
Jobba ombord
2018/2019

Information till dig som  
är anställd i Färjerederiet



Du som jobbar i Trafikverkets färje- 
rederi har anledning att känna dig stolt!
Vi är närmare 800 personer som jobbar med vägfärjetrafik, från  
Norrbotten till Skåne. Det är nästan tio procent av alla som jobbar  
i Trafikverket, överhuvudtaget. 

Vårt jobb gör skillnad. Genvägen över vatten ger miljoner svenskar och 
hitresta möjligheten att färdas fritt i kustnära trakter, i storstadsområden 
eller i glesbygd. Tack vare den kollektivtrafik som vi erbjuder, fungerar 
samhällets service och näringslivets transporter. I genomsnitt åtta av tio  
resande är nöjda med tjänsten. Färjetrafiken är punktlig och störningarna få.

Du är välkommen att bli en del av Färjerederiet. Jobbet ställer krav på 
dig, som sjöman och som statstjänsteman. Men det innebär också stora 
fördelar.

Här har vi samlat några tips och råd som du har nytta av.

Välkommen ombord!
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I de fall lokala bilagor förekommer, är det din distriktschef som ser till att de 
finns på plats.
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Värderingar
Pålitliga – Engagerade – Modiga – Affärsmässiga

Vision 
Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt

Färjerederiets strategiska mål

Förhåll-
ningssätt

Nöjd kund
Lönsamhet

Resultat

Motiverad 
medarbetare

Hållbar
miljö

Det här är Färjerederiet

Fakta om Färjerederiet 2017
• 41 färjeleder
• 70 fartyg
• Underhållsvarv 
• Utbildningscentrum för ecoshipping
• 1 miljon anlöp
• 13 miljoner fordonstransporter  
 inkl godstransporter

• 22 miljoner personresor  
 varav 1,4 miljoner gående  
 och kollektivtrafikresande
• 9 av 10 har positivt helhetsintryck
• Drygt 790 medarbetare
• Nettoomsättning 805,9 Mkr
• Resultat efter finansiella poster  
 38,7 Mkrr
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Våra distrikt

Huskvarna 
docka

Vättern
Visingsöleden

, Ekeröleden,

Norrbotten
Röduppleden
Bohedenleden
Avanleden

Jämtland
Håkanstaleden
Isöleden
Ammeröleden

Norrlandskusten
Holmöleden
Hemsöleden

Stockholm
Kastelletleden  

Fårösundsleden

Syd
Aspöleden 
Ivöleden
Bolmsöleden

Hönö
Hönöleden

Södra Bohuslän
Nordöleden 
Björköleden

Orust
Ängöleden 
Malöleden
Lyrleden 
Svanesundsleden

Norra Bohuslän
Hamburgsundsleden
Gullmarsleden
Bohus–Malmönleden

Väst
Högsäterleden
Sund–Jarenleden
Kornhallsleden

Mälaren
Adelsöleden
Arnöleden
Stegeborgsleden

Mellansverige
Vinöleden
Skenäsleden

Norra Roslagen
Blidöleden 
Furusundsleden

Uppland
Gräsöleden 
Ljusteröleden

Södra Roslagen
Vaxholmsleden, Oxdjupsleden
Tynningöleden 

Härke slip

Fridhems 
varv

Rederikontor, Ecoshippingutbildning

Skanssundsleden



Färjerederiets organisation utgår från resenärernas och trafikhuvudmännens 
önskemål. Trafikverkets generaldirektör tillsätter en ordförande i rederiets 
internstyrelse, som är rådgivande för rederiets verksamhet på ett övergripande 
plan. Rederiets ledning samverkar med de fackliga organisationerna.

Vårt ansikte utåt är alla medarbetare som varje dag, året runt, ser till att väg-
färjorna seglar.
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Organisationen utgår från resenärerna

Färjeled A Färjeled FFärjeled EFärjeled DFärjeled CFärjeled B

DistriktDistriktDistrikt

Kommunikation

HR

Teknik
Operativ ledning 

Rederiledning

IT

Verksamhetssystem, 
FLS

Ekonomi

Internrevision

Nautisk utbildning 

Miljö

Styrelse
Fridhems varv
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Datorer och inloggning

Trafikverkskonto
När du anställs i rederiet, får du en personlig inloggning till Trafikverkets datorer.

När ska jag kontakta användarstöd IT?
Om det uppstår problem med din inloggning, lösenord som inte fungerar, dator-
relaterade problem ombord, felaktigheter i tidtabellsdatabasen och information 
på elektroniska informations skyltar så kontaktar du användarstöd IT på telefon 
010-125 10 10.

