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2 SJövägen 

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

INNEHÅLL
Bästa medarbetare, då har hösten 
oundvikligen kommit. Oavsett årstid är 
vi igång igen med SJÖvägen. Det känns 
väldigt skönt, ett för många kärt åter-
seende, men tänk på att detta är ”nya” 
SJÖvägen med en del förändringar.

Nya SJÖvägen blir aldrig som den 
gamla och den gamla var inte som den 
nya, med det vill jag säga att jag inte 
tänker göra några jämförelser. Däre-
mot vill jag tacka avgående redaktör 
Mats Eriksson för många år med re-
gelbundna utgivningar av SJÖvägen, 
en tidning som många läst från pärm 
till pärm.

Jag önskar vår nya redaktör Erika An-
dersson välkommen till skrivarlyan 
som numera finns på rederikontoret, 
tror att många med mig ser fram emot 
att åter få tidningen regelbundet.

Vår organisation utvecklas, till ex-
empel med ny 
distriktsindel-
ning med till-
hörande di-
striktschefer 
och distrikts-
tekniker, även 
om det inte har 
hunnit sätta sig 

helt tycker jag att det hitintills fungerat 
mycket bra.

Ett arbete som pågår är ombyggnad 
av Tynningöleden för att vi ska kunna 
ta över och köra leden som allmän från 
årsskiftet.

Miljöprojekten kommer att få än mer 
fokus i kommande affärsplan, det är 
viktigt och ligger i tiden. Ecoship kur-
serna i Norge fortsätter och vi hoppas 
ha utbildat alla tillsvidareanställda be-
fälhavare till slutet av nästa år. Vi tittar 
också på ett upplägg för övriga anställ-
da, något vi gör tillsammans med Nor-
ge och med vår finska motsvarighet.
Färjerederiet söker hela tiden nya ut-
maningar för att utvecklas och på det 
viset också kunna utveckla trafiken i 
vår dagliga operativa verksamhet.
Lev väl och kör försiktigt! 

Pluto och Färjerederiet deltog 
på Hamnens dag i Stockholm.

 3 Välkommen till nya SjÖvägen! Namnet är 
  detsamma men mycket är också nytt

 4 Vi i rederiet Så mår vi

 5 nyheter Om oss och för oss medarbetare

 6 Sjöloggen SMS-biljetter med mera

 7 Utkiken Hört, sett och läst om 
  Färjerederiet

 8 Våra affärer Nytt på Visingsöleden 
  Världens största linfärja. Budgetdags

 9 Ombord Egenkontroll 
  På färjeleden Aktiviteter

 10 På färjeleden Pluto på Hamnens dag
  Högtidligt överlämnande

12  På sluttampen Nyfiken landkrabba

Nystart för SJÖ-
vägen och ny led

SjÖVäGen är traFiKVerKet FärjerederietS interntidninG 
”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Färjerederiets vision. Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och för-
valtar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. Nyskapande, lyhörda 
och helhetssyn är våra värderingar. Ansvarig utgivare: Ingrid Jarnryd. Redaktör: Erika Andersson. Medverkande i detta num-
mer: Erika Andersson, Annica Gustafsson, Ingrid Jarnryd, Fredrik Skeppstedt, Kasper Dudzik, Christiaan Dirksen, Linnéa Berg-
mark. Design och layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Ineko AB Omslagsbild: Roger Eriksson och Dag Thiel Foto: Kasper 
Dudzik Mejla  sjovagen@trafikverket.se SJÖvägen skickas till dig som är anställd i Färjerederiet. ISSN: 2001-4503
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”Regeringen ska se 
till helheten. Kollektiv-
trafiken ska lösas på  
regional nivå.”

Nya generationen  
elektroniska skyltar.
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11”Nya SJÖvägen 
blir aldrig som 
den gamla och 
den gamla var 
inte som den 
nya”
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NYA SJÖVäGEN

VI I REDERIET Om motiverade medarbetare

Välkommen till
dags för nystart av Färjerederiets 
interna tidning SjÖvägen! namnet 
känner du igen, men mycket är nytt, 
såsom layout, distribution och tankar 
om innehåll. Välkommen ombord!

SJÖvägen är en mötesplats för alla med-
arbetare i rederiet. Den kommer att sän-
das direkt till din arbetsplats på färje-
leden eller på kontoret. Din distriktchef 
har ansvaret för att du får tillgång till tid-
ningen. Ta hem den eller läs när du har 
tid. En pdf-kopia läggs även i verksam-
hetshandboken.

Våra pensionärer får fortsatt tidningen 
i brevlådan. Men bara ett år i taget. Inför 
varje nyår måste du som pensionär själv 
säga till att du önskar tidningen ytterli-
gare ett år. Personalfunktionen i Vaxholm 
håller i prenumerationerna.

