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INTERNTIDNING FÖR OSS SOM ARBETAR I FÄRJEREDERIET

På sluttampen

DE BLOGGADE OM
FÄRJORNA PÅ OSTKUSTEN
”Sommarbloggen” – så kallas ett inslag på
Trafikverkets intranät som dyker upp varje
år. Avsikten är att medarbetare från olika håll
i det stora verket berättar om sitt jobb på
ett lättsamt sätt. Alltsammans illustrerat av
vackra sommarbilder, till glädje eller möjligen
avund för kollegerna som håller ställningarna
på jobbet när de flesta har semester.
Av flera inkomna förslag valde redaktionen
Lars Petter Holm och David Olby Sköld, bemanningsplanerare på rederikontoret i Vaxholm. Under deras bloggarvecka fick vi följa
med ut på flera av ostkustens färjeleder, men
också sommarmiljön i skärgårdsstaden Vaxholm. Här är några av inslagen.

Mattias Sjöström började i rederiet förra
sommaren. Till vardags jobbar han som
ambulanssjukvårdare i Uppsala, han har
också en bakgrund som matros på Sjöfartsverkets isbrytare. Mattias trivs bra
som timvikarie på Färjerederiet och han
gillar omväxlingen det erbjuder, dels för
att arbetsuppgifterna varierar men också skillnaden i arbetsmiljö. Arnöleden
erbjuder en idyllisk omgivning och lugnet infinner sig snabbt, långt ifrån staden och sjukhusens stressiga och tidvis
dramatiska miljö.

FRIGÅENDE BATTERIFÄRJA
Rederiet bygger nytt
KANADA INSPIRERADE
Bättre drift på Bohus–Malmönleden
HVO PÅ HÖNÖLEDEN
Fossilfritt!

TEXT OCH FOTO:
LARS PETTER HOLM OCH DAVID OLBY SKÖLD

Medan vi väntade på nästa tur från
Arnö, strosade vi runt lite vid färjeläget
och Mattias visade exempel på den lokala skogshuggarens verk.

Här en vy från sommarstaden Vaxholm! När de
flesta andra kopplar av i sommarvärmen är sommarmånaderna bland årets mest hektiska för alla
som jobbar på de gula färjorna. Men också färjepersonalen ska ha sommarsemester, tillsammans
med den ordinarie personal är det just nu ett stort
antal sommarvikarier i verksamheten och alla jobbar tillsammans för att få ihop det.
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Igår besökte vi Skanssundsleden, Skenäsleden och Stegeborgsleden. Skanssundsleden går mellan Hörningsnäs och
Mörkö, strax söder om Stockholm. Som
många andra inom Trafikverket blev
även Skanssundsleden berörd av olyckan på Södertäljebron förra året. På midsommaraftons morgon började kön i färjeläget växa sig längre, eftersom många
valde genvägen via Skanssundet. Vi fick
ordna extra personal och extra färja. I år
är det lugnare på färjeleden.

VÄLKOMMEN
NEPTUNUS
Rederiet tar emot nya 80-bilsfärjan

Hallå! SJÖvägen är Färjerederiets interntidning!
Ta med dig ditt eget exemplar av SJÖvägen hem
och läs!

A N DER S W ER N ER
R EDER ICH EF

En händelserik
höst framför oss
Bästa medarbetare, är ”back in business” likt de flesta på kontoret i Vaxholm. Det blev fem veckors semester,
visserligen med lite avbrott för det
händer ju saker oavsett ledigheter, vilket naturligtvis är glädjande. Ett exempel var att ta emot ett stycke färja. Nu
ska hon köras in och testas men vid en
första okulär besiktning ser hon väldigt
fin ut, tillskottet Neptunus.
Vi hade ju också möjlighet till en option och den är nu utlöst, men i form av
en batterifärja eller hybrid. Kontraktet
undertecknades i juli och leverans blir i
maj 2019. Detta blir då rederiets första
frigående batterifärja, en helt ny era i
Färjerederiets historia.
Varje sensommar när man kommer tillbaka till jobbet efter semestern
brukar jag skriva att vi har en
”Igår fick jag
höst
förfrågan om spännande
eller tid framför
att ta över två oss och detta
externa leder” gäller inte minst
i år. Ett exempel är Blidöprojektet med linfärja som
dammats av. Jag tror att det finns goda
möjligheter att komma igång inom snar
framtid.
Passagerartrafik på Öckerö/Hönö
lever vidare och det finns fortfarande
möjligheter om vi hanterar detta rätt.
Så sent som igår fick jag förfrågan
om att ta över två externa leder på entreprenad, vilket låter spännande. Det
passar bra in i vår verksamhet. Jag vill
förstås återkomma i frågan men kan
inte säga mer i dagsläget.
Simulatorverksamheten på Kastellet
drar också igång så vackert, nu med
lite nya spakar och uppgraderingar,
med lite tur kommer vi troligen kunna
göra ytterligare en stor uppgradering,
men det beror lite på tillströmningen
av externa kunder som just idag ser
positiv ut.
Lev väl och kör försiktigt!
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Magnus Ihrfors ny chef.
Foto: Lisa Ihrfors

”påBättre
miljö
färjeleden
och ombord.”
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Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se

NEPTUNUS!
-Idag känner man sig som en ovanligt
stolt och lycklig färjegubbe! sa Mikael
Andersson, matros på Gullmarsleden
och general för evenemanget Öppen
färja i Lysekil, den 24 augusti.

