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På sluttampen

SOMMARKRYSSET

Lös sommarkrysset
och vinn bokpris

TEST AV LADDSTATION
bra resultat i halvtid

Dags igen att gnugga geniknölarna mellan
passen och lösa Sjövägens sommarkryss.
Korsordsflätan handlar om Färjerederiets
viktigaste uppgift. Klurar du ut vad det
handlar om?

FRÅN SCANDINVIAN STAR
till dagens ISM

Maila lösningen på korsordsflätan (fyra ord)
till sjovagen@trafikverket.se
senast 31 augusti 2020.

FULL FART FRAMÅT
med driv i målen

FOTO: K ASPER DUDZIK
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till tre rätta
lösningar

SOMMAR + SOL
= ENERGI
Satsning på solceller på vaktstugetaken

SOLGUD

Njut av sommaren.
Lös korsordet – vinn en rolig bok!

ERIK FROSTE
REDERICHEF

Sprid glädje
i vardagen
Äntligen har sommaren kommit!
Värme, sol, bad och våra barn har
sommarlov. Till och med semester är
på gång.
Våren har varit annorlunda, både på
jobbet och i privatlivet. Förhoppningsvis kommer vi aldrig med behöva uppleva samma sak igen. Corona har gett
oro, ängslan, rädsla, ensamhet och andra negativa upplevelser. Samtidigt ser
jag väldigt mycket fler människor som
är ute och rör sig i skog och mark, de
promenerar eller springer. Cykelförsäljningen är rekordstor. Coronapandemin
får fler av oss att prioritera den nödvändiga vardagsmotionen.
I Färjerederiet är mycket som vanligt.
Utifrån ser det ut precis som vanligt,
alla våra färjor går
”Utifrån ser enligt turlistorna.
Men vi som arbeallt ut som
tar här vet att vi
vanligt”
har lagt in reseoch besöksförbud,
att utbildningarna stoppats och att
mycket arbete sker med att analysera
och minska risker i vår verksamhet.
Alla arbetar lite hårdare med att få allt
att fungera. Oron för sjukdomen och
våra nära och kära, ensamheten, påverkar oss, jag upplever att det blåser
upp små “oroshärdar” för saker som
i normalfall ingen hade brytt sig om.
Tror det är liknande på de flesta
arbetsplatserna runt om i Sverige,
i världen också för den delen.
Det får mig att tänka lite extra på att
försöka sprida positiv energi, sprida
glädje, inte bara tala om Corona. Dela
med mig om roliga saker som sker i
min vardag.
Hoppas du får möjlighet att verkligen
njuta av sommaren. Det både behöver
och förtjänar vi.
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HÅLLBART

INNEHÅLL
5 Halvtid för teststationen på Ljusterö
6 Sjöloggen Första nya medarbetarbarometern
		 klar, Jim på Omslaget
8 Från branden på Scandinavian Star till
		 dagens ISM
12 Grattis FRAS!
13 Häng med i Framsteget!
14 Varvet har många strängar på
		 sin lyra
15 Sommarjobb för erfaren sjöman
		inomskärs
16 Sommarkryss äntligen dags att
		 koppla av med ett kryss

13
Åsa Bohman kom på namnet
Framsteget på stegtävlingen
som gått i juni och kommer igen
i september.
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Energi från solen

”

Jag skulle önska att
vi kunde hålla igång en
dialog om hur otroligt
viktigt ISM är.”
Kent Flat, internrevisor

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

!

PÅ IVÖLEDEN

15
Mathilda Wilhelmsson sommarjobbar på Skanssundsleden.

SJÖVÄGEN ÄR TRAFIKVERKET FÄRJEREDERIETS INTERNTIDNING
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kommit på plats och Lars Salmi, distriktschef Syd berättar att det fungerar alldeles
utmärkt.
– Dagtid täcker de in all konsumtion på
leden. Fördelar med solcellerna är att vi
På tur är Arnöleden och Ljusteröleden som bidrar till en grön elproduktion med vårt
planeras få solceller 2021.
överskott soliga dagar till allas fördel i
– Till hösten anser jag att vi ska stämlandet. Det som
”Vi bidrar med överraskade mig
ma av och se hur de anläggningar vi har
fungerar och vilka resultat de ger så kan
grön elproduk- var att från det
vi sedan ta ställning till fortsatt utbyggvi lämnade in
tion.”
nad, säger Ralf Sass, rederiingenjör.
investeringsförslaget till att anläggningen var driftsatt så
Anledningen till att rederiet installerar
flöt allt på riktigt väl fort.
solceller på stugtaken är förstås ett led i
Firman som skötte om installationen
vårt klimatarbete. Vi ska minska koldioxidutsläpp och detta är ett sätt att bidra.
fick snabbt upp allt på taken.
På Ivöleden har solcellerna nyligen
– Vi har solceller dels på verkstaden och

Hittills har Fåröleden, Stegeborg
och nu senast Ivöleden fått solceller
installerade på stugtaken.