Företag, organisationer och andra exter-
na prenumeranter stryks från utskicks-
listan. Naturligtvis kan ingen hindra att 
SJÖvägen kan hamna utanför vår organi-
sation. Men vi kan framhålla att det inte 
är avsikten. SJÖvägen är till enbart för 
oss rederimedarbetare. Den handlar om 
oss här och nu och dess syfte är att stödja 

vår egen företagskultur.
Tidningen läggs i en tydlig mall och det 

blir mer notiser och färre långa artik-
lar. Fasta vinjetter som återkommer finns 
med för att koppla artiklarna till rederi-
ets affärsplan. Att knyta an till lönsamhet, 
nöjda kunder, motiverade medarbetare 
och miljöfrågor är en utgångspunkt. 

SJÖvägen ska inte bara rada upp vad 
som hänt. Den ska också förklara varför 
och visa hur aktiviteterna stöder affärs-
planen. Vi vill se till helheten och undvika 
att spegla lederna som isolerade produk-
tionsenheter. 

Det blir mer om rekrytering, om det mari-
tima området och regelverket som styr 
oss, mer om vad våra kunder tycker om 
oss och vad annan media rapporterar om 
med anknytning till Färjerederiet. Vi vill 
också visa på hur vi samverkar med våra 
uppdragsgivare.

Kommer ni att skriva om kritik mot 
ledningen eller Trafikverket? Kommer ni 
att skriva om olyckor och tillbud? De frå-
gorna hörs ibland. Syftet med SJÖvägen 
är inte att kritiskt granska samhället. Tid-
ningen vill skapa en gynnsam företags-
kultur: Det är helheten, ETT rederi, som 
är det viktiga. Vi tittar på misstag med 

avsikten att se vad vi kan lära och hur vi 
kan förbättra oss, steg för steg. SJÖvägens 
uppgift är att informera, kanske irritera  
– men mest, inspirera. Den ställer inte 
roller och särintressen mot varandra.

SJÖvägen tar inte över din chefs informa-
tionsansvar. Men den ger bränsle för en 
fortsatt diskussion, på din arbetsplats.

I år kommer ytterligare ett nummer 
till ut, i december, men från och med 
2013 blir utgivningen månatlig, med 10-11 
nummer. Utvärdering blir det också, när 
vi väl varit igång en tid.  

Väl mött!
Ingrid Jarnryd
kommunikationschef och ansvarig utgivare

Ny redaktör  
är Erika Andersson.
Har du idéer, synpunkter och tips 
mejla gärna till redaktionen med 
adressen: 

sjovagen@trafikerket.se
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V  i har goda matvanor och trivs 
med arbetet, men behöver röra 
oss mer. Allt enligt årets Frisk-
profil.

I år har en tredjedel av Färjerederiets 
anställda genomfört en Friskprofil. 
Undersökningen gjorts årligen sedan 
2004 av företagshälsovården Previa. Syf-
tet är att öka medvetenheten om hur man 
kan förbättra välbefinnande och häl-
sa. Faktorer i livsstilen och arbetsmiljön 
vägs samman med hälsotillståndet. Frå-
gorna handlar om mat- och motionsva-
nor, tobaks- och alkoholbruk samt trivsel, 
relationer och upplevd stress i arbetet. 
Dessutom ingår provtagning och besök 
hos företagssköterska. Utifrån profilen 
utformas sedan ett individuellt hand-
lingsprogram.

– Friskprofilen är både en möjlighet för 

individen att fundera kring sin livssitua-
tion och bli motiverad att ta hand om sin 
hälsa, och ett underlag för ledningen att 
planera olika insatser inom arbetsmiljö 
och friskvård, säger Åsa Skantz på perso-
nalavdelningen. 

det är frivilligt att delta och i år nap-
pade 121 av 187 på erbjudandet. De kom 
från sex distrikt samt administrationen. 
Resultaten varierar mellan olika grupper 
under hösten presenteras resultaten på 
distriktsnivå. 

Det finns förstås sådant som kan för-
bättras i vår livsstil, men det finns också 
en del att glädjas åt:

•	 De flesta har goda matvanor.
•	 Den psykosociala arbetsmiljön är 

generellt bra.

Friskprofilen –så här mår vi
•	 De flesta trivs med arbetet och upple-

ver bra samarbete och gemenskap
•	 De flesta har bra blodtryck och blod-

sockervärden.

På utvecklingssidan nämns att mer än 
hälften av gruppen behöver förbättra sina 
motionsvanor. Många upplever besvär 
från rörelseorganen. Den psykosocia-
la arbetsmiljön är i många fall god, men 
feedback och återkoppling kan bli bättre, 
bland annat svarade många att de inte får 
positiv bekräftelse från närmaste chef. 
Nöjdheten kring ledarskapet efter omor-
ganisationen varierar mellan distrikten.

– En förklaring kan vara att omorgani-
sationen har tagit mycket kraft och ener-
gi, och det tar tid för den nya organisatio-
nen att sätta sig, säger Åsa Skantz.  