Per-Olof Eriksson
glad för eldrift
på Stegeborgsleden.

Tipsa redaktionen

Välkommen till jobbet

!
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Caroline André vill inkludera.

SJÖVÄGEN ÄR TRAFIKVERKET FÄRJEREDERIETS INTERNTIDNING

”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Färjerederiets vision. Vi är samhällsutvecklare
som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. Pålitliga, engagerade, modiga är våra värderingar. Ansvarig
utgivare: Ingrid Jarnryd. Redaktör: Ingrid Jarnryd. Medverkande i detta nummer: Erika Andersson,
David Olby Sköld, Lars Petter Holm, Henrik Söderqvist, Lars Dehlin, Kerstin Eriksson, Sabina Persson, Annica Gustafsson, Kasper Dudzik. Design och layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Ineko. Omslagsbild: Neptunus visas i Lysekil Foto: Kasper Dudzik. Mejla sjovagen@trafikverket.se.
SJÖvägen skickas till dig som är anställd i Färjerederiet. ISSN: 2001-4503

För besättningarna på Gullmarsleden var
det ett hedersuppdrag att visa upp rederiets nytillskott Neptunus för allmänheten.
Hon är tillsammans med Saturnus rederiets största fartyg och kapacitetsförstärkningen gynnar trafiken på flera färjeleder.
-Men vad stooor den är, mycket större
än Saturnus?
-När kommer hon till Gullmarsleden?
-Varför tar ni bort Saturnus?
Intresset för den nya vägfärjan var
stort. Besökarna – både ortsbor och mer
långväga gäster – blev guidade upp på
bryggan, ner i maskinrum och passagerarutrymme. Plus fika förstås, så långt lagret
räckte.
- För oss på färjeleden är det väldigt
viktigt att ha en öppenhet och ett samarbete med trafikanter och övriga samhällsfunktioner. Självklart vill vi visa upp

den nybyggda färjan för dem den är till
för. Under dagen har vi bara fått positiva
reaktioner, förklarar matros/motorman
Mikael Andersson. Och får medhåll av
kollegan Jonatan Svensson:
- När jag förklarar att Saturnus passar
bättre på en led med mindre sjögång,
så verkar det som att folk förstår att vi i
rederiet behöver få placera fartyg där vi
kan konstatera att de fungerar bäst! säger
Jonatan.

citet, exempelvis drag- och lastprov, det
första på Fridhems varv och det andra på
Gullmarsleden. Hur går det till? Fredrik
berättar:
-Man letar rätt på en fast punkt i tillvaron, sätter fast färjan i den, sätter en
dynamometer (våg) mellan och sedan
man helt
”Viktigt att ha försöker
enkelt åka därien öppenhet från! Provet gick
Den fasta
och ett sam- bra.
punkten var verkarbete med
ligen fast, inget
Byggnadsvarvet Baltic Workboat levererade fartyget i juli 2017 efter en byggtid på
gick sönder och
trafikanter”
knappt ett och ett halvt år. Skrovet formaresultatet (27 ton)
des i Riga och efter sjösättning transporvar över kraven i specifikationen. Det var
terades färjan vidare till varvet på Ösel
också något mer än Saturnus resultat.
där färjan byggdes klar.
Dock hade vi kraftig medvind, det var lite
Precis som för systern Saturnus, var
för grunt och vi var lite för nära land på
rederiingenjör Fredrik Skeppstedt progrund av för kort lyftsling.
jektledare för nybygget Neptunus. TillEfter dragprovet gick Neptunus bort till
sammans med personal från GullmarsGullmarsleden för att genomföra tester
leden och teknikavdelningen, har han
med full last ombord. Lasten bestod av
noga följt bygget och varit på plats vid
diverse lastbilar från det lokala sop- och
varje kritiskt moment.
slambilsbolaget. Lastningen gjordes vid
I samband med leveransen utfördes en
Finnsbo färjeläge, mellan de ordinarie
rad prov för att kontrollera färjans kapaSJÖVÄGEN
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Många frågor,
många imponerade tillrop mötte
Gullmarsledens
besättning när
man visade upp
nyförvärvet Neptunus i Lysekil.

