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Färjerederiet önskar  
alla en God Jul och ett  
Gott Nytt År! 

• Läget i trafiken – nu i mobilen

• NKI – så tycker kunderna

MARINA 
BRÖDERNAS EGEN FÄRJA

På sluttampen

NYTT I DISTRIKTEN
Indelning och namn

SÅ SKA VI SAMVERKA
Formerna ändras

SÅ LÅTER FÄRJELIVET
Sjunger om färjegobbar

deCember 2012
nr 2. 

Fakta  Marina

identifiering: Internnummer: 333 
Callsign: MARINA
tillverkning, byggår: 2012 
Varv: G & W varv, Bohus-Malmön
Fysisk fakta: Linfärja
Längd öa (meter): 262 cm
Klafflängd (meter): 65 cm
bredd (meter): 122 cm 
djupgående (meter): 10 cm 
Fart (knop): 4 
bruttodräktighet: 37 000 g
Last, passagerare: 2 
Leksaksbilar: 32 
Lastförmåga (gram): 110 000 g 
bärighet: BK

FYRA FRåGoR TILL  
GuSTAv och WILLIAM
Vem kom på idén att ni skulle bygga 
en egen vägfärja? 
– Vår pappa.

Vilken är er favorit i Färjerederiets 
flotta?
– Vintergatan, men vi har aldrig åkt 
med en svävare.

Vad är det bästa med vägfärjor?
– Att man får åka gratis.

Vad ska ni bli när ni blir stora? 
– Jag vill bli polis (Gustav) och William 
vill bli snickare.

distrikt norra bohuslän har utökats med en ny led och en ny färja. Leden går mellan Bohus-Malmön och Karl-Ottos 
holme wväster om ön, och är 83 meter vid normalvattenstånd. Trafikerande färja är Marina och befälhavare tillika fär-
jekonstruktörer är bröderna Skoog, Gustav och William, 9 respektive 6 år gamla. Bygget av Marina tog ett halvår och i 
somras invigdes både led och färja högtidligt.

Distriktschef Torsten Bengtsson är förtjust över nytillskottet Marina.– Den är mycket fin, verkligen pen, säger han.
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Foto: Lars Skoog
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer. 
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

NYA uTMANINGAR vÄNTAR

Bästa medarbetare, i början av de-
cember föll snön tungt och i Stock-
holms skärgård överraskades vi i av 
närmare 50 centimeter snö, med fram-
komlighetsproblem och olyckstillbud 
som följd. Med andra ord, vintern är 
här och kung Bore har tagit ett rejält 
grepp om hela Sverige.

Nu när årsskiftet närmar sig vill jag 
försöka se framåt och de utmaningar 
som vi står inför. Vi får aldrig glömma 
att vi jobbar med service och tillgäng-
lighet för ett stort antal människor som 
ser den gula färjan som livlina och den 
framtida möjligheten till utveckling.

Går det att förena nöjda kunder, nöjda 
medarbetare och lönsamhet med god 
service, mindre miljöpåverkan, hög sä-
kerhet och lägre kostnader? Det kan 
låta som en omöjlighet, men jag är helt 
övertygad om att det är möjligt, men vi 

måste göra det 
tillsammans och 
med rätt inställ-
ning och attityd.

Ni har hört 
mig mässa om 
detta under 
många år och 
vi är på god väg 

med ett väl fungerande rederi, men vi 
får aldrig tappa fokus på vårt eget be-
hov av att utvecklas.

I våras sjösatte regeringen ett pro-
gram för utvecklingen av statsförvalt-
ningen. I samband med det framhöll 
Stefan Attefall, civil- och bostadsmi-
nister, och ansvarig för statlig förvalt-
ning, vikten av att statsförvaltningen 
ständigt förnyas. Han sa också att för-
ändringsarbetet är viktigt och bidrar till 
att vi framgångsrikt kan möta dagens 
och framtidens utmaningar. Jag tycker 
det ligger i linje med hur vi redan tän-
ker och arbetar i rederiet. Och det ar-
betet ska vi fortsätta med - tillsam-
mans. Tack för ett händelserikt år. Väl 
mött 2013!
Lev väl och kör försiktigt! 

Saga ombyggd till eldrift  
Foto: Kasper Dudzik

 3 Året som gick! Ett intensivt år är slut 

 4 Vi i rederiet Nya former för samverkan

 5 Vi i rederiet Ny led - Tynningö
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Med fokus 
på utveckling

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 nummer: 
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ANDERS WERNER
REDERICHEF

”Jag vill att rederiet 
ska vara synligare i  
Trafikverket.”

VI I REDERIET Om motiverade medarbetare

Året som gick

Marina – en ny liten färja  
Foto: Lars Skoog

11
ett intensivt arbetsår når snart sitt slut.  
det har innehållit  förändringar och 
spännande händelser. detta är ett försök 
till sammanfattning. 
Året rivstartade med att vi övertog trafi-
keringen på Visingsöleden mellan Gränna 
och Visingsö, på uppdrag av Jönköpings 
kommun. Det kommande nyåret 2013 får 
vi ännu en ny led i vår verksamhet, Tyn-
ningöleden mellan Värmdö och Tyn-
ningö! Ett särskilt välkommen till våra 
nya arbetskamrater där.

