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Innehåll

Vi är samhällsutvecklare
som varje dag utvecklar och
förvaltar smart infrastruktur.
Vi gör det i samverkan med
andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige.

Foto framsida: Hamburgsundsleden i Tanums kommun
var den allra första linfärjeleden som elektrifierades
genom en lösning som Färjerederiet själva utvecklat:
eldrift genom kabel. Under 2016 har ytterligare tre
linfärjeleder elektrifierats på samma sätt: Malöleden,
Kornhallsleden och Kastelletleden. Foto: Kasper Dudzik.

Innehåll

Innehåll
Rederichefen har ordet

4

Färjerederiets distrikt

5

Färjeverksamheten 2016

6

Utveckling genom dialog

11

Färjetrafiken

12

Finansiell ställning				

13

Revisionsberättelse

22

Internstyrelse och ledningsgrupp

23

Rederichefen
har ordet

Rederichefen har ordet

År 2016 firade Färjerederiet 20-årsjubileum. När det bildades, som
en fristående affärsenhet inom dåvarande Vägverket, var ambitionen

Rederichef Anders Werner vid invigningen av eldriven
lindrift på Kornhallsleden utanför Göteborg. Foto:
Kasper Dudzik.

att rederiet skulle ges möjlighet att utveckla produkter och affärsmässighet. Den bolagsliknande formen var gynnsam för uppdraget.
Förlust vändes till vinst. Upprätthållande av verksamheten vändes till
serviceinriktning. Utfallet bedömdes så värdefullt att formen förblev
oförändrad även då Trafikverket bildades och rederiet gick in som en
resultatenhet i helheten.
Bolagsform i sig ger en stabil plattform
för att driva och utveckla tjänsteverksamhet. För rederiet har det varit en framgångsfaktor att verka i bolagsliknande
form med tydliga beslutsvägar och formaliserad uppföljning. Vår styrelse står
för den övergripande styrningen och vår
balans- och resultaträkning ger tydliga
besked om var vi står och hur det går.
Denna form av styrning ställer särskilda krav både på Trafikverket och rederiet. Trafikverket har i denna relation tre
olika roller: Ägare, kund och stödfunktion. Dessa roller som ibland kan verka
motstridiga, fordrar rätt balansgång. För
rederiets del handlar det om att följa styrelsens riktning och att samtidigt respektera Trafikverkets övergripande policys,
med rätt avvägningar för vår del.
Certifiering enligt fastslagen standard
är också ett stöd för kontroll och ständig
bedömning av rederiet. Hela vår verksamhet certifieras enligt internationell
maritim standard och kvalitetsstandard
vid årliga SP-revisioner, vilket 2016 har
medfört nya, skarpare krav.
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Certifieringen avser hela rederiet, inklusive administration. Förutom den årliga
certifieringen genomgår rederiet ytterligare minst fyra revisionsprocesser.
Ständig uppföljning skärper våra rutiner
och ger verktyg för utveckling av resultatenheten.
Rederiets styrform innebär, att rederiet måste ha ett visst mått av självständighet och att samarbetet inom
koncernen präglas av ömsesidig lyhördhet. Att affärsmässigt bedriva sjölinjetrafik fordrar exempelvis att underhåll,
reparationer och investeringar måste
göras med resenärernas bästa i centrum.
Det innebär också, att Färjerederiet behöver finnas med även i tidiga skeden i
samhällsplaneringen, där sjöförbindelser
ska vägas in som ett rimligt alternativ i
åtgärdsvalsplaner. Ambitionsnivån för
urbana vattenvägar måste öka, liksom
även modern, miljö-anpassad fartygsteknik.
Jag konstaterar, att miljö- och hållbarhetsfrågorna är mer aktuella än
någonsin och behöver lyftas, i samhället.

Flera större miljösatsningar har präglat
rederiets 2016. En handlingsplan för miljöåtgärder har beslutats av styrelsen. Vår
satsning på utbildning i Ecoshipping i
egen regi har under året konsoliderats
och lockar idag deltagare även utanför
landets gränser. Vi arbetar med att införa
vår egenutvecklade fossiloberoende linfärjedrift som under året har startat eller
påbörjats på tre färjeleder. Miljöteknisk
utveckling går snabbt framåt och om vi
ska leva upp till statens miljömål fordras
att vi även provar fler miljöanpassade
framdriftsystem. Det kan röra sig om
metanoldrift, HVO och framförallt, att
inom en rimlig framtid investera i en
batteridriven frigående vägfärja. Med
dessa tankar driver vi verksamheten
vidare under 2017.

Vaxholm i mars 2017
ANDERS WERNER
Rederichef

Färjerederiets
distrikt

Det här är Färjerederiet
Verksamhetsidé
Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar
smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer
för att underlätta livet i hela Sverige.

