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En artikel går inte av stapeln, en text äger 
inte rum. Den börjar eller slutar. Att gå av 
stapeln är synonymt med att sjösättas, farty-
gen stod på stapelbäddar under bygget och 
när det var klart gled de av stapeln och ner 
i sjön. Men avstapelgående används annars 
flitigt om olika evenemang som har ägt rum, 
men som inte alls har med fartyg att göra.

Skribenter vill skapa levande texter, det 
lyckas inte alltid, men intentionen finns där. 
Ett sätt är att använda metaforer, bildliga ut-
tryck, för att säga något. Förmodligen är me-
taforer med sjöanknytning populära för att 
de är tydliga, man ser bilden framför sig. En 
metafor behöver inte ha med den ursprung-
liga betydelsen att göra, till exempel har ök-
nens skepp, kamelerna, inte någon anknyt-
ning till havet.

Inom politiken går debattens vågor höga, 
ett parti kan ha vind i seglen, medan någon 
annan seglar under falsk flagg och då kan en 
konflikt vara under uppsegling. I boken ”Po-
letten som trillade ner: Metaforer – hur för-
står vi dem?” skojar författaren Lars Melin 
med politikerna, ”våra främsta ordkonsu-
menter”. Var får de allt ifrån, frågar han sig:

INTERNTIDNING FÖR OSS SOM ARBETAR I FÄRJEREDERIET                        

Janne Sjöblom var befälhavare när Kastelletleden invigdes

Vind i seglen kan vara bra att ha om man ska ro en artikel i hamn. Foto: Mostphotos.com
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Trafikverket Färjerederiet
185 21 Vaxholm

Glad midsommar!
Nästa nummer av Sjövägen, sommarnumret, kommer i början av juli. 

MATROSER OCH ANDRA
MARINA METAFORER

På sluttampen

JUNI 2016
NR 4. 

”Det traditionella svaret är havet.  
De flesta politikers självbild är att de 
är statsmän med fast hand på rodret 
styr mot fjärran, hägrande mål. 
Havet kan vara hotande,  
och stormarna sliter i seglen,  
men kursen ligger fast,  
och alla som sliter hårt för om masten 
vet att de snart kommer att nå en 
trygg hamn.”

Gunnar Sträng, socialdemokratisk politiker, 
hade talets gåva. Han satt i regeringen under 

30 år, bland annat som finansminister 1955-
1976. I dag hade man kallat honom citatma-
skin. Han kunde avfärda kritiker som ”andens 
och tankens lättmatroser”. Inte så snällt mot 
lättmatroserna kanske.

I en text ska läsaren kunna följa den röda 
tråden, berättelsen ska hålla ihop. Ursprung-
ligen var den röda tråden en invävd garanti 
för att segelfartygens tågvirke var av hög-
sta kvalitet inom den brittiska marinen. Den 
visade också att de var marinens egendom 
och på så sätt ett stöldskydd. Det gick inte 
att ta bort tråden utan att samtidigt förstöra 

repet. Den svenska flottan använde för sam-
ma ändamål en blå tråd.

Om jag gått iland med min föresats och 
inte seglat på alltför lösa boliner så blev den 
här artikeln förhoppningsvis inte en botten-
känning. 

ERIKA ANDERSSON

NY VERSION 
Trafikstat

GENERALDIREKTÖREN  
på besök

VAD TYCKER KUNDERNA? 
Nu mäts NKI



2 SJÖVÄGEN   SJÖVÄGEN 3

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

INNEHÅLL

INVIGDES MED SÅNG

Bästa medarbetare, sommaren bara 
kom utan förvarning. ”Äntligen” är ett 
numera bevingat ord.

Det händer saker i vår verksamhet 
och tyvärr inte bara bra saker, den 8 
juni kunde man i ett filmklipp se när 
Paulinas styrhytt blåste ner. Första 
tanken var, är detta science fiction? 
Men tyvärr det var dagens sanning. 
Att något liknande skulle kunna hända 
har åtminstone aldrig slagit mig. Det är 
nu viktigt att utreda orsakerna för att 
kunna se om det finns andra färjor med 
liknande konstruktion som kan ligga i 
farozonen.

För övrigt tycker jag att trafiken 
fungerat väldigt väl trots att vårrust-
ningen ger upphov till tillfälliga stör-
ningar.

