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Rederichefen har ordet

färjerederiet effektiviserar och expanderar. det är en viktig målsät-
ning för oss att utveckla verksamheten år från år. färjerederiets 
affärsplan bygger på tre hörnstenar: lönsamhet, nöjda kunder och 
motiverade medarbetare. 

Under det år som gått kan jag konstatera 
att vi utvecklats i alla dessa delar. Vi strä-
var efter att forma ETT rederi som bidrar 
till Trafikverkets och Färjerederiets ge-
mensamma vision: Alla kommer fram 
smidigt, grönt och tryggt.

Driftsåret har varit gynnsamt. 
Färjerederiet kan notera en ökad trafik-
mängd på i stort sett samtliga färjeleder. 

Åtta av tio resande är idag nöjda med 
vägfärjan.

Under året tillkom två nya leder Aspö- 
leden i Blekinge och dispenstrafiken 
mellan Slagsta och Tyska Botten i 
Stockholm. Avtal slöts med såväl Ekerö 
kommun som med Jönköpings kommun 
om färjedrift. Ett avtal om byggnation av en 
ny färja för Visingsötrafiken har tecknats.

Trafikinformationen har utvecklats och 
fortsätter att utvecklas under 2012.
Färjerederiets miljöorientering fördjupas. 
En ny linfärja sattes i drift vid Hemsö, 
vilket förväntas leda till halverade bräns-
lekostnader, samt att den frigående fär-
jan kan avvecklas på leden. Under året 
har vi tecknat avtal om utbildning av 
rederiets personal i ecodriving.  Att köra 
mjukt och med rätt attityd ger betydande 
effekter på bränsleförbrukning och i sin 
tur på utsläpp och ekonomi. Vi arbetar 
med att utveckla nya alternativ för fram-
drift, vilket stödjer målet med ett fossilo-
beroende samhälle.

Färjerederiet stödjer och driver på ut-
vecklingen av Trafikverket 2013, genom 
att förbättra effektiviteten. Det ger mer 
samhällsnytta, helt enkelt. Under året 
har en ny organisation förberetts och den 
infördes fullt ut den 1 januari 2012. Den 
nya organisationen ska förbättra ledar-
skap, medarbetarskap och arbetssätt. En 
effekt av den nya organisationen är att 
antalet chefer totalt har minskats med 
närmare 50 procent. Rederiets lednings-
grupp har under året förstärkts med en 
ställföreträdande rederichef samt nya 
chefer inom ekonomi, personal och  
kvalitet/miljö.

Förberedelser för att pröva en försäljning 
av varven har pågått och i processen har 
vi tagit emot ett stort intresse från mark-
naden att förvärva Tenö varv och 
Fridhems varv – eller båda varven. Under 
2012 fattar Trafikverkets styrelse beslut 
om den fortsatta processen.

Under 2011 har jag konstaterat att allt 
fler intressenter vill diskutera gemen-
samma upplägg och intressanta trafiklös-
ningar med Färjerederiet. Det är glädjande 
att färjetrafiken har vind i seglen och vi 
ser fram mot en fortsatt positiv utveck-
ling under kommande år.

Vaxholm i mars 2012
ANDERS WERNER
Rederichef
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Norrbotten
Röduppleden
Bohedenleden
Avanleden

Norrlandskusten
Holmöleden
Hemsöleden

Jämtland
Håkanstaleden
Isöleden
Ammeröleden

Värmland-Dalsland
Högsäterleden 
Sund-Jarenleden

Bohuslän
Hamburgsundsleden, 
Gullmarsleden
Bohus-Malmönleden

Orust
Ängöleden, Malöleden,
Lyrleden, Svanesundsleden

Öckerö
Nordöleden
Björköleden Hönö

Hönöleden

Sydväst
Kornhallsleden 
Bolmsöleden

Sydost
Aspöleden, Ivöleden

Fårö
Fårösundsleden

Ekerö
Ekeröleden, Tyska bottenleden

Södra Roslagen
Ljusteröleden, Vaxholmsleden,
Oxdjupsleden

Mälaren
Adelsöleden 
Arnöleden
Stegeborgsleden

Norra Roslagen
Gräsöleden, Blidöleden, 
Furusundsleden

Mellansverige
Vinöleden 
Skenäsleden

Södertörn
Skanssundsleden, Tynningöleden

Vättern
Visingsöleden

färjerederiets 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.