Rederiet har genomfört genomgripande 
förändringar i organisationen och mitt i 
allt så rullar färjetrafiken på som vanligt. 
Att ”färjan ska gå” är en uppfattning som 
gäller är påtaglig, alla ställer upp för att 
trafiken ska fungera.

Omorganisationen där dryga 30 ledche-
fer ersattes av 16 distriktschefer var en 
stor förändring. Vid årets start hade vi 
18 distrikt, som nu har omstrukturerats 
till 16. Även Trafikverket har förändrats 
under året, verksamhetsområdet Resul-
tatenheter har upphört. Nu utövar Tra-
fikverkets sin strategiska styrning av 
rederiet genom vår nye styrelseordföran-
de Bo Vikström.

ECO-drivingutbildning till sjöss har fort-
satt. Samtliga befälhavare ska gå kursen för 
att få träna en mjukare körstil som minskar 
bränsleåtgång och emissioner till sjöss.

På investeringssidan har vi fattat vikti-

ga beslut. Ett exempel är Sveriges genom 
tiderna största vägfärja för Gullmarsle-
den. Bygget av den nya färjan för Visings-
öleden har påbörjats. På Visingsö och i 
Gränna råder febril aktivitet när de nya 
färjelägena anläggs. Linfärjan Embla på 
Hemsöleden som fick en tung start har 
uppgraderats och därmed har driftsä-
kerheten förbättrats. Linfärjan Saga har 
byggts om för eldrift. Flera andra omfat-
tande ombyggnationer och underhåll har 
genomförts under året. På Tynningö byg-
ger rederiet och trafikverksregionen i 
samverkan om färjelägena för att anpas-
sa efter de nya fartyg som ska trafikera 
leden.

Processen med att sälja rederiets två 
varv har tagit varit långdragen, men i 
november blev det till sist klart med för-
säljningen av Tenö varv och i skrivande 
stund är vi inne i slutförhandlingarna för 
Fridhems varv.

På trafikinformationssidan har vi bör-
jat utrullningen av den nya generatio-
nen elektroniska informationsskyltar. 
Dessa kommer att monteras i samtliga 
färjelägen. Tjänsten Läget i trafiken har 
utvecklats med att informera om aktuella 
avgångstider och nu finns även en tjänst 
för trafikinformation till smarta mobilte-
lefoner. TrafikStatistik Led införs och tra-
fikstatistiksystemet utvecklas med stöd 
av radar.

Att utveckla vårt varumärke har varit 
en viktig utmaning under 2012. Vi del-
tog i rekryteringsmässor, bland annat vid 
Chalmers Sjölog i Göteborg och fanns 
med på Nordens största båtmässa Allt 
för sjön. Dessutom var rederiet med när 
Stockholms hamn arrangerade Hamnens 
Dag, då bland andra infrastrukturminis-
ter Catharina Elmsäter-Svärd gästade 
vägfärjan Pluto. Ett prospekt som infor-
merar kommande samarbetspartners om 
de tjänster vi kan utveckla har skickats ut 
till beslutsfattare i alla svenska kommu-
ner. En annan aktivitet som gav positivt 
gensvar var överlämnandet av verkstadslo-
kalen på Vinön till Sjöräddningssällskapet.

De tjugotal pressmeddelanden vi skickat 
ut har alla gett utdelning i medierna. Det 
finns ett brett intresse kring vägfärjorna 
och färjetrafiken.

 Mätningen av kundnöjdhet gav resul-
tatet att i genomsnitt 77 procent av våra 
resande är nöjda med trafiken. Till årets 
viktiga händelser hör också nystarten av 
personaltidningen SJÖvägen. Under 2013 
kommer utgivningen att intensifieras och 
tidningen kommer ut en gång i månaden.

Det var bara ett axplock av allt som 
hände under året, nu väntar år 2013 runt 
hörnet med nya spännande utmaningar.

God Jul och Gott Nytt År! 
Anders Werner
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”...vi måste 
göra det till-
sammans och 
med rätt in-
ställning och 
attityd.”
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Formerna för central samverkan i 
Färjerederiet har justerats under 
året. Samtidigt har en dialog inletts 
mellan arbetsgivare och de fackliga 
organisationerna om hur samver-
kansarbetet i trafikverket ska se ut i 
framtiden.
Samverkansavtalet beskriver vad samver-
kan är och har för syfte och hur den ska 
bedrivas i Trafikverket. Arbetsplatsträf-
far, medarbetarsamtal och samverkans-
grupper utgör grunden för samverkan. 
Genom den löpande dialogen mellan chef 
och medarbetare genomförs samverkan 
innan chefen fattar besluten.

detta vill Trafikverket och de fackliga 
organisationerna utveckla. En grupp med 
ett tjugotal personer, personalchefer och 
fackliga företrädare i Trafikverket, har 
tillsammans och utifrån ett gemensamt 
initiativ diskuterat framtidens samver-
kan. Från Färjerederiet deltar personal-
chef Göran Leverud.
– Färjerederiet kan definitivt bli bättre på 
samverkan. Både i medarbetardialogen 
och i centrala samverkansorgan. Vi behö-
ver utveckla en fungerande dialog för att 
tillsammans nå fram till en förtroendefull 

samverkan. Målet är att effektivisera pro-
cessen och höja kvaliteten i verksamhe-
ten, säger Göran Leverud. 

