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Du behöver en båt. En gudmor. En flaska med 
flytande innehåll. Och ett namn. Plus mistlur 
och/eller trumpetfanfar. Det är grundrecep-
tet för ett fartygsdop, så som det genomförs 
i hela världen. Traditionen att döpa fartyg går 
tillbaka till hedenhös. I Färjerederiet är dopet 
också en symbol för att fartyget överlämnas 
till samhället och medborgarna, för tjänst i 
trafiksystemet.

Vid dopet hyllas att fartyget är byggt, le-
vererat och att det har fått ett namn och en 
uppgift. Redan de gamla grekerna döpte bå-
tar genom att hälla vin över dem och även 
vikingarna festade när ett nytt skepp skulle 
sjösättas. När den kristna tron spreds över 
Europa blev det vanligt att en biskop eller 
präst stänkte vigvatten på båten och sa någ-
ra ord, gärna i kombination med kanonsalut 
och fest.

Flaskan då? På 1500- och 1600-talen krön-
tes dopceremonin med en skål i silverbäga-
re som sedan kastades överbord. Det skulle 
aldrig kunna utbringas en annan, mer tvek-
sam skål ur samma glas. Men det blev dyrt 
med silver. Varför inte en flaska istället? 
Innehållet varierade, sherry, rom, whiskey, öl, 
vatten eller vin, gärna sprudlande. Champag-
ne började framställas på 1400-talet. Dryck-
en serverades vid franska kungadop och krö-
ningar. De kungliga dopen hjälpte till att göra 
champagne till ett stående inslag vid far-
tygsdop. Ett fartygsdop med flaska finns om-
nämnt första gången 1780, men hade då san-
nolikt redan förekommit under lång tid.

Seden med gudmor kommer från England, 
där man ofta utsåg en ung kvinna att svinga 
flaskan. Under 1900-talet blev den tradi-
tionen helt dominerande, liksom att varvet 
skänker en gåva till gudmor, ofta ett smycke. 
Fanfar, musik, körsång och festmåltid om-
nämns som vanliga inslag vid fartygsdop. 

 

interntiDning FÖr OSS SOm arbetar i FärjereDeriet                        

 Ulf, janne och Odd några av alla festfixare på braheborg

Fartygsdop med flaska omnämns första gången 1780, seden med gudmor kommer från England. På bilden 
från 1957 ses dopet av fartyg 168 M/S Golden Master. Foto: Bohusläns museum
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Den religiösa betydelsen av dop är inte att ge 
namn. Man döps in i kyrkan, överfört till vår 
verksamhet kan man säga att fartyget döps 
till tjänst i rederiet.

i Färjerederiet laddar vi fartygsdopen med 
mycket innehåll. Dopet är en mötesplats för 
samhälle, medborgare, rederi och varv. Kom-
munen och medborgarna ska känna stolt-
het över den nya färjan. De som fattar beslut 
kring infrastruktur ska se att deras arbete 
ger resultat. Vi vill att media ska förmedla en 
positiv bild av Färjerederiet och Trafikverket. 
Genom att knyta ett öppet evenemang till 

dopet välkomnar vi våra framtida resenärer. 
Vi skapar relationer.

Färjornas namn beslutas av rederichefen. 
För frigående är temat astronomi och rym-
den. Lindrivna har temat fornnordisk mytolo-
gi. Vi undviker lokala namn, Braheborg är ett 
undantag – men det fartyget kommer för all-
tid vara Vätterns fånge.

Finns det något formellt krav på fartygs-
dop, kanske någon tänker. Nej då, egentligen 
inte. Det räcker med en registrering i fartygs-
registret. Men varför chansa? Titanic döptes 
aldrig … 

IngrId Jarnryd
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
bästa medarbetare, nytt år, nya utma-
ningar och samma väder, nej inte rik-
tigt, i år är det väldigt svårt att kom-
mentera vädret för skillnaderna är 
stora även på små avstånd. I mina 
ögon har vi än så länge haft en hyfsat 
behaglig vinter med lite snö och inte 
alltför kallt och då pratar jag egentligen 
om Stockholms skärgård.

Trots vintern befinner vi oss i skör-
detid, för knappa 14 dagar sedan hade 
vi ett fantastiskt dop av en lika fan-
tastisk färja i Gränna. Det ligger ju ett 

enormt jobb 
bakom skapan-
det av en ny fär-
ja och då är det 
verkligen skör-
detid att få stå 
bredvid gudmor 
och höra henne 
önska lycka och 
välgång för den 
färja som vi un-
der många år 

kämpat med att få till i ömsom med-
vind och ömsom motvind.

