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Tack för all medverkan i Sjövägen 2018!  
Vi önskar dig ett riktigt gott nytt år 2019!
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Hälsa och välbefinnande kanske även kan 
vara att klura ut Färjerederiets helgkryss? 
Här finns en ordfläta med anknytning till Fär-
jehälsan. Flera ord i krysset är välkända för 
oss som arbetar i rederiet. Bilden är lånad 
från Sjövägen nummer 7 2018, där vi fick 
möta Magnus Henriksson, befälhavare på 
Skenäsleden. Han gjorde en livsstilsföränd-
ring som har bidragit till bättre hälsa. Hela 
2019 kommer alla vi i rederiet att få möjlig-
het att ta tag i vårt mående och lära oss mer 
om hur vi ska bete oss för att njuta mer av 
livet. Härligt!

Kopiera, fotografera eller scanna in ditt ifyllda 
korsord och maila det till
sjovagen@trafikverket.se
senast 31 januari 2019.

Ange namn och arbetsplats och vart du vill att 
vi sänder dig eventuell vinst!

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

NYSTART FÖR EN BÄTTRE HÄLSA

Vid årsskiftet känns det naturligt för 
mig att reflektera över tiden som gått. 
Har jag uppnått de mål jag satt upp, 
har jag gjort de saker jag lovat mig 
själv?

För mig som tränar och tävlar en 
del, är vissa mål väldigt lätta att pricka 
av. Men det betyder inte att jag kla-
rat dem alla. Nytt personbästa på ma-
raton blev det exempelvis inte, under 
2018. Samma vill jag att vi ska ha på 
jobbet, mål alltså. Målet är förstås inte 
att misslyckas, även om vi ibland inte 
når ända fram. Att misslyckas inne-
bär en ny möjlighet att klara det nästa 
gång. Måldelningen som vi har arbe-
tat med under hösten ska bli intressant 
att följa.

Vid årsskiftet startar också vårt frisk-
vårdsår, Färjehälsan. Även här kan det 
vara på sin plats att ta avstamp i året 

som gått. Lever 
vi det liv vi vill 
leva? En dok-
torsavhandling 
om svenskar-

nas kondition och hälsa som presen-
terades i oktober gav skrämmande 
insikt om hur dåligt det är ställt med 
oss, i allmänhet. Men även när det gäl-
ler hälsa och träning måste målet an-
passas efter individen. För många är 
en promenad på 20 minuter om dagen 
samt börja äta grönsaker nog så utma-
nande. Medan andra kan intressera sig 
för att pröva på nya former för träning, 
eller kanske komplettera promenaden 
med att besöka simhallen någon gång 
i veckan. Det viktiga är inte VAD vi gör, 
utan ATT vi gör något. I alla fall om vi 
vill vara friska och leva länge. Och det 
tror jag vi alla vill.

Med detta önskar jag dig ett gott slut 
på året - vi ses 2019!

Annika Larsson, Isöleden, är ett 
av fyra hälsoombud och hoppas 
bli en inspirationskälla.

 3 Färjehälsan – 2019 nystartar vi med hälsa  
  i fokus 

 7 Ny processbild underlättar jobbet

 8 Styrvajerbyte i Smögen 

 10 Sjöloggen Nya lönerna klara

 11 Utkiken 

 12 Året som gick i bilder Tellusbygge,  
  Vision 45, Metanoltest 

 16 På sluttampen Klarar du Färje- 
  hälsans korsord?

Med avstamp  
i året som gått
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”Det kommer bli en 
mycket spännande och 
givande framtid”

Färjehälsan

Christina Svensson, Ekeröleden,  
deltar i rederiets ledarprogram.

4

”Lever vi det liv 
vi vill leva?”

14
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FÄRJEHÄLSAN

2019 genomför Färjerederiet en extra 
satsning på hälsa. Men det betyder 
inte att det är slut när 2020 kommer. 

Det här är starten på en resa där förhopp-
ningen är att vi är många som vill vara 
med för att må bättre både nu och på sikt.

Maria Selin, HR-partner med ansvarsom-
råde arbetsmiljö, är projektledare.

– Syftet är att stärka Färjerederiets häl-
sobefrämjande arbete på både individ-, 
grupp- och organisationsnivå. För att 
göra det behöver vi göra en nulägesanalys 
och det är det som hälso- och arbetsmil-
jöprofilerna (kallas även för HAMP) ska 
göra. Målet är att ge den enskilde medar-
betaren verktyg för att bibehålla och för-
bättra sin hälsa, säger Maria. 

Referensgruppen består av represen-
tanter från olika delar av verksamheten, 
distriktschef, huvudskyddsombud och 

arbetstagarorganisationerna. Syftet med 
referensgruppen är förankring och pla-
nering av tänkbara insatser under 2019. 
Konkreta förslag på aktiviteter informe-
ras och samverkas i Cesam.

– Tanken är att öka lusten, nyfikenheten 
och intresset för den egna hälsan. Vad vill 
just jag förändra i mitt liv för att fortsät-
ta må bra eller må ännu bättre? Påbörja en 
livsstilsförändring efter sin egen vilja och 
egna intressen helt enkelt, säger Maria.

Till hjälp och inspiration kommer vi att ha 
fyra hälsoombud. Det är personer som 
jobbar på olika färjeleder och som arbetar 
med hälsofrågor 5-10 timmar per månad 
för att inspirera oss andra. De kommer 
fortsätta sitt arbete även efter 2019. Mer 
om dem kan du läsa i en annan artikel i 
detta nummer.

Året kommer att inledas med att alla får 
chansen att genomföra en Hälso- och arbets-
miljöprofil hos vår företagshälsovård Previa.

– Det är en investering i dig själv som 
erbjuds. Det är helt frivilligt och arbets-
givaren får inte reda på dina individuella 
resultat. Det stannar mellan dig och skö-
terskan som undersöker dig. De data som 
arbetsgivaren får se är på distriktsnivå, 
förutsatt att det är fler än tio personer 
som deltagit.

Hälso- och arbetsmiljöprofilen består av 
en digital enkät som kommer skickas den 
1 januari till din jobbmejl och ett fysiskt 
besök hos Previa. Där kontrolleras blod-
tryck, blodsocker, kolesterol, BMI, midje-
mått och kondition. Det avslutas med ett 
hälsosamtal där ni pratar om din nuva-
rande hälsa och dina vanor och vad du vill 
förändra, om du vill förändra något.