Värderingar

Norrbotten

Pålitliga – Engagerade – Modiga

Röduppleden,
Bohedenleden,
Avanleden

Vision
Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt

Färjerederiets strategiska mål
Norrlandskusten

Nöjd kund
Lönsamhet
Resultat

Håkanstaleden,
Isöleden,
Ammeröleden

Förhållningssätt

Motiverad
medarbetare

Holmöleden,
Hemsöleden

Jämtland

Hållbar
miljö

Uppland

Gräsöleden, Ljusteröleden

Väst

Högsäterleden,
Sund-Jarenleden,
Kornhallsleden

Mälaren

Adelsöleden,
Arnöleden,
Stegeborgsleden

Norra Bohuslän

Hamburgsundsleden,
Gullmarsleden,
Bohus-Malmönleden

Blidöleden, Furusundsleden

Södra Roslagen

Vaxholmsleden, Oxdjupsleden
Tynningöleden

Vaxholm
Mellansverige
Vinöleden,
Skenäsleden

Lysekil
Orust

Norra Roslagen

Fridhems varv

Vättern

Ängöleden, Malöleden,
Lyrleden, Svanesundsleden

Visingsöleden

Södra Bohuslän

Rederikontor,
Utbildningscentrum ecoshipping

Stockholm

Ekeröleden, Kastelletleden

Norra Östersjön

Skanssundsleden, Fårösundsleden

Nordöleden, Björköleden

Hönö

Hönöleden

Syd

Aspöleden,
Ivöleden,
Bolmsöleden

Fakta om Färjerederiet 2016
41 färjeleder
69 fartyg
Underhållsvarv i egen regi
Utbildningscentrum för ecoshipping
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 750 medarbetare
Nettoomsättning 762,3 Mkr
Resultat efter finansiella poster 42,8 Mkr
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Färjeverksamheten 2016
Den operativa sjölinjetrafiken är
kärnan i Färjerederiets verksamhet. Vägfärjorna ska gå på färjeleder i norr, söder, öster och
väster. Tidtabellen ska hållas och
när störningar uppkommer ska
informationen fungera och felavhjälpningen vara pålitlig.
Rederiets verksamhet ska bedrivas på ett lönsamt sätt, med
nöjda kunder och motiverade
medarbetare. Vi ska utveckla vårt
åtagande mot fossiloberoende
och miljömässigt gynnsamma
lösningar.

Första säsongen på Kastelletleden lockade många att åka över till Vaxholms kastell och uppleva de anrika miljöerna.
Den miljövänliga linfärjan ökar tillgängligheten och skapar nya möjligheter för tillresta och boende i Vaxholm.
Foto: Kasper Dudzik.

Att planera och följa upp verksamheten mätbart utifrån ovan
nämnda strategier möjliggör god
styrning, strategiskt - och vid
manövreringsspakarna på
bryggan.
Vägfärjan är en självklar del av det nationella transportsystemet. Dagligen åker
lika många människor färja, som det
finns invånare i den medelstora svenska
staden Gävle. Vägfärjan möjliggör boende i sjönära trakter. Vattenvägen erbjuder
en säker förbindelselänk. Färjerederiet
är en del av samhällsutvecklingen och vi
bidrar till att varje dag utveckla och förvalta smart infrastruktur.

Nöjda kunder

Ny sjölinjetrafik är en uppgift där Färjerederiets expertis kan nyttjas mer än
idag. Under 2016 övergick trepartsavtalet
mellan Vaxholms stad som trafikhuvudman, Fastighetsverket och Färjerederiet
i konkret trafikering på den nybildade
Kastelletleden i Vaxholm. Nya trafikavtal
har förberetts dels med Trafikverket och
dels med Ekerö kommun.
Projektet med digitala informationsskyltar i färjelägena har fullbordats under 2016. Färjerederiet har offentliggjort
tidtabelldatabasen genom ett s k API
(öppen databas). Rederiets webbplats

Mätningen av Nöjd kund index hade i år det starkaste utfallet någonsin. Resultatet uppmärksammades även i en rad
av Trafikverkets centrala kanaler och i nyhetsmedia. Distrikttekniker Mikael Wikström och matros Jacob Svensson
jobbar för nöjda resande på Tynningöleden i Stockholms skärgård. Foto: Erika Andersson.

erbjuder en enkel och tillgänglig tjänst,
som dessutom kan nyttjas från alla typer
av digitala plattformar, androider,
Iphones, Ipads m m. Många alternativ
finns för den som söker information.
Vår sms-tjänst lockar fortfarande
många användare och antalet prenumeranter är idag uppe i 17 000. Även röststyrt talsvar har setts över och förbättrats. Nu finns även de avgiftsbelagda
färjelederna med och rutinerna för
kallelseturer har blivit mer användarvänliga.
Färjetrafiken håller en mycket hög

säkerhetsnivå, incidenter och olyckor är
sällsynta. Aspöleden i Karlskrona
drabbades av en lättare kollision,
Överkalixlederna Bohedenleden av en
nerblåst styrhytt och Röduppleden av en
tragisk olycka med en vattenskoter som
körde in i linfärjans vajer, den första
olyckan i rederiets historia med dödlig
utgång. I samtliga fall har rederiet sett
över sina rutiner och förbättrat instruktioner, information och skyltning. Inget
av fallen har föranlett utredningar från
Statens haverikommission.
Undersökningsföretaget Markörs
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Säkerheten främst. Vi tränar årligen på våra kunskaper om hur vi agerar i nödsituationer. Det är ett krav för våra certifikat och det leder till att våra resenärer känner sig trygga
när de tar vägfärjan. Foto: Kasper Dudzik.