Framemot sommaren eller troligen all-
deles efter hoppas jag att det åter ska 
bli dags att få önska nästa färja lycka 
och välgång. Däremellan och efter har 
vi ett antal spännande projekt som 
också börjar ta form.

Veronica ska få en rejäl ”makeover” i 
passagerarinredningen något som ska 
uppmuntra resandet utan bil och höja 
upplevelsen av att åka färja.

Vi har ju också precis avslutat kö-
pet av f.d. Jurmo ll i Finland. En liten fin 
färja för Holmön, visserligen begagnad, 
men förhoppningsvis väl lämpad för 
uppgiften, vissa ombyggnader ska na-
turligtvis till, dessa ska snarast påbör-
jas på Fridhems varv där den nu om-
döpta färjan Capella ligger.

Utöver detta har vi ett antal spän-
nande uppdrag som kanske inte riktigt 
tagit form ännu men som jag säkert får 
anledning att återkomma till. 

Lev väl och kör försiktigt! 

Riksdagsledamoten Annelie Enochson  
besökte Hönöleden och fick köra Göta.

  3 Festligt och högtidligt när Braheborg döptes 
   i Gränna

 6  Sjöloggen – Mässan Sjölog, rosad färjeled  
  med mera

 7  Utkiken – sett, hört och läst om Färjerederiet

 8 Capella rederiets nyförvärv

 9 Läget i raLS 2013

 10 riksdagsbesök på Hönöleden

 10 internrevisorernas rapport

 11 Fem snabba   
  med Heléne Bernhardtz

 12 På sluttampen Konsten att  
  döpa en färja

Fartygsdop 
och makeover

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, Sören Stridsberg. design och 
layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: E-print Omslagsbild: Ulf Frändberg, Janne Moberg och 
Odd Sjökvist Foto: Gustav Flygt. Mejla sjovagen@trafikverket.se. SJÖvägen skickas till dig som är 
anställd i Färjerederiet. ISSn: 2001-4503

 

ANDERS wERNER
REDERICHEF

”Man vet aldrig riktigt 
vad som kan komma in, 
men det gör jobbet in-
tressant.”

Folkfest
Åsa Nordström representerar  
rederiet på mässan Sjölog.
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”må din färd över Vätterns vatten 
vara lyckosam och trygg. må du föra 
oss fram över vågorna under många 
kommande år. Och ditt namn ska vara 
- braheborg.”  

Med de orden svingade Ann-Mari Nils-
son, kommunalråd i Jönköping, iväg 
champagneflaskan som krossades på för-
sta försöket. Och så var Braheborg döpt. 
En stor publik trotsade vinterkylan för 
att vara med om det högtidliga dopet och 
festligheterna i färjeläget i Gränna den 17 
januari.

”Festligt, folkligt, fullsatt” brukar man 
ju säga om evenemang ibland och de 
orden passade verkligen in på Braheborgs 

dop och den påföljande festen. Det var 
sannerligen festligt med ceremoni, fan-
far, tal och musik. Och när omkring 1700 
personer kommit för att besöka färjan kan 
man väl inte säga annat än folkligt och 
fullsatt.  
– Det var verkligen hellyckat, och antalet 
besökare överträffade våra förväntning-

ar. Vi slu-
tade räkna 
vid 1100 
personer, 
men det 
strömma-

de till folk hela tiden, Många kom efter 
jobbet, Visingsöbor kom ombord innan 
de tog färjan hem till ön, säger Jonny 
Ödeen.

efter dopceremonin bjöds besökarna in 
till stort dopkalas ombord. Från scenen 
underhöll bland andra Braheborgsorkes-
tern och en kyrkokör. På programmet 
stod också guidade visningar i maskin-
rum, bryggan och passagerarutrymmen 
och köerna ringlade långa i kylan för då 
många ville ta sig närmare titt på färjans 
inre. Förutom allmänheten var givetvis 
intresset hos massmedierna att titta på 
den nya färjan stort, tv, radio och press 
fanns representerade och TV4 sände 
direkt från Braheborg på webben.

Högtidstal hör förstås till en dag som den-
na, några tal hölls under den lunch som 
föregick dopceremonin. Här talade Bra-
heborgs gudmor Ann-Mari Nilsson som 

”Det är skörde-
tid att få stå 
bredvid gud-
mor och höra 
henne önska 
lycka och väl-
gång”

7
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NÄR BRAHEBORG DÖPTES

 Många ville ta 
sig närmare titt på 
färjans inre.”

