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Lördagen den 19 oktober blev en passage-
rare på Viking Lines kryssningsfartyg Cinde-
rella akut sjuk och behövde komma till sjuk-
hus. Rederiets färja Frida på Ljusteröleden 
kom till undsättning med en ambulans om-
bord. En räddningsinsats bland andra, i snitt 
görs liknande insatser någon gång i måna-
den, fördelat på Oxjupsleden, Ljusteröle-
den och Furusundsleden. Där kunde det hela 
ha slutat, men Andreas Nilsson, en av Tra-
fikverkets medarbetare råkade vara ombord 
på ett passerande fartyg och fångade Frida 
med ambulansen på bild. Fotografiet publi-
cerades på Trafikverkets sida på Facebook 
fick stor spridning i sociala medier. Inläg-
get fick 200 kommentarer, det har gillats av 
över 6 700 personer och delats vidare över 
800 gånger, ett rekord för Trafikverket på 
Facebook. Lovorden har haglat över den rå-
diga insatsen.

Några dagar senare publicerades bilden 
också på Trafikverkets webbplats och Len-
nart Jansson, befälhavare på Frida, fick be-
rätta om mer händelsen. 
– Vi låg på Ljusterö. Då ropade de på VHF-
radion och frågade om vi kunde hjälpa till 
med Frida. Då var ambulansen redan på väg. 
Vi gick över till Östanå, lossade bilarna och 
väntade. 
– Så fort ambulansen kom tog vi ombord 
den. Då var den stora färjan mitt för leden så 
vi gick bara ut till den. De fällde ner sin ak-
terklaff, det gick jättebra att lägga intill. Det 
gjorde vi i ungefär 5 knop, det är en lagom 
fart för en sådan här manöver. Sedan gick 
ambulanspersonalen över till Cinderella. De 
var ombord rätt länge, så vi åkte med en bra 
bit. Totalt tog hämtningen 15–20 minuter.

Glädjande nog gick det dessutom bra för 
patienten som lite senare skrev på Face-
book: ”Nu är jag hemma o så småningom 
kommer allt blir bra  Va bara synd att man 
fick avbryta kryssningen haha ;-) men det 
går fler tåg ” 

LYCKAT 
LIVFLOTTETEST

interntidning FÖr OSS SOm arbetar i Färjerederiet                        

besättningen testade braheborgs evakueringssystem

Hyllad insats. En rutinmässig räddning fångades på bild och fick stor spridning på Facebook. 
Foto: Andreas Nilsson
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BUSINESS AS USUAL
Fridhems varv

Bästa kapten!!!!!

Underbart

Bra initiativ

Respekt!

Bra jobbat  

Härligt bra samarbete

Grymt imponerande!

Fantastiskt!!!!!

Snyggt jobbat

Vilken prestation

Bravo gjort!

Genialt!

Stort…

Wow! Det bevisar tesen ”inget är omöjligt”. 
Hjältar!

Gott sjömanskap. Bugar mig!

Kompetenta sjömän o ambulanspersonal bra 
jobbat

En eloge till respektive skeppare med 
besättning!

Jösses vilken grej! Tur att det finns professionell 
hjälp att få 

Just detta har vi varit med om själva, vår dotter 
skadade sig ombord på båten och vi fick denna 
fantastiska hjälp 

Samarbete är fantastiskt! Bra gjort!

Vilka proffs!!!

Hallå! SJÖvägen är Färjerederiets interntidning!  
Ta med dig ditt eget exemplar av SJÖvägen hem och läs! 
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

REDERIDAGARNA 2013

bästa medarbetare, tiden rusar iväg 
fram till jul, ”Typiskt”. Vädret har inte 
bestämt sig för höst eller vinter, lite 
kallt, lite varmt, men snart slår nog 
snön till, ”Typiskt”

Tack för senast! Vi hade två bra da-
gar i Upplands Väsby under rederida-
garna, ”Med sikte föröver”, stämning-
en var hög och våra gästföreläsare har 
fått goda recensioner.