Inom ramen för Trafikverkets projekt 
”Hållbart arbetsliv” kommer Akade-
min för hälsa och arbetsliv på Högsko-
lan i Gävle att undersöka hälsoeffekten 
(attityd- och beteendeförändringar) efter 
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Roger Eriksson,  
ny distriktschef 
Stockholm 
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Inspirerar till bättre hälsa Hälsa i fokus för Anja
Deras uppgift är att tillsammans med när-
maste chef och skyddsombud leda häl-
so- och arbetsmiljöarbetet framåt i sin 
region. De kanske leder diskussioner på 
APT eller genomför aktiviteter, som en 
aktivitetstävling, för sina kollegor. Häl-
soombuden arbetar tillsammans och har 
en viktig roll i Färjerederiets hälso- och 
arbetsmiljöarbete. De fungerar också som 
en länk mellan arbetskamrater och led-
ningsgrupp. 

De ska inspirera men sedan är det upp 
till dig och mig vad vi gör med möjlighe-
terna under året och senare. När Sjövä-
gen frågar varför de ville bli hälsoombud 
liknar svaren varandra. De är intressera-
de av hälsofrågor, gillar att röra på sig och 
vill gärna inspirera andra att må bättre.

Micca tror hon främst kan bidra med tips 
om kost och enkla rörelser att göra i var-
dagen, när man kör färja som hon själv 
gör. En liten rörelse är bättre än ingen 
och hellre än kort promenad på en kvart 
än att stanna inne. Hennes motto är ”Det 
som kommer in i kroppen ska ut!”

Anja Näslund, hälsoutvecklare/hälsostra-
teg på Previa är vår samarbetspartner i 
arbetet med hälso- och arbetsmiljöprofi-
len och även när det gäller utbildning av 
våra hälsoombud.

Anja har arbetat med hälsa sedan hon 
var 16 år och brinner för det. Det började 
med friskvård, träning och sedan har det 
blivit mer hälsa på arbetsplatser, hon har 
arbetat som behandlare, samtalscoach, 
med projektledning och strategiska häl-
sofrågor.

– Hälso-och arbetsmiljöprofilen är ett 
bra tillfälle för enskilda att få tempera-
turmätning på hur man mår och förhopp-
ningsvis få idéer och inspiration till föränd-
ring. Det samtal alla som deltar får är en 
möjlighet att prata om de frågor man har 
och få tips för att må bättre, menar Anja.

Enkäten och uppföljningen ger en bild av 
hur hela Färjerederiets hälsa ser ut. 

– Vi kommer att kunna se om det skiljer 
sig åt i de olika distrikten och utifrån det 
jobba framåt för att personalen ska må 
ännu bättre.
Har du några hälsotips?

– För egen del försöker jag att varje dag 
göra en eller flera saker som jag mår bra av.  

Det kan vara att ta tid och mysa ett tag 
med mina katter eller ta en stund med 
kaffekoppen när jag kommer hem efter en 
stressig dag och bara sitta ned och reflek-
tera. Jag försöker också få rörelse i varda-
gen, promenerar gärna mellan kundbesö-
ken istället för att ta tunnelbanan.
De dagar det känns motigt att genomföra 
sånt man tänkt då? Har du några tips för 
det?

– Jag brukar tänka att det är ok, det är 
mitt eget val. Jag resonerar med mig själv 
och tar ett beslut. Jag väljer aktivt att till 
exempel äta godis eller hoppa över en trä-
ning. Det är viktigt att vara snäll mot sig 
själv och inte skälla när man inte gör som 
man planerat.

Om du har frågor gällande hälso- och 
arbetsmiljöprofilen eller besöket hos Pre-
via är du välkommen att kontakta Anja 
Näslund, hälsoutvecklare/hälsostrateg 
och projektledare för ert projekt, anja.
naslund@previa.se. Om du har frågor 
kring Färjerederiets hälsosatsning kon-
taktar du Maria Selin, ansvarig på Färje-
rederiet. 

Davids bästa hälsotips är att lyssna på sin 
kropp och känna vad man mår bra av. Är 
det en promenad i naturen för dig? Han 
tycker det är skönt att röra på sig och mår 
bra av det.

Magnus vill vara en idégivare som fokuse-
rar på att det lilla kan vara det stora. Små 
förändringar kan leda till stora saker. Han 
vill gärna få input så hör av er om ni har 
tips och idéer.

Annika menar att en bättre hälsa gynnar 
både en själv, kollegor och familjen. Hon 
hoppas bli en inspirationskälla för med-
arbetarna och hennes bästa hälsotips att 
vara utomhus och få frisk luft. 

årets aktiviteter. Sju leder med varierat 
schema, dag/natt är inbjudna att del-
ta:  Furusund, Gräsö, Ljusterö, Vaxholm, 
Hönö, Gullmarsleden och Svanesund, 
totalt cirka 150 medarbetare.  

Eftersom vår studie genomförs med 
”Trafikledning”  var det viktigt att hitta 
medarbetargrupper med liknande sche-
ma. Därför har dessa  leder valts ut, med 
varierat schema, dag och natt men inte 
natt, förmiddag, förmiddag.

 Vad sker då under året?
– Startskottet är hälso- och arbetsmiljö-

profilen som genomförs vecka 2-9. I april 
är det återkoppling på distriktsnivå, däref-
ter får distrikten ta fram vilka hälsofräm-
jande aktiviteter man vill jobba med under 
resten av året. Hälsoombuden finns som en 
resurs för råd och stöd. 

När man pratar om bättre hälsa tänker de 
flesta direkt på kost och motion. Det är 
viktiga delar, men för att må bra behö-
ver vi balans. Hälsoaktiviteter kan handla 
om fysiska aktiviteter, som att börja pro-
menera regelbundet, träna på gym eller 
bilda ett korplag med arbetskamraterna.  
Det kan också vara att ta en stund för sig 
själv, sitta på en klippa och titta på havet, 
umgås med gamla vänner och skratta 
hejdlöst åt minnen, uppleva saker som 
gör gott i själen. Gå på bio eller teater för 
nya intryck.  Yoga, meditera, lufsa i sko-
gen med hunden, äta regelbundet, sova sju 
timmar per natt, balans i livet.

