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Alla medarbetare i Färjerederiet önskas en 
riktigt god helg och ett gott nytt år 2018! 

KLARAR DU 
SJÖVÄGENS HELGKRYSS?

På sluttampen

HÄLFTEN GILLAR ROTATION 
Attityder kartlagda

LÖPANDE UNDERHÅLL 
Ramavtal klart

KLIMATOMSTÄLLNING I REDERIET 
kräver stora åtgärder

DECEMBER 2017
NR 10-11. 

DÄR 
FÄRJAN

GÅR

MOTOR-
SEGLARE

HUR
SA?

ÖNSKAS
AV OSS

I VERKET 

AV-
VIKER

I LÄ
DOP-
GÅVA

GER
ÅNGEST

RÅKAS DÖPER OLYCKS-
FÅGEL

KOST-
SAMMA

FLIT
BRÄN-

NER
YTA

BEFATTNING

LYSER RÖTT

PASS
ROR
I LÄ

SÄKER
ÅRS-
PLAN

ÅK

MÖTE

LÄSES I
ÖREBRO

TRÄD
OMVÄND

DP

TRIVAS

FART
SEDNAS

 MÅL

DRIVER 
SAGA

KAN BLI
TRAMPAD PÅ

VIKTIG 
DAG

KRÄVER
MOTOR

Istället för våra sedvanliga frågetävlingar blir 
årets sista och nyårets första utmaning att 
lösa Sjövägens kryss. En ledtråd i samman-
hanget är projektet om vårt förhållningssätt 
som påbörjats 2017 och fortsätter 2018.

Kopiera, fotografera eller skanna in ditt 
ifyllda korsord och maila det till:
ingrid.jarnryd@trafikverket.se senast den 
20 januari.  
Ange namn och arbetsplats och den adress 
du vill ha ditt pris skickat till, om du har 
lyckan att vara en av vinnarna. Lycka till! 

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

INNEHÅLL

SAMTID, FRAMTID, TEKNIK OCH BEMÖTANDE

När jag skriver den här spalten har jag 
arbetat några få veckor på Färjerede-
riet. Det har varit positiva men inten-
siva arbetsdagar. Det finns så mycket 
kunskap, erfarenhet och känslor att ta 
in. Vad är Färjerederiet? Vad står rede-
riet för? Jag får olika svar från varje ny 
person jag talar med. Detta är normalt 
i en organisation, men det är likafullt 
intressant. Om inte alla vet vart vi ska, 
hur ska vi då gemensamt kunna gå åt 
rätt håll?

Jag har varit VD i två företag tidigare.  
Det första förlorade en miljon kro-
nor varje månad när jag började. Vi 
var tvungna att ta till drastiska åtgär-
der från dag ett, för att bolaget skulle 

överleva. Så är 
det inte på Fär-
jerederiet. Det 
mesta funge-
rar ganska bra, 
färjorna avgår 
och kommer i 
tid, rutiner och 
befattningsbe-

skrivningar finns på plats och säkerhe-
ten prioriteras. Sedan kan saker alltid 
göras bättre.

De närmaste månaderna kommer jag 
att fortsätta att lägga tid på att lära 
mig mer. Jag kommer att vara ute på 
distrikten och på färjelederna. Träffa 
er alla som arbetar där, för att lära mig 
mer om Färjerederiets själ. Jag kom-
mer inte hinna se alla färjeleder, vi har 
helt enkelt för många, men jag ska göra 
ett tappert försök att klara av en stor 
del, allt för att träffa så många av er 
som möjligt.

Så har vi inte mötts under Rederi- 
dagarna så ses vi förmodligen på din 
arbetsplats!

Anders Nordqvist ledde Rederi-
dagarna 2017. Foto: Kasper Dudzik
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Nu vill jag  
träffa  alla

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 aktö-
rer för att underlätta livet i hela Sverige. Pålitliga, engagerade, modiga är våra värderingar. Ansvarig 
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ERIK FROSTE
REDERICHEF

”Fantastiskt roligt när vi 
arbetar tillsammans över 
verksamhetsgränserna i 
Trafikverket”

Rederidagarna 2017

Inger Molin, Adelsöleden,  
belönades. Foto: Elin Gårdestig
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Under rederidagarna på Djurönäset 
i Djurhamn, Stockholms skärgård, 
möter en ett hav av arbetskamrater i 
Färjerederiet. En mäktig syn. I år var 
vi fler än någonsin, drygt 400 anmäl-
da, totalt, fördelade på två tillfällen 
11–12 respektive 14–15 december.

Rederidagarna ska bygga vi-känsla. I år 
handlade det mycket om bemötande, för-
hållningssätt och värderingar. Det som 
bygger företagskultur och ger trygghet på 
jobbet. Hur gärna vi än vill kommunicera 
med varandra, så är det inte alltid själv-
klart. Men samtal kan göra värderingarna 
mer levande för oss. 

Konferencier Anders Nordqvist (eko-
nomi- och IT-chef) inledde med en kaval-
kad av årets händelser och introducerade 
vår nye rederichef Erik Froste. Inspirera-
de blev vi sedan av Pär Johansson, initia-
tivtagare och grundare av Glada Hudik-
teatern. ”I huvudet på en normalstörd” 
var hans tema som berörde de allra flesta 
av oss, starkt. ”Vi i teatergruppen står på 
scen tillsammans, oavsett vad vi tycker 
om varandra. Sluta klaga och skylla på 
kommunen, chefen eller statsministern. 

Att inkludera handlar om att börja prata 
med varandra, lyssna och vilja förstå!” sa 
Pär, bland annat. 

Grupparbetspasset inleddes med en film 
om att bli mobbad på jobbet. Något som 
fångades upp av HR-chef Åsa Nordström, 
operativ chef Ellen Norrgård och Erik 
Froste, som resonerade om hur vi formar 
vår företagskultur. Rederiets bemötande-
projekt har dragit igång med ambitionen 
att gynna mångfald, rensa bort diskrimi-
nering och finna metoder för inkludering. 
I ”värderingsspelet” – en dialogkarta, 

hade vi tillfäl-
le att presentera 
oss och prata om 
vad vi egentligen 
lägger in i bemö-
tande och värde-
ringar: pålitliga, 

engagerade, modiga och affärsmässiga.
Ett sorl av ivriga, kreativa samtal upp-

stod i lokalen under gruppövningen.  De 
som ville fick lämna synpunkter och för-
slag till rederiet och dessa kommer att 
påverka det fortsatta arbetet i bemötande-
projektet.

Kvällens begivenhet var Djurönäsets 

stora julbord som serverades tillsammans 
med den trallvänliga julunderhållningen 
A Soulful Christmas.

Klockan 08:00 startade nästa dags pass, 
med ett populärt återkommande inslag: 
en av våra färjeleder presenterar sig. I år 
var det Gullmarsleden, som tagit emot 
våra senaste nybyggen, Neptunus och 
Saturnus (som nu gått vidare till Svane-
sundsleden). Jonatan Svensson, matros/
motorman på leden guidade oss kring alla 
spännande händelser, på ett proffsigt sätt. 

I år är området miljöteknik mer i ropet 
än på många år. Många olika åtgärder har 
införts, när det gäller framdrift. Vi har 
också fått ett stödjande inspel från Tra-
fikverket i rollen som beställare av färje-
trafik, krav på en klimatneutral färjetra-
fik. Teknik- och miljöchef Fredrik Almlöv 
och miljöstrateg Peter Peterberg förval-
tade programpunkten med ett intres-
sant inspel och rederiingenjör Fredrik 
Skeppstedt gav inblickar in arbetet med 
den kommande hybridfärjan.

Nästa inslag berörde egenkontroll och 
processorientering. Aktuellt, eftersom 
ett nytt regelverk träder ikraft 2018, vil-
ket betyder att vi själva måste ta ansvar 
för kontrollen och följa upp våra avvikel-

”Om inte alla 
vet vart vi ska, 
hur ska vi då 
gemensamt 
kunna gå åt 
rätt håll?

11

14

VI I REDERIET

Hanna Eklöf,  
verksamhetsområde  
Planering. Foto: Ingrid Jarnryd

”Att inkludera 
handlar om  
att börja prata 
med varandra”

NÄSTA NUMMER AV SJÖVÄGEN

Utkommer februari/mars 2018

Catarina Wittenby, Mats Karlsson, 
Jacob Svensson och Rickard Sollander.
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VI I REDERIET

ser. Processorienteringen synliggör hur 
vi jobbar tillsammans. De ger ett stöd när 
olika enheter i rederiet behöver samarbe-
ta – särskilt i jobb som inte görs dagligen. 
Trafikchef Margus Pöldma, operativ chef 
Ellen Norrgård och befälhavare Thomas 
Eldeen bidrog till att reda ut begreppen 
och ge sin syn på saken. Rederichef Erik 
Froste gav sedan sin syn på de mer lång-
siktiga utmaningar som ligger framför 
oss. Det kan kopplas till behoven av miljö-
anpassning av våra färjor och behovet av 
en långsiktig plan för förnyelse.