Vad nytt? Tankarna kring att flytta 
ecodrivingutbildningen till Vaxholms 
kastell löper på enligt intentionerna. 
Igår träffade jag Vaxholms stad, Sta-
tens fastighetsverk, Sjöfartsverket och 
Tillväxtverket och en utbildningsstart 
på kastellet bedöms ge ringar på vatt-
net som i sin tur gynnar de verksamhe-
ter som finns på holmen. Det finns en 
stark vilja att komma igång och få till 
något beständigt.

braheborg, Vätterns nya hjälte är sjö-
satt och håller nu som bäst på med 
sina provturer, vi önskar naturligtvis 

distrikt Vättern 
lycka till. Ny-
bygget till Gull-
marsleden följer 
än så länge pla-
nerna och Tek-

nik ser nöjda och glada ut när man frå-
gar vilket brukar vara ett gott tecken.

biljettsystemet på ekeröleden går in 
i en ny fas från och med den 1 decem-
ber då man kan köpa biljetter på nätet 
via en ”webautomat” något som vi tror 
kommer att bespara oss ett antal sam-
tal och höja nöjdhetsgraden betydligt.

Verksamhetsplaner, styrkort, stra-
tegiska planer och är nu i princip klara. 
Just idag räknar vi med ett beslut i sty-
relsen och därmed är årets budgetpro-
cess avslutad med gott resultat

Lev väl och kör försiktigt! 

Rolf Nilsson är tillförordnad chef 
för Fridhems varv.
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Ecodriving på 
kastellet

SjÖvägen är traFiKverKet FärjerederietS interntidning 
”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Färjerederiets vision. Vi är samhällsutvecklare 
som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktö-
rer för att underlätta livet i hela Sverige. Nyskapande, lyhörda och helhetssyn är våra värderingar. 
Ansvarig utgivare: Ingrid Jarnryd. Redaktör: Erika Andersson. Medverkande i detta nummer:  
Erika Andersson, Annica Gustafsson, Ingrid Jarnryd, Kasper Dudzik, Andreas Nilsson. Design och 
layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: E-print Omslagsbild: M/S Braheborg, foto: Kasper Dud-
zik. Mejla sjovagen@trafikverket.se. SJÖvägen skickas till dig som är anställd i Färjerederiet. ISSN: 
2001-4503

 

ANDERS WERNER
REDERICHEF

”När DP-tjänsten dök 
upp kände jag: ”nu eller 
aldrig.”

Folk, föredrag och fest

Paal Evjenth föreläste om vinnan-
de attityder på rederidagarna.

10

Under två fullmatade dagar uppde-
lade på två tillfällen, 18-19 och 21-22 
november, möttes rederiets tillsvi-
dareanställda, närmare 360 person-
er, på Scandic infra City i Upplands 
väsby norr, om Stockholm. 

Under dagarna varvades föredrag och 
aktuell information. Men många poängte-
rade att den sociala biten, att få träffa kol-
leger från andra leder och distrikt är ett 
nog så viktigt inslag.

På programmet stod bland annat Bo 
Vikström, ordförande i Färjerederiets 
internstyrelse. Han redogjorde för aktu-
ella utmaningar och vad rederiet kan 
bidra med, till exempel att hitta smar-
ta trafiklösningar inför ombyggnaden av 
Slussen i Stockholm och bygget av Förbi-
fart Stockholm.

Snart har Tynningöleden tillhört Fär-
jerederiet ett år. Jacob Svensson och Nils 

Brandberg berättade sin färjeleds historia 
från 1875 framåt, bland annat om när oli-
ka rederier bekämpade varandra i ”Tyn-
ningökriget”.

Ett uppskattat inslag var Paal Evjenth 
som pratade om attityder och kundservi-
ce. Med humor och många exempel före-

läste han 
i ett högt 
tempo 
om hur 
våra atti-
tyder 
skapas 
och hur 

vi kan ändra våra vanor för att utveckla 
en positiv attityd: 
– Bestäm dig för att i tio dagar framöver 
inte hålla en negativ tanke längre än en 
minut. Tänk på sådant som gör dig glad. 
Om du skulle misslyckas gör det inget, det 
är bara köra tio nya dagar.

Anders Werner delade ut utmärkelser 
till Johannes Aradom och Fredrik Meijer, 
Ekeröleden, för sin delaktighet i isrädd-
ningen på Ekeröleden i februari i år.

Dag två berättade Malin Möller från 
företaget Goodpoint om det processarbe-
te som påbörjats i rederiet, och hur arbe-
tet nu fortsätter. Redarföreningens Per A. 
Sjöberger gav sin syn på den svenska sjö-
fartsnäringens förutsättningar och utsik-
ter för framtiden. 
– Vi kanske kan skönja en svag strimma 
hopp vid horisonten.

Marknadsanalytikern David Goldberg 
från kundnära tjänster beskrev Trafikver-
kets kundarbete och presenterade bland 
annat om Resmål 2016, som är vår målbild 
för 2016. Den slutgiltiga versionen av Res-
mål 2016 kommer att fastställas i decem-
ber.

