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

INNEHÅLL
Jag hoppas att ni alla har haft en fan-
tastisk sommar! Själv har jag haft en 
bättre sommar och ledighet än på 
många år. Värme och bad, men också 
balans i livet med arbete, familj, ledig-
het och för mig, min älskade träning.

Rent operationellt har det gått bra 
under sommaren. Självklart har vi haft 
incidenter, men inte fler än man kan 
förvänta sig med 3 000 avgångar varje 
dag. Vid dessa incidenter är det im-
ponerande att se hur vår verksamhet 
klarar av störningarna. Vi samarbetar, 
beslutar och löser problemen så att 
våra kunder inte ska drabbas mer än 
nödvändigt. För mig är det så tydligt 
hur bra det blir när vi är engagerade, 
modiga och vågar samarbeta. Inte pe-
kar finger eller letar syndabockar. Mer 
sånt!

Nu när semestrarna tagit slut och sko-
lorna har startat upp är det dags att 
styra upp allt som kändes så klokt när 
jag låg i hängmattan i somras. Måldel-
ning är ett arbetssätt som vi kommer 
att arbeta mer med. Vi måste veta att 
vi alla arbetar åt samma håll. Lednings-
gruppen har tagit fram företagsmål un-

der våren och nu är det 
er tur att ta fram mål för 
respektive led. Ni kan er 
verksamhet bäst och ni 
måste ta fram mål som 
engagerar er. Har ni re-
dan ett Nöjd Kund Index 

på 95 procent är det kanske inte där ni 
ska lägga krutet? Målen arbetar ni fram 
tillsammans med er DC. Era målförslag 
ska sedan godkännas av ledningen.

2019 kommer bli Färjerederiets Hälso-
år, mer om detta längre fram. Men re-
dan i detta nummer av Sjövägen kan ni 
läsa om två kollegor som har beslutat 
sig för att förändra sitt liv: Äta bättre 
och röra på sig mer, och höra hur det 
har påverkat deras vardag. Enormt in-
spirerande läsning! 

Björn Forslund, matros på Ljus-
teröleden, gillar nyheterna i FLS. 
Foto: Lena Nordlund

 3 Lättare och piggare med ny livsstil

 6 Sjöloggen 

 7 Utkiken

 8 Alla kurser samlas på ett ställe

 10 Vi i rederiet tycker till

 11 Korsordslösning och vinnare

 12 På Sluttampen Filminspelning på  
  Saturnus 
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”Samarbetet fungerar 
jättebra.”

Patrik Benrick, utreder om det blir 
bro eller annan lösning mellan  
Torslanda och Öckerö .Foto: Privat

10

”Ni kan  
er verk- 
samhet 
bäst” 6

9

Sofia Allard, turistinspiratör,  
Visingsöleden. Foto: Gerd Lindrud
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Övervikt och stillasittande är ett 
problem bland oss som jobbar i  
Färjerederiet. 

Några som tagit itu med vikten för att må 
bättre och leva ett lättare liv är befälhavar- 
na Stefan Nilsson, 52 år, och Magnus Hen-
riksson, 38 år, som tillsammans gått ned 
110 kg!

Magnus Henriksson har jobbat på Färjere-
deriet sedan mars 2016 som befälhavare 
på Skenäsleden och andra leder. Tidigare 
var han på åländska båtar. Han är ålän-
ning och flyttade till Solna efter att ha 
träffat sin fru Jane i Stockholm för ett par 
år sedan.

– Jag har varit överviktig nästan hela 
livet, men det spårade ut på allvar när jag 
blev kapten och satt hela tiden på jobbet. 
Vändpunkten kom när jag hade varit på 
ett obligatoriskt läkartest för att få sjö-
intyg och läkaren sade till mig att jag var 

nära att inte få jobba på sjön. Mina resul-
tat var på gränsen. Jag vägde 181,5 kg till 
mina 180 cm.

Efter besöket hos företagsläkaren var han 
också hos vårdcentralen och fick remiss 
för att kunna få en fetmaoperation. Men 
han tog tag i det själv och började sin vikt-
nedgång. 

– Det är inget konstigt. Alla vet hur 
man ska göra. Äta mindre och röra mer på 
sig. Jag äter vanlig mat, men mindre por-
tioner och jag avstår från skräpmat, godis 
och snacks. Någon gång går vi ut och äter 
på restaurang, sushi eller sallad, vi kan ta 
en glass i solen och så vidare. Jag tror inte 
på totalförbud. Man kan inte bara bryta 
gamla vanor utan måste få in nya, bättre.

Han fryser in mat i portionspåsar och 
tar med sig till sina skift. Till frukost äter 
han näringspulver.

Magnus har rensat skåpen hemma och 
Jane gömmer godis och annat onyttigt 

som hon kan vilja ha när han är borta för 
att han ska slippa bli frestad.

Efter 2,5 år fick han tid för fetmaopera-
tion. Då hade han gått ned 40 kg på egen 

110 kilo lättare
OCH ETT SKÖNARE LIV

Hög stämning vid 
fikabordet på Stege-
borgsleden där de 
sedvanliga bullarna 
ersatts med goda 
ostar, skinka, korv 
och frukt. Stefan 
Nilsson och Micca 
Andersson trivs med 
sina nya vanor och 
har fått mer energi.

Magnus Henriks-
son, befälhavare 
på Skenäsleden 
med flera, har 
förändrat sitt liv 
genom att gå  
ned 60 kg.
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FOTO: K ASPER DUDZIK

FÄRJEHÄLSAN
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FÄRJEHÄLSAN

hand. Han var tveksam och hans mentor, 
en pensionerad redare, avrådde och tyck-
te han skulle satsa på KBT-behandling i 
stället. Men Magnus genomförde opera-
tionen och det ångrar han idag.