ERIKA ANDERSSON 

VI I REDERIET Om motiverade medarbetare

Mer rörelse. Över hälften av den undersökta gruppen skulle 
må bra av att förbättra sina motionsvanor. Foto: Mostphotos
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Läs mer på
www.fomansportalen. 

trafikverket.se

MEDARBEtARE SOM  
pENSIONERAS uNDER hÖStEN

Jan Vedin, befälhavare, Holmöleden, 
30 september
Lars Arne Konradsson, befälhavare, 
Svanesundsleden, 30 september
Bengt Landén, befälhavare, Håkanstaleden, 
31 oktober
Mats Eriksson, redaktör, 31 december 
Margareta Angsberg, Kornhallsleden, 
31 december 

tILLSVIDAREANStäLLDA  
JuNI–OKtOBER

JUNI
Clas-Göran Karlsson, m/m, gräsöleden
Bjarne Larsson, befälhavare lin, Hamburg-
sundsleden
Ingela Karlsson, befälhavare lin, Sund-
Jarenleden

JULI
Anders Skyllqvist, befälhavare fri, Aspöleden

SEPTEMBER
Martin Boman, befälhavare lin, Kornhall
reine Hansson, m/m, nordöleden
Lars Hahn, befälhavare fri, Oxdjupet
Magnus Ihrfors, befälhavare fri, Oxdjupet
Carl Wennerström, m/m, vaxholm
Henrik Pettersson, m/m, vaxholm
Sven Brundin, befälhavare fri, visingsö

OKTOBER
Mats Johansson,befälhavare fri, ekerö
*m/m-maskinist/matros, 

Förmånsportalen 
- koll på lön, förmåner och rabatter

I september lanserades Förmånsportalen, 
en webbportal som förmedlar och admi-
nistrerar vissa förmåner. Portalen ger en 
helhetsbild av bland annat lön, försäk-
ringar, och pension, både lagstadgade för-
måner och de som följer av kollektivavta-
len. Du kan även nå din lönespecifikation 
via portalen.

Friskvårdsbidrag och andra förmåner 
kommer att skötas via portalen. Här kan 
du läsa om friskvård, vilka former som 
Trafikverket subventionerar och välja 
bland olika träningsformer på motionsan-
läggningar över hela landet. Det är ock-
så möjligt att beställa olika medicinska 
behandlingar.

Alla medarbetare (timavlönande 
undantagna) har fått ett brev hem med 
personalkort och information om För-
månsportalen och inloggning.

Företaget Flexpay administrerar och 
svarar på frågor kopplat till portalen.  

Alvar och Tommy 
- till minne

Kärleken till sjön och havet följde Tommy 
Forsberg genom livet. Han arbetade vid alla 
vägfärjor som trafikerade Ångermanälven, 
för att till sist tjänstgöra på Hemsöfärjan. 
Där han var en väldigt omtyckt färjkarl i dry-
ga 30 år. De som känner Tommy kan vittna 
om en man som bar sin stundtals neroljade 
maskinistoverall med stolthet.

Det var alltid något speciellt med att hälsa 
på pappa på jobbet, som barn var det spän-
nande att åka färja. Men även i vuxna år att 
se vår pappa med sin yrkesstolthet. Färjan 
var en stor del av vår pappas liv och vi är oer-
hört tacksamma över att han fick göra sin 
sista resa med Sanna tillsammans med vän-
ner, arbetskamrater och familj.

Tack till Färjerederiet och Hemsöleden
från Thomas, Björn och Anna, barn till Tommy 
Forsberg

I somras drabbades Hemsöleden av två 
medarbetares bortgång på kort tid. I juli av-
led Alvar Fällgren och i augusti gick Tommy 
Forsberg bort.

Hemsöleden har sorgligt nog förlorat två 
av sina saltstänkta medarbetare. Alvar Fäll-
gren (1950-2012) och Tommy Forsberg (1947-
2012) har hastigt lämnat oss. Under sina år i 
handelsflottan samt marinen hade de inför-
skaffat sig ovärderlig kunskap och erfarenhet 
som de senare nyttjade på Hemsöledens fär-
jor vilket skapade en mycket väl fungerande 
led. Tommy och Alvar var utrustade med en 
stor portion humor och glädje som skapade 
en positiv anda bland oss arbetskamrater.

Ni är saknade!
Arbetskamraterna genom Thomas Nyberg
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  ett biljetthanteringssystem med 
färdbiljett via SMS testas på Ekeröle-
den sedan augusti. Syftet är att för-
enkla resandet och minska kontant-
hanteringen. Färjerederiet driver leden 
på uppdrag av Ekerö kommun och bil-
jettintäkterna finansierar driften. Le-
den är en av landets tätast trafikera-
de, 2011 transporterades mer än  
800 000 fordon.

–Försöket är en smärre succé, de 
första veckorna sålde vi 1300 SMS-
biljetter och i september drygt 1 100 
stycken och då ska man komma ihåg 
att de flesta som åker har månadskort, 
säger Michael Lindqvist som leder 

projektet.
SMS-biljett 

kan köpas för 
enstaka resa, 
för alla for-
donstyper 

och fotgängare utom lastbil med släp 
och ledbuss som oftast betalas via 
faktura. Resenären får sin biljett ge-
nom att SMS:a sitt registreringsnum-
mer. Personalen kan se att resenären 
har löst biljett på en handdator. 
–Från årsskiftet försvinner möjligheten 
att betala kontant, då är det enbart 
månadskort, SMS-biljett eller biljett 
från biljettautomat som gäller.

