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A: Hej Alfred, här kommer du i dä vackra 
sommervärt.
B: Ja, vecken sommer vi har haft. Solsken o 
hedde varenda da. O makrillen kom han mä.
A: Har du vart ude?
B: Ja jag va mä Nicklas e natt mä garna i juni. 
Ve feck 25 låder mä grann makrill. 
A: Ja ”vårmakrillen” ä allt goast. Förresten du 
läste la förra numret av ”Sjövägen”, om Dag-
ny och Karl-Erik.
B: Ja dä va änna sorgligt detta mä Dagny An-
dersson. Hon gick allt bort alldeles för tidigt.
A: Ja oh va vi saknar Dagny här på västkus-
ten. Ett stort tomrum, men också ett ljust 
minne efter en förnämlig medarbetare och 
vän.
B: Ja, jag läste att Karl-Erik har gått i pen-
sion. Det blir tomt efter han mä. Men vi får 
hoppas att han kommer upp i hytten när han 
åker mä våra färjer näste gång.
A: Ja Karl-Erik har alltid vart trevligt o roligt 
att träffa. En fantastisk go färje-gobbe.
B: Jag höller mä däg fullständigt. Nu får vi 
bara hoppas att det kommer goa o bra ersät-
tare etter Dagny o Karl-Erik.
A: Jag hörde på P1 lördagsintervju tidigare. 
Sveriges Radios chef Eva Hamilton feck frå-
gan varför hon ska avgå och hon svarade un-
gefär så här. ”Jag har suttit som chef länge 
nog, nu behövs en nya krafter som kan dri-
va sin linje och förändringar, det behövs nytt 
blod och nya idéer. 
B: Ja dä ä la gott o väl mä nya idéer. Men en 
kan ju fråga säg varför alla nya chefer måste 
omorganisera och ändra allting. Ä inget bra 
som deras företrädare har gjort?
A: Nu låter vi änna som två gamla gobba. 
Som bara vell dra klocka tillbaka. Som tycker 
att allting va bättre förr.
B: Ja men en får la va lite kritisk mä, dä ä la 
tillåtet? Vår senaste omorganisation inom 
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motorbyte - ett lagarbete med stor precision

Makrillen (Scomber scombrus) kan bli 30-60 centimeter lång och väga upp till 3 kg. Makrillen saknar sim-
blåsa och kan därför dyka obehindrat. Den är en omtyckt matfisk och fiskas i Sverige främst på västkusten. 
Makrill är Bohusläns landskapsfisk. Foto: Mostphotos.com
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Hallå! SJÖvägen är Färjerederiets interntidning!  
Ta med dig ditt eget exemplar av SJÖvägen hem 
och läs! 

August och Alfred tjötar vidare om allt mellan himmel och jord

rederiet har la inte vart helt lyckad.
A: Nej dä legger allt nöt i det du säger. Vi får 
la hoppas att det tillträder nya krafter som 
rättar te dä som deras företrädare missat.
B: Ja en kan ju inte påstå att färjera har de 
problem som tågena har. Färjeras punktlig-
het ä ju nästan 100 procent. Till skillnad från 
SJ.
A: Ja en sak ä säker, det är många i rederiet 
som gör ett fantastiskt jobb var enda dag.
B: Ja många gör ett fantastiskt jobb i det tys-
ta. Har du haft semester förresten?

A: Dä blir sen semester i år. Ve ska te Åland 
e vecka o passa på att åka färja mä våra kol-
leger på ostkusten.
B: Dä verkar trevligt. Dä ä aldrig fel o hälsa 
på kollegerna o utbyta erfarenheter. Du får la 
passa på o fråga va de tycker om de nya in-
formationstavlorna.
A: Dä ska jag försöka komma ihåg.  Ha det 
gôtt!. Hej då. 

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

INNEHÅLL

PÅ SKANSSUNDSLEDEN

Bästa medarbetare, en historisk som-
mar i fråga om väder övergår nu i höst, 
hoppas nu verkligen att Ni fått åtnjuta 
någon ledighet även om jag vet att ni 
har jobbat väldigt mycket.

För egen del har det naturligtvis varit 
en hel del jobb med tanke på att vi inte 
har haft någon operativ chef. Vi har ju 
också haft ett övertagande av en fär-
ja under högsommaren, men jag mås-
te verkligen lyfta på hatten för er ute 
i verksamheten som tagit ert ansvar 
och sett till att verksamheten fungerat 
klanderfritt under hela sommaren.

nu känns det som om vi är tillbaka ”på 
spåret” Margus Pöldma blev väldigt 
snabbt varm i kläderna och Peter Jans-
son som började veckan efter likaså, vi 
börjar känna oss fulltaliga.

Tillsammans med Vaxholms stad 
och Statens Fastighetsverk har vi teck-

nat avtal om en 
ny färjeled mel-
lan Vaxholm 
och Vaxholms 
Kastell. Linfär-
jan Dagny kom-
mer att byggas 
om till eldrift 

och anpassas för Kastellet. Om allt går 
som det ska kommer att köra igång i 
maj 2015.