– Efter operationen gick jag upp i vikt i 
stället för ned. Jag började slarva, trodde 
jag skulle fortsätta gå ned i alla fall. När 
du opererat magsäcken kan du inte äta 
stora mängder mat, men du kan proppa 
i dig godis. Jag fick ta tag i mig själv igen 
och har nu gått ned ytterligare 20 kg. 
Övervikt kan handla om missbruksätande 
och då är det viktigare att ändra sitt sätt 
att tänka än magsäckens storlek!
Den stora motivationen som håller Mag-

nus igång är hans familj. 
– Min fru Jane är mitt stora stöd 

och vår dotter Gabriella, 9 måna-
der, inspirerar mig till att bli en 
förebild. Jag vill inte dö i förtid 
utan finnas där för min dotter. Det 
finns övervikt i släkten och jag vill 
bryta mönstret. Min uppväxt var 
bra men vi var inte ute och rörde 
på oss. När jag var singel blev det 
mycket tv-tittande och surfande 
på kvällarna under tiden som jag 
åt jättemycket godis. Nu går jag 
och tränar på gym och har skaffat 
en elcykel via Trafikverket med en 
kärra som Gabriella kan sitta i och 
rör mig mycket mera i vardagen.

Han vill vänja sina barn vid att 
cykla, gå ut och gå och röra på sig 
och längtar tills Gabriella är så 
stor att han kan spela fotboll med 
henne.

– Numera tar jag sällan bil eller 
tunnelbana utan cyklar i stället. I 
början använde jag el-motorn på 
cykeln mycket men nu har jag den 
på echo-läge och använder knappt 
den alls. Det är roligt också för jag 
upptäcker nya saker man inte ser 

från bilen. Man kan cykla längs vattnet 
från Solna hela vägen in till Stockholm 
city. Jag har cyklat till Skanssundet när 
jag jobbat där, över 10 mil tur och retur. 
Jag kan verkligen rekommendera att ta 
tillfället i akt och hyra förmånscykel när 
det går. Vi ska hyra en till Jane också.

Det finns en fikakultur i Sverige sedan 
gammalt och den lever mer på vissa leder 
än på andra. Det kan vara tufft om man 
vill lägga om livsstil och äta nyttigare. 
Magnus berättar om hur en kollega haft 
med sig en hembakad rabarberpaj till job-
bet och Magnus tog en liten bit, sade att 
den var väldigt god, men att han inte kan 

FOTO: K ASPER DUDZIK

MAT
Byt ut fikabrödet mot korv, ost, frukt, smothies, 
bubbelvatten med eller utan smak.
Bilda matlag och laga mat som ni äter till-
sammans.
Planera maten under passet. Ta med mat-
lådor eller laga mat som går att göra enkelt 
under passet. Långkok i ugn, matiga sallader. 
Googla efter recept. Finns massor på nätet.
Ha nyttiga mellanmål med om hungern sät-
ter in. Beroende på vilken kost du har kan det 
vara kokt ägg, frukt, korv, skinka, kalkon, ost 
osv.

äta sådant fortsättningsvis om han ska må 
bra. Nästa gång de jobbade ihop hade kol-
legan med sig en sallad gjord på egenod-
lade grönsaker i stället. Omtänksamt av 
kollegan och det finns andra exempel på 
man kan stötta varandra och gemensamt 
bidra till en bättre hälsa. 

På Stegeborgsleden har man inspirerat 
varandra och stämningen på jobbet har 
blivit gladare och piggare allt eftersom 
alla mår bättre.

Stefan Nilsson har gått ned 50 kg på 
ett år. Han har blivit inspirerad av ledens 
distriktstekniker. som började med LCHF 
för ett par år sedan och gick ned mycket 
i vikt. Men den verkliga puffen i rätt rikt-
ning var när han såg bilden på sig själv 
bredvid dottern på hennes student.

– Det var i juni 2017. Jag bestämde mig 
för att starta 1 september efter min frus 
50-årsdag i augusti. Jag planerade det 

noga och bestäm-
de mig för att bara 
göra undantag vid 
jul och på semes-

tern. Men inga överdrifter. Jag har helt 
avstått från alkohol med två undantag. 
Till jul unnade jag mig två små glögg och 
en öl. Och nu i somras på semestern tog 
jag en kall öl, säger Stefan som varit en 
ölälskare. 

LCHF är en diet som innebär att man 
äter väldigt lite kolhydrater och mer av 
fett och protein.   Man undviker bröd, 
pasta, öl, godis och potatis till exempel. 
Däremot kan man äta kött, ägg, fisk, gräd-
de, ost och någon gång torrt vitt eller rött 
vin.

Idag har Micca Andersson köpt goda ostar, 
druvor, melon, skinka och korv och till 
det serveras smaksatt bubbelvatten. Det 
är en glad stämning vid fikabordet. Alla 
skrattar och pratar ivrigt med varandra 
om detta med vikt och mat.

Micca, som själv gjort en viktresa från 
90 till 60 kg för några år sedan, gillar 
verkligen stämningen på leden.

– Vi har kul, det är mycket prat om mat, 
särskilt männen pratar om innehåll i oli-
ka produkter. Jag ha blivit inspirerad att 
ta tag i några trivselkilon jag lagt på mig. 
Men jag kör inte strikt LCHF utan äter 
frukt och grönt också.

– Ja, man är nästan besatt av att läsa 
på innehållsförteckningarna. Det är stor 
skillnad på korv och korv till exempel, 
inflikar Stefan. 