Många var nyfikna på Braheborg och bevittnade dopet 
när gudmor, Ann-Mari Nilsson, önskade fartyget lycka 
och välgång och svingade champagneflaskan med fram-
gång – den krossades på första försöket.

PÅ FÄrJELEdEn Om nöjda kunder
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framhöll de nya möjligheter som skapas 
för Visingsö med den nya färjan. Bland 
talarna fanns också Minoo Akhtarzand, 
landshövding i Jönköpings län, som tog 
upp Visingsöledens historiska betydel-
se, Harri Putro, vd för varvet Uudenkau-
pungin Työvene Oy och förstås rederichef 
Anders Werner. Jonny Ödeen, distrikt-
chef, berättade om den långa resa som 
föregått byggandet av färjan och de nya 
färjelägena. 
– Jag vill särskilt tacka mina medarbetare 
som gjort ett fantastiskt arbete och stöt-
tat mig på bästa sätt under den tiden, sa 
Jonny Ödeen.

Det blev också tal på Braheborg, då berät-
tade Ann-Mari Nilsson bland annat om 
ett personligt minne av en skolutflykt 
med färja till Visingsö som skolflicka och 

hur dagens och framtidens barn kommer 
att få sina egna minnen av att åka med 
Braheborg. 
– Jag har också fått lära mig att jag har 
speciella förpliktelser som gudmor, jag 
ska besöka färjan och besättningen emel-
lanåt, sa Ann-Mari Nilsson, som verkade 
tycka att det var en trevlig plikt.

anders Werner höll också ett tal ombord 
på den nya färjan och då passade Gustav 
Flygt, konferencier för dagen, på att ställa 
några frågor: varför är Braheborg gul när 
ledens andra färjor är vita och varför har 
hon blivit cirka 200 ton tyngre än beräk-
nat. 
– Den gula färgen är vårt varumärke som 
alla känner till. Frågan om vikten kan vi 
inte svara på än, men den har en fördel, hon 
är betydligt stabilare i grov sjö än de andra 

färjorna. Det var inte beräknat att jag skulle 
bli så här tung heller, men det har ju gått bra 
ändå, svarade Anders Werner.  

TExT: ErIka andErSSOn
FOTO: kaSPEr dudzIk

braheborg
Braheborg blir det största fartyg som 

trafikerat Vättern, hon har byggts 
i sektioner som transporterats till i 

dockan Huskvarna där delarna mon-
terats samman. En del intrimning 

återstår och hon beräknas sättas in i 
trafik under våren. Parallellt med fär-
jebygget har nya färjelägen anlagts 

på Visingsö och i Gränna.

Efter dopceremonin fick allmänheten komma ombord och vara med på dopkalaset, omkring 1700 personer besökte fartyget under eftermiddagen. 
Här bjöds bland annat på musik, både rock och mer stillsamt, i form av en kyrkokör. 

Intresset från massmedierna var också stort. Janne Moberg, befälhavare, med 40 års erfarenhet från Visingsöleden 
visar Braheborgs styrhytt.

Rester från morgonens ge-
neralrepetition. Då fick det 
duga med cider.

Gudmor Ann-Mari Nilsson talade på dopkalaset och mindes 
en skolutflykt till Visingsö på 1960-talet. Till höger dagens 
konferencier Gustav Flygt.

Braheborg är också barnens färja. Flera förskolegrupper passade på att vara 
med på festligheterna.

Många besökare ville se Braheborg från insidan. Trots kylan sågs inga sura 
miner i köerna.

PÅ FÄrJELEdEn Om nöjda kunder
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 Som anställd i trafikverket kan du 
få ersättning för läkarvård, tandvård 
(oralkirurgisk behandling) och psyko-
logbehandling samt sjukvårdande be-
handling och sjukhusvård med högst 
1500 kronor per år. Till läkarvård räk-
nas även mammografi, cellprovtag-
ning och PSA-prov.
Du får ersättning för läkemedel som 
ingår i högkostnadsskyddet. Trafikver-
ket betalar ut ersättning upp till hög-
kostnadsgränsen.

Så här gör du för att får ersättning för 
läkarvård eller läkemedel:
• Betala för din läkarvård/läkemedel 
och spara kvittot.
• Gå i på Förmånsportalen under Mina 
Förmåner/Arbetsmiljö och Hälsa, välj 
Ersättning för sjukvård eller Ersättning 
för läkemedel.
• Fyll i kvittobelopp och ange datum, 
välj sedan Beräkna och skriv till sist ut 
blanketten.
• Fäst ditt kvitto på blanketten och 
skicka till:

Flexpay AB
Att: Trafikverket
Box 3616
103 59 Stockholm

Ersättning betalas sedan ut tillsam-
mans med din lön. Om blankett och 
kvitto kommer till Flexpay senast  
den 6:e i månaden får du ersättningen 
med löneutbetalningen samma må-
nad.  