Färjerederiets ledningssystem
Färjerederiets ledningssystem innehåller alla rutiner och all information som  
behövs för vårt jobb. Om du inte kommer åt Färjerederiets ledningssystem eller 
delar därav, kontakta Användarstöd IT 010-125 10 10. 

Kolla din e-post!
Du har som anställd skyldighet att vid varje tjänstgöringsdag ta del av den  
information som du blir tilldelad genom din arbetsmejl.
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FLS ditt dagliga arbetsredskap

FLS står för Färjerederiets ledningssystem. FLS är rederiets  
instruktioner, system, regler och operativa nyhetskanal, samlat  
i en gemensam dataportal. Du måste ha god kännedom om  
systemet och veta hur du använder det.

FLS är i första hand processorienterat: Vi är ETT rederi och vi ska ha ett gemen-
samt arbetssätt. Det är därför själva arbetsuppgiften som är vägledande för 
dig och inte var du hör hemma geografiskt. De prioriterade processerna är 
publicerade och arbetet med kompletteringar pågår 2018–2019.

Som medarbetare har du också en lokal hemvist i ett distrikt och en färjeled 
och du kan enkelt söka dig fram till exempelvis din chefs veckobrev från FLS 
startsida.

Denna introduktion ger dig en god orientering i FLS:
1. Öppna FLS
Systemet finns på startsidan på våra datorer ombord och i färjevaktstugorna. 
För att komma in i det fordras att du är inloggad i Trafikverket.  

2. Hitta ditt eget distrikt och din färjeled
Du orienterar dig på kartan på FLS startsida. Här finns distriktchefens vecko-
brev, planering, länkar till färjor och deras dokument, UFS, kalender m m. Gå 
in på ditt distrikt och din led vid varje arbetspass, för att försäkra dig om att du 
känner till vad som är aktuellt hos er just nu.

Behörighetslistan som du når via den färjeled där du tjänstgör. Det är din  
skyldighet att fylla i den.

3. Avvikelsesystemet
Du förväntas rapportera avvikelser i trafikeringen eller i verksamheten. En länk 
till avvikelsesystemet ligger i övre navigeringslisten som syns oavsett var du 
befinner dig i FLS. Avvikelsesystemet är ryggraden i vårt förbättringsarbete 
och fylls i direkt på datorn. Rapporterna bearbetas av rederiets DP och din 
distriktchef.

Avvikelsesystemet är offentligt. En journalist har rätt att begära utdrag ur det. 
Tänk därför noga på hur du formulerar dig både när det gäller person- och 
ansvarsfrågor samt språkbruk.



9

Hur skriver jag en avvikelse? Ett stöd ger följande frågor:

 a. Vad har hänt?
 b. Varför har det hänt?
 c. Vad gjorde/gör vi för att lösa det?
 d. Vad gör vi för att det inte ska upprepas? 

4. Dokumentation och operativ drift
I övre navigeringslisten finns även Dokumentation och system. Här har du 
tillgång till alla system som är nödvändiga för vår trafik, exempelvis bunkring, 
certifikat, säkerhetssystem.

Nästa ord i övre navigeringslisten är Operativ drift, där rederiets operativa chef 
publicerar sina veckobrev och övergripande planering/styrning. 

5. Rederiet arbetar processorienterat
Nästa ingång i navigeringslisten är Processer. Dessa är ett stöd när vi gör åt-
gärder där många människor behöver samarbeta. Processbilderna är i flera fall 
klickbara och ger en orientering för vilka dokument/rutiner som ska tillämpas. 
Här återstår ännu mycket arbete och publiceringen fortsätter under hela 2018 
och 2019.

6. Orientera dig om lagar, rederikontor, utbildning och projekt
Sammanställningarna under de följande rubrikerna i den övre navigeringslisten 
finns där som ett stöd för dig när du behöver det. 

7. Du får hjälp av din distriktchef
Ledningssystemet kom på plats i slutet av 2016 och det kommer att fordras 
mycket arbete innan alla delar är på plats. Det är ett dynamiskt system som 
hela tiden utvecklas. I nuvarande form är det dock helt funktionsdugligt och 
innehåller redan idag det som är nödvändigt för vårt trafikuppdrag.

Har du frågor, synpunkter, förbättringsförslag? Tala med din distriktschef.