Färjerederiets värderingar
Nyskapande – Lyhörda – Helhetssyn

Färjerederiets distrikt
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färjerederiet är sveriges största 
rederi och samtidigt ett av lan-
dets större kollektivtrafikbolag. 
dagligen gör vi 60 000 person-
transporter i kustnära trakter. resan 
går över hav, älvar, fjordar och 
sjöar från norrbotten till skåne, i 
glesbygd och storstadsområden. 
färjetrafiken stödjer livsviktig 
samhällsservice och nödvändiga 
godstransporter. i medeltal utförs 
5000 turer per dygn, året runt, av 
rederiets vägfärjor. 

Färjerederiet har ett bra driftsår bakom 
sig. Under året utökades verksamheten 
med operativ trafikering av två nya leder: 
Aspöleden i Blekinge där Färjerederiet 
övertog trafikeringen från den 1 januari 
2011, samt dispenstrafiken mellan Slagsta 
och Tyska Botten i Bromma, västra 
Stockholm, den 15 april., samt dispens-
trafiken mellan Slagsta och Tyska Botten 
i Stockholm. Avtal slöts med såväl Ekerö 
kommun om nytt trafikavtal, som med 
Jönköpings kommun om att ta över färje-
driften till Visingsö. Färjerederiet sam-
verkar med Trafikverkets Region 
Stockholm kring förberedelserna inför 
omvandlingen av Tynningötrafiken mel-
lan Värmdö och Vaxholms kommuner, 
till allmän väg från och med 1 januari 
2013. Diskussioner kring etablering av 
nya leder och driftsavtal står ständigt på 
agendan.

Målet med att minska samhällets be-
roende av fossila drivmedel drevs vidare 
genom fortsatt övergång från konventio-
nell framdrift till lindrift.  Ett studiebe-
sök i England har fördjupat våra 
kunskaper och visat intressanta lösning-
ar. Under hösten har en ny linfärja tagits 
i drift vid Hemsö. På sikt kommer den 
lindrivna färjan att ersätta den frigående.

Trafikeringen ökar och  
trafikinformationen utvecklas
Färjerederiet kan notera en ökad trafik-
mängd på i stort sett samtliga leder. 
Ökning mätt i PBE (personbilekvivalent) 

är 8 procent i jämförelse med 2010. 
Färjerederiets mätning av kundnöjdhe-
ten på samtliga färjeleder uppgår till 79 
procent, vilket är en förbättring jämfört 
med 2010.

Under året har samtliga färjelägen ut-
rustats med fasta skyltskåp med enhetlig 
trafikinformation. Arbetet med att förse 
samtliga färjeleder med digital trafikin-
formationsskyltning har fortsatt. 
Webbplatsen har omarbetats med målet 
att ge bättre trafikinformation. 
Färjerederiet samarbetar med 

Trafikverket centralt för att utveckla tra-
fikinformationstjänsten Läget i trafiken. 
Vi förser dessutom Samtrafiken med un-
derlag för trafikinformation. Rederiets 
röststyrda talsvar tar emot ca 16 000 
samtal per kvartal och vi har också eta-
blerat ett nära samarbete med 
Trafikverkets Kundtjänst i syfte att ge 
våra kunder god service. Rederiet har 
ökat informationsinsatserna kring miljö-
arbete och rekrytering. Dessutom har re-
deriets proaktiva informationsarbete 
riktat till press och media, mångdubblats.

Ett specialuppdrag 2011: I samband med en brorenovering i centrala Vänersborg, ersattes förbindelsen med  
vägfärjan Linea. 

