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Vägfärjan Carolina af Arnö i svår olycka. 
Skepparen är avsvimmad och flera per-
soner är svårt skadade. Det börjar brin-
na ombord samtidigt som chockade 
personer lämnar färjan. Det var scena-
riot under en stor räddningsövning på 
Arnöleden i Mälaren under tre novem-
berkvällar. Förutom rederiet deltog rädd-
ningstjänsten, Sjöräddningssällskapet, 
kustbevakningen och polisen. 

– Det var en stor övning, första kvällen 
hade vi 48 statister, jätteduktiga ungdo-
mar som verkligen gick in för sina roller, 
de tog av sig ytterkläderna och frös på 
riktigt, säger Per-Olof Eriksson, chef di-
strikt Mälaren.

– Under övningen fick vi stänga av fär-
jeleden drygt två timmar varje kväll, men 
vi har förstående öbor. Några av dem 
åkte ner varje kväll för att titta på vår öv-
ning och grilla. 
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Underhållande. Intresserade öbor följde övningarna på Arnöleden varje kväll .Foto: Thomas Lindgren

BRAHEBORG + BLACKHAWK
Övningar på Vättern  

ALL TIME HIGH 
Många resenärer tyckte till

ARNÖLEDEN BY NIGHT
Övningar i mörker
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Tipsa redaktionen
Vi tar gärna emot tips, synpunkter och idéer.  
Skriv till oss på: sjovagen@trafikverket.se !

INNEHÅLL

EN BRÄNSLESNÅL SKOTTE

bästa medarbetare,vi närmar oss da-
tum för kravet på vinterdäck och då har 
vi faktiskt kommit en bit in i vintern, 
även om landet är väldigt avlångt och 
har visat ovanligt stora temperaturskill-
nader mellan norr och söder. I norr är de 
första isvägarna igång och i söder håller 
man på att ta upp årets sista potatis.

Jag brukar ju säga att våren är en 
hektisk tid, men just skulle jag vilja 
säga att alla årstider är hektiska och vi 
har nu precis slutfört det stora arbetet 
med verksamhetsplan och budget, vi 
har också hunnit presentera resultatet 
av detta arbete för internstyrelsen som 
också godkänt nästa års budget.

För ett par veckor sedan var jag in-
bjuden att prata på ett frukostmöte i 
Göteborg angående framtida miljö-
strategier, ett möte anordnat av Marin-
tekniskt forum, Blue Flow och Styrsö-

bolaget.
En fantastisk 
uppslutning 
klockan 0730 
hos Sjörädd-
ningssällskapet 
ute på Långe-
drag. Drygt 70 
personer hade 
trotsat den ti-

diga morgonen, vilket var väldigt roligt, 
och jag kan säga att det finns ett stort 
intresse för vårt arbete med ecoship-
ping. Många väntar nu med spänning 
på att vi ska komma igång ute på Vax-
holm kastell med vår simulator.

Projekten som vi jobbar med snur-
rar på och just idag vid lunchen kunde 
vi se en stor pråm med en massa ut-
rustning på anlända Vaxholm och det 
handlar då om provborrning för färjelä-
gen till den planerade linfärjan mellan 
Vaxholm och Vaxholms kastell.
Samtidigt som allt spännande i rederi-
et händer lackar det ju mot jul och det 
är mycket som ska hinnas med även på 
hemmaplan.

Lev väl och kör försiktigt! 

Braheborg övade med  
försvarets helikopter.  
Foto: Magnus Hilden/FMV. 
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Stort intresse 
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”Det kändes bra att 
börja i ett rederi igen, 
med sjöfolk som förstår 
sig på sjöfart.” Lochinvar

Jim Anderson, teknikansvarig  
på skotska CMAL berättar om  
rederiets två elhybridfärjor.

10

i Skottland sjösattes i år vägfärjan 
Lochinvar, en elhybridfärja. För att 
dra lärdomar och få inspiration till 
framtida projekt gjorde teknikavdel-
ningen en kort studieresa i oktober 
för att se färjan på plats.

Skottland levererade verkligen det för
väntade, snirkliga vägar i ett sagolikt 
landskap, plus kraftiga lågtryck och regn. 
Slutklämmen av den ganska trötta tropis-
ka orkanen Gonzales förorsakade inställd 
färjetrafik och vi fick en extra bilresa på 
2,5 timme till Lochinvar som låg inblåst 

i staden Tarbert i västra Skottland. Men 
det visade sig bli en fördel, vi fick ha båten 
och besättningen Ian, Paul, Bartel och 
David till vårt förfogande hela dagen. De 
svarade ingående och engagerat på alla 
våra frågor. Som de tekniknördar vi är 
nådde vi skruv och mutternivå ganska 
snabbt. 

