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SOL I SINNET 
DANS PÅ DÄCK

Torsdagen den 4 september var det dags 
för Kyrkans årliga” kafferep till sjöss” 
för Öregrunds seniorer. Det började som 
ett trevligt initiativ för länge sedan och 
har blivit tradition. 

Varje år bjuder Öregrunds församling sina 
engagerade seniorer, personal samt boende 
på Tallparken, ortens service- och äldrebo-
ende och dess anhöriga på kaffe med dopp 
inkluderat en båtresa, eller ska vi säga en fär-
jetur. Med tanke på färjeledens betydelse för 
orten och att flera av arrangemangets del-
tagare genom tiderna på ett eller annat sätt 
haft nära anknytning till färjeleden och fär-
jorna tycker vi att det är extra roligt att för-
samlingen vill ha en vägfärja som plattform. 

FRIDA 
DÖPTE SATURNUS

inTernTiDning FÖr OSS SOm arbeTar i FärjereDerieT                        

många köade för att få se Saturnus brygga och maskinrum

Öregrundsseniorer på seglats i solskenet med vägfärjan Svea. Ombord bjöds bland annat på fika och musik. . Foto: Kjell Sjölander
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Hallå! SJÖvägen är Färjerederiets interntidning!  
Ta med dig ditt eget exemplar av SJÖvägen hem 
och läs! 

Vi alla håller givetvis noggrann koll på väder-
prognosen då evenemanget sker under bar 
himmel. I år, dagen till ära, med sol från klar 
himmel och en lätt syd-sydostlig vind. 

Klockan 10 på förmiddagen kastade vi loss 
med ledens reservfärja Svea, hämtade ett 
mindre sällskap på Gräsö och begav oss se-
dan söderut i leden i sakta fart. Ombord var 
vi totalt 59 personer. 

På bildäck hade det dukats det upp med sto-
lar och bord, näst intill sju sorters kakor, bul-
lar och prinsesstårta. Kyrkans kantor med 
sällskap bjöd gitarr och dragspelsmusik med 
både religiöst och sjömansmässigt innehåll. 
Kyrkoherden ledde allsång och stämning-
en inbjöd till och med till lite spontan dans 

bland de församlade. Stämningen var verkli-
gen på topp ombord!

innan vi vände hemåt, vid Kärringsund, 
bjöds även tillfälle att en stund stänga av 
maskineriet och tyst och stilla ligga och driva 
och samtidigt njuta av musik, sång och det 
vackra vädret. Väl hemma igen till lunchtid 
med tomma bullfat och fulla magar tackade 
passagerarna för sig och den trevliga stun-
den ombord, Vi, tjänstgörande besättning 
tackade för förtroendet och önskade alla väl-
komna igen nästa år, för en sak är säker, en 
tradition trevlig som denna är verkligen nå-
got vi alla, på färjan, i kyrkan och de resande 
ser fram emot.  

TexT: Thomas eldeen 
FoTo: Kjell sjölander

OLYCKA PÅ HÖNÖLEDEN
Rederiet övade samverkan

FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
På resenärsdagen

KAN KÖERNA KORTAS
Studie undersöker



2 SJövägen   SJövägen 3

”det är ett speciellt 
uppdrag att vara gud-
mor.”

PÅ FÄrjeleden Om nöjda kunder

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

INNEHÅLL

EN FÄRJA FÖR FRAMTIDEN

bästa medarbetare, höstrusk, kor-
tare dagar och vintertid står för dörren. 
Årets lönerevision är inne i sin slutfas 
och jag hoppas att vi snart är i mål.

Ledningen här i Vaxholm har be-
sökt ett antal APT:er vilket har varit bra 
för oss och förhoppningsvis har också 
medarbetarna fått svar på en del frå-
gor. Vi besökte Vättern, Norra Rosla-
gen och Södra Roslagen, stämningen 
var överlag väldigt god och vi hade 
nyttiga diskussioner. Mycket kretsade 
runt alla rockader och runt komman-
de investeringar, något som ligger alla 
varmt om hjärtat.

innevarande vecka kör vi en Eco-
Ship utbildning i Norge och denna 
gång finns Tommy Hed på plats, inte 

så mycket för 
att utbilda sig 
i Eco-shipping 
utan för att följa 
hanteringen av 
datautrustning-

en med tanke på vår tänkta utbildning 
på Kastellet.

