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Nä, utan det var Sikström och Mark-
lund som träffades i färjeläget i Avan 
och fick sig en liten pratstund i solske-
net.

S: Nå har du hunnit snöra i båten ännu? 
M: Nä den är osnörd. Jag måst hitta nå-
gerst å snöra ställningen över sommarn. 
S: Kan int du snöra den baki båthuset? 
He ha jag gjort. 
M: He verkar som otjänligt om det kom-
mer nån och snör bort den därifrån. 
S: Int är det nån som vill snöra nå hän-
na. He blir osnört. 
M: Nå jag har som annat att ta itu med 
först. Jag måst ju snöra i mandelpä-
ren i jorden så man har till surström-
mingen. Och så får man snöra undan 
skotern och skoteroverallen tills he blir 
dags igen. 
S: Vars snör du bort skotern? Va är de 
för schvammel? He går som fint och sitt 
på den och drick kaffe även sommartid. 
M: He är ju sant. Man sku kunna snöra 
skotern bortåt potatislandet så kan man 
sitta där och grunna och avnjuta växt-
lighetens återtåg. 
S: Jag brukar sitt på pistmaskin och 
drick mitt kaffe. He är som en uppcab-
bad skoter, int obra. 
M: Nä du he är int orätt. 
S: Sku du snör bort skoteroverallen å? 
Nä du den behåll jag allt på, så slipp 
man mygg och schweda. 
M: Int gör he nå med nalta myggbett, 
det brukar jag nyttja när jag far borti 
Mogen- 
logen på dans. 
S: Hur tänk du då? 
M: Jo har man då läge för att konverse-
ra med nåt behändigt fruntimmer där så 
kom he väl till pass. Ska du me hem och 
titt på mina myggbett, brukar jag säg. 
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torsten och bengt förbereder Saturnus dopkalas

Här kan en harr dras upp. Foto: Mostphotos.com
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Sjövägen önskar alla läsare en skön sommar!  
Vi ses i augusti igen!

S: Du har då knep, jag git int dans men 
jag brukar bju på en renklämmä och en 
öl. 
M: Jo he är ju int obra.  
S: Och så får man väl snöra sig ini älven 
och ta första sommardoppet, tänker jag.  
M: Ä dä int onödigt varmt i vattnä då? 
S: Man får offra sig. Men he måst ske 
varligt, man kan ju inte plask så förba-
jat ini älven så man skrämm bort fisken. 
För sommar, he jär nog ändå det bäs-
ta, å sitt bakom flötet i midnattssolens 
sken och dra opp en harr … 
M: Jo he är då int orätt. 

IngrId Jarnryd

Ordlista
Snöra                sätta ställa lägga 
Någerst            någonstans 
Hänna               här (där) 
Mandelpären  mandelpotatis 
Nalta                 lite 
Schvammel     dumheter 
Schweda          svärmar av små knott-
                           liknande insekter som  
                           bits så det svider 
Osnört,  
obra; 
orätt osv          motsats till snört,  
                           bra, rätt osv

16 SJövägen 
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

TILL VÄSTKUSTEN

bästa medarbetare, sommaren står 
för dörren och trafiken och resandet 
tilltar ordentligt vilket naturligtvis är 
oerhört viktigt för oss, då det är vårt 
levebröd. Vädret just nu, typiskt som-
marväder, ”ömsom vin ömsom vatten”

Vi har fortfarande brist på tonnage 
åtminstone över sommarmånaderna, 
vilket gör att vi helst inte vill ha någ-
ra fartyg på varv, för nu ska alla vara 
i produktion. Det ser lite bättre ut till 
hösten då Saturnus kan återställa lite 
av balansen.

Nu vet jag att ni alla vill hålla igång 
trafiken och inte alls ha fartygen lig-

gande och det 
visar ni med 
bravur. Sedan 
kan alltid sa-
ker hända, men 
vi får göra vad 
vi kan med ge-

mensamma medel för att det ska bli så 
bra som möjligt.

jag brukar också påminna om att 
sommarresenärer inte alltid är som 
våra dagliga pendlare, utan kan behöva 
lite mer hjälp och stöd. Det som är na-
turligt för oss kan vara både oförståe-
ligt och komplicerat för den som aldrig 
åkt färja. 

Själv räknar jag med att gå på se-
mester i andra halvan av juli så än är 
det några dagar kvar i selen och tur är 
det för arbetsuppgifter saknas inte. 

Inom kort reser jag till Landskrona 
för att vara med på RFI (request for 
information) angående Ventrafiken. 
Vad som kommer ut av det står ännu 
skrivet i stjärnorna, men visst låter det 
spännande. Därefter fortsätter jag till 
Göteborg för att diskutera Hjuviksvä-
gen, (Göteborg Torslanda området) 
och möjligheterna till avlastning med 
hjälp av båttrafik.

Vill nu passa på tillfället att önska 
Er alla en riktigt skön sommar, ta hand 
om varandra.

Lev väl och kör försiktigt! 

Anwar och Xena kontrollerar 
biljetter på Ekeröleden.  
Foto: Ingrid Jarnryd
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ANDERS wERNER
REDERICHEF

”det funkar oftast bra, 
nackdelen är om något 
går sönder och vi måste 
hämta reservdelar, då 
kan det ta många tim-
mar”

Saturnus resa 
Mikael Wiman vägtrafikledare  
på Trafik Stockholm.

9

Nu är Saturnus snart framme vid sin 
slutdestination, gullmarsleden där 
hon ska tjänstgöra, men först väntar 
dop den 29 augusti. just nu ligger 
hon vid kaj i Lysekil.

Saturnus anlände svenskt vatten den 21 
maj. Under sin resa från varvet i Finland 
på väg mot Stockholms reparationsvarv, 
på Beckholmen i Stockholm, gjorde hon 
en avstickare till Vaxholm. Där gjorde 
den nya färjan några piruetter och häl-
sades välkommen av medarbetare från 
rederikontoret och Vaxholmsleden.