årliga mätning av kundattityder innebar
inga större förändringar jämfört med
tidigare års mätningar. Det man kan
konstatera är att trenden under de senaste fem åren är positiv. Årets resultat är
det bästa som uppnåtts sedan mätningarna i nuvarande form infördes, 2010.
Helhetsintrycket för tjänsten ligger på 93
procent nöjda av de 9 875 personer som
besvarat enkäten, fördelat över samtliga
leder i hela riket.

Lönsamhet och resultat

Lönsamhetskrav fordrar effektiva arbetssätt. Stora ansträngningar har under året
gjorts för att få ett nytt databaserat ledningssystem på plats i Färjerederiet och i
oktober togs det i bruk. Systemet har
granskats av oberoende SP-revisorer för
certifiering enligt ny standard, och befunnits hålla måttet. Det stödjer ett processbaserat arbetssätt i rederiet.
Sjölinjetrafiken har huvudsakligen
gått bra och rederiet konstaterar en
ökning av antalet resande.
Ett nytt fartygsbygge har pågått
under året. Avtalet med estniska Baltic
Workboats AS tecknades i mars.
I december 2016 sjösattes skrovet och
bogserades till Ösel för fortsatt montering. Färjan blir av samma typ som
Saturnus, Sveriges hittills största väg-
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färja, med utrymme för 80 bilar. Färjan
tas i bruk sommaren 2017 och blir ett
viktigt tillskott i rederiets kapacitet.
Även i flera färjelägen har byggprojekt
pågått. I Lilla Varholmen vid Hönöleden
och Björköleden har en större ombyggnation av själva mötespunkten för kollektivtrafik genomförts samtidigt som färjeläget uppgraderats. På Nordöleden pågår
en omfattande uppgradering av färjelägen. Gräsöledens färjeläge har renoverats och färjevaktstugan på Gullmarsleden byggts om. På Furusundsleden
testas trafikkameror för att få en bättre
koll på trafiksituationen uppifrån bryggan. Det har medfört smidigare trafik.
Våra fartyg fordrar ständigt underhåll. Under året har tretton frigående
och sex linfärjor genomgått översyn.
Fem propelleraggregat har bytts ut, fem
motorer har bytts och 34 vajerbyten har
utförts på färjelederna.
Ännu en händelse som påverkat färjetrafiken var olyckan med den skadade
motorvägsbron strax utanför Södertälje,
som inträffade strax före midsommar.
Här kunde rederiet förbättra den ansträngda trafiksituationen genom att
sätta in extra tonnage på Skanssundsleden.
Ett projekt med syfte att undersöka
intresset för försäljning av reklamplatser

ombord på färjorna har genomförts och
rederiet har beslutat att permanenta
och utveckla plattformar för reklam
Under 2016 har nytt trafikavtal förhandlats med Trafikverket. Trafikavtalet
gäller från 2017 och fem år framåt.

Rederiet förbereder sig för att ta emot storfärjan
Neptunus som byggs i Baltikum. När hon sätts in i trafik
innebär det att andra fartyg kan gå vidare för att stärka
upp på leder med behov av kapacitetsökning. Här
arbetas med styrhytt och underliggande apparatrum.
Foto: Fredrik Skeppstedt.

Verksamheten 2016

Motiverade medarbetare

Ett förnyat samverkansavtal mellan
rederiet och de fackliga organisationerna, undertecknades i början av året.
Avtalet bygger på öppenhet och dialog
före beslut. Under året har nya former
för samarbete utvecklats.
Ett exempel på att samverkansavtalet
har hjälpt till att få alla delar på plats i
rätt ordning och med hänsyn till de inblandade, är en smärre ombildning av
färjedistrikten på östkusten som trädde
i kraft från 1 februari 2017. Med stöd av
samverkan kunde den här förändringen
genomföras smidigt och med gott stöd
från arbetstagarorganisationerna.
Under året har säkerhetsutbildning
i Basic Safety och realistiska säkerhetsövningar genomförts. En viktig del i vårt
systematiska säkerhetsarbete är rederiets internrevision som under året reviderat samtliga färjeleder avseende arbetssätt och efterlevnad av rutiner. Från 2016
har rederiet infört slumpvisa drogtester,
vilket har mottagits positivt i organisationen.

Medelåldern på rederiets fartyg är 32 år. Det låter som en hög ålder, men tack vare troget underhåll och återkommande översyn kan färjorna fortsätta gå i trafik år från år. Här pågår klaffbyte på vägfärjan Ulrika.
Foto: Truls Persson.

Miljö

Ett av rederiets strategiska mål är att bidra till en långsiktigt hållbar sjötrafik
genom att utveckla och förbättra vår
miljöanpassning. Under 2016 har internstyrelsen beslutat om en långsiktig, strategisk miljöplan med konkreta åtgärder
som kommer att genomföras under de
närmast kommande åren. Detta är en
sammanfattning av åtgärder som pågått
under 2016, kopplat till respektive mål:
––

Träning i simulator för skonsam
körning
Under 2016 har rederiets utbildningscentrum för ecoshipping utvecklats och breddats när det gäller
såväl kursinnehåll som målgrupp.