Jag kommer att åka till Rörvik av två 
skäl, dels för att vi har med oss folk 
från skärgårdstrafiken som kanske blir 
kunder till oss på Kastellet, och dels 
ska vi ha ett möte med ledningen i Rör-
vik för att göra ett så bra avslut som 
möjligt och se vad vi kan få med oss 
från fyra år med Sikkerhetssentret.

månadsskiftet oktober november står 
ju inte bara för vintertid utan också för 
helgdagar och höstlov på våra skolor, 
för många med barn i skolan är denna 
vecka ett tillfälle för semester. Själv har 
jag planerat att vara ledig och åka till 
England. Jag är en inbiten älskare av 
egentligen hela Storbritannien, men i 
synnerhet av de sydvästra delarna med 
Devon och Cornwall.

Till sist vill jag passa på att önska er 
en trevlig allhelgonahelg eller Hallo-
ween som våra ungdomar föredrar att 
kalla det.

Lev väl och kör försiktigt! 

Ivöleden och Aspöleden fick  
besök på Trafikverkets resenärs-
dag. Foto: Truls Person
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synpunkter och 
frågor på aPT:er

SjÖVägen är TraFiKVerKeT FärjereDerieTS inTernTiDning 
”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” är Färjerederiets vision. Vi är samhällsutvecklare 
som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktö-
rer för att underlätta livet i hela Sverige. Nyskapande, lyhörda och helhetssyn är våra värderingar. 
ansvarig utgivare: Ingrid Jarnryd. redaktör: Erika Andersson. medverkande i detta nummer:  
Erika Andersson, Annica Gustafsson, Ingrid Jarnryd, Kasper Dudzik, Christiaan Dirksen, Truls Pers-
son, Anders Nordqvist, Kjell Sjölander, Thomas Eldeen design och layout: Grafisk form, Trafikver-
ket. Tryck: E-print omslagsbild: Föreställande Foto: Kasper Dudzik. Mejla sjovagen@trafikverket.se. 
SJÖvägen skickas till dig som är anställd i Färjerederiet. Issn: 2001-4503

 

ANDERS wERNER
REDERICHEF

Saturnus döpt
Räddningsövning på Hönöleden. 
Stylisten Julia Gustafsson sminkade 
figuranterna. Foto: Christiaan Dirksen
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Saturnus gudmor Frida andersson 
önskade fartyget en lyckosam färd över 
havet och svingade champagneflaskan 
som krossades på första försöket. Det 
blåstes fanfar och fartygstutan ljöd. 
Därmed var Saturnus vederbörligen döpt 
och dopkalaset kunde börja.
Dopet ägde rum fredagen den 29 augus-
ti vid Anderssons kaj i Lysekil i ett skönt 
och lagom varmt sensommarväder. Efter 
ceremonin fick lysekilsbor och andra 
intresserade komma ombord på Satur-
nus för att bekanta sig med det senaste 
tillskottet i Färjerederiets flotta. Intres-
set hos allmänheten var stort, 500-600 

personer hade samlats på kajen för att se 
ceremonin och folk strömmade till under 
hela eftermiddagen. Kön ringlade lång för 

att få gå med på 
en guidad tur 
till komman-
dobryggan och 
maskinrummet. 

Frida Anders-
son är en ung, 

16 år, hon valdes till uppdraget som en 
representant för den unga generationen 
som ska nyttja färjan i framtiden. 
– Vi ville ha en ung person som gudmor 
och Lysekils kommun föreslog då Frida 

som glädjande tackade ja till uppdraget, 
säger Ingrid Jarnryd, rederiets kommuni-
kationschef.

Frida går första året på gymnasiet på en 
linje där all undervisning sker på eng-
elska, men en hennes stora intresse är 
musik. Hon brukar uppträda live med 
sina låtar och hon bjöd även på fyra egna 
låtar från Saturnus scen, några med havet 
som tema såsom ”Eternity shore”.  
– Det är ett speciellt uppdrag och ära att 
vara gudmor. Mina kompisar är kanske 
inte så imponerade, men familjen är stolt, 
min morfar älskar båtar och min farmor 

”Mycket krets-
ade runt alla 
rockader”

6

 Vi ville ha  
en ung person 
som gudmor

3Foto: Truls Persson
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PÅ FÄrjeleden Om nöjda kunder

döpte båten Carl Wilhelmsson 1990, den 
går mellan Lysekil och Skaftö.