Så hade vi besök av rederiets styrelse-
ordförande Bo Netz, som även han är ny 
i sin roll sedan förra rederidagarna. Han 
informerade oss om Trafikverkets upp-
gift, dess syn på ”färja” och om långsiktig 
infrastrukturplanering.

”Svensk och osvensk mentalitet” var 
temat för Fredrik Lindströms fram-
trädande som gav oss en underhållan-
de inblick i hur vi bemöter varandra. Vi 
svenskar söker efter regler om hur man 
säger eller beter sig, vi är ett ingenjörs-
folk och gillar att prata om våra bostäder 
i termer av antal kvadratmeter, eller om 
våra vänner kopplat till födelseår. Vi är 
rädda för det som vi saknar erfarenhet av 
och vi har fått för oss att staten alltid ska 
gripa in och rädda oss. Men, sa Fredrik, 
kom ihåg att du själv alltid är allra mest 
inblandad i ditt liv! Du väljer och agerar 
själv!

Rederidagarna avslutades av Erik Froste 
som efter några korta veckor i rederi-
et gav oss sin förhoppning inför framti-
den: Att klimatanpassningen ska stimu-
lera nyinvesteringar och goda tekniska 
lösningar. Att vi ska skapa goda relationer 
till Trafikverket. Och att vi som jobbar 
i rederiet ska stödja varandra på ett bra 
sätt. Det ska vara roligt att gå till jobbet i 
Färjerederiet, avslutade Erik Froste. 

TEXT: INGRID JARNRYD
FOTO: KASEPR DUDZIK

TANKAR FRÅN GRUPPERNA:
Mobbing/dåligt bemötande:
- Mobbning beror på hävdelsebehov, agera, 
prata ut tidigt.

- Ökad uppmärksamhet på signaler och jar-
gong, lyfta upp problem gentemot chefer och 
kollegor. 

- Allmänt högt i tak på APT men även vid 
korta möten som ex skiftbyten, mer acceptans 
för varandras olikheter.

- Bryta mönster om någon behandlas felak-
tigt, gå till sig själv, acceptera olikheter/öppen-
het. Vara sig själv, rannsaka sig själv. 

- Standardisera bemötande.
Engagemang:
- Trivs man kommer engagemanget på köpet

- Delaktighet, förbättringar, utveckling, mil-
jötänk, omtanke – det ger engagemang. 

- Hänger ihop med intresse och feedback, 
utbildning och information. Avsaknad av re-
spons hindrar engagemang. 

- Ge återkoppling till sommarvikarier, Vi stäl-
ler gärna upp om situationen kräver, vill gärna 
lösa de problem som uppstår, men samtidigt ta 
hänsyn till äldres erfarenheter.

- Genomföra projekt snabbare. Att inte ha 
mandat och byråkrati tappar engagemang.
Mod:
- Våga vara obekväm, att säga till, stå upp för 
det man tycker, våga ifrågasätta, ventilera, det 
är mod. 
-Övervinn egna rädslor, stå upp för medarbeta-
re, tala öppet inför andra 
- Mod att sätta ner foten när något inte fått sin 
lösning, att erkänna sina svagheter, då och då 
våga vara den jobbiga medarbetaren. 
- Modig är man när jag står upp för min sak in-
för annan.
- Vågar säga ifrån, vågar göra det som är obe-
kvämt, men för mig är rätt. Stå för sina ideal.
Pålitlighet:
- Delegera, ha förtroende för att det blir slutfört, 
dra nytta av andras kunskap, det ger pålitlighet.
- Offentlig upphandling!!! Bättre kontakt med 
verksamheten, fråga dom det berör.
- Dialog och transparens, om chefen är öppen 
och ärlig med frågan är det lättare att få förtroen-
de och vara pålitlig.
- Bättre teknik för att se om det finns väntande 
bilar.
- Projekt måste gå i mål.
- Kompetenshöjning/utbildning inför uppdrag, 
konkretisera och genomföra goda idéer.
Uppskattar i Färjerederiet:
- Trygghet, glädje på jobbet, arbetsmiljö, trygg-
het, lön, avtal, kundkontakt, frihet, att ta an-
svarsområden, kompletterande uppgifter, ar-
betstider, bra förmåner.
- Alla i gruppen har positiv och förväntansfulla 
inför framtiden med ny ledning. 
- Bra personalpolitik, önskar mer valfrihet dag/
natt, ej tvingande schema. 
- Vi trivs på jobbet!! Vi är pålitliga, färjan går i 
alla väder, NKI, alla hjälper till vid haveri, vi tar 
hand om varandra och visar uppskattning. Vi 
hjälper varandra.

Erik Froste presenterade 
sina fyra M:  
Management: ”jag gillar 
inte detaljstyrning”,  
Miljö – ”ett genomgående 
tema för oss de kommande 
åren”;  
Mutor – ”var vaksam, det-
ta är aldrig OK” och  
Metoo – ”ett samhällspro-
blem som vi måste utrota”.

affärs-
mässiga
• Vi har kundfokus
• Vi ger hög service
• Vi arbetar efter 
 gott omdöme

modiga
• Vi tar beslut
• Vi är raka och tydliga
• Vi driver utveckling

engagerade
• Vi är delaktiga
• Vi lyssnar och ger 
 konstruktiva förslag
• Vi samverkar och 
 förankrar – tror 
 på dialog

pålitliga
• Alla är välkomna
• Vårt arbetssätt 
 präglas av respekt och 
 professionalitet
• Vi informerar varandra 
 och vår omvärld 

för-
hållnings-

sätt

”Ju mer du berättar om det dåliga, desto mer blir det en sanning för dig” sa Pär 
Johansson och varnade för att klagomål tar kål på vår energi.

Fredrik Lindström exemplifierade hur vi svenskar vill vara moderna, allt från att 
ändra vårt sätt att dricka kaffe och till att vara ”osvenska” och äta utomhus även 
om det är svinkallt. Foto: Ingrid  Jarnryd

Magnus Regnér ger sin syn på saken.

 Kom ihåg,  
 att du själv   
 alltid är allra 

mest inblandad i 
ditt eget liv!”
Fredrik Lindström,  
underhållare och språkvetare

Lars Petter Holm, Peter Lidman, Per Olof  
Eriksson och Anna Norrby.

Erik Olsson, Kjell Modig, Jan Olsson, Kjell Fast och Johan Nylander.
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MARITIMT

Antag att en färja måste repareras omedel-
bart. Att då dra igång en upphandlings- 
process, är helt enkelt för omständligt. 
Men en hastig lösning kan å andra sidan 
hamna i konflikt med lagen. Detta dilem-
ma har orsakat både rederiet och Trafik-
verket huvudbry i många år. Nu finns lös-
ningen. I oktober tecknades vårt första 
ramavtal om löpande underhåll - det är 
bara att avropa, direkt.

Underhållsarbetet på färjor och färje- 
lägen har delats in i fyra olika geografiska 
områden. Fridhems varv har ett av dessa 
geografiska områden. De övriga tre områ-
dena har efter upphandling tilldelats 
Tenö varv.

Avtalet har också delats upp i olika tek-
nikområden som t.ex. hydraulik, svetsar-
beten, elarbeten, maskinarbeten, snick-
erier etc. När underhåll ska utföras, 
oavsett om det är planerat eller oplanerat, 
så ska en beställning göras till Tenö varv 
för de tre geografiska områdena som de 
hanterar. Tenö varv har ett avtalat tids-
intervall som de måste agera inom vid 
akuta situationer. Varvet kommer att kon-
takta samtliga distrikt som ingår i avtalet 
och stämma av vilka underentreprenörer 
som ska anlitas. Det betyder att Tenö kan 
anlita lokala experter vid behov. Rederiet 
ska godkänna samtliga underentreprenö-
rer som Tenö anlitar i samband med våra 
jobb. Alla fakturor ska gå genom Fridhems 
eller Tenö varv.

Avtalet nås via diariet och gäller fram till 
2019-10-01, med möjlighet till två års för-
längning. Avrop från avtalet görs på en 
särskilt framtagen blankett som skickas 
till varvet. Vid akuta jobb kan telefonbe-
ställning göras, en beställning sänds då in 
i efterskott till aktuellt varv. Varven ska 
vara tillgängliga dygnet runt. Allt under-
hållstöd som vi behöver ingår inte i avta-
let, utan det är styrt till vissa teknikområ-
den. Rederiet kommer att ha regelbundna 
avstämningar med varven och de har 

Avtal om löpande 
underhåll ger  
större smidighet

krav på sig att redo-
visa avropsstatistik 
för oss.