Paul, fartygets befälhavare och ledande i 
bränslesparartävlingen, berättade hur han 
når upp till 35 procent lägre förbrukning 
genom att använda den bästa kombinatio-
nen av elgeneratorer och batterier för fram-
drivning utifrån strömmar, väder och vind.

Lochinvar har tre dieselgeneratorer 
och två batteribankar, två frekvensom-
vandlare samt två elmotorer och Voith 
Schneider-aggregat som kan användas på 
tre olika sätt: hybriddrift då styrsystemet 
beräknar hur mycket batterikraft som ska 
tillföras vid respektive tur för att varken 
överutnyttja eller snåla på batterierna, 
dieselelektrisk drift samt ren batteridrift

Lochinvar och drygt 30 andra färjor ägs 
av CMAL, Caledonian Maritime Assets, i 
Port Glasgow. CMAL ägs i sin tur av den 
skotska regeringen och kan i någon mån 
jämföras med Färjerederiet. Rederiet tra-

”Många väntar 
med spänning 
på att vi ska 
komma igång 
på Kastellet 
med vår simu-
lator.”

3

11

HÅLLBART Om miljöfrågor
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Från vänster: Jim Anderson, teknikansvarig på CMAL, i ett av Lochinvars två batteri- 
rum. Styrpanelen för elhybridsystemet. Peter Jansson närstuderar elmotorn.

HÅLLBART Om miljöfrågor

fikerar bland annat de Kaledoniska öarna 
Spey och Islay. Trafiken upprätthålls av 
tre olika operatörer under det samlade 
varumärket Caledonian MacBrayne.
Färjan Lochinvar byggdes av Ferguson 
Shipbuilders. Arbetet påbörjades 2009 
och kontrakt för leverans av två färjor 
skrevs hösten 2011. Den första av dem, 
systerfartyget Hallaig, sattes i trafik 24 
månader senare. Vår ”guide” Jim Ander-
son under besöket, ansvarig för tekniken 
på rederiet, var den som tog fram idé och 

underlag för hybridfärjorna. Utgångs-
punkten var krav på minskade utsläpp 
och minskad bränsleförbrukning. Loch-
invar ligger still klockan 18-06 och då lad-
das hennes batterier. Laddning kan ske 
snabbare, men då sliter det mer på batte-
rierna.

batterierna var den enskilt största kost-
naden på 600 000 euro. Därefter kommer 
den annorlunda rampkonstruktion, ram-
perna måste vara långa för att klara det 

kraftiga tidvattnet med höjdskillnad på 
upp till fem meter. I övrigt är konceptet 
ganska traditionellt dieselelektriskt.

Lochinvar byggdes för att uppfylla EU:s 
regelverk för inrikes trafik, det s.k. EU-
passdirektivet, för övrigt samma regel-
verk som tillämpats för Capella och Bra-
heborg. I de Kaledoniska farvattnen är 
det dock C-område så kraven är något 
högre. 

– Kontakterna med myndigheterna, 
MCA (Maritime and Coastguard Agency)  

David Colville berättar om framdrivningen av Lochinvar för rederiingenjörerna på Färjerederiets teknikavdelning. Till vänster ses Fredrik Skeppstedt och i 
förgrunden till höger Peter Jansson.

löpte relativt smärtfritt då vi påbörjade 
samarbetet i ett tidigt stadium. Ändå upp-
stod ett antal sena ändringar som ställde till 
mycket problem, bland annat fick vi kravet 
att isolera bildäck från passagerarutrym-
men i händelse av brand, samt utrymning 
av fartyget, säger Jim Andersson.

teknikavdelningen hann också med ett 
spontant studiebesök på färjan Sound of 
Seil när vi korsade floden Clyde på väg 
mot flyget hem. Sound of Seil ägs av det 
privata rederiet Western Ferries. Kap-
ten Rod och ingenjör John i den fyra man 
starka besättningen guidade oss runt på 
fartyget. Vi noterade en del skillnader, 
men också en del likheter med Färjere-
deriets fartyg. Färjan är byggd till Inland 
Water Ways-regelverket (IWW, mini EU-
direktivet).

Sedan bar det hemåt med massor av 
idéer och intryck i bagaget. Det var 
intressant att se hur konceptet elhybrid-
färja fungerar i praktiken, men också att 
se hur andra löser problem utifrån sina 
förutsättningar.