––

Utbyggnad av elkabeldrift på
linfärjor
Systemet infört på Malöleden,
Kastelletleden och Kornhallsleden
under 2016. Tekniken är egenutvecklad inom rederiets teknikavdelning och effekterna ger resultat både när det gäller kraftigt minskade utsläpp, minimering av buller
och god ekonomi.

––

Konvertering av frigående leder
till lindrivna
Diskussioner pågår med Trafikverket.

––

Ökat nyttjande av miljöanpassade
bottenfärger
Samtliga kemikalier som används i

Fårösundsleden hade sommaren 2016 en toppnotering på antal resande. Aldrig förr har så många rest med leden
och i trafikavtalet som börjar gälla 2017 finns en förstärkning av kapaciteten medräknad. Foto: Erik Olsson.

Kursverksamheten i Ecoshipping i Färjerederiets utbildningscentrum har utökats och nu finns även en kurs i navigation. Samarbetet med Linnéuniversitetet har fördjupats, liksom även intresset från externa aktörer. Under hösten
har vi bland annat haft medarbetare från den åländska landskapsregeringen på utbildning. Claes Tyrén, befälhavare
Gullmarsleden, har ett särskilt ansvar för utvecklingen av simulatorerna. Foto: Truls Persson.

9

Verksamheten
2016
Avsnittsrubrik här
En underrubrik på det här viset

rederiet ska vara godkända, klassificerade och ingå i systemet Chemsoft.
––

Minskat buller, minskade
vibrationer
Försök har genomförts med åtgärder för dämpning av motorljud,
krok- och klaffljud med mätbart
förbättrat resultat.

––

Minskad kemikalieanvändning
Hanteras i Trafikverkets system
Chemsoft som innebär att samtliga
kemikalier ska vara godkända och
klassificerade.

––

Miljöanpassad framdrift (batteridrift, vegetabilisk miljödiesel,
metanol, gas, hybriddrift)
Rederiet har under året medverkat
i flera forskningsprojekt, tex Green
Pilot, Summeth och ett projekt för
fossilfri drift i samarbete med bl a
Öckerö kommun, Volvo Penta och
Göteborg Energi.

––

––

––

––

––

Ska du
färdas på isväg?

Ny miljöteknik
Rederiet samarbetar med externa
intressenter för att utveckla framtidens sjöfart, t ex virtuell vajer.
Energiåtervinning och energibesparing
Värmeåtervinning ombord.

Uppföljning
Uppföljning av rederiets miljöarbete
görs bland annat vid revisioner och
genom årsrapporten.

Det övergripande målet med rederiets
miljöstrategiplan är att minska utsläppen
av koldioxid med drygt 11 000 ton fram
till 2025.

Följ de anvisningar som ges

Respektera högsta tillåtna bruttovikt

Ta hänsyn till de människor som
arbetar på isvägen

Minst 50 m mellan fordonen

Släng inte skräp på isen

Omkörningsförbud
Förbjudet att stanna och parkera

Rätt kapacitet på färjelederna
Färjorna ska sättas in där behoven
är störst, s k fleet management.
Detta innebär att investeringar i nya
fartyg kan ge kapacitetsförstärkning
på flera leder.
Miljöfärjeleder
Former för miljöutveckling på det
lokala planet har under 2016 påbörjats och kommer att diskuteras
och initieras under åren som
kommer.

Högsta tillåtna hastighet - max 30 km/h

Vi önskar dig en trygg och säker överfart på isvägen!

www.trafikverket.se/farja
Tips och råd som gör resan över isvägen smidig och säker, publicerades 2016 på www.trafikverket.se/
farjerederiet. När klimatet tillåter anlägger rederiet sju isvägar vid våra leder i Norrbotten och Jämtland.
Illustration: Annica Gustafsson.

Hamburgsundsledens bränsleförbrukning åren 2009–2016
Hamburgsund dieselförbrukning i liter
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Effekter på förbrukning av fossila bränslen efter övergång från lindrift till eldriven
lindrift. Hamburgsundsleden från en dieselförbrukning på 42 300 liter 2012 ner
till noll 2016. Diagram: Peter Jansson Peterberg, miljösamordnare, Färjerederiet.
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Avsnittsrubrik
här
Utveckling
genom dialog
En underrubrik på det här viset

Hönöleden är Sveriges mest trafikerade färjeled, med 10 000 resenärer dagligen. Färjerederiet för en aktiv dialog med företrädare för regionen och berörda kommuner, med syfte
att förbättra trafikutvecklingen och miljöarbetet. Foto: Kasper Dudzik.