Färjeverksamheten

Trafiken med vägfärja mellan Jungfrusund på Ekerö och Slagsta i Botkyrka, utanför Stockholm, säkras i minst fem år 
till. Det nya trafikeringsavtalet mellan Ekerö kommun och Trafikverkets färjerederi trädde i kraft den 1 oktober 2011 
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Rederiet bidrar till  
Trafikverkets effektivisering
Rederiet bidrar till att forma Trafik- 
verket 2013, med fokus på tre huvudom-
råden: den trafikslagsövergripande 
planeringen, en högre intern effektivitet, 
samt sänkta produktionskostnader och 
högre produktivitetsutveckling inom an-
läggningsbranschen. Färjerederiet efter-
strävar att öka samhällsnyttan i 
verksamheten. Effektiviseringarna ska 
leda till att medel frigörs som kan ut-
veckla verksamheten.

 Ett utbildningssamarbete med Beckmans Designhög-
skola i Stockholm under 2011 har gett nya idéer för 
passagerarutrymmen ombord på vägfärjor. 

En organisationsöversyn ha genomförts 
och en ny distriktsindelad organisation 
sjösattes vid årsskiftet. De hittills 40 fär-
jelederna indelas nu i 18 distrikt som vart 
och ett leds av en distriktschef. 
Förändringen bedöms leda till högre del-
aktighet och förbättrat ledarskap.

Personal
Till följd bland annat av pensionsavgång-
ar var personalomsättningen stor vid re-
derikontoret i Vaxholm. Anpassningar 
till Trafikverkets standard pågår stän-
digt och det inverkar på rederiets admi-
nistrativa system.

Sedan 1 januari 2011 drivs Aspöleden i Karlskrona skärgård av Färjerederiet. Leden är 6,7 km lång och överfartstiden 
är 25 minuter. Några av oss som tjänstgör på färjeleden: Torbjörn Granberg, Christer Larsson, Christopher Johnsson 
samt ledchef Karl-Erik Lindström ombord på vägfärjan Aspö III. 

Färjerederiet prioriterar att utveckla trafikinformatio-
nen. Tidtabeller finns i tryckt form och på färjeledens 
webbplats www.trafikverket.se/farja .

DIAGRAM 2

Överskeppade fordon och passagerare utan bil
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Giltig fr.o.m 2012-06-22