Löner och schemaläggning

Allmänt
Den webbaserade portalen Heroma självservice ger dig som medarbetare 
bra överblick över ditt schema, din lön och dina förmåner. Här registrerar du 
arbetstid med tillhörande reseräkningar och söker ersättning för kontanta 
utlägg. Heroma självservice innehåller även personlig information som löne-
uppgifter, personliga kontaktuppgifter, närmast anhörig etc. Det är ditt ansvar 
som anställd att föra in dina och dina närmast anhörigas kontaktuppgifter samt 
aktuella telefonnummer i Heroma självservice och hålla dessa uppdaterade.

Förmånsportalen når du från Heroma självsevice. 

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

För att kunna logga in: Ladda ner applikationen till din telefon, välj arbetsgivare, 
fyll i personnummer i fältet för användarnamn och välj ”Skicka nytt lösenord 
som epost”. Lösenord kommer till den epostadress som du själv har angett. 

Var hittar jag manualer?
Manualer för hur man använder Heroma självservice finns i FLS, under 
Rederikontor-HR-Lokala dokument. 

Behöver du hjälp med något rörande Heroma?
Kontakta HR-center 010-123 44 44

HR-center 
010-123 44 44
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Sjukskrivning

Hur gör jag om jag eller mitt barn blir sjuk?
1. Kontakta berörd färja eller färjeled på telefon 0771-65 65 65.

2. Ring och sjukanmäl dig till Previa Sjuk & Frisk på telefon 0771-55 70 30.

3. När du är arbetsför igen, ring åter Sjuk & Frisk och friskanmäl.

När du meddelar färjan är det bra om du gör en uppskattning om hur länge du 
kan tänkas bli borta.

Hur gör jag som besättning om en kollega blir sjuk?
Befälhavaren äger ärendet till dess att det är löst alternativt fått bekräftat av 
annan att ärendet är överlämnat. Ett obekräftat SMS/E-post är inte att betrakta 
som överlämnat. 

1. Kontakta bemanningsplanerare för överlämning av ärendet.

2. Kontakta distriktschef och kom överens om hur ni löser ärendet.

3. Om inte punkterna ovan lyckas, till exempel utanför kontorstid, så blir   
 ärendet kvar hos befälhavaren och denne tillsätter då själv, eller den hen  
 utser, vikarie. Detta med hjälp av sin besättning i förekommande fall.

Befälhavaren har i form av redarens representant rätt att besluta om  
övertidsersättning enligt gällande kollektivavtal. Efter tillsatt pass,  
meddela DC om detta samt eventuell övertidsersättning via e-post.

Sjukanmälan
Previa 

0771-55 70 30
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Behörigheter

Du måste dokumentera dina behörigheter!
Så här hanteras personliga behörigheter och läkarintyg för sjöfolk:

1. Skanna in behörigheter som krävs för befattningen och bifoga dessa i  
 behörighetslistan i punkt nedan.

2. För in dessa behörigheter i behörighetslistan på den färjeled du är skriven  
 på. Saknas du i listan skapar du en ny post för dig.

3. Läkarintyg skannas separat och läggs in i läkarintygslistan på samma sätt  
 som i behörighetslistan.

Arbetsgivaren ersätter tillsvidareanställd personal för behörigheter som  
tjänsten kräver.

Det förväntas av dig som anställd att du har aktuella behörigheter, själv upp-
datera dem, och medför original ombord.

Du måste kunna legitimera dig som trafikverksanställd igenom att bära av  
trafikverket utfärdad tjänstelegitimation när du är i tjänst. Hur du får denna 
läser du i ledningssystemet under rutinbeskrivningar/beställning  
av tjänstelegitimation.

Uppdatera  
dina behörigheter
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Information i rederiet

Rederiet ger ut allmän intern information samt extern information 
som riktas mot våra resande och andra målgrupper, t ex samarbets-
parter, blivande medarbetare och press.

Information inom rederiet
Distriktet genomför årligen minst fyra arbetsplatsträffar, 
APT, där vi planerar och följer upp verksamheten, övar säker-
heten, diskuterar verksamheten och förbättringar. Rederiet 
inbjuder även till rederidagar som genomförs för all personal 
vartannat år.

Vår interntidning är Sjövägen, som informerar om nyheter 
och händelser i rederiet vilket du förväntas ta del av. Du 
hämtar ditt eget exemplar av tidningen i färjevaktstugan 
eller läser den på intranätet.

Information om Trafikverkets verksamhet finns dels på 
Trafikverkets intranät och i verkets interntidning iTrafik som skickas 
hem till din brevlåda och utkommer med 6 nummer per år.