Hälsoombuden kan ge tips och råd 
kring hur du själv eller tillsammans med 
dina arbetskamrater kan hitta hälsofräm-
jande aktiviteter på jobbet. Glöm inte hel-
ler att vi har friskvårdsbidraget på 3 000 
kronor per år som kan användas till en 
mängd olika aktiviteter, från styrketrä-
ning till massage.  
Avslutningsvis, vad tänker du göra för att 
förbättra din hälsa, Maria?

– Jag kommer göra hälso-och arbets-
miljöprofilen för första gången, efter-
som jag är relativt nyanställd. Det blir en 
check på hur man mår på insidan av krop-
pen, om värdena stämmer med min käns-
la. Att bibehålla balansen i livet är viktigt 
för mig. Om jag börjar slarva med mat och 
sömn, stressar blir det lätt att hamna i en 
negativ spiral. För mig blir det då viktigt 
att stanna upp, reflektera och prioritera. 
För mig personligen handlar också om att 
värna om ”egentid” på fritiden, att även 
träna i veckorna och inte bara på hel-
gerna. Det som ger mig inspiration och 
motivation i arbetet med färjehälsan är 
möjligheten till förändringar för enskilda 
personers hälsa, säger Maria. 

FÄRJEHÄLSAN FÄRJEHÄLSAN

Michaela ”Micca” Andersson, Stegeborg, Magnus Gislason, Visingsö, Annika 
Larsson, Isöleden och David Jönsson, Gullmarsleden är våra hälsoombud.

Fakta  Hälso- och  
   arbetsmijöprofilen

I ditt schema finns en tid för ditt personliga 
besök hos Previa. För de allra flesta med-
arbetarna sker detta under vecka 4-5 eller 
8-9. Lokal information om vad som gäller 
för anställda på just din färjeled förmedlas 
separat. Information om vad som gäller un-
der besöken hos Previa finns i ditt lokala ar-
betsrum på FLS.

Den digitala enkäten kommer att skickas 
till dig i ett särskilt mail med Previa som av-
sändare. Detta mail kommer till dig den 1 
januari. Enkäten ska vara besvarad innan du 
besöker Previa. I mailet med enkäten står 
också mer information om själva besöket 
och vad du ska tänka på inför det. 

Efter besöket hos Previa kan du få fort-
satt stöd till förändring via Previa. Detta ska 
godkännas av din närmaste chef eller HR 
genom att du lämnar en hälsoplanerings-
blankett. Hälsoplaneringsblanketten skrivs 
av Previa i samråd med dig.
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FÄRJEHÄLSAN

Gunilla är höftledsopererad och det lade en 
hämsko på hennes aktivitet i början. Hon 
idrottade mycket förr, och hon kan inte göra 
samma saker längre men idag rör hon på sig 
och tar tillvara på de möjligheter hon har.
– Det finns saker jag kan göra, som fungerar 
för mig med min höft och jag försöker se på 
det positivt. Det är också viktigt för mig att 
ha tid med barn och barnbarn för att må bra. 
Jag kompromissar inte med min tid och kän-
ner var gränsen går. Det här jobbet trivs jag 
med, det är bland de bättre jag haft med en i 
många sammanhang fantastisk arbetsgivare.

Kjell Björk, befälhavare linfärja  
Adelsöleden tycker det är viktigt att 
tänka på vikten och konditionen.
– Jag vill inte bli tjock och få hjärtinfarkt och 
diabetes. Det ser jag som den största hälso-
risken  i jobbet. Det gäller att tänka på kosten 
när man är på jobbet och se till att röra sig på 
fritiden. Jag ser hälsoåret och testerna som 
en möjlighet. 
Kjell menar också att det är viktigt att kom-
ma ihåg de kollegor som faktiskt redan tar 
hand om sig själv och inte glömma att upp-
märksamma dem under hälsoåret.
– Jag tycker att resan till ett bättre liv börjar 
redan i affären i valet av produkter. Både att 
den är bra för kroppen men också för miljön.  
Jag rör mycket på mig, spelar till exempel 
golf och går ut med hunden och då mår jag 
också bra psykiskt. Känner mig behövd. Jag 
är engagerad i föreningslivet och har olika 
ideella uppdrag. Det är viktigt att ha balans i 
livet i dess olika skeden.  Både må bra fysiskt 
och psykiskt. Man får hitta nya saker att göra 
när barnen är stora till exempel.

TEXT OCH FOTO: LENA NORDLUND

Mats Canerstam, befälhavare linfärja,  
Adelsöleden menar att allt som främjar 
hälsa är bra.

– Vi hade till exempel tänkt gå Åreskutan 
förra året, min fru och jag men det blev inte 
av, av olika skäl.  Det är bra om man får en 
push att komma igång. Förra gången hade 
vi en stegtävling i rederiet, men det blev lite 
snett. En del hade extremt mycket steg per 
dag så det kändes nästan omöjligt för de fles-
ta. Jag tycker det vore bra med en avstäm-
ning, att man får göra om testerna efter ett 
år, så man kan se hur man lyckats under året.

Gunilla Johnsson, befälhavare linfärja,  
Stegeborgsleden tänker på helheten.

– Det är bra med ett hälsoår och en tanke-
ställare. Jag hade inte kommit iväg själv på 
hälsokontroll. Det är jättebra att få koll, göra 
arbets-EKG och få råd om sin hälsa. Arbets-
givaren har ett visst ansvar och det här är en 
möjlighet att få hjälp. Det är viktigt att ha ett 
helhetsperspektiv, att kunna må bra hela li-
vet. Vi behöver verktyg för att hantera stress 
till exempel.

Ny bild av rederiets processer  
införs 2019

VI I REDERIET

I början av 2019 ersätts nuvarande avvi-
kelsesystem med ett nytt. Den främsta 
anledningen är att vi har behov av ett 
effektivare arbetssätt och större lag-
ringskapacitet. Färjerederiet har olika 
typer av avvikelser i verksamheten, och 
de har hittills hanterats på olika sätt: 
Händelseavvikelser (avvikelsesystemet 
i FLS), Egenkontrollavvikelser, Avvikel-
ser i samband med skydds- och miljö-
rond.

Nu blir det en enda ingång för dig som 
skriver avvikelser och allt blir sökbart i 
ett och samma system. Dessutom kan vi 
nu leva upp till de krav som Transport-
styrelsen ställer om tydlighet, sökbar-
het och helhetssyn. Vi får ett datalag-
ringssystem som håller för en mycket 
stor datamängd.

