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Sommarjobb på färjan kan bli vinterresa för pensionären, menar August. PÅ bilden ses longtail-båtar i 
Thailand. Foto: Mostphotos.com
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Hallå! SJÖvägen är Färjerederiets interntidning!  
Ta med dig ditt eget exemplar av SJÖvägen hem 
och läs! 

A: Det var änna ett tag sen Alfred? Har du 
slutat på färjera eller?
B: Nej jag kämpar på ett tag te, men jag har 
vart i Thailand i tre vecker.
A: Jag kom precis hem frå Teneriffa. Men där 
va änna kallt mä friske nordlig vind. Som ord-
stävet säger ”nordan ä kall var han än kom-
mer ifrå”. Men sista vecka vre vinn o dä ble 
varmare.
B: Ja dä ä gött o komma ifrå väggera ibland. 
Men en sön vinter vi haft, vi har knappt sett 
snö eller frost. 
A: Nej dä ä sant. Regn o blåst var och varan-
nan dag, en typisk Göteborgs-vinter. Men dä 
har vart gött o sluppit isen.
B: Instämmer. Förresten har du hört att dä ä 
på gång igen att pensionsåldern ska höjas.  
Va säger du om det?
A: Ja va ska en säga? Vi börja o feska etter 
skolen när vi va 14-15 år? Så vi har vart i ar-
betslivet tillräckligt.
B: Ja dä ä ju skillnad i dag. Nu går ju folk i 
skolen i sjutton år och börjar la inte arbeta 
innan de blett 25-30 år.
A: Dä ä sant. Vi ä ju inte motståndare te ut-
bildning, men pensionsåldern borde höjas 
med tanke på att folk inte börjar arbeta så 
tidigt som ve fick göra. O så blir ju folk äldre 
o äldre.
B: Ja o piggare blir de meste mä. 
A: Ja folk lever längre i dag. Men har du fyllt 
65 än?
B: Nä, jag har nöt år kvar och tänker inte höl-
la på en dag längre efter 65. Dä ä en sak som 
är säker. Då har jag vart i arbetslivet i 50 år. 
Men du August du ä la över 65 år å höller på 
ännu.
A: Ja jag fyller 66 te sommern. O jag har 
tänkt o hölla på så länge jag får fram te 67.
B: Men har du e besvärlig ”käring” eller, ef-
tersom inte du vell va hemma?

A: Nej hu ä allt söd o go må du tro. Men vi 
som vill kunde la få köra tills 69 år. Det som 
riksdagen nu funderar på.
B: Menar du allvar.
A: Helt allvarlig. Den som vell och kan, ä frisk 
och kry, kunde få köra säg juni, juli o augusti. 
Så de som vill ha semester kan få dä. Inte att 
vi ska ta timmar från de unga. Utan en win-
win för alla. För rederiet, för de som vill ha 
ledigt och även en extra inkomst för ”fattiga” 
pensionärer.
B: Ja det ligger något i dä. Det blir ju en vinst 
för rederiet med folk som redan ä påklädda 

och kan köra färja.
A: Ja en kunde få ihop te en vinterresa te vär-
men. Men behörigheter och friskintyg är ju 
givetvis e förutsättning och att det är frivil-
ligt.
B: Ja jag får la tänka om, dä hade kanske vart 
nöt för mäg också på somrarna framöver. 
Tack för pratet förresten, nu börjar mitt pass. 
Ha dä gött.
A: Ha dä gött själv Alfred ve syns.

GUNNAR FHAGER 
BJöRköleDeN

August och Alfred begrundar livet efter 65
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

NY NATIONELL FÄRJESAMORDNARE

bästa medarbetare, i skrivande stund 
står påsken för dörren, dagarna blir 
längre och längre och vi går en ljusare 
tid till mötes.

Vårrustning och varvsbesök är på 
topp och en febril planering pågår både 
hos operativa och tekniska avdelning-
en. Numer är det ju inte ”bara” att gå 
på varv, det måste ju också vara upp-

handlat en-
ligt konstens 
alla regler, det-
ta gjorde att 
varvsplane-
ringen har fått 
ändrats ett an-
tal gånger. Upp-
handlingen av 
varvstjänster 

drog ur på tiden vilket har gjort det be-
svärligt för oss, vi får hoppas att detta 
är en engångsföreteelse och av övergå-
ende natur.

det har väl inte undgått någon att vi 
mitt i dessa bråda tider söker en ny 
operativ chef då Staffan eriksson kom-
mer att byta sida och sätta sig som be-
ställare av färjetrafik, Staffan kommer 
att ersätta karl-erik Hermansson som 
går i pension.