Om försöket slår väl ut kan även 
klippkort och månadsbiljetter komma 
att hanteras elektroniskt. 

Biljetthanteringssystemet kommer 
senare att införas på Visingsöleden.

–Visingsöleden har en helt annan 
typ av resande, där har vi en stor tu-
risttrafik och många fotgängare som 
reser med färjan. Det får vi ta hänsyn 
till när vi utformar systemet där, po-
ängterar Michael Lindqvist.  

ERIKA ANDERSSON

”Från årsskiftet 
försvinner möj-
ligheten att be-
tala kontant...”

SJöLOggen

SMS biljetter kvar 
på ekeröleden

Till 72565

 bil ABC123

437
samtal om färjetrafiken togs emot av 
Trafikverkets kundtjänst i september. 
93 procent löstes direkt i kundtjänsten. 

De vanligaste frågorna rör tid- 
tabeller, om färjan är i drift  

samt kallelse av färja.

FÖRSäLJNINGEN AV VARVEN  
– FÖRhANDLING påGåR

  Rederiledningen har tidigare fått uppdra-
get att slutförhandla om försäljningen av 
Färjerederiets två varv, Tenö och Fridhem. 
Förhandlingarna är nu inne i sitt slutskede. 
Trafikverkets styrelse informerades om för-
säljningsprocessen vid sitt septembermöte.

– Förhoppningen är vi ska kunna lämna 
över till nya ägare vid årsskiftet, säger An-
ders werner.

Hur många och vilka som lämnat anbud 
får inte avslöjas enligt begärd sekretess.

Statens ägarpolicy innebär att om det 
finns en fungerande privat marknad ska 
inte statliga myndigheter erbjuda likvärdiga 
tjänster. 

 Fo
to

: L
in

né
a 

Be
rg

m
ar

k

Fo
to

: K
as

pe
r D

ud
zi

k 

  Nya elektroniska skyltar har installerats på 
Vaxholmsleden. De är av den senaste genera-
tionen skyltar. Styrningen fungerar så att skyl-
ten får sina meddelanden via nätet från en ser-
ver i Göteborg. Servern hämtar uppgifterna från 
samma databas som vårt talsvar. Företaget In-
fracontroll har levererat IT-delen och Focus 
Neon skyltarna.

Som standard visas tid för nästa avgång samt 
klockslag och utetemperatur. Vid avvikelser kan 
färdiga budskap eller egna texter läggas in. Det 
hela styrs från färjan via en webbplats.

En teknisk kontrollstation återstår, skyltar ska 
köpas in för Vinö- och Adelsölederna. När dessa 
är färdiginstallerade kommer övriga leder få nya 
skyltar i etapper. 
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ny generation  
elektroniska skyltar

I september deltog färjan Gulli i övningen ”Åsa”. 
Samverkan mellan myndigheter  övades.  
I scenariot kolliderade Gulli med ett handelsfartyg 
på Ekeröleden.

VERKSAMhEtSOMRåDEt  
RESuLtAtENhEtER FÖRäNDRAS

  Den tidigare chefen för resultatenheterna, 
Katarina Norén, har utsetts till inköpsdirek-
tör i Trafikverkets nya centrala funktion Stra-
tegiskt inköp och upphandling. Det tillsätts 
ingen ny chef, utan cheferna för resultaten-
heterna kommer att rapportera direkt till ge-
neraldirektören, men inte ingå i direktionen. 

Bo Vikström, senior rådgivare på gene-
raldirektörens kans-
li, som kommer att 
samordna resultat-
enheterna blir även 
ordförande i Färjere-
deriets styrelse. Läs 
mer om förändringen 
i nästa nummer. 

FäRJAN GuLLI I  
SJÖRäDDNINGSÖVNING
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UTKIKEN 

  Årets mätning av kundnöjdhet på färje-
lederna visar att i genomsnitt 77 procent av 
våra resande är nöjda med vägfärjan. Det är 
ett något svagare resultat jämfört med för-
ra året (79 procent) – men minskningen är 
liten. En sammanfattning av resultatet för 
respektive led finns i VHS aministration/
operativ drift.

 I nästa utgåva av SJÖvägen kommer mät-
ningen kommer att redovisas närmare. 
Mätningen av kundnöjdhet (NKI) är en av 
hörnstenarna i rederiets affärssystem. Re-
sultatet, tillsammans med mätning av med-
arbetarmotivation, lönsamhet och mil-
jöåtgärder ligger till grund för rederiets 
styrkortsmål. 

  Sedan i maj har TrafikStatistik Led, det 
nya systemet för trafikräkning installerats 
på lederna i etapper. Under september och 
oktober installeras det på övriga leder och i 
november ska samtliga leder ha börjat an-
vända systemet, undantaget de leder på 
Västkusten som räknar trafik med så kall-
lade slangar, induktiva slingor i vägbanan. 
Ungefär samtidigt kommer en ny version av 
programmet börja installeras. Den uppgra-
deringen kommer också att ske etappvis och 
väntas vara klar till årsskiftet. 
– Systemet generar statistikrapporterna au-
tomatiskt och de kommer att ligga i leder-
nas arbetsrum i verksamhetssystemet. Det 
räknar vi med ska vara klart före nyår, säger 
Michael Lindqvist.