I början av juni hade vi besök från 
Åland. Det var ett väldigt trevligt möte 

med två syften, 
dels att presen-
tera vår Eco-
shipping-simu-
lator som jag 

tror imponerade ur fler synvinklar, och 
dels visa Adelsöledens omega-drift, 
det kan troligen bli verklighet på nästa 
åländska linfärja. Ett stort tack till alla 
inblandade. Kul att det nordiska sam-
arbetet ökar och att vi är med i det.

Ett annat samarbete som också ökar 
är det bland statens redare: Marinen, 
Kustbevakningen, Sjöfartsverket och 
Färjerederiet. Vi träffas en gång per 
kvartal för att försöka hitta effektivise-
ringar i vår sammanlagda storlek. Tek-
nik, miljö, varvstjänster och behörig-
hetsfrågor är det som återkommande 
står på agendan.

Semestrarna står för dörren och jag 
tror att många av oss behöver avkopp-
ling efter en mycket hektisk tid på alla 
fronter. Själv ska jag gå på semester i 
slutet av juli. Trevlig sommar!

Lev väl och kör försiktigt! 

Trafikverkets generaldirektör, 
Lena Erixon, besökte Vaxholm  
i maj. Foto: TElin Gårdestig

 3 Nu är Kastelletleden invigd

 5 Till minne av Calle Cederlund

 6 Sjöloggen – Träffpunkt Trafikverket,  
  Instagrammaren Micca och stöd i semestertider

 7 Utkiken – läst, sett och hört om rederiet

 8 NKI – nu delas enkäterna ut till kunderna

 9 Resenärer med särskilda behov

 10 Trafikstat – nya versionen av är här

 11 Generaldirektören hälsade på

 12 Sluttampen En röd tråd med rötter  
  i marinen

Samarbeten och 
semestertid

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: Eri-
ka Andersson, Annica Gustafsson, Ingrid Jarnryd, Kasper Dudzik, Truls Persson, Joel Bixo. Design 
och layout: Grafisk form, Trafikverket. Tryck: Ineko. Omslagsbild: Föreställande Foto: Kasper Dud-
zik. Mejla sjovagen@trafikverket.se. SJÖvägen skickas till dig som är anställd i Färjerederiet. ISSN: 
2001-4503

 

ANDERS WERNER
REDERICHEF

”Öknens skepp kamelerna, 
har inte någon anknytning 
till havet .” Kastelletleden 

Britt Nilsson, arbetar med att  
samla in kundernas svar på NKI- 
undersökningen. Foto: Markör

10

Efter flera månaders förberedelser 
och en del kniviga problem att lösa in 
i det sista blev det så äntligen dags 
för invigning av Kastelletleden freda-
gen den 29 april. 

Allt var på plats: barnkör, förväntansfulla 
Vaxholmsbor på kajen, färjan Vaxholmen 
för dagen prydd med signalställ, färjelä-
gen, certifikat och laddade kanoner. Solen 
sken bland molntussarna och flaggorna 
vajade i den friska vinden, allt var som 
på beställning. Dessutom var invignings-

skepparen, Jan-Erik Sjöblom, klädd i vit 
uniform dagen till ära.

På kajen i Vaxholm sjöng Kulturskolans 
barnkör och istället för 
bandklippning fick två 
av eleverna symboliskt 
knyta upp en blågul 
rosett och leden förkla-
rades för invigd. Och 
sedan Kastellet avfy-
rat svensk lösen var det 

dags för första turen. Det var Kultursko-
lans elever som fick bli de första att få åka 

över med färjan Vaxholmen till Kastellet 
när den premiärturen avgick planenligt 
klockan kvart i två. Befälhavaren välkom-
nade den glada barnaskaran välkomna 
ombord.

”Vi åkte med första turen!” ropade en 
elev stolt efter åkturen.

Därefter fick alla som ville åka med linfär-
jan Vaxholmen, och det var många som tog 
chansen att prova Vaxholms nya färjeled.

På Kastellets borggård blev det sedan 
underhållning varvade med tal under 
eftermiddagen, bland annat med Kent 

”Kul att det 
nordiska sam-
arbetet ökar”

8

12

PÅ FÄRJELEDEN

”Många tog 
chansen att 
prova Vax-
holms nya 
färjeled”
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MAJ
Fredrik Enér
motorman/matros, Pool öst

JUNI
Mattias Fredriksson
motorman/matros, Aspöleden

TILLSVIDAREANSTÄLLDA 

PENSIONÄRER 
31 maj
Lars Linder,  
befälhavare fri, Gräsöleden

30 juni
Bertil Fjordensjö
befälhavare lin, Högsäterleden

10 juli
Thomas Berkey
befälhavare fri, Vaxholmsleden

PÅ FÄRJELEDEN

GRATTIS!