Som statlig myndig-
het begår vi lagbrott 
om vi inte upphandlar 
våra leverantörer enligt 
Lagen om offentlig upp-
handling och Trafikverkets 
riktlinjer. Det finns många 
fördelar med ett robust ramav-
tal. Rederiet får bättre kontroll och 
styrning på våra inköp. 

–Vi får ett enhetligt och enkelt sätt att 
beställa underhållsarbeten i hela Färje-
rederiet vilket också gör det lättare att 

följa upp och för-
bättra samarbetet 
med entreprenö-
rerna då det gäl-
ler beställningar, 
inställelsetider 
och leveranser. 
Nackdelen är att vi 
riskerar att förlora 
samarbetet med 
lokala entrepre-

nörer som ofta utför ett utmärkt jobb när 
det till exempel gäller inställelsetider och 
leveranser. Det är som med allt nytt: Möj-
ligen något krångligare i början men mer 
smidigt på lite längre sikt, säger Fredrik 
Almlöv, teknik- och miljöchef.

Avtalet skrevs under 2017-10-03. Det 
är Olle Rosengren på Inköp och logistik 
som tillsammans med Färjerederiet tagit 
fram det och hela processen har tagit ett 
halvår. Fredrik Almlöv har koordinerat 
arbetet och samlat in synpunkter från 
distriktschefer, distriktstekniker, opera-
tiva-  ekonomi- och teknikavdelningarna. 
Mikael Ingemansson och Per Westerholm 
har varit särskilt involverade. 

Regelförändringarna från Transportsty-
relsen har intensifierats och under året 
har man förberett för ett antal föränd-
ringar, där egenkontrollen av våra färjor 
innebär den mest märkbara förändringen. 
Nyordningen kommer att påverka all sjö-
gående personal. Nyckelpersonerna i för-
ändringen blir distriktscheferna som har-
ansvar för att få de nya rutinerna på plats. 

–Man kan kalla det en revolution, 
men egentligen innebär egenkontrollen 
i praktiken ingen större skillnad – vi har 
ju redan idag krav på underhåll, drift-
rutiner och säkerhetstillsyn. Nu behö-
ver vi bli ännu mer noggranna med att 
visa, att rederiet verkligen vidtar åtgär-
der när brister upptäcks. Det kommer att 
deklareras digitalt, och uppgiftslämnaren 
(distriktchefen) måste identifiera sig med 
sitt personliga bank-ID, förklarar trafik-
chef Margus Pöldma.

För att övergången ska gå så smidigt 
som möjligt fortsätter vi med AMOS som 
underhållssystem, månadstillsynen i FLS, 
skyddsronder, miljöaspektlistor, Chemsoft, 
färjeschema och andra befintliga metoder 
tillsvidare. Framtiden får utvisa om vi på 
sikt ska ge oss in i ett enhetligt system som 
täcker all egenkontroll. 

Systemen ska nyttjas fullt ut. Tillsynen 
bygger nämligen på, att systemen är i ord-
ning och följs samt att avvikelser rappor-
teras och omhändertas. Tillsyn kommer 
också att ske genom stickprovskontroller 
och då i första hand i våra system. Sam-
manfattat kommer vi att gå in i ett syste-
matiskt sjösäkerhetsarbete vilket kom-
mer att falla sig helt naturligt då vi nu levt 
med både ISM och SAM i ett antal år.

Den äldsta fartygssäkerhetslagstift-
ning som påfunnits i norden härrör från 

Svea togs in för underhåll på  
Tenö varv, november 2017. 
Foto: Truls Persson

Den allvarlige inspektören från Transportstyrelsen som kommer promenerande in på bryggan med protokoll  
under armen, är snart ett minne blott. Nu ska vi själva stå för bedömningen om våra färjor lever upp till  
regelverk och krav. 

Underhållsområden

Följande underhållsområden avropar  
service från Tenö varv:
Delområde Stockholm: 
Furusundsleden, Blidöleden, Ljusteröleden, 
Vaxholmsleden, Oxdjupsleden, Tynningö-
leden, Ekeröleden, Skanssundsleden,  
Kastelletleden, Gräsöleden, Vinöleden,  
Skenäsleden
Delområde Norr: 
Avanleden, Bohedenleden, Röduppleden 
Delområde Gotland: Fårösundsleden

Följande underhållsområde avropar  
service från Fridhems varv:
Delområde Väst-Syd-Mitt:
Holmöleden, Håkanstaleden, Isöleden, 
Ammeröleden, Adelsöleden, Arnöleden, 
Stegeborgsleden, Aspöleden, Ivöleden, 
Bolmsöleden, Hönöleden, Nordöleden, 
Björköleden, Ängöleden, Malöleden, Lyrle-
den, Svanesundsleden, Hamburgsundsle-
den, Gullmarsleden, Bohus-Malmönleden, 
Högsäterleden, Sund-Jarenleden, Korn-
hallsleden, Hemsöleden, Visingsöleden

Island år 1281 som definierade fartygets 
säkerhet genom funktion utan tillhörande 
detaljkrav. Enligt lagen var ett fartyg dug-
ligt om det endast behövde ösas 3 gånger 
under ett dygn. (”Det skib som behöver 
öses tre Gange paa en Dag och Nat, er dyg-
tigt til alle Reiser”. Farmanne-Lov, II kap.)

736 år senare inför Transportstyrelsen 
PNF (Projekt Nationella Föreskrifter) som 
fungerar på samma sätt. Den 1 juni i år 
trädde PNF i kraft för fartyg i nationell 
sjöfart och våra vägfärjor fasas in i regel-
verket den 1 april 2018.  Alla arbetsbåtar 
med en längd av 5 meter eller längre och 
som transporterar passagerare i allmän 
trafik omfattas av regelverket från och 
med 1 april 2019. 

MARGUS PÖLDMA

Egenkontroll  
- En revolution är på väg

VI I REDERIET

”Vi får ett  
enhetligt och 
enkelt sätt att 
beställa under-
hållsarbeten i 
hela Färje- 
rederiet...”
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Fakta  Mätmetod

Enkäten delades ut av ansvarig chef. Mar-
kör skickade ut enkäter till kontaktpersoner 
som Trafikverket angav. Med varje enkät 
följde ett informationsbrev, en enkät samt 
ett anonymt svarskuvert. En instruktion bi-
fogades också till chefen samt ett portofritt 
svarskuvert för att återsända de ifyllda en-
käterna till Markör. Undersökningen gjordes 
september-oktober 2017. Svarsfrekvensen 
var 56 procent.
Rederiets arbetsgrupp som bidragit med stöd 
i mätningen består av Robert Berntsson, To-
mas Simonsson, Jörgen Sandström, Magnus 
Regnér, Berit Kind och Jonas Werkelin.

PÅ FÄRJELEDEN OMBORD

Arbetsrotation ska finnas på alla frigående 
färjeleder. Även på linfärjelederna finns 
system där man avlöser varandra på olika 
färjeleder. Vad tycker de som jobbat så 
 här, en tid? Rederiet fick hjälp av under-
sökningsföretaget Markör att kartlägga  
attityderna på Gullmarsleden, Svanesunds- 
leden, Oxdjupsleden, Vaxholmsleden, 
Visingsöleden och Fårösundsleden. För-
delarna överväger, men det finns även  
kritik. 130 personer tillfrågades, drygt  
70 besvarade enkäten.

Arbetsrotation kan göras på några olika 
sätt, men själva poängen är, att man inte 
alltid tjänstgör med samma arbetskamra-
ter. Det leder till att säkerheten ökar, att 
vi lär av varandra och att arbetet blir mer 
varierat.

Om säkerheten
Hälften anser att rotation inte påverkar 
säkerheten, men det är en klart högre 
andel som är positiva (40 procent) än 
negativa (15 procent). En fjärdedel upp-
lever att tryggheten ökat, en femtedel 

att den minskat. Samspelet förbättras ju 
fler man lär känna. Informationsutbytet 
anses ha ökat något tack vare arbetsrota-
tionen och framförallt har kompetensut-
bytet ökat kraftigt.

När det kommer till upplevd stress påver-
kar arbetsrotationen varken positivt eller 
negativt. Ca 20 procent är uttalat positiva 
och lika många är negativa. Några röster

-Kunskap om fel och brister sprider sig 
mer.