Vi tackar naturligtvis Staffan för 
hans insatser och önskar honom lycka 
till som kUND.

Staffan kommer att sluta redan den 
19 maj, och då får vi ett glapp i det 
operativa chefskapet, men vi har tänkt 
att försöka klara det med oss som är 
kvar. Dessutom kommer Camilla Cann-
mo, distiktchef Hönö, att hjälpa oss 
med de fakturor som Staffan attesterar 
idag. Per Westerholm på teknikavdel-
ningen hjälper till med uppföljningen av 
våra varvslistor, och sedan hoppas jag 
att alla stöttar den här övergången så 
att den blir så smidig som möjligt inn-
an vi har en ny chef på plats.

Själv kämpar jag vidare med ett antal 
projekt samtidigt som vi alla försöker 
få våra nybyggen och nyförvärv i trafik.

lev väl och kör försiktigt! 

Nya elektroniska skyltar rullas 
ut. Rederiingenjör Ralf Sass  
berättar om projektet.  
Foto Christiaan Dirksen.
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ANDeRS WeRNeR
ReDeRICHeF

”Färjan är naturligtvis 
jätteviktig för oss som 
bor på ön.” Staffan Eriksson

David Olby Sköld testar den nya  
databasen för tidtabellerna.  
Foto: Truls Persson
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Färjerederiets operative chef Staffan 
eriksson slutar på rederiet, men han 
lämnar inte vägfärjorna - som natio-
nell samordnare blir han trafikver-
kets beställare av färje- och isvägs-
verksamhet. 
Staffan mjukstartar i sin nya roll den 19 
maj och går in fullt ut på tjänsten den 
1 juni när den nuvarande samordnaren 
Karl-Erik Hermansson går i pension. Sjö-
vägen har intervjuat Staffan om hans tid i 
Färjerederiet och vad som väntar framöver. 

du slutar i Färjerederiet efter bara tre år, 
varför?
 
– Familjen är ett av skälen. När jag sökte 
jobbet i rederiet lovade jag Anders Wer-
ner att jag skulle flytta närmare rederi-
kontoret inom ett år. Men jag och min fru 
Monica underskattade problemen med att 
flytta en familj, våra två barn vill absolut 
inte flytta. De har flera organiserade fri-
tidsaktiviteter, bland annat ridning, gym-
pa och fotboll.
– När jag gick i femman skulle familjen 

flytta och då fick jag och min syster vara 
med och bestämma om det och det kän-
des bra. Jag ville ge mina barn samma 
möjlighet som jag fick.

Under din tid i rederiet har dC-organisatio-
nen införts, hur har det gått tycker du? 
– Bra på vissa håll, sämre på andra. Jag 
känner en viss frustration över att det går 
så sakta att genomföra förändringen. Det 
finns kritik, man vill se chefen oftare och 
tycker att avståndet har ökat till rederi-
kontoret. På vissa håll är motståndet rela-

”Upphandling-
en drog ur på 
tiden, vi får 
hoppas att 
detta är en  
engångsföre-
teelse.”

8

11

VI I REDERIET Om nöjda medarbetare
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STAFFAN 
eRIKSSON
Ålder: 51
Familj: Fru, två barn 12 och 
14, katt.
bor: Hudiksvall .
Fritidsintresse: Snicka på 
stugan.
Senast lästa bok: en ond 
liten handling av elizabeth 
George.
Senast sedda film: Five 
days (egentligen en serie) 
det ser jag på tV: Gärna 
deckare. 
det gjorde jag i går kväll: 
Slöade (jag är förkyld och 
iddes inte annat).
Om jag får en dag ledigt: 
Det har jag i dag, tagit en 
semesterdag. Jag ska åka 
och kolla på en ny (bättre 
begagnad) styrpulpet till 
min båt. 
Om jag får en vecka  
ledigt: Sommar = stugan, 
vinter = skidor, däremellan, 
då har jag problem.
motto: Ärlighet varar 
längst. 

VI I REDERIET Om nöjda medarbetare

Årets  
vassaste trycksak?
Okej, den kan naturligtvis inte mäta 
sig med Sjövägen eller ledens tidtabell! 
Men Färjerederiets årsrapport är ändå 
det viktigaste informationsmaterialet 
som vi tar fram under året, om man ser 
till rederiet som helhet. I dagarna har 
den anlänt – eller kommer att anlän-
da – till distrikten och rederikontoret. 
Redan i marsutgåvan av Sjövägen avslö-
jade ekonomichef Anders Nordqvist en 
sammanfattning av rederiets resultat 
efter bokslutet. Vi har en god ekonomi 
och vår omsättning har ökat.