Matlådor är bra att ta med till job-
bet och inte ta med sig godis, bullar och 

”Jag vill bryta 
mönstret”

TIPS!
MOTION
Börja med att röra dig i vardagen om du är 
ovan. Promenera, ta trappor, cykla i stället för 
att ta bilden.
Utnyttja ditt friskvårdsbidrag på 3 000 kr per 
år. Kan användas till olika träningsformer och 
viktrådgivning till exempel. Mer information 
hittar du i Heroma.
Förmånscykel. Alla tillsvidareanställda kan 
hyra cykel, el eller vanlig, förmånligt via  
Trafikverket. Du kan anmäla dig till  och med  
14 september. Ett nytt tillfälle kommer under 
våren. Gå in i Heroma och läs mer. 
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Den stora branden på Björkö kunde begrän-
sas tack vara insatser från våra kollegor på 
färjorna i samarbete med polis och rädd-
ningstjänst. 

Janne Börjesson på Nordöleden hörde lar-
met på kanal 16 vid 17.30 söndagen den 4 
augusti. Vid klockan 18 gick brandlarmet. 
Det hade börjar brinna på Björkö och bran-
den spred sig snabbt i den torra terrängen. 
Flera hus hade fattat eld och boende uppma-
nades att evakuera.

Samtidigt hade Lewi Magnusson och Jan 
Olsson, på Björköleden, sett röken förmörka 
himlen över Björkö och telefonerna satte i 
gång att ringa på alla håll.

– Första brandbilen kom från Öckerö med 
Ada. Vi fick order från räddningsledaren att 
bara låta blåljus åka ut till ön. Det blev köer 
på land med oroliga öbor som ville komma 
över och rädda sina saker. Vi gick och pra-
tade med dem men det var svårt och egentli-
gen polisens uppgift. De kom efter en timme 
och tog över, berättar Lewi.

Han och Jan känner så här i efterhand att 
det hade varit bra att ha en till person som 
kunde vara på däck och prata med rädd-
ningsledare och polis. 

– Det blev väldigt stressigt och ringde hela 
tiden. Man blev uppe i varv men det löste 
sig. Vi fick hjälp av Hönö med två turer och 
killarna som skulle byta av oss kom tidigare 
för att hjälpa till, säger Lewi.

Färjerederiet hjälpte även till med släck-
ningsarbetet:

– Vi körde Nordö 3, men bytte färja till 
Linda och stämde av med Sjöfartsverkets 
Scandia. Vi lade oss bredvid Scandia och 
bogserbåten Oden och sprutade vatten. 
De tyckte att vi gjorde nytta med våra små 
brandpumpar. Det är kul att kunna hjälpa 
till, säger Janne Börjesson.

Linda och de andra två hjälpte till att 
släcka mellan klockan 18.30-21.30. 
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Fakta  Björköbranden

Tre helikoptrar deltog i släckningsarbetet 
och extra färjetrafik sattes in för att få ut 
räddningstjänst till ön. 
Utöver Öckerös räddningstjänst deltog tre 
räddningsenheter från räddningstjänsten i 
Storgöteborg i släckningsarbetet och heli-
koptrar har vattenbombat. 

Rådiga insatser vid  
branden på Björkö

Vid 23-tiden på söndagskvällen uppgav 
Öckerös räddningstjänst att branden var 
under kontroll och att man påbörjat efter-
släckningsarbetet. Klockan 01:00 beslutade 
räddningstjänsten att färjetrafiken kunde 
återgå till det normala. Färjepersonalen får 
mycket beröm från både polis och rädd-
ningstjänst.

– De ställde upp till hundra procent och 
var guld värda, säger Erling Eriksson, rädd-
ningschef, Öckerö.

Hans Lippens, presstalesperson polisregi-
on Väst, instämmer.

– Att färjan över enbart tog med blåljus-
personal underlättade vårt arbete. Ingen 
press eller nyfikna kunde komma över. Vi 
kunde arbeta i lugn och ro och ta hand om 
de drabbade och evakuera folk till färjelä-
get på ön. 

Vattentrycket på Björkö är lågt och tankbi-
larna kunde inte få tillräckligt tryck. Som 
tur var fanns tre helikoptrar tillgängliga 
som kunde gå in och vattenbomba. Med 
hjälp av en polishelikoptrar med värme-
kamera som hovrade över dem kunde de 
pricka rätt på eldhärdarna. Röken var så 
tät att det inte gick att se dem med blotta 
ögat.

Det mesta räddades tack vare gemensam-
ma insatser. Den kraftiga branden orsakades 
av en nödraket från en havererad motorbåt. 

 LENA NORDLUND

Det var när Stefan Nilssson såg sig själv bred-
vid dottern på hennes student som han tog 
tag i sin övervikt.

snacks. Så slipper man frestas. Micca 
tipsar om att det finns många recept på 
kyckling till exempel som lagas i ugnen på 
låg värme under passet så att det är lagom 
att äta när den är klar. Det finns även ris-
kokare man kan ha i mikron vilket också 
underlättar så man inte behöver passa 
spisen. På Stegeborgsleden lagar man mat 
till varandra och äter tillsammans emel-
lanåt.

- Vi hade LCHF-påskbord med en spe-
cialjansson jag lagat. När vi hade APT i 
Söderköping sade vår DC Pelle att jag fick 
ordna med maten och jag beställde ost 
och korv i stället för fikabröd och LCHF 
till lunch, berättar Micca.

Vad gäller motion så är Stefan gammal 
rugbyspelare och kroppen har tagit en 
del stryk under åren. Knän och höfter är 
slitna så springa går inte, men i höst ska 
han styrketräna på gym med sin son. Sitta 
i en roddmaskin fungerar. Man får anpas-
sa träningsform efter vad kroppen klarar 
och komma ihåg att promenader räcker 
långt, särskilt i början om man har myck-
et övervikt.

En medarbetare springer alltid en run-
da innan han sätter sig i bilden för att åka 
hem till Stockholm. Micca brukar simma i 
sjön före och efter passet.