Fler bilder från rederidagarna kommer 
att publiceras på intranätet. 
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”Vi önskar  
distrikt Vät-
tern lycka till”
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VI I REDERIET Om nöjda medarbetare

 Vi kanske kan 
skönja en svag 
strimma hopp vid 
horisonten”
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Flottest med fint flyt 
- besättningen övade evakuering
I början av november kontrollerades Bra-
heborgs livflottar och personalen fick 
utbildning i systemet. Dessutom fick de 
tillfälle att själva pröva rutschkanan ner 
till flotten. En snabb åktur som framkal-
lade många glada skratt.

Bygget av Braheborg är snart helt slut-
fört. I 
novem-
ber har 
säker-
hetssys-
temen 

ombord testats och fartyget har flyttats 
ur dockan i Huskvarna.

Livflottarna har plats för 151 personer 
vardera. I det fall fartyget måste evaku-
eras utlöser man systemet genom några 
enkla knapptryckningar och rutschkanan 
och den första flotten vecklar ut sig på cir-
ka tre minuter. Därefter kan flotte num-
mer två utlösas från färjan. När fartyget 

VI I REDERIET Om nöjda medarbetare

Alla är födda vinnare, det var rubriken på Paal Evjenths föreläsning på 
rederidagarna. En vinnare är enligt Paal ”en person som jobbar mot ett 
mål som är viktigt för honom eller henne”. Under 1,5 timme pratade han 
bland annat om positiva attityder och hur vi kan förändra våra vanor.”

Kompisar från förr. Peter Persson, Aspöleden, Odd Sjökvist, Visingsö-
leden och Krister Liljekvist, Aspöleden, fick chansen att prata om gamla 
minnen.

Isräddning. Johannes Aradom, Ekeröleden, fick en utmärkelse för rådigt 
ingripande. Den 3 februari var han, Fredrik Meijer och Malin Forell med 
och räddade en kvinna som gått genom Mälarens is. Fredrik Meijer fick 
utmärkelsen under rederidagarna den 21 november.

Kaffepaus. David Marcher, Nordöleden, Anders Eriksson, Hönöleden,  
Camilla Cannmo, distriktchef Hönö, Nils Olofsson och Lisa Einald, Hönö-
leden, passade på att fylla på med lite energi.

Goda exempel. Lennart Jansson, till vänster, befälhavare Ljusteröleden, 
ingår i det som kallas ”ordinarie besättning” på färjan Frida. Han ansva-
rar för att certifikat som rör fartyget är i ordning. Håkan Gustafsson, i 
mitten, berättade om introduktionsprogrammet som distrikten i Rosla-
gen arrangerat för bland annat sommarpersonal, med både en teoretisk 
och en praktisk del. Till höger Staffan Eriksson, operativ chef.

Socialt evenemang. Ove Kristiansen, Adelsöleden, Raimond Lindström, 
Roger Wahlman och Nils-Olov Lundqvist, Arnöleden uppskattade rederi-
dagarna. ”Det är trevligt att få träffa kolleger, kolla hur andra har det och 
få ett ansikte på dem som jobbar på rederikontoret.”

är genomsökt och tomt trycker den sista 
personen ombord på en knapp och åker 
ner till flotten. Därefter lösgörs rutsch-
kanan automatiskt. Ett liknande system 
finns även på Ventrafikens färja Urani-
borg.

På Braheborgs styrbordssida finns två 
ytterligare livflottar, dessa kommer att 
testas vid ett senare tillfälle.

Under november och december genomgår 
Braheborg sjöprov. Då testas bland annat 
hennes manöverduglighet, maskiner och 
elektronisk utrustning.  

TExT: ERIkA ANDERSSON
FOTO: kASPER DuDzIk

 Flottarna har 
plats för 151 per-
soner vardera”

Evakueringssystemet är tillverkat av det franska fö-
retaget Zodiac och det var livflottarna på babords-
sidan vid aktre soldäck som utlöstes vid testet.
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17 
centimeter tjock var isen på  

Bohedenleden den 26 november. Isen 
måste vara 25 cm tjock för att isvä-

gen ska kunna öppna för personbilar 
upp till två ton.

  På rederidagarna premiärvisades rede-
riets nya rekryteringsfilm. Nu finns den att 
se på Youtube, tillsammans med vår tidi-
gare producerade miljöfilm och ett helt nytt 
reportage om när evakueringssystemet på 
Braheborg testades i november.