Ekonomisk redovisning är ett sätt att 
berätta om vad vi gör under året – och 
hur vi lyckas. Och även om den finan-
siella ställningen har en huvudroll, så 
bidrar texter och bilder från året som 
gått med att ge liv och innehåll åt resul-
taträkning, nyckeltal och balansräk-
ning. Den ligger också till grund för 
annat informationsmaterial, till exem-
pel trycksaken ”Det här är Färjerederi-
et” och allmänt presentationsmaterial.

en nyhet för i år är att verksamheten 
beskrivs utifrån våra strategiska affärs-
mål: Nöjda kunder, Lönsamhet, Kompe-
tenta och engagerade medarbetare och 
Hållbarhet/miljö.

Årsrapporten publiceras även på web-
ben och ska även finnas som trycksak 
på varje färjeled. Dessutom distribueras 
150 årsrapporter till rederiets intressen-
ter, både inom Trafikverket och externt.

INGRID JARNRYD

TILLSvIDAREANSTÄLLDA 

MARS
Göran Danielsson 
befälhavare lin, Hamburgsundsleden

APRIl
Oliver von Semkov 
motorman/matros, Ljusteröleden

GRATTIS!

60 år
Dan Ekblom 
motorman/matros, Visingsöleden 
5 maj

Kåre Bovin 
befälhavare fri, Visingsöleden 
28 maj

50 år
Melker Skön 
distrikttekniker Orust 
9 maj

Lars-Ove norrhamn 
befälhavare fri, Gullmarsleden 
25 maj

tivt stort och organisationen motarbetas 
också aktivt.

Var det nödvändigt att införa en distriktor-
ganisation? 
– Ja, absolut, det är utvecklingen i sam-
hället, det finns ingen annan väg. Tidi-
gare hade vi ledchefer som var mer som 
förmän. De fanns på plats och fixade en 
massa, de delade ut kläder och hjälpte till 

att fylla i lönelap-
par, men det var 
inte ett chefs-
jobb. I DC-orga-
nisationen finns 
stor möjlighet för 
medarbetarna att 

utvecklas och målet är att alla tar större 
ansvar.
– Dessutom är vi skyldiga skattebetalarna 
att bli effektivare. Och det är ju det vik-
tigaste skälet till att förändra organisa-
tionen. Genom att medarbetarna är mer 
delaktiga i att driva verksamheten så blir 
engagemang och ansvarskänslan för hela 
verksamheten ännu större, och därmed 
blir vi också effektivare.
– Vi är också skyldiga att erbjuda medar-
betarna en möjlighet att utvecklas. Det 
står till och med i arbetsmiljölagen att 
arbetet ska ge tillfälle till utveckling och 
ny kunskap. Det uppnår vi genom att che-

fen inte går som en vaktmästare och ”cur-
lar” personalen. ”Kan själv!” säger vi ju 
som barn redan i treårsåldern.

Hur går arbetet vidare med dC-organisa-
tionen? 
– Vi satsar på chefsutveckling, dels i form 
av traditionell ledarutbildning och dels i 
projektet med tillämpad beteendeanalys 
tillsammans med forskaren Simon Elv-
näs. Just nu är tio distriktchefer med i 
projektet.

Vad är bra med beteendeanalys? 
– Fler saker, primärt är att cheferna får 
ett systematiskt arbetssätt och att de ser 
och bekräftar medarbetarna och ger åter-
koppling. Det hjälper också cheferna att 
strukturera sitt arbete och att vi får ett 
gemensamt arbetssätt i hela rederiet.

Har det gett de resultat som du förväntade 
dig? 
– Vi har inte gjort någon mätning än, men 
vi kan se att de som varit med en tid i pro-
jektet blir mindre stressade tack vare att 
de jobbar mer systematiskt och planerat. 
Chefen tar kommandot över sin vardag 
istället för att vardagliga omständigheter 
tar kommandot över chefen. En chef ska 
vara intresserad av detaljerna, men ska 
inte peta i detaljerna.

Hur ser du på ditt nya jobb som färjesam-
ordnare? 
– Det ska bli kul och utvecklande, men 
att vara beställare innebär också ett stort 
ansvar. Jag kommer att ha mycket mer 
kontakter både internt och externt, till 
exempel med kommuner, skärgårdsfören-
ingar och massmedier.  
– En stor utmaning blir att hålla isär rol-
lerna i relationen till Färjerederiet, Tra-
fikverket köper kapacitet och kvalitet och 
rederiet utför beställningen.