– Stefan har blivit som en ny människa. 
Han har så mycket energi numera så vi får 
säga åt honom att han är som en duracell-
kanin. Det är kul. Det blir mycket gjort! 
säger Micca. 

LENA NORDLUND

OMBORD
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  Trafikverket genomför en åtgärds- 
valsstudie för väg 155 mellan Torslanda 
och Öckerö. Trafikverket gör den på 
uppdrag av Västra Götalandsregionen 
och syftet är att hitta en långsiktig och 
hållbar lösning.
– Vi går in det här arbetet utan några 
förutbestämda åsikter eller lösningar 
– exempelvis att en fast förbindelse 
måste bli verklighet. Vi kommer sys-
tematiskt sätta oss in 
i problematiken, vad 
som är orsak och ver-
kan i trafiksystemet 
med färja och väg. Det 
första vi behöver göra 
är att förstå situatio-
nen och sätta oss in i 
alla detaljer som  
bidrar till problem- 
atiken, säger Patrik Benrick, 
utredningsledare på Trafikverket.

Åtgärdsvalsstudien påbörjades i 
juni och beräknas pågå till utgången 
av 2019.

– Det troliga är väl att åtgärdsvals-
studien kokar ner till två-tre lång- 
siktiga alternativ. Därefter blir det ett 
politiskt beslut, säger Patrik Benrick.
Primära intressenter i utredningen är 
Västra Götalandsregionen (VGR),  
Trafikverket region väst, Göteborgs-
regionens kommunalförbund (GR), 
Öckerö kommun och Göteborgs Stad.   

SJÖLOGGEN

Bro ingen  
självklar lösning

  En film på när Tellus bogseras 
till varvet finns att se på Baltic 
Workboats Facebooksida från 13 
augusti.
– Vi kommer att ta in DNV-GL som 
tredjepartskontrollanter gällande 
batterisystemet, elsystemet och 
kontrollutrustningen på Tellus. De 
kommer bland annat att hjälpa oss 
med riskanalyser och systemkon-
troll, skriver teknikchefen Fredrik 
Almlöv i sitt veckobrev.  

Snart dags för maskininstallationer

MISSA INTE KURSEN  
OM GDPR!

  Den 25 maj infördes en ny Data-
skyddsförordning i hela EU. Syftet 
med den nya förordningen är att stär-
ka skyddet för den personliga integri-
teten när företag och myndigheter be-
handlar personuppgifter. Trafikverket 
behandlar mängder av personuppgif-
ter och det är viktigt att du som med-
arbetare vet vilka krav som ställs och 
hur Trafikverket arbetar för att leva 
upp till dem. På Lärtorget finns en da-
torbaserad grundläggande utbildning 
om dataskyddsförordningen, GDPR. 
Den är obligatorisk för alla medarbe-
tare. Den tar inte många minuter och 
ger svar på de flesta frågor om GDPR 
som vi kan ställas inför på jobbet.  

124 772
fordon transporterades i juli 

på Fårösundsleden.  
Det är rekord, nästan  

2 500 fler än förra juli.

KICKSTART MED  
HÖSTKONFERENS

  Ett hösttecken är rederiets årliga möte för 
ledare och medarbetare i våra stödfunktioner. 
Rederiets mål, hur vi bryter ner dem på våra ar-
betsplatser och hur vi jobbar vidare med vårt 
förhållningssätt och våra värderingar - det var 
några frågor som diskuterade vid årets höst-
konferens. I FLS hittar du en kort film med glim-
tar från konferensen och stickprov på hur som-
maren varit.  

I juli gjordes den sista inspektionen i 
Riga av Tellus innan bogsering till var-
vet i Ösel. Då var maskinrum, propeller-
rum, batterirum och pikar i princip fär-
digmålade

Erik Olsson, Fårösunds-
leden, är en av dem som 
berättar om sommaren 
på sin led i kortfilmen 
från höstkonferensen.
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Patrik Benrick

NU FÖLJER VI UPP  
EMI-RESULTATEN

  Engagemanget hos oss medarbetare i 
Färjerederiet är stort vilket årets medarbe-
tarundersökning bekräftar. 

Det är en bra utgångspunkt när vi nu ska 
arbeta. Gemensamt för vår verksamhet är 
fokus på arbetsmiljön, det vill säga det dag-
liga arbetet och vår arbetssituation. Det 
handlar om hur vi delar med oss av våra 
kunskaper, hur vår kompetens tas tillvara, 
att vi kan påverka vår arbetssituation och att 
vi känner samhörighet.

Årets verksamhetsplanering sätter nu 
igång. Resultaten i årets medarbetarunder-
sökning ska användas som stöd i det lokala 
VP-arbetet med att sätta mål och ta fram 
konkreta, mätbara aktiviteter för att förbätt-
ra verksamheten på våra distrikt, färjeleder, 
varv och avdelningar. Det är viktigt att lyfta 
fram det som fungerar bra men också det 
som vi vill/kan göra bättre och utveckla. 

För att ska vara meningsfullt och skapa 
ett långsiktigt engagemang krävs det att vi 
blir bättre på att följa upp och utvärdera. 
Detta är något som ledningsgruppen kom-
mer att fokusera 
på under året som 
kommer, med upp-
följning både  
lokalt och på en 
övergripande nivå  
i rederiet.

ÅSA NORDSTRÖM,  
HR-CHEF
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  Färjerederiet ska bli fossilfritt till år 
2045. Vi står inför en storsatsning på elek-
trifiering av färjorna, med kraft från landnä-
tet. 