-Det är helt och
hållet besättningens förtjänst att
dagen blivit så
lyckad! underströk
distriktschef Mattias Bergsten.

turerna. Det blev rätt fullt på däck och
det hamnade lastbilar i personbilsfilerna,
trots att dessa egentligen inte tål lastbilar. Dock var dessa fordon inte lastade så
axeltrycken på dem var inte så höga.
- Totalt hade vi en last på 630 ton last
ombord plus ca 70 ton i tankarna, det vill
säga 100 ton mer än vad som var tänkt. Det
blåste tyvärr rätt mycket så det blev stora
skillnader i fart med sjön (11,4) och mot sjön
(10,3 knop) berättar Fredrik Skeppstedt.
Att det blev en lite enklare inramning för
Neptunus välkomnande till Färjerederiet,
jämfört med när Saturnus levererades

2013, hänger samman med att Neptunus
är nummer två i serien. Men döpt har hon
blivit, av Trafikverkets Ann-Sofi Atterbrand, verksamhetsområde Planering,
chef Beställning och uppföljning. Det
ägde rum den 1 september vid en enkel
ceremoni där bland andra Gullmarsledens personal och några representanter
från vår styrelse, deltog.
När Neptunus går i trafik tar Saturnus
en tur till Fridhems varv och därefter styr
hon norrut mot sin nya tjänstgöringsort
på Svanesundsleden.

Neptunus

Längd: 100 meter
Bredd: 18 meter
Last: 80 bilar och 297 passagerare
Maxfart: 11 knop
Byggnadsvarv: Baltic Workboats
Levererad: Fridhems varv
Lysekil i juli 2017
Trafikuppdrag: Gullmarsleden

TEXT: INGRID JARNRYD
FOTO: KASPER DUDZIK

PENSIONÄRER

TILLSVIDAREANSTÄLLDA

GRATTIS!

Pensionärer
Carl Gustaf Collin, motorman/matros,
Gräsöleden, 2017-07-31
Staffan Knutsson, befälhavare frigående,
2017-08-31, Hönöleden
Lars Arlock, befälhavare frigående, 201709-30, Visingsöleden

JULI
Adrian Elfström Pettersson, motorman/
matros, Ekerö
Stefan Abrahamsson, befälhavare lin,
Ängöleden

60 år
Kjell Göte Olofsson, Överstyrman, Visingsöleden, 13 september
Lars Stefan Ljungberg, befälhavare
frigående, Ljusteröleden, 14 september
Peter Lidman, befälhavare frigående,
Hönöleden, 14 september
Ingmar Lantz, befälhavare frigående,
Vaxholmsleden, 30 september
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SEPTEMBER
Ola Friedmann, befälhavare frigående,
Vinöleden
Ann Eriksson, befälhavare, frigående,
Björköleden

50 år
Olof Svenungsson, Befälhavare frigående,
Furusundsleden, 21 september,
Gudrun Fredriksson, befälhavare lin,
Avanleden, 25 september

Tre färjor på Fårösundsleden sommaren 2017 bidrag till att trafiken fungerade smidigare än på många år. Foto: Kasper Dudzik

Freja kapade köerna
Färjetrafiken från Fårösund på Gotland
till Fårö har i sommar fungerat bättre än
på många år. Det är vägfärjan Frejas
förtjänst. Med hennes stöd till ordinarie
Bodilla och Kajsa-Stina på leden, har
köerna hållits nere.
Förra årets toppnotering har överträffats
av årets siffror. Enligt Färjerederiets statistik har 111 105 fordon transporterats på
Fårösundsleden i juli 2017. Det är 5 795
fler än samma månad förra året. Trots det
stora trycket så har köerna minskat rejält
och väntetiden för överresa varit kort.
- Vi har kört tre färjor i skytteltrafik när
trycket på överfart varit som störst, och
det har fungerat bra, säger distriktschef
Erik Olsson, distriktschef Norra Östersjön och han får medhåll av Jonas Werkelin, befälhavare:
- Mer omfattande köer har det bara
varit vid något enstaka tillfälle och då
har det berott på evenemang som lockat
mycket folk.
Det var alltså Freja, till vardags på Ekeröleden utanför Stockholm, som fick sommarjobbet på Gotland från den 3 juli och
sex veckor framåt. Hon anlände mitt

under pågående Almedalsvecka med därtill hörande festligheter. Något som säkert
inspirerade Jenny Stenis på Trafikverkets facebookredaktion som beskrev det
så här: ”Freja har dragit till Gotland för
att sommarjobba. Men det blir inget fistpumpande och GT med gurka på Kallis; istället blir
”Men det blir
det tur och retur
inget fistpum- Fårösund–Fårö i
veckor.” Att
pande och GT sex
det rör sig om en
med gurka på sommarförfriskning och KallKallis”
badhuset i Visby
förstod nog en och annan, men vad betyder fistpumpa? Jo, helt enkelt att sträcka
upp näven i luften och veva i takt med
musiken. Ett nytt ord, åtminstone för
undertecknad.
Den 11 augusti var det dags för Freja att
återvända till fastlandet. Jonas Werkelin,
Lars Dehlin och Roland Pettersson var
med ombord på turen. Avresa kl 0750 från
Fårösund, via fyren Gustaf Dahlén och
fram till Skansundsleden kl 19.15.
- Vi hade en behaglig tur över öppet

hav, intygar Jonas Werkelin, befälhavare.
Genom vägvalet slapp han lotsstöd och
bortsett från lite snålt tilltagen tid för
transporten så gick allt enligt plan.
INGRID JARNRYD