Kommer du att sakna Färjerederiet? 
– Ja, jag har trivts bra i rederiet och med 
arbetskamraterna och DC-gruppen. Och 
det finns en fin tradition med stor lojalitet 
mot resenärerna på färjelederna, färjan 
ska gå, helt enkelt. Vi har en hög tillgäng-
lighet och det är något fint att vara stolt 
över. 
– Och trots att jag tycker att det ska bli 
skönt att slippa personalansvar så vet jag 
att jag kommer att sakna det ganska snart, 
ungefär som att när man är till sjöss och 
längtar hem, så längtar man ut till sjöss 
när man väl kommer hem.  

TExT: ERIkA ANDERSSON
FOTO: TRUlS PERSSON

 Arbetet ska  
ge tillfälle till ut-
veckling”

I maj börjar Färjerederiets aktivi-
tetstävling - utmaningen är att gå 
Vättern runt, det vill säga 300 kilo-
meter mellan 7 maj och 15 juni. Alla 
medarbetare på Färjerederiet är 
välkomna att delta. 

Alla anmälda deltagare får ett 
startpaket med en stegräknare 
samt en inloggning till en person-
lig webbsida på tappa.se. Alla akti-
viteter räknas, för att nå målet 
i tid behöver man genomföra 
aktiviteter motsvarande 10 
000 steg per dag. Du skriver 
in dina dagliga steg och övriga 

anmäl dig till  
aktivitetstävlingen!

aktiviteter och webbsidan räknar 
sedan om alla aktiviteter till steg 
automatiskt.

På din personliga webbsida kan 
du följa dina och lagets framsteg 
efterhand som aktiviteterna läggs 
in. Här kan du också se hur det går 
för andra lag och individer som 
deltar i tävlingen.

Förutom att hälsan vinner på 
mera rörelse i vardagen finns det 
också chans till fina vinster under 
tävlingsperioden och vid målgång.

Anmäl dig senast 1 maj på: www.
tappa.se/rederiet .  
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 en ny version av ”Säkerhet ombord” dist-
ribueras i dagarna till samtliga distrikt. An-
slagen är i A3-format och självhäftande för 
den som vill. ”Säkerhet ombord” visar de 
vanligaste publika skyltarna ombord, och 
är således minsta gemensamma nämna-
re. Man kan och bör således skylta utöver 
detta, likaså kan man ha text på skyltarna 
utöver rederiets grundkrav om så önskas. 
Det som dock skall tas bort från färjorna är 
de eventuella skyltar som finns på snöpor-
tar och är skyltade ”emergency exit”, då en 
nödutgång inte får leda rakt ut i sjön.

Säkerhet ombord finns i två versioner, 
dels för fartyg utrustade med MeS (Marine 

 evacuation Systems), dels för fartyg med 
konventionella livflottar eller flytblock.

Den nya versionen av ”Säkerhet ombord” 
har tagits fram med hjälp av våra internre-
visorer Peter Sörensson och Johan Parrow 
som har läst regelverk och gjort studiebesök 
på andra passagerarrederier av varierande 
storlek.  

THOMAS ElWINGER

SJöLOggen UTKIKEN 

vD SOM bRINNER FÖR SJÖFART
  I senaste numret av Trafikverkets tid-

ning Godset intervjuas Pia Berglund som 
är ny vd för Sveriges Redareförening sedan 
den 1 februari i år. Pia Berglund har bland 
annat haft olika juristbefattningar på Sjö-
fartsverket och Transportstyrelsen. Hon 
säger i intervjun bland annat att redareför-
eningen ska bli mer öppen och engagera 
sig i debatten om framtidens satsningar på 
infrastruktur. Den nya vd:n säger sig brinna 
för sjöfarten efter att ha jobbat med tra-
fikslaget i stort 
sett i hela sitt 
yrkesliv.

Tidningen God-
set kan laddas 
ner i Trafikver-
kets webbutik 
som finns både 
på webben och 
på intranätet.  

Säkerhet ombord  
– nytt anslag till färjorna

   Färjerederiet deltog på Career 
Event på Sjöfartshögskolan i Kalmar 
den 2-3 april. Career Event är ett år-
ligen återkommande evenemang där 
sjöfartsnäring, branschfolk, arbets-
sökande och studenter möts. Rederi-
et representerades av Carl Cederlund, 
poolchef Öst, och Magnus Regnér, be-
fälhavare på Ekeröleden. 
– Intressent var stort, vi hade besöka-
re i vår monter hela tiden, båda dagar-
na. Vi fick frågor om allt möjligt, om 
arbetstider, scheman och befattningar 
och geografisk placering, säger Carl 
Cederlund.  