Energiförbrukare ombord är som exempel 
propellrar, belysning, uppvärmning hydrau-
lik, navigationsutrustning mm. Energin lag-
ras i batterier och dessa måste laddas effek-
tivt, med automatik, vid färjelägenas ramper. 
Utmaningen framöver är hur vi ska anlägga 
den elektriska anslutningen mellan elnätet 
och färjan.

Därför begär rederiet in anbud på en för-

studie för att i förlängningen installera en 
eller två testanläggningar. Det kommer att 
göras i samverkan med KTH samt andra re-
derier och teknikföretag och målet är att 
testanläggningen ska vara på plats 2018-
2019. Anbud på förstudien ska presenteras 
för rederiet senast 16 september.
Resultatet från förstudien och testanlägg-
ningen kommer att vägleda för upphandling 
av laddning till den redan beställda vägfär-
jan Tellus, samt till fyra nya laddhybridfartyg 
som ännu inte är beställda. Utgångsobjektet 
för förstudien är Ljusteröleden.  

UTKIKEN 

Laddstationer utreds

”Tre färjor ytterligare tre somrar
På söndag kör den tredje Fårö-färjan sin 
sista tur – för i år. För nu står det klart att 
den tredje färjan kommer trafikera linjen 
ytterligare somrar.
– Man har nog fraktat 35.000 personbi-
lar på bara den tredje färjan under som-
marveckorna. Vi har fraktat mer fordon 
till Fårö i sommar än tidigare år, så det 
är rekordsommar, säger Erik Ohlsson vid 
Trafikverket.”
Sveriges radio 2018-08-10

”Efter olyckan – då kör färjan igen
Fredagens kraftiga blåst fick Visingsöfär-
jan Ebba Brahe att rycka till så hårt att 
den krockade med piren vid ankomsten 
till Gränna vid sextiden på eftermidda-
gen och fick tas ur trafik under hela hel-
gen. Polisen ska utreda det hela och Tra-
fikverket meddelade under söndagen att 
färjan beräknas gå igen först på tisdag 
eller onsdag.”
jnytt.se 2018-08-11

”Fyra nya färjor till Ostkusten 
Linfärja på Blidöleden och fyra nya bilfär-
jor till Stockholmsområdet, det är planen 
när Trafikverket Färjerederiet snart inle-
der första steget i sin miljöomställning 
till fossilfri drift. bilfärjor till Stockholms-
området, det är planen när Trafikverket 
Färjerederiet snart inleder första steget i 
sin miljöomställning”
skargarden.se

”Superhunden Salt räddar liv till havs 
Sjöräddningshunden Salt har en super-
kraft – på 1 500 meters håll känner han 
vittring av människa. Flera gånger har 
hans unika kompetens räddat liv.”
Aftonbladet 2018-08-26

”Visingsöfärjan fick rädda räddnings-
båten
Det var oroligt vatten på Visingsösträck-
an under fredagskvällen. Förutom Ebba 
Brahes krasch fick även sjöräddningen 
problem och fick bogseras i land.”
jp.se 2018-08-12

Risk för köer då färjan underhålls
”Det finns risk för köer och därmed längre 
restid för resenärer med fordon. Vi hop-
pas på förståelse för detta”, meddelar 
Trafikverket på Aspöledens hemsida.”
24blekinge.se 2018-08-28

Christina Brahe beundras på håll

Jönköpings Livräddningssällskap ser på när vägfärjan Christina Brahe återvänder hem till Gränna. Hon 
har varit på renovering och bland annat fått en ny gul skrud. Foto: Kerstin Eriksson.

MARIN UTBILDNING NYTTJAR 
VÅR SIMULATOR

  Marina Läroverket i Danderyd strax norr 
om Stockholm kommer framöver att förläg-
ga delar av sin utbildning till befälhavare i 
skärgårdstrafik i Färjerederiets simulatoran-
läggning på kastellet. Framtida befälhavare 
kommer därmed redan under utbildningen i 
kontakt med Färjerederiet. Förhoppningsvis 
bäddar det för ett brett intresse för rederiet 
som arbetsgivare. Dessutom kan simulator-
anläggningen nu nyttjas bättre, på tider då 
vi själva inte bedriver intern utbildning. Sam-

arbetet med Marina Läroverket pågår i ett 
första steg under ett år. 
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MARITIMT

Egenkontroll krävs  
för godkännande
Varje år gör Transportstyrelsen en besikt-
ning av att Färjerederiet uppfyller kraven i 
ISM-koden. Med ISM-koden menas de inter-
nationella reglerna för säker drift av fartyg 
och förhindrande av förorening. På engelska 
kallas koden för International Safety Mana-
gement Code.

Den är den lagstadgade grunden för rede-
riers sjösäkerhetsarbete. Sjösäkerhet är ett 
vitt begrepp som rör allt från fartygs kon-
struktion och underhåll till besättningars 
kompetens. Rederiernas tekniska och opera-
tiva ledningssystem ska fungera 24 timmar 
om dygnet 360 dagar om året. Rederiet har 
alltid ett övergripande ansvar för att besätt-
ningen ges rätt förutsättningar och resurser 
att kunna framföra fartyget på ett sjösäkert 
sätt.

– Transportsstyrelsen är tillsynsmyndig-
het och gjorde nyligen sin årliga auditering 
av oss. Auditering är en revision där man 
kontrollerar att vi uppfyller kraven i ISM-

Fakta  ISM-koden

Syftet med ISM-koden är att förbättra sä-
kerhetsorganisationen ombord och för-
hindra förorening av den marina miljön. 
Det startade 1986 då brittiska myndighe-
ter uppmanade den globala sjöfarten att ge 
befälhavare större befogenheter och att en 
person i rederiets landorganisation skulle 
ges ”tilldelat ansvar”, detta blev dagens DP 
(Designated Person). Som en följd av He-
rald of Free Enterprise förlisning 1987, där 
193 människor miste livet, och den svåra 
branden på Scandinavian Star 1990, där 
157 människor dog, fick IMO organet MSC 
(Maritime Safety Committee) i uppgift att 
utveckla riktlinjer för en säkrare drift av far-
tyg, och 1993 blev ISM-koden färdig. 