En fin resa över Östersjön tillbaka mot fastlandet. Här
med utsikt mot fyren Gustaf Dahlén. Foto: Lars Dehlin
SJÖVÄGEN
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UTKIKEN

Rerederiet har tillsatt en arbetsgrupp med personal från olika delar av
vår verksamhet. Gruppen har i uppdrag att förenkla inrapporteringen av
händelser, brister, risker, med mera.
Det nya systemet måste även uppfylla
de krav vi har gällande ISO och ISM.
Dagens lösning med avvikelselista
och rapporteringslista, har begränsningar i form av hur mycket information vi kan
”Vi behöver
lagra i systekoppla inrap- met och vilka
vi
porteringen till möjligheter
har att anaett datalager” lysera vårt
data. Vi behöver därför koppla inrapporteringen
till ett datalager, för att kunna hantera
all data som vi behöver spara.
Vi har gjort en projektbeställning av
rapporteringssystem och datalagring
hos CfIT på Trafikverket. En projektledare har nu också tillsatts på CfIT i
Borlänge.
Han kommer, tillsammans med vår
egen projektledare Henrik Söderqvist,
att leda arbetet med att ta fram de
funktioner som behövs. I framtiden
kommer detta att ersätta dagens avvikelse- och rapporteringssystem.
HENRIK SÖDERQVIST

Kraftigt minskad
energiförbrukning
Linfärjeleder har en låg bränsleförbrukning
jämfört med rederiets frigående färjeleder, det
kan röra sig om uppåt 70 procents lägre förbrukning av miljödiesel på en linfärja jämfört
med en frigående, även när det gäller konventionell miljödiesel. Eldrift på linfärjeleder pressar
energiförbrukningen ytterligare – men med hur
mycket? Även elektriciteten har ett pris.
Detta är något som miljöstrateg Peter Peterberg
nu har räknat på, utifrån förbrukningen på Hamburgsundsleden, den eldrivna linfärja som varit
i trafik längst i rederiet (sedan 2012). Slutsatsen
är att energiförbrukningen på leden har minskats med 55 procent. Då är elpris, elskatt, nätavgift och elcertifikat inräknat

Datalager

Ärendehantering

Åtgärdslista

Rederiet behöver ha en omfattande kapacitet för att lagra data i FLS. Datalagringen
är förutsättningen för ett effektivt flöde så
att inrapporteringar i våra system kan sparas, slussas rätt och sedan användas på ett
bra sätt. Själva inrapporteringen ska vara
smidig för oss användare. Arbetsgruppens
uppdrag är nu att hitta ett enkelt och tydligt
sätt för inrapportering.
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Klart för första
batterifärjan

31 530

personer reste med
miljöfärjan Vaxholmen
i juli 2017

HAR DU TAGIT ÅRETS PANGBILD?
Vill du medverka i 2018 års väggalmanacka från Färjerederiet?
Välkommen att maila ditt foto högupplöst,
berätta vad bilden föreställer, var den är tagen, när och vem som är fotograf. Det finns
ingen garanti att din bild kommer med, men
det finns en chans. Belöningen är äran!
Trafikverket Färjerederiets väggalmanacka
går ut till alla medarbetare och sprids även
till våra intressenter. Många beställer den direkt från Trafikverkets webbshop.
Maila ingrid.jarnryd@trafikverket.se

Trafikverkets internrevision med Johan
Müllerström i spetsen, har utfört en revision
gällande risker när det gäller trafikanläggningar som ligger i anslutning till dricksvattentäkter. För Färjerederiets del reviderades
Bolmsöleden. Vid mötet deltog färjeledens besättning och från kontoret
Fredrik Almlöv och Peter Peterberg.
Revisionen hade inget att anmärka
och kunskapen på färjeleden
om riskbilden var ypperliga. Nu
vill miljösamordnare Peterberg
gå vidare och analysera riskerna
även för andra leder vid dricksvattentäkter. Ett förslag är att
tydligare belysa problematiken
vid övningar.

Man tror inte att det
är sant och möjligt
att sådant händer
– men jag ska aldrig
mera gnälla om statliga
verk och deras inkompetens! Tack Färjerederiet för
positiv behandling av mitt
slarv och hurra för Sverige!”
Så löd ett glatt meddelande som Kerstin
Jägnebrant fick ta emot. Den lättade
mannen hade fått Kerstins snabba hjälp
att ändra en felaktig registrering av månadskort på Ekeröleden.

