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Har du någonsin hört en sjöman vissla om-
bord? Nej, jag tänkte väl det. Enligt sjömans-
skrock från förr lockar det fram storm och 
oväder.

Det finns många egendomliga föreställ-
ningar som härstammar från livet till sjöss. 
För en ung man för hundrafemtio år sedan 
var alternativen till utkomst inte många. 
Många sjömän var ursprungligen enkla 
bondpojkar, knappt läs- och skrivkunniga.  
De hade att välja mellan att bli drängar eller 
gå till sjöss. Att lämna de gamla hjulspåren 
och ge sig ut i världen på ett stort fartyg, var 
ett äventyr och ett sätt att undgå hembyns 
sociala normer. Ombord mötte de ett hårt liv 
med tuffa regler och ett förhållningssätt med 
inslag av vidskepelse. Detta formade en sär-
skild kultur och ett normsystem som skiljde 
ut sjömän från landkrabbor. 

Om man inte vet, så tror man. Där kun-
skapen saknades kom vidskepelse in. Många 
gånger påverkades det av religion eller för-
domar.

Dåtidens segelfartyg var en tuff arbets-
miljö och det gällde att uthärda hårt arbete, 
stora risker, sjukdomar och sömnbrist. Allt 
som avvek från det normala ombord, trodde 
man gav otur. Liksom på landbacken trod-
de många att det fanns ett speciellt osynligt 
skeppsrå ombord, som hjälpte till i arbetet 
men som också kunde ställa till med förtret 
för den som inte uppträdde sjömansmässigt. 

För en sjöman finns havet och vindarna 
hela tiden närvarande i ens medvetande. Sjö-
mansskrock gav en viss trygghet i tillvaron. 
Hur vindarna och vädret kom och gick var 
inte någon självklarhet. Därför förklarades 
läget ombord ofta med ”tur” eller ”otur” för 
skeppet eller besättningen, snarare än skick-
lighet. Livet till sjöss innebar en kamp med 
naturen och gav samtidigt en känsla av frihet 
och människans litenhet i tillvaron.

Idag har jobbet till sjöss helt andra premis-
ser. Dåtidens skrock har bytts ut mot rederi-
ets värdeord, som ska hjälpa oss att skapa en 
inkluderande företagskultur där vi bemöter 
varandra fördomsfritt och med respekt. 

INGRID JARNRYD

HEMSÖLEDEN 
FIXADE BULLER

INTERNTIDNING FÖR OSS SOM ARBETAR I FÄRJEREDERIET                        

En effektiv och enkel vattenspolning var lösningen

Om man putsar skeppsklockan lämnar lyckan båten, enligt gammalt skrock. FOTO:K ASPER DUDZIK
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Över 1 000 verksamhetskritiska reservdelar  
kan beställas direkt från Fridhems Varv och Verkstäder.

Fakta  Sjömansskrock från förr
n Man skall passa sig för att vissla ute 
på sjön, man framkallar storm.
n Putsa aldrig skeppsklockan. Då lämnar 
lyckan båten. 
n Ta aldrig med blommor i båten.
n Gör inga vändresor (om du lämnat 
hamnen och glömt något på land betyder 
det otur att vända tillbaka).
n Låt aldrig en kärring gå över trålen.
n Nämn aldrig ordet präst - det heter 
svartkappa.
n Varje gång du tänder en cigarrett på 
ett ljus, dör en sjöman.
n Ett skepps namn bör ha sju bokstäver, 
då går det väl på de sju haven.

n Segla aldrig ut på en fredag, det ger 
otur. (Fredag var den dag då Jesus korsfäs-
telses och då höll dessutom häxorna vecko-
möte.)
n Segla gärna ut på en söndag.
n En mås som håller en rak och tydlig 
kurs till havs, flyger för att hämta en sjö-
mans själ.
n För att få medvind ska man kasta en 
slant i sjön.

Källor: Marika Rosenström: Med hajfena runt 
Kap Horn – sjömansskrock ombord, Folkmun från 
Bohuskusten, Rute båtklubb, Fårösund, Ung fakta 
AB 2019

PLANERING AV LINFÄRJA
på Blidöleden  

DIGITALA MÖTEN
är numera vardag

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

INNEHÅLL

BULLERPROBLEM PÅ HEMSÖ

Sommaren, ledigheten och värmen 
försvann och hösten är här i stället. 
Jag tycker om hösten, klar luft, lagom 
temperatur och mycket färger. Mörk-
ret hade jag dock klarat mig utan. Det 
mörknar redan klockan åtta där jag 
bor, dags att ladda pannlampan för 
kvällsturer i skogen.

Med hösten startar även verksam-
hetsplanering, VP, inför nästa år. In-
vesteringar, ombyggnader, varvsbe-
sök, utbildningar och mycket annat ska 
planeras. Måldelningsarbetet är en del 
av detta. Trafikverket har sina mål. Vi 
på Färjerederiet har våra mål för vår 
verksamhet och i måldelningsarbetet 
är det dags för dig att ta fram era mål. 
Här har varje led, verksamhet, varvs-

enhet möjlig-
het att välja mål 
som ska arbetas 
med under näs-
ta år.

Det blir inga 
konferensan-

läggningar i år. Alla möten konverteras 
till digitala. Det blir annorlunda, kanske 
lite tråkigare, men som Folkhälsomyn-
digheten rekommenderar reser vi bara 
när vi måste.