-Samspel i besättning funkar bättre.
-Man får uppleva fleras uppfattningar 

och lösningar på säkerhet.
-På en led med helt nya medarbetare 

krävs en mix av ny samt erfaren personal.
-Vi är ett bra, sammansvetsat gäng, det 

gör att det är tryggt att jobba med varandra.
-Stress beror på vem jag jobbar med.
-Vilken kollega jag har vid min sida 

påverkar inte min stressnivå.
-Arbetsrotation är både bra och dåligt. 

Det är tryggt att jobba med den man lärt 
känna. Det ökar tryggheten.

Om det sociala
Den psykosociala arbetsmiljön har påver-
kats positivt av arbetsrotation. Det har 
liten påverkan på fritiden och intresset 
för friskvård. I viss mån har det person-
liga välbefinnandet och synen på arbets-
kamrater förbättrats. Man har lärt känna 
fler och fått förståelse för andras situa-
tion. Några nämner ”det beror på vem 
man jobbar med”. ”Utmärkt att jobba 
med många olika, det ger många positiva 
sidor”, säger en annan. Fler röster:

-Jag har tagit ledigt när personkemin 
inte stämmer.

-Nu är jag bättre bekant med flera.

Om arbetsmiljö
Arbetsmiljön har till del påverkats posi-
tivt av arbetsrotationen, medan den inte 
har haft någon större inverkan på ecodri-
ving/miljö ombord.

Drygt hälften, 56 procent, är positiva 
till arbetsrotation. Men fler upplever att 
schemastrukturen påverkats negativt 
(34 procent) än positivt (18 procent). Det 

Linfärjor är konstruerade med utrym-
men under däck som fungerar som vat-
tentäta skott. Skotten besiktigas regel-
bundet av personalen. Det har funnits 
en oro för att denna arbetsmiljö kan 
innebära risker, på grund av låg luft-
omsättning som i sin tur skulle kunna 
bidra till en syrefattig miljö. Därför har 
rederiet beställt oberoende kontroll-
mätningar på två olika linfärjor, dels 
Tora på Adelsöleden och Carolina af 
Arnö, Arnöleden.

Mätningarna genomfördes av Previa, 
med direktvisande instrument (Dräger 
X-am 5000), i flera fall parallellt med de 
instrument som fanns tillhands på fär-
jorna. De genomfördes i olika skott som 
alla var belägna under däck. Förutom 
mätningarna avseende syrgashalten i 
luften i de olika mätpunkterna, bedöm-
des även den installation för självdrag-
sventilation som ska säkerställa luftom-
sättningen i de olika skotten, som kallas 
svanhalsar.

Mätresultaten uppvisade inga avvikel-
ser beträffande syrgashalten i luften.  
I samtliga skott på de båda linfärjorna  
uppmättes 20,9 procent syrgashalt i luf-
ten vilket motsvarar det värde som gäl-
ler för vanlig utomhusluft. Previas 
mätinstrument och rederiets egna 
instrument visade samma värden.

-Nej jag tycker inte att man ska vara 
orolig när man jobbar under däck. Men 
det är viktigt att man följer de rutiner 
som finns för arbete under däck på lin-
färjor. Det vill säga, att man alltid är två 
personer som jobbar en vid nergången, 
och en under däck. Se till att det är väl 
ventilerat och att man har med syremä-
tare, säger Tomas Simonsson. 

Syrgashalten i skotten mättes av arbetsmiljöingen-
jör Håkan Lundgren, Previa. Här ombord på Tora.

Magnus Corneliusson Hönöleden och Niklas Wittenby, 
Vaxholmsleden, prövade på arbetsrotation mellan väst-
kusten och ostkusten, förra året. 
-En fantastisk möjlighet att utvecklas, tyckte Magnus. 

tar tid och vissa upplever ökad osäkerhet 
kring bemanningsplaneringen. De flesta 
är negativt inställda till att införa tätare 
arbetsrotation. Några röster:

-Många kollegor upplever stress/obehag 
sedan rotation infördes.

-Det är mycket bra att vi får jobba med 
olika.

-Svårt att få en drivande personal med 
långa arbetspass.

-Mycket extra bilkörning för oss som 
sköter färjorna.

-Svårt att hålla reda på arbetspass vid 
rotation och extra dagar.

-Rutiner kan påverkas åt rätt håll, tror jag.
-Svårt med rutinerna när man byter 

kollega.
-Min erfarenhet är att om medarbetar-

na är nöjda på jobbet så kommer det kun-
derna till del.

Begripligt schema
Sammanfattningsvis, mätningen visar att 
fler ser positivt än negativt på effekterna 
av införandet av arbetsrotation. Några av 
de positiva aspekterna av arbetsrotatio-
nen är bättre arbetsmiljö, bättre arbets-
klimat, positivare syn på kollegor och ett 
ökat informations- och kommunikations-
utbyte. Upplevelsen är även att säkerhe-
ten och framför allt kompetensen ökat 
genom ett ökat samspel.

De negativa aspekterna är främst sche-
mastrukturen, som påverkas av arbetsro-
tation. Alla medarbetare är inte positiva 
till arbetssättet och vissa nämner ökad 
stress och sjukskrivningar. Det är inte 
önskvärt med en tätare arbetsrotation.

-Arbetsrotationen har kommit för att 
stanna, men vi behöver vara uppmärk-
samma på vad det är som får vissa med-
arbetare mer kritiska än andra. Ett råd vi 
har fått är att se över schemastrukturen 
generellt, säger HR-chef Åsa Nordström. 

På uppdrag av Färjerederiets huvudskyddsombud Tomas Simonsson har 
syremätningar genomförts på två av rederiets linfärjor. Resultatet visar att 
syrgashalten är säkerställd.

Mätpunkt under däck på Carolina af Arnö. Resul-
tatet visade 20,9 procents syrgashalt. Om värdet 
ligger lägre än 17 procent inträder förhållanden 
som anses som tidigt stadium för fara på grund av 
syrebrist. 

Syrehalten i skotten visar samma värden som i nor-
mal utomhusluft, konstaterade Per-Olof Eriksson 
distiktschef Mälaren och Tomas Simonsson, hu-
vudskyddsombud, här med rederiets egna mätin-
strument.Röster om rotation

Det ska vara säkert  
att jobba under däck
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KVÄLLSPIGGA SUND–JAREN
 Från och med 1 januari 2018 blir det fler 

turer med vägfärjan mellan Sund och Jaren 
då kvällsturerna förstärks.Det blir ytterligare 
fem avgångar från Sund till Jaren och tillba-
ka. De nya avgångarna är kallelseturer och 
går endast när färjan är kallad via telefonen 
vid färjelägena.

- Vi är glada att kunna tillmötesgå önske-
målen om tätare färjeavgångar under de tider 
då våra resenärer åker som mest, säger  
distriktschef Jörgen Sandström, Trafikverket 
Färjerederiet. 

ITRAFIK UPPHÖR
  Alltsedan Trafikverket bildades i april 2010 

har du fått interntidningen Itrafik hem i din 
brevlåda. Nu har Trafikverkets ledningsgrupp 
kommit fram till, att tidningen ska läggas ner. 
Så här beskriver man tanken: Vår utgångs-
punkt när vi ska göra kanalval ska vara; med 
vilken digital kanal kan vi nå den här målgrup-
pen? Som en konsekvens av detta avvecklar vi 
tidningen Itrafik.

Trafikverket vill arbeta mer med sociala me-
dier, med webbplatser, med film och med nya 
kanalval. Det finns dock inga planer på att läg-
ga ner Färjerederiets interntidning, Sjövägen. 

  Rederiet har under året sett över 
sin säkerhetsorganisation, gjort om-
fattande analyser och övat kriskoor-
dinering.

Under hösten har Trafikverket pla-
nerat för en större nationell övning i 
kriskoordinering. Övningen genomför-
des under vecka 45, Färjerederiet del-
tog med sin krisstab och medlemmar 
ur vår säkerhetsorganisation.  
Övningen var realistisk och vår kris-
stab ställdes inför många situationer 
som snabbt skulle lösas. Kollisioner 
mellan färjor, grundstötning och ett 
attentat. Vi fick samverka såväl inom 
Trafikverket som med andra myndig-
heter. Kreativiteten var stor och vår 
erfarenhet från operativt arbete kom 
väl till pass. I rederiets säkerhetsor-
ganisation ingår våra två DPs, Claes 
Tyrén och Peter Sörensson, Henrik 
Söderqvist som arbetar med verk-
samhetsutveckling och säkerhet samt 
Fridhems varvs chef Rolf Nilsson. 