– Deras koncept verkar fungera väl och 
det är ingen omöjlighet att Färjerederiet i 
framtiden skulle kunna bygga och använ-

Fakta  MV Lochinvar

Elhybridfärja
Byggår: 2013
Varv: Ferguson Shipbuilders, Port Glasgow, 
Skottland

Längd: 43.5 meter
Bredd: 12.2 meter
Djupgående: 1.73 meter
Fart: 9 knop
Brutto: 499

Kapacitet
150 passagerare
23 bilar
2 lastbilar

Framdrivning
Två elmotorer av permanentmagnettyp 
kopplade till två Voith Schneider-aggregat

Motor och batteri
3 st Volvo Penta dieselgeneratorer D13MG 
á 332 kw
4 st grupper med litiumjonbatterier, totalt 
700 kwh

Lochinvar är den andra av två färjor i en se-
rie, den första heter Hallaig.
Pris för Hallaig ca 11 000 000 GBP  
(ca 135 miljoner kronor)
Pris för Lochinvar ca 10 000 000 GBP  
(ca 122,5 miljoner kronor)
Varav batterierna på en färja kostade  
600 000 euro (ca 5,8 miljoner kronor)

HYBRID MACHINERY ARRANGEMENT 

Hybrid Ferries Project 
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Propelleraggregat
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Frekvensomvandlare

Elmotor

da elhybridfärjor. Det kräver förstås nog-
granna utredningar och anpassningar 
för våra förhållanden. Men visst är det en 
spännande utveckling i vår bransch, säger 
Fredrik Almlöv, Färjerederiets teknik-
chef.  

TexT OcH fOTO: TRuLS PeRSSON

Lochinvar är indelad i ett flertal vattentäta utrymmen för att klara skadestabilitetskraven. Skotten saknar 
dörrar, istället finns en lejdare från däck till varje utrymme.
Voith Schneider-aggregaten är placerade diagonalt för att inte sticka ner under kölen, en förutsättning 
för att kunna angöra de långa landramperna. Batterierna är placerade i varsitt A60 isolerat utrymme, 
och försedda med ett eget fast brandsläckningssystem. Elmotorer och frekvensomvandlarna är vatten-
kylda.
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  I och med regeringsskiftet fick Sverige en 
ny infrastrukturminister, hon heter Anna Jo-
hansson. Fram till valet var Anna Johansson 
(S), 43, kommunalråd med ansvar för skolfrå-
gor och ordförande för Socialdemokraterna i 
Göteborg. Hon bor i Göteborgsförorten Berg-
sjön.

Den 18 november intervjuades Anna Jo-
hansson i programmet P1-morgon i Sveriges 
Radio. Hon berättade då att hon blev ganska 
förvånad över att hon fick frågan om att sitta i 
regeringen och ännu mer förvånad över frågan 
om posten som infrastrukturminister och nu 
ägnat mycket tid till att läsa in sig på området. 
Intervjun handlade mest om tågtrafiken, men 

infrastrukturministern sa bland annat också 
att infrastruktur är ett enormt stort område 
med väldigt många olika delar och mycket re-
gelverk, stora och 
små frågor.
– Framför allt så 
tycker jag det är 
intressant att man 
har diskuterat så 
mycket trafikslag 
för trafikslag och 
väldigt lite syste-
miskt kring infra-
strukturfrågor, sa 
Anna Johansson. 

LÄR DIG MER OM DIN pENSION

  Tycker du att det verkar krångligt med 
pensionen? Statens tjänstepensionsverk, 
SPV, har gjort en film som heter ”Lär dig mer 
om din statliga tjänstpension”. I filmen berät-
tar de om den statliga tjänstepensionens tre 
delar, hur du kan ta ut din pension och vad 
du bör tänka på. De berättar också om vad 
familjen kan få om du  
avlider och hur del- 
pensionsavtalet fungerar.  
Filmen finns på SPV:s 
 webbplats, du kan  
också hitta den via  
en länk på intranätet,  
under Min anställning> 
Pension.  

Kvitton för  
friskvård ska  
vara inne senast  
6 december

  Som anställd i Trafikverket kan du 
få bidrag med 3 000 kronor per år för 
aktiviteter inom motion och friskvård. 
För att du ska få bidraget för 2014 ska 
kvittot vara Flexpay tillhanda senast 
den 6 december. Efter detta datum 
kan du inte köpa friskvård och regist-
rera kvitton för 2014. På Förmånspor-
talen finns mer information om vad du 
kan använda bidraget till.