Pandemin har skyndat på digitalise-
ringen av vår möteskultur, mera Skype 
och mindre fysiska möten. Vi ser digi-
taliseringen överallt i våra telefoner, på 
FLS och sociala plattformar vi besöker. 
Alldeles säkert kommer det att fortsät-
ta förändras i framtiden. Det upplevs 
som svårt och kanske skrämmande 
för några. Men som alltid i livet hand-
lar det om att våga testa och öva. För 
ett tag sedan var det kontanter som 
gällde, och vi betalade räkningar med 
avier som vi fick med posten. Nume-
ra swischar vi även när vi köper fika på 
barnens träning och betalar räkningar i 
mobilen eller datorn utan att reflektera 
över det. 

Jag uppmanar alla till att bejaka och 
testa även i arbetslivet. Vi har alla ett 
eget ansvar för att ta del av samhälls-
förändringar.

Björn Månsdahl.  
FOTO: K ASPER DUDZIK

 4 Linfärja planeras på Blidöleden

 5 Vi blir mer digitala-ändrat arbetssätt i  
  pandemins spår

 6 Sjöloggen Nya löner betalas ut 2021, Sköna-
re miljö utan rökning mm
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Förändring  
i luften 

SJÖVÄGEN ÄR TRAFIKVERKET FÄRJEREDERIETS INTERNTIDNING 
”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Färjerederiets vision. Pålitliga, engagerade, mo-
diga och affärsmässiga är våra värderingar. Ansvarig utgivare: Erik Froste. Redaktör: Lena Nord-
lund Medverkande i detta nummer: Jarl Andreasson, Pontus Abrahamsson, Jim Löfgren, Annica 
Gustafsson, Kasper Dudzik. Design och layout: Form och event, Trafikverket. Tryck: BrandFactory. 
Omslagsbild: Hemsöleden Foto: Kasper Dudzik. Mejla sjovagen@trafikverket.se. Sjövägen skickas 
till dig som är anställd i Färjerederiet. ISSN: 2001-4503

 

ERIK FROSTE

”För första gången fick 
vi noll avvikelser och 
observationer.” Vattenspolning löser

Mattias Bergsten, varvschef.  
FOTO: K ASPER DUDZIK
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Bullerproblem vid våra färjeleder är 
något som vi är bekanta med. På  
Hemsöleden har man hittat på en både 
miljövänlig och ekonomisk lösning.
Där installeras ett testsystem för vatten-
spolning av betongramperna som ska för-
hindra de missljud som uppstår då färjans 
ramp vid tillägg läggs ner mot underlaget.

Detta arbete har initierats av Harry 
Reinikka, sektionschef på Hemsöleden, 
och Jim Löfgren, rederiingenjör, har 
ritat upp ett system med produkter som 
finns på marknaden – i detta fall produk-

ter från Gardena, vilket gör att materia-
let är lätt att få tag på vid underhåll etc.

Tillsammans med Thomas, ägaren på E4 
Motor AB, har de installerat detta bevatt-

ningssystem på 
Hemsösidans fär-
jeläge för linfär-
jan. Utrustningen 
består av en pump 
som tar sjövatten 
och sedan trycker 
ut vattnet genom 

sex stycken vattenspridare, tre per sida 

om läget, som då vattenbegjuter ytan på 
färjeläget. Det är när klaffen anläggs mot 
stålprofilerna som är ingjutna i lägets 
betong som ett gnisslande ljud uppstår. 

– Detta ljud har öborna klagat högljutt 
på, och nu har vi äntligen fått fram en 
förhållandevis enkel och kostnadseffek-
tiv lösning för denna typ av färjelägen, 
säger Jim Löfgren. Vid vårt slutliga test 
på färjeleden så kunde det glatt konsta-
teras att det enda oljud som uppstod vid 
anlägget, var ett hasande, men helt utan 
det störande gnisslet.

”Vi ser digi- 
taliseringen 
över allt  
–våga testa”

10
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”Nu har vi änt-
ligen fått fått 
fram en kost-
nadseffektiv  
lösning”

Margus Pöldma
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VI I REDERIET

Digitala möten, färre resor och dis-
tansfika. Coronakrisen har förändrat 
arbetslivet för många och även fram-
tidens arbetsliv kommer se annorlun-
da ut spår forskare och trendspanare.

– Coronakrisen har knuffat oss femton år 
fram i tiden på två månader, säger Maria 
Norbäck som forskar vid Handelshög-
skolan i Göteborg i en intervju i Sveriges 
Radio. Medan personer med samhälls- 
viktiga yrken fortfarande går till jobbet 
kommer kontorsarbetarna jobba allt mer 
digitalt och på distans.

Sedan mars har analysföretaget Kai-
ros Future varje vecka tagit tempen på 
företag och organisationer. I sin ”coro-
nakrisbarometer” har de till cirka 8 000 
personer ställt frågan vilket huvudscena-
rio organisationer för närvarande arbetar 
utifrån.

Helén Malmberg är framtidsstrateg på 
Kairos Future och senior konsult. Våren 
har krävt helt nya färdigheter, och hon 
har liksom sina kollegor ”tvingats bli fena 
på digitala möten och verktyg”, som hon 
själv säger i en intervju med EGN (Execu-
tives’ Global Network).

Hon menar att det ändå är fantastiskt 

Björn Månsdahl, sektionschef Inland, var en av 70 deltagare i höstkonferensen som i år var digital. De digi-
tala mötena har tagit fart i och med pandemin och kommer säkert innebära en stor förändring även efter.

Ändrat arbetssätt  
i pandemins spår

hur bra det har gått att ställa om och att 
arbeta utifrån flera nya verktyg. Man kan 
skapa en god atmosfär, närvaro och ett 
effektivt arbetsklimat om man lär sig att 
använda dessa på rätt sätt och tar fram 
vissa ”spelregler” för olika sorters möten.