Vägfärja

Adelsöleden

Adelsö–Munsö

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2010-04-01

Vägfärja
AmmeröledenAmmer-Stavre

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2010-04-01

VägfärjaArnöledenOknö-Arnö

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2012-01-01

VägfärjaAspöledenAspö–Karlskrona

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2010-04-01

Vägfärja

Avanleden

Avan-Norra Sunderbyn

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2012-01-01

Vägfärja
BjörköledenBjörkö–Lilla Varholmen

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2012-01-01

Vägfärja
BohedenledenSandudden–Boheden

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2011-02-01

TIDTABELL

Vägfärja

Bohus-Malmönleden

Malmön-Tullboden

Giltig fr.o.m 2010-06-01

Vägfärja
BolmsöledenSunnaryd-Bolmsö

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2011-10-01

Vägfärja

Ekeröleden
Ekerö–Slagsta

TIDTABELL

Vägfärja
Furusund-Yxlan-
Blidö

Giltig fr.o.m 2010-04-01

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2010-04-01

Vägfärja
Fårösundsleden
Fårösund–Fårö

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2010-04-01

Vägfärja

Gräsöleden

Öregrund–Gräsö

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2011-06-01

Vägfärja
Gullmarsleden
Finnsbo–Skår

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2011-03-28

TIDTABELL

Vägfärja
Hamburgsundsleden
Hamburgö-Hamburgsund

Giltig fr.o.m 2011-02-01

VägfärjaHemsöledenStrinningen-Hemsö

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2012-01-01

Vägfärja
HolmöledenNorrfjärden–Holmön

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2011-05-01

Vägfärja

Håkanstaleden
Håkansta-Norderön

TIDTABELL

Vägfärja
Hönöleden
Hönö–Lilla Varholmen

Giltig fr.o.m 2012-01-01

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2011-05-01

Vägfärja
Isöleden
Isön-Norderön

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2012-03-01

Vägfärja

Ivöleden
Ivö-Barum

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2011-03-21

Vägfärja
Kornhallsleden
Kornhall-Gunnesby

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2012-01-01

Vägfärja
Ljusteröleden
Ljusterö–Östanå

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2010-04-01

Vägfärja
LyrledenLyresten-Lyr

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2010-04-01

Vägfärja
Malöleden
Malö-Fröjdendal

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2011-06-27

Vägfärja

Nordöleden

Burö, Källö-Knippla, 

Hyppeln och Rörö

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2010-04-01

TIDTABELL

Vägfärja
Röduppleden
Västra Rödupp-Östra Rödupp

Giltig fr.o.m 2010-04-01

Vägfärja
SkanssundsledenHörningsnäs-Mörkö

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2010-04-01

Vägfärja

Skenäsleden
Skenäs–Säter

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2010-04-01

Vägfärja
Stegeborgsleden
Norrkrog-Söderkrog

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2010-04-01

Vägfärja

Sund-Jarenleden

Sund-Jaren

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2010-12-10

Vägfärja
Vaxholmsleden
Vaxholm-Rindö

Oxdjupsleden
Rindö-Värmdö

Giltig fr.o.m 2010-06-21

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2010-04-01

Vägfärja

Vinöleden
Hampetorp-Vinön

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2010-04-01

Vägfärja
Ängöleden
Ängö-Fruvik

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2012-01-01

Vägfärja
VisingsöledenGränna–Visingsö

TIDTABELL

Giltig fr.o.m 2010-04-01

Vägfärja
Svanesundsleden
Svanesund-Kolhättan

TIDTABELL
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Rederiet har marknadsförts i flera rekry-
teringssammanhang, vid Sjölog på 
Chalmers/Göteborg, vid Sjöbefäls-
utbildningen i Kalmar och via webb-
tjänsten. Under året har en mätning av 
medarbetarnas motivering genomförts. 
Färjerederiets MMI index uppgår till 63, 
vilket är ett av Trafikverkets högsta  
värden.

Fartyg och färjelägen 
Den nya linfärjan till Hemsöleden levere-
rades av Työvene varv i Finland. Avtal 
om byggnation av en ny Visingsöfärja 
kontrakterades strax före årsskiftet. 
Byggnationen kommer att genomföras på 
plats i fartygsdockan i Gränna. Även den-
na färja byggs efter upphandling av 
Työvene varv.

Projektering av en åttiobilars frigåen-
de färja pågår och beräknas kunna läm-
nas för upphandling efter fastställd 
investeringsplan. Ett arbete för att revi-
dera Färjerederiets investeringsplan på-
börjades i slutet av året.

Arbetet enligt ”Fleet-management”-
systemet, rätt färjekapacitet vid rätt tid-
punkt och färjeled pågår kontinuerligt.

Ombyggnationen och anpassningen 
av färjeläget vid Hemsöleden för lindrift, 
har färdigställts och förberedelserna in-
för nybyggnationen i färjeläget i Gränna 
för Visingsöledens behov, har förberetts. 

Prövning av försäljning
Trafikverkets styrelse fattade under 2011 
beslut om att pröva Färjerederiets varv 
för försäljning. Under hösten annonsera-
des en varvsförsäljning ut och 14 intres-
seanmälningar inkom. En utvärdering av 
dessa har genomförts. Arbetet fortsätter 
under 2012.

Våren 2011 invigdes dispensfärjeledenSlagsta-Tyska botten i västra Stockholm. Ledenär endast öppen för gods- och 
yrkestransporterenligt ett förbättringssystem. 

Varvet Uudenkaupungin Työvene OY fick uppdraget att bygga den nya passagerar- och bilfärjan på Visingsöleden mellan Gränna och Visingsö. Färjan kommer att monteras på 
plats i torrdocka i Huskvarna.Avtalet undertecknades den 29 december 2011 av varvschef Harri Putro och rederichef Anders Werner. Skissen framtagen i ett samarbete mellan 
FKAB Uddevalla och rederiingenjör Fredrik Skeppstedt.

Färjerederiet har under året medverkat vid flera rekryteringsmässor med syftet att informera om verksamheten och 
knyta kontakt med blivande medarbetare. Här möter stf rederichef Staffan Eriksson intresserade studenter på Sjölog, 
Chalmers i Göteborg. 

Verksamheten 2011
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åtaganden innenbär service och repara-
tion av fartyg, specialistkompetens för 
installation och renovering av fartygsma-
skiner, drivlinor och propelleraggregat, 
stål- och aluminiumbyggnad, blästrings- 
och målningsarbeten, el- och reglertek-
nisk utrustning samt snabb fältservice.