dels på vaktstugan och den biten tog inte
mer än två dagar (52 solpaneler). Sedan
tog det en vecka innan den blev inkopplad och ytterligare två veckor innan vi
fick router/moden, så vi kunde se driften.
Inställningar på den fick göras för att få
rättvisande bild av konsumtion och produktion och nu ser det mycket bra ut.
Via systemet kan man läsa av energiproduktion och förbrukning.
Man kan undra om det är någon vits att
bygga ut förnybar el i Sverige och i synnerhet med solceller. Men det har sina
fördelar. Erik Wallner, vd för Solcellskollen och civilingenjör med masters i hållbara energisystem från Chalmers svarar
SJÖVÄGEN
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Nu har testet av laddstationen på Ljusterö pågått mer än halva tiden och resultatet bådar gott. FOTO: K ASPER DUDZIK
Med solceller på taken minskar vi koldioxidutsläppen. FOTO: K ASPER DUDZIK

på några vanliga funderingar kring solceller i Sverige:
– Med tanke på att klimatutsläppen
från det svenska elsystemet är låga – rent
av ett av de mest klimatsmarta elsystemen i världen – är det inte så konstigt att
många undrar varför det är så angeläget
att bygga ut förnybar el i ett land som Sverige. Men eftersom det europeiska elsystemet är sammankopplat är utsläpp från
elsystemet ingen nationell fråga. I Europa
idag är det framförallt gas- och kolkraftverk som stängs ner i takt med att det
byggs ny förnybar el i och med att de rörliga kostnaderna från dessa kraftverk är
högst. Med andra ord: om vi sätter upp
egna solpaneler på taket så bidrar vi till
att göra det svårare för de danska, polska
och tyska kolkraftsägarna att driva vidare
sina kraftverk!
Varför har vanliga solpaneler så låg
effektivitet?
– Att göra om 18–20 procent av solenergin till el låter kanske lite, men för en
teknik som kan produceras storskaligt
i fabrik, där energin i form av solljus är
gratis, och som kan producera el var som
helst, är det inte illa. Det är dessutom en
rätt makalös utveckling från de ca 12 procent som vanliga solpaneler låg för tio år
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sedan. Den teoretiskt högsta möjliga verkningsgraden för kiselsolceller är faktiskt
inte så långt borta på 30 procent. Verkningsgrader över det begränsas (framförallt) av att solljus innehåller många olika
våglängder, och där en solcell av ett visst
material bara kan bara ta till vara på en
begränsad del av ljuset.
Är inte produktionen från solceller dålig
när man behöver som mest el vintertid?
– Det stämmer att solceller i Sverige
producerar som mest el på sommarhalvåret när solen skiner som mest. Mellan
november och februari är produktionen
från en solcellsanläggning inget vidare.
För de med solceller är detta dock inget
stort problem då man kan sälja det eventuella överskott man har på sommaren,
och köpa el via nätet under vintern. Dessutom är förbrukningen av el i Sverige som
helhet hög även på sommaren, och inte
minst på dagtid när kontor och industrier
går på högvarv. I somras, den 30 juli, var
elbehovet nattetid som ett exempel under
10 GW jämför med 13,5 GW mitt på (att
jämföra med den installerade kapaciteten
på solceller som i nuläget ligger på strax
över 0,5 GW).

Läs mer
om solceller

solcellskollen.se

Teststationen Ljusterö
funkar 95 procent av tiden
– Laddstationen på Ljusterö har nu provats
tre månader och i genomsnitt registreras
en robusthet på 95 procent. Vi har haft ett
möte med leverantören och utvärderat,
säger Fredrik Almlöf, teknikchef. Vi har
haft en del avvikelser och det återstår en
del utvecklingsarbete med systemet.
Det var i februari 2020 vi började testa möjligheten att ladda vägfärjor på ett
snabbt och enkelt sätt. Det är ett fullskaleprov som genomförs på Ljusteröleden
strax norr om Stockholm. Resultatet är
ett viktigt steg på vägen mot ett klimat-

Fakta Laddstationen
Martin Hinn, befälhavare lin på Ivöleden, njuter av
solen som bidrar till energiförsörjningen.
FOTO: K ASPER DUDZIK

• 95 procent tillförlitlighet/robusthet
• Den genomsnittliga laddningstiden är
42, 5 timmar per vecka
• Den genomsnittliga laddtiden per anslutning till laddstationen är 11,7 min.
• Resultatet baserar sig på de första
13 veckorna av totalt 24.

neutralt trafiksystem år 2045.
Det är själva funktionen och tillförlitligheten i den automatiska laddstationen
som testas. Stationen har en hydraulisk
arm med stiftkontakter som automatiskt
skjuts ut och ansluter till färjans kontakt,
när färjan lagt till. Testet pågår dygnet
runt och i minst sex månader. Funktionen övervakas av en dator som registrerar
antalet lyckade anslutningar.
Det är inte elkraftöverföringen som testas utan den mekaniska anslutningsförmågan. Det fordras ombyggnationer och
förändringar i färjans framdriftssystem
för att man ska kunna övergå till eldrift.
Med det underlag som provperioden
ger, får vi fakta för att fatta beslut om det
smidigaste sättet att ladda vägfärjor som
drivs med batterier. Det är därmed ett
viktigt steg mot målet att skapa en klimatneutral färjetrafik.
Ljusteröleden är en av de färjeleder som
avses drivas elektriskt, med laddningsbara batterier, på några års sikt.

–Vi kommer att samverka med nätverksbolagen för att förebygga problem
som uppkommer vid strömavbrott, säger
Fredrik.
Någon form av markeringar på betongramperna kan bli aktuella för att vägleda så att färjan kommer rätt i sidled vid
angöringarna.
– Nu skriver vi en specifikation och
kommer att upphandla ett system som ska
driftsättas för de kommande nybyggena
till Ljusterö och Vaxholm, säger Fredrik.
LENA NORDLUND

Fredrik Almlöv
SJÖVÄGEN
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SJÖLOGGEN
PERSONALKOSTNADER
ANALYSERAS
Vår verksamhet är personalintensiv och personalkostnaden står för
mer än 50 procent av rederiets kostnader. Rederiet behöver finna bra metoder för att följa upp kostnaderna och
för att bedöma hur de fördelas. Uppföljningen måste bli tydligare och fokusera på rätt saker.
Ett viktigt nyckeltal är operativ beläggning, vilket står för hur mycket tid
går det åt för att uppfylla den trafik vi
får betalt för av vår beställare.
Ekonomi och HR driver ett gemensamt utvecklingsuppdrag som har
kommit fram ett analysstöd för distrikts- och sektionscheferna att göra
sin uppföljning. Målet är att varje led
ska följa den operativa beläggningen
och ge underlag för förändringar och
förbättringar i personalplaneringen.
Det kan också vara intressant att göra
jämförelser med andra leders operativa beläggning.
Närmast kommer vi att testa materialet på ett mindre antal utvalda leder, såväl linleder som frigående leder.
Jag hoppas att uppföljningen ska
leda till en effektivare personalplanering och därmed kunna påverka rederiets kostnader.
ANDERS NORDQVIST,
EKONOMI- OCH IT-CHEF