En av lederna där trafiken räknas med 

slangar är Hönöleden och där har it-avdel-
ningen börjat testa ett system med radar för 
automatisk trafikräkning. 
– Vi kör systemen parallellt och jämför med 
värdena från slangar och radar. Dessutom 
kommer trafiken räknas manuellt för vid 
några tillfällen för att få mer exakta värden 
att utgå från. 

trafikStatistik Led snart på plats

77 procent är nöjda 
med vägfärjan

Foto: Mostphotos

”Trafikverket bygger Sveriges största 
vägfärja.
I dag står det klart att Sveriges största 
vägfärja ska byggas. Till en början ska 
färjan gå över Gullmarsfjorden utanför 
Lysekil, i Bohuslän, som har en av landets 
mest trafikerade färjeleder.”
Dagens Eko och P4 Väst, Sveriges Radio, 
24 juli

”Urban Olausson är mjölkbonde och har 
alltid bott på Norderön. Han uppskattar 
sin vackra hemvist och ser inga problem 
med att färjetransporterna till och från 
ön kan ta tid.

– Det är en vanesak och man får lära 
sig att passa tider. Jag ser färjan som en 
mötesplats där man träffar sina vänner 
och bestämmer om när man ska ses över 
en middag.”
”En ö i Storsjön”, Länstidningen 9 augusti

”Färjan tappade styrförmågan – drev på 
fjorden en timme
 – Det gick bra, smärtfritt. 
– Det var till och med folk som kallade 
dig dagens hjälte. 
– Oj, det var väl att ta i. Vi är ganska 
vana, vi har varit länge alla vi som jobbar 
här. Vi vet hur vi ska bära oss åt.”
Befälhavare Greger Larsson intervjuas i P4 
Väst efter att Gullmaj haft problem med 
propelleraggregatet 28 september

”Svanesundsleden håller stängt 
Under två veckor repareras färjeleden till 
Svanesund. Under tiden är Svanesunds-
leden stängd och trafiken hänvisas till 
Tjörnbron. En sträcka som redan är hårt 
belastad.”
Bohuslänningen 16 augusti

”Å idag är det Hamnens Dag, med 
Stockholms hamnar. Medverkar vid 
slottskajen om kollektivtrafik på vat-
ten :-)”
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter 
Svärd twittrar, 30 september
@elmsatersvard

”Camparidrink med röda vinbär i “syr-
rans” lilla stuga. Surströmming på ve-
randan, med egna mandelpärer. Ett antal 
färjeturer med Embla! Augustimånen i 
kräftans tid! Så nog finns det mycket att 
glädja sig åt, det gäller bara att fånga da-
gen och göra det bästa.”
Höst på Hemsön, bloggen ”Sagolika saker”, 
2 september

Mätningarna genomfördes under juni och augusti i år. Totalt delades 7410 enkäter ut. Foto: Christiaan Dirksen
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ny färja och nya  
färjelägen på Visingsöleden
MYCKet är PÅ GÅnG till Visingsöleden 
med ny färja och nya färjelägen i Gränna 
och på Visingsö. Färjan beräknas komma 
i trafik om drygt ett år och färjelägena 
ska vara klara till sommaren 2013. När 
allt är på plats kommer Visingsötrafikens 
kapacitet öka betydligt.

Det är det finska varvet Uudenkaupung-
in Työvene som ska bygga färjan. Efter-
som fartyget kommer att vara för brett 
för Göta kanal tillverkas det i delar och 
byggs sedan ihop på plats. Styrhytten 
byggs i Finland och resten konstrueras 
Lettland. Delarna kommer sedan att frak-
tas till torrdockan i Huskvarna och sättas 
ihop där av personal från Työvene. Färjan 
har plats för 34 bilar och 397 passagerare. 
Den blir 58 meter lång och med en max-
hastighet på 13 knop.

–Enligt nuvarande plan så blir det tre 

transporter från Riga till Västervik under 
hösten och en under våren med totalt 35 
delar. En del av sektionerna kommer att 
lagras i Västervik tills de behövs, medan 
andra transporteras direkt till Huskvar-
na, säger Fredrik Skeppstedt som leder 
projektet med färjebygget.

–I mitten av oktober kommer de för-
sta delarna. Det är framförallt delar till 
överbyggnaden som kommer då. De första 
skrovsektionerna kommer ett par veckor 
senare.

För att passa den nya färjan får Visingsö 
och Gränna nya färjelägen. Det är Peab 
Sverige AB som har fått uppdraget. Båda 
hamnarna kommer att fördjupas och i 
Gränna ska en vågbrytare rivas och ersät-
tas med en ny. På Visingsö kommer mitt-
piren att modifieras. Dessutom ska biljett-
kontoret i Gränna rivas och ersätts under 

byggtiden med en tillfällig byggnad. I ter-
minalområdet i Gränna ska belysningen 
bli bättre.  