På Beckholmen torrsattes Saturnus 
för bland annat däck- och bottenmål-
ning. Efter torrsättningen påbörjades 
resan mot Lysekil den 4 juni. Det första 
fordonet som rullade ombord var en finsk 

husbil från ett färjeläge vid Beckholmen. 
Den förliga rampen lastades på i Friham-
nen och sedan gick färden vidare runt 
kusten mot Lysekil.

Saturnus anlände till Lysekil den 7 juni, 
där den förliga rampen monterades. Hon 
beräknas vara klar för leverans, då farty-
get överlämnas från varvet till rederiet, 
runt midsommar.

– Det känns bra, men också lite tomt, 
att Saturnus nu är klar. Bygget har gått 
enligt planerna och alla prov har gått bra, 
säger Fredrik Skeppstedt, rederiingenjör 
och projektledare för bygget av Saturnus,

Fredagen den 29 augusti blir det högtid-
ligt dop av Saturnus vid Anderssons kaj i 
Lysekil. Programmet börjar klockan 13:30 
med dopcermonin. Därefter blir det glada 

tal och Saturnusbandet Allsångsbandet 
underhåller med sång och musik. Allmän-
heten välkomnas att besöka färjan och 
gå på guidad rundvandring ombord och 
att besöka bryggan och maskinrummet. 
Och så bjuds det på dopfika så långt lagret 
räcker. Efter dopet ska Saturnus påbörja 
sin tjänstgöring på Gullmarsleden.  

”Vi får göra 
vad vi kan med 
gemensamma 
medel”

6

9

Fakta  Saturnus

Saturnus är 100 meter lång och 18 meter 
bred och har en maxlast på 600 ton. Farty-
get har utrymme för 80 bilar och 297 pas-
sagerare. Maxfart är 11 knop. Unikt för Sa-
turnus är att hon har tre filer som anpassats 
särskilt för tunga transporter.

VÅra aFFÄrEr lönsamhet
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VÅra aFFÄrEr lönsamhet

nu seglar Braheborg

VÅra aFFÄrEr lönsamhet

Saturnus i dockan på Stockholms reparationsvarv, på Beckholmen. 
Foto: Christiaan Dirksen

Propelleraggregat av märke 
Rolls-Royce.

Rampen lossas i Frihamnen. Den lastades på igen före avfärden 
till Lysekil. Foto: Fredrik Skeppstedt.

Besättning på resan, från vänster ses Per Teiner och Magnus Jonasson som 
var befälhavare under transporten och till höger Antti Vikainen, varvets  
projektledare för bygget av Saturnus. Foto: Fredrik Skeppstedt.

Saturnus med färdigmålat däck. Foto: Fredrik Skeppstedt

efter en väl genomförd operativ kontroll 
med scenariot “brand i elrummet” så har 
351 Braheborg nu fått sina certifikat från 
Transportstyrelsen.

Slutbesiktningen av Braheborg genom-
fördes på plats i Gränna den 7 juni. Och 
därefter kunde hon omedelbart sättas i 
trafik. Till att börja med förstärker hon 
under rusningstid, för att steg för steg 
överta trafikuppgiften på Visingsöleden.

Braheborgs döptes i januari i år, men 
trafikstarten har dröjt och rederiet har 
fått många frågor om varför det dröjt. 
– Braheborg överlämnandes från var-
vet till rederiet i mitten av februari och 
då började vi sammanställa all dokumen-
tation, inklusive beprövade rutiner och 
larmlistor, för att få de erforderliga till-
stånden från Transportstyrelsen, säger 
distriktchef Jonny Ödeen.

i fallet braheborg handlade det också om 
att tillämpa ett för svenska förhållanden 
relativt oprövat regelverk, i form av en före-
skrift från 2002, baserat på EU-direktiv. 
– Regelverket har i Sverige använts 

Klara papper! Slutbesiktningen gick bra och Has-
se Wetterlind, befälhavare på Visingsöleden, vi-
sar upp Braheborgs certifikat. Distriktchef Jonny 
Ödeen till vänster. Foto: Fredrik Skeppstedt

endast vid ett tidigare tillfälle för nybygg-
da vägfärjor, nämligen för fartyget Ura-
niborg som trafikerar Ven i Öresund. 
Kombinationen vägfärja med bildäck och 
trafikering utomskärs (s.k. D-område) har 
ställt nya krav när det gäller att få fram 
slutliga certifikat, säger Fredrik Almlöv, 
rederiets tekniske chef  

Efter slutbesiktningen av Braheborg kunde hon sättas i trafik omedelbart. Nu kommer hon steg för steg 
överta trafikeringen på Visingsöleden. Foto: Fredrik Skeppstedt

Hur förbereds dopet av  
Saturnus, Gustav Flygt? 

du arbetar med evenemang, vad är dina 
arbetsuppgifter?

– Jag arbetar med planering och genom-
förande av Trafikverket externa aktiviteter 
såsom konferenser, invigningar, färjedop, 
mässor och liknande.

Hur lång tid tar det att arrangera ett  
fartygsdop?
– Det går åt många personer för att få till 
ett bra evenemang. Vi jobbar tätt med kom-
munen på den berörda orten för att mark-
nadsföra evenemanget. Artister och talare 
uppträder och vi har en eventbyrå som tar 
hand om teknik och tält och riggar på fär-
jans däck.
– Vi började med planeringen i början av 
2014 då vi kunde vara säkra på när färjan 
skulle vara klar så vi kunde bestämma ett 
datum för dopet.

Är det något särskilt med fartygsdop?
– Det är absolut en större utmaning. Väder 
och vind och att försöka beräkna hur många 
besökare som kommer till dopet
– Vi involverar hela personalen som får age-
ra guider och värdar för sin färja under da-
gen, en mycket viktig del i arbetet inför 
dopdagen. Många besökare är så klart in-
tresserade av brygga och maskin och dit har 
allmänheten inte annars tillträde, så arbetet 
med säkerhet är en viktig del under hela pla-
neringen. I och med att personalen möter 
allmänheten ges ett ypperligt tillfälle att be-
rätta om Färjerederiets verksamhet, vilket vi 
vill ta vara på. 