Utbildning eco-ship på kastellet drar 
nu igång på allvar med upphandlingar 
och ombyggnation för att kunna vara 
igång efter sommaren 2015.

Ett annat projekt som vi dragit igång 
handlar om infrastrukturen kring Öck-
erö där vi tillsammans med många 
intressenter funderar på att kunna 
avlasta färjetrafiken med rena direkt-
transporter för passagerare till och 
från Göteborg.

Vi ser fram emot en tuff men spän-
nande höst och vinter.

Lev väl och kör försiktigt! 

Anders Eriksson, distrikttekniker 
på distrikt Hönö. Foto Erika Andersson
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”Skulle vi vara med  
så skulle vi vara med  
för att vinna.”

Vinnarskallar

Matros Kyra Jarmin på vägfärjan 
”Cape Henlopen”. Foto: Ingrid Jarnryd
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tre envisa män, ett vad och en 
drivande vice lagledare. det var re-
ceptet för att gå segrande ur rederi-
ets aktivitetstävling ”Vättern runt”. 
Skanssundsleden sopade hem den 
individuella tävlingen, lagtävlingen 
och på så sätt blev distrikt norra 
Östersjön även bästa avdelning. 

När inbjudan till aktivitetstävlingen kom 
blev det intern vadslagning i vaktstugan 
på Skanssundsleden:

-Vinner vi ska vi åka till Spanien till-
sammans. Och vi sa till varandra att det 
var allt eller inget. Skulle vi vara med 
skulle det vara för att vinna, annars är 
det ingen mening att delta. Vi vann förra 
gången också, berättar Anders Ring som 
vann den individuella tävlingen.

I laget på Skanssundsleden, ”Lag 
Distrikt A”, ingick förutom Anders Ring 

även lagledaren Per-Arne Persson och 
Martin Ovin.

-Martin var väldigt drivande, han 
skickade sms hela tiden om hur många 
steg han kommit upp i och då måste jag 
förstås ut och gå igen, säger Anders.

Anders Ring lånande grannarnas hund, 
cockerspanieln Bertie, och sedan dess vill 

inte Bertie gå 
ut med Anders 
mer.

-Vi var ute i 
skogen i fyra 

timmar och när jag skulle hämta honom 
nästa gång så låg han i sin korg och mor-
rade åt mig.

Lagkamraterna ömsom peppade ömsom 
triggade varandra. Anders Ring var ute 
och gick fyra timmar varannan dag med 
en ryggsäck på tio kilo.

-Men det blev för tungt, efter ett tag 

gick jag ner till tre kilos packning, det gav 
också ganska bra poäng. Och några gång-
er cyklade jag 10 mil.

När stegen blev för få och andra lag såg 
ut att komma i kapp så fick det bli situps 
och armhävningar för lagkamraterna. 
Och när Martin Ovin reste till USA i slu-
tet av tävlingsperioden gick han på flyg-
platserna när det blev väntetider vid mel-
lanlandningarna.

-Jag gick på flygplanet också, jag fick 
ihop 34000 steg den resan. Mina barn bad 
mig sluta: ”Pappa måste du gå hela tiden?” 
säger Martin.

inte bara martins barn förundrade sig 
över tävlingsdeltagarnas beteende, några 
campare på Skansholmens camping vid 
färjeläget på Mörkösidan tittade förvånat 
när besättningen i styrhytten joggade på 
stället.

-De härmade oss ibland. Men det gav 

”Vi ser fram 
emot en tuff 
men spännan-
de höst och 
vinter”

10
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VI I REDERIET Om nöjda medarbetare

 Vi sa att det var 
allt eller inget”

Två tredjedelar av ”Lag Distrikt A”, Anders Ring och Martin Ovin. 
I laget ingick även Per-Arne Persson. Foto: Erika Andersson
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OMBORD Maritimt

– Färjerederiets nuvarande avvikelse-
system fungerar inte tillfredställande. 
Transportstyrelsen har vid flera tillfäl-
len påpekat detta och kräver att rederiet 
gör något åt problemet. Genom undersök-
ningen ville Färjerederiet få hjälp att ta 
reda på varför avvikelserna inte åtgärdas 
inom utsatt tid och hur avvikelsesystemet 
skulle kunna förbättras, säger Magnus 
Gislason.

Rederiets önskemål var att Magnus 
även skulle ta fram förslag till en ny pro-
cess för avvikelserapporteringen, samt 
komma med förbättringsförslag. I sitt 
arbete har Magnus främst använt sig av 
gällande regelverk, såsom ISM-koden 
samt Färjerederiets egna Safety Mana-
gement System(SMS). Dessutom har han 
intervjuat sju av rederiets distriktschefer 
om deras syn på avvikelsehanteringen.