Färjerederiets krisstab består av re-
deriets ledningsgrupp som vid detta 
tillfälle kompletterats med Lars Pet-
ter Holm, som på ett förtjänstfullt sätt 
dokumenterade alla beslut och åtgär-
der. Utvärderingen visade att vi var väl 
förberedda på vår uppgift och vi kun-
de avsluta dagen med att konstatera 
att vi samarbetat väl och att vi tagit till 
oss ny och viktig kunskap. 

ANDERS NORDQVIST

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  Vid en högtidlig ceremoni på huvudkon-
toret i Borlänge belönades fem medarbetare 
i Färjerederiet för nit och redlighet i statens 
tjänst. Belöningen tilldelas medarbetare som 
arbetat 30 år i statens tjänst, alternativt som 
arbetat minst 25 år vid pension. Grattis!  

Bakre raden: Carl-Gustaf Collin, Gräsöleden 
(pensionär), Åke Lycke, Fridhems varv (pen-
sionär), Åsa Nordström, HR-chef Främre 
raden: Håkan Färm, Ivöleden, Inger Molin, 
Adelsöleden, Anna Johansson, Distriktschef 
Södra Bohuslän.  

Säkerhetsarbetet 
i Färjerederiet

”På Aspö finner han lugnet
I fredags tog Idolresan slut för Joakim 
Jakobsson. Nu har han åkt ”hem” till 
Aspö för att finna lugnet.

– Det är helt magiskt att komma ut 
här igen, säger han.

Det är många som har följt Joakim  
Jakobssons resa i Idol, men i fredags tog 
den slut. Joakim slutade därmed på en 
sjundeplats i tävlingen, något som han 
ändå är nöjd över.

– Min nästa singel heter ”Ung och naiv” 
och handlar om just Aspö. Om barn-
domsminnena där när jag var helt fri.”
Blekinge Läns Tidning 10 november

”Vintern är här – färjetrafiken har upp-
hört
Färjetrafiken mellan Avan och Sunder-
byn har upphört för säsongen. Nästa 
gång någon kör samma väg som färjan 
så sker det på hjul och is, men det lär 
dröja en månad eller två.”
Norrländska Socialdemokraten 19 november

”Du hjälper oss att bli bättre!
2017 mätte undersökningsföretaget 
Markör hur resande med vägfärjor upp-
lever kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet 
i färjetrafiken. Mätningen gjordes på alla 
Trafikverkets färjeleder i hela landet.  
93 procent hade ett positivt helhets- 
intryck av vägfärjorna.”
Skärgårdsbryggan 20 november

”10 osannolikt vackra svenska platser
Också i ett land med unika landskap runt 
varje hörn står Fårö ut. Hela ön är gjord 
av sandsten och har massor av utsträck-
ta klippformationer som är bildsköna 
på ett lite udda vis (den berömde regis-
sören Ingmar Bergman blev förälskad i 
ön, spelade in sex filmer och en tv-serie 
och skaffade hus här). Ön förbinds med 
en färja till Gotland och är ett populärt 
sommarmål för svenskarna”.
Allt om resor, 14 november

”Pendlare uppmanas ha extra marginal
Kösystemet ska göras om. Arbetet kan 
tillfälligt bidra till längre kötid för pendla-
re som åker Ekeröleden. – Det blir totalt 
sex köfiler när det är klart, säger Jonas 
Orring, kommunens teknik- och exploa-
teringschef.”
Mälarö Tidning 13 november

  I slutet av oktober begav sig dåvarande rederi- 
chef Anders Werner, ekonomichef Anders 
Nordqvist och teknik- och miljöchef Fredrik 
Almlöv, inbjudna av den skotska regeringen, till 
Edinburgh, för att under två dagar diskutera  
organisationsfrågor. 

Den skotska färjetrafiken sorterar under det 
statliga Transport Scotland och dess Ferries 
Unit. Man  omsätter 2,6 miljarder svenska kro-
nor årligen. Fartygen är allt från mindre vägfär-
jor till större bil- och passagerarfärjor som går 
ända ut till Hebriderna. Två statliga bolag och 
några privata operatörer kör. De flesta fartygen 
och hamnarna ägs av statliga Caledonian Mari-
time Assets Ltd (CMAL). Skottarna vill rationa-
lisera färjedriften och vårt möte berörde om den 
svenska modellen kan passa dem?

Dag två körde vi till färjeläget i Rothesay. Fär-
jorna på leden är betydligt större än våra färjor. 
De flesta tekniska lösningarna liknar våra egna. 
Vi uppfattade att en kurs i ecoshipping borde ge 
gott stöd till våra skotska kollegor. Den halvtim-
meslånga resan och ön Bute, var en härlig upp-
levelse. 

Dagen avslutades hos CMAL, där vi fick veta 
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Skottar nyfikna på svenska färjor

Nit och redlighet

BESTÄLL VÄGGALMANACKAN 2018 
I WEBBSHOPEN!

 Färjerederiets efterfrågade väggalmanacka 
distribuerades till färjelederna i slutet av no-
vember. Många duktiga medarbetare skickade 
in förslag på vackra fotografier och i 2018 års 
almanacka valdes motiv av Truls Persson, Kjell 
Jidstrand, Thomas Axelsson och Mikael Inge-
mansson, förutom de bilder som beställts av vår 
husfotograf Kasper Dudzik. 

Dela ut rederiets väggalmanacka till vänner 
och bekanta, till leverantörer och intressenter. 
Den berättar mycket om vad vi jobbar med och 
det vill vi ju gärna sprida, eller hur? Om vägg-
almanackorna på din arbetsplats har tagit slut, 
beställ fler via Trafikverkets  
webbshop. 

2017 ÅRS LÖN KOMMER 2018
 I oktober träffades avtal mellan Arbets-

givarverket och de fackliga huvudorgani-
sationerna, Saco, Seko och ST avseende 
löne- och anställningsvillkor för perioden 
2017-10-01till och med 2020-09-30. Saco 
hade redan ett avtal som gäller tills vidare 
och som utgör grund för den årliga lönere-
visionen. Det nu träffade avtalet är ett kom-
plement med vissa villkorsändringar. 

Förhandlingarna med de fackliga organi-
sationerna i Färjerederiet avseende RALS 
2017 pågår och beräknas slutföras efter års-

skiftet. Din nya lön gäller från och med 
den 1 oktober. När RALS är klar kom-

mer du att få retroaktiv lön från 
och med den 1 oktober. 

I färjeläget i Rothesay hade vi tillfälle att köra om-
bord på en skotsk vägfärja.
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MEDARBETARMÄTNING  
SENARELÄGGS

 Det var tänkt att den kommande perso-
nalsociala mätningen ”Motiverad medar-
betare” skulle ha genomförts under våren 
2018. Men upphandlingen av undersök-
ningsföretaget har överklagats och det be-
tyder att mätningen skjuts framåt i tiden. 
Prognosen är att den kan skickas ut under 
hösten 2018 istället. 

GRATIS FÖR GÅENDE OCH  
CYKLISTER PÅ EKERÖLEDEN

 Vår trafikhuvudman Ekerö kommun har 
valt att höja biljettpriserna på Ekeröleden  
– men också att ta bort några av de hittills-
varande biljettkategorierna.  
Dit hör avgiften för gående  
och cyklande som från  
1 januari 2018 reser  
gratis på färjeleden. 

mer om färjebolagets affärsupplägg. Sent 
på kvällen var vi tillbaka i Edinburgh, med 
många nya intryck och idéer i bagaget. Och 
fortsättningen? Ja, i upplägget för ecoship-
ping finns en beröringspunkt, som vi vill till-
varata. 

ANDERS NORDQVIST

Trafikchef Margus Pöldma tog kartan till 
hjälp.

403
deltog i Rederidagarna  

2017
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Foto: Björn Höglund
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Att segla vägfärja på Björköleden känns 
väl inövat för många av oss som tränat 
Ecoshipping på simulatorerna i Vaxholm. 
I takt med ett ökande intresse har anlägg-
ningen uppgraderats både när det gäl-
ler bryggor, fartygstyper och relevanta 
miljöer. Detta visades upp på plats för ett 
trettiotal kolleger från olika håll inom sjö-
fartsnäringen av företrädare för rederiet 
och Linnéuniversitetet.