Utveckling genom dialog
Färjerederiets uppdragsgivare önskar att rederiet hela tiden utvecklar
sin produkt, efter samhällets behov. Ett företag som nöjer sig med
nuläget, kommer att stagnera och förtvina. Därför samarbetar
Trafikverket och Färjerederiet, med stöd av trafikavtalet för att uppfylla transportpolitikens övergripande mål: Att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgare och näringsliv.
Transportsystemet ska utformas såväl
utifrån funktionsmål, med tillgänglighet
som viktig aspekt, som utifrån hänsynsmål, där säkerhet, miljö och hälsa ligger i
vågskålen. Detta utgör en ram och en utgångspunkt för oss. Vi måste se till helheten när det gäller att forma vår del av
svensk sjölinjetrafik: Funktion och hänsyn.

Kastelletleden visar vägen
Etableringen av provdriften av den eldrivna miljöfärjeleden Kastelletleden
2016, kan tjäna som ett exempel på hur
rederiets verksamhet kan utvecklas i
dialog med omvärlden, ur såväl ett funktions- som ett hänsynsperspektiv.
Färjeleden kom till stånd genom ett
samarbetsavtal med Vaxholms stad som
trafikhuvudman, Statens Fastighetsverk
som intressent och Färjerederiet som
operatör. Vaxholm tar årligen emot nästan en miljon besökare och Vaxholms

fästning eller Kastellet är ett efterfrågat
utflyktsmål i staden. Med linfärjan förbättrades tillgängligheten och besökare
och Vaxholmsbor erbjöds en tätare och
mer flexibel trafik. Vilket i sin tur öppnar
för ett ökat utnyttjande av de historiska
miljöerna.
Linfärjan ligger i framkant när det
gäller att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem med näst intill
fossilfri drift.
Trots ringa marknadsföring och även
ifrågasättande av linfärjetekniken, visade den första säsongens trafik ett gott
resultat: 98 000 enkelresor företogs med
linfärjan och under perioden förekom
inte en enda olycka med materiella eller
personskador som följd. Kastelletleden
motsvarade alla förhoppningar och försöket skapade ett intresse såväl för utveckling av lokalsamhället och
utveckling av miljöteknik.

Samarbete för brutet
fossilberoende
Även när det handlar om att utveckla
alternativa framdriftsystem finns många
idéer och den bästa lösningen för rimliga
alternativ bygger på samarbete mellan
olika intressenter. Färjerederiet deltar i
utvecklingsprojekten för metanol som
bränsle. Dels Green Pilot-projektet som
syftar till att en lotsbåt ska få en av sina
två motorer ombyggd för att drivas med
metanol som bränsle. Båten ska även
anpassas till regelverk vad avser brand
detektering och bekämpning, liksom
övriga lagkrav. Projektet kommer att ge
svar på vad som kommer att krävas för att
köra med metanol som bränsle, vilket blir
tillämpbart på rederiets frigående färjor.
Färjerederiet är också med i ett projekt för fossilfri drift med Öckerö
kommun, Callenberg, Volvo Penta,
Göteborg Energi mfl. I projektet ingår
olika konkreta åtgärder och rederiets bidrag för att snabbt sänka CO2-halten vid
utsläpp är att införa vegetabiliskt bränsle
på Hönöledens färjor.
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Färjetrafiken
Trafikstatistik
2016

2015

2014

2013

2012

38

38

39

39

38

3

2

2

2

2

Färjeleder, statliga
Färjeleder, ej statliga

69

69

69

66

66

Transporterade fordon,
tusental

13 073

12 712

12 387

12 099

11 641

Antal Personbilsekvivalenter
(PBE), tusental1

15 440

15 053

14 693

14 614

14 000

2 072

1 950

1 900

1 884

1 710

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

2016

Tillförlitlighet

93%

93%

Turlistan

91%

89%

Säkerhet

90%

91%

Personal

86%

85%

Komfort

77%

Tillgänglighet

76%

Information

75%

Färjeläget

74%

2015

2014

2013

2012

92%

93%

92%

89%

88%

87%

89%

90%

88%

83%

82%

79%

76%

73%

69%

66%

76%

75%

74%

72%

73%

67%

68%

63%

74%

72%

69%

67%

Informationsstöd och miljö

72%

71%

69%

66%

62%

TOTALINDEX

82%

81%

79%

78%

75%

HELHETSINTRYCK

93%

92%

91%

89%

87%
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Fem år i sammandrag
Resultaträkning, Kkr