Vad gör man om det spöregnar på dopdagen?
– Vi planerar för alla typer av väder och kom-
mer att ha ett tak över scenen, tält där kaf-
fe serveras samt ytterligare tält. Dessutom 
finns mindre ytor inne i färjan där besökar-
na kan ta skydd om det regnar. Men så klart 
hoppas vi på strålande solsken och många 
besökare under dopdagen av Saturnus!
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VErKET OCH VI Trafikverksrelaterat

Något oväntat har hänt. Ett motorha-
veri, en olycka eller något annat som gör 
att bilköerna i färjeläget och på anslu-
tande vägar växer. Det är då besättningen 
kontaktar Trafikcentralen, TC. Men vad 
händer sedan, när TC tagit emot infor-
mationen? Sjövägen hälsade på hos Trafik 
Stockholm, som är en av 
Trafikverkets trafikcen-
traler, för att få veta mer 
om verksamheten.

De uppgifter TC främst 
vill få från färjeleden är 
vad som har hänt och 
prognos för hur länge störningen kan 
pågå.

– Det är jättebra om vi även får veta 
orsaken till störningen. Det under-

Färjan står – larmet går
Mikael Wiman är en av vägtrafikledarna på Trafik Stockholm. Han arbetar i tolvtimmarspass och hans främsta arbetsuppgift är att förse trafikanterna med kor-
rekt och uppdaterad information om framkomligheten på vägar och färjeleder. Foto: Erika Andersson

lättar för oss när vi ska gå ut med 
informationen, säger Sesse Sahin, pro-
duktionsledare på Trafik Stockholm.

– Generellt fungerar det väldigt bra i 
vår kontakt med Färjerederiet. Ni är bra 
på att informera om händelser och hör av 
er när trafiken fungerar normalt igen.

När besättningen ringer 
in om en störning på fär-
jeleden skapar vägtra-
fikledaren som tar emot 
samtalet en händelse i 
systemet NTS, nationellt 

trafikledningsstöd, som är ett övergripan-
de system, med många undersystem.

– Beroende på händelse så talar syste-
met om för oss vad vi ska göra, det finns 

färdiga mallar i NTS. Från att vi tagit emot 
informationen tills den finns tillgänglig 
i tar det max fem minuter. Våra främsta 
kanaler är Trafikverkets webbplats, Läget 
i trafiken, Trafiken.nu, sms-utskick samt 
radio, Sveriges Radio och Mix Megapol. 
Radion är en 
viktig infor-
mationskanal 
och vi ringer 
alltid dem för 
att säkerställa 
att informatio-
nen nått fram, 
säger Sesse 
Sahin.

– Informa-
tionen når 

förstås även SOS Alarm, polis och 
räddningstjänst samt TMC, Traf-
fic Message Channel, som går ut till 
GPS-navigatorer.

De som vägtrafikledare som arbe-
tar på Trafik Stockholm har olika 
yrkesbakgrund.

– Vi har kolleger som kommer 
från räddningstjänsten och polisen, 
men vi har även några som tidiga-
re arbetat i Färjerederiet, vi vill ha 
kompetenser från flera verksamhe-
ter. Men viktiga egenskaper är för-
stås stresstålighet och förmåga att 
prioritera när det händer många 
saker på en gång, säger Sesse Sahin.

trafikverket har ytterligare en aktör 
som arbetar med trafikinformation, 
regional operativ ledning, som leder 
och övervakar trafiken på statliga 
vägar och järnvägar. Regional ope-
rativ ledning hjälper TC att sprida 
trafikslagsövergripande trafikin-
formation för att resenärer och tra-
fikanter ska kunna planera sin resa 
på bästa sätt. Det är TC som skö-
ter kontakten med regional opera-
tiv ledning om det skulle behövas. 

I Stockholm finns regional ope-
rativ ledning i runda huset nära 
Centralstationen och här arbetar 
trafikinformationsledare och regio-
nala operativa ledare samt tågle-
dare. Trafikinformationsledarna 
kan vid behov skicka ut information 
om störningar på väg, järnväg och 
färjeleder direkt till media. På så 
sätt hoppas Trafikverket nå de som 
till exempel kan ta en annan väg 
eller vänta med sin resa.

Vid större händelser, till exempel 
olyckor, kan rederiet även behöva 
gå ut med pressmeddelande för att 
berätta vad som hänt. Färjerederiets 
kommunikationschef Ingrid Jarn-
ryd poängterar vikten av att besätt-
ningen informerar TLC – annars 
kommer inte informationen ut.

– Om besättningen inte meddelar 
trafikstörning till TLC, vilket hände 
vid ett tillfälle härom året, så inne-
bär det att ingen på rederikontoret 
eller i presstjänsten får veta någon-
ting om vad som hänt – och inte hel-
ler kan skicka ut pressmeddelande 
om händelsen.

ErIKa andErSSOn

 Det är jättebra 
om vi även får veta
orsaken”

Sesse Sahlin

Fakta  Trafikcentraler

n Trafikverkets fyra trafikcen-
traler finns i Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Gävle.
n Trafik Stockholm är Trafikver-
kets och Stockholm stads gemen-
samma vägtrafikledningscentral 
som övervakar och leder trafiken 
på det statliga vägnätet i Stock-
holm, Mälardalen och på Gotland 
samt prioriterade kommunala ga-
tor i Stockholm. Hanterar dessut-
om felanmälningar kring gator, torg 
och parker i Stockholms stad.