DIGITAL HÖSTKONFERENS

I år går mötet av stapeln den
26 augusti, men det kommer inte att
likna något som förut. Mötet genomförs helt på Skype med information,
presentation av strategisk plan och
övergripande verksamhetsmål.
Det kommer också att bli grupparbete i mindre grupper
på Skype och redovisningar,
allt för att bidra med
energi och tankar inför
planeringsarbetet.
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Avtal om disponibla
dagar utvärderas
Avtalet innebär att du som arbetar sjögående
och har klämtid i schemaläggningen, alternativt
disponibla dagar i grundschemat, kan byta ut
dem på ett flexibelt sätt.
Målet är att arbetstiden ska användas effektivt och vettigt och att den ekonomiska kompensationen står i proportion till medarbetarens
arbetsinsats, på ett rättvist sätt.
Till hösten ska avtalet utvärderas, men redan
nu vill HR veta vad du som berörs, tycker om arbetssättet. Vecka 25 kommer en kort enkät där
du får berätta om fördelar och nackdelar och
hur din arbetssituation har påverkats. Din synpunkt är viktig!

EN SOMMARHÄLSNING
FRÅN GULLMARSLEDEN
”En historisk händelse på Gullmarsleden,
hundraprocentig kvinnlig besättning ombord: Sara Rausenstierna, befälhavare och
Sofia-Linn Karlsson, matros. Och vädret är
också vackert!”
MIKAEL ANDERSSON

INTRODUKTIONSUTBILDNINGSFILM YOUTUBE
“Din digitala introduktion till Färjerederiet” finns nu för våra nyanställda (och de
som vill repetera) via nedan länk. Ett förkunskapskrav är att man gått “Din digitala introduktion” i Lärtorget (TRV gemensam) för att
sedan ta del av våra rederitillägg i denna introduktion.
Man kan gå igenom denna från från vilken
enhet som helst då den ligger på Youtube,
men den är inte sökbar:
https://youtu.be/xS8PXgGWEHE
Länken till utbildningen går nu även att finna via lärtorget under “Introduktionsutbildning Färjepersonal”, Fri & Lin. Dock så kommer det inte att gå och göra kunskapstestet
och därmed bli registrerad för kursen förrän i
slutet av juni på grund av att Trafikverksskolan står mitt i ett byte av plattform .

Att jobba ombord kan betyda att man har klämtid.
FOTO: K ASPER DUDZIK

65

deltog i stegtävlingen
FRAMSTEGET
juni.

”Sjöfarten laddar för säkert resande
Den svenska färjesjöfarten, både större
färjor och mindre fartyg, har nu enats
om flera gemensamma säkerhetsrutiner
både iland och ombord.”
sverigesradio.se 2020-06-12
”Tallink Silja satsar på Visby
Tallink Silja har beslutat att med start
13 juli dra igång kryssningar till Visby
från Stockholm via Mariehamn med
kryssningsfärjan Silja Symphony. ”
sjofartstidningen.se 2020-06-11

Propellerjobb
beställs av Teknik
Renovering av propeller på Fridhems varv och verkstäder. FOTO: K ASPER DUDZIK

Reparationer och installationer av propelleraggregat i färjorna, är nödvändiga men
komplicerade och kostsamma beställningar.
Det är mycket viktigt att rederiet har koll på
vilka projekt som är på gång och hur kostnadsbilden ser ut. Det är anledningen till att
dessa beställningar ska skötas av rederiets
Teknikavdelning. Rederiet måste ha en cen-

tral styrning av dessa ärenden. Beställningen
ska aldrig göras direkt från distrikt eller led.
Gällande den senaste tidens propellerreparationer, arbetar Teknik med att gå igenom historiken och analysera vad vi kan förbättra gällande underhållet.

Ny chans i september

ESSEN

TALSVAR PÅMINNER
OM AVSTÅND OMBORD

KÄRNAN

FÖRSTA MEDARBETARMÄTNINGEN KLAR
Den nya barometern innehåller frågor om
arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och
Trafikverket som arbetsgivare. Barometern
skickas ut vid tre tillfällen varje år.
Efter första mätningen som genomfördes
nu i maj svarade 87 medarbetare på enkäten, motsvarande 57 procent . Resultatet visar på fortsatt högt EMI (engagerad medarbetarindex), som ligger kvar på samma nivå
som 2018. Starkast resultat förutom frågor
om engagemang, hade frågor som rör det
närmaste ledarskapet, medarbetardialog
samt kultur och värderingar. Det ser vi som
mycket positivt!
Till nästa mätning behöver vi får upp
svarsfrekvensen, för att göra det tror vi det
är viktigt att återkoppla resultatet i den här
första undersökningen och förlänga svarstiden i nästa mätning.
Tack alla ni som svarade,
era svar är mycket värdefulla!

Nu påminns även de som kontaktar rederiet genom Röststyrt talsvar 0771-65 65 65
om rekommendationen att gärna sitta kvar
i bilen under överfart och att hålla avstånd
till andra resande. Budskapet är 8 sekunder
kort. Det bryter in direkt efter att en hört att
talsvar har svarat i telefonen.
Den som använder tjänsten ofta vet nästan alltid vad man vill begära, t ex ”tidtabell”
eller ”personal”. Då avbryts budskapet. Men
är man en resenär som ringer sällan så kommer man att lyssna på tjänsten och dess alternativ och då får man även med sig budskapet om att hålla avstånd.
Avsikten med informationen är att skapa
trygghet för resenärerna och naturligtvis, att
minimera smittorisken under turen med vägfärjan.