2016

2015

2014

2013

2012

Nettoomsättning

762 309

742 752

703 451

677 088

635 810

Rörelseresultat

45 100

33 559

61 290

44 911

32 443

Resultat efter finansiella poster

42 825

28 591

54 675

37 227

25 050

Årets resultat

33 403

22 301

42 646

29 037

18 462

Anläggningstillgångar

955 208

979 454

961 223

854 291

711 196

Omsättningstillgångar

142 671

126 110

104 541

68 960

87 339

Eget kapital

384 943

351 539

329 238

286 592

257 555

Lån hos central finansfunktion

484 000

524 000

524 000

429 000

355 000

Balansräkning, Kkr

Kortfristiga skulder

228 936

230 025

212 526

207 659

185 980

Balansomslutning

1 097 879

1 105 564

1 065 764

923 251

798 535

FINANSIELL
STÄLLNING

Förvaltningsberättelse
Avsnittsrubrik här
En underrubrik på det här viset

Verksamheten 2016

Årets omsättning och resultat

Färjeverksamheten, som bedrivs på totalt
41 färjeleder, har under det gångna året
fungerat mycket väl och med hög tillgänglighet. En ny led har tillkommit i
Vaxholm. På Kastelletleden trafikerar
nu en eldriven linfärja Vaxholms kastell
under sommartid.
Rederiet har ytterligare förbättrat sitt
NKI (nöjd kundindex). Resenärens helhetsintryck av färjeresan visar att 9 resenärer av 10 är nöjda eller mycket nöjda
med upplevelsen. Säkerheten till sjöss är
viktig därför har rederiet inom ramen för
sin utbildningsverksamhet utvecklat nya
navigationskurser för att stärka kunskapsnivån. Under hösten 2016 infördes
ett nytt processbaserat ledningssystem,
FLS (Färjerederiets ledningssystem).
Rederiet har i egen regi utvecklat systemet dels för att effektivisera verksamheten men också för att etablera ett likartat arbetssätt mellan färjelederna. FLS
är också en anpassning för att möta
kraven inom ISO 9001, ISO 14001 och
OHSAS 18001. Rederiet är sedan tidigare
certifierat enligt dessa standarder.

Likviditet och finansnetto

Nettoomsättningen 2016 uppgår till 762,3
(742,8) Mkr vilket motsvarar en omsättningsökning på 2,6%. (Diagram 1) Av rederiets nettoomsättning utgörs 12% (12%)
av intäkterna från externa uppdragsgivare, Ekerö kommun, Jönköpings kommun
och Vaxholms stad (Diagram 2).
Resultatet efter finansiella poster 2016
uppgår till 42,8 (28,6) Mkr vilket är 14,2
Mkr högre än föregående år (Diagram 1).
Literpriset för diesel har sjunkit under
året (Diagram 3) vilket har påverkat resultatet positivt. Rederiet noterar att förbrukningen har kunnat påverkas till följd
av bl.a. ecoshipping, dock har rederiets totala förbrukning ökat till följd av en större
transporterad trafikvolym och därmed fler
antal turer. Rederiets planering utvecklas
ständigt i syfte att förbättra underhållet
och därmed ge färjorna en längre livstid i
syfte att minska livscykelkostnaden.
Rederiets största kostnad är personal.
Under 2016 skedde stora utbildningsinsatser i ecoshipping men också navigationsutbildningar anpassade till rederiets
förutsättningar.

Rederiets räntebärande finansiering uppgår till 484 (524) Mkr vid utgången av
2016 (Diagram 4). Den genomsnittliga
räntan på nyupptagna lån har minskat
under året till följd av ett sänkt allmänt
ränteläge. Räntekostnaden uppgick till
2,3 (5,0) Mkr.

Finansiella risker

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 2016
till 35,1 (31,8) %. Det egna kapitalet uppgick till 384,9 (351,5) Mkr, bestående av
bundet kapital om 40 (40) Mkr, balans-

DIAGRAM 2

DIAGRAM 1

Fördelning uppdrag, miljoner kronor

Omsättning och resultat, miljoner kronor
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erat resultat på 311,5 (289,2) Mkr och
årets resultat på 33,4 (22,3) Mkr
(Diagram 5).

Anläggningstillgångar

Under 2016 investerades 39,1 (78,7) Mkr i
anläggningstillgångar (Diagram 6). Det
bokförda värdet av anläggningstillgångar
uppgår till 955,2 (979,5) Mkr (Diagram 7).

Nyckeltal personal

Kostnaden för löner och ersättningar,
inklusive traktamenten och bilersättningar, var 281,5 (273,4) Mkr. Lönebikostnader uppgick till 139,1 (132,2) Mkr.
I kostnaden ingår 1,4 (1,4) Kkr till rederichef och externa representanter i internstyrelsen. Antal tillsvidareanställda uppgick vid årets slut till 464 (467) varav 53
(49) kvinnor och 411 (418) män (Diagram
8).

Resultatenheten 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

Färjerederiet arbetar vidare med att
finna effektiviseringar och förbättringar
i verksamheten. Det nyligen introducerade ledningssystemet, FLS, kommer att
vidareutvecklas så att verksamheten kan
styras och följas upp i väl definierade
processer. Leverans av en ny storfärja,
sommaren 2017, leder till att kapaciteten
på flera leder kan ökas som en följdeffekt.
Rederiet har också tillskapats resurser
för att stärka utvecklingen av framtidens
färjor och framförallt framdrivningen
som ska ske fossilfritt och möta de nationella kraven. En annan viktig uppgift är
att medverka i arbetet med att finna nya
lösningar för transporter till sjöss och i
nära samarbete med Trafikverket.
Vidareutbildning av den sjögående personalen fortsätter under 2017.

DIAGRAM 5

I syfte att stärka Färjerederiets kapitalbas för framtida investeringsprogram är
det Internstyrelsens uppfattning att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2016. 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

311 539 821

Årets vinst, efter skatt, kronor
Summa

33 403 666
344 943 487

disponeras så att 344 539 821 kr balanseras i ny räkning.