”Bohuslän bjuder på sommarstänkta
klippor mytomspunna platser
En liten bilfärja väntar. Vi kliver ut och inser att vi befinner oss mitt i sinnebilden
av den svenska sommaren: Bohuslän med
sitt hav, sina kala klipphällar och sina grillade räkor. På andra sidan ligger Malö och
Flatö. Vänta! Det var väl det Evert Taube
sjöng om? Maj på Malö.
Färjan får plats med tjugoen bilar men
bara fyra kör ombord nu, den går var tjugonde minut och de 230 meterna tar tre
minuter. Ytterligare ett par minuter senare har vi rullat över hela lilla Malö och
in på Flatö och parkerar bilen utanför
Flinks handelsbod som har legat där sedan 1912.”
Lantlif, 14 juli
”Svenska redare reder sig
Trots tuffa marknadsförhållanden ökar
svenska rederier beställningarna av nya
fartyg. Totalt har orderboken svällt till 25
miljarder kronor. Men utflaggningsvågen
där allt fler redare flyr svensk flagg fortsätter och på Stockholmsbörsen blåser
motvind för rederierna.”
Dagens Industri 15 augusti

OMSORG OM DRICKSVATTNET

Rapport

Statistik

Foto: Kasper Dudzik

Nyheter från
Projekt FLS

”Orsa Spelmän bjöd på konsert på färjan
Resenärerna på Holmöfärjan bjöds sent på
lördagskvällen på en glad överraskning när
Orsa Spelmän plötsligt plockade fram sina
intrument och bjöd på en spontan konsert.”
Västerbottens-Kuriren 31 juli

Strålande. Elektra har solpaneler som kan ge el till bland annat belysning och värme. Hybridfärjan Elektra
är dessutom Finlands största vägfärja, hon är 97 meter lång och kapaciteten är 90 bilar och 375 passagerare. Elektra byggdes av varvet Crist S.A. i Gdynia i Polen. Foto: Finferries

Rederiets nästa storfärja drivs med batteri. Avtalet om bygget av rederiets första
frigående vägfärja med miljövänlig batteridrift undertecknades i somras. Färjan börjar byggas i år och kommer att sättas i trafik
2019. Liknande fartyg går redan i trafik i Finland, där Finferries satsat på vägfärjan Elektra som döptes i maj, och i Norge.
– Beslutet att bygga den nya batterifärjan är en följd av våra satsningar på långsiktig hållbarhet. Den tekniska utvecklingen går

allt snabbare och det gynnar de höga krav
vi ställer. Batterierna har blivit lättare och
smidigare och andra miljöanpassade bränslealternativ kan också komma ifråga vid hybriddrift, säger Anders Werner, chef för Färjerederiet.
Den nya miljöfärjan byggs precis som rederiets senaste nytillskott Neptunus av varvet Baltic Workboats, Estland. Sedan tidigare
hade rederiet en option på en dieseldriven
färja och har lagt till beställning på eldrift.

”Nyheter på Bolmendagen
Vi kommer att ha en utställning med
bröllopsfoton på brudpar med anknytning till Bolmens samhälle. Sedan kommer det att vara öppet hus på forskningsstationen Sydvatten i sjön Bolmen.
säger Ulf Andersson och fortsätter:
– Det brukar bli mycket folk, till och
med så mycket som en och en halv timmes kö till färjan. Jag hoppas att det blir
så i år med, säger Ulf.”
Smålänningen 25 juli
”Braheborg tagen ur drift – igen!
Precis som tidigare så är det låsanordningen på bogvisiret som inte fungerar
som det ska. Under tiden som Braheborg
är tagen ur trafik så går Ebba Brahe och
Christina Brahe in och kör fler turer.
-Vi har bett om extern hjälp från varvet
i Finland för att komma tillrätta med problemet, säger Jonny Ödeen, distriktschef på Trafikverkets Färjerederi.”
J-nytt 15 augusti
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Rederiets miljöåtgärder ökar i omfattning.
Upphandlingen av biobränslet är klar och
först ut med fossilfri frigående drift blir
Hönöleden.
Hönöleden har den högsta dieselförbrukningen i rederiet och släpper ut mest koldioxid. Skiftet till biobränsle innebär minskade utsläpp på 6000 ton per år. Det fordras inga anpassningar av motorer eller
bränsletankar. För de färjor som har partikelfilter minskar underhållet.