Avstånd minskar
smittorisk.
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Färjerederiets höstkonferens är
kickstarten för årets administrativa
verksamhetsplanering. Det är ett stort
möte med medverkan av en rad nyckelfunktioner:
Säkerhetsorganisation, Internrevision,
DP, Ledningsgrupp, Administration,
Distriktschefer, Sektionschefer, Varvschefer och Fackliga förtroendevalda

UTKIKEN

Havsutsikt

MÖTET

Jim Lö
Sverige fgren ser till att
s vatte
nvägar. trafiken flyter
Nu ska
på
klimatnefärjorna bli
utrala.
SID 12

Kollegan Jim Löfgren berättar om
livet som rederiingenjör i tidningen Essens.

JIM PÅ OMSLAGET
Vår kollega Jim Löfgren, rederiingenjör,
pryder omslaget på tidningen Essens, utgiven av fackförbundet SRAT. Han intervjuas om sin yrkesroll och reportern följer
med honom en arbetsdag där han besöker
Ljusteröfärjan. Hela reportaget kan du läsa
på www.srat.se i tidningen Essens
nr 2, 2020.

”Vätterns fånge
M/S Braheborg är för stor för att kunna
passera genom Göta kanals slussar, därför kallas den för Vätterns fånge. Färjans
40 olika sektioner byggdes på ett varv i
Nystad i Finland, och de... ”
fotosidan.se 2020-06-10
”Vägfärjorna
– det här irriterar de sig på!
Hamnen.se har frågat sjöpolisen, Silja
Line och andra yrkesskeppare om hur
fritidsfolket sköter sig till sjöss. Nu har
turen kommit till skepparen på vägfärjan som är länken mellan fastlandet och
Ljusterö... ”
hamnen.se 2020-06-03
”Sjöfartsverket tillsätter
sjöfartsrådgivare
Sjöfartsverket har idag beslutat att utse
Fredrik Backman till sjöfartsrådgivare.
Syftet med den nytillsatta och rådgivande rollen är att medverka i arbetet med
att uppnå regeringens klimatpolitiska
mål... ”
dagensinfrastruktur.se 2020-06-09
”Jättebatterier byts ut
– så blir kanalpråmarna eldrivna
Deras konsortium ska elektrifiera kanaltransporten i Nederländerna. Zero Emission Services mål är att bygga batteridrivna pråmar och ett landsomfattande
nät av kanal-laddstationer. ”
msn.com 2020-06-08
”AI gör Stena hållbart
Stena Line minskade under 2019 sina
koldioxidutsläpp totalt och per transporterat ton ombord på fartygen. AI-assistans och mer energieffektiva fartyg är
några av anledningarna till att rederiet
nu är tio år före den internationella sjöfartens...”
voister.se 2020-06-04

SJÖVÄGEN
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PÅ FÄRJELEDEN

SÄKERHET

Tittartips!
Det finns en välgjord dokumentärserie i sex delar om den fruktansvärda
olyckan på passagerarfärjan Scandinavian Star som inträffade 1990 på väg från
Oslo till Fredrikshamn. Den beskriver
katastrofen men också efterspelet och
olycksorsaken. Du hittar serien på
www.tv4play.se eller på Cmore.

ISM-koden ställer krav på sjösäkerhetsorganisationen

Enklare än någonsin
att hitta reglerna
Rutiner för säkerheten ombord. En DP att ringa om olyckan är framme. En
internrevision som granskar vår verksamhet. Ett avvikelsesystem som följs upp.
Det ger trygghet i jobbet.Kravet för att få bedriva sjölinjetrafik är att rederiet
respekterar regelverket. Du måste inte kunna allt utantill. Men du måste veta var
du hittar det.
ISM-koden, International Safety Management Code (den internationella säkerhetsledningskoden) innebär att besättningen
ombord kan känna sig trygg, även om en
svår situation skulle uppstå.
– Den är vår stöttepelare och riktmärket för att bedriva färjetrafik! säger Kent
Flat som förutom att köra linfärja även
fungerar som internrevisor i rederiet.
Säkerheten måste alltid komma i första
rummet, när vägfärjorna går i trafik.
– Jag skulle önska att vi kunde hålla

Internrevisor Kent Flat. FOTO: LENA NORDLUND
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igång en dialog i rederiet om hur otroligt viktig det här regelsystemet är, att vi
känner till det i stora drag och att vi vet
vart vi ska vända oss för att ta del av det i
detalj, menar Kent. Och han får medhåll
av trafikchef Margus Pöldma:
– För trettio år sedan låg sjöfarten långt
efter exempelvis flyget när det gällde
säkerhetssystem för att undvika allvarliga olyckor. Regelverket kom till av nödvändighet, efter några riktigt allvarliga
olyckor där hundratals människor fick
sätta livet till. Istället för att fokusera på
tekniska lösningar såg man att det saknades rutiner. Det var otydligt med ansvarsfördelningen både ombord och iland. Det
saknades en kommunikationskanal mellan befälhavaren och rederiets högsta
ledning. Det var detta som ISM-koden
ville råda bot på. Idag bedöms Färjerederiet regelbundet genom en granskning
av efterlevnaden av reglerna. Skulle vi
misslyckas stannar färjorna. Då får vi inte
köra en meter till, förklarar Margus.
Det är avgörande att alla medarbetare vet
var ISM-reglerna finns. Det måste vara