Så här ansöker du: 
De vanligaste friskvårdsutbetalning-
arna (motionshallar, gym, dans, yoga 
och simhallar) beställer du via För-
månsportalen.

Så här gör du om du vill ansöka om 
friskvårdbidrag för något som inte 
finns i Förmånsportalen: 
Fyll i blanketten ”Registrera frisk-
vårdskvitto” som finns under ”Mina 
förmåner” i Förmånsportalen. Skriv ut 
blanketten och skicka till Flexpay: 

Flexpay AB 
Att: Trafikverket Friskvård 
Box 3616  
103 59 Stockholm

Utlägget betalas ut tillsammans med 
din lön. Om blanketten och kvittot 
kommer till Flexpay senast den 6 de-
cember får du bidraget med löneut-
betalningen samma månad. Utlägg 
som du har gjort efter den 6 decem-
ber kommer att räknas till nästa ka-
lenderår.  

  Enligt lag måste du ta ut 20 semesterda-
gar före sista december! Har du inte möjlig-
het till det, riskerar du att förlora dessa da-
gar vid årsskiftet.

Enligt semesterlagen måste du ta ut 20 
betalda semesterdagar per år, förutsatt att 
du har 20 dagar eller mer intjänade. Reste-
rande semesterdagar kan du spara, om du 
inte har möjlighet att ta dem under året.

Du får ha högst 40 sparade semester-
dagar till och med 2015. Från årsskiftet 
2015/2016 får du ha högst 35 sparade se-
mesterdagar.

Du som anställs 1 januari–31 augusti får 
spara 40 procent av de dagar du tjänar in 
under året. Om du anställs den 1 september 
eller senare får du spara alla de dagar du har 
tjänat in som du inte har kunnat ta ut i le-
dighet.

Om en viss del av semestern på grund av 
sjukdom eller andra särskilda skäl inte kun-
nat läggas ut under året omvandlas den till 

sparade dagar efter intyg från personalan-
svarig chef. Om de sparade dagarna inte 
ryms i de 40 sparade så betalas de outtagna 
dagarna ut i pengar.

Föräldraledighet räknas inte som särskil-
da skäl.
Intyg från chef till HR-center 
Intyg rörande semester måste vara HR-cen-
ter tillhanda senast 31 december, annars 
kommer inte dagarna eller timmarna att 
sparas eller utbetalas.  

SJöLOggen UTKIKEN 

  I september gjorde 18 av Trafikverkets 
traineer ett studiebesök på rederikontoret 
och Vaxholmsleden. Här ses de under besö-
ket på Ninas brygga.
– Vi uppskattade verkligen att vi fick möjlig-
het att både sitta ner och diskutera er verk-
samhet med er och att se den i praktiken 

uppe från bryggan, säger Hanna Axelsson. 

Från vänster matros Lars-Ola Schöllin, Björn We-
din, Investering, Stina Fröjd, Underhåll, Jimmy Jo-
hansson, Samhälle, Johanna Karlsson, Investering, 
Hanna Axelsson, Underhåll, Sandra Eriksson, In-
ternrevision och befälhavare Jonathan Pertot.  
Foto: Ellen Strandberg

Har du tagit ut  
20 semesterdagar i år?

”Tynningöfärjan trasig – reservfärja in-
kallad från furusund
Ett maskinfel på Tynningöledens väg-
färja har gjort att leden stått stilla sedan 
16.30-tiden i eftermiddags. En reserv-
färja har kallats in från Furusundsleden, 
men kommer inte att gå i trafik förrän 
klockan 22 i kväll. 
Under tiden satte Trafikverket in taxibå-
tar som transporterade personer mel-
lan Tynningö och Norra Lagnö, utan sina 
bilar.”
Skärgården 24 november

”Provborrning för ny färjeled i Vaxholm
Bygget av den nya linfärjeleden mel-
lan Vaxholms stad och Vaxholms kastell 
förbereds nu med provborrningar i sun-
det. Arbetet påverkar inte skärgårdstra-
fiken. Den nya färjeleden ska vara klar i 
maj 2015.
Parallellt med byggkonstruktionen för-
bereds även den nya färjan för miljövän-
lig eldrift. Uppgraderingen pågår som 
bäst på Trafikverkets underhållsvarv ut-
anför Lysekil.
– Vi gör provborrningen för att bedöma 
berggrundens kvalitet, säger rederiin-
genjör Ralf Sass.”
Branschaktuellt.se 24 november