APRIL
Christian Skantzé, befälhavare fri, visingsöleden

MAJ
Brian Karlman, befälhavare fri, gräsöleden
niklas Edentun, befälhavare lin,  
Pool norra Bohuslän
Magnus Gislason, befälhavare fri, vinöleden 

JUNI 
Stefan Lavén, befälhavare fri, visingsöleden

Lars Arlock, befälhavare fri, visingsöleden
Urban Blom, motorman/matros, vinöleden
Per Olofsson, motorman/matros, nordöleden
Christian Hansson, befälhavare lin, Kornhallsleden

JULI 
Göran Tegelstam, motorman/matros, Pool öst

SEPTEMBER
Leif Håkansson, befälhavare fri, visingsöleden

TILLSVIDArEANSTÄLLDA 

PeNSiONärer
31 juli
Kent Lidbeck,  
befälhavare fri, Svanesundsleden 
Bengt-Åke Johansson,  
befälhavare lin, Högsätersleden 
Tom Milltegh, befälhavare lin, Malöleden 

31 augusti
Wimar Emanuelsson, reparatör, Fridhems varv 
Jan Holmgren Befälhavare fri, vinöleden 

30 september
Lars ruuth, befälhavare fri, gräsöleden

GrATTIS! 
60 år
10 juni
Al Sundin, befälhavare fri, vinöleden 

10 juli 
Kjell Eriksson, distriktchef Jämtland 
 
12 juli
Urban Viklund, befälhavare lin, Hemsöleden 

50 år
8 augusti 
Mikael Ström, motorman/matros, gräsöleden 

3 september
Per-Anders Grek, befälhavare lin,  
Bolmsöleden 
Peter Hansen,  
befälhavare fri, Pool östRummet där vägtrafikledarna på Trafik Stockholm arbetar. Foto: Erika Andersson
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godkänd säkerhetsorganisation för den 
nationella passagerartrafiken. De krav på 
egenkontroll och systemtillsyn som idag 
har tillkommit anses av många vara en 
vidareutveckling av de krav som ställs på 
underhållssystem i ISM 
koden.

EU medlemskapet har 
medfört att olika EU-
direktiv gällande införan-
det av nya regelverk har 
tillkommit. Till exempel 
har passagerarfartygsdirektivet medfört 
att vi fått nya fartområden och nya krav 
på hur passagerarfartyg ska vara kon-
struerade och utrustade. 

en av orsakerna till att gemensamma EU-
regler införs är att det ska vara lättare 
att flytta fartyg mellan länderna i Euro-
pa. Dock finns det fortfarande många 
särkrav när ett fartyg ska flaggas in till 
Sverige. Vi har retroaktiva krav på ska-
destabilitet för vissa äldre passagerarfar-
tyg vilket många andra länder inte har i 
samma utsträckning. Ett annat område är 
arbetsmiljön där de svenska reglerna ofta 
skiljer sig mot andra länder. Därutöver 
tillkommer olika tolkningar av hur reg-
lerna ska tillämpas.

Under 2000-talet infördes mer omfat-
tande regler med högre krav på hur fartyg 
ska konstrueras och hur byggprocessen 
ska kontrolleras. Kraven på fartygs stabi-

PÅ FÄrJELEdEn Om nöjda kunder

ida Leviner 
brevbärare, Kumla 

ekeröledens nya biljettsystem är nu 
etablerat och de elektroniska biljet-
terna är ett faktum och den 1 januari 
infördes en kontroll av biljettsystemet. 
Den som inte löst biljett i automa-
ter, via sms eller internet, kan enkelt 
registreras via avläsare. Två av våra 
kontrollanter är Anwar Hussain och 
Xena Keyrouz.
– Jag kan enkelt få information om 
vilka registringsnummer som inte har 
betalat, säger Anwar. 
– Informationen kommer i min mobil-
telefon och jag identifierar registre-
ringsnummer och fordon och går fram 
till dem och frågar hur det ligger till. 

Ingen blir ju glad av att drabbas av 
en straffavgift, men samtidigt är det 
många som har förståelse för att syste-
met måste följas upp.

Vad är orsaken till att man inte har 
köpte biljett före resan?
– Det är många olika orsaker, säger 
Xena. Jag har inte sett informationen 
säger en del – trots att skyltarna i fär-
jelägena är flera meter höga. Andra 
hävdar att det borde vara likadant som 
det var förr, eftersom det var bekvä-
mare. En del vill ge oss pengar. Men 
det avböjer vi såklart, säger Xena.  

Kontrollanter. Anwar Hussain och Xena Keyrouz arbetar på Ekeröleden. Foto: Ingrid Jarnryd

Fredrik Almlöv

KUNdeN  
Har Ordet 
– Vinöleden

Sjövägen frågade: Hur ofta åker du  
på leden och vad tycker du om resan?

Lasse jakobsson 
pensionär Vinön 

anwar och Xena  
kollar biljetter

Olle gerdtman, 
kör skogsmaskin, 
Vingåker

-Jag har bott på Vinön sedan 1992. Tidigare 
pendlade jag till jobbet i Örebro, då tog jag för-
sta färjan klockan 05.40 varje vardag. Perioden 
med förtur, 1 juni-15 augusti, är för kort, det 
kommer turister långt in i september så den 
borde vara åtminstone 1 maj-30 september.

-Jag kör skogsmaskin och är här för andra da-
gen denna omgång. Förra våren arbetade jag i 
två månader på Vinön och jag ska hit och köra 
i höst också. Det funkar oftast bra, nackdelen 
är om något går sönder och vi måste hämta re-
servdelar, då kan det ta många timmar om vi 
har otur.

-Det varierar hur ofta jag åker, jag är en av tre 
brevbärare som turas om att köra den här turen. 
Det är ganska rogivande att åka med färjan och 
jag passar på att göra eftersändningsarbete un-
der resan. Ibland brukar jag äta lunch på Vinön, 
i gamla skolan.