Claes Tyrén, befälhavare Gullmarsleden 
och rederiets kontaktperson för utveck-
ling av den tekniska delen av simulatoran-
läggningen, var med på plats:

- Frågor jag fick idag handlade om simu-
latorns prestanda och vad jag själv ansåg 
om simulatorn jämfört med andra simula-
torer jag varit i under min yrkesbana. Sva-
ret var att Färjerederiet har en påkostad 

Simulatorn bara växer
Fler havsmiljöer. Fler fartygstyper. Dessutom, ett ökande intresse från marina kolleger 
att öva i rederiets utbildningscentrum. Detta möttes vi av i samband med Öppet hus i 
simulatoranläggningen på Vaxholms kastell.

simulator som lämpar sig väl för flerta-
let övningar och har många möjligheter. 
Tvärtemot vad många tror, att rederiet 
har en ”Färjesimulator”, så är detta en 
”Full mission ship simulator”. Den är väl 
rustad att erbjuda många olika typer av 
övningar för många olika fartygstyper. 

- För Färjerederiets del hoppas vi snart 
kunna erbjuda fler färjleder att träna i,  
och för övrig sjöfart har vi utökat övnings- 
områden och antalet tillgängliga fartygs-
modeller för att kunna tillgodose skiftan-
de behov, sa Claes Tyrén.

Thomas Elwinger, i sin nya roll som utveck- 
lingsansvarig för Nautiska utbildningar i 
Färjerederiet, var mycket nöjd med att få 
visa upp vad som finns att erbjuda:

-Anläggningen behövs naturligtvis 
i första hand för våra interna behov av 

träning och fortbildning men det finns 
outnyttjade tider, vilket vi vill ändra på. 
Genom att bjuda hit andra intressenter 

blir erbjudandet mer 
konkret. Besökar-
na får själva testa 
simulatorn och ett 
axplock av dess far-
tygsmodeller. 

-Redan före öppet 
hus så är ungefär en 
tredjedel av de pla-
nerade kursveckor-
na under våren 2018 

med externa kunder. Jag tror att detta 
bara är en början, menade Thomas.

Vilka möjligheter ser du framöver?
-Två huvudspår. Dels fortsatt utveck-

ling och nyttjande internt utöver vad som 
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redan görs med nuvarande kurser, intro-
duktioner och APT:er. Det finns vidare 
redan ett önskemål och behov av en 
kurs för våra frigående besättningar, en 
NOAK3, som handlar om skill develop-
ment samt samspelet och kommunikatio-
nen på bryggan när något händer, vilket 
även skulle involvera våra matroser i den 
delen av kursen. På önskelistan finns även 
en utbildning för våra linfärjebesättning-
ar gällande både någon form av ecoship-
ping, instrumentteknik och att öva hur 
man lämpligast hanterar olyckstillbud 
ombord på en linfärja. 

- Externt gäller det främst att fortsät-
ta med marknadsföring om att vi finns. 
Att peka på alla möjligheter och att fånga 
upp marknadens behov. Lyckas vi med 
allt det så tror jag att vi kommer ha en god 
täckning i vår anläggning året runt. På 
sikt kunna nyttja den tredje våning som i 
dagsläget står tom i byggnaden som rym-
mer vår anläggning, och bara väntar på 
att få inredas med flera simulatorer, hop-
pas Thomas Elwinger. 

”Den är väl  
rustad att  
erbjuda olika 
typer av  
övningar för  
olika fartygs- 
typer”

Fullsatt. Många branschkolleger fick lyssna på Anders Werner (i förgrunden) och Jan Snöberg från Linnéuniversitetet – och testa simulatorerna. Deltagarna kom 
från Sjöfartsverket, Djurgårdens färjetrafik, Strömma, Trafikverket, Blidösundsbolaget, Kustbevakningen, Utö rederi, Scandlines HH, Gunnars båtturer, Scandli-
nes Helsingborg, Marina Läroverket och Öckerö båttrafik. Mötet gick av stapeln den 23 november.

Simulatorerna har uppgraderats med nya miljöer och fartygstyper.

 Det är en stor fördel att denna anläggning 
finns på nära avstånd här i Stockholms-
trakten. Att till exempel öva bordning i  

simulator är fördelaktigt”
Anders Stenstrand, Kustbevakningen

Anders Stenstrand, Kustbevakningen och Guy 
Österman, Färjerederiet, seglade i simulatorn.
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Klimatomställning av  
färjetrafiken kräver aktiva val

År Merkostnad  
investering  (mkr)

Merkostnad  
färjedrift/år  (mkr)

CO2-reduktion
från idag

Möjliga åtgärder

2020 0 7–8 20 % HVO Hönöleden

2025 70 7–10 30 % Elektrifiering Gullmarsleden
Linfärja Blidöleden

2030 200-350 10–15 40–50 % HVO eller elektrifiering Hönöleden
Elektrifiering Nordöleden, Aspöleden, (Ljusteröleden)

2035 530 12–15 60–70 % Elektrifiering Vaxholmsleden, Fåröleden, Svanesundsle-
den, Furusundsleden samt linfärja Björköleden, (Ljusterö-
leden), (Hönöleden)

2045 540 20 90–100 % HVO i resterande dieseldrivna färjeleder samt i reserv- 
färjorna. Linfärjor elektrifierade enligt plan

Magnus Lindgren och Hanna Eklöf som båda arbe-
tar med miljöfrågor inom verksamhetsområde Pla-
nering i Trafikverket, och rederiets miljöstrateg Pe-
ter Peterberg, har samarbetat kring framtagningen 
av inriktning för klimatomställning av färjedriften.

Eldrift på Stegeborgsleden infördes 2017. Även Kornhallsleden och Ängöleden fick det nya driftsystemet.

Innehållet i kraven, eller snarare i den stra-
tegiska inriktningen, presenterades på 
rederikontoret i december 2017. Det här 
blir ett stöd som hjälper oss att bidra till 
att Sverige ska få en klimatneutral vägfär-
jetrafik fram till 2045.

Själva rapporten är ännu inte beslutad. 
Fortfarande återstår exempelvis en dis-
kussion om rimligheten i kostnadsberäk-
ningarna. Efter beslut i verksamhetsom-
råde Planering, blir inriktningsplanen ett 
verktyg för rederiet när det gäller att för-
handla om resurser. Det är ett stort fram-
steg. Men det kommer också att ställa 
krav på oss att gå iland med de omfattan-
de förändringar som behöver göras.  

Arbetet med att sammanställa rappor-
ten har letts av Hanna Eklöf, verksam-
hetsområde Planering, med stöd bland 
annat av Trafikverkets miljöexpert Mag-
nus Lindgren. Vår miljöstrateg Peter 
Peterberg har också haft en viktig roll. 
Teknik- och miljöchef Fredrik Almlöv har 
varit pådrivande i styrgruppen för arbe-
tet med Inriktning för klimatomställning 
av Trafikverkets färjedrift. Det hela har 
drivits i projektform där Planering, Miljö 

och Färjerederiet samverkat. 
- Uppdraget har varit fantastiskt läro-

rikt och utvecklande, kommenterade 
Hanna Eklöf.  

Rapporten i sin helhet kommer att pla-
ceras i FLS, när den har beslutats. 

En strategi som stöder förändringar
Totalt släpper Färjerederiet ut ca 33 000 
ton koldioxid årligen från färjedriften. 
För att uppnå klimatneutralitet senast 
år 2045, måste utsläppen ner till nära 
noll. Detta fordrar en omställning och en 
utveckling bland annat av vår drivme-
delsförsörjning. Investeringar kommer 
att fordras. Av den anledningen är det bra 
att Trafikverket som beställare har tagit 
ställning till hur de vill genomföra tek-
nikskiftet. Det skapar ett utrymme både 
för en diskussion kring lämplig finansie-
ring och kring metod- och teknikutma-
ningar.

Färjerederiet har redan startat ett antal 
av de åtgärder som behöver utföras. 
Övergången till HVO-bränsle på Hönö-
leden innebär att ett första delmål kom-
mer att kunna bockas av. Men det bety-
der inte att vi kan slå oss till ro. Ett antal 
konverteringar och nybyggen kommer 
att fordras om det övergripande målet 
ska uppnås.

-Färjerederiet bör minska klimatpåver-
kan med 40-50 procent till år 2030 och  
70 procent till 2035 för att nå klimat- 
neutralitet senast år 2045.

-De större färjelederna bör åtgärdas 
först.

-Linfärjor bör elektrifieras enligt plan 
och resterande  
dieselförbrukning ersättas med HVO. 

-Reservfärjorna bör drivas med HVO 
eftersom de har krav på viss flexibiltet 

och därmed inte kan knytas till en speci-
fik teknik på en särskild led. 

-De mindre dieseldrivna färjelederna 
som inte är möjliga att konvertera till lin-
drift, eller ekonomiskt försvarbara att 
elektrifiera, föreslås drivas med HVO. 

-Samhällsekonomiska beräkningar 
visar att inriktningens monetärt värde-
rade nyttor nästan är lika stora som kost-
naderna. 