Österåkers kommun går in som delfinansiär av vägfärjetrafiken på Ljusteröleden. Foto:Kasper Dudzik

Career event i Kalmar Ljusterölyftet – samarbete  
ger utökad tidtabell

Magnus Regnér var en av rederiets representanter på Sjö-
fartshögskolans branschdagar i Kalmar. Foto: Carl Cederlund

16,4
miljoner kronor köpte rederiet 

diesel för årets första tre 
månader.

inte mycket sjöfart 
i nationella  
transportplanen

  I april offentliggjorde regeringen 
sin nationella transportplan för 2014-
2025, med Trafikverket som mottaga-
re. Planen innebär att 20 procent mer 
resurser läggs till infrastrukturområ-
det, jämfört med den förra planen.

Tyngdpunkten ligger på järnvägar. 
När det gäller nya investeringar ligger 
70 procent av resurserna på järnvägen 
och järnvägsunderhållet fördubblas.

Inom sjöfartsområdet aviseras öka-
de möjligheter till kommunal medfi-
nansiering av farleder eller annan sjö-
infrastruktur som är av betydelse för 
sjöfartens och hamnarnas utveckling. 
Något som möjligen kan öppna för ett 
stöd till färjeleder med kommunalt hu-
vudmannaskap.  

INGRID JARNRYD

nya regler för  
reseräkningar

  Nu gäller nya regler för hantering 
av reseräkningar i Trafikverket. Färje-
rederiet är undantagna en period, men 
rutinen kommer stegvis att införas 
även i rederiet.
Det nya är ett digitalt kvitto ska bifo-
gas när man registrerar sin reseräk-
ning i Heroma. Papperskopian skickas 
sedan till Personalcenter. kvitton kan 
skannas i kopiator eller med smart-
phone. De medarbetare som redan 
nu vill bifoga digitala kvitton kan göra 
det, prata med din chef för ett god-
kännande.

För medarbetare som inte har möjlig-
het att skanna gäller samma rutiner 
som tidigare, det vill säga:

• Skriv din reseräkning i Heroma Rese.
• Skriv ut reseräkningsdokument och 
häfta fast kvittot.
• Signera dokumenten och skicka dem 
till din chef för attest.
• Din chef attesterar i Heroma Rese 
efter att kvittot mottagits.
• Din chef attesterar reseräkningsdo-
kumentet och skickar det till Personal-
center.
• Du får ersättning via din lön när Per-
sonalcenter fått in attesterade doku-
mentet.  .

  ljusterölyftet – var 20:e minut! Ännu en 
gång går en kommun in och delfinansie-
rar en utökad tidtabell. Det är österåkers 
kommun som valt att göra gemensam sak 
med Trafikverket och gå in som delfinan-
siär av vägfärjetrafiken på ljusteröleden. 
Förhandlingarna har förts mellan kommu-
nens skärgårdshandläggare Thomas Törn-
ros, Trafikverkets färjesamordnare karl-erik 
Hermansson och rederiets distriktchef ellen 
Strandberg. kommunstyrelsen stöder upp-
lägget. Den nya tidtabellen testas från sep-

”Vem som kör till Gotland avgörs i maj 
Vilket rederi som vinner upphandling-
en av Gotlandstrafiken från 2017 ska 
presenteras den 15 maj. Sista dagen 
att lämna anbud var 11 november förra 
året. Trafikverket vill dock inte svara på 
om hur många anbud som har lämnats 
in eller om något alls har inkommit. 
Trafikverket har också en färdig rapport 
om möjligheten att driva Gotlandsfär-
jan i statlig regi, om de inkomna anbu-
den inte skulle leva upp till Trafikver-
kets krav. 
– Den rapporten kommer att bli offent-
lig den 15 maj tillsammans med upp-
handlingen av Gotlandstrafiken. Den 
pågår under sekretess och vi kan inte 
släppa rapporten utan att avslöja saker 
om upphandlingen, säger Ulrika Fran-
cke på Trafikverkets presstjänst.” 
Nynäshamns Posten 9 april