TExT OCH FOTO: ErIKa andErSSOn

Nu stundar hektiska tider för alla fartygs-
ägare. Det är många saker som ska ord-
nas inför den kommande sommarsäsong-
en. Även vi som har fritidsbåt känner av 
tidspressen. Det gäller att hinna med allt 
innan båten ska i sjön. För min egen del 
har jag påbörjat slipningen av ruffluckor-
na och hoppas få dessa färdiga innan sjö-
sättningen.

tiden går fort och nästa år har jag job-
bat 20 år i fartygsbranschen. Till största 
delen har jag jobbat med fartygsbesikt-
ningar och ofta har det förekommit dis-
kussioner om våra föreskrifter och andra 
regler. De myndigheter som utformar 
regelverken har haft fokus på att höja 
säkerheten. Regelkraven har skärpts och 
fler regler har tillkommit. Ibland har det 
framförts kritik om att regelverken är 
snåriga och för omfattande. Önskemål har 
funnits om införandet av ett enklare och 
mer användarvänligt regelverk. Ofta har 
det framförts att funktionskrav borde till-
lämpas i betydligt större utsträckning än 
vad som idag förekommer.

De senaste decennierna så har säker-
hetskraven för skärgårdstrafiken höjts. På 
nittiotalet utökades till exempel kraven 
på livräddningsutrustningen vilket bland 
annat medförde att flytredskapen ersat-
tes med livflottar. Den internationella 
ISM koden infördes också och det förde 
med sig att vi i Sverige även fick krav på 

Våra regler  
-kommer kraven att fortsätta höjas?

litetsegenskaper och fribordsförhållanden 
utökades också med bland annat retroakti-
va krav på fartygs stabilitet i skadat skick.

Ett problem som ibland har förekom-
mit är att det befintliga regelverket inte är 

anpassat för alla fartygs-
typer. Exempelvis grun-
dar sig ofta detaljkraven i 
att fartygen är byggda av 
stål eller likvärdigt mate-
rial. På 1990-talet byggdes 
det relativt många passa-

gerarfartyg av trä. Det var också vanligt 
att gamla träfartyg restaurerades och cer-
tifierades för passagerartrafik. Ofta var 
det då en utmaning att hitta ekvivalen-
ta lösningar som myndigheterna kunde 
acceptera.

just nu håller myndigheterna på att se 
över det nationella regelverket för våra 
fartyg. En grundprincip som lyfts fram 
är att regelverket ska syfta till att främja 
tillgängligheten samtidigt som hänsyns-
målen säkerhet, miljö och hälsa också är 
viktiga. En annan grundprincip är att reg-
lerna ska bli enklare. Alla förutsättningar 
finns att vi nu får ett förbättrat och mer 
användarvänligt regelverk. Det ska bli 
spännande att se hur regelverket kommer 
att utvecklas de kommande decennierna.

FrEdrIK aLMLÖV 
Färjerederiet och styrelseledamot i Skärgårdsredarna

Fredrik Almlöv, teknisk chef, är styrelseledamot i Skärgårs-
redarna. Här är den krönika han skrev i föreningens tidning 
Skärgårdsredaren.

 En annan grund-
princip är att regler-
na ska bli enklare.”
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SJöLOggen UTKIKEN 

  Det blev Destination Gotland AB som 
fick uppdraget att bedriva färjetrafik till och 
från Gotland. Uppdraget gäller från den 1 fe-
bruari 2017 och tio år framåt.

Inför upphandlingen hade Trafikverket 
som mål att skapa en trafik med god kvali-
tet och som är miljömässigt och ekonomiskt 
hållbar. Trafiken ska ligga i linje med de 
transportpolitiska målen, bidra till Gotlands 
utveckling och ge en tillfredsställande trans-
portförsörjning för passagerare och gods. 
Samtliga upphandlingskrav har uppfyllts och 
kontraktsbeloppet uppgår till 498 miljoner 

kronor per år i fastpris.
– Upphandlingen har skett i konkurrens 

där tre anbud inkom. Statens kostnader för 
det nya avtalet beräknas bli samma som 
det nuvarande avtalet omräknat till samma 
prisnivå samtidigt som operatören nu tar en 
större bränslerisk, säger Trafikverkets gene-
raldirektör Gunnar Malm.

Destination Gotlands trafiklösning base-
ras på tre fartyg, varav ett nybyggt fartyg 
konstruerat för att använda LNG (flytande 
naturgas) som bränsle för fartygets fram-
drivning.  

rederichefen 
önskar trevlig 
sommar 

”Se upp för vägfärjans linor i vattnet! 
Sommartid kan det bli trångt i farleder-
na när färjor och fritidsbåtar ska samsas. 
För att undvika olyckor i leder som trafi-
keras av linfärja uppmanas båtförare till 
försiktighet. Passera inte en linfärja un-
der färd och håll avståndet till dess att 
varningsljusen är släckta.” 
Båtliv 10 juni

”Premiärturen är avklarad – nu går nya 
färjan till Visingsö 
Det har dragit ut på tiden. Men nu är den 
nya Visingsöfärjan Braheborg slutbesik-
tigad och klar att tas i trafik. Premiärtu-
ren gick på söndagsförmiddagen. 
– Vi har haft press på oss från olika håll, 
så det känns som att en stor sten har fal-
lit, säger Jonny Ödeén, distriktschef på 
Trafikverket Färjerederiet, till Jnytt.” 
Jnytt.se 8 juni

”Här kämpar Holmöfärjan i kuling 
I dag rådde klass 1-varning på Norra 
Kvarken, och vågorna sprutade över ka-
jen när dagens enda tur till Holmön gick. 
Lena Berglund filmade hur färjan lade till 
och avgick från kajen i Byviken på för-
middagen. Vågorna sprutar över piren, 
och det var vissa svårigheter att lägga 
till men till sist lyckades man och kunde 
släppa av och ta ombord passagerare. 
– Vi är glada för att Helena Elisabeth 
(den ordinarie färjan) är tillbaka från var-
vet så att det gick en färja idag, säger 
Lena Berglund.” 
SVT Västerbottensnytt 26 maj