Linda Bengtsson, arbetstagarrepresen-
tant i gruppen, fokuserar på framtiden.

– Det handlar om pålitlighet. Genom 
att ha en gemensam framtidsbild som dis-
kuteras öppet på ett tidigt stadium kan 
vi nå de mål som finns för verksamhe-
ten. Med tidig delaktighet upplevs arbe-
tet meningsfullt och det är viktigt för att 
medarbetare ska ta ett större ansvar för 
verksamheten, säger Linda Bengtsson.

i trafikverkets personalstrategi är samver-
kansarbetet centralt. Tanken är att dialog 
och förtroende mellan chefer, medarbe-
tare och fackliga företrädare skapar del-
aktighet och engagemang. Det ger också 
förutsättningar för att tillvarata allas 
kunskaper och erfarenheter. 
I år har Färjerederiet förändrat sin cen-
trala samverkansordning. OpSam och 
PeSam har slagits ihop och CeSam kom-
mer att införlivas på ett nytt sätt. Fokus 
ska ligga på strategiska frågor där arbets-
givaren och de fackliga organisationerna 
för en dialog som bäddar för genomtänkta 
beslut med de förutsättningar som finns.

– Vi vill komma bort från förhandling-

Framtidens samverkan 
ar i enskilda frågor med liten påverkan 
och istället se helheten där vi skapar sam-
förstånd, förståelse och tar gemensamt 
ansvar för Färjerederiets utveckling och 
framtid, säger Göran Leverud.

– Lyckas vi med detta finns det större 
förutsättningar för Färjerederiets ledning 
att fatta genomtänkta beslut, där även 
de fackliga organisationerna bidragit i 
beslutsprocessen.

Målet för rederiet är att samverkan på 
alla nivåer ska utvecklas till en mer öppen 
och tillåtande dialogform där erfarenhe-
ter tas tillvara och respekteras. Samver-
kan sker även lokalt på varje distrikt och 
avdelning.  

ERIKA ANDERSSON

VI I REDERIET Om motiverade medarbetare

NYANSTÄLLDA
1 NOVEMBER
Karl Schubert, Befälhavare frigående färja, 
Poolen Sö/no Roslagen, vaxholmsleden

1 DECEMBER
Tomas Holmberg, Färjemaskinist/Matros, 
vaxholmsleden
Ellen Strandberg, Befälhavare frigående fär-
ja, Oxdjupet

1 JANUARI
Andreas nilsson, Befälhavare lindragen fär-
ja, Ivöleden

1 FEBRUARI
Truls Persson, Rederiingenjör, Rederikontoret

GRATTIS!
60 år
Tage Olsson, Befälhavare frigående färja, 
Fårösundsleden, 9 februari

Stig Samuelsson, Befälhavare lindragen 
färja, Lyrleden, 25 februari

50 år
Staffan Eriksson, Operativ chef, 
Rederikontoret, 3 februari 

Stefan Larsson, Befälhavare 
frigående färja, Björköleden,  
5 februari

Peter Lindgren och Gunnar Norelius. Övriga 
saknas på bilden, de kom inte till Borlänge på 
grund av snöstorm. Foto: Elin Gårdestig

NoR
De som varit anställda i staten minst 30 
år kan få en utmärkelse för ”nit och redlig-
het i rikets tjänst”, NOR.  Den delades ut 
i Borlänge den 5 december. De som fick 
NOR i Färjerederiet i år var: 
Jan Söderman, Blidöleden
Hans Jansson, gräsöleden
Thomas nyberg, Hemsöleden
Peter Lindgren, gullmarsleden 
Gunnar norelius, Isöleden 

Fakta  Samverkan
 – överenskommelse om hur Trafikverket 
ska fullgöra sina informations- och förhand-
lingsskyldigheter enligt följande lagar och 
regelverk:
n medbestämmandelagen (MBL)
n arbetsmiljölagen (AML)
n arbetsmiljöförordningen (AMF)
n övriga lagar och avtal som kan tillämpas 
på samverkan.

opSam - Operativ 
samverkan, central nivå
PeSam - Personal sam-

verkan, central nivå
ceSam - Central sam-

verkan
APT - arbetsplatsträff

den 1 janUari 2013 blir Tynningöleden 
allmän led och nummer 41 i raden av Fär-
jerederiets leder. Leden går mellan Norra 
Lagnö på Värmdö och Tynningö i Stock-
holms skärgård.

Tidigare har Tynningöleden drivits 
i privat regi sedan 1967 och de nio som 
varit tillsvidareanställda i det företaget 
har fått erbjudande om anställning i Fär-
jerederiet.

Länsstyrelsen fattade 2010 beslutet 
att Tynningöleden skulle bli allmän led 
och sedan dess har rederiet utrett olika 
alternativ för att kunna driva leden lång-
siktigt. Trafikverket har arbetat med en 
så kallad arbetsplan för färjelägen och 
anslutningsarbeten på landsidan. Då 
arbetet med denna plan har dragit ut på 
tiden har Färjerederiet fått bygga enklare 
färjelägen med bland annat boj istället för 
dykdalber. Arbetet med den permanen-
ta delen sker enligt planeringsprocessen 
som regleras av väglagen och miljöbal-
ken. Vilka åtgärder som blir aktuella ska 
senare presenteras i den arbetsplan som 
är under produktion.

tynningöleden kommer att ingå i distrikt 
Stockholm tillsammans med Ekeröleden 
och Tyska Bottenleden med Ted Thulin 
som distriktschef.