”Nya Holmöfärjan döms ut
Den nya Holmöfärjan, Capella, döms ut 
i en hemlig intern rapport av den tidiga-
re distriktschefen för färjerederiet. Slut-
satsen är att färjan är så dålig att den 
aldrig borde ha köpts. 
Capella ligger sedan köpet från finska 
företaget Finferries på varv i lysekil. För 
någon månad sedan gjorde en arbets-
grupp från Trafikverkets Färjerederi ett 
besök på varvet och fick då tillfälle att 
ingående studera fartyget. Rapporten 
som sammanställdes blev mycket kri-
tisk och huvudbudskapet blev: projektet 
bör avbrytas. 
Västerbottens-Kuriren 25 mars

Rederichef: ”Fullständigt fel” 
Hans Söderqvist, nautisk rådgivare vid 
Trafikverkets Färjerederi, var den som 
gjorde upp om köpet av Capella. Han 
försvarar affären och avfärdar kritiken i 
den hemliga rapporten. 
– De som står bakom skrivelsen har inte 
kompetens att besikta fartyg. Det har 
jag och min bedömning är att färjan är 
i ett skick som innebär att vi med en 
mindre säkerhetsanpassning och all-
män uppfräschning får en fullt använd-
bar färja på Holmöleden, säger Hans 
Söderqvist. 
Västerbottens-Kuriren 25 mars

tember 2014 och fram till maj 2015. 
– På leden är vi helt beredda inför att ge-
nomföra försöket. Det ska bli intressant att 
se hur våra resenärer tar emot den utökade 
servicenivån, säger ellen Strandberg.

Och det kommer förstås också att mätas, 
i särskild ordning. en enkät som genomförs 
före och efter försöket ska ge svar på hur de 
som bor på ljusterö ställer sig till en tätare 
tidtabell.

kommunal delfinansiering av färjetrafiken 
finns redan på Nordöleden.  

NU TESTAS SATURNUS
  Just nu pågår kajprov av VF352 Saturnus 

på varvet i Nystad, Finland. Testerna har 
gått bra, men har varit lite försenade, då en 
del system inte har varit färdiga i tid. enligt 
planerna ska det bli sjöprov i slutet av april, 
leverans i lysekil i juni och dop den 29 au-
gusti.  Foto: Fredrik Skeppstedt.  

rederiet rekryterar
  Rekryteringen av en ny operativ chef 

efter Staffan eriksson har redan inletts, 
rederiet annonserar bland annat på  
Trafikverkets webbplats, i Arbetsför-
medlingens platsbank och i Sjöfarts- 
tidningen. Sista ansökningsdag är den 
28 april.  
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PÅ FÄRJElEDEN Om nöjda kunder

David Olby-Sköld och Michael Lindqvist jobbar med gränssnittet för tidtabelldatabasen 
Foto Truls Persson

Ny tidtabelldatabas levererad
–elektronisk uppdatering till distrikten
E  fter flera års bekymmer med en 

specialutvecklad och föråldrad da-
tabas för färjeledernas tidtabeller, 
har vi fått en ny databas på plats.

Inte nog med att databasen nu kan 
kommunicera med andra system i ver-
ket – den kommer dessutom att bli han-
terbar i distrikten. Tanken med att lyfta 
uppdateringsmöjligheten och ansvaret till 
distrikten är, att uppnå en större flexibi-
litet och se till att rederiets IT-funktion 
inte blir en flaskhals. Först ut att testa 
gränssnittet för uppdatering av databasen 
är David Olby-Sköld, distrikt Södra Rosla-
gen. Nästa steg är att rulla ut ansvaret till 
övriga distrikt, via distriktchefen. 
– Databasen levererar indata till röststyrt 

talsvar, till Trafikverkets mobilanpassade 
informationstjänst och till Läget i trafi-
ken, som är viktiga informationskällor  
för resande, förklarar Michael Lindqvist,  
IT-strateg i rederiet. 
– Den gamla tidtabellen drogs med ett 
antal olösliga problem som fortplan-
tade sig i våra informationssystem. Det 
gick inte att lägga upp nya leder och 
det uppstod problem när det inträffade 
röda dagar på vanliga veckodagar. Dessa 
bekymmer har vi nu kommit tillrätta 
med, säger Michael Lindqvist.

däremot är det viktigt att komma ihåg, att 
en uppdatering i databasen inte automa-
tiskt innebär att de tryckta och pdf-publi-
cerade tidtabellerna uppdateras. Den som 

alla färjeleder med Trafikverket som 
beställare har fått eller kommer att få 
elektroniska informationsskyltar till fär-
jelägena. Skyltarna ska visa tid, tempe-
ratur och nästa avgång. Ett antal stan-
dardsbudskap till skyltarna tagits fram 
tillsammans med distriktcheferna. De 
kan läggas in i förväg för att visas omedel-
bart eller vid behov. Standardbudskapen 
är enkla och korta, och de kan anpassas 
till lokala förhållanden på färjelederna.