DIAGRAM 6

Finansiell ställning, miljoner kronor
Eget kapital

Förslag till disposition av
resultat, enligt balansräkning

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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Resultaträkning
Noter
Nyckeltal

Resultaträkning
Kkr

Not

2016

2015

1

762 309

742 752

2, 10

-717 916

-710 948

44 393

31 804

707

1 755

45 100

33 559

0

0

Finansiella kostnader

-2 275

-4 968

Resultat efter finansiella poster

42 825

28 591

Intern skatt 22%

-9 422

-6 290

Årets resultat

33 403

22 301

-62 684

-58 824

Nettoomsättning
Kostnad för drift
Bruttoresultat

Övriga rörelseintäkter (försäkringsersättning, försäljning anläggningstillgångar)
Rörelseresultat

Finansiella intäkter

Avskrivningar, utrangeringar och nedskrivningar som ingår i kostnaderna ovan:

Nyckeltal
Se definitioner nedan

2016

2015

762 309

742 752

42 825

28 591

Andel extern försäljning av total % *

12,2

11,9

Nettomarginal % (resultat före skatt)

5,6

3,8

Vinstmarginal % (resultat efter skatt)

4,4

3,0

Rörelsemarginal

5,9

4,5

Räntabilitet på eget kapital %

8,7

6,3

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital %

5,2

3,9

Andel räntebärande skulder %

44,1

47,4

Soliditet %

35,1

31,8

Antal anställda vid utgången av året

464

467

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

Balansräkning
Kkr

Not

2016-12-31

2015-12-31

Byggnader och fast egendom

3

232 706

244 768

Färjor, maskiner och inventarier

4

679 470

678 644

3, 4

43 033

56 042

955 208

979 454

3 624

3 582

62 216

63 189

1 625

2 940

2 231

2 857

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

72 975

53 542

142 671

126 110

1 097 879

1 105 564

40 000

40 000

311 540

289 238

33 403

22 301

384 943

351 539

Lån hos centrala finansfunktionen

484 000

524 000

Summa långfristiga skulder

484 000

524 000

78 082

81 873

23 158

13 669

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

127 696

134 483

228 936

230 025

1 097 879

1 105 564

Inga

Inga
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Kassaflödesanalys
Noter

Kassaflödesanalys
Kkr

Not

2016

2015

45 100

33 559

62 684

58 824

0

-705

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

-2 275

-4 968

Betald skatt

-6 290

-14 777

99 219

71 933

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

0

0

Ökning/minskning varulager

-42

-103

Ökning/minskning fordringar

2 914

-2 618

-3 791

6 141

-430

19 844

97 870

95 197

-39 095

-79 166

658

2 817

-38 437

-76 349

Upptagande av lån

-40 000

0

Utbetald utdelning

0

0

-40 000

0

Ökning/minskning av likvida medel

19 433

18 848

Likvida medel vid årets början

53 542

34 694

Likvida medel vid årets slut (checkräkningssaldo + likvida medel)

72 975

53 542

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

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

11

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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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
Byggnader
Markanläggningar
Immateriella tillgångar

10
20-25
20
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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Noter
Noter

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

2016

%

669 413
92 896
762 309

88
12
100

Not 4 Färjor, maskiner och inventarier
2015

%

654 266 88
88 486 12
742 752 100

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

2016
-627 486
-90 430
-717 916
- 155

%

2015

%

88 -624 189 88
12 -86 759 12
100 -710 948 100
-331

Not 3 Byggnader, mark och markanläggningar
Kkr
Ackumulerade anskaffningsvärden byggnader
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktivering från pågående investeringar
Årets externa anskaffningar
Försäljning
Utgående anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar
Försäljning
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
Försäljning
Utgående anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Försäljning
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
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20161231 20151231

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

68 497
2 014
0
0
70 511

65 770
1 825
1 305
-403
68 497

-40 652
-2 527
0
-43 179

-38 520
-2 430
298
-40 652

27 332
23 974

27 845
12 795

51 306

40 640

313 809
3 324
0
317 133

183 434
130 375
0
313 809

-98 045
-14 982
0
-113 027

-85 253
-12 792
0
-98 045

Not 5 Kundfordringar

204 106
0

215 764
0

Kundfordringar hos andra Trafikverksenheter
Kundfordringar hos övriga
Summa kundfordringar

204 106

215 764

1 159
109
1 268
232 706
23 974

883
276
1 159
244 768
12 795

256 680 257 563

Utgående bokfört värde maskiner och
inventarier
Pågående investeringar
Utgående bokfört värde inkl pågående
investeringar
Summa bokfört värde maskiner och inventarier
Pågående investeringar
Utgående bokfört värde inkl pågående
investeringar

Kkr

20161231 20151231

1 456 866 1 427 217
38 760

30 559

0
-450

1 390
-2 300

1 495 176 1 456 866
-788 962 -749 336
-41 578 -39 919
208
293
-830 332 -788 962
664 844
19 059

