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Även mitt i New York kan du resa gult och 
gratis till sjöss. Men du får låta bilen stå. Fär-
jeleden mellan Staten Island och nedre Man-
hattan genomför årligen lika många person-
transporter som Färjerederiet gör totalt, med 
alla färjeleder inräknade.

Staten Island-färjans uppgift är att trans-
portera folk till jobb och skolor på Manhat-
tan. Men den är också perfekt för turister 
som vill vidga sina vyer. Överresan tar bara 
25 minuter och på den korta stunden hinner 
du både avnjuta Frihetsgudinnan och New 
Yorks mäktiga skyline. Inte dumt, i synnerhet 
som det är gratis! 

Som rederimedarbetare är förstahandsvalet  
av turistattraktion i New York given. Ut på 
sjön och segla gult! 

Leden fanns redan på 1700-talet. Historien 
kantas av många märkligheter. På 1870-ta-
let lade den amerikanska flottan rabarber på 
tre av färjorna för inbördeskrigets räkning – 
de sågs aldrig mer på leden. Andra färjor har 
periodvis använts som fängelser. Olyckorna 
var inte helt ovanliga, förr. Maskinexplosio-
ner, vansinnesdåd ombord och till och med 
en kollision med Frihetsgudinnan har före-
kommit. Den gula färgen togs i bruk 1926, 
helt enkelt för att fartygen skulle bli mer syn-
liga i dimma.

Vid attacken mot World Trade Center på 
nedre Manhattan, den 11 september 2001, 
transporterade Staten Island-färjorna tiotu-
sentals människor i säkerhet, bort från kao-
set och de brinnande skyskraporna. Luften 
var fylld av rök och bråte och sikten var obe-
fintlig. De följande dagarna togs färjorna helt 
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Staten Island-färjorna kör också med gult, det har de gjort sedan 1926. Foto: SI Ferries
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i anspråk av räddningsarbetet. Sedan den 
händelsen transporteras inte längre bilar 
med Staten-Islandfärjorna. 

Dagligen genomförs 109 turer på leden, 
något färre på helgerna. Idag uppehålls tra-
fiken av åtta färjor som vardera tar upp till 
6000 passagerare och 40 bilar (men bil-
transporter utförs inte längre). När du reser 
till New York – gör ett besök! Men undvik 
morgon och sen eftermiddag, då är det knök-
fullt av båtpendlare ombord. 

IngrId Jarnryd
-Självklart ska färjan vara gratis! Det skulle svårt 
att lossa i rusning annars, säger John Johnson i be-
sättningen, i samspråk med Ingrid Jarnryd.  
Foto: Joakim Jarnryd.
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

-EN VIKTIG KUGGE I REDERIET

bästa medarbetare, en lång segdra-
gen vinter är nu äntligen till ända och 
vår och sommar ligger för våra bogar. 
En fantastisk tid, men också en tid av 
mer turer, mer personal, mer passa-
gerare vilket i sin tur innebär att vi blir 
mer sårbara med tanke på att nästan 
allt reservtonnage ska vara igång.

Vet att det nu pågår ett intensivt ar-
bete runt om i landet, även om vi befin-
ner oss olika skeden, med att rusta för 
kommande säsong. Som vanligt mås-

te jag säga att 
ni gör ett helt 
otroligt jobb. Er 
inställning att 
”färjan ska gå” 
hittar man inte 
på så många 

ställen utanför rederiet, vilket gör att 
vi har en mycket bra tillgänglighet och 
höga NKI-värden.

När det gäller den pågående försälj-
ningen av Fridhems varv hoppades jag 
på ett resultat till detta nummer, men 
tyvärr, vi är inte riktigt klara än, så jag 
ber att få återkomma.

i slutet av maj ska jag och delar av led-
ningen träffa intressenter i Eco-ship ut-
bildningen för att försöka komma fram 
till en fortsättning. Frågan togs också 
upp med våra distriktschefer vid förra 
mötet och unisont ville alla på ett eller 
annat sätt fortsätta. Vi kan också se på 
de utvärderingar som är gjorda efter 
varje kurstillfälle att betygen ligger väl-
digt nära max.