Tegnell uppmanade den 30 juli arbets-
givare att vara vaksamma över en ökad 
psykisk ohälsa med hemmakontor. Det 
märks även i den krisbarometer som Kairo 
Futures gjorde fem månader in i pande-
min. Helén Malmberg berättar att vissa 
vittnar om en växande psykisk ohälsa till 
följd av vårens minskade fysiska arbets-
tid, detta i kombination med att det för 
många är tuffare att avgränsa fritid och 
arbetstid i hemmamiljön.

– Människan kommer alltid att behöva 
den mänskliga kontakten, inte minst 
för samhörighet och kreativitet. Så det 
fysiska mötet kommer aldrig att kunna 
ersättas fullt ut, däremot kommer det att 
omformas, menar hon.

Höstens och framtidens möten tror fram-
tidsstrategerna kommer bli en boom av 
videokonferenser och färre telefonsam-
tal då vi har blivit allt mer medvetna om 
vikten av att se varandra och kunna läsa 
varandras kroppsspråk. Syftet i mötet har 
blivit ännu viktigare under våren.  

Vi har också blivit allt effektivare, då 
mycket arbete präglas av leveranser och 
avstämningar snarare än spontana dis-
kussioner. 

Helén Malmberg menar att vi förmod-
ligen kommer se en utveckling mot lite 
mer spontana onlinemöten och ännu mer 
effektivitet i det fysiska mötet. Men det 
fysiska mötet är fortfarande oersättligt 
ur flera aspekter.  Hon menar också att 
det fortsatt blir allt viktigare med flexibi-
litet och det personliga ständiga läran-
det. Tydligt är att ledare behöver vara allt 
flinkare vid datorn. Nya hjälpmedel dyker 
ständigt upp och det gäller att inte vara 
rädd för att testa nytt och utmana sina 
gamla färdigheter.

På Färjerederiet har vi också lärt oss att 
hålla Skype- och andra digitala möten i 
stället för att ses fysiskt. Nyligen genom-
fördes den första höstkonferensen digi-
talt. Över 70 deltagare var med och det 
flöt på fint. Även om de flesta saknade det 
fysiska mötet, samvaron med kollegor 
över lunch och fika så gjorde uppdelning-
en i mindre grupper om max sex personer 
att alla fick chansen att prata med varan-
dra i grupparbetet.

– Det var otroligt bra uppstyrt med korta 
och tydliga inslag och sedan att vi hade 
separata rum för gruppdiskussion. Även 
mentometerfunktionen var ett trevligt 
inslag. Det har jag varit med om förr men 
det är ett bra verktyg när man vill få input 
från många. Vi skapade ordmoln tillsam-
mans som snabbt gav smakprov på vad folk 
tyckte i olika frågor. Det har inte gått lika 
bra när vi har hållit digitala arbetsplat-
sträffar, APT, men det handlar både om 
ovana och att få teknik att fungera, säger 
Björn Månsdahl, sektionschef Inland. 

LENA NORDLUND

Tips digitala möten
På intranätet kan du hitta både tekniska 

 tips för digitala möten och för hur man får en 
mer social prägel på mötet. Ett tips är att använda 

 kameran så man ser varandra och kan läsa av 
mimik och kroppsspråk, samt ha regelbundna 
arbetsmöten. Inled gärna arbetsmöten med  

en kort ”incheckning” hur alla har det.  
Dela även positiva saker. Skratta 

 tillsammans går att göra  
även över Skype.
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Start- och stopp för vattenbegjutnings-
sekvensen:

I dagsläget är pumpen behäftad med 
en mobil app-funktion, där man via en 
mobil eller läsplatta kan styra start- och 
stoppsekvensen. Bevattningssystemet 
ska utrustas med en helt egen styrdosa 
(fjärrkontroll).Tanken är att man startar 
bevattningen cirka två minuter innan till-
läggning mot färjeläget sker, och att sys-
temet stänger ner senast innan färjans 
klaff anlägger färjeläget.

– Just denna  variant är en testpilot så 
vattenledningar etcetera är inte en slutlig 
installation, utan vi kommer montera 
skyddsplåtar för dessa och även göra en 
skötselanvisning, då systemet vinter-
tid inte är i bruk. Spridarna är av ”Pop-
Up” funktion vid trycksättning, vilket är 
en förutsättning, då färjans klaff annars 
skulle riva sönder dem. Detsamma gäller 
även vintertid vid snöröjning etc, säger 
Jim. 

Fakta  Hemsöleden

Hemsöleden går mellan Strinningen på 
fastlandet och Hemsön, norr om Härnösand 
vid Höga kusten i Västernorrlands län. Färje- 
ledens längd är 540 meter och överfarts- 
tiden är fyra minuter. 

I somras avslutade Trafikverket en åt-
gärdsvalsstudie för Hemsöleden. Förslaget 
presenteras i en kortfilm och i en skriven 
rapport. Man tog fram åtta paket med olika 
åtgärdsförslag inom tillgänglighet, service, 
information mm.  Man har också föresla-

git en fördjupad utredning om en bro, men 
dit är det långt kvar om det överhuvudtaget 
är möjligt, säger kommunens representant 
i filmen. Trafikverket och kommunen hade 
egentligen tänkt presentera studien vid ett 
offentligt möte men på grund av corona-
pandemin har man tänkt om. Istället pre-
senteras slutsatserna på en fem minuter 
lång film som du kan se på Färjerederiets 
externa webb på Hemsöledens sida.

Med hjälp av vattenspolning från sjön har man löst bullerproblem på Hemsöleden. Spridarna är av pop-up 
funktion så att inte färjans klaff kan riva sönder dem. FOTO: JIM LÖFGREN

Nu är planeringen i full gång inför att 
det ska bli linfärja på Blidöleden i Stock-
holms skärgård som går mellan Lars-
hamn på Yxlan och Norrsund på Blidö. 
Vi planerar att bygga två nya färjelägen 
för lingående färja. I området finns två 
färjelägen för frigående färja som ska 
vara i drift under hela byggtiden.