Rederiets miljöstrateg Peter Peterberg
ser fram emot starten av HVO-drift:
-Det här är den snabbaste och enklaste
lösningen för att minska utsläpp av fossila
växthusgaser. Inga ombyggnader krävs.
Jag är inte oroad för tekniska problem, snarare av tillgången på bränslet i framtiden
och dess kostnadsutveckling, säger Peter.
HVO testas under två år på Hönöleden.
Bränslet är ungefär dubbelt så dyrt som

Foto: Kerstin Ericsson

Hönöleden växlar upp till biobränsle

Foto: Kasper Dudzik

PÅ FÄRJELEDEN

konventionell miljödiesel och av detta skäl
har Trafikverket skjutit till extra pengar.
Effekten kommer att utvärderas. Förbrukningen av bränsle ska jämföras mot
tidigare, liksom underhållsbehovet. I
övrigt har besättningarna bra kunskap om
motorernas underhåll, och eventuella avvikelser mot tidigare kommer att märkas.
Bunkring blir ungefär som tidigare, det
enda skillnaden är att en ny leverantör,
Energifabriken, skickar ut sina tankbilar.

Hydro treated
vegetable oil

HVO, betyder att vegetabiliska ingredienser behandlas med väte för att framställa en
syntetisk diesel. Det är helt enkelt en kemisk
kopia på fossil diesel. HVO framställs av
restprodukter från skogen eller matfetter eller animaliska fetter.
Den stora fördelen med att använda HVO
är att utsläppen av fossil koldioxid minskar
med 85-90 procent. Även partikelutsläpp
minskar. Nackdelen är att priset är
högre än konventionellt
miljödiesel.

Drogtester ökar tryggheten
Sedan 2016 tillämpar Färjerederiet slumpmässiga alkohol- och drogtester. Efter
snart två år är det nu dags för avstämning.
Årligen görs 100 prov vid skiftbyten,
genom ett utandningsprov och saliv/urintest. EDTS- European Drug Testing Service utför proven.
-I början brukar andelen provsvar med
otillåtet innehåll vara högre. För rederiets
del var det lågt redan från start. Trenden
generellt visar dock en uppgång av cannabis, säger Kajsa Medin, EDTS.
-Produktiviteten ökar,
olycksrisken minskar och
företaget blir en attraktivare arbetsgivare med
vetskapen om att det
genomförs drogtester
på arbetsplatsen, säger
Kajsa Medin som arbetar
med rederiets drogtester.
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När drogtester var nytt i Sverige upplevdes de ibland som en form av övervakning. Nu ser man att de skapar trygghet
både internt och externt.
-Vetskapen om testerna gör att den som
har ett riskbruk oftast själv ser över sina
vanor, säger Kajsa Medin.
Vid positiva utfall koppplas företagshälsovården in. Medarbetaren måste förstås
själv vilja ändra sig.

sonal tvingats till övertid, då pågående
ska testas. Med tre minuters avlösningstid blir det stressigt.
En synpunkt som lett till skärpta provtagningsrutiner.
Susan Jonsson Heidrich på rederikontoret har också testat.
-Provet gick på en kvart. Jag tycker det
är bra att all personal i rederiet testas,
säger Susan.

En av många som gjort testet är Joachim
Ekenberg, Vaxholmsleden:
-Jag gjorde två tester på sju veckor. Det
gick lugnt till, inga konstigheter och provtagaren förklarade vad hon gjorde.
-Under mina 25 år i rederiet har jag aldrig noterat några problem vid tjänstgöring
ombord. Men jag ser inga nackdelar med att
ha testerna, säger Joachim som understryker att testet måste göras vid rätt tidpunkt:
-Det har förekommit att avgående per-

Tomas Simonsson, rederiets huvudskyddsombud, är nöjd med drogtesterna:
-Från skyddssidan tycker vi att det är
jättebra att det infördes. Informationen
har varit bra. Vi hade även en föreläsning
om hur det skulle gå till på vår skyddsombudsträff.
- De slumpmässiga testerna genomförs
i alla delar av verksamheten. Det är missbruket som ska bort, inte medarbetaren,
understryker Åsa Nordström, HR-chef.

Nu gör hon skäl för namnet ELvira!
Den 29 juni var det dags för inkoppling
av eldrift på Stegeborgsleden. Det blåste
friska vindar när linfärjan Elvira gjorde
sin premiärtur som eldriven på Stegeborgsleden. Övergången från diesel till
eldrift innebär mindre buller, lägre
miljöpåverkan samt bättre arbetsmiljö.
– Totalt gör vi en storsatsning på miljön.
Vi tittar över samtliga linfärjor och ser
om det är praktiskt möjligt att gå över till
eldrift. Om någon sagt för 20 år sedan
att vi skulle sätta en sladd i färjan hade
folk skrattat åt det. Nu har vi också precis
upphandlat en vegetabilisk, helt fossilfri
diesel, säger Anders Werner.
Eldrift via kabel finns nu på fem leder i
Sverige och driftsystemet visar goda
resultat. Exempelvis uppnåddes en besparing på koldioxidutsläpp på hela 107 ton
per år under de två första åren med eldri-

ven lindrift i Hamburgsund. De andra
färjelederna med eldrift är Kornhallsleden, Malöleden, Hamburgsundsleden och
Kastelletleden.
– I våra nordiska grannländer finns ett
engagemang för att bygga batteridrivna färjor och det är något vi gärna vill
utveckla även i Sverige, under förutsättning att det finns en rimlig finansiering,
säger Anders Werner.