50 år

8 juli
Johan Lindqvist
befälhavare lin, Bohedenleden

23 juli
Jonas Werkelin
befälhavare fri, Fårösundsleden

28 juli
Jörgen Hansson
befälhavare fri, Nordöleden

60 år

3 juli
Odd Sjökvist
befälhavare fri, Visingsöleden

19 juli
Tommy Hed
nautisk IT-tekniker,  
IT-avdelningen

28 juli
Torbjörn Granberg
distrikttekniker, distrikt Syd

29 juli
Dolores Jansson
befälhavare lin, Kornhallsleden

Till minne av  
Calle Cederlund
En av försommarens vackraste dagar kom det sorgliga beskedet att 
vår kollega och vän Calle Cederlund hastigt gått bort. 

Vi är många som nu känner sorg och saknad och försöker förstå det ofatt-
bara.

Efter sin sjökaptensexamen gick Calle till sjöss och när han träffat sin fru 
Mona gjorde de några långresor i Asien tillsammans. Tillbaka i Sverige 
jobbade Calle på Strömma i några år, 2008 började han som befälhavare i 
Färjerederiet.

Några år senare kom han till rederikontoret som bemanningsplanerare 
och när Pool öst bildades utsågs han till chef. Calle fick uppdraget att eta-
blera Färjerederiets nytillskott Kastelletleden och hade ett stort ansvar för 
att få allt på plats till invigningen den 29 april i år. Och trots att det ibland 
verkade nästan hopplöst kunde leden invigas som planerat. ”Äntligen där 
va projektet i hamn eller snarare lämnar hamn” skrev Calle på Facebook 
och kunde påbörja sin efterlängtade kombinerade föräldraledighet och 
semester den 1 maj.  

För Calle var familjen hans allt, att vara en bra pappa var viktigt för honom 
och när han inte jobbade bar det av direkt till lantstället i Bergslagen där 
familjen hade en liten gård. Han kallade sig själv ”månskensbonde” med 
stolthet. Calle trivdes som bäst när han fick klippa får, köra sina maskiner, 
eller bara vara ute i skogen med familjen.

Nu är vår familjekära månskensbonde är borta. Vi minns Calle som en 
vänlig och omtänksam kollega och vän med glimten i ögat som hade nära 
till skratt. Tack för allt Calle. Våra tankar går till Mona och barnen Ture 
och Sigrid. Calle blev 45 år.

MAGNUS REGNÉR, MIKAEL WIKSTRÖM,  
HÅKAN JANSSON OCH CARINA NORDLUND 

FÖR ARBETSKAMRATERNA OCH VÄNNERNA.

Fo
to

:M
os

tp
ho

to
s.

co
m

Flat, befälhavare på Kastelletleden, som 
berättade om hur det är att köra linfärja. 
Det är Vaxholms stad, Statens fastighets-
verk och Trafikverket Färjerederiet som 
tillsammans står bakom satsningen på 
färjeförbindelsen till Kastellet. Vaxholms 
stad är trafikhuvudman för Kastelletle-
den, och kommunalrådet Lars Lindgren 
var förstås en av dagens talare.

– Kastellet är unikt. Miljövänlig och 
utökad färjetrafik i kombination med ytor 
för verksamhetslokaler ger stora möjlig-
heter att både utveckla besöksverksam-
heten, stärka lokala näringsidkare i Vax-
holm och skapa arbetstillfällen, sa Lars 
Lindgren.

Första dagen gjordes 2400 resor med 
färjan och under första helgen, då det var 
gratis, blev det sammanlagt 5000 person-
resor med Vaxholmen. Men intresset har 

varit fortsatt stort och när maj månad sta-
tistik summeras har det gjorts 16 000 per-
sontransporter över sundet. 

Rederichef Anders Werner var givetvis 
också en av talarna och han framhöll den 
eldrivna färjans fördelar. 
– Från Färjerederiets sida är vi glada över 
att staden och Fastighetsverket visar ett 
så starkt framtidsengagemang att man 
väljer fossilfri sjöfart, mitt i Vaxholm. Vi 
hoppas att satsningen ska leda till fort-
satt inspiration också för andra kom-
muner och trafikhuvudmän, att i stör-
re utsträckning nyttja vattenvägen för 
att förbättra miljö och infrastruktur, sa 
Anders Werner.  