På Saturnus scen hände något hela tiden, 
förutom Frida bidrog även Allsångsorkes-
tern till den musikaliska underhållning-
en. Trafikverkets generaldirektör Gunnar 
Malm och rederichef Anders Werner blev 
intervjuade och journalisten och förelä-
saren Terje Fredh, 80 år, berättade många 
historier om sjöfarten i Bohuslän från 
gångna tider.

På ett fartygsdop blir det förstås 
många tal, några av talarna var Mats 
Karlsson, ordförande i kommunstyrel-
sen i Lysekil, och Ralph Steen, kom-
munfullmäktiges ordförande i Udde-
valla, kommunerna på var sin sida om 
Gullmarsleden. 

Harri Putro, chef för varvet Uudenkau-
pungin Työvene som byggt Saturnus, 
talade också och gav varvets gåva till 
gudmor som brukligt.

Torsten Bengtsson, distriktchef Nor-
ra Bohuslän, berättade målande i sitt 
tal om hur han tvivlade tre veckor före 
dopet och inte trodde att de skulle vara 
klara i tid. 
– Det var helt hopplöst med mejl och 
telefon hela tiden, men Bengt Persson 
(tf distriktchef) sa ”det ska ordna sig”. 
Och tack vare fantastisk personal som 
jobbat i ur och skur och jobbat extra 
gick det vägen. Stort tack till alla på 
Gullmarsleden! .  

TexT: erIKa andersson 
FoTo: KasPer dudzIK

Saturnus
Färjerederiet döper sina frigående  

färjor till namn som hör till astronomin 
och rymden. 

Saturnus är den sjätte planeten från solen 
och den näst största i solsystemet. Den 

är en gasjätte, känd sedan förhistorisk tid. 
Galileo Galilei var den första att  

observera den genom ett  
teleskop år 1610.  

Källa: Wikipedia

Ingrid Jarnryd, kommunikationschef, var konferen-
cier på scen.

Intresset var stort för att gå en guidad tur på Saturnus.

Befälhavare Bengt Lind berättade om Saturnus och fick svara på många frågor.

Saturnus låg förtöjd vid Anderssons kaj under dopkalaset.

Susanne adielsson, Lysekil: 
– Rent allmänt så trivs jag med färjan. Jag föreställer mig att 
den är bra för miljön. Det släpps ju ut mindre avgaser när bi-
larna åker över här ombord! För oss som bor här är omgiv-
ningen mer självklar, men turisterna erbjuds ju en fin utsikt 
och det är spännande att komma ut på fjorden. Om jag skulle 
önska mig något så är det en bättre toa ombord – och varför 
inte möjlighet att ta en kopp kaffe?

jonas och Viktor axtelius, Lysekil: 
– Vi är på väg till köpcentrum Torp i Uddevalla för att shoppa. 
Planen är att köpa en hett eftertraktad helikopter i leksaks-
format. 
– Vi åker färjan över Gullmarsfjorden några gånger i måna-
den. Det är skönt att spara 3,5 mil på resan och jag tycker att 
det fungerar bra. Men det är klart, det finns folk som önskar 
sig en bro över. Det kan vara stressigt att passa tidtabellen 
för folk som arbetspendlar, antar jag.

Lena Karlsson, Hunnebostrand:  
– Färjan är mysig och jag tycker att det är jättebra att kunna 
förkorta bilresan så här. Jag tycker att färjeturen är avstres-
sande och avslappnande. Om man har bestämt sig för att ta 
färjan över fjorden så ska man njuta av resan och inte stressa.

enKÄT och FoTo: IngrId jarnryd

KUnDen Har OrDeT   
– Gullmarsleden
Sjövägen frågade: Hur ofta åker du  på leden  
och vad tycker du om resan?
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omBord Maritimt