– I undersökningen identifierade jag 
en rad olika brister som gör att avvikel-
sesystemet inte fungerar tillfredsställan-
de, det handlar bland annat om att förslag 
registreras som avvikelser och det gör 

Varför åtgärdas  
inte rederiets  
avvikelse i tid?

att systemet blir mer tungrott genom att 
fokus på det som faktiskt är en avvikelse 
försvinner. 
– Andra orsaker kan vara att kunska-
pen om ISM är i vissa fall för låg och att 
beskrivningen av vad som är ett tillbud är 
otydligt skrivet, säger Magnus Gislason.

magnus tar också upp vikten av respons 
från DP i sin undersökning. Om uppfölj-
ning och sammanställning av avvikel-
ser från DP (Designated Person, rederiets 

ISM-ansva-
rig) uteblir 
kan medar-
betarna få 
den känslan 
att ingenting 
händer med 

deras rapport och på så sätt tappa motiva-
tionen till att upprätthålla systemet.

En avvikelse ska åtgärdas inom sex 
månader. När undersökningen gjordes i 
januari 2014 hade 128 avvikelser passerat 
tidsramen.

Magnus intervjuade sju av rederiets 
distriktchefer om hur de arbetar med 
avvikelser i sina distrikt, vem som skriver 
dem och hur de återrapporteras. Distrikt-
chefernas har en likartad syn på vad som 
är en avvikelse/tillbud:  
”En avvikelse är inte ett uttryck för miss-
nöje eller felanmälan utan det handlar ju 
om att hitta, förebygga och eliminera ris-
ker och se till att det har fungerat.”

”…om något är trasigt så är det ju inte 
en avvikelse enligt mig, då ska man lägga 

bra poäng, man blir svettig och ibland 
luktade det omklädningsrum i styrhyt-
ten, säger Martin.

Snart ska segern firas med en resa till 
Torrevieja i Spanien, lite söder om Ali-
cante. Men har tävlingen fått dem att träna 
även efteråt? Nja, det är det väl lite si och så 
med erkänner Anders och Martin.

-Det blir väl lite stötvis, jag ska åka 
skidor i mars och det behöver jag träna 
inför, säger Anders.

-Jag gick ner fem kilo under tävlingen, 
sedan var jag på kryssning och då gick 
jag upp sju kilo. Så nu minskar jag på 
mina matportioner. Det blir en kraftiga-
re lunch och soppa på kvällen. Vi lagar 
alltid mat tillsammans här på leden.  

en felanmälan och gärna se sig själv som 
problemlösaren. Det ska vara ett syste-
matiskt problem som har med drift och 
arbetsmiljö att göra.” 

”Att vänta på en ambulans känns inte 
som en avvikelse, men att avgå med tros-
sen på pollaren däremot skulle jag se som 
en avvikelse.” 

när det gäller hur distrikten återrappor-
terar en stängd avvikelse blev svaren lite 
mer varierande.

”Sen har jag ju haft avvikelser som har 
legat längre än sex månader och då skall 
det ju egentligen lyftas ett steg i syste-
met och det vet jag inte. Jag har inte sett 
att det har fungerat, det kan ju vara något 
jobba med.”

”För det första försöker jag lösa proble-
met sedan stänger jag den avvikelsen. Vi 
sitter inte och samlar på avvikelser utan 
gör endast den direkta åtgärden. Några 
rutiner finns inte.” 

magnus frågade även distriktcheferna om 
de trodde att anonymitet skulle ha någon 
inverkan på viljan att anmäla avvikelser. 
Några ansåg att det skulle öka motivatio-
nen:

”Ja dom är ju rädda att dom skall bli 
hängda. Jag tror det skulle hjälpa att 
anmälaren skulle förbli anonym i syste-
met utåt.”

”Jag har märkt att en del befälhavare 
kanske känner att de inte vill tala om vad 
de har gjort för då får de f-n för det. Det 
ser ju jag att det måste arbetas med, att 
det är en avvikelse och inte något man 
blir hängd för.”

Andra synpunkter som kom fram var 
att arbetet med avvikelser kan vara tids-
krävande. 
”Det kan ta en minut att lägga en avvikel-
se men en heldag att åtgärda den.”

När distriktcheferna själva fick ge för-
slag på förbättringar kom önskemål om 
att få en definition på vad en avvikelse är. 
Ett annat var att arbeta mer övergripan-
de för rederiet, att distriktchefer och DP 
arbetar tillsammans med avvikelser, lik-
nade en workshop.

– En svårighet som också framkom i 
intervjuerna var att något inträffat och 
inte rapporteras överhuvudtaget. Det blir 
svårt för en DC när de får reda på hän-
delsen i efterhand och ingen vet vem som 
gjort vad.  

