk-

lare för dig att hålla koll på din lön, semes-
tersaldo och förmåner. MinLön innehåller 
bland annat:

- Senaste 12 månaders löner och informa-
tion om ersättningar för ob, beredskap och 
reseräkningar.

- Preliminär lön för nästa månad.
- Semester- och eventuellt kompsaldon 

samt uttagen av dessa innevarande år.
- Hur mycket du har kvar att utnyttja i 

frisk- och sjukvårdsersättning.

Du söker upp appen i app- 
butiken i din mobil genom 
att söka på Heroma MinLön 
i sökfältet. Välj sedan att in-
stallera appen i din telefon 
genom att trycka på instal-
lera. När installationspro-
grammet är klart, hittar du 
MinLön bland övriga appar 
i din mobil. 

Kent Flat är glad att Färjerederiet nu är nycertifi-
erat enligt ISO 45001! FOTO: LENA NORLUND

Hönöleden var först ut med att installera 
energimätningssystemet Blueflow.  
FOTO: K ASPER DUDZIK FO
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FRISKVÅRDSBIDRAG 
– TRÄNA HEMIFRÅN

  Passa på att utnyttja friskvårdsbidraget. Det 
gäller för många fler aktiviteter än träning på 
gym. I dessa tider kan det kanske passa med 
träning på nätet, mindfulness eller andra hälso-
samma aktiviteter på distans.

Friskvårdsbidrag är en förmån som du har 
som anställd i Trafikverket. Det innebär att du 
kan få bidrag med 3 000 kronor per år för akti-
viteter inom motion och friskvård. 

Så här gör du för att få ersättning för friskvård
- Spara originalkvittot.
- Gå in i Heroma Självservice 
- Registrera ditt utlägg via fliken Förmånsportal, 
scanna in ditt kvitto och bifoga med ansökan.
Ersättningen betalas ut tillsammans med din 
nästkommande lön. 
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Under de senaste åren har många nya 
informationskanaler för trafikinforma-
tion tillkommit för färjetrafikens del. 
Samtidigt märker vi, att allt färre resande 
bryr sig om att plocka med sig en tryckt 
tidtabell. Det vanligaste är att man kollar 
avgångstiderna i sin mobiltelefon, anting-
en via en app eller på rederiets webbplats 
som beter sig som en app när du surfar in 
på den från mobilen eller läsplattan. De 
digitala skyltarna i färjeläget fungerar 
perfekt för den som spontanåker.

Ett miljöbeslut
Det ligger i tiden att minska på antalet 
trycksaker. Med tillgång till moderna digi-
tala kanaler blir det allt mer resurskrävan-
de att parallellt hålla igång de gamla. Det 
innebär inte någon stor ekonomisk vinst. 
Men det ger en signal utåt som visar, att 
vi vill minska vår förbrukning av miljö-
påverkande produkter.

Vi är långtifrån först på bollen. Flera 

stora kollektivtrafikföretag har slopat  
de tryckta tidtabellerna under de senaste 
månaderna.

Fasta skyltskåpen blir kvar
Fortfarande kommer man alltså att kunna 
planera sin resa i förväg genom att gå in 
på färjeledens webbplats och läsa eller 
skriva ut tidtabellen. Men allt tryck av 
ficktidtabeller stoppas, från och med mars 
2020. 

De röda fasta skyltskåpen med infor-
mationsaffisch som står i färjelägena, 
blir också kvar. De blir viktigare än förr. 
Vår avsikt är att nu under våren byta ut 
samtliga affischer. Grafisk form kommer 
att skicka ut ett korrektur till samtliga 
distriktschefer, som ni korrekturläser – 
och så levereras affischerna och varje fär-
jeled ser till att sätta upp dem i skåpen. 

INGRID JARNRYD

Thomas ny sektionschef Fårö 
Thomas Nyman är ny sektionschef för 
Sektion Fårö. Han kommer närmast från 
Destination Gotland där han jobbat i 17 år. 

– De senaste åren har jag främst jobbat 
med ekonomi och har bland annat ansva-
rat för att sammanställa rederiets sjöper-
sonalbudget, säger han.

Han tog sjökaptensexamen i Kalmar 
2003 och har jobbat inom sjöfarten sedan 
1998 då han började som jungman. Tho-
mas såg annonsen om jobbet som sek-
tionschef efter en delning på Linkedin 
från Ellen Norrgård, vår operative chef. 

– Ellen och jag jobbade samtidigt som 
styrmän under en period på Destination 
Gotland. Jag kände att beskrivningen 
passade så bra in på mig att jag bestämde 
mig för att omgående söka tjänsten. Man 
sökte en person med sjöbakgrund och 
erfarenhet av budgetarbete. 

Thomas bor dessutom på norra Gotland i 
närheten av leden och åker ofta med fär-
jorna till Fårö med familjen. 

– Sjöfartsbranschen är liten på Gotland 
så flera av mina nuvarande medarbetare 
har jag också arbetat med på Destination 
Gotland. Jag hoppas kunna bibehålla  
och utveckla den enorma kunskap som 
finns hos medarbetarna på leden. Att få 
medarbetarna att känna sig mer informe-
rade och delaktiga i det som händer inom 
Färjerederiet är också viktigt. Att trygga 

återväxten är också en stor utmaning då 
vi har ganska många pensionsavgångar  
de närmsta åren. I närtid är det beman-
ningen av en tredje sommarfärja som krä-
ver en del rekrytering.