Fakta  Säkerhetsövningar

All sjögående personal ska genomföra 
minst fyra övningar per kalenderår i att 
överge fartyget.
Varje enskild besättningsmedlem ska öva 
samtliga sju identifierade situationer (se 
nedan) under året. Mer än en situation får 
övas vid samma övningstillfälle.  
Minst en av de sju situationerna ska varje år 
vara en större övning med praktiska inslag.
Typsituationer
1. Brand
2. Kollision/grundstötning
3. Man överbord
4. Farligt godsolycka
5. Akut sjukdom/olycksfall
6. Oljeutsläpp
7. Övergivande av fartyget 
Mer om våra säkerhetsövningar finns i VHS 1.6

TanKFarTYgeT Dana kolliderar med väg-
färjan Göta, nordost om Pinans färjeläge, 
en fredagsmorgon i slutet av september. 
Kollisionen är kraftig, flera passagerare 
blir allvarligt skadade och några hamnar 
i vattnet. Ombord på Göta finns dessutom 
farligt gods, en tankbil med salpetersyra. 
Tankfartyget läcker ut olja och färjepas-
sagerarna måste evakueras. Det var sce-
nariot för Övningen Einar, den omfattan-
de räddningsövning som genomfördes på 
Hönöleden den 26 september.

Främsta målet med övningen var att öva 
samverkan mellan olika instanser, Fär-
jerederiet, Sjöfartsverket, Sjöräddnings-
sällskapet, Kustbevakningen, polisen och 

räddningstjänsten. Övningen arrange-
rades av Sjöfartsverket som är ansvarig 
myndighet för sjö- och flygräddning i 
Sverige. Sjö- och flygräddningscentralen, 
JRCC; i Göteborg tar emot larm och leder 
insatser för att söka och rädda nödställ-
da. Övningsledare var Jörgen Cardestig, 
regional sjöräddningssamordnare och 
lots vid Sjöfartsverket.

andra syften med övningen var att öva 
evakuering från färjan, ta hand om skada-
de ombord, hantera oljeutsläpp och farligt 
gods samt rädda och omhänderta perso-
ner i vattnet.

Färjerederiets DP, Thomas Elwinger, 
var observatör och han är i stort sätt nöjd 

med det han såg, men menar att mycket 
kan förbättras. 
– Kommunikationen brister, det är många 
inblandade och det brister i flera led, så 
där måste vi och de andra instanserna bli 
bättre. Det är bra att sådant här kommer 
fram under en övning. 
– Andra saker jag noterade var att det inte 
gick att urskilja vilka som var observatörer, 
deltagare eller statister under övningen. 
Dessutom sprakade högtalarsystemet och 
det var svårt att höra utropen, inte heller 
fanns några högtalare i passagerargången.

Anders Svenson som är nationell 
övningssamordnare i Trafikverket deltog 
som observatör tycker att övningen var 
välorganiserad.

Popcorn, makeup och skum 
Stor räddningsövning på Hönöleden

Flytvästarna faller ner på däck, men inte utan 
handfast hjälp från besättningen.

Julia Gustafsson ger Tobias 
Karlsson en sårskada som 
han fått av ”trubbigt våld”. 
Julia går tredje året på sty-
listlinjen Drottning Blankas 
gymnasium i Kungsbacka.

Skadat ben

Ingemar Utbult, befälhavare 
på Göta under övningen.

Popcorn som symboliserar den utläckta  
oljan hälls ner i havet.

Evakuering av de skadade.

Kollision, oljeläckage och personskador samt en läckande tankbil med salpetersyra fanns i scenariot när Hönöleden genomförde en säkerhetsövning.  
Foto: Christiaan Dirksen

– Övningen gav god effekt i samar-
betet mellan de olika aktörerna vid en 
sjöolycka. Något som kan utvecklas vid 
övningar är att använda sig av figuran-
ter som inte är medarbetare och som inte 
vet vad man ska göra vid en olycka, nu 
gick det väldigt lätt att evakuera fartyget, 
säger Anders Svenson.

– Personligen ser jag gärna att Färje-
rederiets ledningsfunktion deltar i Tra-
fikverkets kriskoordineringsövningar. 
Förmågan att hantera en olycka är särskilt 
viktig i rederiet eftersom ni jämte järn-
vägsmuseet är de enda inom Trafikverket 
som har egna passagerare.