667 904
43 247

683 903

711 151

35 678
4 496
3 401
-1 106
42 469

33 663
736
1 979
-700
35 678

-24 938
-3 598
693

-22 425
-3 213
700

-27 843

-24 938

14 626
0

10 740
0

14 626

10 740

679 470
19 059

678 644
43 247

698 529

721 891

20161231 20151231
53 847
8 369
62 216

52 147
11 042
63 189

Not 6 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Kkr
20161231 20151231
Försäkringsavgift Kammarkollegiet
1 512
1 779
Produkter i arbete i varvsverksamheten
61
49
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
658
1 029
Summa upplupna kostnader
2 231
2 857

Förvaltningsberättelse
Finansiell redovisning
Noter
Noter
Årsrapportens
undertecknande

Not 10 Personal

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

20161231 20151231
351 539 329 238
33 404
0
384 943

22 301
0
351 539

Not 8 Leverantörsskulder
Kkr
20161231 20151231
Leverantörsskulder hos andra Trafikverksenheter
35 397
38 717
Leverantörsskulder hos övriga
42 685
43 156
Summa leverantörsskulder
78 082
81 873

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

20161231 20151231
12 280
11 603
40 704

42 236

2 442

1 096

3 048
7 386
3 543
2 900
65 679
69 262
127 696 134 483

Fotnoter
1) I uppdrag till utomstående redovisas de externa intäkterna vid Fridhems varv samt
Ekerö-, Kastellet- och Visingsölederna.
2) För Fridhem varv har kostnaderna för den externa verksamheten räknats fram enligt
schablon.
3) Färjerederiets tillsvidare-, visstids- och timanställda uppgår totalt till 757 (733)
personer.

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

2016
464
53
411
6
2
4
519
8

1
7

2015
467
49
418
6
2
4
508
9

1
8

1 400
1 396
280 121 270 493
139 134 129 994
4%
3,8%
13,3%
9,8%
3%
3,2%
3,5%
4,6%
4,7%
4,4%
3,7%
3,4%
63%

56%

Not 11 Årets investeringar
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

2016
2015
5 447 133 781
38 760 31 949
7 897
2 715
-13 009 -89 749
0

470

39 095
-1 556
37 539

79 166
-3 873
75 293

Årsrapportens undertecknande
Vaxholm den 15 februari 2017
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 Vikström
Ordförande

Anders Werner
Rederichef

Johan Franson

Anna Hammargren

Mats Rosin

Håkan Wennerström

Erling Borg
Personalrepresentant
Saco-S Färja

Klas-Ove Kindlund
Personalrepresentant
ST

Per-Arne Utbult
Personalrepresentant
Seko
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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 14-21.

Rapport om årsrapporten
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsrapporten för Trafikverket Färjerederiet för år 2016.
Enligt vår uppfattning ger årsrapporten en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av Trafikverket Färjerederiets finansiella
ställning per den 31 december 2016 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 1-13 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 13 mars 2017
KPMG AB
Torbjörn Sjöström
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Färjerederiets
internstyrelse
ledningsgrupp

Färjerederiets internstyrelse

Från vänster Peter Sundahl (personalrepresentant Saco), Åke Ottosson (personalrepresentant Seko), Anders Werner (rederichef), Mats Rosin, Johan Fransson,
Klas-Ove Kindlund (personalrepresentant ST), Bo Vikström (ordf), Håkan Wennerström. Saknas: Anna Hammargren. Foto: Christiaan Dirksen.

Ledningsgrupp

Från vänster Susan Jonsson rederisekreterare, Anders Nordqvist ekonomichef,
Ingrid Jarnryd kommunikationschef,
Åsa Nordlund HR-chef, Margus Pöldma
operativ chef, Fredrik Almlöv teknik- och
miljöchef och Anders Werner, rederichef.
Foto: Erika Andersson.
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Foto: Kasper Dudzik.

Från vägadministration till modernt rederi
1944 förstatligades landets vägar och vägfärjor. Färjedriften ingick i vägmästarens
uppdrag.
1992 Konkurrensutsättning av vägunderhåll infördes, men färjedriften undantogs.
Den sköttes av dåvarande Vägverket Produktion.
1996 Att driva vägfärjetrafiken som omfattas av sjöfartsregler, som vägar, var inte
längre möjligt. Färjerederiet bildades. Från början med färjeavdelningar i Vaxholm,
Göteborg och Härnösand. Huvudkontoret låg i Borlänge.
2003 Ökat tryck på rederiet när det gällde affärs- och produktutveckling.
Rederiet blev en fristående affärsenhet inom ramen för Vägverkets verksamhet.
Kärnverksamheten utvecklades och nya affärsupplägg presenterades.
Ett gemensamt rederikontor i Vaxholm. Förlust vändes till vinst.
2009 Färjerederiet får Skattebetalarnas gnetpris för sparsamhet med skattemedel.
1 april 2010 Trafikverket bildas. Trafikverket Färjerederiet blir resultatenhet.
2012 Färjerederiets distriktsorganisation införs.
2016 Färjerederiet firar 20-årsjubileum

Trafikverket Färjerederiet, Box 51, 185 21 Vaxholm.
Besöksadress: Norrhamnsgatan 3. Telefon: 0771-921 921.
www.trafikverket.se/farjerederiet
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