Josefine Gröndahl hjälpte rederiet med
mediakontakter i samband med nyhetshändelsen och hennes jobb gav gott utfall
i både radio, TV och tidningar, trots att
invigningsdagen krockade med starten av
Bråvallafestivalen som hamnade högt på
medieagendan.
Driftsystemet med el genom linfärjans
kabel är utvecklad av Färjerederiets teknikavdelning.

Stefan Nilsson, Anders
Werner och Per-Olof
Eriksson kopplade in elektriciteten. Foto: Kerstin Eriksson.
SJÖVÄGEN
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SNABBA

till Magnus
Ihrfors

Ny chef, distrikt Södra Roslagen med
60 personer i operativ tjänst.
Grattis till nya jobbet! Varför sökte du
tjänsten?
- Efter fem år i operativ tjänst kändes
det som ett naturligt steg, i perioder har
jag dessutom vikarierat som DC.
Jarl Andersson
Det nya framdriftsystemet på linfärjan Maria: Endast en vajer är virad fem varv runt två winchar med
spårade skal. Vajern är fäst i båda färjelägen och färjan drar sig fram på vajern. Installationen har utförts
av Fridhems varv. Foto: Jarl Andersson

Ny drift på Bohus Malmönleden:

Kanadensisk idé inspirationskälla
På vilket sätt skulle vi kunna minska
problemet med att spinna på vajern
på wincharna, vid service eller vajerbyte? Det är en fråga som teknikaavdelningen nu har funnit en lösning
för. Linfärjan Maria på Bohus
Malmönleden är först ut med det nya.
Problembilden har sett ut så här: Den konventionella trumwinchdriften kräver mer
arbete med att spinna på vajern exempelvis vid vajerbyte. Det har blivit ”black
out” (spänningsbortfall) ombord. Frekvensomvandlarna har löst ut och därmed gjort
färjan strömlös och vi har fått lägga stora
kostnader på att återställa drivningen.
På linfärjan Maria finns även en reservdrift som består av två ”brythjul” som
spänns över styrvajern och med den kan
man dra sig fram. Med det gamla driftsystemet kopplades dragvajrarna loss från
land, för att sedan spinnas upp på winchtrummorna. Det var krångligt och osäkert.

Nu kan vi istället köra reservdriften med
dragvajern kvar på wincharna. Det blir
mycket lättare att göra service t ex på dieselmotorn som driver huvudkraftkällan.
Man startar reservdieselgeneratorn och
kör reservdriften medan service utförs på
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den primära dieselgeneratorn eller någon
annan del av den drivningen.
Tidigare krävdes extra personal vid
omläggning av vajer och vid inkoppling av
reservdriften. Nu slipper man detta, vilket förbättrar arbetsmiljön och minskar
kostnaderna.
Jarl Andreasson, rederiets expert på linfärjeteknik, är motorn för att utveckla det
nya.
- Vi kom i kontakt med denna drift
under ett studiebesök i Kanada och har
vidareutvecklat den tillsammans med
Lidan Marine i Lidköping.
- Friktionen i det nya systemet har
ägnats särskild uppmärksamhet. Enligt
beräkningar uppnås fem tons dragkraft
med endast 200 kg förspänning, men i
Marias fall har vi en förspänning på drygt
1200 kg detta för att vajern skall hjälpa
till att styra färjans kurs bättre, förklarar Jarl.
Kommer det nya systemet, så kallad Kanadadrift, att införas på alla linfärjeleder nu?
- Nej, vi vill först utvärdera denna drivning för att analysera för- och nackdelar
och sedan avgöra om det blir aktuellt för
fler. Hittills har allt fungerat bra.

Vilken är din bakgrund?
- Intresset för sjön kom tidigt. Vid 15 års
ålder sökte jag till sjövärnskåren, sedan
marintekniskt gymnasium och värnplikt
på Amf 1 i Vaxholm som motorman. Utbildade mig till fartygbefälsklass VII examen
och har sedan jobbar mest i skärgården.
- Idag bor jag i Vaxholm med fru, två
barn och hund. Ingen Volvo, men en Saab
förgyller tillvaron mellan lederna. Mountainbike i skogen är ett av de fritidsintressen som jag håller igång.
Vilka är möjligheterna och utmaningarna för distriktet, som du ser det?
- Möjligheterna är många. En god dialog mellan lederna ser jag som en positiv
start för det utmaningar som vi står inför.
Vaxholmleden har ett resmönster/tonnage som inte riktigt går ihop med nuvarande turlista, Oxdjupsleden likaså. Tynningö
har vi kommit på god väg, men det återstår en del med grannsämjan till de boende runt färjeläget.