”Kommunen överklagar beslut om fär-
jan 
Nu blir det regeringens sak att avgöra 
om färjeleden mellan Gränna och Vi-
singsö ska bli en allmän färjeled och där-
med bekostas av Trafikverket.
Den 1 oktober avslog Trafikverket Jön-
köpings kommuns begäran om just det. 
Jönköpings kommun skriver i sitt över-
klagande att kommunen sedan 2008, då 
de tecknade en gemensam avsiktsför-
klaring med dåvarande Vägverket om att 
leden skulle bli allmän, vidtagit de åtgär-
der som förväntats av dem, medan Tra-
fikverket varit mycket passiva och inte 
fullföljt sina åtaganden.”
Sveriges Radio P4 Jönköping 5 november

”Isvägen i Rödupp öppen
Röduppledens färja väg 836 inställd och 
isvägen nu öppen för två ton bruttovikt 
med restriktioner. 
”Norrbottens-Kuriren 24 november
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Anna johansson  
ny infrastrukturminister

MATTIAS BERGSTEN  
NY DC NORRA BOhuSLÄN

  Ny chef för distrikt Norra Bohuslän blir 
Mattias Bergsten som tillträder och efterträ-
der Torsten Bengtsson den 1 januari 2015.
– Torsten kommer att finnas kvar i distriktet, 
men i en ny roll, och bidra med sin breda er-
farenhet och kompetens, säger Margus Pöld-
ma, operativ chef.
Rekryteringsprocessen för att söka en ny DC 
till distrikt Mellansverige har inletts.  

5663
personer prenumererade på 
färjerederiets trafikinfo via 

sms den 13 november.

trafikverkets traineer  
besökte Vaxholm

ALMANACKA 2015
  Snart kommer nästa års almanacka att 

skickas ut till ledstugorna. Almanackan 
speglar precis som tidigare år olika aspekter 
av Färjerederiets verksamhet. Fotografierna 
är bland annat tagna av Kasper Dudzik, Truls 
Persson Jan-Erik Gullberg och Erika Anders-
son.  
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Fakta  NKI 2014

Enkätundersökning under juni och augusti  
2014
Resande på samtliga färjeleder i rederiets 
regi alla tider på dygnet, helgdag och vardag
• Ca 300 enkäter per led
• 59 procent män, 41 procent kvinnor svarade
• 88 procent svarsfrekvens
• 79 procents kundnöjdhet totalt
• 91 procent nöjda med helhetsintrycket

Bedömda kvalitetsområden: tillgänglighet, 
tidtabell, tillförlitlighet, information, färje-
läge, komfort, personal, säkerhet, informa-
tionsstöd och miljö
Undersökningsföretag Markör AB

Alla rapporter finns i verksamhetssystemet un-
der Administration-Information

PÅ fÄRJeLeDeN Om nöjda kunder PÅ fÄRJeLeDeN Om nöjda kunder

Största responsen någonsin i årets NKI
Nio av tio tyckte till om färjeresan
ÅrLigen mäter rederiet kundnöjdhet 
(NKI) på alla färjeleder. På så sätt får vi 
ett jämförbart mått i vår affärsplan, som 
sedan följs upp i distrikten och av vår led-
ning och styrelse.

Totalt delades 10163 enkäter ut och 
8968 svar kom in, en svarsfrekvens på 
88 procent, den högsta sedan nuvarande 
mätning infördes för fem år sedan. Med-
elvärdet för kundnöjdheten ligger i år på 
79 procent (2013: 78 procent). Helhetsin-
trycket av färjetrafiken ger medelvärdet 
91 procent nöjda (2013: 89).

rederichef Anders Werner, varför mäter 
Färjerederiet kundnöjdhet?

– För att hitta förbättringsmöjligheter.
Har kunden alltid rätt?

– Nej, men kundens upplevelse kan vi 
aldrig säga är fel.
Litar du på resultatet?

– Ja, årets svarsfrekvens är högre än 
någonsin och vi har små variationer mel-
lan åren.

är du nöjd?
– Ja, åtta av tio nöjda kunder är ett 

mycket gott resultat.
resultaten varierar knappast år från år – 
vad säger det? 

– Att vi faktiskt förbättrar oss, för kun-
den kräver mer och mer och skulle vi inte 
förbättra oss skulle resultatet rasa.
är det verkligen nödvändigt att mäta när 
det blir samma år från år?