– Data till skyltarna hämtas från sam-
ma databas som vårt talsvar hämtar sina 
uppgifter ifrån. Genom att ha data på ett 
och samma ställe minimerar vi risken för 
fel, säger Ralf Sass, rederiingenjör.

Skyltarna styrs via en styrtjänst från 
företaget Infracontrol i Göteborg. 
– De har stor erfarenhet av trafikstyr-
ningssystem runt om i Sverige. Infracon-
trol hämtar data och skickar det till vår 
skylt, förklarar Ralf.

Medarbetare på färjelederna kan själva 
logga in på Infracontrols webbplats från 
till exempel färjan eller via mobiltelefon 

och på 
så sätt 
styra 
skyl-
ten och 
lägga in 
informa-

tion om vad som sker just nu på leden eller 
planerade driftsstopp senare i tiden.

På färjeleden finns ett 4G modem som 
även fungerar som trådlös router. Denna 
utrustning kommer även att användas för 
trafikräkningssystemet. I skylten sitter 
det en dator som styr skylten. 
– Modem och dator är av hög kvalitet och 
följer Trafikverkets krav för den miljö 
som skyltarna står i. De ska tåla väder och 
vind och kyla och värme.

Vaxholmsleden har elektroniska skyltar 
sedan cirka ett år. Vinöleden och Adelsö-
leden har också fått sina skyltar 
-Både skyltar och datortjänsten har fung-
erat ganska bra, men visst har det funnits 
lite barnsjukdomar, säger Ralf.

På Västkusten, bland annat på Hönöle-
den, har installationen av skyltarna dragit 
ut på tiden. 
– Dessvärre har leverantörerna inte kun-
nat leva upp till sina löften så vi är inte i 
mål där ännu.

För närvarande är ledinstallationer för 
ett antal färjeleder ute på anbudsräk-
ning, bland andra Gräsö, Furusund, Blidö, 
Ljusterö, Oxdjupet, Fårö, Bolmen, Ivö och 
Aspö. 
– Om vi inte stöter på något oväntat pro-
blem kommer resterande leder att skickas 
ut för anbud under andra halvåret 2014, 
säger Ralf Sass. 

 Information om 
vad som sker just 
nu på leden”

uppdaterar i databasen måste samti-
digt skicka en beställning om korrige-
ring till grafiskform@trafikverket.se 
– och berätta vad som ska ändras.  
– Tidtabelldatabasen kan ju exempel-
vis inte veta hur många trycksaker 
som ni behöver på färjeleden, säger 
Michael Lindqvist. 
Men förhoppningen är att när väl de 
nya rutinerna har satt sig, kan utveck-
lingen gå vidare mot att vi skapar 
dynamiska tidtabeller med databa-
sen som enda källa. Framåt, ett steg i 
taget. 

INGRID  JARNRYD
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PÅ FÄRJElEDEN Om nöjda kunder

Nya elektroniska skyltar 
på väg till Västkusten
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”Pling,  
åter framkomligt för trafik!”

rustning pågår

Capella på Fridhems varv. Hon har blästrats och målats i färjegult, nu återstår bland annat uppfräschning av passagerarutrymmena. Foto: Mikael Ingemarsson

nu är det dags att rulla ut möjligheten att 
få trafikinfo på sms direkt i mobilen! Ett 
servicekoncept som redan finns på några 
leder – men som nu får ett gemensamt 
upplägg. Det blir en och samma leveran-
tör av tjänsten.

Projektet har pågått under vintern. 
Det är Infracontrol, samma företag som 
levererar mjukvaran och överföringen av 
trafikinfo till våra digitala skyltar, som 
tagit fram rutinen för anmälan och sedan 
ser till att trafikinformationen levereras 
till de som anmält sig. Projektledare har 
Michael Lindqvist, rederiets IT-strateg, 
varit.

Så här går det till: du går in på ledens 
webbplats. Där finns en länk till ett for-
mulär där man fyller i sitt mobilnummer, 
och en säkerhetskod – och med ett knapp-
tryck är registreringen klar. Den som vill 

ha information från flera färjeleder får 
göra en registrering per led. Registre-
ringen kommer inte att gälla för all evig-
het. Varje sms kostar några öre och därför 
måste sändlistan revideras, troligen vart-
annat år.