Övergången till statlig regi genom kom-
mer att uppmärksammas med ett ”öppet 
hus” vid färjeläget på Lagnösidan den 11 
januari 2013. Då blir det bland annat kaf-
fe, mingel och möjlighet för intresserade 
att träffa och prata med ledning och per-
sonal från Färjerederiet.  

ERIKA ANDERSSON

Tynningö 
– ny led i Färjerederiets regi

Arbete pågår. Färjeläget på Tynningö anpassas för rederiets färjor. Foto: Ralf Sass

Vid årsskiftet blir Tynningöleden allmän led. 
Foto: Erika Andersson

Illustration: Annica Gustafsson
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  Nu kan du skriva frågor eller komma med 
synpunkter till OpC. Du hittar det i verksam- 
hetssystemet, VHS under: 
Redeiet>Administration>Fråga operative chefen.

– Vi testar forumet en period. Intresse för  
och användning avgör om det  
blir permanent. Ställ gärna  
en fråga eller kom med en  
synpunkt så svarar jag efter  
bästa förmåga, säger Staffan  
Eriksson.

– Detta forum ska inte  
ersätta dialogen med  
närmaste chef, utan vara  
just en kompletterande  
kanal till mig.  

  i oktober genomförde SP, Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, en upp-
följande revision och utökningsrevi-
sion av Färjerederiet samt varven. De 
som fick besök var Hönöleden, Björ-
köleden, Visingsöleden, Högsäterle-
den, Bohus-Malmönleden, Herke slip, 
Fridhems- och Tenö varv samt rederi-
kontoret.

Då våra certifikat är av typen 
”Multisite” innebär det att alla, även 
de som inte fick besök av revisorerna, 
måsta ta del av rapporten. Detta för 
att revisorerna endast gör stickprov-
skontroller. Hur gick det då? Vi fick 
43 avvikelser och noteringar kopplade 
till våra certifikat inom kvalitet, mil-
jö och arbetsmiljö. Ett revisionsställe 
fick noll avvikelser och noteringar vil-
ket är mycket ovanligt i revisionssam-
manhang.
– Revisorerna besöker våra verksam-
heter för att hjälpa oss att förbätt-
ra vår verksamhet. De är här för vår 
skull, säger Jim Milerud. 

SJöLOggen UTKIKEN 

besök av 
revisorerna

”Läget i trafiken”  
nu i mobilen

  I december lanserar Trafikverket 
tjänsten Läget i trafiken mobil. Via 
tjänsten kan man söka aktuell infor-
mation om väg-, färje- och tågtrafik. 
Med telefonens GPS får användarna 
information som rör deras närområde.

För Färjerederiets resenärer finns 
ledernas tidtabeller och upplysningar 
om eventuella störningar samt infor-
mation om isvägar.

Tidigare i höst släpptes en test-
version av tjänsten för att användare 
skulle kunna prova den och komma 
med synpunkter och förslag på för-
bättringar. 

nya distriktsindelningar  
– nya namn ”nöjda resenärer på färjorna

På uppdrag av Färjerederiet gjorde Nord-
iska Undersökningsgruppen i somras en 
enkät bland resande med Trafikverkets 
färjor. Resultatet har nu publicerats och 
visar att majoriteten av de resande med 
färjorna på Hönöleden och Björköleden 
är nöjda.” 
Torslanda tidning 28 november

”Höga Kusten-bron fyller 15 år
Strax efter att kungen klockan 15.37 
hade öppnat bron gick den sista turen 
med Hornö-Veda-färjan. Bland andra 
Vägverkets rederichef Dan Nordberg och 
Inez Uusman fanns ombord när trans-
portleden stängdes och därmed också 
en 400-årig epok.” 
Allehanda.se 1 december

”trafikverket intresserat av elfärja till 
Fårö. ”Vi tittar på allt som minskar vår 
förbrukning och våra utsläpp.”  
Anders Werner i gotlandsnytt. 
SR Radio gotland 23 november

”Stormöte om Holmöns färjetrafik
En isbrytande färja eller bara en utbyggd 
färja? Det är de hetaste alternativen till 
att trafikera Holmön i framtiden. Under 
onsdagskvällen träffades Trafikverket 
och Holmöborna i Holmöns gamla skola. 
Drygt 100 öbor ville höra om Trafikver-
kets förslag.” 
Folkbladet, 22 november

”tung trafik över rindö ökar
Tung trafik tar vägen över Rindö/Värm-
dö i stället för andra vägar för att komma 
runt eller till Stockholm. Anledningen är 
att Essingeleden förbjuder den tunga tra-
fiken. Samtidigt efterlyser Färjerederiet 
mer trafik till leden Slagsta-Tyska bot-
ten”. 
Skärgården 21 november

”dyrt för barnfamiljer när färjan blir 
statlig
I och med att vägfärja då införs förlorar 
öborna sina ö-kort hos Waxholmsbola-
get. Detta trots att vägfärjan inte går till 
hemkommunen utan till Värmdö”. 
Skärgården 28 oktober

Anna Sandström, ny dirtiktsckef för distrikt  
Sydväst. Foto: Erika Andersson

  I slutet av oktober genomförde Blidö- och 
Furusundslederna en säkerhetsövning i tre de-
lar, alla i mörker. En del gick ut på att lära känna 
farvattnen utanför de ordinarie lägena. Detta 
för att kunna gå till den andra leden och upp-
rätthålla trafiken, till exempel vid ett maskinha-
veri. Man övade också eftersök och samband 
tillsammans med Sjöräddningen. Här var scena-
riot att två personer hoppat i sjön.