Larshamn på Yxlan
Vi bygger ett nytt färjeläge vid nuvaran-
de reservfärjeläge och behåller nuva-
rande ordinarie färjeläge som framtida 
reservfärjeläge, och använder det också 
för att trafikera färjeleden under bygg-
tiden.

Norrsund på Blidö
Ett nytt färjeläge byggs vid nuvarande 
reservfärjeläge, i anslutning till ångbåts-
bryggan, behåller nuvarande ordinarie 
färjeläge som framtida reservfärjeläge, 
och använder det också för att trafikera 
färjeleden under byggtiden.

– Digitalt informationssamråd har nu 
genomförts på grund av Coronapande-
min och olika intressenter har haft möj-
lighet att lämna sina första synpunkter 
på en etablering av framtida linfärja för 
Blidö leden, säger Peter Sundahl projek-
tedare teknik, Färjerederiet.
Fastställelse av byggplanen sker 2020–
2024. Bygget beräknas starta tidigast 
hösten 2024. 

Nyttan med projektet:
Minskade koldioxidutsläpp leder till en 
minskad växthuseffekt.
Hållbar och förnybar energi bidrar till 
hållbara städer och samhälle.

Minskat buller leder till bättre hälsa 
och ett större välbefinnande.  

Planering nya  
färjelägen Blidö 

Läs mer på
trafikverket.se

Det kommer byggas nya färjelägen på Blidöle-
den då det ska bli linfärja på leden. Bygget star-
tar tidigast hösten 2024. FOTO: K ASPER DUDZIK



6 SJÖVÄGEN   SJÖVÄGEN 7

  De allra flesta avstår. Nu är det dess- 
utom knivigare än någonsin att röka på job-
bet, eftersom riksdagen har beslutat om en 
lag som begränsar rökning i offentliga mil-
jöer. 

Vi får inte röka vid entréer till lokaler som 
allmänheten har tillträde till, exempelvis 
statliga myndigheter. Inte heller är det till-
låtet att röka i utomhusområden i anslutning 
till kollektiva färdmedel. Utan undantag. Så 
står det i lagen.

Det betyder att du som röker måste se till 
att du inte gör det där du är synlig för resande 
med vägfärjan. Det bästa är förstås att inte 
röka alls, på din arbetsplats. 

Det är rekommendationen från rederiet. 

Rök inte på jobbet. Då undviker du krångliga 
bedömningsfrågor i det fall någon påpekar 
att rederiet inte följer lagen. 

Vill du ha hjälp att sluta röka helt och hållet? 
Det går alldeles utmärkt och det finns bra 
stöd att få. Du kan anmäla dig till en kurs i 
rökavvänjning och bekosta detta med frisk-
vårdsbidraget. Det kan också finnas en möj-
lighet att ta stöd av Previa, i 
samband med friskvård. Tala 
med din chef! 

Nya löner  
utbetalas 2021

  Årets löneförhandlingar påverkas 
av pandemin. Det betyder att löne-
revisionsprocessen i Trafikverket för-
senas. 

Givetvis ska arbetsgivaren och de 
fackliga organisationerna även i år ge-
nomföra lönerevisionen. Men målsätt-
ningen om utbetalning av nya löner i 
oktober, kommer inte att hålla.

Den nya målsättningen är att de nya 
lönerna för medlemmar i Saco och för 
de oorganiserade, utbetalas i februari 
eller mars 2021. De nya lönerna kom-
mer att gälla från och med 1 oktober 
2020 och utbetalas tillsammans med 
retroaktiv lön från och med samma 
datum. När det gäller medlemmar i 
OFR/ST och SEKO måste man först av-
vakta att det tecknas centrala kollek-
tivavtal på statens område, vilket för-
hoppningsvis kan göras i november. 
Nuvarande avtal förlängs tills de cen-
trala avtalen är klara och därefter påbör-
jas processen med lönesättande samtal 
och kollektiva förhandlingar på det loka-
la planet. Här finns ännu ingen prognos 
för utbetalning av de nya lönerna.

Nya omständigheter kan påverka 
Trafikverkets löneförhandlingar, men 
så här ser det ut just nut. 

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  Sjöfartsverket har beslutat att utse 
Fredrik Backman till sjöfartsrådgivare. Syftet 
med den rådgivande rollen är att medverka 
i arbetet med att uppnå regeringens klimat-
politiska mål. Detta genom att underlätta för 
företag att ställa om från land- till sjötran-
sporter.

– Det är i sammanhanget viktigt att kom-
ma ihåg att ett enda normalstort fartyg på 
Östersjön kan ersätta hela 500 lastbilar. 
Men också att sjöfarten till skillnad från både 
det svenska väg- och järnvägsnätet inte lider 
av någon kapacitetsbrist, säger den nytillsat-
ta Sjöfartsrådgivaren Fredrik Backman.

Idag svarar de svenska inrikestransporterna 
för nästan en tredjedel av Sveriges totala 
utsläpp av växthusgaser. Därför har Sveri-
ges riksdag sen tidigare fattat beslut om att 
klimatutsläppen från alla transporter i Sve-
rige ska minska med 70 procent till år 2030, 
jämfört med 2010. Samtidigt visar tidigare 
beräkningar från Trafikverket att mängden 
gods kommer öka med 65 procent fram till 
år 2040.

Fredrik Backman, som själv är sjökapten 
i grunden, är chef för Sjöfartsverkets rederi 
och har mångårig erfarenhet inom sjöfarts-
branschen. 