Nu kan du se alla Färjerederiets filmer på 
Trafikverkets kanal på Youtube.com 
www.youtube.com/trafikverket

Färjerederiet - jobba till sjöss nära hemma
Färjerederiet - test av evakueringssystem
Färjerederiet - för en miljövänlig sjöfart.  

  du kan få bidrag med 1 500 kronor 
per år för aktiviteter inom motion och 
friskvård. För att du ska få bidraget för 
2013 ska kvittot vara Flexpay tillhan-
da senast den 6 december. Efter detta 
datum kan du inte köpa friskvård och 
registrera kvitton för 2013.

Så här gör du: gå in i 
Förmånsportalen och registrera ditt 
utlägg. Blanketten och kvittot skickas 
sen in till Flexpay:

Flexpay AB 
Att: Trafikverket Friskvård 
Box 3616 
103 59 Stockholm

De kvitton som kommer in efter den 6 
december betalas ut med lönen i janu-
ari och kommer att gälla för år 2014, 
oavsett vilket datum som står på kvit-
tot.

Den 1 januari 2014 öppnas möjlig-
heten att beställa friskvård igen via 
Förmånsportalen och registreras då 
på det nya året.

Mer information om Förmånsporta-
len och friskvårdsbidraget finns under 
Länkar.  

SJöLOggen UTKIKEN 

  Distriktstekniker, ledmaskinister och 
medarbetare från teknikavdelningen träffa-
des på Arlanda den 15 oktober för att disku-
tera distriktteknikernas roll, arbetssätt och 
ansvar. Mötet tog också upp prioritering av 
fokusområden och samarbetet mellan di-
strikten och teknikavdelningen.

Som det ser ut idag finns det ingen central 
styrning av hur en distriktstekniker (DT)ar-
betar, utan de lokala förutsättningarna styr 
arbetssättet. Huvudsakliga arbetsuppgifter 
för DT är att vara huvudansvarig för att ma-

skinellt underhåll och service utförs på fär-
jor och landanläggningar inom distriktet. I 
grupparbete diskuterades förslag till ny be-
fattningsbeskrivning för DT. 
Under mötet informerade teknikavdelning-
en om aktuella frågor, Per Westerholm pre-
senterade arbetet med underhållsbudget för 
respektive distrikt/led. Fredrik Skeppstedt 
informerade om AMOS och egenkontroll. 
AMOS. Dessutom berättade Lena Utbult om 
Trafikverkets nya beställarsystem.  

Kvitton för  
friskvård senast  
6 december

Filmtajm med Färjerederiet

  Nu blir det enklare för re-
senärerna att se hur vägfärjorna 
går på Vinöleden och Adelsö-
leden. Färjerederiet har monte-
rat digitala skyltar i färjelägena 
som informerar om nästkom-
mande tur och om ändringar i 
tidtabellen. 
– Överföringen av data styrs via 
internet och personal ombord 
kan ändra om de behöver ge 
kort information om avvikande 
trafik, säger Ralf Sass, rederiin-
genjör. 
På sikt ska den här typen av 
skyltar sättas upp på rederiets 
alla färjeleder landet runt.  
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bättre trafikinformation på  
vinöleden och adelsöleden

Bakre raden: Karl Rännare, Mikael Wikström, Kurt Söderdahl, Mikael Ingemansson, Kjell Modig, Raimond 
Lindström, Torbjörn Granberg, Per Anders Grek, Styrbjörn Vidlund, Ralf Sass, Peter Karlsson Kävrestad, 
Jarl Andreasson, Fredrik Skeppstedt, Christer Ljungberg, Melker Skön, Peter Sundahl, Per Westerholm, 
Sven Landén, Lena Utbult, Fredrik Almlöv. Främre raden: Robert Backlund, Hans Erik Wetterlind, Ove 
Kristiansen, Ossian Jimmerholt, Jan Johansson, David Marcher, Daniel Willbjer, Anders Eriksson, Distrikt 
Hönö, Tommy Eriksson. Foto: Truls Persson

möte om distrikts- 
teknikernas roll och ansvar

Nya digitala informationsskyltarna på plats på Vinöleden. 

rederiet i  
julkalendern

  Även i år blir det en julkalender på start-
sidan på Trafikverkets intranät. I kalendern 
presentras viktiga och/roliga händelser 
från Trafikverkets alla hörn. Vad Färjerede-
riet visar upp i vår lucka får du se månda-
gen den 9 december.  