”Strul i färjetrafiken – ta det lugnt 
Går färjan som den ska? Den uppgiften 
kan nu bil- och bussburna öbor få direkt i 
mobilen. Nu kan den som reser med Tra-
fikverkets färjor få information om stör-
ningar direkt i sin mobiltelefon. Det är 
bara att registrera mobilnumret via den 
aktuella färjeledens webbsida. 
– I genomsnitt är åtta av tio resande är 
nöjda med sin färja. Det beror till stor del 
på att trafiken är pålitlig. Nu kan rederiet 
erbjuda bättre information om en stör-
ning ändå skulle uppstå, säger Anders 
werner, chef för Färjerederiet. ” 
Göteborgs-Posten 21 maj

  Rederichef Anders werner medverkar under 
Almedalsveckan. Han kommer att tala på ett 
seminarium den 3 juli under rubriken ”Vägfär-
jorna utvecklar hållbar sjöfart”. Seminariet ingår 
i Maritim Mötesplats som arrangeras av Sjö-
fartsforum 30 juni-3 juli. Anders werner kom-
mer bland annat ta upp hur rederiet utvecklat 
ett tydligt miljöfokus genom utbildning, attityd-
påverkan och tekniska lösningar.

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland 
i över fyrtio år. Genom åren har Almedalen ut-
vecklats till att bli Sveriges största politiska mö-
tesplats.

Sjöfartsforum är en intresseorganisation som 
arbetar för att öka kunskapen om den maritima 
näringen och dess aktörer.  
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Destination Gotland vann kampen om den gotländska färjetrafiken. Foto: Destination Gotland

gula färjor i almedalen

  För att undvika olyckor i leder som 
trafikeras av linfärja har Färjerederiet 
skickat ut ett pressmeddelande med 
råd till båtförare.

Bakgrunden är att det varje som-
mar inträffar incidenter när fritidsbå-
tar kör för nära vägfärjor. 
– Dessbättre har det hittills inte blivit 
några allvarligare personskador, men 
riskerna för skador är stora både för 
människor och fritidsbåtar, säger 
Thomas Elwinger, säkerhetsansvarig 
i rederiet.

Pressmeddelandet finns på Trafik-
verkets webbplats.  

avtalet om  
gotlandstrafiken klart

Väl godkänt betyg 
i iSM-revisionen

  Årets ISM revision i rederiet gick 
bra. Transportsstyrelsens inspektör 
tog upp en enda brist och det totala 
omdömet var: ”Färjerederiet har bra 
koll på sina saker med ett välskött sys-
tem”.

Thomas Elwinger, säkerhetsansva-
rig i rederiet är nöjd med resultatet. 
– Nu bibehåller vi nivån, så blir det 
lättare framöver.  

Programmet för Maritim Mötesplats finns på 
Sjöfartsforums webbplats: 
http://maritimeforum.se/

901
samtal som gällde vägfärjor 

kom in till Trafikverkets  
kundtjänst under maj  

månad.

  På intranätet finns nu en film där 
rederichef Anders werner önskar alla 
medarbetare en trevlig sommar. Fil-
men är knappt tre minuter, du hittar 
även filmen på denna adress.  

http://intranat.trafikverket.local/Ak-
tuellt/VO-puffar/Farjerederiet/2014/
Farjerederiet-v23-14/

  När Trafikverket genomför en re-
senärsdag den 19 september kommer 
färjelederna Aspöleden, Ivöleden och 
Visingsöleden att vara med.

Resenärsdagen har genomförts tidi-
gare och då på järnvägsstationer och 
resecentrum runt om i landet. Denna 
gång kommer alltså även tre färjeleder 
och tre rastplatser i region syd i att 
få besök. Tanken är att Trafikverkets 
medarbetare ska möta resenärer och 
hjälpa till med trafikinformation, ge 
service och vara synliga och tillgängli-
ga för resenärerna, samt att observera 
och samla in förbättringsförslag.  

tre färjeleder med 
på trafikverkets 
resenärsdag

ETT ExTrA SLAG FÖr SMS
  Röduppleden hade tidigare ett annat 

system för information om trafikstörningar 
via sms. Därför na informerades via gatu-
pratare så att de inte skulle missa att de be-
hövde göra en ny registrering i det nya sms-
systemet.  

Har du rätt signatur  
i e-posten?

  I Trafikverkets grafiska profil framgår hur 
våra e-postsignaturer ska se ut. Ett gemen-
samt och professionellt utseende förstärker 
Trafikverkets varumärke  och e-postsignatu-
ren är vårt digitala visitkort i kontakten med 
medborgare och kunder. Bilder eller symbo-
ler, till exempel vår logotyp, är inte tillåtna 
i signaturen, bland annat för att den typen 
av e-post riskerar att sorteras bort i vissa 
brandväggar eftersom filen kan tolkas som 
ett spam eller virus.

På Trafikverkets intranät kan 
du läsa hur du ändrar din e-
postsignatur:Intranätet > Stöd 
och verktyg > It och telefoni > It 
> Din e-post > E-postsignatur   

@

JUpITEr JUNIOr

  Barn på Ljusterö förskola var på studiebe-
sök på Jupiter på Ljusteröleden. Efter besöket 
ombord tillverkade barnen denna fina modell 
av Jupiter.  
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Varning för vägfärjans linor!
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Forskningsprojektet ”Vattenvägen 365” 
finansieras av Sjöfartsverket och har 
som mål att slå fast om vattenburen kol-

lektivtrafik i stor skala 
är en möjlig eller omöj-
lig väg att gå. Enligt 
Karl Garme finns det 
fem förutsättningar för 
kapacitetsökningen.

Förutsättningarna för 
vattenburen kollektiv-
trafik ökar:

om det vattenburna 
systemet integreras med landinfrastruk-
turen (fysiskt och genom betalsystemet).

om vintertrafiken kan hanteras och 
om frekvensen är hög.

om av- och påstigning går snabbt, 
om farkosterna är ändamålsenliga, 

energieffektiva och produceras effektivt, 
om man planerar för vattenburen kol-

lektivtrafik nu och inte bygger bort möj-
ligheterna. 