Formulären har tagits fram av en arbets-
grupp där olika yrkeskategorier varit 
representerade, trafikchef Margus Pöld-
ma, ombordpersonal, DP och IT. Förbe-
redelserna har pågått i mer än ett år och 
resultatet har testats. 

Några av testpiloterna var Magnus 
Ödeen, Visingsöleden och Joakim Corda-
ly, Hönöleden:

– Jag har gått igenom alla funktioner 
i systemet och märkt några buggar. I det 
stora hela gillar jag det här. Det är min-
dre klottrigt och det är mycket lättare 
att fylla i. Jag har några förbättrings-
förslag, men sammantaget har det blivit 
smidigare, sa Magnus. 

– Systemet är enklare att fylla i. Men 
lagret kommer snabbt att fyllas på med 
mycket uppgifter och det måste fin-
nas fler bra sökfunktioner för att vara 
enkelt, menade Joakim.

Synpunkterna har tagits om hand av 
projektgruppen. Den 15 december var 
testperioden klar och meningen är att 
alla ska gå in och registrera i det nya, 
från och med januari 2019. Det nya 
avvikelsesystemet nås genom sin flik på 
FLS startsida och även genom rederiets 
nya processbild. 

INGRID JARNRYD 

Den skiljer sig från sin föregångare på 
några sätt. Det här är nyheterna:

Bilden pekar ut riktningen i vår verk-
samhet. Det är själva trafikuppgiften som 
är det centrala i rederiets uppdrag, med 
andra ord kärnprocesserna. Färjorna ska 
gå. Om vi inte har planerat trafiken och 
om vi inte ser till underhållet, så fungerar 
det inte. De delarna hänger tajt samman. 
Nu syns det. Det tidigare “Köra färja” 
sammanfaller alltså i tre tydliga kärnpro-
cesser: Planera, genomföra och under-
hålla. (Hantera isvägar ligger kvar som 
tidigare.)

Stödprocesserna har omformulerats. I 
den förra kartan nämndes områden som 
självklart genomsyrar allt vi gör, t ex eko-
nomi och kommunikation. De nya stöd-
processerna är konkreta och avgränsade 
åtgärder med direkt bäring på kärnpro-
cesserna.
Vad har den enskilda medarbetaren för 
nytta av processerna?

– Var och en kan se hur rederiets verk-
samhet hänger ihop och vad som är din 
del i helheten. Mycket av det vi gör berör 
flera olika arbetsplatser i rederiet.
Varför har ni gjort om huvudprocesskartan?

– För att den ska ha en riktning och 
visa hur olika delar hänger ihop.
Är alla processer beskrivna och klara nu?

– Ja, det centrala, kärnprocesserna, 

Helheten viktig för att må bra
I samband med en arbetsplatsträff (APT) i Nyköping passade Sjövägen på att prata 
med några medarbetare i distrikt Mälaren om hur de ser satsningen på färjehälsan 
2019. Vad är hälsa för dem? är klara. När bilden tas i bruk i januari, 

kommer de olika delarna att vara klick-
bara och ge tillgång till de dokument och 
system som behövs för att utföra uppgif-
terna. Vi kommer att fortsätta jobba med 
stöd och ledning. Allt material kommer 
att uppdateras med jämna mellanrum.
Hur ska jag använda bilden?

– Den vägleder dig till de dokument och 
rutiner som behövs för att utföra arbets-
uppgifter i rederiet. Det mesta är tämligen 
självklart för oss. Andra delar utför vi mer 
sällan och då är det bra med stöd.
Vad innebär ett processorienterat arbetssätt?

– Exakt allt vi gör beskrivs inte i en 
process. Men vi har ett stöd i att tänka i 
process i allt vi gör. Det finns ett behov, 
du tar ställning till hur du utför uppgif-
ten och du når fram till ett resultat som 
ger nytta. Det är det är det ena. Det andra 
är, att du använder processbilden för att 
hämta dokumentation och system. Den 
blir en självklar del av vårt arbetssätt. 

Det betyder, att fliken “Dokumentation 
och system” i FLS successivt minskas och 
försvinner. Länkarna nås genom bilden 
istället. Att arbeta processorienterat inne-
bär att finna system, regler och rutiner i 
en gemensam bild av hur vi i Färjerederiet 
bedriver och utvecklar vårt uppdrag. 

Nytt avvikelsesystem 2019: 
Enklare fylla i, 
enklare hitta rättSå här ser den ut, den nya bild av rederiets arbetssätt som införs från januari 2019. 

Den kommer att ersätta nuvarande huvudprocesskarta. 

DET KAN DU ANVÄNDA  
FRISKVÅRDSBIDRAGET 
TILL:
n Träning på gym
n Motionsrådgivning
n Massage, även fotvårdsbehandling 
samt enklare massage utförd av kiroprak-
tor eller naprapat.
n  Kostrådgivning (Viktväktarna, Itrim 
med flera)
n Rökavvänjning

Friskvårdsbidraget är på 3 000 kr per år. 
Gå in i Heroma, under förmånsportal, 
överblick förmåner för att registrera ut-
lägg.

VISSTE DU ATT:

7 timmar är good enough
Det räcker att sova sju timmar per natt 
för att få goda effekter på hälsan, enligt 
forskarna.

Vinnande formel: 30 x 3 = hälsa2
Rör på dig så du blir lite svettig en halv-
timme tre gånger i veckan eller mer. Det 
skyddar mot allt från högt blodtryck och 
diabetes typ 2 till olika sorters cancer, 
demens och depression.

 4-6-7-metoden för att somna lättare
Läkaren Michael Breus tipsar om en en-
kel andningsteknik som sänker din puls 
och gör dig mer avslappnad. Den kallas 
4-6-7- tekniken.
Så gör du:
- Ta ett djupt andetag under fyra sekunder
- Hålla andan i sex sekunder
- Andas ut under sju sekunder

Enligt läkaren kommer du att somna 
inom 10–20 minuter. Men det ska inte 
vara ett stressmoment att somna snabbt 
och tänk också på att somna inom två 
minuter efter att du lagt huvudet på kud-
den kan vara ett tecken på att du lider av 
sömnbrist.

FO
T

O
: M

O
ST

PH
O

T
O

S.
C

O
M



8 SJÖVÄGEN   SJÖVÄGEN 9

Nya Fridhems varv och verkstäder profilerar sig: 
Bättre leveranser och närmare samarbete

Nytt namn, rederilogotype, styrelsen blir 
styrgrupp och varvschefen rapporterar 
till rederiets ledningsgrupp. 