Louise Rosén, befälhavare på Hamburgsunds 
leden, är en av dem som berättar om sitt arbete i  
rekryteringsfilmen.

blogga på  
intranätet

  Alla anställda i Trafikverket har 
möjlighet att starta en egen blogg på 
intranätet, under ”Min webbplats”. Be-
fälhavare Jonas Dahlin, Holmöleden, 
är en av dem som provar på att blogga 
där. På bloggen delar han med sig av 
det som händer på Holmöleden i text 
och bild. 
– Garanterar inte hur mycket jag kom-
mer skriva, kan ju vara lite ”nyhetens 
behag” just nu. Men tanken är väl att 
jag ska försöka skriva regelbundet.

Vill du också börja blogga: 
Gå in på ”Min webbplats” och klicka 
på ”Mitt innehåll”. Här kan du skapa 
en egen blogg och publicerar text och 
bild genom att klicka på ”Skapa in-
lägg” under ”Bloggverktyg.

”Min webbplats” hittar du här: 
http://minwebbplats.trafikverket.local 
/default.aspx

NYTT I EKERöLEDENS BILJETT-
SYSTEM FRÅN 1 DECEMBER

  E-handel, giltighetstider och gratis över-
fart för barn och ungdom hör till nyheterna i 
biljettsystemet. 

Nu är det möjligt att köpa biljetter för 
överfarten via e-handel på webben. På  
www.farja.se kan resenärerna handla med 
kort eller mot faktura.

De giltighetstider som gäller för biljetterna 
är: 30-dagarskort (30 dagar), klippkort (1 år), 
enkelbiljett registrerade fordon (7 dagar) och 
enkelbiljett gående/cykel (30 minuter).

Ungdomar reser gratis. Barn under 7 år 
ska resa i vuxens sällskap.

Genom att skicka ett sms kan man enkelt 
kontrollera hur många resor som finns kvar på 
klippkortet. Skicka S mellanslag registrerings-
nummer till 72565. Exempel: S ABC123  

TRAFIKVERKSDAGARNA 2014
  Snart är det dags för Trafikverksdagar-

na 2014. De kommer att äga rum i januari 
och februari på sex olika orter. Inbjudan har 
gått ut via mejl, information finns även på 
intranätet. Ett mer detaljerat program kom-
mer senare under december. Sista dag för 
anmälan är den 20 december 2013. 

21 januari Luleå, Kulturens Hus
23 januari Kristianstad, Kristianstad Arena
27 januari Stockholm, Stockholmsmässan, 
Älvsjö
30 januari Göteborg, Svenska Mässan
4 februari Borlänge, Galaxen, Stora Björn
11 februari Gävle

”tuffa prov när braheborg testkörde  
i tolv timmar 
Varvspersonal, besättning och leveran-
törer är under de två dagarna på plats på 
färjan för att kolla upp alla detaljer. 
– Vi är överraskade i positiv mening. Det 
är en färja med bra arbetsmiljö och bra 
passagerarkomfort. Passagerarsalonger-
na är fina och fräscha, här går det att sit-
ta och jobba och vi planerar att eventuell 
ha en frukostautomat där du kan handla 
någonting att äta ombord. I januari är det 
invigning av färjan och i slutet av februari 
är tanken att trafiken ska dra igång. 
– Många ö-bor längtar efter den nya fär-
jan, konstaterar Johnny.” 
Jnytt.se 20 november

”en riKtigt härlig helg på väg mot  
sitt slut!!! 
Först satte vi oss i bilen och körde i un-
gefär 1.5 timme, 
sen körde vi upp på en färja och åkte 
över Ivösjön... 
till Skånes största ö, Ivö. 
Här spenderade vi ett dygn på Ivögården 
med god mat och dryck... 
Ett dygn på Ivö innebar salva för själen.” 
Bloggen love life rock 17 november

”rolf önskar god jul med Hemsöfärjan 
Täbybon Rolf Wiberg har även i år ska-
pat ett julkort med Hemsöfärjan. Hans 
färja pryds av jultomtar och julgranar.  
Intäkterna från kortförsäljningen går 
oavkortat till välgörande ändamål berät-
tar Rolf Wiberg som är uppvuxen i Kram-
fors och har sommarhus på Hemsön. 
Allehanda 12 november

”Här evakueras färjan 
I dag testades två av Braheborgs livflot-
tar för första gången. Det blev en övning 
som utlöste mycket skratt från besätt-
ningen som åkte ner för rutschbanan. 
Under torsdagen samlades matroser 
och befälhavare för både teoretisk och 
skarp genomgång med Zodiac som är 
leverantörer av livflottarna. När per-
sonalen kan systemet kommer det ske 
övningar med passagerare som får age-
ra statister. 
Jönköpings-Posten 7 november
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även små förbättringar  
ger plus i nKi 
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PÅ FÄRJELEDEN Om nöjda kunder

Färjerederiet mäter kundnöjdheten 
(nKi) på alla färjeleder, om och om igen. 
mätningen ger en bild av hur resenärer-
na upplever åkturen, utifrån en spontan 
känsla och vid ett oförberett tillfälle. 
mätningen ingår i rederiets strategiska 
plan. den ger ett underlag för vad vi ska 
göra för att utveckla verksamheten, steg 
för steg. Årets resultat visar en positiv 
utveckling för rederiet som helhet.