ERIKA ANDERSSON

VÅRA AFFÄRER lönsamhet

Modell större. Richard Broman, Jonny Ödeen och 
Hans-Erik Wetterlind inspekterar fullskalemodel-
len av styrhytten på varvet i Nystad i Finland. På 
bilden syns också två elektriker från varvets elfir-
ma (Kari Laulajainen och Tarmo Latvala)  
Foto: Fredrik Skeppstedt

Budget för nästa år
arBetet Med Färjerederiets budget 
för 2013 har inletts. Distriktscheferna 
ska beräkna kostnaderna för nästa års 
verksamhet, till exempel för personal, 
drift och underhåll, och lämna in för-
slag till rederikontoret. Distriktsche-
ferna utbildas i Agresso av ekonomi-
avdelningen för att underlätta arbetet.

Sista oktober ska Färjerederiets bud-
getförslaget och verksamhetsplane-
ring vara inlämnade till Trafikver-
ket. Därefter behandlas vårt förslag av 
Trafikverkets ledning. Senare under 
hösten träffar rederichefen en över-
kommelse om inriktningen av 2013 
års verksamhet.  

Skiss: FKAB/Fredrik Skeppstedt

jUSt nU PÅGÅr arbetet med förstudi-
en av världens största linfärja, även kall-
lad L80.

Teknikavdelningen undersöker för-
utsättningarna för att i framtiden tra-
fikera Gräsö- och Björköleden med en 
100-meters linfärja med plats för 80 bilar 
och 297 passagerare. Studien görs i sam-
arbete med konsultfirman Light Craft 
Design AB, som kontakterats av Teknik 
för detta uppdrag.

i november lämnar Light Craft Design sitt 
underlag och teknikavdelningen inleder 
sin granskning. Resultat av bottenunder-
sökningar och väderleksdata från SMHI 
(vindar, strömmar, våghöjder och isför-
hållanden) är viktiga parametrar som 

kommer att vägas in i bedömningen.
– I början av nästa år ska projektet pre-

liminärt presenteras för rederichefen som 
sedan beslutar om projektet ska drivas 
vidare eller avbrytas, säger Peter Sundahl 
på teknikavdelningen.

Kvarvarande frågor som diskuteras är 
dimensionen på vajrarna som driver lin-
färjan och hur slitaget påverkar deras 
livslängd. Färjerederiet samarbetar här 
med en kanadensisk konsultfirma som är 
experter på framdrivning med vajer.

– Vi har även mycket erfarenheter om 
vajerteknik internt. Jarl Andreasson har 
bidragit med mycket kunskap på området, 
säger Peter Sundahl.  

ERIKA ANDERSSON

Världens största linfärja
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nu ska vi  
kontrollera oss själva

OMBORD Maritimt

PÅ FÄRJELEDEN Om nöjda kunder

att Vi GÖr en verksamhetsplan, en VP, 
är i sig är inget nytt. Men för att tydlig-
göra vilket arbete vi ska göra nästa år ska 
de strategiska målen brytas ner till akti-
viteter. De strategiska målen är motive-
rade medarbetare, nöjda kunder, lönsam-
het och miljö. Från och med nästa år lyfts 
också våra värderingar och attityder in, 
som stöd för att uppnå målen. 

Genom de strategiska målen talar led-
ningen om vilka resultat Färjerederi-
et ska uppnå. Alla medarbetare ska vara 
med och diskutera och föreslå aktivite-
ter, till exempel vid en APT. Aktiviteterna 
registreras i en databas på intranätet av 
distriktschefen och följs upp under året. 
– Det handlar om att tala om vad vi ska 
göra under året och sedan pricka av , 
säger Staffan Eriksson, operativ chef. – 
Det behöver inte vara stora aktiviteter, 
alla förbättringsförslag, stora som små 
behövs. De ska vara registrerade i databa-
sen senast 31 oktober.

Kan aktivitetsmål påverka resultatet? 
Javisst! I tidigare NKI-undersökningar 

hade Vinöleden fått lågt betyg och där-
för planerade och genomförde medarbe-
tarna ett antal aktiviteter på leden. Vad 
gjorde ni? 
– Vi fortsatte att ge en god service till 
våra trafikanter och var tydliga med vad 
som ingår i vårt uppdrag. Vi har även haft 
en god dialog med trafikanterna gällan-
de färjetrafiken, säger Mattias Bergsten, 
distriktschef Mellansverige.

– Vi bestämde oss för att trafikanterna
 skulle få svar på sina frågor så snabbt 
som möjligt, antingen direkt på plats av 
besättningen och när de inte kunde svara 
på plats hänvisade de frågan vidare till 
mig. I de fall vi har haft möjlighet att göra 
anpassningar har vi gjort det utan att vårt 
uppdrag har förändrats

Hur märktes resultatet av aktiviteterna 
i NKI?

– Vårt NKI ökade, antalet kunder som 
var nöjda fördubblades.

Har ni fått andra reaktioner på aktivi-
teterna?

– Denna sommar har vi fått mycket 

positiva, spontana reaktioner från passa-
gerare på däck.  