– Ja absolut. Det samlade värdet är kan-
ske inte alltid det mest spännande, men 
det förekommer variationer på enstaka 
leder och det är intressant. Dessutom vill 
vi kunna läsa av om våra förändringar ger 
avsedd effekt.
På vilket sätt har du nytta av nKi-siffrorna?

– För förbättringspotential, men också 
för att få en uppfattning om vad kunden 
faktiskt tycker. Det som är självklart för 
oss kanske inte alls är självklart för kun-
den.

Kan du ge exempel på åtgärder som rederi-
et har gjort, utifrån nKi-resultatet?

– Ja, flera saker. Varje år planerar och 
vidtar vi åtgärder med utgångspunkt från 
NKI. Exempelvis: nya passagerargångar 
som nu är ett projekt - många färjor ska 
byggas om. Elektroniska informations-
skyltar. Vårt miljöarbete.
Om man har fått ett bra nKi-värde, har man 
då gjort ett bättre jobb? jämfört med de 
som har lägre värden?

– Det är inte säkert, olika frågor har oli-
ka dignitet.
borde nKi-mätningen förändras på något 
sätt, tycker du?

– Nej, åtminstone inget stort, däremot 
kanske vi ska bli bättre på att läsa den och 
se möjligheterna.
Finns det fler sätt att ta reda på vad kunden 
tycker?

– Att möta kunden i det dagliga arbetet.
är det inte lika viktigt att ta reda på vad 
medarbetarna har för uppfattning om rede-
riet?

– Det är naturligtvis också viktigt och 
det finns forum för det, men vi bedriver 
verksamheten för våra passagerare som 
behöver nyttja färjan.
Om rederiledningen satsade mer på under-
håll eller ny färja så skulle vi få bättre siffor 
– håller du med om det?

– Nej, det ska vara rätt underhåll och 
rätt servicenivå med god säkerhet och då 
har det ingen betydelse hur gammal fär-
jan är.
Hur står sig vårt nKi-resultat jämfört med 
andra mätningar i trafikverket och för 
andra kollektivtrafikföretag?

– Vi ligger i topp, något som gör mig 
stolt.
Hur tycker du att leden ska använda resul-
tatet? 

– För att förbättra sig på de specifika 
saker som gäller för just den. Man ska tit-
ta på sina sämsta siffror och vad man kan 
göra för att förbättra dem. Man bör också 
gå in i matrisen, så att man jobbar med 
rätt saker som kan ge effekt.
Hur upplever du att vår känsla för kundser-
vice är?

– Stora förändringar till det bättre har 
gjorts, men det finns fortfarande att jobba 
med, även om NKI pekar på höga betyg 
för personalens uppträdande. Idag kör vi 
passagerare i stället för färja och det är 
ett stort steg! Ju bättre vi blir desto högre 
blir kraven från kunden, vilket gör att vi 
framgent måste jobba med kundservice, 
av den anledningen läggs detta in som ett 
pass i ecoshippingutbildningen som alla 
ska genomgå.  

INgRID JARNRyD

”Kundservice är att överträffa kun-
dens förväntningar!”
Mattias Bergsten, distriktchef Mellan-
sverige

– Vinöleden ökar igen. Leden har 
gjort en resa utan dess like. För någ-
ra år sedan låg kundnöjdheten runt 
30 procent, i år 75! Vi får omdömen 
som ”kanon” och ”toppen” och det är 
besättningarnas förtjänst. Skenäsle-
den behåller ett bra NKI. Man agerar 
snabbt vid stopp och engagerar sig i 
kundinformationen till våra passagera-
re där man följer upp radioinformation 
och omskyltning – och finns till hands.

– Vi har få mätbara möjligheter i vår 
verksamhet, men NKI är ett av de vik-
tigaste som vi kan mäta.

Vi ska leva upp till en hög service-
nivå. Kundservice är att överträffa 
kundens förväntningar genom att ha 
modet att ge av oss själva. När vi väljer 
inställning och tar oss an våra kunder 
med en positiv inställning smittar det 
av sig på oss och vår arbetsmiljö. 

”NKI ger feedback”
Rolf Nilsson, distriktchef Värmland-
Dalsland

– Jag är nöjd, men det går att för-
bättra. Högsäter fick 95 procent, Sund-
Jaren fick 84, båda har ökat när man 
jämför med 2013. 

– Jag kommer att gå igenom resul-
tatet på APT och vi kommer att vidta 
åtgärder för att förbättra oss. NKI ger 
feedback på den service vi utför och 
vad vi kan förbättra för att våra kunder 
ska vara nöjda.