TEXT: ERIKA ANDERSSON 
FOTO: KASPER DUDZIK

Jubel och applåder från förväntansfulla och nyfikna vaxholmare när Kastelletleden invigdes. Köerna 
ringlade långa för att få åka med färjan invigningsdagen. 
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TVÅ NYA RÖSTER  
I DP-TELEFONEN

  Den som söker DP i sommar 
kan mötas av nya röster i tele-
fonluren, det är dels Claes Ty-
rén, Gullmarsleden, och dels Pe-
ter Sörensson, Svanesundsleden, 
som är nya i den rollen. För med-
arbetare som ringer DP innebär 
detta ingen ändring, det samma 
rutiner och telefonnummer som 
gäller fortfarande. 

  Har du någon kollega som borde prisas? 
Nu kan du nominera så många du vill till 
Framtidsgalan i kategorierna årets Ledare, 
Nytänkare, Inspiratör, Insats eller Karriär. 
Kriteriet för att kunna bli nominerad är att 
personen jobbar i offentlig sektor, är yngre 
än 40 år och har akademisk examen, förut-
om i kategorin årets Insats då den nomine-
rade ska ha gymnasieutbildning.

Framtidsgalan äger rum den 15 november 
och arrangeras i samarbete med SKL, Sveri-
ges Kommuner och Landsting, och syftet är 
att inspirera och uppmärksamma medarbe-
tare i offentlig sektor. Alla kan nominera sina 
kollegor och nomineringen öppen fram till 
den 1 september.
Ellen Strandberg, chef för distrikt Södra Rosla-
gen var slutfinalist till Framtidsgalan 2015.   

Läs mer på Framtidsgalans webbplats där  
du även kan nominera din kandidat:
http://goo.gl/DktDgr
(http://www.framtidsverket.com 
/#!nominera/co7v)

  Trafikverkets medarbetare har 
bjudits in till träffar med gd Lena Er-
ixon efter sommaren. De äger rum på 
Trafikverkets region- eller lokalkon-
tor på tio orter. Träffarna är inte obli-
gatoriska, man deltar i mån av tid och 
möjlighet. På schemat står samtal och 
grupparbeten om bland annat organi-
sationskultur, värdegrund och samar-
bete. För de som inte har möjlighet att 
delta kommer information från träffar-
na kommer att göras tillgängligt i ef-
terskott via Trafikverkets intranät.

För operativ personal i Färjerederiet 
som vill delta på Träffpunkt Trafikver-
ket gäller följande: Har du fridag er-
sätts du med årsarbetstid. Restid och 
resor ersätts enligt avtal. För den som 
har arbetsdag, men kan bli avlöst av 
vikarie eller byta med kollega gäller 
att deltagande inte får leda till att ar-
betsgivaren får kostnader för övertid 
och tidsförskjutning. Restid och resor 
ersätts enligt avtal.

I första hand ska medverkan på Träff-
punkt Trafikverket ske på närmaste 
ort från arbetsplats/bostadsort, even-
tuella avsteg från detta ska stämmas 
av med närmaste chef. 
För de som har fridag och vill delta på 
annan ort ersätts restid och resor en-
ligt avtal. Deltagande får inte medföra 
övernattning.  

Träffpunkt Trafikverket
– ort och datum

  Göteborg den 26 augusti
  Kristianstad den 1 september
  Malmö den 2 september
  Borlänge den 6 september
  Solna den 15 september
  Eskilstuna den 20 september
  Luleå den 22 september
  Gävle den 28 september
  Härnösand den 29 september
  Jönköping den 11 oktober  

SJÖLOGGEN UTKIKEN 

Träffpunkt  
Trafikverket

NOMINERA TILL  
FRAMTIDSGALAN

”Hytten blåste av färjan
Ovädret har ställt till det rejält för bilfär-
jan på Bohedenleden i Överkalix där hela 
hytten blåste omkull i onsdagseftermid-
dagens hårda vindar.

– Vi stod på land och väntade på fär-
jan när vi såg hur hytten började glida 
mer och mer och till slut lossnade den, 
säger ögonvittnet Jonas Persson som fil-
made händelsen. 
Ombord på färjan fanns vid tillfället en-
dast kaptenen, som klarade sig undan 
skador.”
SVT Nyheter Norrbotten 8 juni

”Han känner Vätterns humör
Hasse Wetterlind har styrt färjorna över 
Vättern i många år, men den 17 novem-
ber 1995 glömmer han aldrig. De allra 
flesta gånger som Hasse styrt färjan från 
Gränna till Visingsö har det varit lugna 
gatan - men det finns gånger då Vättern 
visat upp sig från sitt vresigaste humör.

– Det värsta jag varit med om gällande 
sjögång var 17 november 1995... Då kan 
jag lova dig att Vättern inte var likt något 
annat. Novemberstormen 1995 innehåll 
såväl iskall nordanvind som kraftigt snö-
fall. Mitt i detta fick Hasse Wetterlind 
styra bilfärjan Ebba Brahe.”
Sveriges Radio P4 Jönköping 8 juni

”Drogpåverkad sov i färjekön
Personalen på Svanesundsfärjan reage-
rade på tisdagsmorgonen på att en bil 
stod stilla i färjekön. I den låg en drogpå-
verkad man och sov. Polis larmades till 
Kolhättan vid klockan 7.20 på morgonen 
och väckte den sovande mannen. Han 
visade tecken på att vara påverkad av 
narkotika. Mannen får följa med patrul-
len för provtagning. Han misstänks för 
drograttfylleri och narkotikabruk.”
Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust 
31 maj

”Ivöfärjan är åter igång
Strax efter lunch meddelade Trafikverket 
att det var driftstopp för Ivöfärjan som 
trafikerar leden Barum–Ivö. Färjan Karna 
har nyligen varit uppe på torra land och 
rustats upp. Vid 13.20 meddelade Trafik-
verket att man fått igång färjan. Det är 
oklart vad felet berodde på.”
Kristianstadsbladet 15 maj

  Kommunikationsavdelningen har tagit 
fram ett presentationsmaterial med infor-
mation som kan användas vid arbetsträffar. 
Materialet i form av ett bildspel innehåller 
nyheter om rederiet, bland annat om ekono-
mi, HR och IT, och annat som är aktuellt.
– Intentionen är att vi ska ta fram ett nytt 
bildspel i samband med varje tertialbok-
slut, säger Ingrid Jarnryd, kommunikations-
chef.  
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omPresentationsmaterial till APT

Ponnytransport till Kastellet

MICCA INSTAGRAMMADE OM  
JOBBET PÅ STEGEBORGSLEDEN

  På Trafikverket Instagram-konto publi-
cerar olika medarbetare sina bilder varsin 
vecka. I Sjövägen nummer 3 berättade vi 
om Janne Börjesson, befälhavare på Nordö-
leden, som hade hand om kontot en vecka i 
april. I slutet av maj var det Micaela Anders-
son, befälhavare på Stegeborgsleden, kallad 
Micca, som fick berätta om sin arbetsvar-
dag i bilder. Under veckan förklarade Micca 
också vad som gäller när man ska passera 
en linfärja. Men hon berättade även om sitt 
jordbruk och sina kor i Gryts skärgård. 

  Söndagen den 5 juni fick Kastelletleden i 
Vaxholm en annorlunda kategori passagera-
re: fyra ponnyhästar och två får. Djuren skul-
le delta i Barnens dag på Kastellet och fick 
ta färjan över sundet. Fåren gick först, men 

100
personer har genomgått utbildning 
i Ecoshipping sedan invigningen av 

rederiets utbildningscenter  
den 15 september 2015.

hästarna var lite fundersamma till en början 
och tvekade om de skulle åka med, men allt 
gick bra, enligt Janne Sjöblom, befälhavare 
på Kastelletleden. 

Så här skrev Micca om den här fina bilden: ”Stege-
borgs slottsruin är min favoritvy på jobbet. Färjan 
jag kör är en linfärja (återkommer om det senare) 
och vattnet ni ser är Slätbaken och detta är inlop-
pet till Göta kanal.” Foto: Micaela Andersson

FRÅGA RICKARD  
OM FARLIGT GODS

  Har du frågor som rör farligt gods på fär-
jeleden ska du vända dig till Rickard Guten-
berg som rederiet har ett avtal med. Rick-
ard Gutenberg är jurist och har många års 
erfarenhet som säkerhetsrådgivare för far-
ligt gods. 

Enligt lag måste Färjerederiet ha en säker- 
hetsrådgivare för farligt gods.

Kontakta Rickard om du har frågor om 
farligt gods. Han nås på telefon eller via 
mejl:
08-51187170
070-6229794
gutenberg@transportjuristen.se

HJÄLP I SEMESTERTIDER
  Nu är den äntligen här, sommaren och 

med den en efterlängtad ledighet för många. 
Men verksamheten ska fungera som vanligt 
trots att det är semestertider. Här nedan fin-
ner du kontaktuppgifter om du skulle behö-
va hjälp med till exempel webbpublicering, 
trycksaker, IT, eller stöd från presstjänsten:

Webbstöd
010-123 11 00
webbstod@trafikverket.se

Grafisk form
010- 123 54 99
grafiskform@
trafikverket.se

Pressjour
0771 - 31 15 00 

Användarstöd IT
010-125 10 10
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Passar färjan för resande 
med särskilda behov?

PÅ FÄRJELEDEN PÅ FÄRJELEDEN

Dags för NKI 
Här är tidtabellen

Årets mätning av NKI (nöjd kund index) dra-
git igång. Omkring 10 000 enkäter ska delas 
ut på alla leder i landet. Utdelningen sker 
enligt ett schema under juni och augusti, alla 
tider på dygnet, helgdag och vardag.

Undersökningen görs av Markör, ett under-
sökningsföretag som funnits i 30 år och spe-
cialiserat sig på mätningar i offentlig för-
valtning. En eller två personer per färjeled 
sköter insamlingen. De har scheman och 
varierar utdelandet vardag och helg samt 
tidpunkt på dygnet. Ambitionen är att hinna 
samla in enkäterna på plats på färjan, eller 
så kan de läggas på närmaste postlåda, det 
finns svarsporto på enkätens baksida. Förra 
året var svarsfrekvensen 94 procent.

– Schemat för var och när mätningarna 
sker är preliminärt, det påverkas av olika 
saker, till exempel om det är fint väder och 
många åker färja kan de hinna dela ut alla 
enkäter redan första dagen. Regnar det kan 
det ta längre tid, säger Ingrid Jarnryd, rede-
riets kommunikationschef.

De kvalitetsområden som kunderna får 
bedöma är: tillgänglighet, tidtabell, tillförlit-
lighet, information, färjeläge, komfort, perso-
nal, säkerhet, informationsstöd och miljö. 

ERIKA ANDERSSON

Rederiet har gjort NKI-undersökningar i många år. På bilden ses Josefin Sjöström dela ut enkäter på Adelsöleden i juni 2013. Då gjordes 
undersökningarna av företaget NU-gruppen. Resultat från NKI-undersökningarna från år 2010 och framåt finns i VHS. Foto: Kasper Dudzik

Tidplan för lederna 
Färjeled  Juni Augusti
Adelsöleden  1-Jun 12-Aug
Ammeröleden 6-7 jun 12-13 aug
Arnöleden  17-Jun 7-Aug
   19-Jun 9-Aug
Aspöleden  10-Jun 13-Aug
Avanleden  18-Jun 5-Aug
Björköleden  5-Jun 12-Aug
Blidöleden  13-14 jun 4-5 aug
Bohedenleden 16-17 jun 3-4 aug
Bohus-Malmöleden 15-Jun 6-7 aug
   17-Jun 
Bolmsöleden  11-12 jun 4-5 aug
Ekeröleden  1-Jun 12-Aug
Furusundsleden 9-Jun 15-Aug
Fåröleden  12-13 jun 9-10 aug
Gräsöleden  10-Jun 12-Aug
Gullmarsleden 13-Jun 20-Aug
Hamburgsundsleden 16-Jun 8-9 aug
   18-Jun 
Hemsöleden  8-9 jun 14-15 aug
Holmöleden  11-Jun 17-Aug
Håkansstaleden 4-5 jun 10-11 aug
Högsätersleden 19-20 jun 17-18 aug

Hönöleden  12-Jun 8-Aug
Isöleden  2-3 jun 8-9 aug
Ivöleden  2-Jun 
Kastelletleden 4-5 jun 10-11 aug
Kornhallsleden 9-Jun 7-Aug
Ljusteröleden 2-Jun 13-Aug
Lyrleden  5-6 jun 
Malöleden  12-13 jun 
Nordöleden  13-Jun 6-Aug
Oxdjupsleden 4-5 jun 10-11 aug
Röduppsleden 14-15 jun 1-2 aug
Skanssundsleden 12-Jun 9-Aug
Skenäsleden  8-Jun 1-Aug
Stegeborgsleden 9-Jun 2-Aug
Sund-Jarenleden 19-20 jun 
Svanesundsleden 21-Jun 
Tyningöleden  11-Jun 8-Aug
   13-Jun 10-Aug
Vaxholmsleden 2-Jun 13-Aug
Vinöleden  21-Jun 22-Aug
Visingsö  10-Jun 3-Aug
Ängöleden  14-15 jun 19-Aug
   21-Aug

När Kastelletleden etablerades i 
Vaxholm i april 2016, kom en fråga 
från kommunen om hur vi bedömt 
tillgängligheten ombord för personer 
med funktionsnedsättningar?
Hur vill ni att detta ska bedömas, fråga-
de vi. Det visade sig att kommunens eget 
expertråd gärna ställde upp med syn-
punkter.

”Fantastiskt!”  
”En möjlighet!” 
”Bra för kommunen om det kan bli liv och 
rörelse på Kastellet!” 
”Inget är omöjligt!”

Det var idel positiva omdömen om den 
nya Kastelletleden, när jag bad om en kort 
beskrivning av helhetsintrycket av den 
nya leden, från gruppen från kommunen. 
Man hade också en del utvecklingsbehov 
att framföra, som rederiet och samarbets-
parterna har att ta ställning till och jobba 
vidare med.

Kommunala rådet för pensionärer och 
personer med funktionsnedsättning, 
KPFR, består av en grupp medborgare 
bosatta i Vaxholm med egna erfarenheter 
och ett stort engagemang för att ge kom-
munen råd om utformning av miljöer som 
passar alla. Fjorton av rådets medlemmar 
åkte med linfärjan Vaxholmen och läm-
nade vettiga synpunkter.

Några exempel:
– Det är rätt svårt att komma till fär-

jeläget på stadssidan. Man har byggt 
en trappa ner från gatan, men det finns 
tyvärr ingen ramp. Rullstolar behöver ta 
omvägar och det är synd.

– Vad händer vid ombordstigning om 
det regnar eller snöar? Det kan vara halt 

Från vänster till höger: Malin Forsbrand (C), ordförande nämnden för teknik, fritid och kultur, Annicka 
Hörnsten Blommé (M), ordförande socialnämnden, Olle Bäckström, Synskadades riksförbund, och Tobias 
Wistrand, nämndsekreterare socialförvaltningen.

och det kan också vara ganska brant, 
beroende på vattenståndet. 

– Bänkarna ombord är höga och om 
man har dålig balans behöver man ha 
något att stödja fötterna mot för att inte 
förlora balansen.

– Finns det hjärtstartare ombord? (Nej, 
dessvärre inte, men det finns i närheten, 
både på Kastellet och vid hotellet, och 
detta var rådet nöjda med.)

– Kan man göra något åt tillgänglig-
heten på Kastellet, det är svårt att ta sig 

fram med rullstolar på grusgångarna? 
(Fastighetsverkets företrädare Greger 
Bülow berättade att asfaltering inte går 
för sig på grund av den historiska miljön, 
dock undersöker verket andra typer av 
hårdgjorda beläggningar.) 

Innan rådet seglade tillbaka till Vax-
holm fick företrädarna också chansen att 
prova på Ecoshipping i rederiets under-
visningslokaler, under proffsig ledning av 
tf. distriktchef Lars Hahn. 

TEXT OCH FOTO: INGRID JARNRYD
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Den nya versionen av programmet Tra-
fikstat håller på att levereras ut till alla 
färjeleder. Programmet installeras i sam-
band med migreringen till Windows 8, 
ett arbete som ska vara klart i slutet av 
juni. Mycket är sig likt i den nya versio-
nen, men det är förstås en hel del nytt, 
och därför finns det både nya manualer, 
Quickstart (en kortkort version av manu- 
alen) samt ett nyhetsdokument som 

Nu kommer nya  
versionen av Trafikstat 

beskriver vad som ändrats.
Men ibland är det lättare om det finns 

någon som man kan fråga och på de flesta 
av rederiets färjeleder finns det nu en 
kontaktperson som är insatt i program-
met. Kontaktpersonen kommer bland 
annat att informera om nyheter och för-
ändringar i Trafikstat 2.5 på APT:er och 
skicka vidare information om arbetskam-
raterna hittar fel i programmet eller har 
önskemål och förbättringsförslag.

Trafikstat 2.5 är framtagen tillsammans 
med en referensgrupp med represen-
tanter från fyra olika färjeleder. Grup-
pen har lämnat synpunkter och förslag 
på förbättringar med målet att program-
met ska bli så enkelt och användarvänligt 
som möjligt. Referensgruppen har även 
testkört programmet i flera omgångar för 
att kontrollera att Trafikstat 2.5 fungerar 
bra med de införda ändringarna innan det 
levereras ut till alla. Läs mer om referens-
gruppens arbete i nästa Sjövägen.  

Generaldirektören på besök
Måndagen den 16 maj kom Trafikverkets 
generaldirektör, Lena Erixon, till Vax-
holm för att bli uppdaterad om Färjerede-
riet och träffa medarbetare. Men egent-
ligen är rederiets verksamhet ganska 
välbekant för Lena Erixon. Hon var Väg-
verkets sista generaldirektör innan dess 
nedläggning och när Trafikverket inrätta-
des 2010 utsågs hon till ställföreträdande  

generaldirektör och chef för verksamhets- 
området Samhälle (som numera heter Pla-
nering). Dessutom är Lena Erixon gudmor 
till vägfärjan Sedna på Visingsöleden.

Lena Erixon tillträdde som generaldirek-
tör, gd, för Trafikverket i september 2015 
och under hösten reste hon till många 
av Trafikverkets kontor runtom i landet 

och nu i maj var det alltså dags 
för rederiet att få besök. Dagen 
inleddes med ett möte med rede-
riets ledningsgrupp och därefter 
fick medarbetarna i administra-
tionen chans att berätta om sina 
arbetsuppgifter för Lena Erixon 
över en fika. Sedan berättade gd 
om vad som aktuellt för Tra-
fikverket i stort.

– Vi har en ny strategisk 
inriktning och har satt i gång ett 
arbete med vår värdegrund. I 
samband med detta har vi tagit 
fram tre värdeord: pålitlig, enga-
gerad och modig. När jag träf-
fade medarbetare på min rund-

Lena Erixon trivdes ombord på färjan Nina och lyssnade intresserat när Michael Gustafsson, befälhavare Pool Öst, berättade om sitt arbete.

VERKET OCH VIVÅRA AFFÄRER

resa i höstas blev det tydligt att vi behöver 
utveckla vårt interna samarbete och för-
bättra förtroende för Trafikverket. I höst 
fortsätter arbetet och då finns möjlighet 
för medarbetarna att vara med och disku-
tera hur vi ska gå vidare, sa Lena Erixon.

Efter rederikontoret några timmar på 
rederikontoret begav sig gd till Kastellet 
där hon fick en presentation av simulatorn 
och utbildningscentret. Lena Erixon testa-
de att köra i simulatorn och fick klart god-
känt av Lasse Hahn, tf chef för Pool öst.

Under dagen besökte Lena Erixon också 
Vaxholmsleden, där distriktchef Ellen 
Strandberg berättade om färjeverksam-
heten. I guidningen ingick en titt på fär-
jan Castellas maskinrum och en åktur 
med färjan Nina och besök på bryggan 
där befälhavare Michael Gustafsson och 
Tommy Lundkvist, motorman/matros, 
tjänstgjorde.  

TEXT: ERIKA ANDERSSON
FOTO: TRULS PERSSONLasse Hahn, tf chef Pool Öst guidade i simulatorn. Lena Erixon 

klarade färjekörningen galant. ”Jag har flugit Gripen (JAS) i 
simulator”, berättade hon. 

Nyheter  
och den senaste  

versionen av manua-
len finns även på en 
extern webbplats. 
Du hittar dem här: 

http://trafikstat.relyit 
.se/deskhelp

Kontaktpersoner  
på färjelederna

Adelsöleden Ove Kristiansen
Arnöleden Nils-Olov Lundqvist
Aspöleden Peter Persson
Avanleden Gudrun Fredriksson
Björköleden Linda Andreasson
Blidöleden Peter Jonasson
Bohedenleden Karl Rännare
Bolmsöleden Stefan Olofsson
Ekeröleden Ove Videll
Gräsöleden Thomas Eldeen
Furusundsleden Guy Österman
Gullmarsleden Claes Tyrén
Hemsöleden Hans Johansson
Holmöleden Jonas Dahlin
Håkanstaleden Tommy Werner
Högsäterleden Tommy Andersson
Hönöleden Joakim Cordaly
Ivöleden Håkan Färm
Kornhallsleden Peter Granath
Lyrleden Jesper Viklund
Malöleden Lisabeth Helin
Nordöleden Johan Hamnebo
Röduppleden Roger Olofsson
Stegeborgsleden Stefan Nilsson
Sund-Jarenleden Ingela Karlsson
Svanesundsleden Peter Sörensson
Tynningöleden Peter Lindquist
Visingsöleden Magnus Ödeen
Ängöleden Lars Fridman
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