För fjärde året i rad mäter vi NKI med på 
pricken samma frågor som året innan. På 
så sätt kan man jämföra resultatet, år från 

år. Med fyra år i ryggen vågar jag påstå att 
resultatet är helt pålitligt. Om det skul-
le vara stora variationer i genomsnittet, 

finns 
anled-
ning att 
misstän-
ka att 
det är fel 
på frå-

gorna eller att målgruppen inte är repre-
sentativ. Men så ser det inte ut. Resultatet 
visar någon procent upp eller ner, år från 
år. I år pekar det uppåt. Vi hamnar på 

drygt 78 procents kundnöjdhet i genom-
snitt, ungefär en och en halv procenten-
het bättre än 2012. Tittar man på enskil-
da färjeleder, blir det större variationer. 
Utfallet på specifika leder kan antagli-
gen kopplas ihop med att vi eller bestäl-
laren har agerat, på ett eller annat sätt. 
Om resenärerna upplever att vi lyssnar 
på dem och vi förklarar eller gör något år 
rätt håll – ja, då ger det ofta positivt utfall 
i NKI. Inte alltid. Men ofta.

Det är säkert och smidigt att köra på och 
av, säkerheten är god, tidtabellerna tydli-

ga och turerna passar resenärernas behov 
– detta är på plus i mätningen, som visar 
att rederiet jobbar med rätt prioriteringar. 
Personalen uppfattas på ett mer positivt 
sätt i år. Till och med informationen och 
komforten ombord – ständiga diskus-
sionsämnen inte bara inom vårt rede-
ri – utvecklas positivt. Flera leder får ett 
genomsnitt på över 90 procent. Men det 
är också värt att notera, att ingen led gör 
något bottennapp. Endast en led (Holmö-
leden) hamnar under 60 procent. 

Vi ska naturligtvis eftersträva ett högt 
medelvärde. De senaste fyra årens resul-
tat visar att du som jobbar ombord vär-
derar kundnöjdheten och bidrar till att 
den ligger högt. Det fordras underhåll av 
höga NKI-värden och som vi snart ska se, 
hjälper det ofta till med några få, synliga 
åtgärder, riktade till resenärerna. En tan-
ke som förts fram av rederichefen Anders 
Werner är, att vi bör komplettera vårt mål 
för medelvärdet med att vi ska eftersträva 
att ingen led går under en viss nivå.

Flera leder gör en rejäl förbättring i år 
jämfört med 2012 års mätning.  Ljusterö-
leden är ett fint exempel, leden seglar 
upp från 71 procent 2012 upp till 83 pro-
cent i år, en bra bit över medel alltså. De 
starkaste förbättringarna gäller områ-
dena information, färjelägets utform-
ning och personalen. Jag har haft nöjet 
att vara med på leden och prata om mät-
ningen och möjliga åtgärder och det finns 
förstås anledning att förmoda, att de för-
bättringar man pratat om och genomfört 

Josefin Sundström delar ut enkäter och tar emot svar. Bakom henne skymtar rederiets miljöutställning som nyttjades av de allra flesta färjelederna sommaren 
2013. En spännande fråga var: Skulle miljöbudskapen på affischer och banderoller bidra till ett bättre resultat i NKI-mätningen? Javisst, det fungerade. Elva pro-
cent fler, jämfört med förra året, uppmärksammade att rederiet jobbar med miljön, och av dem var 80 procent nöjda eller mycket nöjda med insatserna. Jättekul! 

har gett ett gott utslag. Även Hemsöle-
den, där man har brottats med bekymmer 
kring driften av den nya lindrivna färjan, 
möts nu med mer positiva attityder. Från 
56 procent upp till 60. Det går åt rätt håll. 

Några 
andra 
leder 
som 
gjort 
starka 
förbätt-

ringar är Vaxholmsleden, Kornhallsle-
den, Hamburgsundsleden, Gräsöleden, 
Isöleden, Oxdjupsleden och Ängöleden. 
Nykomlingen Tynningöleden får ett med-
elvärde på 73 procent.