Den svåra branden på Scandinavian Star den 7 april 1990 var en av de katastrofer som tvingade fram
ett enhetligt och tydligt regelsystem för sjösäkerheten. FOTO: ARKIVBILD T T

enkelt att göra rätt och det får inte finnas
någon tvekan om vad som gäller. När det
är snabba ryck som gäller ska ingen behöva
tveka.
– Under våren har internrevisorerna
och jag jobbat med att skapa ett centralt
bibliotek med hela systemet samlat på ett
ställe. Ingången till ISM finns i vårt ledningssystem, FLS, allra överst på navigeringslisten, säger Margus.
På samma ställe finns också en kort
presentation av ISM-koden. Dessutom

kommer ett utbildningspaket att tas fram,
som hela rederiet ska ta del av, i samband
med APT-möten framöver.
Nästa steg att även färjornas arbetsrum
ska bli mera ISM-orienterade. Det tillkommer behöver ett liknande färjespecifikt ISM bibliotek med, drift och nödrutiner, fartygsdata och annan färjespecifik
viktig dokumentation. Detta arbete sammanfaller till stor del med övergången till
SharePoint 2019. Arbetet beräknas pågå
under hela 2020.

Trafikchef Margus Pöldma. FOTO: LENA NORDLUND

Vilken typ av regler är det då som ingår i
ISM-koden?
Det är de regler som ger ramarna för att
vi ska kunna jobba professionellt.
Det måste exempelvis finnas ett tydligt och lättillgängligt ledningssystem FLS. Företagets struktur ska beskrivas
och ansvarsfördelningen för olika befattningar. En särskild tyngd läggs vid att
beskriva DP:s roll som utgör länken mellan färjan och rederiledningen (DP står
för Designated Person, ungefär detsamma
som tjänsteman i beredskap). Vid de stora
fartygsolyckor som föregick ISM-reglerna

var det mycket tydligt att just denna
befattning är en nyckelroll.
Befattningsbeskrivningar, drift- och
nödrutiner, underhållsrutiner (AMOS)
och system för egenkontroll ska finnas,
liksom ett avvikelsesystem – det är detsamma som FRAS (Färjerederiets rapportsystem). Dokumentation av verksamheten
ska vara lätt åtkomlig och rederiets interna
revision har uppgiften att se över och verifiera att vi håller oss till regelverket.
Ny certifiering 2022. Färjerederiets tilllsynsmyndighet är Transportstyrelsen och
de genomför årligen en s k audit, en revision, av ISM-reglerna mitt i sommaren.
De certifikat som garanterar efterlevnaden av ISM-koden förnyas vart femte år.
Vår senaste omcertifiering gjordes 2017
och nästa tillfälle blir alltså 2022.
INGRID JARNRYD

Fakta ISM-koden
Syftet med ISM-koden är att förbättra
säkerhetsorganisationen ombord och förhindra förorening av den marina miljön.
Det startade 1986 då brittiska myndigheter 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 Herald 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
fartyg, och 1993 blev ISM-koden färdig.
ISM-koden regleras i SOLAS och är svensk
lag genom EU-direktivet EG 336/2006.
Rederiet erhåller ett certifikat som benämns
Dokument om godkänd säkerhetsorganisation – DSO. Fartyget erhåller ett certifikat
som benämns Certifikat om godkänd säkerhetsorganisation – CSO Certifikaten är bevis på att vi har en godkänd säkerhetsorganisation och utan ett ISM-certifikat får fartyget inte nyttjas till sjöfart.

SJÖVÄGEN
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MODELL

MÅL

Modell

FRAMGÅNGSFAKTORER
• Säker resa

Vision/Uppdrag
Strategisk inriktning
Kritiska framgångsfaktorer
Förhållningssätt
Mål
Handlingsplaner

Processer

• God tillgänglighet
Nöjd kund

Lönsamhet
Resultat

Förhållningssätt

Motiverad
medarbetare

Hållbar miljö

• Komfort, funktionalitet och
service
• Tillförlitlig information
• Kompetenta och engagerade
medarbetare
• Minskad negativ miljöpåverkan
• Optimerad färjedrift och personalstyrka

Organisation

Rederiets utveckling bygger på tre hörnstenar – att vi arbetar enligt en tydlig modell, att vi presenterar realistiska mål och att vi prioriterar våra framgångsfaktorer.

Driv i målen sätter
fart på vår utveckling
Ingen organisation står stilla. Antingen går det sakta men säkert bakåt/utför
– eller så utvecklas organisationen i riktning mot framtiden.
Varje år sätts mål för att utveckla Färjerederiet. Det är rederiets internstyrelse som
beslutar om det, i de stora dragen. Målen
utgår från propellern. Den, tillsammans
med de övergripande målen, utgör rederiets strategiska plan.
Nästa kliv för oss medarbetare är att
bryta ner målen och att formulera aktiviteter som vi kan göra på färjeleder och
avdelningar, så att vi strävar i samma
riktning.
Att göra verkstad av målen är egentligen inte ett jobb för internstyrelsen. De
sätter bara ramarna. Vi som arbetar i
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rederiet leder och styr vår verksamhet
genom att ta vid i nästa skede, när den
strategiska planen är spikad och klar.
Det gör vi i verksamhetsplaneringen och
sedan, genom att utföra de aktiviteter
och arbetsuppgifter som vi har åtagit oss.
Målnedbrytningen är ett sätt att omtolka målen så att de blir nyttiga på vår egen
arbetsplats. De aktiviteter vi planerar gör
det enklare att följa upp och utvärdera
resultatet. Blev det som vi tänkte oss när
vi satte målen? Vad gick bra? Vad blev inte
av? Vilka nya inriktningar kan vi behöva
slå in på? Det är sådana frågor som hjälper oss att följa upp verksamheten och att