Under debriefingen framkom många syn-
punkter, flera instanser påpekade att 
kommunikationen inte fungerade. Rädd-
ningstjänsten saknade en gemensam 
lägesbild eftersom de enbart använder 
Rakel och då missade kommunikationen i 
VHF. JRCC hade synpunkter på struktu-
ren i Rakel, där marina enheter använder 
sig uteslutande av VHF och Rakel endast 
för medhörning. Sjöräddningssällska-
pet föreslog att någon skulle få ansvar för 
att föra över information från VHF till 
Rakelgrupperna.

Kustbevakningen blev OSC (On Scene 
Coordinator) då de var först på plats och 
de hade bland annat svårt att få reda på 
uppgifter om hur många som evakuerats, 
vid vilka tider och vart de förts. För Rädd-
ningstjänsten var det länge oklart att det 
fanns farligt gods ombord, när de lämna-
de brandstationen visste de inget, det var 
svårt att få information.

TexT: erIKa andersson 
FoTo: chrIsTIaan dIrKsen

Tre figuranter, Tobias Karlsson, Anders Eriksson och Lisa 
Einald.
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  Det blir ofta kö mellan Lilla Var-
holmen och Göteborg. Öckerö kom-
mun, Göteborgs Stad, Trafikverket 
och Västtrafik undersöker nu tänkbara 
lösningar som kan vara inom räckhåll.
Torslanda och Öckerö växer. I takt 
med inflyttningen blir bilarna allt fler. 
Ett resultat är trängsel i högtrafik 
längs väg 155, Hjuviksvägen. 
– Vi behöver få balans mellan bil och 
andra sätt att resa, säger Arne Lern-
hag, kommunstyrelsens ordförande i 
Öckerö kommun.
En arbetsgrupp kommer nu att se över 
möjliga åtgärder. Studien väger in de 
åtgärder och utredningar som redan 

pågår. Det 
gäller bland 
annat pro-
jektering-
en av ett 
busskörfält 
mellan Lilla 
Varholmen 
och Hälls-

viksvägen, frågan om en personfärja 
mellan Hönö och centrala Göteborg 
samt arbetena med trafikstrategier 
i Öckerö kommun respektive Göte-
borgs Stad. För närvarande pågår en 
enkätundersökning till hönöborna om 
en sjölinjeförbindelse. 
– Jag välkomnar studien. De möjlig-
heter som den identifierar ska vara 
till nytta för både invånare i Göteborg 
och i Öckerö kommun, säger Johan 
Nyhus, ordförande i Trafiknämnden, 
Göteborgs Stad. 
Arbetsgruppen har inget uppdrag att 
studera en fast förbindelse mellan 
Öckerö och Hisingen. I två rådgivan-
de folkomröstningar har Öckeröborna 
ställt sig bakom fortsatt färjetrafik. Ef-
ter det har det inte kommit något upp-
drag att utreda saken ytterligare.  

IngrId jarnryd
  Trafikverkets kundtidning 

Godset presenterar rederiets 
nytillskott Saturnus i senaste 
numret av tidningen. Godset är 
en tidning om godstransporter 
och affärer. Den riktar sig bland 
annat till godstransportköpa-
re, kommuner och beslutsfat-
tare och utkommer fem gånger 
per år. Godset kan laddas ner 
som PDF i Trafikverkets publi-
kationswebbutik, både via in-
tranätet och på externa webb-
platsen  

”För närvarande 
pågår en enkät-
undersökning 
om en sjölinje-
förbindelse.”

SJöLOggen UTKIKEN 

  Den 3 september gjorde kungaparet en 
rundresa i sin egen kommun, Ekerö. Dagen 
började på Adelsö dit de fick åka med Färje-
rederiets färja. Under en busstur berättade 
rederichef Anders werner för kungaparet 
om rederiets miljöarbete och färjetrafikens 
betydelse för Ekerö. Kungen och drottning-
en besöker varje år organisationer och sam-
manslutningar i Sverige, såväl statliga som 
kommunala. Sedan 1988 genomför de ett så 

kallat kommunbesök i någon av kommuner-
na i Stockholms län.  