Telefonnummer till kollegor hittar du enklast i telefonkatalogen på intranätet. 
Du måste själv anmäla ditt nummer och/eller korrigera eventuella felaktigheter 
till anvandarstodit@trafikverket.se.

Information till resande
Tidtabeller och fast tidtabellinformation ska finnas ombord och i varje  
färjeläge. Besättningen ska se till att tryckta tidtabeller finns tillgängliga för 
resenärerna. Tidtabeller beställs av distriktchefen eller den han eller hon utser. 
Tidtabeller beställs via e-post till grafiskform@trafikverket.se

Varje färjeled har en egen webbplats. De finns på: 
www.trafikverket.se/ + namn på leden (ej å, ä, eller ö) till exempel:  
www.trafikverket.se/adelsoleden

Här finns bland annat tidtabell, karta, trafikstörningar, planerade trafikstör-
ningar, information om farligt gods, information om tjänsten som erbjuder 
trafikstörningar via SMS, frågor och svar. Vid behov av uppdateringar, kontakta 
din distriktchef. Färjerederiet erbjuder även trafikinformation genom röststyrt 
talsvar och digitala informationsskyltar (systemet under utbyggnad i hela lan-
det). Resande kan även kontakta oss via Trafikverkets Kundtjänst 0771-921 921.



Klädpolicy

Allmänt
Som anställd i Trafikverket Färjerederiet har du skyldighet att bära till- 
handahållna arbetskläder när du är i tjänst. Nedan följer delar av vad  
som gälleri de vanligaste befattningarna ombord. Policyn i sin helhet  
hittar du i ledningssystemet.

Generellt gäller:
• Galoner och vit skjorta för befälhavare och styrmän.

• Blå byxor.

• Blå pikétröja för matroser och motormän.

• Blå tröja.

Vid vistelse på däck  
samt gång till/från färja  
gäller utöver detta även:
• Skyddsskor.

• Varselkläder.

Att beställa arbetskläder
Arbetskläder beställer du genom ditt  
distrikts klädsamordnare, vanligen genom  
din färjeleds rapporteringslista. Lokala  
rutiner för att beställa arbetsskor finns.

Klädbeställning ska innehålla följande:

• Vad? Till exempel startkit  
 för nyanställda, jacka etc.

• Vem? Vem är du som beställer.

• Storlek? 

• Leveransadress, i regel samma  
 som din hemadress.
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Ledighet

Hur söker jag ledigt?
Ledighet söker du i så god tid som möjligt i Heroma självservice. Är det  
mindre än 14 dagar kvar och du har goda skäl ska du kontakta bemannings-
planerarna, utöver ledighetsansökan i Heroma. Denna rutin finns i sin helhet 
under Rederikontor-HR-Lokala dokument FLS.

Har jag fått ledigt?
Kontrollera om ledigheten är behandlad/beviljad/avslagen i Heroma 
Självservice.

Under högsäsong och storhelger är det av naturliga skäl mycket svårt att  
bli beviljad ledigt. 

Tänk på att ta ut semester under året i tillräcklig mängd, för att denna inte  
skall gå förlorad.

Sommarsemester
Sista ansökningsdatum för sommarsemester är årligen den 31 januari.  
Semestrar godkänns senast den 1 mars.
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Rutiner vid fel på färjan

Vanliga fel ombord
Vid fel som uppkommit på färjan som besättningen inte själva kan avhjälpa, 
så lägger du ett ärende om detta till distriktsteknikern i felrapporteringslistan i 
ledens arbetsrum. Skulle ärendet vara brådskande, så ringer du även distrikts-
teknikern utöver rutinen ovan. 

Om trafiken påverkas
Om trafiken påverkas, att turer måste ställas in, eller att förseningar uppstår: 

1. Kontakta Trafikverkets trafikcentral (TC). Ange även en prognos om  
när trafiken kan återupptas*. Denna information går även ut via talsvar 
(0771-65 65 65) och sms-avisering. 

2. Vid långvarigt stopp i färjetrafiken, som medför samhällsstörning,  
kontaktas även DP.

3. Ändra text på elektroniska informationstavlor. 

4. Vid avslutat stopp/försening kontaktas TC och skyltar återställs.

*Det är av yttersta vikt att denna information lämnas, eftersom vårt automatiska 
system för trafikinformation uppdateras av trafikcentralen. 