-Osäkerheter i batterikostnader och kli-
matnytta av batterielektrisk drift. Men vi 
rekommenderar ändå denna åtgärd tack 
vare synergieffekter på luft och buller. 

-Klimatnyttan med HVO är en risk som 
påverkar möjligheter att nå reduktionsni-
våer och mål.

Från beställarsidan önskas en detaljerad 
handlingsplan för att klara av att förverkliga 
inriktningen och man önskar att Färje- 
rederiet åtar sig att vara pådrivande. Några 
frågor till miljöstrateg Peter Peterberg om 
vad Trafikverkets funktionskrav kommer 
att betyda för rederiet:

På vilket sätt kan kraven vara ett stöd för 
vårt miljö- och utvecklingsarbete? 

-Kraven är en förutsättning för att 
vi ska komma vidare och faktiskt lösa 
uppgiften med att minska utsläppen av 
växthusgaser. De ska kopplas mot den 
ekonomi som krävs för att åstadkomma 
minskningen. Just ekonomin ser jag som 
en fortsatt utmaning.

Är kraven rimliga – kommer vi verkligen att 
kunna åstadkomma en förändring? 

-Kraven är rimliga i allra högsta grad. 
Om vi vill rädda planeten finns ingen 
annan väg att gå än att vi tar tag i utsläp-
pen och faktiskt förändrar. Vi kommer 
kunna åstadkomma en förändring om 

Trafikverket har ett uppdrag från staten att bidra till att de övergripande miljömålen uppnås. En viktig del för att bryta 
fossilberoendet handlar om hur vi formar dagens och framtidens resor och transporter. Under hösten 2017 har man 
formulerat de krav som gäller för vägfärjetrafiken.

beställaren och Färjerederiet tar detta på 
allvar, samt att förändringen kan finansie-
ras. Sen måste miljöarbetet genomsyra 
alla anställda i rederiet, det är inte en 
enmansshow.

På vilket sätt ska vi gripa oss an det fort-
satta arbetet?

-Vi måste ta fram detaljplaner med håll-
punkter som berättar när ombyggnader 
eller nybyggen ska genomföras, när över-
gång till nya bränslen ska ske. Detta ska 
samtidigt finansieras, och resurser plane-
ras för genomförandet. Sen är uppföljning-
en av tidplaner för detta minst lika viktigt, 
understryker miljöstrateg Peter Peterberg.

Arm i arm med beställaren
Det kommer således att fordras ett enga-
gemang både från beställarsidan och från 
Färjerederiet för att uppnå de förvänta-
de resultaten. Även detta har den gemen-
samma arbetsgruppen tagit med sig och 
föreslår en rad gemensamma åtgärder för 
att driva på utvecklingen: 

-Trafikverket och Färjerederiet bör 
fortsätta studera och följa prestanda och 
kostnader för batterier i marin miljö samt 
möjligheter att ställa klimatkrav på batte-
ritillverkningen.

-Trafikverket och Färjerederiet bör 
utreda möjligheten att köpa grön el.

-Trafikverket och Färjerederiet bör fort-

HÅLLBART OMBORD

sätta studera och testa metanol som bränsle.
-Trafikverket och Färjerederiet bör ta 

fram miljövarudeklarationer för materi-
alanvändningen för en typfärja eftersom 
även denna orsakar klimatpåverkan. Det-
samma bör göras för batterier. 

-Trafikverket bör verka för att skattened-
sättningen för fartyg som nyttjar landström 
även gäller laddning av batterier för fram-
drift samt kabeldrift. Trafikverket bör även 
verka för att gränsen för 400 bruttodräk-
tighet tas bort så att alla fartyg omfattas av 
skattenedsättningen. 

Klimatneutral färjedrift  
Inriktningsplanen är strategisk. Den innebär inte 
att Trafikverket har fattat beslut om att elektrifiera 
trafiken på en stor del av de leder som nämns i ta-
bellen. Men den pekar på att det är en lämplig åt-
gärd och att behovet gäller en färjeled av ungefär-
lig storlek som de leder som skrivits in.  
    Kostnadsfrågan är förstås svår att sia om. Redan 
idag ser rederiet att den beräknade kostnaden för 
HVO är större än vad man har utgått från i projek-
tet. De summor som nämns ligger utöver de inves-
teringar som vi planerar in utifrån dagens förut-
sättningar. 
    Men faktum kvarstår. Om färjetrafiken ska uppnå 
klimatneutralitet 2045 måste vi agera nu. Så här 
skulle det kunna gå till, enligt Trafikverkets rapport.
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Ännu ett händelserikt år läggs till hand-
lingarna. Nu seglar Färjerederiet vidare 
mot 2018 i god fart, mot nya utmaningar 
och möjligheter. 

Färjerederiet har klarat trafikåret och 
uppfyllt våra avtal trots påfrestningar. 
Det har varit några haverier, bland annat 
på Ljusteröleden och Ammeröleden. På 
Visingsöleden uppstod fel på Braheborgs 
bogvisir och dess hydraulik vilket med-
förde flera stillestånd. Trots dessa avbrott 
har kundnöjdheten nått en ny hög nivå. 
Årets Nöjd kund-index visade, att 93 pro-
cent av resenärerna har en positiv hel-
hetsbild och de lägsta nivåerna har stigit. 

Många ljuspunkter har bidragit till ett 
sammantaget gott trafikresultat. Somma-
rens kapacitetsförstärkning på Fårösunds- 
leden undanröjde köerna helt och hållet. 
I samband med terrordådet i Stockholm i 
april, ställde vägfärjorna upp på ett före-
dömligt sätt.

Att lägga pussel med färjor och att undsätta 
vid behov, blir alltmer knepigt. Ökad kapa-
citet behövs och vi välkomnar varje ny väg-
färja. I år kom Neptunus, byggd i Estland, 
och när hon togs i trafik på Gullmarsleden 
kunde systerfartyget Saturnus frigöras för 
tjänst på Svanesundsleden.

I början av 2017 kunde ett nytt trafikavtal 
undertecknas med Trafikverket. Det är till 
sin form annorlunda än tidigare och byg-
ger på funktionella krav: Likvärdiga färje-
leder ska ha likvärdig tillgänglighet. Andra 
viktiga avtal under året är vårt första ram-
avtal för smörjmedel och för underhåll i 

Sjövägen minns 2017
stort. Metoden för vårt underhåll anges i en 
underhållsstrategi.

Våra arbetssätt är processorienterade 
och ledningssystemet FLS som publicera-
des 2016, har fortsatt utvecklats, framförallt 
med processbeskrivningar. Vi förbereder 
oss också för nya regler från Transport- 
styrelsen kring egenkontroll. 

Miljöåret 2017, borde man säga. Insat-
serna har varit många och uppmärk-
sammade. Kornhalls-, Stegeborgs- och 
Ängöleden har övergått till eldrift via 
kabel. Biobränsle har införts, med start på 
Hönöleden. Redovisningen av bränsleför-
brukning har tagit fart. Ett stort genom-
brott är beställningen av vår första fri-
gående färja med hybriddrift. Även från 
beställarsidan har engagemanget för håll-
barhet ökat genom Trafikverkets projekt 
Klimatneutral färjedrift. Årets nordiska 
färjedriftmöte enades i ett särskilt utta-
lande behovet av utbyte och samarbete 
om fortsatt utveckling av hållbar maritim 
miljöteknik.

Organisatoriskt har fler större förändring-
ar ägt rum 2017 jämfört med året innan. 
Distriktstrukturen ändrades och Pool Öst 
upphörde. Ett nytt distrikt infördes, Upp-
land, med Robert Eriksson chef. Vi fick ock-
så välkomna Mattias Wallin som chef för 
distrikt Stockholm (Ekeröleden och Kastel-
letleden) och Magnus Ihrfors som chef för 
distrikt Södra Roslagen (Vaxholmsleden, 
Oxdjupsleden och Tynningöleden). På väst-
kusten blev Jonas Abrahamsson chef för 

Hönöleden. Det operativa arbetet har också 
förstärkts. Margus Pöldma blev trafikchef 
med ansvar för frågor som rör våra fartyg.  
Ellen Norrgård övertog rollen som operativ 
chef, inriktning personalfrågor. Margus 
och Ellen har dock ett nära samarbete. Per-
sonal och färjor är gemensamt hörnstenar i 
organisationen. 

Även Fridhems varv har genomgått stora 
förändringar. Varvets ansvarsområde 
omfattar nu även dockan i Huskvarna och 
Härke slip i Jämtland – en ny kontors- 
och arbetslokal har byggts. Varvets dag-
liga verksamhet drivs av ledningsgruppen 
där tre nya chefer tagit plats: Leif Bengts-
son verkstadschef, Anders Fjällmyr verk-
stadschef Härke slip och Huskvarna 
docka och Kjell Hermansson, förrådschef. 