Resultatet av medarbetarenkäten 
har precis anlänt och ska nu analyseras 
för att kunna återkopplas. Tack för ditt 
svar. Jag väntar med kommentarer tills 
vi gjort en analys, det är viktigt att göra 
någonting av mätningen för att samt-
liga ska kunna öka sin motivation för 
medarbetarskap i Färjerederiet.

Lev väl och kör försiktigt! 

En dag på jobbet med Håkan 
Brus. Foto: Kasper Dudzik
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”nu ska alla medarbe-
tare få ett erbjudande 
om lönesamtal.”

VI I rEdErIET Om motiverade medarbetare

Motormannen

Annica Gustafsson, grafisk form- 
givare, gör layout till många av  
rederiets trycksaker, bland annat 
våra tidtabeller och SJÖvägen. 
Foto: Elin Gårdestig
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motorerna måste funka för att 
färjan ska gå och det är motorman-
nen/matrosen som gör jobbet. ”jag 
använder nästan alla sinnen i jobbet. 
man måste titta, känna, lyssna och 
lukta, säger Håkan brus, motorman/
matros på gräsöleden.

SjÖvägen hälsade på hos Håkan på job-
bet. Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut 
för en motorman? 
– Det är så olika, det beror på vad som är 
på gång, säger Håkan Brus.

En vanlig dag innehåller förstås de 
dagliga rutinerna med kontroll av nivåer 
av olja och kylvatten och allt annat som 
ska kollas enligt checklista. Och så pla-
nerat större underhåll. Men så finns det 
de dagar då det där oväntade händer, till 

exempel när en maskin stannar på grund 
av för hög temperatur.
– Då måste jag ta reda på varför det hände 
och jag gillar att lösa problem. Jag tycker 
fortfarande det här jobbet är kul fast jag 
har jobbat här så länge, säger Håkan Brus. 
– Mycket handlar om erfarenhet och man 
kan bara lära sig det genom att arbeta 

nere i maskin. 
Det är kunskaper 
man inte kan läsa 
sig till, jag använ-
der nästan alla 
sinnen i jobbet. 
Man måste titta, 

känna, lyssna och lukta. Känns något för 
varmt? Luktar det konstigt? Är det något 
konstigt som låter, säger Håkan Brus.

Och det är en gedigen erfarenhet 
Håkan har, redan efter grundskolan gick 

han till sjöss. Han fick fast anställning 
direkt och fick gå bland annat till Spanien 
och USA sin första tid på sjön. 
– Jag har alltid jobbat i maskin och jag 
har alltid gillat teknik. Eftersom jag inte 
gick gymnasiet har jag läst in de teoretis-
ka kunskaperna i efterhand.

”En tid av mer 
turer, mer 
personal, mer 
passagerare”

8
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”Men så finns 
det de dagar då 
det där ovänta-
de händer...”

Gräsöleden går mellan Öregrund och Gräsö.



4 SJövägen   SJövägen 5

VI I rEdErIET Om motiverade medarbetare

Gräsöleden i Norra Roslagen går mellan 
Öregrund och Gräsö, längre uppåt längs 
kusten tornar Forsmarks kärnkraftverk 
upp sig. 
– Vi ligger en bit ifrån, i zonen som inte 
får jodtabletter, skojar Thomas Eldeen, 
befälhavare på Gräsöleden.

På Gräsö bor omkring 800 personer, 
sommartid mångdubblas befolkningen 
och i juli är det högt tryck i trafiken och 

det kan vara 
omkring 2000 
fordon per dag 
som åker med 
färjan.

Till Färje-
rederiet och 

Gräsöleden kom Håkan 1985. Han bor i 
Öregrund och har nära till jobbet på fär-
jan, närheten är ett stort plus tycker han. 
– Det tar fem minuter till jobbet och här 

GRATTIS!
60 åR 
Bertil Gustafsson, befälhavre fri,  
Nordöleden, 17 maj

Ann Emanuelsson, lokalvårdare,  
Fridhems varv, 8 juni

50 åR 
Michael Andersson, befälhavare lin, 
Bohus-Malmönleden, 4 juni

TILLSVIDAREANSTÄLLDA

APRIL
Inger Persson  
befälhavare fri, Holmöleden

Thorbjörn Flodin  
motorman/matros, Holmöleden

PENSIONÄRER
Hans Jansson 
motorman/matros, Gräsöleden, 31 maj

Börje Hamnsjö 
befälhavare fri, Gullmarsleden, 31 maj

är man mitt i naturen och i djurlivet. Det 
känns bra, det skulle kunna vara tråkigt 
att åka fram och tillbaka, men det tycker 
jag inte.