ERIKA ANDERSSON

Mycket allVarlig sjöolycka, 
en olycka soM innebär:
• Fartyg har försvunnit.
• En eller flera människor har avlidit.
• Allvarlig skada har uppkommit på miljön. 

allVarlig sjöolycka:
• En olycka som inte utgör en sådan olycka som 
anges i 1 och där händelser såsom brand, explo-
sion, kollision, grundstötning, skada på grund av 
hårt väder eller is, eller inträffad eller misstänkt 
skada på fartygets skrov, innebär:
• Fartyget inte är i sådant skick att det uppfyller 
gällande säkerhetskrav, och detta innebär fara 
för att fartyget eller personer ombord skadas, 
eller det utgör ett oskäligt hot mot miljön.
• Skada har uppkommit i miljön.
• Fartyget har råkat ut för ett haveri som med-
fört behov av bogsering eller assistans från land. 

annan sjöolycka:
• en mindre olycka som inte utgör en sådan 
olycka som anges i 1 eller 2
• Tillbud till sjöss: en händelse eller en serie av 
händelser som inte utgör en sådan olycka som 
anges i 1-3, men där händelserna har utsatt el-
ler, om de inte åtgärdats, skulle ha kunnat utsät-
ta fartyget, personer ombord eller utanför farty-
get, eller miljön för fara.
• Inställda turer, haveri som inte har påverkat 
säkerhet, ambulans, väder etc. och förslag bör 
flyttas till en skild avdelning. 

Den som skriver en avvikelse skall vara delaktig i 
den tills den stängs. Detta för att få påtryckning-
ar underifrån och att medarbetarna på så sätt 
får se resultatet på ett mer direkt sätt och blir 
delaktiga i förbättringsarbetet istället för att se 
sig enbart som rapportörer. 
Om en avvikelse inte blir åtgärdad skall det kom-
ma en påminnelse redan efter 30 dagar, till DP, 
ansvarig chef och rapportör för att frågan inte 
skall glömmas bort. 
För att förbättra inrapporteringen av avvikel-

ser bör man avidentifiera rapportören utåt. 
Denna information är endast användbar för 
närmaste chef och rederiets ledning i utred-
ningssyfte.

Källa: ”varför avvikelserapporter inte åtgärdadas i 
tid” av Magnus gislason 
examensarbete för Sjökapten (YH)-examen,  
Utbildningsprogrammet för sjöfart 
Yrkeshögskolan novia Åbo

Så kan avvikelSeSyStemet  
förändraS,  
magnuS giSlaSonS förSlag 
avvikelse skall skrivas i  
dessa fall:

Vad är det som gör att Färjerederiets avvikelser inte alltid åtgärdas i tid?  
Magnus gislason, befälhavare på Vinöleden, har undersökt vad det kan bero 
på. Undersökningen är hans examensarbete i utbildningen till sjökapten.

 Vad som är ett 
tillbud är otydligt 
skrivet”

Exjobb. Magnus Gislason har under-
sökt hur rederiets avvikelsesystem 
fungerar. Foto: Erika Andersson

AKTiviTETSTävLiNGEN  
”väTTERN RUNT”
Anders Ring, Skanssundsleden, vann den 
individuella tävlingen med ett stegsnitt på 
46 229 steg. Distrikt Norra Östersjön tog 
även hem segern i lagtävlingen med ”Lag  
Distrikt A” samt avdelningstävlingen.
112 personer och 27 lag klarade av utma-
ningen tid - genom att ha ett stegsnitt på 
10 000 steg per dag eller mer - och hann 
fram till målet i tid. Stegsnittet per dag var 
9 548 steg.

Totalt tog Färjerederiet 80 006 891 steg  
under tävlingen, vilket motsvarar 60 005  
kilometer eller 1,5 varv runt jorden.
Tävlingen pågick 7 maj-15 juni.

de 10 mest registrerade aktiviteterna var:
1 cykling måttligt tempo 
2 cykling intensivt tempo 
3 Promenad bära mindre än 10 kg 
4 cykling lätt tempo 
5 Jogga måttligt tempo 
6 Gym – vikter intensivt tempo 
7 Promenad normalt tempo 
8 Sit-ups måttligt tempo 
9 cirkelträning måttligt tempo 
10 Jogga intensivt tempo 

resultat individuella tävlingen
1 Anders Ring, Skanssundsleden, 46 229 steg 
2 Andreas Larsson, Nordöleden, 38 673 steg 
3 Karl Larsson, Lyrleden, 38 557 steg 
4 Martin Ovin, Skanssundsleden, 37 879 steg 
5 Mikael Ingemansson, rederikontoret, 35 578 
steg 
6 Per-Åke Krantz, Visingsöleden, 35 553 steg 
7 Per-Arne Persson, Skanssundsleden, 31 052 
steg 
8 Pernilla Tollesson, Lyrleden, 30 686 steg 
9 Morgan Simonsson, Nordöleden, 30 239 
steg 
10 Magnus Regnér, Ekeröleden, 27 117 steg
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VI I REDERIET Om nöjda medarbetare

motorbyte efter
30 000 timmar
det är förmiddag den 19 augusti, på Väst-
kusten har skön sommarvärme plötsligt er-
satts av ett passerande regnområde. Anders 
Eriksson, distriktstekniker på Hönöleden, och 
kollegerna Gunnar Forsman, Anders Nykvist 
och Pontus Abrahamsson ska just inleda ar-
betet med att byta motorer på färjan Marie. 
Under tiden arbetet pågår ligger Marie vid 
kaj bredvid Pinans färjeläge och trafiken upp-
rätthålls av de andra vägfärjorna Ada, Beda 
och Göta.