Fridhems varv och verkstäder förändras, 
inte bara till namnet. Det har förlängts för 
att framhålla att Lysekilsvarvet har två 
verkstäder i Huskvarna och Härke. Den 
gamla logon ska bort. Nu är det Färjerede-
riet som ska synas utåt. Fridhems ska vara 

en självklar del av rederiet. Omoriente-
ringen ställer krav både på Fridhems per-
sonal – och på alla oss andra.

Den proffsiga attityden avgör. Du som 
beställer underhåll får tänka på, att när 
kollegerna på Fridhems anlitas, då stan-
nar slantarna inom rederiet, till allas 
nytta. Och för Fridhems del gäller det att 
leverera rätt tjänst, till rätt pris och vid 
rätt tillfälle.

– Vi ska vara flexibla och bistå med 
kunskap om våra vägfärjor, säger repa-
ratör Christer Mattsson. Han har varit 
Fridhems trogen i 16 år, nästan lika länge 
som Robert Brolin, som tidigare tjänst-
gjorde ombord men nu är arbetsledare på 
Härke slip:

–Styrkan är att vi ska kunna serva våra 
färjeleder över hela Sverige på bästa sätt, 
och vara så tillgängliga som möjligt. Sam-
verkan med leder, teknikavdelningen 
och Fridhems ska vara som ett kugghjul, 
understryker Robert.

Emil Wärme med expertis inom plåt-
slageri och svets har bara några månaders 
erfarenhet från Fridhems än så länge. 
Han valde jobbet för att få utvecklas 
yrkesmässigt. 

PÅ FÄRJELEDEN VÅRA AFFÄRER

En vanlig dag på  
Fridhems varv och verkstäder

”Vi börjar vid 7-tiden med gemensamt morgon- 
möte där alla medarbetare redogör för vad som 

gjorts sen sist och vad som är planerat för dagen.  
Vi tar upp eventuella problem eller hinder eller frågor 
som kommit in – och löser och fördelar. Beroende på 
vilka arbeten som är beställda i rapporteringslistan 
i FLS så drar vi igång dagens arbete antingen i våra 
verkstäder, slipar eller docka. Många gånger åker 

våra reparatörer ut till färjeleder på plats och  
åtgärdar problem eller utför periodiskt  

underhåll.”  
Mattias Bergsten,  

tillförordad varvschef

– Jag upplever en väldigt bra relation 
med färjelederna. Dom är lätta att jobba 
med, hjälpsamma och väldigt intresse-
rade. Jag tror på god kommunikation och 
att bolla idéer med varandra, säger Emil.

Mattias Bergsten är tillförordnad varvs-
chef sedan några månader tillbaka och 
han tror stenhårt på utveckling.

– Vi ska veta vilka styrkor vi har i orga-
nisationen som helhet. Det finns visio-
ner och mål som styr oss och rederiets 
värderingar gäller alla - stödfunktioner, 
operativ drift och varv och verkstäder. 
Vårt gemensamma åtagande är att 
leverera färjedrift i världsklass.  Vi spelar 
i samma lag. Detta gör rederiet som helhet 
rustat för att möta framtidens utmaning-
ar, säger Mattias. 
På kort sikt framhåller han behovet av att 
ge färjelederna den service de behöver för 
att driva trafiken optimalt. Han vill ock-
så bli bättre på att marknadsföra varvets 
tekniska kunnande, internt. Och dessut-
om, förbättra dokumentation och återrap-
portering till beställaren. 

INGRID JARNRYD 

Människan når inga nya oceaner  om 
 hon inte vågar släppa land ur sikte    
              - Mattias  Bergsten 

FOTO: K ASPER DUDZIK

Bohus-Malmönleden går mellan Malmön 
och Roparöbacken i sundet vid Bohus-Mal-
mön i Norra Bohuslän. Färjeledens längd 
är 800 meter och överfartstiden är åtta 
minuter. Här körs det linfärja och var 18:e 
månad är det dags att byta styrvajer då den 
blir sliten. Färjan styrs bestämt av kraftiga 
stålvajrar som ligger i vattnet mellan de två 
färjelägena, uppspänd i kraftiga betongfun-
dament bredvid dem. Färjans motor arbe-
tar sig åt ena eller andra hållet med hjälp 
av linan, och har således inget roder för att 
ändra färjans riktning.

På bilderna ser man hur vajern spinns 
upp på trumman. 

De tar iland den nya vajern efter trans-
port över till Bohus-Malmösidan. 

Allt gick enligt plan och nu ska vägfärjan 
kunna fortsätta att gå som vanligt. 

–Arbete löpte på och blev klart mycket 
snabbare än beräknat tack vare samarbe-
tet mellan ledens och Fridhems Varv och 
verkstäders medarbetare. Ett gott jobb! 
säger Robert Berntsson, distriktschef Nor-
ra Bohuslän. 

FOTO: KASPER DUDZIK

Full rulle när vajern byts

På vajerbytet jobbade Bengt Persson, Lennart Andersson, Niklas Edentun, Michael Andersson och Ove 
Hellgren från distrikt Norra Bohuslän. Christer Mattson och Martin Almén från Fridhems varv och verk-
städer deltog också i arbetet. 
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FULL FART I  
STYRHYTTSGRUPPEN

  – Det är ett digert arbete, men det går 
bra, säger Margus Pöldma. Gruppen som 
arbetar med att ta fram standardisering av 
styrhytter är i full gång. Delvis har standardi-
seringen av hytterna gemensamma intressen 
med upphandlingen av nautisk utrustning. 

Nu åker Andreas Pedersén, Ekeröleden, 
Håkan Gustafsson, Vaxholmsleden tillsam-
mans med Johnny Ödén, som kommer fär-
digställa kravspecifikationen för upphand-
lingen av nautisk utrustning,  och Thomas 
Elwinger, ansvarig för 
simulatorn, på studie-
resa till Göteborg och 
Norge. De ska titta på 
navigationsutrustning, 
både för styrhytternas 
och den nautiska upp-
handlingens del och 
även se vad det finns för 
framtida digital nautisk 
utrustning. 

  Nu är de nya lönerna satta. Löner-
na för oorganiserade medarbetare 
har också reviderats. Den nya lönen 
tillsammans, med retroaktiv ersätt-
ning från 1 oktober 2018, utbetalas i 
december månads löneutbetalning. 
Visstidsanställdas löner är också re-
viderade och de nya timlönerna gäller 
från 1 januari 2019.  Det är facken Sa-
co-S, Seko samt ST/OFR som förhand-
lat Rals 2018 med arbetsgivaren.