tidigare var Håkan ledmaskinist på 
Gräsöleden, men i och med att den nya 
organisationen med distriktchefer och 
distrikttekniker infördes blev han motor-
man/matros. 
– Jag hjälper Styrbjörn Vidlund som är 
distrikttekniker i Norra Roslagen. Gräsö-
leden ligger lite off och gör vissa gre-
jer måste vi göra själva här på plats, till 
exempel motorbyte.

Färjan Veronica som går på Gräsöleden 
i dag känner Håkan utan och innan. Han 
var med på varvet när hon byggdes om 
och förlängdes 1993.

– När förlängningen var klar bogse-
rades hon helt tom från Beckholmen till 

Tenö varv. Där lärde jag mig mycket om 
hur en färja är uppbyggd från grunden, 
det var väldigt lärorikt att vara få med 
om.  

TExT: ErIka andErSSOn FOTO: kaSpEr dudzIk

”Jag har alltid 
jobbat i maskin 
och jag har alltid 
gillat teknik”

Håkan Brus gillar teknik och att lösa problem. Han började jobba i maskin efter grundskolan och  
tycker fortfarande att jobbet är kul. Befälhavaren Thomas Eldeen i förgrunden.

Håkan känner färjan Veronica utan och innan. Han var 
med på varvet när hon byggdes om och förlängdes 1993.

Dags för oljebyte efter 250 timmar.

Löneförhandlingarna klara  
nu väntar lönesamtal

de lokala löneförhandlingarna mellan Fär-
jerederiet och arbetstagarorganisationer-
na blev klara i slutet av april. Nu ska alla 
medarbetare få ett erbjudande om löne-
samtal med sin närmaste chef och de ska 
vara genomförda inför junilönen. 

Parterna har kommit överens om att i 
de fall lönerevisionen genomförts som en 
kollektiv förhandling mellan arbetsgiva-
ren och fackliga företrädare ska medarbe-
taren informeras om resultatet och moti-
ven till lönesättningen i ett personligt 
samtal med sin närmsta chef. I samtalet 
ska chefen berätta på vilka grunder lönen 
satts och vad medarbetaren kan göra för 

att påverka sin lön. Samtalet ska även föl-
jas upp i en återkommande dialog.

Nu kommer cheferna att kontakta med-
arbetarna för att erbjuda lönesamtal och 
boka tid. De medarbetare som har längre 
semester eller annan ledighet i maj kom-
mer att få ett brev med erbjudande om 
lönesamtal och lämplig mötestid.

– Lönesättningen i Färjerederiet styrs 
bland annat av Färjerederiets övergri-
pande löneanalys och den prestations-
värdering som alla chefer gjort för sina 
medarbetare. Modellen innehåller ett 
antal bedömningskriterier som bygger på 

bakgrund
Avtalet om lönerevisionen (RALS) blev klart på  

central nivå i november 2012, det gäller 2012-års  
löner och avser perioden 1 oktober 2012-30 september 
2013. RALS, ”Ramavtal om löner mm för arbetstagare  

inom det statliga avtalsområdet” är ett centralt avtal för 
hela statsförvaltningen och tecknas mellan Arbetsgivar- 

verket och de centrala fackliga organisationerna. När  
RALS-avtalet är tecknat för alla statsanställda för- 

handlar parterna lokalt utifrån avtalets riktlinjer villkor. 

Arbetstagarorganisationen som förhandlar i  
Färjerederiet är OFR (Sjöbefälen, ST),  

SACO och SEKO.

Färjerederiets mål och de attityder som 
eftersträvas i verksamheten, säger Göran 
Leverud, Färjerederiets personalchef.

Den retroaktiva ersättningen betalas ut 
på junilönen.  

Ordning och reda. Veronicas motorbyte 
har noterats på tavlan.