– Vi brukar byta/ renovera motorerna när 
de har gått 30 000 timmar, det brukar mot-
svara ungefär 5-6 år,  dessa motorer var nya 
2008 och har inte renoverats innan, säger 
Anders Eriksson.

motorerna lyfts upp ur maskinrummet med 
hjälp av en hjullastare på däck. Gunnar Fors-
man kör lastaren och Anders Eriksson dirige-
rar utan stora gester och visar med tummen 
och pekfingret hur långt motorn ska flyttas 
för att gå fri. De fyra är ett väl samtrimmat 
lag, det märks att de gjort detta flera gång-
er förut.

– De nyrenoverade motorerna har bland 
annat två nya turbo och topplocken har en ny 
konstruktion som gör att ventilerna i roterar 
lite, förklarar Anders. 
– Innan de nya motorerna levererades prov-
kördes de i verkstaden. Det hade vi som krav 
i upphandlingen. De måste fungera när de 
kommer hit, annars kan det hänga på en li-
ten kabel och det har vi inte tid med, säger 
Anders.

Scania-motorn körs iland, trots 30 000 tim-
mars tjänst ser den oväntat fräsch ut. Vissa 
delar ska flyttas över till den nyrenoverade 
motorn. De gamla motorerna ska renoveras 
och sedan förvaras på Nya varvet i  Göte-
borg, där rederiet har ett förråd. 
– Efter renovering blir de motorerna reserv-
motorer som vi kan använda här på Hönöle-
den och på Gullmarsleden, berättar Anders.  

TExT: ERIKA ANDERSSON 
FOTO: KASpER DUDzIK

Fakta  maries motorer
n Motor: Scania V8 med enhetsinsprutare och styrsystem  
    från Nogva.
n Avgasrening: Partikelfilter och katalysatorer från Eminox.
n F16 liter slagvolym 500 hk.
n Koppling: Transfluid 21 KPTU.

Överst: Den nya motorn körs ombord på Marie med truck.  
Utan oljor väger motorn drygt 1200 kg, så kallad torrvikt.
Mitten: Nere i maskinrummet förbereder Pontus Abrahamsson 
och Anders Nykvist lyftet av motorn.
Längst ner: Lagarbete. Anders Nykvist, Gunnar Forsman och 
Pontus Abrahamsson flyttar delar från den gamla motorn till 
den nya.
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Svanhild med på
Västerhavsveckan

  Första helgen i augusti deltog Björkö- 
leden i evenemanget ”Västerhavs-
veckan”. Det var mycket folk på kajen 
när vi gick in mellan pirarna, många 
ville se det hittills största fartyget som 
skulle lägga till i Björköhamn.

Under helgen hade Svanhild cirka 
700 besökare i blandade åldrar.  De 
fick besöka styrhytten och maskin-
rummet. Personalen fick besvara 
många frågor, allt från drivsystem och 
miljö och till hur det att jobba som 
”färjegobbe”.

I det strålande solskenet serverades 
kaffe/festis och kanelbulle på däck. 
Lördagskväll spelade lokala musiker 
på lastdäcket för 250 personer, strål-
kastaren blev scenljus, därefter blev 
det dans och kvällen avslutades med 
fyrverkerier. Många har kommit ef-
teråt och tackat, kanske detta leder till 
bra NKI.  

THOMAS AxElSSON OcH
 lINDA ANDREASSON,  BjöRKölEDEN 

  Rederichefen Anders werner medver-
kade under Almedalsveckan på Sjöfartsfo-
rums  ”Maritim Mötesplats”. Han talade un-
der rubriken ”Vägfärjorna utvecklar hållbar 
sjöfart” och berättade om hur rederiet arbe-
tat med ett tydligt miljöfokus, bland annat 
genom satsningen på eco-shipping och tek-
niska lösningar som den eldrivna färjan Saga 
i Hamburgsund.

Almedalsveckan har arrangerats på Got-
land i över fyrtio år. Här samlas politiska 
partier, intresseorganisationer och företag 
för att diskutera politik och samhällsfrågor. 
Almedalsveckan infaller i slutet av juni och 
början av juli varje år och blir ständigt större.  
I år genomfördes mer än 3500 arrange-
mang, möten, seminarier och olika typer av 
evenemang.  

SJöLOggen UTKIKEN 

Från: Ödeen Jonny, FofVs 
Skickat: den 9 juli 2014 14:42
till: werner Anders, Fk
ämne: Lägesrapport Visingsö
 
Lägesrapport från befälhavaren på Braheborg: 
“Stoppade lastningen och avgick enligt tid-
tabell 12:00. Ombord fanns då 37 fordon 
och 395 passagerare.”