När man bedömer den nya löneni-
vån ser man dels till prestation och 
dels till medarbetarens aktuella löne-
nivå i jämförelse med befattningens 
lönenivå i rederiet. För att komma till 
rätta med lönestrukturella snedsit-
sar kan påslagen därför skilja en hel 
del mellan medarbetare som preste-
rar lika. 

Parterna har under året kommit 
överens om att frångå ingångslöner 
och i stället tillämpa individuell löne-
sättning vid tillsvidareanställning inom 
samtliga befattningar i Färjerederiet, i 
linje med Trafikverkets riktlinjer. 

– Just nu ses Rals-processen över i 
Trafikverket centralt och vår ambition 
är att vi ska fortsätta utveckla Rals-
arbetat även inom Färjerederiet. Jag 
vill ge ett varmt tack till rederiets che-
fer och arbetstagarorganisationerna 
för ett konstruktivt och bra samarbe-
te! säger rederiets HR-chef Åsa Nord-
ström 

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

  Den 7 november delade Trafikverket ut 
årets utmärkelser för nit och redlighet i sta-
tens tjänst – NOR. 79 trotjänare fick ta emot 
klocka, medalj, kristallskål eller konstglas vid 
en lunch på hotell Galaxen i Borlänge. Ar-

betstagare som visat nit och redlighet som 
anställd hos staten under minst 30 år, eller 
går i pension efter 25 års tjänst, kan tilldelas 
utmärkelsen.  

Nya lönerna klara
”Batterifärjor och hållbart mode  
– de vinner Helsingborgs stads miljö-
pris 2018 
Med 640 laddningsbara batterier som 
aldrig tidigare har suttit på en färja le-
der ForSea vägen till en storskalig, fos-
silbränslefri sjöfart från Helsingborg till 
Helsingör och ut i världen.”
Helsingborg.se 2018-11-28 

”Avanfärjan stängd tills vidare 
Färjan som går från och till Avan är in-
ställd tills vidare på grund av isbildning.”
svt.se 2018-11-29 

”Ingen tung trafik på färjan 
På grund av låga vattennivåer i Slätba-
ken tar Stegeborgsfärjan inte med nå-
gon tung trafik under sina turer på tors-
dagen. ”
nt.se 2018-11-29

”Långtradare välte i hård sjögång – 
Umeåfärjan tvingades vända till Vasa 
Färjan Wasa Express, som går mellan 
Vasa och Umeå i Sverige, har vänt till-
baka till Vasa sedan en långtradare i las-
ten vält.”
sjofartstidningen.se 2018-11-29 

”Nacka och Värmdö kan trafikeras av 
ny färjelinje 
Nacka och Värmdö kan få utökad färje-
trafik. Landstinget planerar för nya fär-
jelinjer.” 
mitti.se 2018-11-21 

”Ingen färja i drift efter oljeläckage 
Färjetrafiken på Malöleden (Orust – 
Malö) var på lördagseftermiddagen av-
stängd. Detta efter att färjan läckt hy-
draulolja. nyhetersto.se ”
Nyhetersto.se 2018-11-17

”Bakslag för Fåröbro – kalkylen håller inte 
Turerna kring en eventuell bro till Fårö 
har varit många och långa. Nu konsta-
terar Trafikverket att kalkylen för en bro 
inte håller, rapporterar P4 Gotland.”
helagotland.se 2018-11-16 

EU ger grönt ljus åt eko-bonusen till re-
derier
EU har godkänt Sveriges regerings för-
slag om 150 miljoner kronor till det eko-
bonussystem som ska stödja flytt av 
gods från land till sjö. 
sjofartstidningen.se 2018-11-14

  Fredrik Skeppstedt och 
ledningsgruppen har be-
sökt Tellus på varvet i Est-
land. En hel del utrustning 
börjar komma på plats. 
Till exempel genomförs 
nu installationen av gene-
ratorer och elmotorer för 
framdrivningen. Elmoto-
rerna har permanentmag-
neter vilket gör dem små 
och kompakta.

De flesta tankarna och 
en stor del av rörsyste-
men är installerade. Gäl-
lande elinstallationerna så 
återstår det mesta av in-
stallationsarbetet. 

I övrigt konstateras att 
varvet framstår som yt-
terst välskött och de har 
gott om parallella nybygg-
nadsprojekt i de olika varvshallarna. Eftersom 
de har så mycket att göra så har de valt att 
lägga ut byggnationen av Tellus överbyggna-
der och brygga på ett varv i Riga.

Fler av Fredrik Skeppstedt bilder på bygget 

Främre raden från vänster: Johan Nylander, Hemsöleden, befälhavare, Håkan Runsjö, Furusundsleden, 
motorman/matros, Martin Olofsson, Hönölden, befälhavare, Bakre raden från vänster: Åsa Nordström, 
HR-chef, representant för arbetsgivaren, Åke Ottosson, Isöleden, befälhavare (ordf Seko Färjerederiet), 
Per-Olof Eriksson, Arnöleden, distriktschef Mälaren. 

Bygget av Tellus i full gång Guldklockor, medaljer  
och glas till trotjänare

DU HAR VÄL 2019 ÅRS  
VÄGGALMANACKA!

  Tack vare ett brett gensvar består de 
vackra bilderna huvudsakligen av våra egna 
alster!

Väggalmanackan berättar om vägfärjorna, 
året runt. Ta hem den, ge bort den till familj 
och bekanta eller till leverantörer och andra 
intressenter som du stöter på i ditt jobb.  
Behöver du fler går det bra  
att beställa den genom  
Trafikverkets  
webbutik.  

DUBBLA REVISIONER 

  I årets revision fick vi 16 avvikelser 
och 12 förbättringsmöjligheter. Anta-
let avvikelser ligger något under fö-
regående år. Det handlar om mindre 
avvikelser som ofta beror på enkla 
missar. Vi får kritik för att vi är dåliga 
på att beskriva och följa upp avvikel-
ser och även för riskhantering.

Internrevisionen rapporterade nio 
avvikelser. De finns att läsa i FLS, un-
der avvikelser, kategori Interna avvi-
kelser.  