Stolt i Färjerederiet

Trafikverket deltog vid åtminstone två av
sommarens Prideparader, i Göteborg och
Stockholm. Lars Petter Holm, bemanningsplanerare och Caroline André, HRpartner på rederikontoret i Vaxholm, var
med i Stockholm med 45 000 deltagare
och hundratusentals åskådare.
Lars-Petter, varför ville du gå med?
-Det är ett bra sätt att markera kampen
för jämställhet. Just i år gick jag för alla
dem som fortfarande inte kan eller vågar
att gå i paraden.
Har vi en tolerant och inkluderande kultur i
Färjerederiet?
I stort sett är det bra, men också i Färjerederiet har vi utmaningar. Du har rätt
att vara dig själv på jobbet, det måste vi
påminna oss.
Är inte pride något personligt – varför går
myndigheter och företag i paraden?
-Det blir en stark symbolik när tusentals privatpersoner, myndigheter, företag,
organisationer och politiska partier visar
ett inkluderande förhållningssätt säger
Lars-Petter och Caroline fyller i:
-Det är jätteviktigt att myndigheter
och företag tar ställning och visar att alla
människor är lika värda och att alla är
välkomna på jobbet. Vi ska ha ett inkluderande synsätt.
Kommer ni två att gå med nästa år också?
- Absolut! Nästa år vill vi ha med flera!

Trafikverkets medverkan i årets Prideparad i Stockholm planerades av Diana
Guarda Canet, från Verksamhetsområde
investering. En elcykeltaxi fick symbolisera Trafikverkets vision Alla kommer
fram smidigt, grönt och tryggt.

Vad för slags ledare vill du vara?
-Som ledare vill jag vara en trygghet
för medarbetaren oavsett ämne. Som
chef i färjerederiet ser jag gärna egenskaper som ödmjukhet och att lyssna för att
höra, inte för att svara. Att vara engagerad i sin personal och handlingskraftig.
Hur kommer du att fördela din tid mellan
dina leder och var finns ditt kontor?
- Tiden mellan lederna fördelas så att det
för stunden är tillämpligt. Men generellt försöker jag vara en dag i veckan på de respektive lederna. Kontoret finns i hemmet, Vaxholm, Oxdjupet, Tynningö och i väskan.

Lars Petter Holm och Caroline
André marscherade för ett inkluderande Färjerederi

Överst fr vänster: Joar Lind, Amanda Blaag, Sabina Persson, Ida Lundskog, Leon Trang, Miguel Benitez,
Anna Björnberg, Klara Granheimer. Undre fr vänster: Jacob Larsson, Emil Hammarström, Jens Paulsson,
Olle Valentin

Nyfikna unga medarbetare
besökte rederiet
Trafikverket erbjuder många olika karriärmöjligheter och ett sätt att öka kunskapen om bredden i verksamheten, är
traineeprogrammet. Just nu pågår även
diskussioner om att skapa ett eget traineeprogram med särskild inriktning mot
medarbetare i rederiet.
Sabina Persson rapporterar här om den
senaste träffen som ägde rum i juni:
”Jag är trainee årgång 2016. Mitt jobb
till vardags är i Solna, som projektingenjör i Investering. Vi är 14 trainees från
Borlänge till Malmö, från olika verksamheter i verket. Under året arrangerar vi
gemensamma studiebesök. För oss var det
en självklarhet att besöka Färjerederiet i
Vaxholm! På Trafikverket pratar de flesta om väg och järnväg, vilket resulterar i
att sjöfart hamnar i skymundan, så att få
höra mer av det såg vi verkligen fram mot!
Vi anlände till kontoret på förmiddagen
och blev väl omhändertagna. Det var en
kontrast till andra Trafikverkskontor som
vi har besökt, att komma in på ett mindre

och mer familjärt kontor. På plats var Ingrid Jarnryd (Kommunikationschef) och
Anders Nordqvist (IT- och Ekonomichef)
redo att berätta om gårdagens, dagens
och morgondagens Färjerederi.
Vi var alla helt förundrade när vi satt i
båten hem därifrån på eftermiddagen,
så mycket kunskap som vi inte hade en
aning om! En av de stora diskussionerna
som uppstod är huruvida en färjeled faktiskt utreds som ett alternativ i åtgärdsvalstudierna? Före besöket hade vi nog
tagit för givet att det är för ineffektivt, för
dyrt, för komplicerat. Men nu i efterhand,
så är vi inte längre säkra, utan ser med
nya ögon på Sveriges färjeleder!
Vi passade på att både åka linfärja och
frigående färja i Vaxholm och prata med
styrman om arbete och vardag. Vi blir
lika fascinerade varje gång vi har möjlighet att se den bredd och kunskap som
finns i Trafikverket. Det är fantastiskt!
SABINA PERSSON
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