Detta föranleder mig att härmed ansöka 

om tillskaffande av en ny, större färja (N:B 
354 “JONNY”) att insättas på leden Vi-
singsö-Gränna. Jag har redan påbörjat arbe-
tet med kravet om dokumentation och cer-
tifikat och som jag hoppas ska hinna bli klart 
före leverans.

Skoj åsido, nu gör hon bra nytta vår Brahe-
borg!!
Med vänlig hälsning
DC Vättern

rederichefen i Almedalen

”Kaos efter skyfallet – E6:an avstängd 
Regnkaoset i Munkedal skapade stora 
problem i trafiken under onsdagsmorgo-
nen och förmiddagen.  
E6:an var översvämmad och avstängd 
mellan Torpmotet och Hogstorpsmotet 
och trafiken blev omledd via Gullmarsle-
den och färjan mellan Finnsbo-Skår. Det-
ta skapade milslånga köer. 
Torsten Bengtsson var under onsdagen 
kritisk till hur dålig beredskapen är vid 
extremväder. 
– Det är nog så här det kommer se ut i 
framtiden med extremväder och skyfall. 
Vi på färjerederiet kan inte göra mycket 
mer än vi gjort idag, köra nonstop och 
sätta in en extrafärja om det skulle be-
hövas. Vi kan max köra med tre färjor.” 
Lysekilsposten 20 augusti

”lastbilar i milslång kö när E6 stängdes 
Trafikverket har fått mycket kritik för hur 
de skötte omledningen av trafiken ef-
ter översvämningen på E6 i Munkedal. 
Både lastbilar och personbilar leddes om 
via väg 161 till färjan mot Lysekil. Följden 
blev en bilkö på upp till en mil under för-
middagen. Pernilla Fransson, enhetschef 
för trafikledningen på Trafikverket säger 
att de valde en väg som klarade både 
yrkes- och persontrafik.” 
Sveriges Radio P4 Väst 20 augusti

”Superfärjan vid kaj när den behövdes 
som mest 
På onsdagen uppstod kilometerlånga 
köer vid färjeläget Skår när den norrgå-
ende trafiken på E6 dirigerades om via 
Gullmarsleden sedan motorvägen sväm-
mats över mellan Torp och Munkedal ef-
ter kvällens och nattens häftiga skyfall. 
Saturnus är 100 meter lång och har ut-
rymme för 80 bilar. Det hade varit bra 
om Saturnus redan vore i trafik men 
skillnaden mellan den nya färjan och de 
befintliga är inte så stor.” 
Trafikbloggen GP, Ulf Nyström 20 augusti

”Skenäsfärjan snart lagad 
Reservdelarna har kommit och efter 
lunch hoppas man att Skenäsfärjan ska 
gå enligt tidtabell igen. Det var igår som 
man upptäckte att en säkerhetsspärr 
inte fungerade som den skulle.” 
Folkbladet 15 augusti

  Mitt i sommaren, den 31 juli, 
överlämnades vägfärjan Saturnus 
formellt från det finska varvet Uu-
denkaupungin Työvene till rederiet. 
Fartyget har byggts i Lettland och 
Finland 2013–2014 och i maj måla-
des däck och botten i Stockholm.

– Investeringen i fartyget Satur-
nus ger ringar på vattnet genom 
att färjan Gullmaj nu kan flyttas till 
andra uppgifter i rederiet, säger re-
derichef Anders werner.

Saturnus döptes högtidligt i Ly-
sekil fredagen den 29 augusti, läs 
mer om dopet i nästa nummer av 
Sjövägen.  
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Succé för Vätterns nya vägfärja Braheborg. Foto: Kasper Dudzik

nu är Saturnus  
överlämnad och döpt

CARoLiNA AF ARNÖ  
i LEGo-vERSioN

  Andreas Flat, son till Kent Flat som är be-
fälhavare på Arnöleden, tycker om att bygga 
och skapa saker i lego. Här är den senaste i 
raden av Andreas projekt, Arnöfärjan caroli-
na af Arnö i miniatyr.  

det kom ett mejl...

LiNFäRjA TiLL  
vAxHoLmS KASTELL

  Färjerederiet, Vaxholms stad och 
Statens fastighetsverk har skrivit avtal 
om förbättrade förbindelser till Vax-
holms kastell. Rederiet rustar upp lin-
färjan Dagny, som konstrueras om till 
miljövänlig eldrift. Totalt rymmer fär-
jan cirka 130 personer. Plats finns ock-
så för godshanteringen till och från 
Kastellet.

Linfärjetrafiken ska drivas under en 
treårig försöksperiod och 1 maj 2015 
gör färjan sin första tur till Kastellet.  