Eva Egertz, miljökoordinator på Sjöfartsverket,  
Helena Gustafsson, som har samma roll på Kust-
bevakningen och vår egen miljösamordnare Peter 
Peterberg träffades hos Färjerederiet i Vaxholm för 
att utbyta erfarenheter och samverka kring miljö-
frågor.

VIKTIGT FRÅN  
EKONOMIAVDELNINGEN:

  Nu när vi närmar oss slutet på 2018 
kommer här en påminnelse om att alla våra 
leverantörsfakturor i CDI:n måste konte-
ras och attesteras senast 10 januari 2019. 
CDI:n ska vara HELT TÖMD denna dag. 

Allt som är gjort är gjort, som vi säger på 
Ekonomiavdelningen. Det är inget att spara 
på, sedan börjar ett nytt år med nya möjlig-
heter! 
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Mittrummet. På fundamentet kommer huvudtavlan att stå. Här får man en 
uppfattning om alla hundratals meter kablar som ska gömmas ombord. 

Margus Pöldma

MILJÖUTBYTE I SJÖFARTEN
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av Tellus ligger ute på vår webb under Klimat 
och Miljö, Nyheter ”Se nya miljöfärjan växa 
fram”. Du hittar också bilder i FLS, Rederi-
kontoret, Teknik och Miljö, VF358. 
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klick på FLS-notisen om 
nya huvudprocesskartan

VILL DU SKRIVA
I SJÖVÄGEN?

  Gillar du att skriva eller är det 
något särskilt du vill dela med dig 
av? Har du tips eller tagit en fin 
bild på något som hänt på din led 
och vill berätta om det?  
Hör av dig till:  
sjovagen@trafikverket.se
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”Ett händelserikt år” brukar det heta. I årets sista tidning brukar 
vi se tillbaka på en del av vad som hänt. Det är bra att ta med sig 
inför nyåret med alla planer, goda föresatser och förhoppningar. 
Färjerederiet styr med god fart framåt.

Visionsåret 2018
VI I REDERIET

Holmöledens Capella råkade ut för ett roderhaveri redan i april som visade 
sig bli komplicerat och långdraget att reparera. Först mot slutet av året kunde 
hon återgå till leden. FOTO: K ASPER DUDZIK

Vilken sommar! Flera färjeleder slog rekord i sommar. Solen och värmen lockade många ut till svalkan vid kusten. FOTO: K ASPER DUDZIK

Eriks första år. Erik Froste kom till Färjerederiet som ny re-
derichef med ambitioner och energi. Under sitt första år har 
han hunnit med att besöka alla färjeleder i hela landet. 

En omställning till lindrift på Blidöleden, en åtgärdsvalsstudie kring behovet av ökad trans-
portkapacitet i Öckerö, och ett negativt besked angående brobygge över Fårösund, är exempel 
på Trafikverkets engagemang kring eventuella förändringar som berör oss i rederiet. På bilden 
Blidöleden. FOTO: K ASPER DUDZIK

Adjö till Kastelletleden. För tredje året i rad genomfördes säsongstrafik på 
försök med linfärja mellan Vaxholms stad och Vaxholms kastell. Färjeleden 
som är elektrifierad väckte initialt mycket känslor och synpunkter bland annat 
från korsande sjöfart genom sundet. Med tiden har protesterna lagt sig och 
linfärjan har blivit en självklar del av Vaxholm. Nu vill Vaxholms stad driva tra-
fiken vidare i egen regi. FOTO: K ASPER DUDZIK

Sedna, på Vinöleden, kom äntligen iväg på underhåll just när 
badsäsongen inleddes på ön. Tack vare en tillfällig passagerarbåt 
som tog badsugna ända bort till den norra badstranden, uteblev 
missnöjet. FOTO: K ASPER DUDZIK

Grundstötning med lyckligt slut. Den 10 augusti drabbades Ebba Brahe på 
Visingsöleden av en grundstötning strax före angöring i Gränna. Det blåste 20 
m/sekund och färjan väjde för fiskeredskap. Befälhavaren gjorde en fin insats 
som lyckades manövrera färjan i hamn med endast en propeller. Inga skador 
på person eller bilar ombord. FOTO: K ASPER DUDZIK

Tellus byggs för fullt  på varv i Estland. Hon är rederiets första frigående 
laddhybridfärja. Dopet äger rum i Göteborg i juni 2019. FOTO: TRULS PERSSON

Testprojekt med metanoldrift Peter Peterberg, 
vår miljösamordnare, har som rederiets represen-
tant deltagit i forskningsprojektet Green Pilot, som 
gick ut på att installera metanol som bränsle i en 
lotsbåt. Tanken var att visa hur miljöpåverkan kan 
minskas genom att testa hur olika metanolförbrän-
ningskoncept kan fungera i praktiken. En kort film 
om projektet finns publicerad på YouTube. 

Karins nya motorer. Två ersatte 
tidigare fyra och de nya motorerna 
försågs med modern katalysator-
rening. Frisk luft på Skanssundsle-
den! uppskattas bland annat av di-
striktstekniker Ossian Jimmerholt. 

Mycket av det vi gör har målet att uppnå klimatneutral 
färjedrift. Utgångspunkten är rederiets långsiktiga tonna-
geplan, Vision 45. Den syftar till att säkerställa rätt kapa-
citet i färjetrafiken, och samtidigt uppfylla statens klimat-
politiska ramverk. Du finner rapporten och annat om vårt 
klimat- och miljöarbete på www.trafikverket.se/klimat-
och-miljo. 

     på kurs mot klimatneutrala fä
rjo

r 
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Ny distriktchef i  
Stockholm och Vättern
Grattis Roger Eriksson,  
ny distriktschef för Stockholm!

Hur känns det att bli ny DC för Stockholm 
och vad kan du bidra med?

– Det känns mycket bra och det kom-
mer att bli en mycket spännande och 
givande framtid. Jag hoppas kun-
na bidra med ett lugn och trygghet på 
lederna, och samtidigt fortsätta utveck-
la lederna i förståelse för ekonomi, miljö 
och hälsa.

Roger utbildade sig på sjöbefälsskolan 
i Mariehamn, efter det jobbade han på 
Silja Line ett år, därefter på lyxyacht 
i medelhavet i 9 år och på Ekeröleden 
sedan 2010 som befälhavare. Han tyck-
er att den viktigaste frågan för distrik-
tet är miljön.