Övningen avslutades med att Yxlan bordade 
MS Viking Cinderella sent på kvällen.

– Det är viktigt att öva bordning av större 
kryssningsfartyg, många i personalen har inte 
övat detta tidigare. Våra färjor kan bli rekvire-
rade vid en större olycka, vi har ju stor kapacitet 
vid en evakuering med tanke på vägfärjans sto-
ra däcksyta, säger Guy Österman, befälhavare 
på Furusundsleden. 

Yxlan bordar M/S Viking Cinderella. Scenariot var 
att evakuera ett antal rökskadade personer till väg-
färjan. Foto: Björn Persson

KuNDTJÄNST w vÄxELN = 
0771-921 921

  Trafikverkets kundtjänst och växel har 
flyttat ihop. Kunderna kommer direkt till 
huvudmenyn när de ringer 0771-921 921. 
Där kan kunder som kan namnet på den de 
söker välja talstyrd växel, övriga kommer 
till kundtjänst för väg, järnväg och färja eller 
kundtjänst för förarprov.

Under en period kommer kunderna till 
talstyrd växel och kundtjänst även när de 
ringer kundtjänsts gamla nummer  
0771-24 24 24. 

  Sedan oktober gäller ny indelning för någ-
ra av Färjerederiets distrikt. Fem distrikt har 
dessutom fått nya namn. Distrikt Sydväst är 
upplöst och Kornhallsleden går in i det som 
nu heter distrikt Södra Bohuslän (f.d. distrikt 
Öckerö). Ny distriktschef där är Anna Sand-
ström. Bolmsöleden hör numer istället till di-
strikt Syd (f.d. distrikt Sydost) med Lars Sal-
mi som distriktschef.

– Det är flera olika faktorer som gett upp-
hov till förändringarna. Bland annat skulle en 
ny distriktschef tillsättas i ett distrikt och en 
ny färjeled var på väg in ett annat. Vi tyckte 
att detta var ett bra tillfälle att tänka om och 
tänka nytt när det gällde den geografiska in-
delningen. Detta ledde i sin tur ett behov av 
nya namn på distrikten, säger Staffan Eriks-
son, operativ chef. 

Tynningöleden som Färjerederiet tar över 
vid årsskiftet kommer att tillhöra distrikt 
Stockholm (f.d. distrikt Ekerö) tillsammans 

med Ekeröleden och Tyska Botten och di-
striktschef är Ted Thulin.

Tidigare i år upplöstes disktrikt Södertörn 
och Skanssundsleden och ingår tillsammans 
med Fårösundsleden i distrikt Norra Öst-
ersjön (f.d. distrikt Fårö). Erik Olsson är di-
striktschef där.  

Färjemusik
  Stefan Sörenson, befälhavare på Hönöle-

den, och hans bror Torbjörn ger ut cd:n ”Jul 
på färjan” i dagarna. Den handlar om hur 
det är att åka med färjan, men också om att 
missa färjan och köer. Några av låtarna är: 
Färjedrängen, Akter & fram och Gula färjan 
på havet. 

Vanligtvis ingår bröderna i bandet Sörns 
med fler medlemmar, men på julskivan är 
det bara bröderna som spelar och i den 
uppsättningen kallar de sig ”Bröderna 
Sörns”. Releasespelning blir det på Hönö 
den 22 december. Då spelar bröderna låtar 
från ”Jul på Färjan”, signerar cd:n och delar 
ut tidtabeller från Hönöleden. 

Bröderna Sörns: Stefan och Torbjörn Sörenson 
sjunger och spelar om de gula färjorna på sin jul-
skiva ”Jul på färjan”. Foto: Sörns

NY SYSTEMLEvERANTÖR  
RÖSTSTYRT TALSvAR

  I början av december upp-
hörde rederiets talsvarsfunk-
tion att fungera några dagar. 
Orsaken var en förändring av 
dåvarande bakomliggande 
plattform. Nu har tidtabellerna 
flyttats till en ny plattform och 
en ny leverantör och det inne-
bär, både talsvar och den elek-
troniska hanteringen av tidta-
beller fungerar som det ska. Det 
innebär också, att vi nu kan läg-
ga in såväl Visingsöleden som 
Tynningöleden i systemet, inför 
2013. Därmed kommer Röst-
styrt talsvar att inkludera alla 
rederiets färjeleder. 