gå vidare. Helt enkelt, att vara ett rederi
i rörelse framåt.
Men, tillbaka till de övergripande målen.
De beslutas av internstyrelsen, som jag
nyss skrev. Men de vaskas fram och kläs
i ord av rederiets ledningsgrupp. De jobbar sig igenom en rad olika dokument för
att hitta rätt. Det handlar om att ha koll
på krav och behov i vår egen organisation
men också, att vara uppmärksam på hur
rederiet kan få stöd av vad andra institutioner lyfter fram som viktigt. Ju mer rederiets mål kan överensstämma och stödja
andra viktiga inriktningsdokument i vår

omvärld, desto starkare blir vår riktning.
Det fungerar inte att sticka upp ett finger
och känna vilket håll vinden blåser på.
Rederiets mål måste samspela med andra
viktiga samhällsmål.
Det räcker inte heller att bara förhålla
sig till det närmast kommande året, utan
målen sätts på tre år. Då får vi en medellång strategisk plan som blir stabil, men
som ändå kan revideras och ”skruvas till”
om yttre eller inre förändringar kräver
det.
Färjerederiets strategiska plan 2021–2023
bygger på följande dokument:
– FN:s globala mål, Agenda 30
– Statens transportpolitiska mål,
– Klimatlagen och det klimatpolitiska
ramverket,
– Trafikverkets långsiktiga mål,
– Färjerederiets verksamhetspolicy (våra
övergripande kvalitetsområden),
– Färjerederiets kritiska framgångsfaktorer (huvudsakligen de förmågor som mäts
i Nöjd-kund-index och Medarbetarbarometer),
– Ledningens genomgång (utvärdering av
utfallet i verksamheten)
Att fånga upp varenda målsättning som
kan härledas ur dessa dokument skul-

le förstås leda till en orimligt lång lista.
Erfarenheten från tidigare år är att det är
bättre att välja färre mål som vi verkligen
har en möjlighet att jobba med, än att förta sig med orimliga ambitioner. Men jämförelsen ger en möjlighet att läsa ut själva
riktningen i dokumenten och se till att
den jackar in i de enkla målformuleringar
som ledningen föreslagit. Vår strategi ska
helt enkelt gå hand i hand med FN:s globala mål, med statens miljömål och med
Trafikverkets långsiktiga mål.
Om mål ska vara realistiska, måste
de vara möjliga att mäta. Men att ange
mått i den strategiska planen kan leda
till bekymmer i nästa steg, vid målnedbrytningen. Låt oss säga, att rederiet har
ett övergripande mål att vårt hälsoindex
ska ligga på 100. Hur ska det översättas
till det enskilda distriktet? Rederiets ledning tror mer på, att varje distrikt måste
hitta rätt nivåer och välja rätt aktiviteter
som fångar upp det ni har som mest nytta av att utveckla. Om distriktet i exemplet ovan redan har ett hälsoindex på 110,
kanske fokus behöver läggas på ett annat
utvecklingsområde?
Målnedbrytning och verksamhetsplanering tar vi tag i på allvar efter sommarens högsäsong. Men eftersom målen i
den strategiska planen för de kommande

åren nu ligger klara och dessutom förankrade med våra fackliga företrädare i
arbetstagarorganisationerna, så kommer
de här. Ta en titt!
Frågan till dig lyder: På vilket sätt kan
du och dina arbetskamrater bidra till, att
målen uppnås? Färjerederiet behöver dina
förslag.
Nöjda kunder
– Fortsatt hög kundnöjdhet
– Inga skador på tredje part
– Förbättrad trafikinformation
Lönsamhet och resultat
– Optimerad färjedrift och personalstyrka
– Minska energiförbrukningen
Engagerade medarbetare
– Bättre hälsa och ökad säkerhet
– Arbeta för ständiga förbättringar
– Säkerställa tillgång till rätt kompetens
Hållbar miljö – Vision 45
– Minska utsläppen av CO2
– Minska användningen av miljöfarliga
kemikalier
– Minska utsläppen av NOx och partiklar.
INGRID JARNRYD

SJÖVÄGEN
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Födelsedag för FRAS
Snabbare åtgärder vid avvikelser och digital oljedagbok på gång

Det är ett av våra viktigaste arbetsverktyg och det hjälper till att förbättra rederiet.
För ett år sedan sjösattes FRAS, Färjerederiets rapporteringssystem.
FRAS nås från ledningssystemet FLS,
under rubriken Rapportering i navigeringslisten.
Införandet av FRAS var en nödvändighet. Rederiet hade kravet på sig från
våra certifieringsorgan. Det fanns ett
stort behov av att uppgradera verktyget
och att visa en mer systematisk spårbarhet. Dessutom var utrymmet på servern
nästan fullt. Flera arbetsgrupper var med
och testade FRAS parallellt med att det
byggdes upp, eftersom tidsschemat var
pressat.
Idag sköts förvaltningen av FRAS regelbundet och aktivt. Varje tisdag görs en
avstämning då trafikchef Margus Pöldma,
IT-strateg Michael Sjöblom och sharepointspecialisten Gunnar Lindquist jobbar med förvaltnings- och utvecklingsfrågor ihop med Trafikverkets IT-funktion.
Återkommande dyker det upp nya releaser med rättelser och förbättringar.
Arbetsgruppen rapporterar till styrgruppen för hela ledningssystemet FLS
som från och med maj 2020 leds av Susan
Jonsson Heidrich. Hon rapporterar till

rederichef Erik Froste i egenskap av
systemägare – och till rederiets ledningsgrupp.
FRAS är en pigg ettåring. Det har inte
varit så många barnsjukdomar.
-Den avsevärt största missen var att
inte göra fältet för senaste åtgärdsdatum obligatorisk från början. Detta gav
oss bekymmer i det gamla systemet och
även initialt i FRAS.
-De äldre avvikelserna i FRAS utan
senaste åtgärdsdatum blir tyvärr liggande. Utöver det finns ett större antal avvikelser som har förfallit, utan åtgärd. Detta är inte tillräckligt bra och vi behöver en
funktion som ser till att vi verkligen får ut
åtgärder så att verksamheten successivt
utvecklas och förbättras, säger Margus
Pöldma.