– Att ta vara på våra resurser på rätt 
sätt, låg förbrukning och komma fram 
grönt. Jag brinner också för att ta vara 
och värna om den kompetens vi besitter 
på färjorna, att lägga ekonomin på det 
som är viktigt och att föra rederiet och 
den operativa driften närmare varan-
dra. Alla ska vara med! 
Privat bor han i lägenhet i Vällingby 
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TILLSVIDAREANSTÄLLDA 
NOVEMBER
Andreas Åsberg, Befälhavare lin,  
Bohus-Malmönleden 

DECEMBER
Johan Gillholm, Befälhavare fri, Björköleden
Håkan Olofsson, Motorman/Matros,  
Nordöleden

JANUARI
Martin Palmgren, Motorman/Matros,  
Skenäsleden
Lars Svensson, Befälhavare fri, Ekeröleden
Lena Nordlund, Redaktör, Kommunikation

PENSIONÄRER
JANUARI
Lewi Magnusson Befälhavare fri, Björköleden
Leif Håkansson, Befälhavare fri, Vinöleden

GRATTIS!
Henrik Sjödahl,  
Motorman/Matros
50 år 20 januari

Fristående led ger mer 
tid på plats för cheferna
Rederiets anpassning av organisationen 
fortsätter. Det första steget gjordes redan 
i början av året, då Fårösundsleden blev 
en fristående led och Skanssundsleden 
övergick till Distrikt Stockholm. Nu kom-
mer steg två: Distrikt Norrlandskusten 
upphör och ersätts med två fristående 
leder som leds av varsin personalansvarig 
sektionschef. Sektionschefen rapporterar 
för närvarande till operativ chef.

Anledningen till förändringen är helt 
enkelt att minska på chefernas resande. 
Det blir för mycket tid i bilen och för lite i 
verksamheten när avstånden är stora i ett 
distrikt. Grundtanken med distriktsorga-
nisationen kvarstår, men med införande 
av sektionschefer kommer ledarskapet 
närmare medarbetarna. Vi behöver helt 
enkelt bli bättre på att anpassa rederiet 
efter de geografiska förutsättningarna.

Och ja, det kommer ändringar i FLS, i 
distriktskartor och i presentationsmate-
rial, från 2019.   

Nyåret 2019 startar med förhoppningar om 
trygg, säker och smidig färjetrafik. Vi i rederiet 
har många utmaningar framför oss, inte minst 
när det gäller att förfina vårt arbetssätt, att ar-
beta processorienterat och att utveckla vår mil-
jöteknik mot klimatneutralitet. Stora steg behö-
ver tas för att förbereda för nya driftformer och 
det kommer att påverka oss alla. 2019 blir också 
ett år där du och jag kommer att få inspiration 
för vår hälsa, när begreppet Färjehälsan lanse-
ras. Året kommer att krönas med rederiedagar, 
de dyker ju regelbundet upp vartannat år, då vi 
får tillfälle att mötas igen i hav av engagerade 
vägfärjemedarbetare. 
Tack för året som gott och varmt välkommen till 
nya tag 2019!

INGRID JARNRYD

Ledarprogrammet kom igång. Intresset för att vara med på den första upplagan av rederiets 
ledarprogram var mycket stort. Det hela landade i att Niklas Nygren Svanesundsleden, Jonatan 
Svensson Gullmarsleden och Christina Svensson Ekeröleden, blir de första att ge sig i kast med 
uppgiften. Ledarprogrammet är rederiets interna ledarutbildning som pågår i 18 månader paral-
lellt med ordinarie tjänstgöring.

Mätningar visar tillståndet på vår 
verksamhet och oss själva. Vi mäter 
bränsleförbrukning, vi mäter och ana-
lyserar vår ekonomi, vi mäter nöjd kun-
dindex, medarbetarengagemang (EMI) 
och intern information. Mätningarna 
ger ett gott underlag för att fortsätta 
utveckla oss och uppnå förändringar 
och ständiga förbättringar. Här ett dia-
gram av utfall kring värderingar, från 
EMI-mätningen i rederiet 2018.
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med fru, dotter och en bonusdotter. 
Han älskar att resa till Medelhavet och 
upptäcka olika vackra platser.

– Slutligen apropå satsningen på Färje-
hälsan med start 2019 – vad gör du för att 
må bra?

– Gym, ett litet tips är att boka upp sig 
på lopp så att man har något att träna 
till, närmast ligger Vasaloppet, säger 
Roger.

Från Södra Bohuslän till Vättern rör sig 
Christopher Ringhagen som är ny DC 
för Vättern. Christopher har arbetat 
som DC för Södra Bohuslän, men på 
grund av familjeskäl (hans familj kom-
mer flytta till Jönköping) kom den-
na vakans väldigt lägligt. Eftersom 
Christopher först anställdes som DC 
till just Vättern och känner till leden i 
grova drag och även personalgruppen 
blev detta en smidig lösning. Mikael 
Olofsson är tillförordnad DC för Södra 
Bohuslän under rekryteringen av ny 
distriktschef. Denna är nu på sluttam-
pen och vi kommer presentera personen 
i Sjövägen framöver.   

Roger Eriksson ny distriktschef i Stockholm.
Ny styrhytt på Castella En omfattande modernisering i form av en 
helt ny styrhytt på färjan Castella togs i bruk våren 2018. Monteringen 
var en regelrätt utmaning. Det bjöds på mer el- och underhållsarbeten 
än rederiet räknat med men när hon återvände från varvet var det näs-
tan som ett helt nytt fartyg. Vaxholmsleden välkomnade med öppet 
hus och ett antal glada dagis- och skolbarn kom förbi och tittade stor-
ögt på bryggans alla finesser. Även färjan Theresia på Avanleden har 
fått en ny styrhytt 2018. 

Vårt förhållningssätt avgör. Under 2018 har vi fortsatt 
att jobba med bemötande på olika sätt. Både bemötande 
mellan varandra som kolleger och bemötande ut mot kund. 
Ett positivt förhållningssätt löser många problem och gör 
det enklare och trevligare att arbeta tillsammans. Fotot är 
från Aspöleden. FOTO: K ASPER DUDZIK

Sverige led svårt av bränder 
under sommaren 2018 och detta 
påverkade hela samhället på olika 
sätt. Vägfärjetrafiken var i stort 
sett förskonade från direkt påver-
kan av bränderna, men fick möj-
ligheten att bidra till släcknings-
arbetet. Här ser vi personal från 
Nordöleden hjälpte till att släcka 
en eld som uppstått på Björkö, 
strax utanför Göteborg. 