Säkerhetsövning i mörker

Fråga operative chefen

ALMANAcKA 2013
Tillsammans med tidningen får du en almanacka 
för nästa år. Almanackan speglar Färjerederiets 

verksamhet i hela landet från norr till söder.  
Bilderna är tagna vid alla årstider och på  

olika tider på dygnet.  
Fotografer är Kasper Dudzik och  

Christiaan Dirksen.

Almanacka 2013

m.trafikverket.se

de nYa diStriKten:

Distrikt Norra Bohuslän 
– Hamburgsundsleden, Bohus- 
Malmönleden, Gullmarsleden.
Distrikt Södra Bohuslän 
– Kornhallsleden, Nordöleden, Björköleden 

Distrikt Syd
– Bolmsöleden, Ivöleden, Aspöleden
Distrikt Norra Östersjön 
– Skanssundsleden, Fåröleden
Distrikt Stockholm
– Ekeröleden, Tyska Bottenleden,  
Tynningöleden.
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Kunderna är nöjda 
– men vi ska bli ännu bättre!
V  arje år mäter Färjerederiet kund-

nöjdheten, årets mätning redovi-
sades i november. I genomsnitt är 
77 procent av de som besvarat en-

käten nöjda med färjeresan. Det är ett något 
svagare resultat jämfört med 2011 års värde.

Mätningen av kundnöjdhet (NKI) är ett 
attitydmått. Värdet är ett av rederiets vikti-
gaste verktyg när det gäller att följa upp vår 
affärsplan. Årets snittvärde är högt, i jämfö-
relse med vad kollektivtrafikföretag brukar 
uppnå. Det har försvagats något sedan 2011 
års mätning där värdet var 79 procent. Var 
och en av oss behöver dock därför ta ansvar 
för att bidra till att vända trenden.

Samtidigt ska man komma ihåg att 77 pro-
cents kundnöjdhet är ett mycket positivt 

utfall. Rederiet har högre värden jämfört 
med flera stora kollektivtrafikoperatörer och 
myndigheter. De gula vägfärjorna är välkän-
da och uppskattade. Du som jobbar med fär-
jetrafik ska känna dig stolt!

Överlag kan man se att resenärerna upple-
ver att vägfärjornas styrka ligger i punkt-
ligheten. Man tycker att tidtabellen är lätt 
att förstå, att det 
är smidigt att 
köra av och på, att 
det känns säkert 
ombord och att 
turerna i stort sett 
passar de önskemål man har. Förbättrings-
områden är komforten i passagerarutrym-
men, service vid färjeläget och informatio-

nen, framförallt vid störningar.
En svarsfrekvens på mindre än hälften 

av de tillfrågade, är det bra? Ja, efter våra 
förhållanden. Det finns ingen möjlighet att 
påminna, vilket är fallet om man har post-
adresser. Det kan finnas många skäl till att 
man inte skickar in enkäten. Kanske att det 
inte finns så mycket att klaga på eller att 
man har annat att göra. Skillnaderna i utfall 
år från år är små och det talar för resultatet.

I vår verksamhet prioriteras trafikeringen. 
Färjorna ska gå. Vår prioritering stämmer 
väl överens med allmänhetens inställning 
till vad som är viktigast. Det ger oss stöd att 
fokusera på sjöfarten även i fortsättningen.
Vi kan också konstatera att trafikinformatio-
nen får synpunkter. Bättre information vid 

PÅ FÄRJELEDEN Om nöjda kunder

traFiKVerKetS gd Gunnar Malm har 
beslutat att Trafikverket ska pröva att öppna 
järnvägens plattformar för reklam som rik-
tar sig till de resande. I samband med detta 
har han också gett Färjerederiet stöd att gå 
vidare och prova att upplåta ytor ombord på 
vägfärjorna för reklam.

åke Öhrnberg, upphandlare på Trafikver-
kets underhållsenhet, har varit rederiets 

bollplank i ärendet som även har gran-
skats av verkets jurister. Många har delat 
med sig av synpunkter i ärendet och nu 
har processen kommit så långt att under-
lag och dokument har offentliggjorts för 
för upphandling av anbud.

Rederiet välkomnar anbud som omfattar 
hela kedjan, allt från att montera reklamhål-
lare till att sälja och sätta upp respektive ta 
ner reklam på våra vägfärjor. 

trafikverket upphandlar  
reklamplatser ombord

Fördelning de tre senaste åren när kunderna beskriver vår tjänst ”turerna ska passa mina behov”.  
I genomsnitt är det nästan 90 procent av de tillfrågade som uppfattar att detta önskemål uppfylls. 
 (Källa Marknadsundersökning Färja 2012 TRV 2010/21715)

trafikstörningar önskas. Det ligger väl i linje 
med vår pågående satsning att införa/byta 
ut digitala informationsskyltar i färjelägena. 
Vi arbetar också med att förbättra trafikin-
formationen i smarta telefoner.