”Vi har börjat med man ombord som 
fångar upp och ger information”
Per-Olof Eriksson, distriktchef  
Mälaren

– Bra hur det fungerade med det nya 
mätföretaget, de delade ut och plock-
ade in resultatet på en gång. Det ger 
många svarsresultat.

– Vi har haft APT där gick vi igenom 
resultatet och letade ut vad vi kan för-
bättra, kommer i strategiska aktivi-
teter strax. NKI ger en bild av hur vi 
kan förbättra oss, eller informera om 

varför vi ibland gör som vi gör. Adelsö 
som är en linfärja har på försök börjat 
med man ombord en halvdag den sista 
i varje månad för att fånga upp och ge 
information.

”Visar att vi ligger i fas med vårt upp-
ställda mål”
Torsten Bengtsson, distriktchef Norra 
Bohuslän

– Vi är missnöjda med att Malmön 
inte har några digitala informations-
tavlor, vilket avspeglas i kundernas 
åsikter. De reagerar också på indrag-
na bussturer. Våra resenärer vill ha toa 
ombord på linfärjorna. I stort sett är 
jag dock nöjd.

– NKI ger en indikation på att vi lig-
ger i fas med vårt uppställda mål och 
resultatet redovisas på kommande 
APT.

”Måste representera de som ofta 
åker”
Jenny Strand, distrikt Stockholm

– Jag är nöjd med undersökningen i 
sin helhet. Ekeröleden har 74 procents 
kundnöjdhet, fast man kan tro att alla 
bara klagar. Vi kan även se områden 
som vi kan förbättra.

– Det man kan tänka på när NKI 
genomförs är att det görs så att det 
representerar de som ofta åker med 
oss.

”Man ville ha en bänk vid färjeläget, 
det vick vi tack för i undersökningen”
Roger Olofsson, distrikt Norrbotten

– År efter år håller vi en hög nivå 
med nöjda kunder. Vi kommer att ha 
grupparbeten på APT och göra förslag 
till förbättringar med prio där vi fått 
lägst betyg. Tre områden sticker ut, 
färjeläget, komfort och information, 
något som man inte alltid rår över.

– Mätningen ger besked från kunder 
som ser saker från en annan sida. Ett 
exempel är att man ville ha en bänk att 
sitta på vid färjeläge och färja i före-
gående års undersökning, det fick vi 
ett tack för i undersökningen när det 
gjorts.

Så här tycker några av rederiets 
distriktchefer om årets resultat:



10 SJövägen   SJövägen 11

till Harry  
Reinikka
ny distriktschef Norrlandskusten

SNABBA 5 

Under två dagar i slutet av oktober 
hade Försvarsmakten och Helikopter-
flottiljen övning på Vättern. De övade 
samverkan mellan helikopter och båt 
och till sin hjälp hade de rederiets färja 
Braheborg. Övningarna pågick på Vät-
tern vid två tillfällen per dag, både i 
dagsljus och i mörker.

Helikoptern i övningen var av typ 
UH-60 Blackhawk, Försvarsmakten 
har 15 stycken av UH-60 som i Sverige 
kallas Helikopter 16 (HKP 16). 

– De var nöjda med upplägget och 
vår insats, säger Hans Wetterlind, 
befälhavare på Visingsöleden, som var 
med på övningen.

– Vi övade olika alternativ, de gick 
ner från helikoptern både när vi låg 
stilla och när vi gick med 10 knop. 
Övningen var bra för oss också, vi ska 
kunna ta emot ytbärgare från helikop-
ter vid behov.  

Försvarets helikoptrar  
övade med braheborg

För nit och redlighet 
i rikets tjänst
den 23 oktober fick de medarbetare i 
Trafikverket som arbetat 30 år hos stat-
lig arbetsgivare i Trafikverket ta emot 
utmärkelsen NOR - För nit och redlighet 
i rikets tjänst. Totalt hade 135 personer 
kvalificerat sig till NOR, 89 personer del-
tog i ceremonin.