Både Aspöleden (69 procents kundnöjd-
het), Nordöleden (63) och Svanesunds-
leden (81) ger rejält bättre utslag jämfört 
med 2012. På dessa leder har tidtabel-
lerna setts över och anpassats för att 
bättre passa resenärernas önskemål 
och behov.

De nordligaste lederna ligger  
som vanligt i topp, inte bara geo- 
grafiskt utan även när det gäller  
nöjda resande. Topplaceringen för 
hela rederiet har inte oväntat Röd- 
uppleden, med 98 procent. Holmö-
leden har försämrats och man kan  
förmoda att diskussionerna fram  
och tillbaka kring valet av fartyg  
på leden möjligen kan spela in.

Påståendet att Vinöledens utveck-
ling är en askungesaga är kanske att ta 

nKi
Du hittar NKI-mätningen i verksamhets- 

systemet, under Administration och Informa-
tion. Din distriktchef har redan eller kommer 

att presentera resultatet på din färjeled och ta 
upp en diskussion om uppföljande åtgärder.

Vi kommer också att informera utanför rederi-
ets gränser om resultatet. På varje leds webb-
plats kommer en kort sammanfattning och en 
länk till en pdf-bild som visar de stora dragen  
i mätningen för just den leden. Även media 

kommer att uppmärksammas om att  
man kan ta del av materialet

 Årets resultat 
visar en positiv  
utveckling”

 Flera leder gör 
en rejäl förbättring 
i år”

i, men nog är utvecklingen när det gäller 
NKI ett förvandlingsnummer av rang. För 
några år sedan låg värdet på 30 procent. 
Nu, fyra år och ett antal åtgärder senare, 
har man kommit upp i 68 procent. Med-
arbetarna har varit drivande i förbätt-
ringsarbetet. De har etablerat en dialog 
med Vinöborna, lyssnat, sett över tidta-
bell och förbättrat information och fär-
jelägen. Ett steg i taget, helt enkelt. Här 
har också Trafikverkets beställare och 
regionen dragit ett lass för att bidra till att 
höja nivån. Sjövägen kommer att göra ett 
återbesök på Vinöleden framöver för att 
följa upp hur man har jobbat med förbätt-
ringar. 

TExT: INgRID JARNRyD

Säkerhet ombord på färjan i procent 
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Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt Kan inte ta ställning
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Fördelning de tre senaste åren när kunderna fått svara på frågan ”Vilket betyg ger du färjeleden vad gäller säkerhet ombord på färjan?” I år svarade 90 procent 
av de tillfrågade ”Mycket bra” eller ”Ganska bra” på frågan. (Källa Marknadsundersökning Färja 2013)
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du går från dC till dP, vad fick dig att 
söka jobbet?
– Nya organisationen har börjat sätta sig 
och jag är i det närmaste klar med de 
största förändringar och utmaningar den 
medfört. När DP-tjänsten dök upp kände 
jag: ”nu eller aldrig”, ett spännande jobb, 
med goda utsikter att bli både intressant 
och utvecklande.

vad blir dina arbetsuppgifter?
– De tre huvudspåren är säkerhet, kvali-
tet och försäkringar. DP arbetar med av-
vikelsehantering och ISM-delen av VHS. 
Dessutom ansvarar jag för utveckling och 
övningar i rederiets räddningsstab och re-
presenterar rederiet i säkerhetsrelaterade 
ärenden. Kvalitetsarbetet handlar om att 
leda intern och extern revision, bevaka la-
gar och regler gällande sjö- och arbets-
miljölagstiftning samt att vi följer dessa. 
Försäkringsbiten kan röra bland annat 
lastskadeärenden.

när börjar du som dP?
– Jag har lämnat över DC-jobbet till min 
tidigare vikarie, Ellen Strandberg, och räk-
nar med att ha tagit över alla DP-bitar se-
nast från årsskiftet.

berätta kort om din bakgrund.
– Jag är utbildad sjökapten.  När jag var  
14 år började jag som däckselev och 
har sedan haft de flesta befattningar på 
däckssidan och nautiska sidan ombord 
på olika fartygstyper. Jag är 39 år (någon 
månad till…) och bor med min familj på 
Ljusterö.

Kommer du att sakna något i rollen som dC?
– Absolut! Att vara distriktchef är väldigt 
krävande, men också mycket spännande 
och stimulerande. Att till exempel få ta 
fram gemensamma mål tillsammans på 
ett distriktsmöte och sedan avsluta med 
en rolig trekamp, den framåtandan, tillhö-
righeten och stämningen är oslagbar!