Studie för att
minska köerna

giganten Saturnus i godset

”Ber staten ta över Ventrafiken
Stadsledningen vill att staten tar över 
ansvaret för Ventrafiken. En ansökan om 
ett övertagande är på väg till Trafikver-
ket. Landskrona stad ser ingen framtid 
för sig själv som ägare i Ventrafiken utan 
vill bli av med sorgebarnet. Sedan någ-
ra år tillbaka har det mest varit problem 
med det kommunala bolaget och någon 
riktig ljusning är inte i sikte.”
Helsingborgs Dagblad 18 september

”nya vägfärjan på grund
I söndags gick vägfärjan Saturnus på 
grund ute på Gullmarsleden mellan 
Finnsbo och Skår. I samband med grund-
stötningen tappade hon en av sina trustrar. 
   – Det hände vid 21-tiden på söndagen. 
Hon hade då gått ur trafik för dagen, så 
inga bilar var ombord, berättar Färjere-
dereiets distriktschef Torsten Bengts-
son.Hur olyckan kunde ske vill inte Tor-
sten Bengtsson uttala sig om. 
   – En förundersökning har inletts, så vi 
får se vad den kommer fram till.”
Sjöfartstidningen 23 oktober

”stängt för färjebyte
Idag, torsdag, är Kornhallsleden stängd 
mellan 09.00-17.00. Anledningen är ett 
färjebyte. Fram till 22 september trafike-
ras leden med något nedsatt kapacitet, 
skriver Trafikverket på sin hemsida.”
Kungälvs-Posten 11 september

”elfärja till kastellet nästa sommar
Ett avtal har träffats om en ny elfärja 
mellan Vaxholm och kastellet som ska 
ge fler besökare och öppna för nya verk-
samheter på ön. Kommunen blir huvud-
man för färjan, som kommer att bli bil-
ligare och gå tätare än de båtar som 
går sträckan i dag. Parterna som i förra 
veckan presenterade den nya färjan är 
Vaxholms stad, Statens fastighetsverk 
och Trafikverkets färjerederi.”
Skärgården 9 september

”reducerad trafik på färjeläget mellan 
Visingsö och gränna
På grund av tekniska problem i färjeläget 
är det reducerad trafik på färjeläget mel-
lan Visingsö och Gränna, uppger Tra-
fikverket. En ersättningsfärja trafikerar 
sträckan under tiden. Den färjan tar tolv 
fordon istället för ordinarie färja som tar 
34 fordon. ”
Jönköpings-Posten 29 augusti

  Trafikverket har sagt definitivt nej till att låta 
staten helt ta över ansvaret för färjan mellan 
Gränna och Visingsö och göra den till en allmän 
färjeled.
Frågan om huvudmannaskapet för trafiken på 
Visingsöleden har diskuterats länge. Jönköping 
ansökte 2006 om att ett statligt övertagande. 
Men det skulle innebära att allmänheten kunde 
åka färja utan att betala, precis som på övriga 
statliga färjeleder. Trafikverket anser att det i sin 
tur skulle medföra problem med tillgängligheten 
för Visingsöborna som då inte skulle kunna köpa 
sig förtur på färjan. Dessutom skulle trafiken till 
ön öka på ett sätt som inte var bra. Jönköpings 
kommun kommer att överklaga beslutet.  
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Kungen och drottningen bor på Drottningholms slott som ligger på Lovön i Mälaren och därmed tillhör 
Ekerö kommun, väster om Stockholm. Foto: Kasper Dudzik

nej till statlig vägfärja  
på Visingsöleden

GULLI VÅR NYA POOALRE
  Gulli går som reservfärja och är i drift 

nästan varje dag. Hon har ett bristande un-
derhåll eftersom hon ständigt flyttas mellan 
flera leder för att rycka in där förstärkning 
behövs. För att komma tillrätta med proble-
met kommer hon nu att tillhöra pooldistrikt 
Öst och bli ett ansvar för poolchefen. Orga-
nisatoriskt flyttas då poolchefen från perso-
nalavdelningen till operativa avdelningen.  

Färre fartygs- 
inspektörer i göteborg

  Transportstyrelsen har beslutat att dra 
ned antalet anställda inom sjöfartsverksam-
heten vid sitt kontor i Göteborg. Orsaken är 
den ökade utflaggningen av svenska fartyg. 
Åtta tjänster berörs. 
– Det är oerhört tråkigt att behöva mins-
ka personalen. Vi har under flera år arbe-
tat med att effektivisera vår verksamhet och 
anpassa oss efter utflaggningen. Men åtgär-
derna har tyvärr inte räckt till och vi tvingas 
därför dra ned på verksamheten i Göteborg, 
säger Ingrid Cherfils, sjö- och luftfartsdirek-
tör på Transportstyrelsen.  