I år kan konstateras att kvalitetshöjande 
insatser inte alltid ger direkta effekter i mät-
ningen. Det finns exempel på färjeleder som 
har tampats med problem, men som behållit 
eller till och med ökat kundnöjdheten. Och 
tvärtom, det finns leder där förbättringar 
har genomförts men resultatet har sjunkit. 
Detta kan tolkas som, att våra egna attityder 
faktiskt har mycket stor betydelse för hur 
kunderna upplever tjänsten. När vi kommu-
nicerar och löser problem på ett öppet sätt, 
är människor lojala. Men om vi som jobbar 
inte stöder förändringar i trafiken, så ver-
kar det smitta av sig även på våra resenärer. 
NKI-resultatet mäter också våra egna attity-
der när det gäller

• Lojalitet
• Attitiyder

Detta behöver förändras. I samband med 
senaste distriktschefsmötet i november i 

PÅ FÄRJELEDEN Om nöjda kunder

Stockholm ställdes krav på följande aktivi-
teter:

• Matros på däck!
• Städa och klottersanera samtliga pas-

sagerargångar.
• Vi fokuserar på funktion, service och 

kvalitet. 
• Vi är lojala med rederiets fleet mana-

gement. 
INgRID JARNRyD

Hur turerna passar ditt behov i procent 
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”De gula väg-
färjorna är 
välkända och 
uppskattade”

Totalt var det 3 347 personer från Norrbotten till Skåne som svarade på enkäten. I genomsnitt är 77 procent av de som besvarat enkäten nöjda med färjeresan. 
Rederiet har högre värden jämfört med flera stora kollektivtrafikoperatörer och myndigheter. Foto: Kasper Dudzik

Enkäten delades ut på färjorna. Kunderna 
fick sedan svara och själva posta enkäten. 
Foto: Christiaan Dirksen

Så här går  
mätningen till
Kundnöjdhetsenkäten delas ut av perso-
nal från Nordiska Undersökningsgruppen. 
De besöker alla färjeleder, de första veck-
orna i juni och de sista i augusti, på olika 
veckodagar och vid olika klockslag, för 
att nå olika typer av resande. På så sätt 
fångar vi upp både folk som jobbar och de 
som har tidig eller sen semester. I medel-
tal har knappt hälften av de som motta-
git enkäten postat ett svar. 3 347 perso-
ner från Norrbotten till Skåne har lämnat 
svar. Mätresultatet varierar mellan de oli-
ka färjelederna. Tjugo procent av färjele-
derna har en kundnöjdhet som ligger runt 
90 procent. Fem leder har lägre värden 
där ungefär 60 procent av de tillfrågade 
är nöjda. 

(Källa Marknadsundersökning Färja 2012 TRV 2010/21715)

ÖvERSYN Av TIDTABELLER
Under 2013 kommer rederiet att se 
över och trycka om samtliga tidta-
beller för våra färjeleder.  
Det görs bland  
annat för att  
se över och  
göra våra  
formuleringar  
mer enhetliga  
samt att upp- 
datera upp- 
gifterna.

Vill du veta mer?
På varje leds startsida finner du  

en enkel sammanfattning av huvud 
innehållet i ledens mätresultat.  

Rapporter och ppt-presentationer finns, 
led för led, i verksamhetssystemet. Din 
distriktschef kommer också att ta upp 
resultatet och du har möjlighet att ge 
förslag på hur vi ska se till att vända  

en svagt nedåtgående trend mot  
en positiv, offensiv och  

tvecklande trend.
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VÅRA AFFÄRER lönsamhet

I NÄSTA NuMMER:

  Poolen – i väst och öst
  Statistik på nytt sätt

  Behörighetsregler

  Invigning Tynningöleden

Varför ville du bli styrelseordförande  
i Färjerederiet?
– Jag var nyfiken på verksamheten. 

Vad vill du åstadkomma i din roll?
– En tydligare och effektivare styrning 
som ger rederiet bra förutsättningar för 
att bedriva verksamheten. Jag vill att re-
deriet ska vara synligare i Trafikverket och 
anser att vi ska göra anspråk på att synas 
bättre i många sammanhang, exempelvis 
på chefskonferenser, på intranätet, och i 
rapportering.

Vilka är dina första intryck av rederiet?
– Mycket bra. Jag blev väldigt väl emot-
tagen och inser ännu mer att det är en 
mycket intressant verksamhet. 

Vilka är rederiets viktigaste frågor att  
ta tag i just nu, som du bedömer det?
– Vardagen verkar fungera väl så det 
känns naturligt att fokusera på de vikti-
ga strategiska frågorna, till exempel ännu 
nöjdare kunder och miljöfrågorna. 

Har du själv åkt vägfärja – var, när och 
hur upplevde du resan?
– Ja, jag har åkt vägfärja även om det inte 
finns någon i Dalarna. Senast var faktiskt 
på Åland i somras när jag och min fru cy-
kelsemestrade där. Det är ett lugnt och 
skönt avbrott att stå på däck en stund och 
låta sig transporteras över vatten.

SNABBA 5 

till Bo Vikström
ny styrelseordförande i Färjerederiet 

i nOVember blev det klart med försälj-
ningen av Tenö varv. Köpare är ett kon-
sortium bestående av Simrishamns Varv 
AB och det finska varvet Uudenkaupung-
in Työvene OY. 

Den nya ägaren tar över verksamheten 
från och med den 1 januari 2013 och före-
tagets namn blir Tenö varv AB.