Extern auditering
Extern auditering avser systema-
tisk och opartisk tolkning genom 
vilken en utomstående part reder 
ut om organisationens verksam-
het stämmer överens med målen 

samt om den är effektiv och  
ändamålsenlig.

Samordning  
av kurser
Trafikverkets styrelse har beslutat att all 
utbildning ska samordnas via Trafiksko-
lan. Tidigare har varje chef handlat upp 
utbildningar var för sig. Det var inte för-
enligt med lagen om offentlig upphand-
ling och ledde till att många snarlika 
utbildningar handlades upp, vilket blev 
både dyrt och ineffektivt. Nu kartläggs 
det totala utbildningsbehovet genom  
11 portföljer för olika 
delar i Trafikverkets 
verksamhet. Portfölj 
nummer nio handlar 
om nautiska utbild-
ningar och där är fär-
jerederiets Thomas 
Elwinger ordförande.

– För Färjerederiets 
del handlar det om att 
förenkla för anställda 
och chefer att få sina utbildningsbehov 
tillgodosedda då allt kanaliseras via Lär-
torget och Trafikskolan. Min roll i port-
följarbetet är att se till att våra behov till-
godoses i utbildningar och antal platser, 
säger Thomas.

Portfölj nio har fått mycket beröm och 
har kommit längst i arbetet med att skapa 
upparbetade rutiner från att behov upp-
står till att en kurs erbjuds.

– Vi har haft ett öppet samarbete, utan 
revirtänk och det har underlättat att Fär-
jerederiet haft en dedikerad person som 
har hela bilden. Det gör det lättare att 
arbeta för alla inblandade. Syftet med 
portföljen är att få struktur redan i verk-
samhetsplaneringen, att utbildnings-
behov bockas av och kurser schema-
läggs. Bättre utnyttjande av resurser, mer 
enhetliga utbildningar och bättre struk-
turerade och planerade utbildningar är 
målet, säger Thomas.

Hittills har portfölj nios arbete lett till 
en efterfrågad crowdutbildning med kort 
varsel och att snabbt få fram utbildningar 
för befälhavare klass 8 samt maskinbefäl 
klass 8.

– Det har gått minst lika enkelt och 
smärtfritt som oma vi hade gjort det själ-
va, men på detta sätt slukade det mindre 
resurser hos oss än vad det skulle gjort 
tidigare, påpekar Thomas.

I de fall det skulle fattas en utbildning i 
det nautiska området när du tittar på Lär-
torget eller Trafikskolan kanaliseras detta 
via chef till Thomas.  

koden. De ligger till grund för det certifikat 
som förnyas vart femte år. Vi förnyade vårt 
2017. Det är viktigt att klara certifieringen, 
om vi inte har certifikatet stannar alla väg-
färjor i Sverige, säger Margus Pöldma, tra-
fikchef.

Årets tillsyn har gått bra.
– De hittade några saker men det är han-

terbart. Två avvikelser mot vårt avvikelse-
system. Vi behöver modifiera vårt avvikel-
sesystem något för att förbättra det. Utöver 
detta var det ett par observationer som vi 
har under bevakning, de var dock av låg dig-
nitet. Den 31 augusti ska vi avrapportera till 
Transportstyrelsen, säger Margus.  

Thomas Elwinger 
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En trend som märkts hos turistbyråer är 
att allt färre besöker kontoren. Destina-
tion Jönköping började därför med ett 
nytt sätt att jobba. De söker själva upp 
turister för att svara på frågor och inspi-
rera till utflykter. De kallas för turistin-
spiratörer och vilken plats kan väl vara 
bättre att söka upp turister än i köerna  
till färjeläget i Gränna?

Sofia Allard är en av dessa turistinspira-
törer. Hon jobbar sedan 10 år på Destina-
tion Jönköping, ett dotterbolag till kom-
munen, men under sommaren får hon och 
hennes två kolleger hjälp av några som-
marjobbare.

– Vi går runt i stan och står vid färjan 
och hjälper till med att svara på frågor 
och dela ut kartor medan de står i kön. 
Vi följer också med färjan ibland och frå-
gorna vi får skiljer sig lite åt. På ditvägen 

är det mycket om hur man gör för att åka 
Remmarlag (häst och vagn), hyra cyklar 
och liknande. På vägen från Visingö till-
baka till Gränna handlar det ofta om hur 
man gör för att omboka plats på färjan 
och vad det kostar om man skulle ta med 
bilen i stället för att lämna den i land.

Många turister är från trakten, andra är 
från Stockholm, Göteborg och Malmö och 
gör ett stopp på vägen i Gränna. Det finns 
också en och annan tysk och från våra 
grannländer i Skandinavien.

Vad är det som lockar på Visingsö? För det 
är fullt på färjorna sommartid. 

– Här finns ju både historiska minnes-
märken, som slottsruinen, vacker natur 
och fina stränder. De flesta åker med öns 
hästskjutsar, remmalagen, eller hyr cyk-
lar och tar sig runt, säger Sofia Allard.

Fakta  Visingsöleden

Visingsöleden går mellan Gränna och Vi-
singsö i Vättern i Jönköpings län och är en 
betalled. Den trafikeras av Braheborg och 
Ebba Brahe. Färjeledens är 6200 meter lång 
och överfartstiden är cirka 30 minuter. Fär-
jetrafiken på Visingsöleden drivs av Färjere-
deriet på uppdrag av Jönköpings kommun. 
Leden ingår inte i det statliga trafiksyste-
met. Kommunen fattar beslut om avgifter 
och tidtabell.