Skönare miljö  
vid färjan utan rökning

”Då står Isöfärjan stilla  
– ska byggas om för att bli mer miljövänlig 
Isöfärjan kommer stå still under några 
timmar för att byggas om. 
Det skriver Trafikverket i ett pressmed-
delande.” 
ltz.se 2020-09-08

”Munskydd på Danmarksfärjorna 
Stena Line inför krav på att bära mun-
skydd på samtliga färjor från Sverige till 
Danmark.”
dagensinfrastruktur.se 2020-09-07 

”Bofasta kräver förtur med färjan året runt 
Fåröborna har tröttnat på att förturen 
med färjan upphör redan 15 augusti. 
Turistsäsongen fortsätter och bofasta 
tvingas köa till färjan – nu begär de förtur 
året runt.”
helagotland.se 2020-09-07 

”Äntligen ska Neptunus  
tillbaka till Gullmarn 
Snart kommer vägfärjan Neptunus till-
baka till Gullmarn för att sättas in i trafik 
mellan Finnsbo och Skår. 

– Vi planerar för att hämta hem Nep-
tunus i mitten av september från varvet  
i Landskrona, säger Henrietta Johans-
son, distriktschef Norra Bohuslän vid 
Trafikverket, Färjerederiet.”
lysekilsposten.se 2020-08-28 

”Corona krossade dansk färjesäsong 
Antalet passagerare på danska utrikes-
färjor till Tyskland, Sverige och Norge 
halverades under den viktiga sommar-
säsongen jämfört med samma period 
förra året.”
aftonbladet.se 2020-09-06 

”Snart avgång för den nya superfärjan  
Snart bär det av över havet 

– premiärfesten för superfärjan mellan 
Ystad och Sassnitz närmar sig. I tors-
dags anlände katamaranen till Tyskland. 
Från Skåne till Tyskland på två och en 
halv timme med den prisbelönta färjan 
Skane Jet.”
Kvällsposten 2020-09-06 

”Första tunneln under Mälaren klar 
Anläggning: Den första av de tre tunnlarna 
under Mälaren i projektet E4 Förbifart 
Stockholm är nu färdigställd. Tunneln 
går mellan Sätra varv och Kungshatt.”
maskinentreprenoren.se 2020-08-28

  Trafikchef Margus Pöldma rapporterar från 
Transportstyrelsens ISM-besiktning av rederiet, 
som genomfördes i Vaxholm den 7 juli:

Det var en historisk audit såtillvida att vi för 
första gången erhöll noll avvikelser och obser-
vationer. Min bedömning är att tre orsaker bi-
drog till detta. Först omställningen i FLS med 
en tydlig ISM-inriktning, sedan rapporten och 
analysen om Capellas haveri hösten 2019 och 
slutligen att internrevisionen lyckats pricka in 
samtliga avvikelser som Transportstyrelsen 
identifierat. Godkännandet av vår säkerhets- 
organisation är giltigt till den 26 juli 2021.
Den röda tråden vid mötet var befälhavarrollen 
och befälhavarens ansvar enligt Sjölagen. Fär-
jerederiet fick några förbättringsförslag som vi 
kommer att jobba vidare med fram till nästa års Ett enda normalstort fartyg på Östersjön kan ersätta hela 500 lastbilar. FOTO: KERSTIN ERICSSON

ISM - Noll avvikelser  
och observationer

Sjöfartsrådgivare ska hjälpa 
företag att välja sjövägen

AVVAKTA MED ATT TA BORT  
KAKOR (COOKIES) PÅ DATORN

  På Trafikverkets intranät finns en ny-
het om ett beslut som innebär att varje med-
arbetare behöver rensa och ta bort kakor 
(cookies) som lagras när vi surfar på våra 
datorer.  Det står att beslutet berör alla med-
arbetare som har en tjänstedator. Men vi på 
Färjerederiet ska avvakta med att göra detta. 
Färja IT har inlett en dialog med Trafikverket 
IKT om att hitta en lösning för våra datorer 
som automatiserar detta förfarande. 

FORSKNING NYA BRÄNSLEN  
INOM SJÖFART

  Trafikverket deltar i en nordisk forsknings- 
utlysning om nya bränslen inom sjöfarten

Fram till den 28 oktober går det att söka 
forskningsmedel i en gemensam nordisk ut-
lysning inom sjöfartsområdet. Trafikverket bi-
drar med 5 miljoner kronor som är avsedda för 
svenska forskare och företag. Trafikverket har 
sedan förra året i uppdrag att finansiera forsk-
ning och innovation inom sjöfartsområdet med 
100 miljoner kronor om året. 

– För att få finansiering krävs deltagare från 
minst två nordiska länder, varav ett universitet 
eller en högskola, samt ett företag.

– Ambitionen är att den nya tekniken snabbt ska 
testas av branschen, därför ställs kravet på delta-
gande från minst ett företag, förklarar Rein Jüriado, 
ordförande i sjöfartsportföljens styrelse. 

NY INKÖPSPROCESS  
FÖR FÄRJEREDERIET

  Som ett led i arbetet med att ”göra det 
lätt att göra rätt” vid inköp har vi tagit fram 
en ny inköpsprocess för Färjerederiet.
Vi har förenklat själva processkartan, kopp-
lat förtydligande dokument till de olika 
 aktiviteterna och kompletterat med en  
underliggande process som beskriver upp-
handlingsarbetet.
Den nya processkartan hittar du i FLS via  
fliken Arbetssätt. 

10 679 844
steg registrerades i första 

omgången av Färjerederiets 
stegtävling Framsteget som 

pågick 1–21 juni.

bedömning. Det handlar bland annat om att 
skriva avvikelser och rapportera incidenter, 
att känna till säkerhetsdokumentation och 
avvikelser knutna till säkerheten ombord och 
att hålla god kvalitet på DoE-utbildningen för 
nya medarbetare. 