Fel av vital karaktär
Kan inte färjan fortsätta användas, kontakta i första hand distriktstekniker  
eller distriktschef, lyckas ni inte med detta, kontakta DP för att ta fram en 
lämplig lösning. 

DP nås genom Krisjouren: 08-54 175 175. 

Trafikcentralen ska alltid informeras om trafiken påverkas. Vid nödläge gäller 
rutiner för nöd enligt ledningssystemet.
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08-54 175 175



Document of Evidence, DOE

Document of Evidence är Färjerederiets interna förtrogenhetsutbildning. 

Att erhålla ett Document of Evidence, DOE allmänt
Det är din skyldighet att se till att du godkänts för DOE i god tid innan  
tjänstgöring på respektive färja. DOE erhålls efter att utbildningsdokument  
är komplett ifyllt, signerat av dig och utbildare samt inlämnats till DC.

Tid för DOE på respektive fartyg bokas på introduktionsutbildningen eller via 
DC för nyanställda. För de som redan tjänstgör i rederiet bokas tid för DOE 
genom DC. Den består av ett omfattande utbildningsmaterial, och meningen  
är att både elev och utbildare skall känna sig trygga med den utbildades  
kunskaper om färjan och dess system innan DOE kan utfärdas. 
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Övning och utbildning

Övningsverksamheten regleras i FLS. En tillsvidareanställd ska per år göra minst 
fyra övergivande av fartyg och övriga sex scenarion minst en gång. Tider för 
övningar finns i rederiets årsplanering på första sidan i ledningssystemet. För att 
delta i en övning; anmäl dig till distriktets övningsledare eller DC. Tillsvidareanställd 
personal har som regel föreskrivna övningstillfällen i sitt grundschema. Skulle du 
vilja öva något speciellt? Förmedla dina förslag till övningsledaren via distriktets 
arbetsrum, det uppskattas!

Interna interaktiva utbildningar
Så snart du fått anställning i Färjerederiet behöver du genomgå följande obliga-
toriska interaktiva utbildningar:

1. ”Arbete på väg” nivå 1, som hittas via lärtorget på intranätet.

2. ”Informationssäkerhet grund” som hittas via lärtorget på intranätet.

3. ”Alkohol och drogtester”, som hittas på lärtorget.

4. ”Mångfald och inkludering i Trafikverket”, som hittas via lärtorget på intranätet.

5. Sepura interaktiv utbildning Rakel, hittas på adress: http://e-learn.srsab.se/trv  
 ange användarnamn: trv Lösenord: FullGas
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Förväntningar på dig som anställd 

Som anställd i Färjerederiet med- 
verkar du till att rederiets resenärer  
och intressenter upplever vår tjänst  
på ett positivt och tillförlitligt sätt.  
Du förväntas stödja rederiets  
strategiska mål och agera med ett  
omdöme och lojalitet i dina uppgifter.

I vårt förhållningssätt  
ingår att
Du som anställd förväntas utföra ditt 
arbete med ovanstående mål i ständigt 
beaktande. Detta gör vi till exempel 
genom att:

• agera inkluderande och anti- 
 diskriminerande i relationen  
 till resenärer och arbetskamrater.

• ta del av och följa gällande rutiner  
 och beslut

• framföra färjan med god säkerhet utan att tumma på marginalerna

• hålla turlistan, utan att äventyra punkten ovan

• hålla god service ombord, med manuellt behjälpande på däck vid  
 hög trafikbelastning eller andra krävande lastsituationer

• se till att färjan är ren, både invändigt och utvändigt, till exempel 
 att dagligen torka av passagerarbänkar på däck under sommar 
 månaderna, hålla snöfritt på vintern etc.

• ge våra kunder ett respektfullt och proffessionellt bemötande

• se till att skyltning och anslag ombord är aktuell och korrekt uppsatt

• köra lugnt och försiktigt för att spara på materiel, ekonomi och miljö

• uppträda respektfullt och professionellt mot dina kollegor, och  
 respektera varandras yrkesroller.

Förhåll-
ningssätt

Nöjd kund
Lönsamhet

Resultat

Motiverad 
medarbetare

Hållbar
miljö



Trafikverket Färjerederiet, Box 51, 185 21 Vaxholm.  
Besöksadress: Norrhamnsgatan 3. Telefon: 0771-921 921.

www.trafikverket.se/farjerederiet

Övriga frågor?
Har du funderingar kring verksamheten eller dess utövande,  
så fråga i första hand en kollega, de flesta har mångårig kompetens 
och erfarenhet vilket gör att de sitter inne med svaret på det mesta!
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