Inspirerar turister på Visingsöleden 

OMBORD

Sofia Allard är en av kommunens turistinspiratörer 
som hjälper turister på Visingsöleden.

Hur fungerar samarbetet med Färje- 
rederiet?

– Vi lär ju känna varandra under som-
maren och vi får till exempel ställa undan 
våra väskor i deras utrymmen. Samarbe-
tet fungerar jättebra, säger Sofia.  
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Björn Forslund,  
nyanställd matros/ 
motorman, Ljusteröleden

– Jag är ny så jag har 
inte hunnit kolla på Erik 
Frostes Skypesändningar 
än, men det ska jag göra. 
Just nu gör jag månads-
avstämning så FLS är jag inne i hela tiden. 
Jag tycker Färjerederiet har väldigt bra vill-
kor om man jämför med andra och plug-
gar nu med sikte på att bli befälhavare, säger 
Björn Forslund.

Ingvar Båtelsson 
befälhavare Furusunds-
leden

– Jag läser Sjövägen 
både på datorn och den 
tryckta. Tror man skulle 
läsa mer i den om den 
kom hem, men det är 
behändigt att kunna läsa 
både digitalt och tryckt. Jag tror man skulle 
kunna utöka nyheterna i FLS. Vi är inne där 
varje dag och det är bra att lägga ut nyheter. 
Jag har kollat på Eriks Skype flera gånger. 
Tycker det är bra och fungerar väl för att få 
ut information. 

Mats Canerstam,  
befälhavare linfärja, 
Adelsöleden

– Jag brukar blädda 
igenom Sjövägen. Den 
är bättre nu än vad den 
var för flera år sedan. 
FLS har tagit lång tid att 
få i ordning och det har 
varit svårt att hitta rätt. Erik Frostes skype-
möte har jag sett en gång och det är bra att 
få information den vägen. Jag tycker också 
att instagram och Facebook fungerar bra. 
Om man vill få information är det ingen 
konst hitta den.

Mätningen visar, att Sjövägen betyder myck-
et för många (helhetsbetyget är  
3,9 på en femgradig skala), men även nya 
kanaler intresserar som nyheterna i FLS och 
Erik Frostes Skypemöten. 
Sjövägen frågade kollegor på fyra leder 
på ostkusten och frågar vad de tycker om 
informationen i rederiet apropå attitydmät-
ningen. Mer om mätningen kommer i nästa 
nummer av Sjövägen. 

Våga stick ut hakan mer!
VI I REDERIET

Zbigniew Wolski,  
befälhavare, pensionär 
som sommarjobbar på 
Ljusteröleden
 – Sjövägen är bra, om 
man vill veta mer om 
något går man vidare till 
andra ställen. Skypemö-
tena går inte att se när man är under gång 
och det är man ju hela tiden plus att vår 
uppkoppling är dålig.

Stefan Ljungberg, befälhavare och Daniel 
Lind, matros/motorman Furusundsleden 

– Skypemöten tycker jag som gammal 
facklig aktiv att man borde kunna se på 
arbetstid. Man måste ta hänsyn till att vi har 
olika förutsättningar och når inte alla med 
dem, menar Stefan Ljungberg.

– Sjövägen är jättetrevlig , en bra informa-
tionskanal, tycker båda men Stefan saknar 
att man inte längre får den hem.

Per-Erik Sahke, befälhavare, Kjell Jidstrand, 
motorman/matros Blidöleden
De är båda inne i FLS varje pass.

– Det är bra att få lite snabb information 
på förstasidan, säger Kjell och Per-Erik infli-
kar att det finns jättefina kurser som man 
kan gå i FLS.

– Erik Frostes skypemöten ser jag inte. 
Jag jobbar när jag är ombord och jag ringer 
och frågar om det är något jag vill veta, säger 
Kjell.

– Jag läser Sjövägen, tycker det är lagom 
med information i den. Den tar upp alla 
nyheter vi har, säger Per-Erik.

Håkan Runsjö,  
motorman, Furusunds-
leden

– Sjövägen läser jag 
oftast på datorn. Jag bru-
kar titta på Erik Fros-
tes skypemöten, det är 
jättebra att man kan se 
det i efterhand och är 
informativt. När man vill ha reda på något 
går man in och läser i FLS. Jag läser alltid 
veckobreven. Jag tycker det är viktigare att få 
nyheter om vad som sker här i distriktet.

I juni gjordes en attitydmätning gällande rederiets interna infokanaler. Där uppmanades 
Sjövägen att skriva mindre präktigt och mer om färjelederna!

TEXT OCH FOTO: LENA NORDLUND Om man vill  
få information är 
det ingen konst  
att hitta den”
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GRATTIS!
60 år
Frank Jansson,
Befälhavare fri, 
Vinöleden
4 oktober

Lars Holmberg
Befälhavare lin, 
Hemsöleden
9 oktober

Per-Erik Nordquist
Motorman/Matros, 
Visingsöleden
22 oktober

VI I REDERIET

Jan Lindberg  
till minne 

GRATTIS!
Stefan Lundqvist, Gullmarsleden vann 
korsordstävlingen och får en bok hem-
skickad som pris!

Vår kollega och vän Jan Lindberg har hastigt 
lämnat oss efter en olycka. Jan är saknad både 
som kollega och vän till många av oss inom 
rederiet. Han började sin karriär på Färje- 
rederiet i början av 1980-talet på Hasselö-
leden i Gävleborgs län innan denna lades ner 
2002. Därefter började han som befälhavare 
på Adelsöleden.