För första gången fick vi noll avvikelser och obser-
vationer, säger trafikchef Margus Pöldma.
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Våra resande ska  
slippa störas av  
rökning i färjeläget. 
FOTO: MOSTPHOTOS.COM 

Kakor är gott, men du 
behöver inte ta bort 
några från din dator 
ännu.

BÄTTRE KÖRA PÅ EL ÄN  
HVO VISAR RAPPORT

  Jonny Johansson, driftledare vid 
Trafikledning i Stockholm, har vid si-
dan av arbetet läst en kurs i Resursef-
fektiv Energianvändning vid Högsko-
lan Kristianstad. 

Titeln på rapporten är ”Miljöanpas-
sad färjetrafik, Alternativa drivmedel 
för Gullmarsleden”.

Slutsatsen i rapporten är att även 
om man inkluderar en livscykelanalys 
av batterierna så är det bättre ur kol-
dioxidperspektiv att köra på el än på 
HVO, som han dessutom konstaterar 
är en bristvara. 

FOTO: MOSTPHOTOS.COM

FOTO: MOSTPHOTOS.COM
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Fakta  Oaxenleden

Leden är ca 550 meter lång och man kör 
halvtimmesturer morgon och kväll. Däre-
mellan 1 timmesturer. 
En tur fram och tillbaka tar ca 12 minuter  
inklusive lossning och lastning på fastlands-
sidan.

PÅ FÄRJELEDEN PÅ FÄRJELEDEN

Jarl Andreasson skriver om när Oaxen-
leden byggde om sin vägfärja till batteri-
drift och det studiebesök som gjordes där 
för en tid sedan. Oaxen är en ö i Stock-
holms södra skärgård som trafikeras av en 
vägfärja från Mörkö.

Kjell Strandberg, medlem i styrelsen för 
Oaxens vägförening, kontaktade mig för 
ca två år sedan för att de ville bygga om 
sin färja till batteridrift.

Kjell var nere på västkusten för att titta 
på våra vägfärjor Maj och Malin som för-
setts med eldrift via elkabel och få idéer 
därifrån. Styrelsen för vägföreningen 
beslutade att genomföra ombyggnaden 
och efter ett möte med Trafikverket i 
Solna där jag och Peter Sundahl, rederi-
ingenjör, deltog som sakkunniga fick väg-
föreningen ett bidrag av Trafikverket för 

Ny batteridrift på Oaxen  
med inspiration från Färjerederiet

ombyggnaden. Nu gjorde vi ett besök för 
att se och höra hur det fungerar och om 
besättning är nöjd.

Personalen är mycket nöjda med färjan 
även om det varit en del mindre problem 
i början.

Elektrifieringen genomfördes genom att 
komplettera det befintliga hydrauldrivna 
systemet med en eldriven hydraulpump.

Från bryggan kan man koppla om så 
att man antingen driver färjan med el 
från batterierna via den elektriskt drivna 
hydraulpumpen eller från hydraulpum-
pen som drivs av en dieselmotor.

Efter att ha räknat ut effektbehovet via 
bränsleförbrukningen installerades en 
batterigrupp på 86 kWh. Teoretiskt var 
det uträknat att färjan på en färd tur och 
retur skulle förbruka ca 5 kW men det 
visade sig att man  vid gynnsamma för-
hållanden förbrukar endast drygt 2 kW.

Efter konsultation med bland andra 
transportstyrelsen bestämdes att batte-
rierna inte behövde vara av marin stan-
dard och genom att upprätta en risk- 
analys fick man detta godkänt av trans-
portstyrelsen. Kostnaden blev avsevärt 
lägre än om man köpt batterier av marin 
standard. 

Batterierna är placerade under däck och 
batterirummet är försett med en fläkt för 
luftväxling och ett brandsläckningssys-
tem. Detta kan man aktivera antingen-
från styrhytten eller så aktiveras det auto-
matiskt. 

Man har i riskanalysen menat att detta 
system kan hålla en batteribrand stången 
tills man når land och räddningstjänsten 
kan ta över släckningsarbetet. Om Färje-
rederiet bygger en liknande drift skulle 
man kunna lägga till ett sista steg i släck-
ningsförfarandet genom att pumpa havs-
vatten genom batterirummet.

Laddningen sköter man genom att det pla-
cerats en ”laddstolpe” med två uttag på 
rampen och i land hänger två laddkablar 
av lastbilstyp.  

JARL ANDREASSON

Klaffhydrauliken på både Marie och Göta 
krånglade samtidigt. Det resulterade i att 
rampen på färjeläget drogs ned i havet av 
färjan när de skulle starta resan tillbaka. 
Detta var på fredag kväll och på lördag-
mornarna är det stor anstormning av folk 
som vill ut till öarna.  Nu gällde det att 
hitta ett sätt att lösa problemet för att inte 
behöva ställa in färjeturer och därmed 
orsaka trafikkaos.

Snabb insats från personalen  
hindrade trafikkaos på Hönöleden

Christer Malmborg som vikarierar som 
distriktschef på Hönöleden, började ringa 
runt efter hjälp. Distriktstekniker Patrick 
Tollesby kom direkt med sin fritidsbåt. 
Han hade semester och varit och badat 
med familjen. Nu kom han och hjälpte 
till från 18 på kvällen till tre på natten. 
De ringde även in Pontus Abrahamsson, 
motorman/matros och mycket tekniskt 
kunnig som fixade färjeläget.  Patrick 
beställde kranbil och dykare. De fick tag i 
folk som dirigerade om trafiken till Björ-
köleden medan Hönöledens medarbetare 
fixade i Hönöläget. DP Peter Sörensson 
var inkopplad och stöttande under hela 
processen, samt Mikael Olofsson, sek-
tionschef Hisingen. Förutom Hönöledens 
personal jobbade folk från Nordöleden 
och Björköleden för att lösa problemet. 
Ett jättebra samarbete från alla håll och 
inga färjor behövde ställas in.