Gören Leverud,  
personalchef
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  Nu är resultatet av medarbetar-
undersökningen klar på Trafikverksö-
vergripande nivå. Resultatet har för-
bättrats jämfört med mätningen 2011. 
MMI (motiverad medarbetarindex) 
har gått från 54 till 59, målet var 60. 
Svarsfrekvensen var hög, 87 procent 
av medarbetarna deltog i undersök-
ningen.

Medarbetarundersökningen görs 
för att få en bild av hur motiverade 
medarbetarna känner sig och hur de 
upplever Trafikverket som arbetsgi-
vare, men också för att få in åsikter, 
synpunkter och önskemål om verk-
samheten.

generellt har medarbetarna i Tra-
fikverket förtroende för sin närmaste 
chef. 90 procent har haft ett medar-

betarsamtal 
och majori-
teten är nöj-
da med sina 
samtal. Sam-
arbetet med 
den egna ar-
betsgruppen 
upplevs fung-

era väldigt bra och medarbetarna trivs 
med sina arbetsuppgifter.

resultatet bland cheferna har för-
bättrats mer än bland medarbetarna. 
Cheferna har större tilltro till informa-
tionen och känner sig mer välinforme-
rade nu än vid förra mätningen.
Nästa steg är att Färjerederiets med-
arbetare får ta del av sitt resultat. 
Samtliga ska ha fått en genomgång 
av resultatet senast 28 juni. Däref-
ter påbörjas arbetet med att ta fram 
handlingsplaner för att komma tillrät-
ta med det som behöver förbättras. 
Handlingsplanerna ska vara framtag-
na till i december i år.

– Diskutera i gruppen vad som kan 
förbättras och ta fram några priori-
terade områden. Handlingsplanerna 
ska helst innehålla konkreta åtgär-
der, aktiviteter med mätbara mål som 
kan följas upp regelbundet, säger åsa 
Skantz, Färjerederiets personalspe-
cialist.  

”Svars frekven-
sen var hög, 
87 procent av 
medarbetarna 
deltog i under-
sökningen”

SJöLOggen UTKIKEN 

bättre resultat  
i medarbetar- 
undersökningen

”karl-uno var med på sista färjeturen 
Inte långt från Högakustenbron, som går 
över ångermanälven och förbinder Veda 
med Hornö bor Karl-Uno Westman. Den 
sträckan har han åkt mycket i sina dar, 
men kanske inte lika mycket på bron, 
som på älven och då i jobbet som maski-
nist på de färjor som trafikerat leden un-
der åren.
Allehanda.se 4 maj

”på min älskade färja
Nu är jag på väg till Hönö, till Emelie 
där vi ska vara några tjejer och Mattias 
å laga mat och ha de mysssiiiiigt. Men 
först så skall jag hämta Siri och Mattias 
å köra dom dit. Kvällen igår va både bra å 
dålig, men den va nays. Berättar mer se-
nare kanske. Pussss
Bloggen Rebecka Tisell 27 april

”Veckan som gick
Det här är Henån på Orust. Vi hade en 
strålande dag för vår utflykt när vi tittade 
på pensionat åt Leia om vi skulle behöva 
åka bort. Lite norr om Lysekil bor vi och 
Henån ligger precis där det står Orust 
(neråt till höger), så vi åkte färja över 
Gullmarn för att komma dit.”
Bloggen Snäckskalsdalen 19 april

”Fler turer för aspöfärjan i sommar
För att undvika bilköerna sätter Tra-
fikverket in ytterligare en färja på As-
pöleden i Karlskrona i sommar, och det 
handlar om fem helger efter midsom-
marhelgen. Orsaken är att de bosatta på 
ön krävt tätare turer sommartid och Ca-
rina Rudnert från Trafikverket säger till 
Blekinge Posten att beslutet har fattats 
efter samråd med Aspö Intresseförening.
– Vi hoppas att det här ska lösa de pro-
blem vi haft med långa kötider under 
framför allt sommarveckorna, säger 
hon.”
SR P4 Blekinge 18 april

”Slopade ö-kort dyrbart för Vaxholm
Det är inte bara Tynningöborna som får 
punga ut med mer pengar efter att öns 
vägfärja vid årsskiftet blev statlig och ö-
korten försvann. Även Vaxholms stad 
har fått punga ut med betydligt större 
summor än tidigare för att kunna skicka 
barnen till skolan. Från 37 000 kronor 
förra året blir summan i år upp mot 260 
000 kronor för skolbarnens skolbåts-
kort.”
Skärgården 15 april

  Under perioden 6-31 maj prövar Nordöleden 
ett nytt upplägg på tidtabellen. Tanken är att 
få till en smidigare trafik för boende på öarna 
Knippla, Hyppeln och Rörö. Försöket genomförs 
på uppdrag av örådet och trafikhuvudmanen, 
det vill säga Trafikverkets beställare. 

– Färjetrafiken ska självklart passa resenärer-
nas önskemål, samtidigt som den måste bedri-
vas på ett effektivt sätt. Nu har vi chansen att 
prova om resenärerna uppskattar det nya upp-
lägget, säger Anna Sandström, distriktschef 
Södra Bohuslän.

Efter försöket ska utfallet utvärderas och först 
därefter tar man beslut om det nya upplägget 
ska permanentas. Den 1 juni återgår man därför 
till ordinarie tidtabell.

Information om den nya tidtabellen har an-
slagits på berörda färjelägen och finns också via 
ledens webbplats. Den tillfälliga tabellen endast 
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Nordöleden  
testar tidtabell i maj

”det här är 
Färjerederiet”

  Nu finns ”Det här är Färje- 
rederiet”, rederiets verksamhets-
presentation i miniformat (A6), 
uppdaterad. Trycksaken finns 
även i en engelsk version  - ”This 
is STA Road Ferries”. Den är tänkt 
att användas exempelvis vid stu-
diebesök, kontakt med intressen-
ter, information till leverantörer 
etcetera. Enstaka exemplar finns 
på rederikontoret hos Susan Jons-
son. Den som behöver ett större 
antal för ett särskilt tillfälle kan 
beställa tryck direkt av Grafisk 
form i Borlänge.  

Färjan på  
tapeten

  Ledstugan på Ivöleden 
har fått ny utsmyckning, i 
form av färjan Karna på foto-
tapet. ”Stugan skulle målas 
om och vi tyckte det såg lite 
småtråkigt ut. Då kom för-
slaget om fototapet och det 
tyckte lät bra” säger distrikt-
chef Lars Salmi. Håkan Färm, 
befälhavare på Ivöleden som 
har arbetat som målare satte 
upp tapeten.  

Läs din  
jobbmejl hemma!

  Du kan läsa din Trafikverksmejl 
hemma, så här gör du:

  Gå till htts://webmail.trafikverket.se
  Logga in med din e-postadress och 

ditt vanliga lösenord.
  Klicka på Login. Efter en kort stund 

får du en sexsiffrig kod sänd till din mo-
biltelefon, skriv in koden i fältet ange 
engångskod. 

Viktigt! Lägg in ditt mobilnummer i  
Heroma, så skickas eventuella lösenord 
med SMS  

  Användarstöd IT har nytt telefonnummer 
från och med den 1 maj – kortnumret är 5 10 
10. De hjälper till med exempelvis glömda 
lösenord, lösenordsbyte, låsta användarkon-
ton, Officeproblem, Lync och liknande. An-
vändarstöd IT har e-postadress:  
anvandarstodit@trafikverket.se

Färjerederiets IT-stöd hanterar teknisk 
support, installationer, inköp och utveck-

gäller vardagar. Den som reser på helgen får 
titta i ordinarie tidtabell, som också finns i 
färjelägena och på webbplatsen.

Nordöleden går från Burö till öarna Knippla, 
Hyppeln och Rörö.  

Fripassagerare  
på tynningöleden

lar system för rederiets verksamhet. IT-stöd 
Färjerederiet nås på telefon: 010-123 29 29, 
kortnummer: 329 29 och via e-post:  
it-stod-farja@trafiverket.se
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meter stack Braheborgs styrhytt  
ut när den åkte långtradare på 

småländska vägar

010-125 10 10  
- nytt nummer till användarstöd it

Två änder åkte snålskjuts på färjan Nora den 22 april. Foto Hasse Hagström
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pÅ FÄrJELEdEn Om nöjda kunderpÅ FÄrJELEdEn Om nöjda kunder

Vi träffar våra kunder på olika sätt, för-
utom mötet på däck, telefon eller e-post 
finns de mer publika träffarna. Nu i maj 
planeras bland annat ett öppet hus på 
Tynningöleden och en pressträff för att 
visa det pågående bygget av färjan Bra-
heborg.

Till träffen på Tynningöleden bjuds de 
närboende in genom ett utskick per post 
samt en text på ledens sida på vår webb-
plats.

– det är tacksamt att möta våra resenä-
rer på träffar typ Ledens dag eller andra 
former av öppet hus. Att vi möter resenä-
rer och andra och lyssnar, delar ut infor-
mationsmaterial och bjuder på fika bru-
kar vara uppskattat. Jag har otaliga bevis 
på hur ett kompakt missnöje och dåliga 

Färjetrafiken är förstås Färjerederiets 
kärnverksamhet. Färjorna fraktar folk 
och fordon och stundom även fä. Men tid-
tabellen som bestämmer hur ofta färjan 
ska gå, hur kommer den till och vem har 
bestämt att den ska se ut just så?

I grunden finns en tidtabell per led som 
arbetats fram genom åren, och som har 
ändrats vid behov.

 – Förslag till ändringar kan till exem-
pel komma från medarbetare, trafikanter, 
kommuner eller kollektivtrafikföretag. 
Jag utreder förslaget och från fall till fall 
samråder jag med den som lämnat försla-
get, den berörda regionens representant 
och Färjerederiet, säger Karl-Erik Her-
mansson, nationell färjesamordnare på 
Trafikverket.

det är trafikverket som beställer och 
betalar färjetrafiken av rederiet och Karl-

när ska färjan gå?  
Tidtabeller från ax till limpa

Erik Hermansson, med ett förflutet i Fär-
jerederiet, är den som håller i trådarna. 

Förslag om änd-
ringar i tidtabel-
len behandlas 
löpande, men är 
också något som 
kan tas upp vid 
det årliga färje-
ledsmötet. En 
gång per år besö-
ker Karl-Erik 

Hermansson varje färjeled och isväg för 
att bilda sig en uppfattning om läget på 
plats. Med på mötet är distriktchef och 
rederiets fleetmanager.

– Då går vi igenom aktuella frågor och 
tittar på färjeläget och ser om något mås-
te åtgärdas och i så fall vem som ska göra 
det, säger Karl-Erik Hermansson.

Om Karl-Erik Hermansson kommer 

fram till att tidtabellen ska ändras före-
drar han förslaget för regionchefen som 

fastställer ny tidtabell. Det beslutet är en 
del av avtalet mellan Trafikverket som 
huvudman och rederiet som trafikopera-
tör.

– Enligt avtalet med Trafikverket är 
vi skyldiga att tillhandahålla tidtabel-
ler till de resande. Min roll är att se till 
att det finns en fast mall, våra tidtabel-
ler ska se likadana ut. Det är distriktche-
fen eller den hen utser som tar initiativ 
till nytryck av tidtabellerna, det sker inte 

med automatik, 
så det är viktigt 
att beställa i god 
tid, säger Ingrid 
Jarnryd, Färjere-
deriets informa-
tionschef. 
– Tiden för pro-
duktion hänger 

helt på att man läser korrekturet noga och 
returnerar snabbt. Då kan original, tryck 
och leverans hinnas med på en vecka. Blir 
det fel måste vi trycka om.

beställningar av nytryck av papperstidta-
beller skickas till Grafisk form på Tra-
fikverket i Borlänge. Där är det oftast 
Annica Gustafsson som sköter produktio-
nen av Färjerederiets trycksaker.  
– Men det är viktigt att beställningen all-

möten med medborgare och massmedier 
-viktiga kanaler för Färjerederiet

”Enligt avtal med 
 Trafikverket är 
vi skyldiga att 
tillhandahålla 
tidtabeller till 
resande.”

tid skickas till Grafisk form, annars kan 
nytrycket bli försenat om jag inte råkar 
vara på plats, säger Annica Gustafsson. 
– Jag gör tidtabellen och skickar för kor-
rektur till distriktchefen. Det är väldigt 
viktigt att korrekturläsa noggrant så att 
allt blir rätt. När allt är klart bestäms hur 
stor upplaga som ska tryckas, och den 
varierar förstås, allt från 1000 till 10 000 
exemplar. 

it-avdelningen ser till att tidtabellen 
förs in i en databas som förser ”Läget i 
trafiken” på webben och i mobilen, röst-
styrt talsvar samt Samtrafiken med tider-
na för färjeturerna. 

Tidtabellen läggs även på ledens webb-
plats i PDF-format. 
– Att tabellen finns där är en säkerhets-
fråga och där kan man även skriva ut 
tabellen i större format om man önskar. 
Tidtabellerna finns förstås också upp-
satta i skyltskåpen på alla leder. Var man 
placerar papperstabellerna varierar från 
led till led, men vanligt är en brevlåda vid 
skyltskåpet eller i passagerarutrymmet, 
säger Ingrid Jarnryd.  

 ErIka andErSSOn

”det är väldigt 
viktigt att  
korrekturläsa 
noggrant så  
att allt blir rätt”

NKI-resultat vänts till något positivt efter 
en sådan träff, säger Ingrid Jarnryd, Fär-
jerederiets informationschef.

Pressträffar arrangeras oftast vid invig-
ningar och andra större händelser och då 
det är viktigt att nå ut till många.

– Vid en pressträff får vi chansen att 
berätta om vår verksamhet vid ett tillfälle. 
Bygget i dockan i Huskvarna är synligt 
och många är nyfikna. Men ett press-
meddelande kan vara nog så effektivt, vår 
verksamhet intresserar och alla press-
meddelande Färjerederiet skickat ut har 
fått genklang i både tidningar och eter-
media, säger Ingrid Jarnryd.  

 ErIka andErSSOn

Formgivaren Annica Gustafsson, på Grafisk form, 
är den som oftast sköter produktionen av Färjere-
deriets olika trycksaker. Foto: Elin Gårdestig

Möten mellan människor skapar relationer och gör 
det lättare att förstå varandra, säger Ingrid Jarnryd.  
Foto: Chrsitiaan Dirksen

KONTAKT:

grafiskform@trafikverket.se

Färjeledsmöte. Distriktschef Björn Persson 
och Karl-Erik Hermansson, nationell färje-
samordnare. 
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VÅra aFFÄrEr lönsamhet

I NÄSTA NUMMER:

  kläderna gör sjömannen

  rederiet rycker ut 
  Flora och fauna runt färjan

du är presskommunikatör med särskilt 
ansvar för frågor som rör Färjerederiet. 
Vad innebär det?
– Vi är två som har Färjerederiet som  
ansvarsområde. Det är jag och Bodil  
Sonesson. Ansvaret betyder att vi ska 
stötta i pressfrågor som rör Färjerederi-
et. Vi hjälper till med pressmeddelanden, 
presstips och pressträffar. I tänk, plane-
ring och genomförande.

jobbar ni dygnet runt, eller hur går det 
till?
– Pressjouren, som är en av Pressavdel-
ningens tjänster jobbar dygnet runt, året 
runt. Dagtid jobbar tre presskommuni-
katörer i jouren och kväll, natt och helger 
har en person beredskap. Då finns också 
en back up att kalla in om medietrycket 
är hårt.   

Hur mycket samtal och mejl kommer  
det på en vecka/månad? Är det ett stort 
intresse för Färjerederiet och vår verk-
samhet, jämfört med till exempel tåg-
trafik?
– Till pressjouren kommer det i runda 
slänga mellan 200 och 350 samtal i veck-
an. En dag kan det komma 25 till 125 sam-
tal, men inte många av dem gäller Färje-
rederiet. Det är oftast vid störningar. Men 
det betyder inte att medieintresset är li-
tet, bara att man hittar andra vägar in till 
Färjerederiet. 

Vad brukar den vanligaste frågan/för-
frågan handla om?
– ”Vad har hänt?” 

Har du åkt vägfärja någon gång? Har du 
någon egen favoritfärja eller färjeled?
– Jag har åkt vägfärja många gånger, men 
favoritled? Jag är uppväxt i Härnösand 
och åkte ofta Hemsöleden som liten. Så 
den har en särskild plats i mitt hjärta.

SnaBBa 5 

till Monica  
Näslund
på Trafikverkets presstjänst 

Nu har braheborgs styrhytt och bogvisir kommit fram till 
dockan i Huskvarna och bygget av Visingsöledens nya färja går 
in i en ny fas med kabeldragning, montering av utrustning och 
liknande. Fartyget har byggts i sektioner som har transporte-
rats till Huskvarna på lastbil. Den sista transporten bestod av 
styrhytt och två bogvisir. Transporten som innehöll logistisk på 
avancerad nivå gick till Huskvarna från Västervik via Vimmerby 
och Eksjö. Styrhytten, som bland annat skulle passera
en för smal järnvägsövergång, var 7,6 meter bred och fick tid-
vis gå nattetid. Den sista utmaningen var lyft över två broar i 
Huskvarna, men allt gick enligt planerna och nu är alla delar på 
plats.  

ErIka andErSSOn

braheborgs  
styrhytt på plats

Braheborgs styrhytt lyfts på plats. Bogvisiren fick också lyftas över broarna och ska monteras 
om några veckor. Foto: Kasper Dudzik.

trafikverket har centraliserat och samord-
nat alla sina inköpare. Peter Lüning som 
i många år varit Färjerederiets upphand-
lare ingår sedan en tid i den nya orga-
nisationen. Inköparna är organiserade i 
IL under Katarina Norén, inköpsdirek-
tör och tidigare chef för resultatenheter-
na. Förut fanns inköparna ”ute” hos till 
exempel Investering, Stora projekt eller 
Färjerederiet. Peter Lüning tillhör ILi, 
Inköp och Logistik indirekta varor och 
tjänster. ILi är lokaliserade i Borlänge, 
men Peter arbetar i Solna. SJÖvägen 
ställde några frågor till honom.

Hur kommer rederiets behov av upp-
handling att ordnas nu?
– När befattningshavare i rederiet behö-
ver köpa in vara, tjänst eller entreprenad-
arbete skickar de en beställning till Johan 
Åbom, chef för ILi. Johan lottar sedan 
uppdraget på en inköpare inom ILi. Inköp 
av rederispecifika varor och tjänster kom-
mer han oftast att lotta på mig. Hur avro-
pen av ramavtal (köp inom ramavtal) 
ska gå till i framtiden är inte helt spikat i 
dagsläget.

På färjelederna behöver man ibland 
snabbt köpa in både tjänster och varor 
och enklaste är att göra det lokalt. Går 
det även i fortsättningen? 
– Haken är att det inte är tillåtet enligt 
LOU (Lagen om offentlig upphandling) 
utan måste lösas på annat sätt. Exem-
pelvis genom ramavtal för de varor eller 
tjänster man behöver eller att Färjerede-
riet utnyttjar avtalet om ”Facility Mana-
gement” (ungefär kontorsdrift) som  

Trafikverket har upphandlat för sina  
kontor på olika platser i landet. Exakt hur 
detta ska hanteras praktiskt kommer IL 
att återkomma till.

Vilka för- och nackdelar ser du med 
det nya systemet?
– För Färjerederiet är tillgången till stör-
re inköpsresurser definitivt en fördel. För 
Trafikverket handlar det om effektivare 
resursutnyttjande och bättre kompetens-
spridning inom inköpsorganisationen. Vik-
tigt med tanke på att Trafikverket är Sve-
riges näst största inköpsorganisation med 
årliga inköp på runt 37 miljarder kronor.
– Sedan kan jag personligen hysa farhå-
gor om vilka konsekvenser det kan få att 
jag och andra tagit ett steg bort från den 
verksamhet vi ska serva. Dessutom blir det 
lite mer formalia nu jämfört med tidigare.

Vilka uppdrag jobbar du med just nu? 
– Främst arbetar jag med nya ramavtal 
för varvstjänster, motorunderhåll och 
drivmedel som löper ut i september. Jag 
arbetar också med Kategoriteam, något 
som är tänkt att förfina upphandlingspro-
cesserna Trafikverket. Det finns ett Kate-
goriteam Färja med deltagare både från 
inköpssidan och rederiet.  

ErIka andErSSOn

ny organisation för  
upphandling och inköp
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