Kungligt besök  
på adelsöleden825

samtal som gällde vägfärjor 
kom till Trafikverkets 

kundtjänst i september

Faksimil, Godset nummer 4 2014

Fakta:
Ordet ”eriksgata” är en benämning på en ny 
monarks första officiella besök i Sveriges län. 
Det kan handla om ett flertal separata resor. 
Efter det att alla landskap är besökta så följer 
inga fler eriksgator förrän nästa gång Sverige 
får en ny regent.

Läget i raLS- 
förhandlingarna 

  Just nu pågår RALS-förhandlingarna i Tra-
fikverket. I Färjerederiet har de pågått sedan 
augusti. Lönerevisionen omfattar perioden 1 ok-
tober 2014 till 30 september 2015.

– Parterna har kommit långt i lönerörelsen 
och vi följer tidplanen. Det har så här långt va-
rit ett positivt förhandlingsklimat och vi hoppas 
kunna avsluta det på samma sätt. Arbetsgiva-
rens prognos för utbetalning av ny lön är att den 
kommer tidigast i november eller i december, 
säger Göran Leverud, HR-chef.

RALS står för ”Ramavtal om löner mm för 
arbetstagare inom det statliga avtalsområdet” 
och är ett centralt avtal för hela statsförvalt-
ningen och tecknas mellan Arbetsgivarverket 
och de centrala fackliga organisationerna.  
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Resmål 2016

Fredagen den 19 september var 450 av 
Trafikverkets medarbetare ute på tåg- 
stationer, rastplatser på 17 ställen runtom 
i landet för att prata med resenärer. 

Två av dem var rederiingenjörerna Lena 
Utbult och Truls Persson som besökte 
Aspöleden tillsammans med andra tra-
fikverkare. Även på Ivöleden fanns det 
Trafikverkspersonal på plats.

“För dig – varje dag” var temat för årets 
resenärsdag. Tanken är att Trafikver-
kets medarbetare under dagen ska möta 
resenärer och hjälpa till med trafikin-
formation, ge service och vara synliga 
och tillgängliga för resenärerna, samt att 
observera och samla in förbättringsför-
slag.

Truls Persson och Lena Utbult tyck-

Positiva möten på färjeleder 
under resenärsdagen

er att dagen var givande. Alla frågor och 
synpunkter handlade om färjorna: 
-Våra resenärer var frågvisa och trevliga. 
De flesta frågorna jag fick handlade om 
Yxlan, som är ny färja på Aspöleden och 

hennes 
passa-
gerarut-
rymme, 
som är 
mindre 
än det 

på Aspö III. Några resenärer undrade vad 
som händer med Aspö III, men alla ver-
kar ändå vara mycket nöjda med den nya 
båten, säger Truls Persson.

– Det här är en jättebra form att träffa 
resenärer och vi blev vänligt bemötta, 
dessutom var det en vacker dag och alla 

Lena Utbult i samspråk med musikern och Aspöbon Ulf Sigurdsson. Foto: Truls Persson

VÅra aFFÄrer lönsamhetPÅ FÄrjeleden Om nöjda kunder

var glada. För mig personligen var det 
väldigt nyttigt, jag har inte varit på 
Aspöleden tidigare, säger Lena Utbult.

även på ivöleden var tonläget positivt. 
Kerstin Ericsson, kommunikatör som 
tillvardags arbetar i Trafikverket i 
Jönköping fick intrycket att de flesta 
var väldigt nöjda med färjeleden. 
– De hade just inga synpunkter alls. 
Många hade stugor på ön sedan fle-
ra år tillbaka, en del från 1960 och 
1970-talet, och tyckte att det alltid fun-
kade bra med färjan. Det var inte så 
många passagerare, men ändå en jämn 
ström. De var glada över reflexen och 
den lilla infofoldern de fick. 

erIKa andersson

 Det är en jätte-
bra form att träffa 
resenärer.”