SJöLOggen UTKIKEN 

ersättning för vård 
och läkemedel

”inga statliga pengar till Ventrafiken 
Det är inte staten som ska rädda den 
ekonomiskt problemtyngda Ventrafi-
ken utan Landskrona kommun - det kon-
staterar infrastrukturminister Catharina 
Elmsäter Svärd (M). Den socialdemokra-
tiske riksdagsledamoten Anders Karls-
son ställde nyligen en direkt fråga till in-
frastrukturministern om inte staten kan 
gå in och stötta färjelinjen mellan Ven 
och Landskrona.”
Sveriges Radio P4 Malmöhus 23 januari

”minusgrader öppnar för isvägar 
Med kylan som väntas kan isvägarna på 
Storsjön snart vara öppna. Isvägarna på 
Storsjön är fortfarande inte öppna för 
trafik. Men nu väntas långvarig sträng 
kyla och då kan det bli ändring på det. 
Nu ska det i alla fall komma en period 
av kyla och då växer isen med 2-3 centi-
meter varje dygn, det kan bli isväg på tio 
dagar. 
– Det beror på väder och vind, säger Kjell 
Eriksson. Även om isen lägger sig så kan 
den blåsa upp igen eller förstöras av nya 
mildperioder. Men det kan finnas isvägar 
mot slutet av januari.”
Sveriges Radio P4 Jämtland 9 januari

”Kornhallsfärjan får kundgodkänt 
I Trafikverket Färjerederiets nöjd kund-
index (NKI) hamnar Kornhallsleden på 
76 procent. I Kornhall ser resenärerna 
smidigheten vid ombordkörning, att fär-
jan håller tiderna, tydlighet med skyl-
tar och att färjan fyllde behovet, som de 
mest positiva punkterna. Kritiken rikta-
des mot komforten i passagerarutrym-
met och servicen vid färjeläget, samt hur 
turerna passade med kollektivtrafiken.”
Kungälvs-Posten 3 januari

”Protester mot tynningöfärjan 
Oron hos Lagnöborna är ännu stor för 
att det planerade nya färjeläget på Norra 
Lagnö ska påverka miljön. Det framkom 
under ett samrådsmöte nyligen. Sen Tyn-
ningöfärjan blev statlig krävs en ny logis-
tik för färjan. Trafikverkets policy är att 
färjor ska vara stationerade på fastland, 
alltså Norra Lagnö. Detta trots att färjan 
under 50 år utan mankemang har legat 
nattetid på Tynningö-sidan. 
Att stationeringen sker på fastland häng-
er ihop med att färjan blir lättare att ser-
va och få personal till.”
Skärgården 23 december

  Arbetsförmedlingen, AF, tar regelbundet 
fram prognoser för arbetsmarknaden för bran-
scher och regioner. För sjöfarten ser det inte så 
positivt ut när det gäller sysselsättningen. Det 
är framförallt yngre sjömän som har svårt att 
ta sig in på arbetsmarknaden. Seniorbefälen 
har däremot en relativt säker framtid. För ma-
skinbefäl råder det en internationell brist så för 
dessa ser det ljust ut. Dock kan det vara svårt 
för vissa att hitta sitt första arbete. För den när-
maste tiden är trenden negativ, men ändå är det 
fortfarande fler rederier som tror på ett positivt 
framtida år än de som tror på negativa siffror. I 
december 2013 hade Arbetsförmedlingen totalt 
1049 inskrivna sjösökande.  
Källa: ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Sjöfart. 
Prognos för arbetsmarknaden 2014” Arbetsförmedlingen
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Broschyren bygger på innehållet i rekryterings- 
filmen.

Utsikterna till  
jobb inom sjöfarten

ny broschyr ska skapa  
intresse för jobb i rederiet

  Nu finns en ny och uppdaterad version av 
Färjerederiets rekryteringsbroschyr ”Jobba 
till sjöss - nära hemma”. Broschyren beskri-
ver i korta ordalag Färjerederiet och vill ge en 
bild av hur det är att jobba i rederiet. Tanken 
är att broschyren ska skapa intresse för ar-
bete i Färjerederiet och den kan delas ut vid 
mässor och liknande. ”Jobba till sjöss – nära 
hemma” finns även att ladda ner som PDF 
på vår webbplats.
www.trafikverket.se/Farja/Om-Farjerede-
riet/Jobba-hos-oss
Rederiet har dessutom tagit fram fyra nya 
roll-ups med rekryteringstema. Främst kom-
mer de att användas vid vårens rekryte-
ringsmässor i Göteborg och Kalmar, men 
det finns möjlighet att använda dem i andra 
sammanhang, till exempel vid ”Öppet hus på 
leden” eller liknande.  