Först samlades NOR-mottagarna i Pylo-
nen i Borlänge, där de intog snittar och 
förfriskningar till körsång av After lunch. 
Generaldirektör Gunnar Malm delade ut 
diplom och den utvalda gåvan, kristallvas, 

armbandsur i guld eller guldmedalj. Där-
efter bjöds på en trerätters lunch bestå-
ende av tunnbrödskorg med gubbröra, 
hjortytterfilé och cheesecake med varma 
hjortron, på Romme Alpin.
I år fick tre av Färjerederiets medarbe-
tare NOR och reste till Borlänge för att 
ta emot utmärkelsen, från vänster: Jan 
Lindberg, Adelsöleden, Per-Ola Zakris-
son, Håkanstaleden, och Karl-Gustaf 
Green, Isöleden.  
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Försvarsmaktens helikoptrar av typen UH-60 är den mest moderna varianten av Blackhawk-helikoptern. Foto: Magnus Hildén/FMV

VI I ReDeRIeT Om nöjda medarbetareBeReDSKAP Om säkerhet

grattis till nya jobbet! Vad har du för 
bakgrund?
– Senast var jag chef för Holmens hamn i 
Iggesund. Före det var jag sjökapten och 
var till sjöss i 30 år, bland annat har jag 
jobbat på kemtank i rederi Stolt-Nielsen 
och bodde då i Thailand i 11 år.
– Jag läste drift och underhåll på Sjömans-
skolan i Härnösand och så sjökaptenut-
bildningen i Kalmar 1993-1996. Jag tog 
den långa vägen som jungman och uppåt 
till sjökapten.

Hur kom det sig att du sökte jobbet?
– Jag tyckte det lät som ett intressant jobb 
och så kändes det bra att börja i ett rederi 
igen, med sjöfolk som förstår sig på sjöfart, 
man pratar samma språk.

Var är du uppväxt?
– I Karlskoga och Halmstad, bland annat. 
Lite ödets ironi är att familjen fick flytta från 
Halmstad eftersom jag inte tålde sjöluft som 
barn. Läkaren föreslog Norrland där luften är 
torrare och då slog vi oss ner i Stöde, väster 
om Sundsvall. Nu bor jag med fru och barn i 
Enånger, söder om Hudiksvall.

Hur ska du lägga upp arbetet, du har 
över 40 mil till Holmön hemifrån?
– Planen är att jag ska vara måndagar på 
Hemsöleden och köra till Umeå på kvällen, job-
ba tisdagen på Holmöleden och sedan åka hem 
på kvällen. Onsdag till fredag jobbar jag hem-
ma. Det är planen, framåt våren ska vi försöka 
hitta ett nytt boende, men vi börjar så här.

Vad gör du på fritiden, har du någon 
egen båt.
– Nej, jag hade en eka, nu har vi husvagn, 
men jag vill hellre vara hemma och klippa 
gräset. När man har varit så mycket borta är 
det skönt att bara få vara hemma. Vi har en-
äggstvillingar, två flickor på tre år. Jag brukar 
åka med dem i min jänkare, en Pontiac Bon-
neville -66, och köpa glass, det tycker de är 
jätteroligt.

david Olby Sköld arbetar som beman-
ningsplanerare på HR-avdelningen under 
perioden 1 november-31 maj 2015. Han är 
28 år och jobbar normalt som motorman/
matros på Vaxholmsleden. David har tidi-
gare också varit däcksman på Ekeröleden 
och Adelsöleden.

– Omväxling förnöjer, jag har gjort lite 
allt möjligt på lederna, på Ekeröleden 
implementerade jag det gamla biljettsys-
temet med handdatorer. På Vaxholms-
leden har jag hjälpt DT och tidigare 

maskinansva-
rig med AMOS, 
och jag har varit 
lokalt fackligt 
ombud för SEKO. 
Dessutom har jag 
lett utbildningar 
i våra interna IT-
system för några 
leder, säger David 
Olby Sköld.  

Fakta  Helikopter 16

UH-60m är den mest moderna varianten 
av Blackhawk-helikoptern. De är bland för-
sedda med IR-dämpare som minskar he-
likopterns infraröda strålning och gör den 
svårare att hitta för värmesökande robotar. 
Främsta uppgift för HKP16 är att evakuera 
skadade, men den används även för trans-
port av trupp och materiel.
Längd: 15,3 m
Höjd: 3,8 m
Kabinhöjd: 1,37 m
tomvikt: cirka 5 600 kg
max bruttovikt: cirka 9 900 kg
maxhastighet: 280 km/h
Försvarsmaktens helikopterflottilj ansvarar 
för all militär helikopterverksamhet i Sve-
rige och skapades 1998 genom att Arméns, 
Flygvapnets samt Marinens helikopterre-
surser slogs samman. Förbandet är lokali-
serat till tre platser i landet, med huvudsäte 
vid Malmen (Linköping).

Källa: Försvarsmakten och Wikipedia

David är ny bemanningsplanerare

Foto: Truls PerssonHelikoptern hovrar ovanför Braheborg. Foto: Magnus Hil-

dén/FMV