Fakta FRAS
FRAS täcker följande rapporteringar:
n Redovisa händelseavvikelser
n Genomförda egenkontroller
n Genomförda Skydds- och miljöronder
n Genomförda revisioner
n Förbättringsförslag

För närvarande fokuserar arbetsgruppen på att få till en digital oljedagbok,
något som har funnits med på önskelistan
ända från starten för ett år sedan.
INGRID JARNRYD

Något som däremot blivit mycket bättre är
sökbarheten när det gäller egenkontroll.
Nu finns möjlighet till Excelexporter från
i princip samtliga formulär. Och nästa
utvecklingssteg?

Häng med i

FRAMSTEGET i september!
Oj så det har promenerats, joggats
och sprungits i Färjerederiet i juni!
Lite spontant drogs stegtävlingen igång i
all enkelhet – ”vi måste ju ha något som
motiverar oss att röra på oss trots den här
knepiga situationen” som rederichef Erik
Froste uttryckte det. Sagt och gjort, Gunnar Lindqvist fixade ett formulär, Åsa
Boman axlade rollen som tävlingsgeneral
och hela 65 av oss registrerade oss, trots
mycket kort varsel och minimalt med
reklam.
Nu är tävlingen avgjord och de tio främsta stegsamlarna belönas med presentkort.
Samtidigt är alla som var med vinnare för
hälsan, glädjen och rörligheten.
I själva verket var FRAMSTEGET juni
bara en generalrepetition för den nya
stegtävlingen som äger rum 1–30 september! Alla som inte kunde vara med på försommaren får en ny chans.
I september blir det nya vinstchanser.
Det kommer nya kategorier. Inte enbart
den som samlat flest antal steg kan få pris,
utan även uthållighet och individuell förbättring måste lyftas fram. Mer om detta kommer du att få läsa mer om på FLS
startsida.
Åsa Boman fortsätter att administrera
den nya tävlingen, till hösten.

Åsa, varför tycker du att det är viktigt att
tävla med steg?
– För att vi mår bättre när vi rör på oss
mer. Steg är lätt att mäta och alla kan vara
med.
Du hör till de som gått allra mest i juni
– går du lika mycket i vanliga fall eller blir
du triggad av tävlingen?
– Jag gillar verkligen att gå så jag går
mycket annars också, men triggas extra
av tävlingsmomentet.
I rederiet finns många jätteaktiva motionärer
– hur ska man kunna ha en chans mot dem?
– Tror man ska tävla mot sig själv i första hand, men det kan ge lite draghjälp att
jaga någon som ligger inom räckhåll. Det
behöver ju inte vara den som leder.
Hur motiverar du dig själv till rörelse i vardagen?
– Jag mår bättre på alla sätt när jag
rör på mig, så det är drivkraften för mig.
Att vara ute och gå är inte bara motion
utan så mycket mer. Det ger frisk luft,
är avstressande, ger bättre sömn, höjer
immunförsvaret och humöret, så det
känns extra viktigt just nu.
Du kom på det utmärkta namnet FRAMSTEGET på tävlingen – hur tänkte du?
– Jag tänkte på den hälsovinst som ökad
rörelse ger i kombination med att det är en
stegtävling så då blev det Framsteget.

Åsa Boman på rederikontoret är tävlingssamordnare och hon kläckte också det utmärkta namnet
på stegtävlingen.

Vilket är ditt bästa tips för att öka sina steg,
rent allmänt!
– Men en ljudbok eller favoritpod i lurarna
under promenaden så
blir det lyxig
egen tid och
vips så har det
Färjerederiets
gått en timme
stegtävling
också. Och du
FRAMSTEGET
- satsa på bra
häng med på den nya
skor!
INGRID JARNRYD

utmaningen i september.

En liten anekdot från Stegeborg

Antal avvikelser per avvikelsetyp, mars

Vår moderna eldrivna linfärja Elvira har ett styrskåp till elvindan som heter
VAHLE. Jag ser det från styrhytten var gång jag kör.
Och kan en tänka. Erik av Pommern som styrde på Stegeborg i början på
1400-talet tillsatte en illa omtyckt sydeuropeisk hövitsman eller tillsynsman.
Han hette Giovanni Franco, av svenskarna kallad Johan Vale.
Han var grym. Därav uttrycket ”Tvi Vale”.
Lite kul ändå även om inte eldriften är ”tvi” på något sätt. Tvärtom.
Men ändå fantastiskt att ha sitt jobb mitt i en historiebok.

117
67

52
19

Händelseavvikelse

Egenkontrollsavvikelse

Revisionsavvikelse

Så här fördelar sid de inrapporterade avvikelserna i FRAS
under mars 2020.
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EN BETRAKTELSE AV GUNILLA JONSSON,
BEFÄLHAVARE STEGEBORGSLEDEN

Skyddsrondsavvikelse

Grattis FRAS Färjerederiets RapporteringsSystem på ettårsdagen den 20 maj 2020!

Erik av Pommern. FOTO: NATIONALMUSEUM

FOTO: MONTAGE, MOSTPHOTOS .COM
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Nya chefer till Syd
och Holmöleden
Vi välkomnar en ny distriktschef till Syd

och en ny sektionschef till Holmöleden.

Gustav Karlssson
heter vår nya kollega i Syd. Han
kommer senast
från offshorebranschen där
han arbetat som
överstyrman och
vikarierat som
kapten. Gustav har tidigare arbetat inom
yacht, RORO och Gustav Karlsson
tank och har en bred erfarenhet från handelssjöfarten.
– Med positiv attityd och stort engagemang för sitt uppdrag samt genuint
intresse för sina medarbetare tror jag han
kommer passa fint in hos oss i Färjerederiet, säger Ellen Norrgård, operativ chef.