FÄRjEREDERIET PÅ SjÖlOG
  Färjerederiet deltar precis som tidigare 

år på Sjölog i Göteborg, en mässa där sjö-
befälsstudenter och andra intresserade får 
möta företag, myndigheter och organisatio-
ner inom sjöfart.

Sjölog 2014 arrangeras av Chalmers Stu-
dentkårs Sjösektion och hålls 19-20 febru-
ari i Lindholmen Science Park, och består 
av två delar, en seminariedag och en mäss-
dag. Färjerederiet deltar på mässdagen den 
20 februari. Åsa Nordström (f.d. Skantz) 
och Lena Edholm, personalavdelningen, och 
Stefan Sörensson, befälhavare på Hönöle-
den, kommer att finnas på plats på plats i 
vår monter för att berätta om hur det är att 
arbeta i Färjerederiet och svara på studen-
ternas frågor.

– Vi ser fram emot vår medverkan. Det är 
alltid lika intressant att lyssna av med stu-
denterna om hur de ser på framtiden och 
Färjerederiet som möjlig arbetsgivare, sä-
ger Åsa Nordström.  

  Sommaren verkar kanske långt 
borta om man tittar ut genom 
fönstret, men snart är vi där och 
semestertider stundar. Rederiet 
annonserar därför nu efter som-
marpersonal till distrikten Norra 
och Södra Roslagen, Stockholm 
och Mellansverige. Annonsen 
finns internt, i Heroma, och ex-
ternt på Trafikverkets webbplats 
samt i många bransch- och fack-
tidningar. Tipsa gärna vänner och 
bekanta! Senast den 16 februari 
ska ansökan ha kommit in.  

Befälhavare
Motorman/Matros
Till distrikt: 
Stockholm
Södra Roslagen
Norra Roslagen
Mellansverige
Läs mer om våra lediga tjänster 
www.trafikverket.se/jobb

Nu söker vi sommar-
personal till följande 
tjänster:

17 109
 fakturor betalades av Färjerederiets 

ekonomiavdelning under 2013.

lEDNINGEN FÖR  
DISTRIkT STOckHOlm

  Den tillfälliga lösningen för distrikt 
Stockholm kommer att behållas ännu 
en tid. Det innebär att Eriks Olsson 
fortsätter som chef för Ekeröleden, 
Tyskabottenleden samt distrikt Nor-
ra Östersjön och att Carl Cederlund 
fortsätter som chef för Tynningöle-
den och Pool Öst.

– Vi har fått många positiva sig-
naler och därför fortsätter vi att job-
ba ännu en period efter detta upp-
lägg säger Staffan Eriksson, operativ 
chef  

Färjerederiet söker sommarpersonal

 Jag skulle vilja 
 tacka den un-
derbara perso-

nalen på Adelsöleden 
som traditionsenligt 
varje år bjuder alla 
trafikanter, stora som 
små, på kaffe, saft 
och lussebulle. Det är 
ett mycket uppskat-
tat initiativ av per-
sonalen på Adelsöle-
den. Mysfaktorn att 
stå ute på däck och 
fika och prata med 
alla möjliga är hög. 
Barnen pratar om det 
och längtar varje år.” 

Två nöjda resenärer 
skickade varsin in-
sändare med rosor 
till medarbetarna på 
Adelsöleden i årets 
första nummer av 
Mälaröarnas nyheter.

Åsa Norsdström Foto: Christiaan Dirksen
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RAlS  
står för ”Ramavtal om 
löner mm för arbets-
tagare inom det stat-
liga avtalsområdet” 

och är ett centralt av-
tal för hela statsför-

valtningen.

Läget i lönerörelsen  
– raLS 2013

PÅ FÄrJELEdEn Om nöjda kunder

Capella – kan sättas 
in på Holmöleden

Friskvårdsbidraget  
höjs till 3 000 kronor
avgav du ett nyårslöfte om ett rörligare 
liv? Nu kan du infria det! Trafikverket 
höjde friskvårdsbidraget till 3 000 kro-
nor från och med 1 januari 2014.

Trafikverket vill underlätta för med-
arbetare att träna på sin fritid genom att 
höja friskvårdsbidraget. Detta gör det 
möjligt att köpa träningskort oavsett var 
man bor.