Trots semestertider och helg ställde 
alla upp. Tack för en superbra insats!

Anledningen till varför klaffhydrauli-
ken inte fungerade ska undersökas när-
mare. Vi återkommer när informationen 
finns.  

Fortsatt stopp för 
resor och besökare
Trafikverket har förlängt sina restriktio-
ner till och med 30 september, och de 
kommer löpande utvärderas månad för 
månad. Färjerederiets ledningsgrupp 
har beslutat att förlänga våra restriktio-
ner till och med årsskiftet.

– Naturligtvis kan vi ändra oss och lät-
ta upp restriktionerna under hösten om 
det skulle bli aktuellt. Men vi väljer att 
förlänga restriktionerna under hela hös-
ten för att kunna planera, säger rederic-
hef Erik Froste.

Detta innebär att vi fortsätter att 
enbart acceptera verksamhetskritis-
ka besökare i våra kontor, vaktstugor 
och bryggor. Enbart långsiktigt verk-
samhetskritiska tjänsteresor kommer 
att accepteras. Arbetsplatsträffar och 
verksamhetsplaneringsmöten kommer 
huvudsakligen bli digitala under hösten. 

Avsteg från begränsningen av att boka 
konferensanläggningar och tjänstere-
sor görs av avdelningschef. Operativ chef 
Jörgen Sandström beslutar för distrikts-
chefer, sektionschefer, distriktstekniker 
samt ombordpersonal.

Utbildningar
Vi har beslutat att ställa in alla icke verk-
samhetskritiska utbildningar till och 
med årsskiftet.

Vissa utbildningar kommer att kon-
verteras till digitala utbildningar, till 
exempel Crowd och Basic Safety. Vissa 
utbildningar, som exempelvis energi-
mätningssystemet Blue Flow-utbildning 
kommer att genomföras. Den genomförs 
ombord och det är enbart är en person 
från utbildningsföretaget som kommer 
till oss.

Restriktionerna under hösten är på 
samma nivå som i våras. Men det som 
bedöms som verksamhetskritiskt efter 
8 månader kan bedömas annorlunda än 
det gjorde i våras efter två månader. 

Det dröjer tills vi kan träffas igen allihop på  
samma ställe som här på Rederidagarna 2019. 
FOTO: K ASPER DUDZIK

Med från Färjerederiet på studiebesöket var Jarl Andreasson, Fredrik Almlöv och Per Olof Eriksson och Billy Moberg, El & Marinteknik.  FOTO: JARL ANDREASSON

Vägfärjan Maj på Malöleden var en av våra eldrivna 
linfärjor som inspirerade Oaxenleden. 
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Rampen på färjeläget drogs ned i havet.  
FOTO: PONTUS ABR AHAMSSON
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GRATTIS TILL 
SOMMARKRYSSVINNARNA!
Rätta lösningen på korsordsflätan var:  
Vi kör nöjda kunder.
Bland de rätta svaren lottades tre vinnare  
ut som får varsin bok med posten.

Stort grattis till:
Gudrun Fredriksson
Karin Ohlsson
Henrik Sjödahl

Som vi alla vet händer det saker med våra 
färjor. Propelleraggregat, motorer eller 
andra saker slutar plötsligt fungera och 
färjan blir liggande medan kunderna und-
rar varför färjan inte går. Med de gamla 
färjor som vi kör med, medelålder på 34 
år, är detta oundvikligt. När färjan blir lig-
gande är det allas vårt ansvar att korta ned 
stilleståndstiden så mycket vi bara kan.

För att korta ned tiden det tar att reparera 
färjorna beslutade ledningen i höstas att 
Fridhems Varv och Verkstäder ska köpa 
in reservdelar och lagra dessa. Teknikav-
delningen och Fridhems tog tillsammans 
fram en lista bestående av över tusen kri-
tiska reservdelar. Strax innan sommaren 
var detta genomfört, hyllorna i Lysekil är 
nu sprängfyllda och Fridhem är ”open for 
business”.

De kritiska reservdelarna är uppdelade  
i tre kategorier:
– Akutlager: Kritiska reservdelar som 
är tillgängliga för att omedelbart ta med 
på akuta reparationer, eller kan skickas/
budas iväg.
– Snabblager: Reservdelar som kan häm-
tas upp inom 24 timmar.
– Beställningslager: Delar som är identi-
fierade, och beställs hem för t.ex. renove-
ringar. 

Fridhems välkomnar alla leder att höra av 
sig för snabba leveranser. 

– Syftet med att ha ett lager är själv-
klart att det ska användas, säger Fred-
rik Almlöv, teknik- och miljöchef. Vi vill 
att det används så att vi får rotation på 
reservdelarna som Fridhem lagrar. Det 
ska bli naturligt att ringa Fridhem först. 

VI I REDERIETVÅRA AFFÄRER

Kritiska reservdelar nu på lager 
Beställ direkt från Fridhems, minska stilleståndstid

Mattias Bergsten, chef Fridhems varv 

LISTA ÖVER KRITISKA RESERVDELAR
 
Propelleraggregat – RR US 105, 316, 155, 
381, 401, 632, 901, 911. Schottel SRP 330 
och SRP 350. 
FVV har hemma de delar som kan behövas 
bytas akut på led. Propellertätningar, pum-
par, encoder, filter, styrrörstätningar. Dessa 
är packade satsvis i lådor som är lätt att 
plocka med sig eller skickas. 