SNABBA 5 

till Thomas   
Elwinger
Rederiets nye DP 

Rolf Nilsson gillar struktur. ”Ordning och reda är viktigt för en bra arbetsmiljö och en säker arbetsplats.”

VÅRA AFFÄRER lönsamhet

För drygt två år sedan beslutade 
trafikverket att sälja sina båda varv, 
tenö och Fridhem. då beräknades att 
försäljningen skulle vara klar våren 
2012, men processen drog ut på 
tiden. i april i år togs tenö varv över 
av ett konsortium, men Fridhems varv 
är fortfarande ute till försäljning.

– Under det gångna året har förhand-
lingar skett med flera olika intressenter, 
men ännu har vi inte kunnat träffa någon 
överenskommelse. En svår fråga att lösa 
är varvets eventuella miljöskuld, säger 
Anders Nordqvist, Färjerederiets ekono-
michef.

 
Parallellt med försäljningsprocessen 

pågår verksamheten som vanligt på var-
vet. I juni i år gick varvets tidigare chef 
Jack Kårenheim i pension. Därefter tog 

Rolf 
Nilsson, 
distrikt-
chef för 
Värm-
land/
Dals-

land, över ledarrollen som tillförordnad 
varvschef. Sjövägen hälsar på en dag i 
oktober. Varvet ger ett välordnat intryck, 
det är ordning och reda, men stämning-
en är kanske inte på topp efter en lång tid 
med osäkerhet om framtiden. ”Är det sista 
smörjelsen?” frågar en medarbetare lite 

ironiskt med anledning av vårt besök.
– Ovissheten och att försäljningen dra-

git ut på tiden har drabbat personalen. 
Det har varit en stor påfrestning på med-
arbetarna och jag tycker synd om dem, 
säger Rolf Nilsson.

Samtidigt fortsätter försäljningsproces-
sen, Fridhems varv ska säljas.
– För att vi ska få arbetsro på varvet och 
känna arbetsglädje under tiden, driver jag 
det som om det inte var till salu. Vi kör på 
som vanligt och tar in nya kunder.

Rolf Nilsson visar pärmen med pågå-
ende och genomförda jobb, där finns för-
utom Färjerederiets fartyg bland annat 
lotsbåtar, bogserbåtar och trålare. Ute på 
slipen står trålaren Atlantic, vid en bryg-

ga ligger Färjerederiets M:me Tingley. 
I verkstaden arbetar reparatören Mats 
Karlsson med renovering av ett propel-
leraggregat. Ett jobb som är på väg in är 
renovering Gullmarsledens färjeläge.

– När ett jobb är klart frågar vi kun-
derna vad de tycker om oss i en enkät 
och varvet brukar få bra betyg säger 
Rolf Nilsson.

Den här dagen är det en nöjd som kund 
visat sin uppskattning genom att bjuda 
på bullar till kaffet.

Rolf Nilsson delar sin tid i rollerna 
som varvschef och distriktchef. Han 
har själv ett förflutet i varvsbranschen, 

han var 
rörmon-
tör på 
Åsiverken 
i Åmål, 
som bland 
annat 

byggt färjan Kajsa-Stina. Han har ingen 
ekonomisk utbildning.

– Men jag har känsla för affärer, när 
jag var tio år började jag arbeta i en 
järnhandel, där lärde jag mig mycket, 
säger Rolf Nilsson.  

TExT: ERIkA ANDERSSON
FOTO: kASPER DuDzIk

Fakta  Fridhems varv

Fridhems varv ligger i Lysekil, vid inloppet 
till Gullmarsfjorden. Varvet har 11 anställda. 
På platsen har det funnits varvsverksam-
het sedan slutet av 1890-talet. Kungliga 
väg-och vattenbyggnadsstyrelsen (myn-
dighet som senare blev Vägverket) köpte 
varvet 1942. Beslutet att Trafikverkets varv 
skulle säljas togs 2011. Syftet med försälj-
ningen var att ge varven bättre möjlighe-
ter till utveckling, dessutom finns det en 
statlig policy som säger att om det finns en 
fungerande privat marknad ska inte statliga 
myndigheter erbjuda likvärdiga tjänster.

Försäljningsprocessen fortsätter, men Rolf Nilsson vill att medarbetarna ska känna arbetsglädje under tiden ”Jag driver varvet som om det inte var till salu. Vi kör 
på som vanligt och tar in nya kunder.”

Fridhems varv   
i väntan

 Ovissheten  
har drabbat per-
sonalen”

 Parallellt pågår 
verksamheten som 
vanligt”

Mats Karlsson arbetar med ett propelleragregat.