Att sms önskas av resenärerna, vet vi. 
Olika lösning-
ar har diskute-
rats och på några 
leder, framförallt 

norröver, har trafikledningscentralerna 
ställt upp med servicen. Dock finns en 
risk att den möjligheten minskar, efter-
som centralerna har mycket annat för sig.

Information om sms-info kommer i 
våra tidtabeller (tryckta och pdf) samt på 
de fasta informationstavlorna. I dagarna 
har din distriktchef fått, eller kommer att 
få, korrektur. Så snart det är godkänt kan 
vi trycka och distribuera.

testpilot för tjänsten var Svanesundsle-
den. Bara någon timme efter att länkar-
na lagts ut hade 155 personer anmält sina 
mobiler – utan minsta ansats till mark-
nadsföring. Mattias Ström på Infracon-
trol var rejält imponerad av det trycket. 

Jaha, blir det här bra då? Det bestäm-
mer du. Om tjänsten ska hålla vad den 
lovar är det nödvändigt att du som tjänst-
gör ombord alltid anmäler avvikelser till 
trafikledningscentralen. Det är genom 
deras kanaler som informationen sedan 
går vidare till webbplatser och sms. Vad 
som händer i trafiken akut – och en prog-
nos när det förväntas vara avhjälpt – det 
kan bara du ordna. Du bidrar till att stär-
ka rederiets servicenivå! 

 INGRID JARNRYD

PLINGrederiets nyinköpta färja Capella ligger 
på Fridhems varv och där pågår ett inten-
sivt arbete för att hon ska bli klar för tra-
fik på Holmöleden under 2014.

– Det som ligger närmast i tid är att 
blästra och måla bildäck, säger Hans 
Söderkvist, tillförordnad distriktchef. 
Därefter ska passagerarsalongerna, bryg-

ga och maskinrum ställas i ordning. En 
särskild avpassad plats för personer som 
reser med rullstol byggs och det kommer 
finnas en salong för personer som reser 
med djur, vilket underlättar för allergiker.

I maj ska nuvarande färja, Helena Eli-
sabeth, in på varv och ersätts då med far-
tyget Sanna som lastbåt. Från den 10 maj 

gun ekholm, pensionär 
-enda möjligheten att ta sig ut till Adelsö är 
med båt, så färjan är naturligtvis jättevik-
tig för oss som bor på ön. Jag tror faktiskt 
den har många fördelar också, till exempel 
att den minskar risken för påhälsning av in-
brottstjuvar. 
– Färjetrafiken fungerar jättebra. Jag reser 
några gånger i veckan. Skulle gärna vilja 
kunna köra ombord lite snabbare och slippa 
stå och vänta i bilkön.

ENkÄT OcH FOTO: INGRID JARNRYD
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och hela augusti kommer det ett ersätt-
ningsfartyg som bara tar passagerare. 
Sanna kommer att stödja med transporter 
under sommaren. Planen är att Capella 
ska finnas på plats på Holmöleden efter 
sommaren. Under Capellas intrimnings-
tid finns Helena Elisabeth på plats för att 
assistera vid behov. 

KUnden Har Ordet  – Adelsöleden Sjövägen frågade: Hur ofta åker du  
på leden och vad tycker du om resan?

Karl-bertil ek, pensionär 
– Jag åker dagligen med färjan, ibland flera 
gånger om dagen. Antalet bilar har ökat hit 
ut. Det är inte ovanligt med förseningar och 
jag tänker att det skulle fungera bättre om 
man lastade färjan i god tid och inte vän-
tade till sista minuten med att öppna bom-
marna. 
– Färjetrafiken borde samordnas bättre 
med bussar och med annan kollektivtrafik. 
Det borde vara en avgång var tjugonde mi-
nut, dygnet runt. kan du ordna det?

mikael andersson, jobbar i hemtjänsten, 
ekerö kommun 
- Idag åker jag över till Adelsö för att be-
söka fyra personer och hjälpa dem på olika 
sätt. Vi har snäva scheman, det är fler ak-
törer inom hemtjänsten idag och jobbet kan 
vara stressigt ibland. Jag planerar min dag 
noga, därför att om jag missar en färja så 
blir hela dagen förskjuten. Så om jag skulle 
önska något så är det en tätare tidtabell. 
– Rent generellt tycker jag ändå att väg- 
färjan fungerar bra.

Svanesundsleden var testpilot för tjänsten. Foto: Kasper Dudzik. Illustration: Annica Gustafsson

”Du bidrar till 
servicenivån.”