RESENäRSDAGEN PÅ ivÖLEDEN 
oCH ASPÖLEDEN

  Fredagen den 19 september arrangerar 
Trafikverket och SJ Resenärsdagen. Evene-
manget finns för att medarbetare i Trafikver-
kets administration ska möta resenärer på 
järnvägens plattformar eller resecentrum 
och ta del av synpunkter på Trafikverkets 
verksamhet. I år får även rastplatser och 
vägfärjeleder besök och det är Ivöleden och 
Aspöleden som är utvalda.

Under dagen kommer medarbetarna att 
dela ut reflexer, berätta om Trafikverkets tra-
fikinformationssystem ”Läget i trafiken” och 
Färjerederiets sms-tjänst, samt fråga resande 
hur de upplever färjeresan.  

1211
samtal som gällde vägfärjorkom till 
trafikverkets kundtjänst i juli 2014. 

Från vänster fartygsingenjör Fredrik Skeppstedt, rederichef Anders 
Werner, varvschef Harri Putro och teknisk chef Fredrik Almlöv. 

Det blev både fika och dans på Svanhilds 
däck under Västerhavsveckan. Foto: Thomas 
Axelsson
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SmS-TjäNSTEN KoRRiGERAS
  Två justeringar har gjorts i SMS-tjänsten, 

för ökad funktionalitet:
Dels anges nu vilken led som meddelandet 
berör, vilket är bra för den som prenumererar 
på information från flera färjeleder. 
I vissa fall har vår sms-tjänst drabbats av ko-
den – ”arbete pågår” på anläggningen. Detta 
förhindrade larm att gå ut, när ärendet han-
teras. Dessvärre innebar det i vissa fall, att 
våra sms stoppades. Nu är kom-
mandot borttaget.

Trafikverkets komplexa infor-
mationssystem som färjetrafiken 
har en del i, omfattar hela väg- och 
järnvägsnätet och det förser många 
andra system med information. Vi 
håller ögonen öppna för att iden-
tifiera eventuella systemkrockar. 
Viktigast av allt är att du inrappor-
terar trafikstörningar med prognos, 
till trafikledningscentralen.  



10 SJövägen   SJövägen 11

VÄGFÄRJOR I VÄRLDEN
Har du också besökt vägfärjor 
i andra länder och har bilder 
därifrån? Skicka dem gärna 
med några rader till  
sjovagen@trafikverket.se

Vi lämnade strandhotellet i Cape May 
tidigt, för att ligga bra till vid eventuell 
köbildning nere vid färjeläget. Vägfärjan 
angör några kilometer från den lilla sta-
den med anor från 1500-talet, då de för-
sta europeiska kolonisatörerna steg iland 
i indianernas land. Matros Kyra Jarmin 
vinkade ombord oss på vägfärjan ”Cape 
Henlopen” en hel timme före inbokad tid. 
Den 85 minuter långa turen går mellan 

delstaterna New Jersey och Delaware, 
tvärs över Delaware Bay på den ameri-
kanska östkusten, 30 mil söder om New 
York. 

- Welcome aboard the Cape May-Lewes 
Ferry, and take a break from the ordinary! 
(välkommen ombord, ta ett avbrott från 
det vanliga) ljöd kaptenens röst genom 
högtalarsystemet, innan det var dags för 
information om säkerheten ombord.

rederiet som trafikerar 
leden heter Delaware River 
and Bay Authority. Det är 
statligt, eller snarare mel-
lanstatligt – och har ingen-
ting att göra med de flesta 
andra vägfärjor i USA, som 
har sina egna rederier. I 
utbudet finns två vägfärje-
leder, fem lokala flygplatser 
– och en bro! Totalt finns 
375 anställda i organisatio-
nen, en tredjedel arbetar 
med sjöfart.

Sommaren 2014 inföll 
ledens 50-årsjubileum, vil-
ket firades på amerikanskt 
manér med parader, dans-

pÅ FÄRjElEDEN Om nöjda kunder

uppvisningar, fyrverkerier, Disneyfigurer 
och specialerbjudanden. Men vi avstod 
för att spana in delfiner från däck. Vi 
hade turen med oss och bjöds på en upp-
visning av dessa lekfulla havssprinters. 
Fantastiskt tyckte vi – tämligen vardag-

ligt tyckte 
besättning-
en uppe på 
bryggan.
– Rederiet 
satsar en 
hel del på 

reklam, förklarade befälhavaren kapten 
David MacComber. Vi har arbetspendla-
re året runt, men tyngdpunkten ligger på 
turister och semesterfirare. Större delen 
av omsättningen görs sommartid. 