– Vi är glada över att affären äntligen har 
gått i lås och vi ser fram emot en ny ägare 
som kan fortsätta utvecklingen av Tenö 
varv, säger rederichef Anders Werner. 
Prislappen för Tenö varv offentliggörs i 
samband med tillträdet vid årsskiftet. 
– Försäljningen har föregåtts av en 
anbudsprövning och detta var det bästa 
budet, säger Anders Nordqvist, Färjerede-
riets ekonomichef.

Planerna för Tenö varv AB är att fort-
sätta driva och utveckla varvsverksamhe-

HÅLLBART Om miljöfrågor

Färjerederiet har sålt tenö varv
ten. Thomas Marshall fortsätter som chef 
och blir det nya företagets VD.

Femton tillsvidareanställda på varvet har 
erbjudits anställning i det nya bolaget.

Regeringens ägarpolicy innebär att om 
det finns en fungerande privat marknad ska 
inte statliga myndigheter erbjuda likvärdiga 
tjänster. Frågan om försäljning av varven har 
utretts och förhandlats under ett par års tid.

den viktigaste utgångspunkten har varit 
att säkerställa tillräckligt bra och prisvär-
da leveranser av underhåll till Färjerede-
riets fartyg.

– I samband med övertagandet upphör 
samtliga ramavtal med svenska varv. Färje-
rederiet kommer genomföra en ny upphand-
ling av varvstjänster, där Tenö varv AB har 
möjlighet lämna anbud som alla andra, säger 
Anders Nordqvist.

Före årsskifte är det många praktiska frå-

Saga ombyggd till eldrift
vägfärjan Saga i Hamburgsund har byggts 
om till eldrift. Därmed upphör utsläppen 
från färjetrafiken, miljön i Hamburgsund 
förbättras och det blir tystare i samhället.

– För dem som bor i närheten av färjele-
den blir det en klar förbättring, säger Jarl 
Andreasson, rederiingenjör.

Saga drivs med elektricitet via en kabel 
som matas in och ut genom ett hjul som har 
monterats på sidan av fartyget. Förutom hju-
let är det inget som skvallrar om den nya 
tekniken. Eldriften testades under novem-
ber med goda resultat. Inledningsvis fanns 

problem med elöverföringen, men de kunde 
lösas och efter testperioden har det fung-
erat bra. 

– Det ser lovande ut. Hamburgsundsle-
den är 130 meter lång och lämpar sig väl för 
eldrift, säger Jarl Andreasson.

Eldriften kommer sedan att utvärderas 
och nästa steg blir att införa eldrift på fler 
färjeleder.

Hamburgsundsleden går mellan Ham-
burgsund och Hamburgö i Tanums kommun. 
Överfartstiden är cirka 3 minuter. 

Hamburgsundsledens färja Saga drivs nu med el. Foto: Kasper Dudzik

nu börjar det hända saker på dockan i Huskvarna. Bit för bit kommer 
delarna från varv i Lettland och Finland för att sättas ihop på plats.
Denna del, som inte gick att köra under bron, fick lyftas över med en kran. 
Skrovet består av nio delar och detta är mittendelen. Den innehåller 
mittrummet med dubbelbotten, samt skotten till respektive maskinrum. 
Förutom dessa nio delar ska även två pikar monteras i färjans ändar. 
De fundament som sticker upp längst till vänster och höger är fundament 
för hjälpmaskinerna i respektive maskinrum.

miljöutredning
gor som måste lösas, det handlar bland annat 
om IT-miljön och överlåtelse av hyreskon-
trakt.

Även Fridhems varv är på väg att säljas, 
där är förhandlingarna inne i slutskedet.  

Nu är affären klar, Tenö varv är sålt. Rederichef 
Anders Werner och Sven Johansson, vd Simris-
hamns varv. Foto: Erika Andersson

under första halvåret 2012 genomförde 
studenterna Magdalena Nilsson och My 
Broberg en miljöutredning på Färjerede-
riet. Utredningen var deras examensarbe-
te på civilingenjörsprogrammet i Miljö- 
och vattenteknik vid Uppsala universitet. 
I samband med utredningen gjordes även 
en teknisk mätning i samarbete med 
Svenska miljöinstitutet, IVL, på Hönöle-
dens färja Göta.

Miljöutredningen togs fram som ett 
underlag för att hålla rederiets certifie-
rade miljöledningssystem uppdaterat. 
Arbetsgången bestod i att först identifiera 
rederiets miljöaspekter, såsom aktivite-
ter, produkter eller tjänster som påverkar 
miljön. När 28 miljöaspekter hade identi-
fierats och värderats inom några speci-

fika områden kunde fem betecknas som 
betydande: 
•	 färjornas motordrift
•	 användning av kemiska produkter
•	 elanvändning vid landanläggningar
•	 bristande uppföljning av verksam-

hetssystemet
•	 upphandling av varvstjänster.
I miljöutredningen, inklusive den tek-

niska rapporten, finns många tänkvär-
da slutsatser som borgar för ett effektivt 
miljöarbete. Här behövs allas stöd. Alla 
medarbetare kan göra skillnad genom att 
på olika sätt agera för vår miljö i de olika 
situationer man ställs inför i sin vardag.

Miljöutredningen och rapporten finner 
du i sin helhet i vårt verksamhetssystem 
under Dokumentation/rapporter. 

JIM MILERUD

Ett lyft för nya Visningsöfärjan
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