ERIKA ANDERSSON

Fotnot: MMI (Motiverad Medarbetar Index), NKI 
(Nöjd Kund Index) är undersökningsmodeller som 
resulterar i ett värde som kan jämföras från år till år.

Fakta  NKI, Vinöleden

n I NKI-undersökningen 2011 fick Vinöle-
den stöd av 63 procent av de som besvara-
de enkäten. Det var en fördubbling av resul-
tatetjämfört med 2010 då 33 procent angav 
att de var nöjda. 
n Trafikanterna bedömde att säkerhet, in-
formation, personal, färjelägets utformning 
och tillförlitlighet i trafiken hade förbättrats. 
n Hela 93 procent av de som besvarade 
enkäten ansåg att vägfärjan var bra på att 
hålla avgångs- och ankomsttider.

Med aktiviteter når vi våra mål 

Färjerederiet inFÖr egenkontroll, det 
innebär att vi själva ska kontrollera att 
vi uppfyller kraven i regelverken. Egen-
kontroll har varit på gång tidigare, men 
införandet har dragit ut på tiden. Under 
hösten ska Färjerederiet och Transport-
styrelsen diskutera hur arbetet går vidare.

Bakgrunden till att egenkontroll ska infö-
ras är krav i ISM-koden, samt krav i 
Transportstyrelsens tillsynsföreskrift, 
där det står att rederier med fler än tre 
fartyg ska bedriva egenkontroll. Enligt 
regelverket skulle detta egentligen ha 
varit igång redan förra hösten, men de 
ansvariga på Transportstyrelsen har själ-
va inte varit färdiga med hur det ska fung-
era och därför har det tagit stopp. Dessut-

om har SOLAS-fartygen prioriterats före 
de nationella fartygen. 

Vid tidigare försök har 329 Yxlan varit 
pilotfärja och troligen fortsätter arbetet 
med den färjan för att se till att allt fung-
erar innan det införs på övriga färjor. 
Tanken är att vi ska använda Amos som 
verktyg för inrapporteringen av egenkon-
trollen, precis som andra stora rederier; 
Stena, Viking Line med flera har gjort. 

Sjövärdighetsbesiktningarna kommer 
genomföras av Transportstyrelsen, men 
genom systemtillsyn istället för kompo-
nentkontroll, exempelvis genom att när-
vara vid en övning och stickprovskon-
troller.  

FREDRIK SKEPPSTEDT 
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PÅ FÄRJELEDEN Om nöjda kunder

den 30 september deltog Färjerederiet 
med färjan Pluto i evenemanget Ham-
nens dag i Stockholm. 

hamnens dag arrangeras av Stockholms 
Hamnar för att visa på sjöfartens betydel-
se. Ombord på Pluto, som lagt till mitt på 
Skeppsbron, bjöd rederiet på ett omfat-
tande program, bland annat med estrad-
samtal med infrastrukturminister Catha-
rina Elmsäter-Svärd och Ulla Hamilton, 
trafikborgarråd i Stockholm.

På scenen ledde Katarina Hultling sam-
talen som handlade om allt från färjetra-
fikens betydelse till miljö och rekryte-
ring. Rederichef Anders Werner framhöll 
vattenvägarna som resurs för att minska 
Stockholms framkomlighetsproblem. På 

Färjetrafiken  
i fokus på Hamnens dag

däck speglades Färjerederiets miljöen-
gagemang, samhällsutvecklingsstöd och 
rekryteringsinsatser.

Stockholms hamnar beräknar att över 
20 000 personer besökte evenemanget. 
Pluto hade omkring 2 000 besökare under 
dagen, de 1 000 kanelbullarna i fikamon-
tern förslog inte på långa vägar.

– Genom att visa upp Sveriges största 
rederi på första parkett mitt i huvudsta-
den, och samtidigt erbjuda en mötesplats 
för både resenärer och beslutsfattare, 
stärker vi rederiets varumärke! säger Ing-
rid Jarnryd, Färjerederiets kommunika-
tionschef.  

TExT: ERIKA ANDERSSON
FOTO: KASPER DUDzIK

 Omkring 20 000 personer besökte Hamnens dag. Förutom Pluto kunde besökarna titta 
på bland annat finlandsfärjor och kustbevakningsfartyg. 

Fikamontern var populär, 100 liter kaffe och 
1 000 bullar försvann i ett nafs.

Katarina Hultling ledde  
i samtalen på scenen
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I NäStA NuMMER I DEcEMBER:

  Eldriven linfärja

  Tynningö – en ny led

  NKI – så tycker kunderna om oss

  Samverkan – våra mötesformer

du var med på scenen på Pluto på Ham-
nens dag, vad handlade samtalet om?
– Vi pratade om hur kollektivtrafiken till 
sjöss kan utvecklas.

Hur kan då vattenvägarna utnyttjas på 
ett bättre sätt?
– Alla trafikslag behövs, men vi måste se 
hur vi kan knyta ihop dem på ett bättre 
sätt. Sjöfartens fördel är att där råder inte 
kapacitetsbrist, som till exempel i den 
spårbundna trafiken.