Forskarna poängterar att många 
andra kustnära städer i Sverige och 
utomlands skulle kunna ha samma nytta 
av använda sig mer av vattenvägarna i 
kollektivtrafiken.  

VErKET OCH VI Trafikverksrelaterat

År 2012 gav regeringen Trafikverket upp-
draget att se över hela den svenska trafi-
kens förmåga. En sak som då kom fram 
var att det fanns luckor i kunskapen om 
hur man får till kollektivtrafik på vatten. 
Så här skrev Trafikverkets utredare: ”Pas-
sagerartrafik på vattenvägar inom befolk-
ningstäta kustområden kan bidra till att 
avlasta en hårt ansträngd infrastruktur 
på land.”

Färjerederiet är en viktig aktör på mark-
naden för kollektivtrafik till sjöss. Men 
det finns förstås många fler. I själva verket 
är sjöfartsområdet en ganska vildvuxen 
samling av offentliga och privata orga-
nisationer. Man finns på samma mark-
nad. Men man har olika roller och inte så 
mycket kontakt med varandra. Den som 

fick det spännande uppdraget att få till ett 
gemensamt projekt, var Einar Tufvesson, 
strateg i Trafikverket. Arbetsgruppen fick 
namnet Kollektivtrafik på vatten – eller 
kort och gott Koll på vatten.

– Först och främst vill vi öka den gene-
rella kunskapsnivån om kollektivtrafik på 

vatten, 
genom 
att hitta 
varandra 
och få 
till kun-
skaps-

utbyte och dialog. Jag tror att goda idéer 
och generella hinder kan åtgärdas om 
människor från olika håll börjar se vad 
man har gemensamt och hur den här 
branschen och transportsystemet kan 

utvecklas. Här är erfarenheter från Färje-
rederiet viktiga, säger Einar.

Koll på vatten har dels en nationell grup-
pering, där rederiet också medverkar, 
samt två regionala, en i Göteborg och en 
i Stockholm. I Göteborg medverkar Tra-
fikverket Samhälle, Västra Götalandsre-
gionen, Västtrafik, Göteborgs stad och 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 
I Stockholm är det Trafikverket Sam-
hälle, Trafikförvaltningen, SLL Tillväxt 
miljö och regionplanering, Länsstyrelsen, 
Stockholms stad, Stockholms hamnar och 
Kommunförbundet i länet.

Den nationella gruppen består förutom 
rederiet också av Trafikverket Samhälle, 
Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Trafi-
kanalys och Samtrafiken. Grupperna har 

träffas några gånger under tre år och 
informerat varandra om hur man job-
bar med frågor kring kollektivtrafik på 
vatten och hur den sjöburna kollektiv-
trafiken kan utvecklas och finansieras. 
Man har också haft besök av forskare 
och politiker. 

Koll på vatten kommer att avslutas i 
december 2014, med resultatet att det 
förhoppningsvis kan bli enklare för sjö-
fartsaktörer, att komma i kontakt med 
varandra. 
– Det blir en rapport förstås, som det 
brukar bli i arbetsgrupper, där vi för-
söker sammanfatta de frågeställning-
ar vi bearbetat. Jag tror att en del fokus 
kommer att läggas kring att vi behö-
ver bli bättre i planeringsskedena – inte 
minst inom Trafikverkets organisation. 
Vi behöver ett bättre samarbete mel-
lan Samhälle och Färjerederiet – och 
där behöver rederiet också vara offen-
siva och ta initiativ! En annan sak som 
jag också tror är central är hur sjöfar-
ten kan avlasta i storstadsområden, t ex 
med cykelfärjor, säger Einar Tufvesson. 
– Jag tror också att frågor om hastig-
het, bemanning och liknande, fordrar 
en tydlig dialog med Transportstyrel-
sen. Även här har vi bra ingångar via 
Färjerederiet, menar Einar.

det finns kunskaper och erfarenheter i 
Färjerederiet, som inte riktigt kommer 
Trafikverket till nytta, när det hand-
lar om planeringsarbete på kortare och 
längre sikt. Det har kommit fram under 
Koll på vatten och det vill Einar att vi 
gemensamt gör något åt: 
– Färjerederiets roll-möjligheter-idé-
er måste beskrivas tydligare inom 
Trafikverket. Dels handlar det om att 
utveckla bättre lösningar. Dels att också 
identifiera behov av ökad forskning. Det 
måste vi finna former för efter Koll på 
vatten. Jag tror också att vi måste hitta 
mer ”verkstad” – man kan till exempel 
testa ett trafikupplägg till sjöss under en 
kortare period, exempelvis. i samband 
med större byggen som Slussen, för att 
ha med i kommande beslutsunderlag 
föreslår Einar Tufvesson.  

IngrId Jarnryd

Framtidens  
vattenvägar
Forskare vid KtH har studerat hur 
Stockholms vattenburna kollektivtra-
fik skulle kunna se ut i framtiden. De 
har bland annat titta på 
om fler kollektivresor på 
vattnet kan sänka belast-
ningen på landbaserad 
kollektivtrafik och om 
det går att öka resorna på 
vatten utan en större mil-
jöbelastning som följd. 
Och det är möjligt menar 
forskarna.
 
Kapacitetsbristen i kollektivtrafiken i 
Stockholm kostar det svenska samhället 
6,3 miljarder kronor årligen enligt siff-
ror från myndigheten Trafikanalys. För 
de tre största städerna i Sverige landar 
samma summa på 11,5 miljarder kronor.

– I projektet ställer vi frågorna om 
vattenvägen kan tillföra kapacitet till 
kollektivtrafiken, jämna ut belastningen 
på landinfrastrukturen och öka tillgäng-
ligheten utan att öka miljöbelastningen. 
Svaret så här långt är att det går, säger 
Karl Garme forskare vid Institutionen 
för farkost och flygteknik på KTH

Så här kan en ny pendelbåt se ut enligt några KTH-studenter som skissat på en farkost.  
Foto: Linnea Våglund och Karin Bodin, KTH.