Att ta landvägen runt bukten tar tre-fyra 
timmar, beroende på trafiksituation. Så, 
visst underlättar färjan i trafiksystemet. 
Genom att marknadsföra leden så hoppas 
vi att folk ska välja en stunds avkoppling 
istället för motorvägsstressen. 
– Dessutom vill vi göra resan familjär och 
trevlig. Jag berättar gärna i högtalaren 
vad som händer ombord. Häromdagen 
hade vi en man som friade till sin blivande 

Befälhavare David MacComber leder seglatsen över Delaware Bay från vägfärjan Cape Henlopens brygga. David har seglat på bukten i hela sitt liv, först som  
fiskare och sedan 1990-talet som sjökapten. Matros Kyra Jarmin tog hand om spakarna när kapten David MacComber visade runt på bryggan. Foto: Ingrid Jarnryd

Två av rederiets två andra vägfärjor MV Twin Capes och MV Cape 
May. Foto: Delaware River and Bay Authority

hustru ombord på båten. Det förmedlade 
jag – och alla hurrade för paret!

Att man kan behöva komma snabbt 
norrut mot New York, är inte svårt att 
förstå. Men vad är det som lockar med 
att åka söderut, mot Delaware? 
– Delaware är en spännande stat, och 
många, inte minst amerikanska semes-
terfirare från mellanstaterna, kom-
mer hit för att uppleva de milslånga vita 
sandstränderna. Dessutom är Delaware 
en skattefri zon. En rad större företag 
har huvudkontor här. 
– Det är Amerikas näst minsta delstat 
och den som var först ut att skriva under 
den amerikanska självständighetsför-
klaringen på 1700-talet. Européer bör-
jade kolonisera redan på 1500-talet – 
och under 17 år, på 1600-talet, var hela 
Delaware en svensk koloni! Sedan tog 
holländare och britter över, berättade 
David.

Hur trivs du med jobbet? 
– Jättebra! Det är ett fritt jobb. Den stora 
förändringen under mina år är de ökade 
säkerhetskraven. Det kom efter attacken 
mot World Trade Center 2001. Det görs 
omfattande säkerhetskontroller ombord, 
även med bombhundar. Hundarna är 
mycket känsliga för att upptäcka spräng-
ämnen och de genomsöker bildäck. De 
gjorde en runda idag, innan vi la ut. Än 
har det inte upptäckts något alarmeran-
de ombord, men vi är stolta över att ha 
höga säkerhetskrav.  
– Vi är nio personer i besättningen – 
och så finns det ett litet café med kaffe, 
mackor och bullar – och en liten souve-
nirshop. 
– Jag tycker förstås att ert, betydligt 
större, rederi låter spännande – har ni 
några lediga tjänster? Fast jag har hört 
att det är dyrt med bostäder i Sverige. 
Säg åt dina arbetskamrater att komma 
hit och åka med Delawarefärjan, när de 
har vägarna förbi! hälsade David Mac-
Comber.  

INGRID jARNRyD

delfiner, friare och bombhundar i delaware

 Vi är stolta över 
att ha höga säker-
hetskrav”

Vägfärjan  
Cape Henlopen

Vägfärjan cape Henlopen tar 1000 
passagerare och 100 bilar, hon är 320 

fot lång och gör en toppfart på 16 knop. 
Mer än 11 miljoner fordon och 34 miljo-
ner personer har rest med rederiet på 

sträckan cape May-Lewes, sedan  
leden startades den 1 juli 1964.

KUnden HAr Ordet  – Skanssundsleden

Berndt och Anita nilsson, pensionärer,  
Nynäshamn 
– Idag är vi på väg Trosa, på en dagsutflykt. 
Vi bor i Nynäshamn och åker väldigt sällan 
här, sist var det nog 5-10 år sedan, men fär-
jeleden är en perfekt förbindelse. Det är en 
fin väg och så vackert i omgivningarna.

Lena gustafsson Bertling, och dottern 
Louise Bertling, Mariefred 
- Vi har sommarstuga här i närheten och 
beslöt att göra en utflykt i dag, men vi har 
inget särskilt mål. Det är första gången vi 
åker med färjan, vi ville pröva och det är 
trevligt att åka här.

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

TiLLSviDAREANSTäLLDA 
MAJ
ann-catrin backlund, befälhavare lin,  
Avanleden
gudrun Fredriksson, befälhavare lin,  
Avanleden

AUGUSTI
Micaela andersson, befälhavare lin,  
Stegeborgsleden

PENSioNäRER
31 juli 
sune larsson, befälhavare lin, Bolmsöleden

25 september 
bengt lind, befälhavare fri, gullmarsleden

GRATTiS!
60 år
8 september 
ralf edvardsson, befälhavare fri, Hönöleden

1 oktober 
jan söderman, motorman/matros, Blidöleden

7 oktober 
anders skyllqvist, befälhavare fri, Aspöleden

9 oktober 
karl rännare, befälhavare lin,  
Bohedenleden
          10 oktober 
          bjarne larsson,  
      befälhavare lin,  
   Hamburgsundsleden

Slavisa nikodjeevic, lastbilschaufför, Haninge 
-Jag kör för Haninge åkeri och brukar åka nå-
gon dag i veckan här och det funkar jättebra 
för oss. Just i dag kör jag för en kollega som 
är ledig

ENKÄT OcH FOTO: ERIKA ANDERSSON