Vi kommer minnas Jan som en klok, god och 
plikttrogen medarbetare som alltid brydde sig 
om sina arbetskollegor, som alltid ställde upp 
oavsett dag eller tid på dygnet. Med sitt stora 
civilkurage var Jan en trygghet på leden och 
han efterlämnar ett stort tomrum hos arbets-
kollegor och även många trafikanter som lärde 
känna honom under många år.

Hos dina kamrater Janne finns ditt minne ljust 
bevarat!

KENT FLAT, DISTRIKT MÄLAREN
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SOMMARKRYSSET

S FÖRSTA 
DAM S KORA T DÄRFÖR

UPP T Y
KOOP-

ERATIVA K F LÄTT- 
RÖRLIGA E V A S KRYSS

MÅTT X
HÖR Ö R A

SANN
DRIVER 

MAJ
Ä K T A L

N A G E L
BRÄD-
SEGEL
I HAV

Å R A
VÄSEN M I L J Ö N
HÄST

BUNKER F Å L E ALL
RIGHT

KÖR

RÄTT O TRÄD

M E T A N O L M VISAR 
ATTITYD A

OAVG-
JORT

GÅ IHOP
PLACE-
RADE

GER 
KRAFT K A B E L

I 
ELSKÅP R E L Ä

I MUN

EFTER A G O M HJÄL-
MAREN

FÖRE 
ANDRA E N A TENNIS-

KUNG B O R I S
FRAM-

TIDSPLAN M A
KATT-
DJUR
EJ UR

L MOL-
DAVIEN M D J

V I S I O N NÄR MÅNGA VILL 
ÅKA FÄRJA... K Ö

Kom igång  
med träningen!
Känner du dig lite däst efter sommarli-
vets grillkvällar och fikastunder?  
Passa på att komma i form med frisk-
vårdsbidraget.
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 aktiviteter inom mo-
tion och friskvård. Det gäller för träning, 
enklare massage och även kost- och 
motionsrådgivning.

Så här gör du: Gå in på Heroma själv-
service, i menyraden uppe till vänster 
hittar du Förmånsportalen, klicka på 
den så kommer valet Överblick förmå-
ner fram i menyraden. Där kan du läsa 
mer om hur du gör och vilka aktiviteter 
som är godkända av Skatteverket. När 
du registrerat utlägget får du ersätt-
ningen tillsammans med din nästkom-
mande lön.
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På Svanesundsleden har de haft besök av 
ett ungt filmteam som spelat in en kortfilm 
som utspelar sig på färjan. Och vad kan vara 
ett bättre namn på filmen än just Färjan!

Emmy Hansson, 20 år och Johanna Ema-
nuelsson, 21 år är namnen på filmskaparna. 
De gör tillsammans två filmer som slutpro-
duktioner på sin utbildning på Nordiska folk-
högskolans filmlinje.

– Vi bor båda bor i Kungälv, och ”Färjan” 
är ’min’ del av projektet om man kan säga så! 
säger Emmy.

Hon är särskilt intresserad av manusskri-
vande och att bygga karaktärer, som hon fått 
öva på under utbildningen.

- Min dröm är att få stå bakom kameran 
och det har jag fått pröva på nu och kan byg-
ga vidare på, säger Emmy.

Johanna har hållit på med musik och video 
sedan barnsben och hoppas att komma in på 
yrkeshögskolan på Lindholmen. Hennes mål 
är arbeta med att göra musikvideor eller ani-
merad film.

Filmen ”Färjan” handlar om Sara och Hanna 
som är barndomsvänner. Men nu har de inte 
sett varandra på över ett år sedan Hannas pap-
pa dog. Detta har tagit hårt på båda två och 
speciellt på Sara - som inte har kunnat få tag på 
Hanna och fått svar på varför de glidit isär.  

De förstår i slutändan att båda två borde 
gjort annorlunda.

Platserna som användes under inspelning-
en var vid busskuren på Svanesund sidan av 
färjeläget, inne i väntrummet på färjan och 
vid sidan av bilarna där gångtrafikanterna får 
gå. De var noga med att inte vara i vägen för 
bilarna. Största delen av filmen utspelar sig 
inne i väntrummet.

– Vi spenderade lite över 6 timmar på och 
runt färjan. Det blev många turer fram och 
tillbaka. När vi skulle börja redigera såg vi att 
det var saker som vi hade missat och borde 
gjort annorlunda, vilket man alltid gör, men 
vi gjorde vårt bästa med det material vi hade 
och blev supernöjda med slutresultatet! 

Filmen hade premiär den 23 maj på Trappan 
Bio i Kungälv då alla klassens filmer visades 
upp för Nordiska Folkhögskolans elever, per-

Slutscenen i filmen som spelades in ombord på Saturnus.  
På den infällda bilden syns bioaffischen.

 Posttidning B
Trafikverket Färjerederiet
185 21 Vaxholm

DRAMATIK PÅ SATURNUS!
På sluttampen

sonal och elevers respektive. Johanna och 
Emmy blev intervjuade i lokaltidningen och 
har fått mycket positiv respons från både lä-
rare och de personer som sett filmen. Kung-
älvsposten hade rubriken: ”Nordiska filmsko-
lan gjorde succé på Trappan”.

– Jag är otroligt glad över att vi fick lov att 
spela in på Kolhättans färja och det positiva 
bemötandet av personalen vi pratade med. 
Detta tillförde väldigt mycket för att visio-
nen för filmen blev så likt planeringen som 
möjligt, så stort tack till all personal! avslu-
tar Emmy.

Och från Svanesundsledens sida säger  
distriktschef Camilla Kindström:

– Det var naturligtvis jätteroligt att de valde 
att komma till just oss och spela in sin film! 

LENA NORDLUND

Filmen finns att se på Filmskolans vimeo:  
https://vimeo.com/271259550  