Årets mest märkbara vaktskifte ägde rum i 
Färjerederiets högsta ledning. Anders Wer-
ner, rederichef sedan 16 år tillbaka lämnade 
över stafettpinnen till Erik Froste, som kom 
till oss från Thor Shipping & Transport. 
Tjänsten som rederichef tillsätts av äga-
ren Trafikverket, där generaldirektören är 
representerad av ordförande i internstyrel-
sen. I och med 2016 års räkenskapsår läm-
nade Bo Vikström ordförandeklubban vida-
re till Trafikverkets överdirektör Bo Netz.

Med oss in i 2018 tar vi flera pågående 
 teknikprojekt men även en satsning på 
att stärka våra värderingar och förbättra 
bemötandet mellan oss i rederiet och ut mot 
resenärer och uppdragsgivare. 

INGRID JARNRYD

Utbildning, träning och information om bemötande 
ska öka kvalitén i vår tjänst.

Ökade mest: I årets NKI-mätning ökade Holmöle-
dens medelvärde totalt från 70 till 75 procent nöj-
da resande. 

Avtackad chef: Många farväl och stort tack riktades 
till Anders Werner, här av kommunalrådet Lars Lind-
gren, i samband med att han lämnade rederiet.

Froste möter Färjerederiet: Den 15 november tillträdde 
Erik Froste som ny rederichef. 

Krånglande hydraulik. Trots många 
avbrott i trafikeringen för Braheborg 
på Visingsöleden, så har leden starkt 
stöd av resenärerna.

Kanada inspirerade: Ett nytt framdriftssys-
tem med en enkel vajer som viras runt två 
vinschar har installerats på Bohus–Malmön-
leden.

Eldrift på Stegeborgsleden infördes 2017. Även Kornhallsleden och Ängöleden fick det nya driftsystemet.
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Möten med människor Eriks livsluft

Alla ska skanna
För sjögående personal gäller att behörig-
heter och läkarintyg ska skannas in i FLS. 
Du själv har ansvar för att inskanningen 
blir utförd.

Bakgrunden till systemet med inskan-
ning är att befälhavaren och redaren 
enligt lag ska förvissa sig om att en sjö-
man har föreskriven behörighet för att 
få tillträda en befattning.  Det är säkrare, 
smidigare och enklare att förvara dessa i 
FLS jämfört med i en pärm på jobbet eller 
i medarbetarens egen väska. Framförallt 
är det ett sätt att uppfylla gällande lag-
krav.

Om ett intyg med personuppgifter 
läggs i ett databaserat system, är Data-
inspektionen tillsynsmyndighet. Färje-
rederiets upplägg har bedömts av dem. I 
ett beslut från 2016 föreläggs rederiet att 
vidta lämpliga tekniska och organisato-
riska åtgärder för att begränsa tillgång-
en till känsliga personuppgifter i inskan-
nade läkarintyg så att de endast ges till de 
anställda som har behov av uppgifterna i 
sitt arbete.

Färjerederiet har infört en sådan begräns-
ning. Rederiet har utrett vilken rättslig 
skyldighet personuppgiftsansvarig har 

och vilka tjänster som måste ha direkt 
tillgång. Det går inte att förlita sig på 
andrahandsuppgifter. Redare och befäl 
måste göra en egen koll. Det ska funge-
ra trots att vi är rörliga, eftersom många 
medarbetare tjänstgör i olika distrikt.

Det är säkerställt att endast chefer och 
befälhavare har tillgång till intygen, i 
Färjerederiet. En redare som inte uppfyl-
ler kravet att säkerställa behörig beman-
ning, döms till böter. En sådan dom utföll 
mot en redare i Stockholms tingsrätt i 
mars 2017. Lagen är glasklar.

Varför använder inte Färjerederiet  
Transportstyrelsens ”Redarwebben”?

Anledningen är, att den endast gäller 
mönstringspliktiga befattningar där 
tjänstgöring på vägfärja är undantagen. 
Kan man få aviseringar om någon går in 
i min behörighetslista och gör ändring-
ar? Ja, gå in på din egen behörighetslista. 
Klicka på ”Avisera mig”.

Mer information om rederiets utred-
ning om rättsläget kring inskanning av 
intyg finns i FLS, operativa.  

ELLEN NORRGÅRD 
INGRID JARNRYD

Befälhavare ombord ska förvissa sig om föreskriven behörighet i besättningen. Här ser vi Thomas Eldeen 
på Gräsöleden. Foto: Kasper Dudzik

PÅ FÄRJELEDENVI I REDERIET

Peter Lindgren,  
Befälhavare frigående, Gullmarsleden,  
1 juni

Bengt Sundäng,  
Motorman/Matros, Ljusteröleden,  
31 december

Jan-Olof Moberg,  
Befälhavare frigående, Visingsöleden,  
1 december

PENSIONÄRER

GRATTIS! 
50 år
Åsa Nordström,  
HR-chef, 7 januari 

Thomas Axelsson
Befälhavare frigående, Björköleden, 
29 januari

Ingemar Johansson
Befälhavare lindragen, Malöleden,  
15 januari

60 år
Jan Karlsson
Befälhavare frigående, Björköleden, 
1 december

Vicente Recabarren
Reparatör, Fridhems varv,  
15 januari

Anders Nordqvist
Ekonomi- och ITchef,  
17 januari

Torbjörn Flodin
Befälhavare frigående, Holmöleden,
8 februari

Välkommen, rederichef Erik Froste! Många 
av oss har redan träffat dig på rederidagarna. 
Vi kommer också att få möta dig regelbundet 
här i Sjövägen, och i olika konstellationer exem-
pelvis på APT och på möten och konferenser. 

Vilket är ditt intryck av Färjerederiet, efter 
några veckors arbete?

-Det finns mycket kunskap och professio-
nalism i organisationen. Alla jag träffat vill 
verkligen göra rätt, ni brinner för rederiet och 
gör nästan vad som helst för att få färjorna 
att komma och gå i tid. På ett personligt plan 
känner jag mig väldigt varmt välkomnad, alla 
är påfallande hjälpsamma.

-Det enda negativa är att det är svårt att 
lära sig alla IT-system. Jag är en van dataan-
vändare, men här finns det många system.

Vilka är de första uppgifterna du har fått ta 
tag i?

-Möten med människor: Kollegor, samar-
betspartners, leverantörer och uppdragsgivare. 

Jag har varit med på ett samverkansmöte, 
ett internstyrelsemöte, lett ett par lednings-
gruppsmöten och ett färjedriftmöte. Min 
första dag hade Ellen ett distriktchefsmöte i 
Stockholm, då fick jag en chans att träffa alla 
dem också.

Du har anställts av vår ägare Trafikverket. 
Har du med dig något särskilt förändrings-
uppdrag till rederiet?

-Om någon gissar att jag är placerad på 
Färjerederiet av den ena eller andra anled-
ningen som skulle kunna upplevas som ne-
gativt av personalen, så vill jag kraftfullt de-
mentera. Jag är rekryterad för att säkerställa 
att Färjerederiet fortsätter leverera samma 
goda service som tidigare. Jag är ingen ”tra-
fikverkare under cover” - jag är en visionär 
och en entreprenör, det är i alla fall så som 
jag vill beskriva mig själv.

Har du hunnit besöka någon färjeled?
-Javisst, jag har varit på västkusten och 

besökt Gullmarsleden, Hönöleden, Nordö-
leden, Björköleden, Malöleden, Svanesunds-
leden och dessutom Fridhems varv. Mitt mål 
är att besöka någon led varje vecka fram till 
nyår. 

Vad vill du åstadkomma som ledare i  
Färjerederiet, på kortare och längre sikt?

-Jag tror på tydlighet. Man ska veta om 
man gör ett bra eller dåligt jobb. 

-Hela Metoo-debatten har gjort ett djupt 
intryck på mig, med de skrämmande vittnes-
mål som publicerats i tidningar sociala me-
dier. Jag kan inte vara nog tydligt med hur illa 
jag tycker om sådant beteende. Här krävs att 
alla män funderar och diskuterar vad som är 
OK och vad som inte är det. Jag tycker det 
bemötandeprojekt som vi jobbar med i Färje-
rederiet kommer lägligt. Alla har rätt till att 
ha kul och trivas på jobbet.  

Erik Froste  
gjorde sin första dag i rederiet 

den 15 november 2017. En större 
intervju med Erik kommer i första 

utgåvan av Sjövägen februari/
mars 2018. Här kommer fem 
snabba frågor till en nybliven  

rederichef på språng.