Det är också läge att börja föra diskussio-
ner med Region Gotland och elleverantö-
rer om hur infrastrukturen och kapacite-
ten för elleveransen ser ut inför vision 45, 
menar han.

– Det roligaste med jobbet blir att få 
leda det gäng som sköter den otroligt vik-
tiga trafiken till Fårö. Under vintern är vi 
livlinan och landsvägen för de fastboen-
de och på sommaren har vi alla tusentals 
turister som besöker ön. Fåröfärjan bru-
kar vara populär att checka in på i socia-
la medier, antingen i kön till färjan (som 
numera är betydligt kortare med tre fär-
jor sommartid), eller ”mitt i sundet” som 
en av platserna heter på Facebook. 

Thomas är gift och har två söner. Han 
kommer från Kalix där föräldrarna bor 
kvar. 

– På fritiden går det som husägare 
mycket tid till olika projekt hemmavid. 
Jag är kassör i den lokala idrottsfören-
ingen sedan 8 år. Jagar sporadiskt, främst 
räv och rådjur när tillfälle ges. Någon resa 
hem till Kalix brukar det också bli per år, 
eller någon resa utomlands. 

Thomas Nyman är överstyrman med erfarenhet från personalarbete och nybliven sektionschef för Fårö.
FOTO: TRULS PERSSON

Bildtext

HÅLLBARTVÅRA AFFÄRER

APRIL
Anders Horonyi  
motorman/matros, Björköleden
Sven-Erik Svensson  
befälhavare lin, Isöleden

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 

PENSIONÄRER

MARS
Stellan Pennlöv befälhavare lin, Ivöleden

GRATTIS!

60 år

APRIL
Peter Sörensson  
befälhavare fri, Svanesundsleden, 4 april

Bengt Hansson,  
befälhavare fri, Nordöleden 21 april

MAJ
Joakim Ekenberg  
befälhavare fri, Vaxholmsleden, 13 maj

Tore Jakobsson  
befälhavare fri, Kornhallsleden, 15 maj

50 år

MAJ
Carina Nordlund  
bemanningsplanerare, HR, 22 maj

Martin Ovin  
befälhavare fri, Skanssundsleden, 26 maj

Martin Utbult 
motorman/matros, Nordöleden, 30 maj

Den 9 november 2019 drabbades färjan 
Capella av stopp i maskin under gång 
och de ombordvarande passagerarna 
fick föras iland av helikopter. Färje-
rederiets utredning visar behov av för-
bättrade rutiner för att liknande pro-
blem inte ska upprepas i framtiden.

Händelsen inträffade under en tidtabells- 
enlig tur- och returresa Norrfjärden–
Holmön i Kvarken, strax norr om Umeå. 
Det blåste nordliga vindar 18–20 m/sek, 
temperatur -6 grader och våghöjd cika 
3 meter. Färden ut till Holmön gick utan 
större problem, men under åter-resan 
kom ett larm från maskinrummet och 
huvudmaskinen stannade. Sjöräddning 
tillkallades och de fyra ombordvarande 
passagerarna räddades iland med heli-
kopter. Capella kunde därefter bogse-
ras till hamn. Debriefing av samtliga 
inblandade, passagerare och besättning, 
genomfördes en kort tid efter händelsen.

Utredningen pekar på att larmet kan ha 
utlösts av vattenånga och att manövers-
paken för maskinen kan ha påverkats av 
fartygets rörelser i det hårda vädret. Lar-
met fungerade inte helt tillfredsställande 
och även manöverspakens funktion bör 
ses över.

Slutsatsen är, att Färjerederiet behöver 
se över instruktionerna så att färjans 
besättning har tydlig kännedom om 
maskinens kylning och ventilation. 
Funktionskontroll av system och reg-
lerutrustning måste vara säkerställd i 
underhållsrutinerna. 

Haveriet utrett

Färjerederiet upphör  
med tryckta ficktidtabeller

Rederiets tryckta ficktidtabeller upphör. Informationsaffischerna i de röda fasta skyltskåpen ger rese- 
närerna upplysning, på plats i färjeläget. Jacob Svensson sköter om skyltskåpet på Tynningöleden. 
FOTO:K ASPER DUDZIK

INGEN NKI-MÄTNING 2020
Årets Nöjd kundindex-mätning, som 
var planerad att genomföras i maj, 
stoppas. Bedömningen är, att den på-
gående pandemin kan få en stor inver-
kan på undersökningen.

NKI-mätningen är central för rede-
riets strategiska plan och för färjele-
dernas målarbete. Den har genomförts 
årligen de senaste 20 åren. Nu får vi 
jobba vidare med 2019 års resultat och 
ta nya tag 2021. 

Efterfrågan på rederiets tryckta tidtabeller i fickformat har minskat. Nu väljer 
rederiet att upphöra att trycka de små tidtabellerna. De blir dock kvar på färje-
ledens webbplatser, som utskrivningsbara filer, för den som tycker sig behöva.
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