Friskvårdsbidrag är en förmån du har 
som anställd i Trafikverket. Det innebär 
att du kan få bidrag med 3 000 kronor 
per år för aktiviteter inom motion och 
friskvård. Besök Förmånsportalen för 
mer information om vad du kan använda 
bidraget till. Här finns även information 
om hur du ansöker friskvårdsbidrag 
under «Mina förmåner/Registrera 
friskvårdskvitto».

De vanligast förekommande frisk-
vårdsutbetalningarna (motionshal-
lar, gym, dans, yoga, simhallar etcete-
ra) beställer du i Förmånsportalen. Om 
du vill använda ditt friskvårdsbidrag till 
något som inte är valbart i Förmånspor-
talen måste du först lägga ut egna pengar 
och därefter ansöka om bidrag.

Gör så här:
Betala för din friskvård och glöm inte 
att ta kvitto
Gå in på Förmånsportalen under fliken 
“Kvittohantering”
Fyll i och skriv ut blanketten
Skicka blanketten och kvitto till:

Flexpay AB 
Att: Trafikverket Friskvård 
Box 3616 
103 59 Stockholm

Utlägget betalas sedan ut tillsammans 
med din lön. Om blankett och kvitto 
kommer till Flexpay senast den 6:e får 
du bidraget med löneutbetalningen 
samma månad. 

Ove Angsberg
motorman/matros, Hönöleden
31 december 2013

Bengt Karlsson
befälhavare fri, Hönöleden
31 januari 2014

Christer Larsson
befälhavare fri, Aspöleden
28 februari 2014

PENSIONÄRER

TIllSvIDAREANSTÄllDA 

NOVEMBER
Elenor Edlund
motorman/matros, Visingsöleden

DECEMBER
Jan Boman
befälhavare linstyrd, Isöleden

Märta Birgersson
befälhavare lindragen, Hemsöleden

Andreas Jansson
befälhavare fri, Visingsöleden

JANUARI
Marcus Seidel
befälhavare lindragen, Ängöleden
Ulf Andersson
befälhavare fri, Fårösundsleden

GRATTIS!
50 år
David Marcher, 
distrikttekniker Södra Bohuslän
6 mars

Färjerederiet har köpt fartyget M/S Jurmo 
II för trafik på Holmöleden. Båten som 
har döpts om till Capella ägdes tidigare 
av finska Finferries och gick då i regul-
jär trafik i bland annat Åbo skärgård. Nu 
finns Capella på Fridhems varv i Lysekil 
för genomgång och planerna är att hon 
ska sättas i trafik på färjeleden somma-
ren 2014.

Capella är 33 meter lång, knappt sju meter 
bred och tar 160 passagerare i två passage-

rarsalonger och åtta personbilar på bildäck. 
Hon är certifierad för sjötrafik i D-område 
och är även isförstärkt i enlighet med regler-
na för isklass 1A.

– Det nya fartyget mångdubblar den möj-
liga lasten av personbilar och uppdelningen 
på två passagerarutrymmen innebär att vi 
också kan erbjuda en avdelning för allergi-
ker. Vi är mycket glada över att få överta ett 
fartyg som är klippt och skuret för behoven 
på Holmöleden, säger Anders werner, re-
derichef.

Eftersom Capella är större än M/S Helena 
Elisabeth som i dag trafikerar Holmöleden 
ska även färjelägena i Norrfjärden och på 
Holmön anpassas för det nya fartyget.

när Färjerederiet döper sina fartyg används 
särskilda teman, för frigående fartyg är te-
mat astronomi och rymden. Capella är en 
ljusstark stjärna på norra stjärnhimlen och 
den elfte ljusstarkaste stjärnan på hela him-
lavalvet. På latin betyder Capella ”lilla geten” 
och hänvisar till geten som bärs på Kuskens 
(en stjärnbild) vänstra axel. 

M/S Capella är rederiets nyförvärv som ska ersätta M/S Helena Elisabeth på Holmöleden. 
Foto: Sören Stridsberg, Fridhems varv

Löneförhandlingarna raLS 2013 är inne i 
sitt slutskede. Det centrala avtalet i Tra-
fikverket blev klart före jul och nu pågår 
lokala förhandlingarna för Färjerederi-
et mellan arbetsgivaren och respektive 
facklig organisation. Den nya lönen som 
nu förhandlas kommer att gälla från den 
1 oktober 2013.