År 2014 börjar gå mot sitt slut och det ser 
ut att bli ett fint år för rederiet. Vi har en 
bra omsättning och mycket pekar på att 
resultatet kommer att överträffa bud-
get. Underhållskostnaderna för färjorna 
är enligt plan. För våra stugor och lägen 
har vi däremot en viss eftersläpning, det 
beror bland annat på att processerna pro-
jektering och upphandling tar lång tid.

Det gångna året har varit intensivt och 
rederiet har bland annat fått leverans av 
färjorna Braheborg och Saturnus De två 
nya färjorna har kostat nära 250 miljoner 
kronor tillsammans. Det är glädjande att 
vi har kunnat finansiera investeringar-
na till stor del själva, vårt lånebehov har 
kunnat begränsas till 95 miljoner kronor. 
Positivt är att ränteläget ser ut att vara 
fortsatt gynnsamt framöver. 
För närvarande är det full fart på bud-
getarbetet för 2015. Alla distrikt- och 

avdelningschefer beräknar sina kostna-
der för nästa års verksamhet, till exem-
pel för personal, drift och underhåll, och 
lämnar in sina förslag till ekonomiavdel-
ningen. Parallellt ser teknikavdelningen 
över underhållsplaner för nästa år. Fär-
jerederiets budgetförslag och verksam-
hetsplanering lämnas till Trafikverket i 
början av november. Vår egen internsty-
relse fastställer budgeten och vår strate-
giska plan,  som innehåller mål och lång-
siktiga aktiviteter, vid ett styrelsemöte 
också i november. Rederichefen och rede-
riets ordförande undertecknar i slutet 
av december en överenskommelse kring 
inriktningen av 2015 års verksamhet. 
Därmed har vi lagt grunden för nästa års 
verksamhet, 2015. 

anders nordQVIsT 
eKonomIcheF

Färjerederiet betalade  
de nya färjorna ur egen börs

  Överenskommelse med 
Trafikverket budget, verksam-
hetsplan, strategiska mål

  resultatdialog med GD
  Tertialuppföljning T1, T2 

och prognos

ny vinjett: Dilemmat
Någon sa: ”Det bästa med arbetslivet är 
arbetskamraterna. Och det sämsta med 
arbetslivet är arbetskamraterna.” Och 
visst stämmer det, överallt där vi männ-
iskor samlas i grupp uppstår massor av 
positiva effekter, men ibland tyvärr även 
negativa biverkningar. Det kan vara den 
där arbetskamraten som pratar skit om 
allt och alla så fort tillfälle ges, en annan 
som alltid har matlådor som stinker och 
så den nya kollegan som alltid är sjuk på 
måndagar. Ibland finns det enkla lösning-
ar på problemen, men emellanåt behövs 
större insatser och från olika håll.  

Sjövägen kommer att ta upp olika dilem-
man och fråga representanter från HR-
avdelningen (fd Personalavdelningen), 
de fackliga organisationerna och huvud-
skyddsombudet vad man kan göra åt pro-
blemen och vilken hjälp som finns att få.

Har du förslag på ämnen att ta upp är du 
välkommen att skicka dem till sjovagen@
trafikverket.se eller som brev till: 
Sjövägen, Färjerederiet, Box 51 
185 21 Vaxholm
Du kan vara anonym.

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 
SEPTEMBER 
Mikael Olsson, befälhavare fri, gullmarsleden

OKTOBER 
Marie Karlsson, befälhavare fri, Furusundsleden

Ingvar Båtelsson, befälhavare fri, Furusunds-
leden

Peter Lindquist, motorman/matros, Tynningö-
leden

NOVEMBER 
Mats Häggström, befälhavare lin, Bolmsöleden

PENSIONÄRER
31 oktober 
Ulf Frändberg, motorman/matros, visingsö-
leden

12 december 
Stig Jansson, befälhavare fri, Hönöleden

31 december 
Curt Josefsson, befälhavare lin, Bohus-
Malmönleden

GRATTIS!

60 år 27 oktober 
Benny Henriksson,  
befälhavare lin,  
Sund-Jarenleden

Mkr jan-sept. 2014 jan-sept. 2013 budget 2014
Intäkter 546,4 539,3 727,0
Verksamhetens kostnader -454,3 -463,8 -623,7
Avskrivningar -36,5 -33,1 -50,7
Rörelsersultat 55,6 42,4 52,6
Räntekostnader -5,1 -5,8 -7,8
Resultat 50,5 36,6 44,8