-Riktigt spännande 
att ta del av Färjere-
deriets sjöfartskun-
skaper i arbetet med 
Koll på vatten, säger 
Trafikverkets strateg 
Einar Tufvesson.

Trafikverket vill bli bättre på sjöfart:

”Koll på vatten”  
ökar kunskapen
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 vi ställer frågor-
na om vattenvägen 
kan tillföra kapaci-
tet till kollektivtrafi-
ken”

 sjöfartsområdet 
är en ganska vild-
vuxen samling ”
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nya tag i nKI-mätningen 2014

Anna Bengtsson, 
Markör, delade  
ut NKI-enkäter på 
Håkanstaleden, 
på självaste na-
tionaldagen.  
Foto: Markör

Hur brukar då Färjerederiet stå sig, i tra-
fikverket som helhet? 
– Mycket bra! 2013 hade Trafikverket en 
kundnöjdhet på 65 procent, Färjerederi-
ets bidrag till detta resultat var 79 pro-
cent nöjda kunder! Med så pass många 
nöjda kunder lyfter rederiet självklart 
Trafikverkets totala nöjdhetsbetyg. Ni ser 
till att Trafikverkets varumärke stärks. 
Våra medborgare och vårt näringsliv får 

en positivare bild av Tra-
fikverket tack vare ert 
goda arbete! berömmer 
David.

Undersökningsföre-
taget Markör gör i år för 
första gången mätningen 

för rederiets räkning. 
– Vi har förberett oss noga för uppdraget, 
som utförs av vår egen personal. En per-
son per färjeled sköter insamlingen. Vi 
har scheman och varierar utdelandet var-
dag/helg och tidpunkt på dygnet. Ambi-
tionen är att hinna samla in enkäterna på 
plats, eller så kan de läggas på närmaste 
postlåda, svarsporto finns på enkätens 
baksida, säger Markörs undersökningsle-
dare Niklas Carlsson.

Markörs ambition är att öka svarsfrek-
vensen, jämfört med tidigare år. 

– Jag tror att det var krångligare förra 
året, med ett separat svarskuvert. Det är 
borta nu och det underlättar även bear-
betningen för oss, säger Niklas Carlsson.

Nå, resultatet då. Kommer vi kunna lita  
på det? 
– I alla undersökningar diskuterar man 
förutom resultat, även metod. Varenda 
metod kan ifrågasättas. Vi vet av erfaren-
het att om man genomför mätningar på 
samma sätt vid upprepade tillfällen för att 
följa resultatet över tid, så visar resultaten 
även om verktygen är stabila. Rederiets 
NKI-mätningar de senaste fyra åren visar 
på mycket god stabilitet över tid.

Fakta från enkäterna kodas in och bear-
betas i statistiska datorprogram. 
– Vi känner oss stolta över att få samar-
beta med Färjerederiet. Vi har i många år 
mätt för dåvarande Vägverket och Ban-
verket. Extra kul är det för mig som tidi-
gare satt på beställarsidan och handla-
de upp undersökningar. Det hjälper mig 
att förstå vad kunden behöver hjälp med, 
säger Niklas Carlsson.  

IngrId Jarnryd

– Det är genom kundunder-
sökningar som vi får ett kvitto 
på hur vi ligger till, i medbor-
garnas ögon, säger mark-
nadsanalytiker David Gold-
berg, Trafikverket.

Årets mätning av nöjda kunder (NKI, 
Nöjd Kund Index) pågår på färjelederna. 
I år får vi hjälp av David Goldberg, mark-
nadsanalytiker i Trafikverket och Markör, 
ett undersökningsföretag som funnits i 25 
år och specialiserat sig på mätningar i of-
fentlig förvaltning.

Det genomförs kundundersökningar 
inom alla Trafikverkets verksamhetsom-
råden. – NKI är en viktig 
del i Trafikverkets upp-
följning av hur kunderna 
uppfattar oss. Vi strävar 
hela tiden efter att leve-
rera rätt saker till mark-
naden. Analyser från 
undersökningar hjälper till att utveck-
la och styra rätt när vi missar målet – 
det gäller alla delar i verket, säger David 
Goldberg.

Utställningen Vatten handlar om livets molekyl 
– vattnet. Utställningen utforskar och diskuterar 
jordens och mänsklighetens relation till vatten. 
Foto: Sergey Strelkov

Människan och vattnet
Två utställningar i sommar

Vatten är förstås väldigt bra att köra båtar på, men framförallt 
är det en källa till liv. På två av Sveriges museer pågår nu ut-
ställningar som handlar om vatten och hav i olika aspekter.
På Sjöfartsmuseet akvariet i Göteborg pågår utställningen ”Hav av min-
nen: i rörelse” och den tar med besökarna in i minnenas värld bland gal-
jonsfigurer och böljande hav. Utställningen är ett projekt i samarbete med 
Frieder weiss som kallar sig ”konstingenjör” och Chalmers tekniska hög-
skola.

Med hjälp av infrarött ljus och kameror kan besökarna få uppleva  
hur det blåser upp till storm. Galjonsfigurerna minner om förlista  
fartyg i fyren Måsekärs röda sken. Utställningen öppnade 19 juni  
och pågår till 28 september.

På Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm  
visas utställningen ”Vatten” som handlar om  
vatten i alla dess former. Utställningen består  
av tre delar: Vatten och liv, Vatten och människan  
och Vattnet och samhället. I de olika delarna berörs bland annat vattnets 
fysik och kemi, vattnets roll i kulturen samt vattnet som resurs och hur 
mycket vatten vi förbrukar – det är stor skillnad mellan olika länder.  
Utställningen ”Vatten” visas 20 maj - 17 augusti 2014.  

Besökarna får uppleva stormar med hjälp 
av infrarött ljus och kameror.  

Foto: Frieder Weiss

PÅ FÄrJELEdEn Om nöjda kunder

 En person per 
färjeled sköter in-
samlingen. ”