Efter femtio års verksamhet har var-
vet en stark position som en av de vikti-
gaste aktörerna i Stockholmsregionen.

Trafikverkets styrelse förväntas fatta 
beslut om eventuell försäljning av varvs-
verksamheten under 2012.

Färjetrafiken
Under 2011 har antalet skeppade fordon 
ökat med 1,3 procent  till 11,90 (11,5) mil-
joner fordon. Antalet personbilsekviva-
lenter (PBE) ökade samma period med 8 
procent till 14,3 (13,2) miljoner. Ökningen 
beror dels på att antalet lastbilar ökat och 
dels på att bussar from 2011-01-01 värde-
ras till 9 PBE mot tidigare 4,5 PBE.

Säkerhet kvalitet och miljö
Färjerederiets verksamhet är certifierad. 
Verksamheten följs upp med regelbun-
denhet. Rederiet  är sedan 2005 certifie-
rat mot standarderna ISM, ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001 samt AFS 2001:1. Vi 
arbetar systematiskt med förbättringar 
gentemot säkerhet, kvalitet, miljö samt 
arbetsmiljö.

Rederiet driver på miljöanpassningen 
av den svenska sjöfarten med åtgärder 
för att minska beroendet av fossila driv-
medel. Under 2011 ersattes en frigående 
färja med en linfärja. Målet är att det ska 
reducera dieselförbrukningen på leden 
med minst 50 procent,  årligen. Genom 
den nya färjeleden mellan Slagsta och 
Tyska botten minskar negativa miljöpå-
verkan genom tunga transporter i 
Mälardalen. Färjeleden innebär en gen-
väg över vattnet och förkortar de tunga 
transporterna med åtskilliga mil enkel 
resa från Stockholms södra förorter till 
dess norra. Man slipper ta omvägen via 
Strängnäs.

Genom beslutet att införa utbildning i 
ecodriving för all personal räknar rederi-
et med att ytterligare minska förbruk-
ningen av fossila bränslen.

Under året har rederiets tidtabeller 
reviderats, vilket innebär att färjorna 
vänder och går tillbaka omedelbart efter 
lossning och lastning. Det betyder att ett 
stort antal timmars tomgångskörning 
kan sparas.

År 2011 har även inneburit förbätt-
ringar ur säkerhets- och arbetsmiljöper-
spektiv då införandet av det statliga 
systemet för radiokommunikation, 
RAKEL, har påbörjats. Systemet innebär 
att samhällets räddningsinsatser i nödsi-
tuationer kan genomföras på ett enhet-
ligt och effektivt sätt.

Varvsverksamheten  
prövas för försäljning
Under 2011 förberedde Trafikverket en 
försäljning av Färjerederiets service- och 
reparationsvarv, Fridhems varv i 
Lysekils kommun och Tenö varv i 

Vaxholms kommun. Syftet är att kunna 
ge varven möjligheten till en ägare som 
fullt ut kan fokusera på och utveckla dess 
varvsverksamhet och därigenom stärka 
inriktningen som en leverantör av varvs-
tjänster för sjöfarten.

Fridhems varv erbjuder tjänster för 
kunder hela vägen från Göteborg till 
Strömstad. Man utför alla förekomman-
de varvsarbeten vilket ger kunden till-
gång till en helhetslösning. Varvets 
specialisering gäller framförallt renove-
ring av propelleraggregat.

Tenö varv är ett service- och repara-
tionsvarv med gamla anor, beläget strax 
söder om Vaxholm. Varvets huvud- 

Tabell 1

Färjetrafiken

2007 2008 2009 2010 2011

Färjeleder, statliga 37 37 37 37 38

Färjeleder, ej statliga 1 1 1 1 1

Fartyg 62 61 61 62 63

Överskeppade fordon, tusental 12 159 11 927 11 969 11 537 11 906

antal Personbilsekvivalenter 
(Pbe), tusental 13 500 13 153 13 459 13 242 14 363

Passagerare utan fordon, tu-
sental 1 465 1 328 1 175 1 170 1 265

antalsuppgifterna avser både statliga och ej statliga färjeleder.
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 några av västkusten leder har vi automatisk trafikräkning som inte tar fotgängare. 2010 och 
2011 är har vi baserat på historiska värden uppskattat antalet fotgängare för just dessa leder.