Fridhems varv och verkstäder har många olika tjänster förutom varv.. FOTO: K ASPE T DUDZIK

Både stöd och förbättringsförslag
när Fridhems mätte kundnöjdhet
Fridhems varv & verkstäder har nyligen
fått in resultaten från sin kundundersökning där man frågat oss internt om vad
vi tycker om deras tjänster. Syftet är att
utvärdera vad vi som anlitar Fridhems
internt har för kännedom om, samt vad
vi tycker om den operativa verksamheten. Det var också intressant att få in förbättringsförslag. De man vände sig till
är de som oftast anlitar deras tjänster:
distrikts-/sektions-/operativ-/trafikchef,
distriktstekniker samt de som tillhör teknik och miljö.
– För verksamheten i stort fick vi ett
gott betyg från våra samarbetspartners/
kollegor. 3,78 i snitt av 5 möjliga, säger
Kjell Hermansson, förrådschef Fridhems
som beställt undersökningen.
Kritiken handlar mestadels om att det är
långa avstånd och att det kan finnas brister i återkoppling.
– Avstånden är svåra att göra något
åt i nuvarande organisation där vi finns
bemannade på två ställen. I den mån
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det är möjligt använder vi oss av lokala underentreprenörer. Vi gör det vi kan
med nuvarande ramavtal, säger Kjell.
Vad gäller återkoppling och svarstid
berättar Kjell att man jobbar för att förbättra detta genom att det nu finns en
arbetsledare och en beredningsfunktion,
som går igenom jobbet som ska utföras i
förväg.
– På så sätt får vi in så bra beställningar som möjligt, som vi sedan lägger in i
vårt underhållssystem. Det blir bättre
styrning, och vi arbetar också med att få
en bättre struktur för vår hantering av
ordrar. Återkopplingen blir också bättre
med Jobb & beställningslistan i FLS. Man
kan också få aviseringar från den. Vi jobbar på att förbättra den hela tiden, det är
ett levande dokument.
När det gäller lagerhållning försöker Kjell
och hans kollegor få fram ett internetbaserat system som både Fridhems och
deras samarbetspartners ska kunna jobba i. Det finns restriktioner i AMOS som

gör att Fridhems inte har full tillgång till
detta.
– Vi har också en beredskapstelefon för
att vara tillgängliga även på kvällar och
helger, som kanske inte alla känner till,
säger Kjell.
Utifrån resultaten startas också en
Handlingsplan, där vi kan jobba med förbättringar, både de vi känner till själva,
samt de olika kommentarer och förslag
som inkommit.

VISSTE DU ATT FVV UTFÖR:
- Propeller- och motorrenovering
- Elarbete
- Svetsning och plåtarbete
- Mekanik och hydraulik
- Målningsarbete
- Skylttillverkning
- Konstruktion,ritningar och projektledning
- Inköp
- Lagerhantering
- Framtagande av ramavtal

Carl Rydmarker
är vår nya sektionschef till
Holmön. Han
kommer senast
från EUKOR där
han arbetat med
vessel operations
(fartygsoperatör)
och innan det
som överstyrman
på kryssningsre- Carl Rydmarker
derier.
– Jag tror att Carl kommer att bli en
tillgång för oss med sin blandade erfarenhet från passagerartrafik kombinerat
med arbetet från rederi/operatörssidan
och med stort intresse för ledarskap och
människor! menar Ellen.
Planerat tillträde för båda två är under juli
månad. De kommer få en Covid-19-anpassad kortare introduktion inför tillträde
och högsommar samt en ”riktig” introduktion som följer under sensommaren.

Mathilda sommarjobbar som matros/motorman på Skanssundselden. Foto: Xxx Xxxxxxxxxx

Sommarjobb som inkörsport
Mathilda Wilhelmsson sommarjobbar
som matros/motorman på Skanssundsleden. Hon började jobba som matros
redan som 16-åring, då på båtar i Stockholms skärgård och i yachtbranschen.
2014 började hon studera till skärgårdskapten och sedan examen 2016 har hon
jobbat som kapten/befälhavare i Stockholms skärgård.
– Jag sökte sommarjobb som matros/
motorman på Färjerederiet för att det
blivit mindre körningar i mitt gamla
jobb som kapten. Men jag ser det som
en inkörningsport till att arbeta som
befälhavare inom Färjerederiet på sikt.
Jag har behörigheten men vill lära kän-

na båtarna och få erfarenhet genom att
jobba på däck.
Att jobba som matros/motorman skiljer
sig förstås från att vara befälhavare.
– Det är mycket mer fysiskt men också
mer avslappnat än att vara kapten. Även
arbetsmiljön på vägfärjorna är annorlunda. Jag trivs, det är väldigt trevligt
med bra arbetskamrater och det känns
tryggt, allt fungerar och det är en angenäm arbetsplats, säger Mathilda.
Hon har sommarjobb fram till sista
augusti och sedan hoppas hon på att det
ska bli en öppning så hon kan fortsätta
inom Färjerederiet.

PENSIONÄRER

GRATTIS!

AUGUSTI
Jan Svanberg,
befälhavare fri, Gullmarsleden
Peter Karlsson Kävrestad,
distriktstekniker, Vaxholmsleden

Lars-Ture Larsson, Nautisk IT-tekniker, IT
60 år 16 augusti
Christer Ljungberg, Distriktstekniker,
Gullmarsleden
60 år 13 september
Maria Selin, HR-partner, HR
50 år 6 augusti
Mikael Olsson, Befälhavare fri,
Gullmarsleden
50 år 27 september

TILLSVIDAREANSTÄLLDA
JUNI
Peter Cederfalk, befälhavare lin,
Ängöleden
AUGUSTI
Lisen Sundh, motorman/matros,
Furusundsleden

SJÖVÄGEN
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