Motorer 
Delar till Penta D16, D12, D9 och D7. Mit-
subishi och Scania av lite mindre omfatt-
ning. 
Servicesatser, startmotorer, spridare, vat-
tenpumpar, impellrar, oljefilter, bränslefilter, 
turbo m.m. Då det är mycket varianter på 
dessa motorer, så behövs exakt motortyp, 
utgåva m.m. för att det ska bli rätt.

Pumpar och hydraulmotorer 
FVV har flera olika märken av pumpar mo-
torer och filter tillgängligt. När det blir utby-
te, så renoverar FVV den gamla om möjligt, 
alt. nyanskaffar till senaste modell. 
Cylindrar, utbytessystem. Cylindern byts, 
den gamla i retur för renovering. När det 
nyanskaffas, så ersätts dessa med en stan-
dardcylinder, så att alla färjor av samma typ 
använder samma sort. Packningssatser.

Linhjul, rullar kastblock   – Utbytessystem  
FVV har renoverade hjul med nav och lager, 
samt färdiga linrullar och kastblock. Vid ha-
veri är det bara att byta, det gamla renove-
ras och ställs i lagret.

Kabel
FVV har reservkabel i lager till elektrifie-
rade färjor. 

Partikelfilter 
FVV har ett bytessystem för dem. De byts 
ut, skickas på renovering och lagerhålls. 
FVV har också packningar och givare till 
dessa.

Sista chansen i år 
-beställ förmånscykel
Om du missat tidigare tillfällen att beställa 
förmånscykel, eller vill du beställa en till, 
finns det nu en ny möjlighet. 31 augusti 
–20 september öppnas ett nytt beställ-
ningsfönster. Leverans av cyklar sker 
löpande efter godkänd beställning.

Du kan beställa upp till två cyklar per 
person, vilket innebär att du som tidiga-
re beställt en cykel nu kan beställa en till 
eller komplettera med hjälm och tillbehör. 
Endast du som beställt/beställer cykel 
kan beställa tillbehör.

Cykeln är en löneförmån eftersom du beta-
lar med ett löneavdrag som görs före 
skatt.

Gå in i Heroma på intranätet under för-
måner så hittar du mer information om 
förmånscyklar.  
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 Nu har vi hyllorna 
fulla av kritiska reserv-
delar. Det är bara att 
höra av sig.”

FRAMSTEGET  
– STEGTÄVLING ANDRA VARVET!
Just nu pågår vår stegtävling Framsteget  
andra varvet. På första sidan i FLS ser du 
symbolen för Framsteget. Gå in och läs 
mer och anmäl dig om du inte redan gjort 
det. Tävlingen pågår mellan den 7–27 sep-
tember. Du kan efterregistrera fram till den 
5 oktober klockan 10.00. I nästa nummer 
presenterar vi vinnarna! Ska vi slå förra om-
gångens sammanlagda antal steg som var 
över 10 miljoner?  

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 

SEPTEMBER
Georg Tunborn befälhavare fri, Skenäsleden
Christopher Jonsson befälhavare fri,  
Tynningöleden 
Fredrik Jakobsson befälhavare fri,
Gräsöleden

OKTOBER
Hans Olov Öman befälhavare lin,  
Bohedenleden

PENSIONÄRER
Kerstin Jägnebrant, ekonomihandläggare, 
rederikontoret, Vaxholm,31 maj

GRATTIS!

60 år
Christer Ljungberg, distriktstekniker,
Gullmarsleden, 13 september
Peter Jonasson, befälhavare fri, Blidöleden
14 oktober
Roland Sörqvist, reparatör, Fridhems varv 
och verkstäder, 23 oktober 

50 år
Mikael Olsson, befälhavare fri,  
Gullmarsleden, 27 september
Susan Jonsson Heidrich,  
rederisekreterare
kansli, 18 oktober

Färjerederiets operativa organisation 
utvecklas. Tanken med att bilda sektio-
ner i rederiet var att skapa ett närmare 
ledarskap, att minska resandet och ska-
pa en bättre tillhörighet för medarbe-
tare och chefer. Sektionerna ska steg för 
steg organisatoriskt kopplas till distrikt.

Från 1 september 2020 knyts sektion 
Mälaren till distrikt Stockholm och sek-
tion Fårösund till distrikt Södra Rosla-
gen. Det första steget är en försöksverk-
samhet till och med 31 mars 2021. 

Skönt att komma ut och cykla. Passa på att beställ 
förmånscykel före 20 september.

Sektioner kopplas till distrikt
De berörda medarbetarna påver-

kas minimalt, de har samma chef och 
arbetssätt som tidigare. Sektionerna får 
en naturlig gemenskap med ett distrikt 
vilket betyder att nya möjligheter öpp-
nas för samarbete.

Alla berörda har fått information om 
organisationsförändringen. I augusti 
anordnades informationsmöten via 
Skype med medverkan av sektionsche-
fer, distriktschefer och ATOr.  

Använd ditt  
friskvårdsbidrag
Som medarbetare får vi 3 000 kronor i 
friskvårdsbidrag per år. Det är skatte-
fritt och kan användas till massor av olika 
aktiviteter. Gymkort förstås, men listan 
på aktiviteter där friskvårdsbidraget gäl-
ler är lång.

Du kan köpa appar för enklare motion/
friskvård, som en app för löpträning eller 
viktminskning. Du kan lära dig fäktas, få 
fotmassage eller testa frisbeegolf. Däre-
mot är fallskärmshoppning, bridge och 
e-sporter inte med på den godkända lis-
ten.

Du kan läsa mer om hur friskvårdsbi-
draget fungerar i Heroma under Frisk-
vårdsportalen.  

Nu kopplas sektion Fårösund, på bilden, till distrikt Södra Roslagen. FOTO: K ASPER DUDZIK
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