Våra fartyg underhålls regelbundet enligt fastställda program. Helena Elisabet som trafikerar Holmöleden strax norr 
om Umeå, får här en uppfräschning av skrovet.

Avsnittsrubrik här
en underrubrik på det här viset
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hösten 2011 levererades ett nytt 
fartyg till färjerederiets flotta, 
nämligen linfärjan Vf349 embla. 
hennes uppgift är att trafikera 
hemsöleden, norr om härnö-
sand. när en linfärja kan ersätta 
en frigående, innebär det mar-
kanta miljövinster och kraftigt 
förbättrad bränsleekonomi.

Som ett led i Färjerederiets och 
Trafikverkets vision, Alla kommer fram 
smidigt, grönt och tryggt, har rederiet 
gått vidare med aktiviteter inom det ut-
vecklingsprojekt som kallas ”Från fri till 
lin”. Projektet startade på initiativ av re-
derichefen Anders Werner, med uppgif-
ten att ta fram förslag till lösningar som 
innebar en minskad bränsleförbrukning 
och därmed stödja dåvarande Vägverkets 
nationella miljömål avseende minskning 
av koldioxid utsläpp i vägtransportsyste-
met. Utvecklingsarbetet har fortsatt även 
efter övergången till Trafikverket och  
bidrar nu till Trafikverkets miljömål.

Fakta om vägfärjan Embla
Tillverkning

- byggår: 2011
- Varv: Uudenkaupungin Työvene OY, 

Nystad, Finland

Fysisk fakta
linfärja

- Skrov Stål
- längd över allt (loa) 60,55 m
- bredd 13,10 m
- Djupgående 1,55 m
- Fart: 110 m/min, (4 knop)

Last
- Passagerare: 123
- Personbilar: 24 
- lastförmåga: 130 ton

Miljön vinnare när linfärja  
kopplades in på Hemsöleden

Projektet innebär att Färjerederiet konti-
nuerligt tar ställning till möjligheten att 
använda teknologin med lindragna väg-
färjor för befintliga och framtida färjele-
der. Lindragna vägfärjor använder ett 
dieselelektriskt maskineri som i kombi-
nation med drag- och styrwirar enkelt 
manövrerar färjan. Lindragna färjor har 
lägre kapitalkostnad i jämförelse till pro-
peller drivna färjor. De reducerar de ope-
rativa kostnaderna eftersom de i vissa 
fall kan köras med mindre besättning. 
Bränsleförbrukning och utsläpp av skad-
liga avgaser, minskar kraftigt – ofta med 
mer än hälften.

Miljövänlig teknik
Embla ökar miljöanpassningen inom 
svensk sjöfart. Fartyget sattes i drift på 
Hemsöleden under november månad 
2011. Hon trafikerar från ett nybyggt fär-
jeläge vid sidan av de gamla. De gamla 
färjelägena finns kvar för att kunna an-
vändas vid behov av ersättningstrafik. 
Starten i samband med att den norrländ-
ska vintersäsongen inleddes innebar tuf-
fa förhållanden för intrimning på 
färjeleden, men steg för steg anpassas 

Linfärja VF 349 Embla vid kaj på Hemsöleden, Härnösand. 

tekniken för att klara påfrestningarna.
Det är tekniskt sett fullt möjligt att 

använda lindragna färjor i de flesta typer 
av sjöfartsmiljöer. Dock behövs detaljerat 
ingenjörs- och projektarbete och en slut-
lig ekonomisk uppskattning som under-
lag för om konceptet är fullt möjligt att 
genomföra på respektive led. Dessutom 
är det ett antal regler och miljömässiga 
frågeställningar som behöver belysas 
noga innan den operativa driften på en 
färjeled kan ändras till linfärjor. Dessa 
fartyg har en potential att stärka rederi-
ets effektivitet avseende att leverera säk-
ra, pålitliga och kvalitetsmässiga 
färjetransporter. