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har ordet
Samhället förändras i en rasande takt. Fortare än
någonsin tycker de flesta, för fort tycker några.
Digitalisering, fake-news, autonoma fordon
och beredskap är ord som började användas på
riktigt under 2018. Men när förändringarna och
oron är som störst, då kan man lita på en sak.
De gula färjorna går som de ska.
Färjerederiets service är och förblir viktig för många medborgare i Sverige. Våra
avgångar möjliggör att barn kommer till
förskolan, ungdomar till skolorna och vi
vuxna till våra arbeten. När väder, is eller
tekniska svårigheter hindrar vår service
påverkas många av de tusentals människor som åker färja varje dag. Driftsäkerhet är en av färjerederiets viktigaste
parameter. Färjan ska gå.
Under 2018 har färjerederiet beslutat
om sin långsiktiga plan för att nå fossilfrihet till 2045, så som klimatlagen kräver. Vi kallar den Vision 45. Planen ger
inriktningen –samtidigt som våra aktiviteter för att nå fram till en klimatneutral
drift, pågår dagligen. Mycket handlar det
om elektricitet, både med sladd och laddhybridfartyg. Parallellt fortsätter vi att
titta på andra bränslen så som metanol,
etanol, HVO och biogas. Tekniken är
långt ifrån mogen och det som känns som
självklara beslut idag kommer att tolkas
annorlunda om 10 eller 20 år.
Digitaliseringen, som pågått under
många år, blir mer och mer ”på riktigt”.
Historiskt har vi samlat information i
databaser, plockat ut mätvärden och fört
över till Excel som underlag för analys.
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Rederichef Erik Froste.Foto: Truls Persson.

Nu närmar vi oss att få verklig utväxling
av allt detta. Utrustning skickar mätdata
och en smart box analyserar det åt oss.
Nya och ombyggda färjor kommer förändra hur vi ser på fartygdrift.
Energiförbrukning kommer att minska
då vi använder ”eco mode” på överfarter,
slitdelar kan användas under hela sin
livslängd istället för att bytas ut efter
standardiserade drifttider - och säkerheten vid själva framförandet kommer
att öka.
Kommunikation är och förblir viktigt.
Fake news och aktiv påverkan finns
plötsligt överallt. Det är svårt för medarbetare och medborgare att förstå vad
som är vetenskapliga
sanningar och vad som är propaganda.
Här har Färjerederiet ett stort ansvar,
gå före, visa vad som är korrekt. Sociala
medier gör att allt går mycket fortare, en
nyhetscykel kan vara kortare än ett dygn,
samtidigt som det möjliggör att komma
ut mycket bredare. Nackdelen är självklart att man lätt drunknar i en informationsstorm där alla vill synas och höras.
Det som står kvar som en fast punkt
är personalen, alla 800 medarbetare som
i ur och skur, året runt och dygnet runt

arbetar med att få färjorna att gå. Vi
måste naturligtvis förändras i takt med
att kraven från omvärlden ändras. Vi
anpassar oss till nya lagkrav, lär oss nya
datasystem och utvecklar nya tekniska
lösningar. En sjöman frågar inte efter bra
väder, han lär sig segla. Det gäller även
för oss i rederiet, när vi nu möter förändringar i väder och vind på grund av växthuseffekten. Vi vill möta framtiden väl
förberedda och vid gott mod.
Jag är väldigt stolt över vår verksamhet och jag vet att vi alla arbetar hårt för
att göra den ännu bättre under åren som
ligger framför oss.
www.trafikverket.se/farjerederiet/
farjerederiet/klimat-och-miljo/

Vaxholm i mars 2019
ERIK FROSTE
Rederichef

Färjerederiets
distrikt

Det här är Färjerederiet
Vision
Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt

Värderingar
Pålitliga – Engagerade – Modiga – Affärsmässiga

Norrbotten

Röduppleden
Bohedenleden
Avanleden

Färjerederiets strategiska mål

Nöjd kund
Lönsamhet
Resultat
Förhållningssätt

Motiverad
medarbetare

Norrlandskusten
Hållbar
miljö

Jämtland

Härke slip

Holmöleden
Hemsöleden

Håkanstaleden
Isöleden
Ammeröleden

Norra Roslagen
Mälaren
Norra Bohuslän

Hamburgsundsleden
Gullmarsleden
Bohus–Malmönleden

Orust

Väst

Högsäterleden
Sund–Jarenleden
Kornhallsleden

Södra Bohuslän

Ängöleden
Nordöleden
Malöleden
Björköleden
Lyrleden
Svanesundsleden
Hönö

Hönöleden

Adelsöleden
Arnöleden
Stegeborgsleden

Mellansverige

Vinöleden
Skenäsleden
Vättern
Fridhems
varv och
Visingsöleden
verkstäder Huskvarna
docka

Blidöleden
Furusundsleden

Uppland

Gräsöleden
Ljusteröleden
Rederikontor, Utbildningscentrum

Södra Roslagen

Vaxholmsleden, Oxdjupsleden
Tynningöleden

Stockholm

Kastelletleden, Ekeröleden
Skanssundsleden

Norra Östersjön
Fårösundsleden

Syd

Aspöleden
Ivöleden
Bolmsöleden

Fakta om Färjerederiet 2018
41 färjeleder
70 fartyg
Underhållsvarv
Utbildningscentrum
1 miljon anlöp
13 miljoner fordonstransporter inkl godstransporter

22 miljoner personresor varav 1,4 miljoner
gående och kollektivtrafikresande
9 av 10 har positivt helhetsintryck
Drygt 800 medarbetare
Nettoomsättning 844,8 Mkr
Resultat efter finansiella poster 21,7 Mkr

5

Verksamheten 2018

FÄRJEVERKSAMHETEN
2018

Verksamheten 2018

Färjeverksamheten 2018
Såväl förändringsvindar som
långsiktig och pålitligt utförd
färjetrafik hör till bilden vid
summeringen av året i Färjerederiet. Framtidsperspektivet
har haft en särskild plats, framförallt därför att rederiets första inriktningsdokument för långsiktig
tonnageplanering har beslutats
av internstyrelsen. Planen vägleder mot en ökad takt i utveckling mot klimatneutralitet 2045.
Framtiden kommer att innebära en teknikväxling med

Vilken sommar! Flera färjeleder slog rekord i sommar. Solen och värmen lockade många ut till svalkan vid kusten.
Foto: Kasper Dudzik.

investeringar i färjor, färjelägen,
miljöteknik och fortsatt automatisering. Vi kommer också att få
se en förändring i arbetssätt för
operativ drift. Samtidigt kommer
kraven på säkerhet och tillgänglighet att vara fortsatt höga.
När det gäller de regelverk som rederiet
har att följa har en märkbar förändring
införts under året. Från och med den
1 april gäller ett nytt system för egen fartygskontroll, något som tidigare utförts
av Transportstyrelsens inspektörer. Nu
svarar rederiet för att kontrollen utförs
i egen regi och att deklarationerna inrapporteras, enligt regelverket för nationell sjöfart.

Nöjda kunder
I början av 2018 noterades årets köldrekord vid vår nordligaste färjeled,
Röduppleden, på -40,7 grader, vilket
även med norrbottniska mått är kylslaget. Men bara några månader senare
var väderbilden helt annorlunda. Årets
sommarmånader går till historien som
en av de varmaste på årtionden och detta
lockade många människor ut till våra
kuster och vattendrag. Passagerarrekord
slogs på flera färjeleder. Färjetrafiken påverkades inte direkt av de omfattande
skogsbränderna i landet, men personalen

I år mätte rederiet för första gången resenärernas attityder till våra isvägar i Norrbotten och Jämtland. Mätningen
visade att mer än 90 procent av de tillfrågade har en positiv inställning till denna tjänst. Foto: Kasper Dudzik.

på Nordöleden hade tillfälle att bistå med
brandsläckning vid en brand på Björkö i
Göteborgs skärgård.
Några haverier har förekommit. I
april råkade Capella på Holmöleden ut
för ett roderhaveri och på grund av långa
leveranstider för reservdelar kunde hon
inte tas i trafik förrän under årets sista
veckor. Detta fick som följd att nöjdkund-indexet sjönk från 75 procent nöjda
ner till 60, på leden. Ett annat haveri
drabbade färjan Ebba Brahe på Visingsöleden.
Planerat underhåll och reparationer
måste också utföras, trots att det påverkar trafiken. I början av sommarsäsongen togs vägfärjan Sedna på Vinöleden in för välbehövligt underhåll. Hon
ersattes i juni tillfälligt av en passagerarbåt som sattes i direkttrafik till den populära badplatsen på norra Vinön, ett
reseupplägg som fick stöd av de resande.

Årets nöjd kundindex (NKI) mättes i
juni och augusti och resultatet ligger i
paritet med förra årets utfall. Totalindex
för hela riket ligger kvar på 82 procent
nöjda, men skillnaderna mellan lederna
har ökat. Högst totalindex uppmäts på
Högsäter- och Röduppleden, vilka låg i
topp även 2017. Holmöleden står för det
den största minskningen.
Isvägar anläggs av rederiet på
Storsjön och på älvar i Norrbotten.
Klimatförändringen med höjd medeltemperatur påverkar isvägarna på ett
negativt sätt och öppethållandet minskar, främst på Storsjön. Denna utveckling
följs noggrant av rederiet. I år mättes för
första gången attityder till våra isvägar
bland färjeresenärerna. Mätningen visar
att isvägarna är uppskattade. Hela 95-99
procent av de som använt våra isvägar har
ett positivt helhetsintryck av tjänsten.
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Motiverade medarbetare
Bemötandeprojektet, utbildningssatsningen om förhållningssätt gentemot
våra resande och varandra har under året
avslutats med gott resultat. I början av
året genomfördes engagerad medarbetarindex EMI i Trafikverket och 70
procent av rederiets medarbetare deltog.
Totalindex låg på en god nivå, 71
(Trafikverket 76). Rederiet genomförde
även en mätning av attityderna kring vår
informationsverksamhet som visade ett
starkt stöd för etablerade kanaler och en
nyfikenhet kring nya plattformar.
Färjerederiet har behov av att finna
kunniga och engagerade medarbetare
för de utmaningar som ligger framför
oss. Vi söker morgondagens ledare – och
vi vet att flera av dessa redan finns inom
vår organisation. För att finna och ta
hand om dessa förmågor startades under
året ett eget ledarutvecklingsprogram
som en pilotverksamhet. Mer än 30 medarbetare sökte de tre platserna.
Programmet pågår i ett och ett halvt
år och inkluderar utbildningsmoduler,
mentorskap och projektarbete.
Rekrytering idag innebär att nå ut
genom digitala plattformar. Ett steg i
den riktningen är rederiets jobbnavigator
där en intresserad blivande medarbetare
kan skaffa sig en bild av vilka egenskaper
som kan vara bra att besitta, i rederiet.
Genom att höras och synas i sociala
medier skapar vi en bild av rederiet som
aktivt och framåtsträvande.

Värderingar
Jag arbetar i enlighet med
Trafikverkets värderingar

12%
45%
37%

5 Instämmer helt
4
3
2
1 Instämmer inte alls
Ingen uppfattning
Medelvärde 2018
Färjedereriet 4,3
Trafikverket 4,4

Mätningar visar tillståndet på vår verksamhet och oss själva. Vi mäter bränsleförbrukning, vi mäter och analyserar
vår ekonomi, vi mäter nöjd kundindex, medarbetarengagemang (EMI) och intern information. Mätningarna ger ett
gott underlag för att fortsätta utveckla oss och uppnå förändringar och ständiga förbättringar. Här ett diagram av
utfall kring värderingar, från EMI-mätningen i rederiet 2018.

Lönsamhet och resultat
Färjerederiets rörelsemarginal har sjunkit över tid och det långsiktiga målet uppnås inte. En ökad underhållskostnad
noteras vilket beror på stigande priser
och en planering mot mer förebyggande
underhåll samtidigt som rederiet har en
åldrande fartygsflotta. De administrativa
kostnaderna ökar genom nya omvärldskrav och regelverk kring säkerhet,
fartygens miljöprestanda och lagstiftning kring arbetsmiljön och ansvaret för
denna. Ett ständigt arbete pågår för att
förbättra rederiets processer och därmed
effektiviteten. Färjerederiets ledningssystem, FLS, formar vårt gemensamma
arbetssätt för säker och effektiv färjedrift. På längre sikt kommer lönsamheten att påverkas av de investeringar
som sker för att uppnå en klimatneutral
färjedrift. Bedömningen är därför att
kostnaden för färjedriften stiger i
kommande trafikavtal. Rederiets
verksamhet fordrar en omfattande
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Vajerbyte på Bohus-Malmönleden. Var artonde månad byts styrvajrarna på rederiets linfärjor. Foto: Kasper Dudzik.

planeringsverksamhet och effektiva
arbetssätt för underhåll ombyggnationer
och nyinvesteringar. Den nya klimatlagen ställer krav på klimatneutral drift –
men även utan detta krav har rederiet
behov av fler, och mer ändamålsenliga
fartyg, för att motsvara våra uppdragsgivares önskemål.
Exempel på större ombyggnationer
som bidrar med ökat värde i vår flotta är
utbyte av styrhytter och två omfattande
installationer har gjorts under året, dels
på vägfärjan Castella på Vaxholmsleden
och dels på Theresia, Avanleden strax
utanför Luleå. Bomradioprojektet har
fortsatt. Installationer finns på nio leder
och vi förbereder för åtta nya leder.
På landsidan har ett nytt reservfärjeläge byggts på Hönö och arbetet med
breddning av färjelägena på Lyr har

startat. Färjerederiet finns med som en
viktig part i Trafikverkets pågående
planeringsarbeten, exempelvis för vägplan Blidöleden, för åtgärdsvalsstudie för
väg 155 mellan Torslanda och Öckerö och
för förbättrad säkerhet och tillgänglighet
i anslutning till Hemsöleden.
Den treåriga försöksperioden med ellinfärjan Vaxholmen på Kastelletleden,
som drivits med stöd av tre intressenter
Vaxholms stad, Statens Fastighetsverk
och Färjerederiet, avslutades. Den sista
säsongen maj-september lockade mer än
100 000 resande med färjan, som bidragit till att öka Vaxholms attraktivitet som
turistmål. Staden har ambitionen att
driva trafiken vidare.
Inköpsfunktionen är en av rederiets
viktigaste och under året har samarbetet
i kategoriteamet gått framåt. Utbildning

Verksamheten 2018

av nyckelpersoner i färjedistrikten har
genomförts. Det strategiska inköpsarbetet ökar kvaliteten och effektiviteten i vår
verksamhet, men det är samtidigt högst
väsentligt att lösningarna blir smidiga
och snabbt kommer på plats för att trafiken ska fungera utan störningar. Under
året har även varvsverksamheten vid
Fridhems varv och verkstäder knutits
närmare rederiet och ökat i betydelse för
att trygga underhållsbehoven.
För att uppnå lönsamhet och resultat
i trafiken fordrar rederiets uppdrag en
omfattande planeringsverksamhet. Det
gäller underhållsåtagandet och dess
strategier. Det gäller egenkontroll för
certifikat men även bemanning, fleet
management för rätt kapacitetsförsörjning samt ombyggnationer av fartyg och
färjelägen samt nyinvesteringar.

Karins nya motorer. Två ersatte tidigare fyra och de
nya motorerna försågs med modern katalysatorrening.
Frisk luft på Skanssundsleden uppskattas bland annat
av distriktstekniker Ossian Jimmerholt.Foto: Mikael
Ingemansson.

En omställning till lindrift på Blidöleden och en åtgärdsvalsstudie kring behovet av ökad transportkapacitet är
exempel på Trafikverkets engagemang kring eventuella förändringar som berör oss i rederiet. På bilden Blidöleden.
Foto: Kasper Dudzik.

Holmöledens Capella råkade ut för ett roderhaveri redan i april som visade sig bli komplicerat och långdraget att
reparera. Först mot slutet av året kunde hon återgå till leden. Foto: Kasper Dudzik.

Adjö till Kastelletleden. För tredje året i rad genomfördes säsongstrafik på försök med linfärja mellan Vaxholms stad och Vaxholms kastell. Färjeleden som är elektrifierad väckte
initialt mycket känslor och synpunkter bland annat från korsande sjöfart genom sundet. Med tiden har protesterna lagt sig och linfärjan har blivit en självklar del av Vaxholm. Nu
vill Vaxholms stad driva trafiken vidare i egen regi. Foto: Kasper Dudzik.

9

Verksamheten
2018
Avsnittsrubrik här
En underrubrik på det här viset

Miljö
Att rederiets långsiktiga tonnageplan
med siktet inställt på klimatneutralitet
kom på plats var ett stort steg för rederiet. Omställningen kräver att rederiet utvecklar olika typer av klimatneutrala
framdriftstekniker parallellt. Olika lösningar passar olika typer av fartyg –
i olika landsändar. Ett innovationsprojekt
som avslutats under året är Green Pilot
som gått ut på att ställa om ett fartyg från
konventionell dieseldrift till metanol.
Metanol är intressant för rederiet eftersom det kan framställas av förnybar råvara, nämligen skog. Den är flytande och
kan anpassas till vägfärjor för en lägre
kostnad än exempelvis gasbränslen.
Redan i september 2017 ersattes diesel
av HVO (Hydro treated vegetable oil)
som drivmedel på landets största vägfärjeled, Hönöleden. Försöket har pågått
under hela 2018 och det har visat sig vara
ett pålitligt och effektivt alternativ.
Införandet av HVO ger en minskning på
6000 ton koldioxid per år i vägfärjetrafiken, vilket är en betydande andel
av det totala utsläppet på 33 000 ton koldioxid från samtliga färjor på svenska
färjeleder. HVO är dock än så länge ett
dyrbart alternativ. Rederiet har utrett
möjligheten att sätta in biogas som drivmedel på Hönöleden.
Bygget av laddhybridfärjan Tellus pågår på varv och hon levereras sommaren
2019 då hon tas i drift på Gullmarsleden
mellan Uddevalla och Lysekil. Parallellt
med fartygsbygget utvecklas modern
laddningsteknik. Rederiet driver ett försök med laddstationer på Ljusteröleden i
Österåker, med syfte att göra rätt vägval
när det gäller teknikalternativ för laddningen.
Parallellt med pågående teknikutveckling fortsätter rederiet att förbättra
våra rutiner. Utbildning i kemikaliehantering har givits och arbete pågår för
att ta fram ett minskat standardsortiment av kemikalier för bruk på färjelederna.
Klimat- och miljöanpassningar handlar även om utbildning. Rederiets fartygssimulatorer har en stor betydelse för att
fortbilda egna medarbetare för en klimatanpassad körstil, och intresset för att
lära sig mer finns även utanför rederiets
organisation. Vi har också ökat informationsinsatserna och under 2018 har en
särskild sajt om Färjerederiets klimatoch miljöarbete etablerats. Här finns
Vision 45-dokumentet, filmer, nyheter,
faktablad och information. Färjerederiet
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Jönköpings Livräddningssällskap ser på när vägfärjan Christina Brahe återvänder hem till Gränna. Hon har varit på
renovering och bland annat fått en ny gul skrud. Foto: Kerstin Eriksson.

Testprojekt med metanoldrift Peter Peterberg, vår miljösamordnare, har som rederiets representant deltagit i forskningsprojektet Green Pilot, som gick ut på att installera metanol som bränsle i en lotsbåt. Tanken var att visa hur
miljöpåverkan kan minskas genom att testa hur olika metanolförbränningskoncept kan fungera i praktiken. En kort
film om projektet finns publicerad på YouTube. Foto: Lena Nordlund.

Minskat buller på Svanesundsleden. Att vidta åtgärder för en förbättrad miljö kan också handla om bulleråtgärder.
Förbättrade möjligheter till förtöjning och landström minskar oljuden från trafiken. Foto: Kasper Dudzik.

lägger stor vikt vid att vara öppna och
kommunikativa kring de aktuella klimatoch miljöfrågorna och vill stimulera en
öppen dialog.

här
Vision 45 Avsnittsrubrik
en långsiktig plan
En kurs
underrubrik
på det här viset
på
mot klimatneutralitet

Ellindrift innebär att fossilberoendet bryts. Under
2018-19 införs ellindrift på Lyrleden på Orust. Det blir
Rederiets sjunde ellinfärja. Foto: Kasper Dudzik.
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Bygget av rederiets första laddhybridfärja Tellus pågår 2017-2019. Hon sätts i trafik sommaren 2019 på
Gullmarsleden mellan Lysekil och Uddevalla. Foto: Truls Persson.

Information om Vision 45

Svensk sjöfart står inför sin största utmaning någonsin: År 2045 ska

Färjerederiet arbetar aktivt med klimatoch miljöanpassningar.

Trafikverkets färjerederi. Inriktningen beskrivs i den långsiktiga
tonnageplanen Vision 45.
Staten har ett tydligt klimatmål. Klimatlagen (SFS 2017:720, i kraft 1 januari
2018) lagfäster att Sverige ska vara klimatneutralt, och därmed inte ha några
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, år 2045.
Rederiet har i årtionden arbetat för
att minska miljöpåverkan och utsläpp av
kol- och kväveföreningar från vägfärjetrafiken. En vinst för klimat och miljö
har bestått i, att omvandla frigående färjeleder till lindrivna och att införa eldrift
på linfärjeleder. Men takten behöver öka
för att rederiet ska klara att säkerställa
rätt kapacitet i färjetrafiken, och samtidigt uppfylla statens klimatpolitiska
ramverk. Vägfärjetrafik bedrivs i hela
landet, från Norrbotten till Skåne, över
hav, sjöar, älvar och sund. Förhållandena
varierar. Detta innebär, att rederiet måste utveckla flera olika alternativ som
fungerar på den enskilda färjeleden.
Utvecklingen av klimatneutral teknik
går mycket fort. Rederiet måste därför ta
en aktiv del i forskningsprojekt och bidra
till teknikutvecklingen, för att få de lösningar på plats som kommer att fungera
för våra förhållanden.
Med 70 fartyg och närmare 800

personer sysselsatta med vägfärjedrift,
är Färjerederiet Sveriges största operatör
till sjöss. Omställningen till klimatneutralitet kommer att innebära stora
investeringar. Fram till 2045 handlar
det om att bygga 25 nya färjor, och att anpassa nuvarande flotta efter olika typer
av fossilfria bränslen. Gammal teknik ska
fasas ut och frigående färjeleder ska konverteras till elektrisk lindrift där det är
möjligt. Rederiet driver, följer och understödjer forskningsprojekt kring alternativ framdrift, med sikte mot varaktiga
förändringar.
Inriktningsbeslutet Vision 45, som
har tagits av rederiets internstyrelse med
Trafikverkets överdirektör Bo Netz som
ordförande, innehåller flera delar. Dels
den långsiktiga tonnageplaneringen, dels
en översikt av kostnader och tidplaner
som kommer att revideras årligen och
dels en genomgång av trafikbehov och
teknikutveckling. Sammantaget står
Vision 45 för ett helt nytt, framåtriktat
arbetssätt, i en dialog med omvärlden.
En första konsekvens av Vision 45
var, att Färjerederiet 2018 påbörjade förarbetet för beställning av fyra nya
60-bilsfärjor för trafiken på ostkusten.

ku

vi ha uppnått klimatneutralitet. Det innebär en stor omställning för

mo

fä

Vision 45 en långsiktig plan
på kurs mot klimatneutralitet

rs

t k li m a t n e u t r

ala

Vi har etablerat en sajt där du kan finna
mer information:
www.trafikverket.se/farjerederiet/
farjerederiet/klimat-och-miljo
Här återfinns inriktningsplanen Vision 45
i sin helhet. Här finns även presentationsfilmer, faktablad, dokument, planer och
bilder från Färjerederiets satsning mot
att uppnå en klimatanpassad färjetrafik.

Dessutom pågår ombyggnad till elektrisk
lindrift på Lyrleden på Orust, som
2019 blir rederiets sjunde linfärjeled.
Konverteringen från frigående till lindrift på Blidösundsleden i Roslagen förbereds.
Laddhybridfärjan Tellus tas i drift på
Gullmarsleden, mellan Lysekil och
Uddevalla, sommaren 2019, redan innan
fasta laddstationer har hunnit byggas i
färjelägena. Erfarenheter från sjöfarten
visar, att vi måste ställa mycket höga
krav på effektiviteten i laddningsprocessen, på grund av att överfarten
över Gullmarsfjorden är så snabb och
frekvent.
Parallellt med den kraftfulla förnyelsen av flottan, fortsätter satsningen med
solenergi i våra färjelägen och utbildning
skonsam manövrering, ecoshipping. Vi
arbetar aktivt med att minska och på sikt
upphöra helt med miljöfarliga kemikalier
i färjedrift och varvsverksamhet.
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Färjetrafiken
Trafikstatistik
Färjeleder, statliga

2018

2017

2016

2015

2014

38

38

38

38

39

3

3

3

2

2

Färjeleder, ej statliga

70

70

69

69

69

Transporterade fordon,
tusental

12 686

12 940

13 073

12 712

12 387

Antal Personbilsekvivalenter
(PBE), tusental1

15 806

15 905

15 441

15 053

14 693

1 492

1 427

1 367

1 950

1 900

Fartyg

Passagerare utan fordon,
tusental2

Antalsuppgifterna avser både statliga och ej statliga färjeleder. Antalet beräknas med utgångspunkt i sk
personbilsekvivalent (PBE).
1) Fordon <6m = 1 PBE, 6-15m = 2,5 PBE, 15-24m=4,5 PBE, Dispensfordon = 9 PBE samt from 2011
Bussar=9 PBE
2) På vissa av västkustens leder har vi automatisk trafikräkning som inte registrerar fotgängare.

Nöjd kundindex
Nöjdhet per
kvalitetsområde

2018

2017

Tillförlitlighet

94%

Säkerhet

91%

Turlistan

90%

Personal

86%

Information

77%

Komfort

76%

Tillgänglighet
Färjeläget

2016

2015

2014

94%

93%

93%

92%

91%

90%

91%

89%

90%

91%

89%

89%

87%

86%

85%

83%

77%

75%

73%

67%

77%

77%

76%

73%

75%

76%

76%

76%

75%

75%

74%

74%

74%

72%

Informationsstöd och miljö

73%

73%

72%

71%

69%

TOTALINDEX

82%

82%

82%

81%

79%

HELHETSINTRYCK

93%

93%

93%

92%

91%
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Fem år i sammandrag
Resultaträkning, Kkr

2018

2017

2016

2015

2014

Nettoomsättning

844 829

805 916

762 309

742 752

703 451

Rörelseresultat

21 989

39 706

45 100

33 559

61 290

Resultat efter finansiella poster

21 689

38 714

42 825

28 591

54 675

Årets resultat

16 917

30 197

33 403

22 301

42 646

Anläggningstillgångar

1 023 073

1 027 232

955 208

979 454

961 223

Omsättningstillgångar

119 624

121 506

142 671

126 110

104 541

Eget kapital

432 057

415 140

384 943

351 539

329 238

Lån hos central finansfunktion

504 000

504 000

484 000

524 000

524 000

Balansräkning, Kkr

Kortfristiga skulder

206 640

229 598

228 936

230 025

212 526

Balansomslutning

1 142 697

1 148 738

1 097 879

1 105 564

1 065 764

FINANSIELL
STÄLLNING

Förvaltningsberättelse
Avsnittsrubrik här
En underrubrik på det här viset

Verksamheten 2018
Färjerederiet har under året bedrivit
färjetrafik på totalt 41 leder samt anlagt
och underhållit isvägar vid Storsjön och i
Norrbotten. Verksamheten har fungerat
väl, med en hög tillgänglighet. En ny färja
med laddhybridteknik byggs vid varv på
Ösel, Estland. Färjan kommer att levereras till sommaren 2019 och får namnet
Tellus. Årligen ges resenärerna möjlighet
att lämna sina synpunkter på rederiets
tjänster och service. Nio resenärer av tio
är nöjda eller mycket nöjda med upplevelsen. Nya rutiner har etablerats för
att möta krav om egenkontroll av färjorna. Säkerhetsarbetet är centralt, övningar i och kring färjorna pågår regelbundet,
allt för att trygga en säker färjeresa. Ett
systematiskt arbete har skett för att rutiner och beslut ska vara förankrade och
kända på alla nivåer i verksamheten.
Färjerederiet strävar efter ett processbaserat arbetssätt och en ny huvudprocesskarta togs fram under året, inom
ramen för arbetet med rederiets ledningssystem, FLS. Ledningssystemet är en
förutsättning för att uppfylla kraven
inom standarderna ISO 9001, ISO 14001
och OHSAS 18001.

Likviditet och finansnetto

Rederiets ledarprogram startade under
2018. Utvalda medarbetare får fördjupade kunskaper om rederiet och förbereds
därmed för nya uppgifter i verksamheten. Färjerederiets långsiktiga miljöplan,
Vision 45, arbetades fram. Den stakar ut
vägen fram för att nå en klimatneutral
färjedrift 2045.

Rederiets räntebärande finansiering uppgår till 504 (504) Mkr vid utgången av
2018 (Diagram 4). Den genomsnittliga
räntan på nyupptagna lån har minskat
under året till följd av ränteläget.
Räntekostnaden uppgick till 0,3 (1,0)
Mkr.

Årets omsättning och resultat

Finansiella risker

Nettoomsättningen 2018 uppgår till
844,8 (805,9) Mkr vilket motsvarar en
omsättningsökning på 4,8%. (Diagram 1),
av rederiets nettoomsättning utgörs 12
procent av intäkter från externa uppdragsgivare, i huvudsak Ekerö respektive
Jönköpings kommun samt Vaxholms stad
(Diagram 2). Resultatet efter finansiella
poster 2018 uppgår till 21,7 (38,7) Mkr
vilket är 17 Mkr lägre än föregående år
(Diagram 1).
Literpriset för diesel har stigit under
året (Diagram 3). Rederiet noterar att
förbrukningen har kunnat påverkas till
följd av bl.a. Eco shipping, en mindre
ökning av den totala förbrukningen noteras. HVO-diesel har upphandlats och används av färjorna på Hönöleden. Priset
för HVO-diesel är dyrare än konventionell diesel. Särskild ersättning har erhålls från beställaren för merkostnaden.

Utestående lån har i sin helhet upplånats
i Trafikverkets internbank. Färjerederiet
använder ej andra finansiella instrument
såsom derivat eller terminer. Som en del
av Trafikverket är bedömningen att
Färjerederiet har en mycket låg exponering för kreditrisk, likviditetsrisk
samt kassaflödesrisk. Prisrisker hanteras
genom avtalade indexregleringar av priserna för färjedriften.

Finansiering och finansiell
ställning

Soliditeten uppgick vid utgången av 2018
till 37,8 (36,1) %. Det egna kapitalet uppgick till 432,1 (415,1) Mkr, bestående av
bundet kapital om 40 (40) Mkr, balanserat resultat på 375,1 (344,9) Mkr och årets
resultat på 16,9 (30,2) Mkr (Diagram 5).

DIAGRAM 2

DIAGRAM 1

Fördelning uppdrag, miljoner kronor

Omsättning och resultat, miljoner kronor

Uppdrag åt Trafikverket
Omsättning
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DIAGRAM 3

Miljoner liter

Miljoner kronor

0

2014

2015

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Kronor/liter
530
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6

80
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4
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3

40
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2

20

1
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0
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480
Kronor/liter

Miljoner kronor/ Miljoner liter

100

Lån, miljoner kronor

* I utfallet 2017 och 2018 ingår HVO bränsle vid Hönöleden. Kompensation har erhållits för dyrare bränsleslag.
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Avsnittsrubrik här
En underrubrik på det här viset

Anläggningstillgångar

Under 2018 investerades 64,9 (136,7) Mkr
i anläggningstillgångar (Diagram 6). Det
bokförda värdet av anläggningstillgångar
uppgår till 1 023,1 (1 027,2) Mkr (Diagram
7).

Nyckeltal personal

Kostnaden för löner och ersättningar, inklusive traktamenten och bilersättningar,
var 302,5 (290,0) Mkr. Lönebikostnader
uppgick till 153,6 (146,8) Mkr. I kostnaden
ingår 1,2 (1,3) mkr till rederichef och externa representanter i internstyrelsen.
Antal tillsvidareanställda uppgick
vid årets slut till 503 (498) varav 57 (61)
kvinnor och 446 (437) män (Diagram 8).

Trafikverket Färjerederiet

Färjerederiet är en resultatenhet inom
Trafikverket vilket innebär att rederiet
arbetar under bolagsliknande former
med krav på lönsamhet. Finansiella
nyckeltal upprättas årligen. Dessa och
övriga verksamhetsspecifika måltal följs
upp systematiskt.

Internstyrelse

Internstyrelsen har under året haft fyra
protokollförda sammanträden.

Framtidsbedömning

Det långsiktiga arbetet att nå en klimatneutral färjedrift kommer att vara den
viktigaste utmaningen under lång tid.
Ny teknik ska utvecklas, nya samarbeten
med högskolor och näringsliv intensifieras. Den interna planeringsprocessen
stärks så att relevanta planer kan upprättas. En långsiktig finansiell plan är ett
viktigt underlag för att trygga kommande investeringsprogram. Detta görs i
nära samarbete med Trafikverket som
ägare till rederiet och som beställare av
färjetrafik.
Rederiets avvikelsesystem vidareutvecklas under 2019. Målet är att samla
händelseavvikelser, revisionsavvikelser
och avvikelser från ronder i ett system.
Det systematiska förbättringsarbetet kan
därmed bedrivas effektivare. Det förändrade omvärldsläget ställer krav på säkerhetsarbetet. Bedömningen är att färjetrafiken kommer att bedrivas i nuvarande omfattning med mindre avvikelser.
Trafiken förändras och antalet resenärer
kan öka eller minska beroende på regional befolkningsutveckling. Klimatförändringar påverkar såväl möjligheterna att anlägga isvägar som

DIAGRAM 5

Förslag till disposition av
resultat, enligt balansräkning
I syfte att stärka Färjerederiets kapitalbas för framtida investeringsprogram är
det Internstyrelsens uppfattning att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2018. Soliditeten kommer
fortsatt att ligga på nivån drygt 30 %.
Med en god självfinansieringsgrad kan
Färjerederiets behov av upplåning
begränsas.
Internstyrelsen och rederichefen
föreslår att
Balanserad vinst, kronor

375 140 243

Årets vinst, efter skatt, kronor
Summa

16 917 238
392 057 481

disponeras så att 392 057 481 kr balanseras i ny räkning.

DIAGRAM 6

Finansiell ställning, miljoner kronor
Eget kapital

vattenmängden i våra insjöar, det sistnämnda leder till anpassningar av färjornas framdrivningssystem.

Investeringar i anläggningstillgångar, miljoner kronor
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DIAGRAM 8

DIAGRAM 7

Fördelning antal anställda män och kvinnor

Bokfört värde anläggningstillgångar, miljoner kronor
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Finansiell redovisning
Resultaträkning
Noter
Nyckeltal

Resultaträkning
Kkr

Not

2018

2017

1

844 829

805 916

2, 10

-826 868

-767 011

17 961

38 905

4 028

801

21 989

39 706

5

7

-305

-999

Resultat efter finansiella poster

21 689

38 714

Intern skatt 22%

-4 772

-8 517

Årets resultat

16 917

30 197

-69 111

-65 419

Nettoomsättning
Kostnad för drift
Bruttoresultat

Övriga rörelseintäkter (försäkringsersättning, försäljning anläggningstillgångar)
Rörelseresultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Avskrivningar, utrangeringar och nedskrivningar som ingår i kostnaderna ovan:

Nyckeltal
Se definitioner nedan

2018

2017

844 829

805 916

21 689

38 714

Andel extern försäljning av total % *

12,0

12,3

Nettomarginal % (resultat före skatt)

2,6

4,8

Vinstmarginal % (resultat efter skatt)

2,0

3,7

Rörelsemarginal

2,6

4,9

Räntabilitet på eget kapital %

3,9

7,3

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital %

2,4

4,4

Andel räntebärande skulder %

44,1

43,9

Soliditet %

37,8

36,1

Antal anställda vid utgången av året

503

498

* Extern försäljning avser de externa intäkterna vid Fridhem varv samt Ekerö-, Kastellet- och Visingsölederna.
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Noter
Balansräkning

Balansräkning
Kkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

Byggnader och fast egendom

3

203 413

217 867

Färjor, maskiner och inventarier

4

738 699

742 713

3, 4

80 961

66 653

1 023 073

1 027 232

3 763

4 038

74 951

72 431

1 756

1 658

8 749

3 074

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Pågående investeringar
Summa materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar, varulager m m
Verkstadslager
Fordringar
Kundfordringar

5

Övriga kortfristiga fordringar
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

6

Checkräkningssaldo, likvida medel

30 405

40 305

119 624

121 506

1 142 697

1 148 738

40 000

40 000

375 140

344 943

16 917

30 197

432 057

415 140

Lån hos centrala finansfunktionen

504 000

504 000

Summa långfristiga skulder

504 000

504 000

90 317

90 852

0

12 843

116 323

125 903

206 640

229 598

1 142 697

1 148 738

Inga

Inga

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

7

Bundet kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

8

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ansvarsförbindelser

9
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Finansiell redovisning
Kassaflödesanalys
Noter

Kassaflödesanalys
Kkr

Not

2018

2017

21 989

39 706

69 111

65 419

-204

0

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och utrangeringar
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Erlagd ränta + finansiella intäkter

-300

-992

-17 939

8 897

72 657

95 236

Ökning/minskning varulager

275

-414

Ökning/minskning fordringar

-8 293

-11 091

-535

12 770

-9 256

11 728

54 848

84 773

-64 952

-137 443

204

0

-64 748

-137 443

Upptagande av lån

0

20 000

Utbetald utdelning

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

20 000

Ökning/minskning av likvida medel

-9 900

-32 670

Likvida medel vid årets början

40 305

72 975

Likvida medel vid årets slut (checkräkningssaldo + likvida medel)

30 405

40 305

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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Finansiell redovisning
Definitioner
Noter
Redovisningsprinciper

Definitioner

Redovisningsprinciper

Räntabilitet på eget kapital

Färjerederiets årsrapport är upprättad enligt de principer och förordningar som gäller för statliga myndigheter samt, i allt väsentligt, även
enligt årsredovisningslagen.

Årets resultat efter skatt, i förhållande till eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto plus räntekostnader, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet, om ej
annat anges.

Fordringar

Balansomslutning, minskad med icke räntebärande skulder.

Fordringar har tagits upp, till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Reservering för osäkra fordringar har gjorts efter individuell prövning.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat, i förhållande till nettoomsättning.

Verkstadslager

Nettomarginal

Resultat efter finansnetto, i förhållande till nettoomsättning.

Verkstadslager värderas på balansdagen enligt lägsta värdets princip.
Vid värderingstillfället har erforderliga inkuransavdrag gjorts.

Vinstmarginal

Anläggningstillgångar

Resultat efter skatt, i förhållande till nettoomsättning.

Andel räntebärande skulder

Andel av summa eget kapital och skulder

Soliditet

Eget kapital, i förhållande till balansomslutningen på balansdagen.

Avskrivningstider
År
Maskiner och inventarier

3-10

Båtar

10-15

Färjor (nybyggda 30 år)

20-30

Utbytesenheter färjor

10

Byggnader

20-25

Markanläggningar

10-20

Immateriella tillgångar

5

Färjor och reinvesteringar i färjor över 1 Mkr eller minst 10% av anskaffningsvärdet definieras som anläggningstillgång.
Övriga tillgångar, vars anskaffningsvärde överstiger 22 Kkr samt vars
ekonomiska livslängd är tre år eller längre, definieras som anläggningstillgång.
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde, efter avdrag för
ackumulerade avskrivningar enligt plan.
Avskrivningar enligt plan, beräknas linjärt på tillgångarnas anskaffningsvärde.
Avskrivningstider fastställs efter bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Pensionsförpliktelser

Statens åtagande för de anställdas pensioner tas i sin helhet upp av
Statens Pensionsverk (SPV).

Intäkter

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden i
enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter
moms och rabatter.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller
utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- eller banktillgodohavanden.
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Finansiell redovisning
Noter
Noter

Noter
Not 1 Nettoomsättning per resultatområde
Kkr
Ej konkurrensutsatta uppdrag åt
Trafikverket
Uppdrag åt utomstående1
Summa nettoomsättning

2018

%

743 412
101 417
844 829

88
12
100

Not 4 Färjor, maskiner och inventarier
2017

%

706 859 88
99 057 12
805 916 100

Not 2 Driftskostnader per resultatområde
Kkr
Ej konkurrensutsatta uppdrag åt
Trafikverket
Uppdrag åt utomstående2
Summa kostnader
- Varav revisionsarvoden

2018
-724 038
-102 830
-826 868
-108

%

2017

%

88 -669 078 87
12 -97 933 13
100 -767 011 100
-188

Not 3 Byggnader, mark och markanläggningar
Kkr
Ackumulerade anskaffningsvärden byggnader
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktivering från pågående investeringar
Årets externa anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående bokfört värde byggnader
Pågående investeringar
Utgående bokfört värde inkl pågående
investeringar
Ackumulerade anskaffningsvärden
markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktivering från pågående investeringar
Årets externa anskaffningar

Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående bokfört värde markanläggningar
Pågående investeringar
Utgående bokfört värde inkl pågående
investeringar
Ackumulerade anskaffningsvärden mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Utgående bokfört värde mark
Summa bokfört värde byggnader och fast egendom
Pågående investeringar
Utgående bokfört värde inkl pågående
investeringar

20

20181231 20171231
72 495
0
0
0
72 495

70 511
1 984
0
0
72 495

-45 741
-2 621
0
-48 362
24 133
64 525

-43 179
-2 562
0
-45 741
26 754
43 388

88 658

70 142

317 815
2 432
0
0
320 247

317 133
0
682
0
317 815

-127 970 -113 027
-14 265 -14 943
0
0
-142 235 -127 970
178 012 189 845
0
0
178 012

189 845

1 268
0
1 268

1 268
0
1 268

203 413

217 867

64 525

43 388

267 938

261 255

Kkr
Färjor, maskiner och inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden färjor
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktivering från pågående investeringar
Årets externa anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
färjor
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt
plan
Utgående bokfört värde färjor
Pågående investeringar
Utgående bokfört värde inkl pågående
investeringar
Ackumulerade anskaffningsvärden, maskiner
och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktivering från pågående investeringar
Årets externa anskaffningar
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt
plan
Utgående bokfört värde maskiner och
inventarier
Pågående investeringar
Utgående bokfört värde inkl pågående
investeringar
Ackumulerade anskaffningsvärden
förbättringsutgifter på annan fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktivering från pågående investeringar
Årets externa anskaffningar
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt
plan
Utgående bokfört värde förbättringsutgifter på
annan fastighet
Summa bokfört värde maskiner och inventarier
Pågående investeringar, färjor
Utgående bokfört värde inkl pågående
investeringar

20181231 20171231

1 604 043 1 495 176
40 676

108 897

3 965
0

657
-687

1 648 684 1 604 043
-873 386 -830 332
-48 476 -43 741
0
687
-921 862 -873 386
726 822 730 657
16 436
23 265
743 258

753 922

43 117
1 686
1 883
-494
46 192

42 469
216
527
-95
43 117

-31 393
-3 606
494

-27 843
-3 645
95

-34 505

-31 393

11 687
0

11 724
0

11 687

11 724

427
0
0
0
427

0
427
0
0
427

-95
-142
0

0
-95
0

-237

-95

190

332

738 699

742 713

16 436

23 265

755 135

765 978

Förvaltningsberättelse
Finansiell redovisning
Noter
Noter
Årsrapportens
undertecknande

Not 10 Personal

Not 5 Kundfordringar
Kkr
Kundfordringar hos andra Trafikverksenheter
Kundfordringar hos övriga
Summa kundfordringar

20181231 20171231
65 322
9 629
74 951

61 377
11 054
72 431

Not 6 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Kkr
20181231 20171231
Försäkringsavgift Kammarkollegiet
2 954
737
Produkter i arbete i varvsverksamheten
51
410
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
5 744
1 927
Summa upplupna kostnader
8 749
3 074

Not 7 Eget kapital
Kkr
Ingående eget kapital
Årets resultat efter skatt
(intern skatt 22%)
Utdelning
Utgående eget kapital

20181231 20171231
415 140 384 943
16 917
0
432 057

30 197
0
415 140

Kkr
Antal tillsvidareanställda3
varav kvinnor
varav män
Antal i ledningsgrupp
varav kvinnor
varav män
Antal årsarbetskrafter
Antal i internstyrelsen
varav kvinnor
varav män
Lön och ersättning till rederichef och externa
styrelseledamöter
Lön till övriga anställda
Lönebikostnader enligt lag och avtal
Total sjukfrånvaro % av arbetstid
varav kvinnor, %
varav män, %
Sjukfrånvaro - 29 år, %
Sjukfrånvaro 30 - 49 år, %
Sjukfrånvaro 50 - år, %
Långtidssjukskrivningar (över 22 dagar) % av total
sjukfrånvaro

Not 8 Leverantörsskulder

Not 11 Årets investeringar

Kkr
20181231 20171231
Leverantörsskulder hos andra Trafikverksenheter
45 367
37 499
Leverantörsskulder hos övriga
44 950
53 353
Summa leverantörsskulder
90 317
90 852

Kkr
Fastigheter och övrig fast egendom
Färjor
Maskiner och inventarier
Förändring pågående investeringar
Justering förgävesavskrivning i pågående
investeringar
Summa investeringar
Anskaffningskostnad sålda objekt/nedskrivningar
Nettoinvesteringar exkl realisationsvinst

Not 9 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Kkr
Upplupna löner inkl sociala avgifter
Över-/mertid och semesterlön inkl sociala
avgifter
Avsättning för pensioner
Upplupna utgiftsräntor
Övriga upplupna kostnader
Övriga förutbetalda intäkter
Summa upplupna kostnader

20181231 20171231
7 548
13 798
45 726

42 637

3 061

2 663

673
1 957
801
2 751
58 514
62 097
116 323 125 903

2018
503
57
446
7
3
4

2017
498
61
437
7
3
4

523
6

515
8

3
3

1
7

1 158
1 255
302 495 289 964
153 626 146 805
5,1%
4,7%
11,,6%
11,1%
4,3%
3,9%
2,6%
2,9%
4,0%
4,8%
5,1%
4,8%
78%

68%

2018
2017
2 432
2 666
44 641 109 554
3 569
1 170
14 308 24 053
0

0

64 950 137 443
-494
-782
64 456 136 661

Fotnoter
1) I uppdrag till utomstående redovisas de externa intäkterna vid Fridhems varv samt Ekerö-,
Kastellet- och Visingsöleden.
2) För Fridhem varv har kostnaderna för den externa verksamheten räknats fram enligt schablon.
3) Färjerederiets tillsvidare-, visstids- och timanställda uppgår totalt till 798 (789) personer.

Årsrapportens undertecknande
Vaxholm den 15 februari 2019
Internstyrelsen är rådgivande i förhållande till internstyrelseordföranden, som har det fulla ansvaret för verksamheten. Internstyrelsens syfte är att verka för
planering, uppföljning och utveckling av verksamheten.

Bo Netz
Ordförande

Erik Froste
Rederichef

Peter Fyrby

Anna Hammargren

Mats Rosin

Helena Sundberg

Charlotte Olsson
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Revisionsberättelse

Rapport från oberoende revisor
Till styrelsen i Trafikverket Färjerederiet
Årsrapporten ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 16-21.

Rapport om årsrapporten
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsrapporten för Trafikverket Färjerederiet för år 2018.

Enligt vår uppfattning ger årsrapporten en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av Trafikverket Färjerederiets
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt Förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt tillämpliga
delar av årsredovisningslagen

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Trafikverket Färjerederiet enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av sidan 1-15 i årsrapporten.
Vårt uttalande avseende årsrapporten omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna
andra information.
I samband med vår revision av årsrapporten är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsrapporten. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsrapporten upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt Förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag, Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt tillämpliga delar av årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsrapport som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsrapporten som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsrapporten.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
•
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsrapporten, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
•
skaffar vi oss en förståelse av den del av resultatenhetens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
•
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
•
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsrapporten, däribland upplysningarna, och om årsrapporten återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat
Borlänge den 2019-04-04
KPMG AB

Torbjörn Sjöström
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Färjerederiets
internstyrelse
ledningsgrupp

Färjerederiets internstyrelse

Från vänster: Mats Rosin, Helena
Sundblad, Peter Fyrby, Bo Netz (ordf),
Charlotte Olsson, Anna Hammargren
och Erik Froste (rederichef).
Foto: Truls Persson.

Ledningsgrupp

Stående från vänster: Erik Froste
rederichef, Åsa Nordström HR-chef,
Anders Nordqvist ekonomi- och ITchef.
Sittande från vänster: Ingrid Jarnryd
kommunikationschef, Ellen Norrgård
operativ chef, Margus Pöldma trafikchef
och Fredrik Almlöv miljö- och teknikchef.
På bilden saknas Susan Jonsson Heidrich
rederisekreterare.
Foto: Lena Nordlund.

Färjerederiets organisation utgår från resenärerna
Färjeled A

Färjeled B

Distrikt

Färjeled C

Färjeled D

Distrikt

Färjeled E

Färjeled F

Distrikt

Operativ ledning
Teknik

Ekonomi

HR

Internrevision
Rederiledning

Kommunikation

Verksamhetssystem,
FLS
Miljö

IT
Styrelse
Fridhems varv

Nautisk utbildning
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Trafikverket Färjerederiet, Box 51, 185 21 Vaxholm. Besöksadress: Norrhamnsgatan 3.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.
trafikverket.se/farjerederiet
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Sverige led svårt av bränder under sommaren 2018 och detta påverkade hela samhället på olika sätt. Vägfärjetrafiken var i stort sett förskonade från direkt påverkan av bränderna, men fick möjligheten att bidra till släckningsarbetet. Här ser vi personal från Nordöleden hjälpte till att släcka en eld som uppstått på Björkö, strax utanför
Göteborg. Foto: Jan Börjesson.