Vad gör regeringen för att underlätta  
utvecklingen av kollektivtrafik till sjöss?
– Regeringen ska se till helheten och inte 
komma med några färdiga lösningar. Kol-
lektivtrafiken ska lösas på regional nivå.

är det något mer på gång på kring kol-
lektivtrafik och sjöfart från regerings-
kansliet?
– I höst presenterar vi den nya infrastruk-
turpropositionen och så arbetar vi med 
EU-regelverk om inre vattenvägar och 
kustnära områden. Det handlar bland an-
nat om säkerhet och bemanning och vår 
ambition är regelverket ska införas i den 
svenska lagstiftningen.

Har du själv någon relation till  
vägfärjor?
– Ja, jag brukar åka Ekeröleden ibland och 
har noterat att färjan ofta är full.

SNABBA 5 

till Catharina  
Elmsäter-Svärd
Infrastrukturminister 

PÅ FÄRJELEDEN Om nöjda kunder

Färjerederiet skänkte lokal 
till Sjöräddningssällskapet
Sedan 2009, då Färjerederiet flyttade 
basen för Vinöleden till Hampetorp på 
fastlandet, har lokalerna på Vinön har 
stått tomma. Rederiet beslöt därför att 
skänka verkstadslokalen till Sjörädd-
ningssällskapet. Det högtidliga överläm-
nandet skedde på Vinön den 24 augus-
ti och samtidigt bjöds allmänheten in 
till öppet hus med fika och musikunder-

hållning. Omkring 50 personer trotsade 
regnet och många passade på att besöka 
bryggan och maskinrummet på färjan 
Sedna.

Vinöleden går mellan Hampetorp vid 
länsväg 52 på Hjälmarens södra strand 
och Vinön i Hjälmaren. Den är 5 000 
meter lång och överfartstiden är  
20 minuter.  

Trots regnet var det många som 
ville ta en närmare titt på Sedna.  
Foto: Erika Andersson

Sjöräddningssällskapets Andreas Arvidsson tackar rederichef Anders Werner för gåvan. 
Foto: Erika Andersson

Alla åldrar. Det var många, både stora och små,  
som tog tillfället att besöka Sedna. Foto: Erika Andersson
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Min smarta telefon föreslår ”sjöväsen” 
när jag skriver ”Sjövägen”. På Google 
får ”väsen” över en miljon träffar. 

Väsen kan vara besjälade varelser, men 
också ett begrepp med betydelsen essens, 
ett varande, till exempel skol- eller arkiv-
väsende. Besjälade varelser låter mer 
spännande och jag låter webben leda mig 
vidare på en allt slingrigare väg inom 
mytologi och folklore. Jag läser om sjörå-
et, havsfrun, näcken och ran. En del kän-
de jag till sedan tidigare, men mycket är 

också nytt.
Jobbet som 

redaktör påmin-
ner en del om att 
surfa på web-
ben, en del kan 
man redan, men 

det finns alltid mer att lära. Att skriva och 
göra tidning är mitt område och det älskar 
jag verkligen. Sedan är jag svårt förtjust 
i lukten av nytryckta tidningar, speciellt 
tidskrifter, men det är en ganska harmlös 
last. Det nya för mig är färjor, sjöfart och 
allt som hör till och det ser jag fram emot 
att lära mig mer om.

För en som är nyfiken finns inget bättre
 än journalistyrket. Jobbet har tagit mig 
till många spännande platser, till allt 
från cirkusar till värmeverk. Det har bli-
vit reportage om vardagen för brovakter, 
grisbönder och gösfiskare. Jag har träf-
fat elefantskötare, präster och gjuteriar-
betare. Ett reportage om Arnöleden har 
jag också hunnit med under min tid på 
Strengnäs Tidning.
Det är ingen stor skillnad på att intervjua 
världsmästaren i orientering eller en tax-
uppfödare. Människor är ganska lika, man 

vill bli vänligt bemött och känna igen sig 
hyfsat i texten som trycks i tidningen. 
Visst har det blivit fel ibland, men i det sto-
ra hela har de jag intervjuat känt varit nöj-
da. Jag är ingen Janne Josefsson, men det 
får inte bli för sött och gulligt heller. Grun-
den för all nyhetsrapportering är att det 
ska vara sant och relevant, SJÖvägen ska 
vara trovärdig, men förhoppningsvis också 
intressant. En tidning man har nytta av. 

Sedan var det det där med elementet vat-
ten. För mig är det som med hästar, jag 
gillar dem, men har stor respekt för dem. 
Båt har jag ingen, men jag följer gärna 
med på seglats (om det inte blåser för 
mycket). En gång i världen kunde jag mor-
sesignalerna och signalflaggorna, men de 
kunskaperna har bleknat med åren.  Dags 
för en googling kanske?. 

Erika Andersson, nyfiken redaktör som ibland surfar vilse. Foto: Christiaan Dirksen

 Posttidning B
Trafikverket Färjerederiet 
Box 51
185 21 Vaxholm

EN NYFIKEN LAND- 
KRABBA SOM GILLAR SJÖN

På sluttampen

”Det nya för mig 
är färjor, sjöfart 
och allt som hör 
till...”