– Alla parter har för avsikt att slut-
föra förhandlingarna så snart som möj-
ligt, säger Göran Leverud, Färjerederiets 
personalchef.

i trafikverket använder vi oss av indivi-
duell lönesättning, detta innebär att chef 
och medarbetare för en dialog om indi-

viduell prestation.    
Denna prestation 
bedöms mot verk-
samhetens mål och 
    den utveckling 
      Färjerederiet  
      mer långsiktigt 
     strävar mot. 
    – För att bedöma 
alla medarbetares 
prestation använ-Bildtext. Foto: Sören Stridsberg, Fridhems varv

der vi Trafik-verkets värderingsin-
strument som i dialog mellan chef och 
medarbetare ska ge en bild av var med-
arbetaren befinner sig och den utveck-
lingspotential som finns, säger Göran 
Leverud.

Hur kan jag då påverka min lön?
– Som sjögående medarbetare för-

väntas man utföra det arbete som ålig-
ger befattningen man har, inklusive ett 
gott samarbete och en positiv attityd 
mot sina kollegor. Men som exempel 
utöver detta visar vår kundundersök-
ning (NKI) att våra resenärer generellt 
önskar sig en förhöjd servicenivå på alla 
våra färjor. För att uppfylla dessa för-
väntningar kan man som medarbeta-
re göra en hel del bara genom att möta 
kunden på däck, eller i andra samman-
hang, och vara behjälplig om så behövs.

– Är man aktiv och möter kunden på 
ett proffsigt sätt kan man till sammans 
med sin chef ”bocka” av en av flera para-
metrar som påverka medarbetarens lön i 
rätt riktning, Göran Leverud.  

ErIka andErSSOn

VI I rEdErIET Om nöjda medarbetare
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I NÄSTA NUmmER:

  Färjerederiet på mässan Sjölog

 - hur ser dagens sjöbefälsstudenter 
på framtiden och Färjerederiet som 
arbetsgivare. 

Hej, Heléne, du tar över arbetet med 
Färjerederiets löner efter eva Hoel från 
den 1 mars. Vad har du arbetat med inn-
an?
– Innan jobbade jag med löner för Trafik-
ledning och Underhåll.

Hur kan en arbetsdag som lönespecia-
list se ut?
– Jag startar dagen med att kolla av mai-
len, ärendeinkorgen och post. Det brukar 
ge en hel del jobb under dagen, sen är det 
telefonsamtal, akuta ärenden och andra 
inkommande uppgifter. Man vet aldrig rik-
tigt vad som kan komma in under en dag, 
men det är det som gör jobbet intressant 
och roligt.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Kontakten med medarbetarna, att kun-
na hjälpa till och att det är varierande 
uppgifter.

Vad är den vanligaste frågan du får i  
jobbet?
– ”Hur många semesterdagar har jag 
kvar?” 

Har du åkt vägfärja någon gång?
– Ja jag har åkt vägfärja många gånger! 
Jag har bott i Borlänge i 14 år, men jag är 
ursprungligen från Göteborg och har åkt 
på bland andra på Hönöleden och Björkö-
leden. Jag älskar Hönö!

SnaBBa 5 

till Heléne  
Bernhardtz
Lönespecialist 

internrevisorernas rapport

Hej prenumerant
–förnya din prenumeration

I januari hade Hönöleden besök av riks-
dagsledamot Annelie Enochson, ledamot 
för Göteborgs stad. Annelie ville först och 
främst åka vägfärja, men också disku-
tera förutsättningarna för vårt uppdrag. 
Rune Hamnebo, Anders Edvardsson, 
Nils Olofsson, Roger Larsson och Camil-
la Cannmo visade och berättade. Staffan 
Eriksson och Ingrid Jarnryd från rederi-
kontoret var också på plats. Bland annat 
fick Annelie prova på att köra Göta, vilket 
hon klarade galant.

Annelie Enochson sitter inte bara i 

annelie från riksdagen körde göta

rätta svaren i tävlingen
Tyvärr var det ingen som kände sig manad att skicka in svar på tävlingen i decembernumret. 
Men här kommer i alla fall de rätta svaren. Redaktionen ger inte upp så lätt, det kommer att 
bli fler tävlingar i Sjövägen.

Fakta  Riksdagen och  
trafikutskottet

riksdagen är Sveriges högsta beslutande 
makt och den viktigaste demokratiska för-
samlingen i landet. Det finns 349 riksdags-
ledamöter som tillsätts efter allmänna val 
vart fjärde år. Riksdagen debatterar, formu-
lerar och beslutar om alla lagar i Sverige. 
Man ska också kontrollera regeringens och 
myndigheternas arbete. Riksdagen beslutar 
om statsbudgeten.

En stor del av riksdagens arbete utförs i ut-
skotten. Trafikutskottet har 17 ledamöter 
och leds av Anders Ygeman (S). Utskottet 
sammanträder flera gånger i veckan. Hur 
mycket pengar ska staten satsa på att byg-
ga ut tågtrafiken? Vilka regler ska gälla för 
att köra olika färdmedel? Frågor om kom-
munikationer ligger på trafikutskottets bord 
och det handlar om vägtrafik, järnvägar, 
flygplatser, sjöfart, post och IT.

1 Högsta tillåtna hastighet på en isväg är 30 
kilometer i timmen

2 Den första kommunala färjan på Visingsö-
leden kom 1960

3 Antalet passagerare utan fordon som Fär-
jerederiet hade 2012 var 1,7 miljoner 

4 De fyra produktgrupperna i Chemsoft kall-
las A, B, C, D

5 Antal liter som vår förbrukning av miljödie-
sel sänktes 2012 jämfört med året innan var 
400 000 liter

6 Antalet samtal i kundtjänsten som rör Fär-
jerederiet i genomsnitt per månad är 700 
samtal

7 Trafikverkets årliga inköp uppgår till  
37 miljarder kronor

8 Färjerederiets MMI i år var 63

9 Antalet enkäter som delades ut i vår NKI-
mätning var 7 000 

10 Antalet av rederiets medarbetare som 
kände sig motiverade att göra en förändring 
när det gäller motion var 70 procent

11 Ekeröleden har funnits i 20 år

Eftersom det blev fel i e-postadressen i 
förra numret av Sjövägen upprepar vi vår 
uppmaning. Du som inte redan förnyat din 
prenumeration – gör det nu så missar du 
inget nummer av Sjövägen i fortsättningen. 

ObS! Du som redan svarat behöver inte 
göra det igen!
Den som är före detta medarbetare och 
pensionär kan få Sjövägen i hem till brevlå-
dan, men en gång per år måste prenumera-
tionen förnyas.

Skicka ett mejl till sjovagen@trafikverket.se
med ditt namn och adress och skriv ordet 
”Prenumeration” i ämnesraden.
Skickar du vykort eller brev per post är 
adressen:
Sjövägen
Färjerederiet
Box 51
185 21 Vaxholm
Skriv ”Prenumeration” och ditt namn och 
adress.

Riksdagen – hon är dessutom ledamot i 
”vårt” utskott, Trafikutskottet. 
– Vi borde ha en tydligare inriktning mot 
ökad kollektivtrafik till sjöss, sa Annelie 
Enochson. 

Kapacitetsutredningen som blev klar 2012 
pekade på att sjöfarten skulle kunna stå 
för en större del av transportbehovet i 
Sverige. De tankarna får inte falla i glöm-
ska, menade Annelie Enochson.

Frågan om bemanningsregler till sjöss 
kom också upp till diskussion och Annelie 

Varje år får Färjerederiet besök av ett antal revisioner, bland an-
nat rederiets egen internrevision. Våra internrevisorer är Thomas 
Berkey, Nils Olofsson, Johan Parrow och Peter Sörensson. Deras 
rapport från 2013 sammanfattar brister som återkom ofta på flera 
färjeleder förra året. Exempel på systematiskt återkommande bris-
ter i rapporten är bland andra:
• Internrevisionsavvikelser stängs innan man sett att korrigeran-
de åtgärd fått avsedd effekt,
• frekvenser och antal av säkerhetsövningar varierar på lederna,
• säkerhetstillsyner och skyddsronder är inte alltid dokumente-
rade/utförda inom stipulerad tid, 
• skyltning på däck skiljer sig från ”anslag säkerhet ombord”.
En ny version av ”anslag säkerhet ombord” kommer snart att dist-
ribueras. 

Thomas Berkey, till vänster, under en internrevision på Skanssundsleden 
i oktober förra året. Till höger ses Tony Karlsson. Foto: Erika Andersson

Enochsson visade stort intresse för rede-
riets syn på saken. 
– Beskriv för mig hur ni ser på problemet 
– och hur ni skulle vilja ha det, uppmana-
de hon.

Andra områden som diskuterades var 
ecoshipping, nya sjöfartsupplägg och 
huvudmannaskap för färjetrafik.

– Tack vare specialutbildning i ecoship-
ping stärker vi vår kompetens och mins-
kar utsläppen, förklarade Roger Larsson, 
ombord på Göta.  

TExT Och FOTO: IngrId Jarnryd

PÅ FÄrJELEdEn Om nöjda kunder
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Riksdagsledamot Annelie Enochson, tillfällig rorsman  
ombord på Göta. I bakgrunden ses Roger Larsson.


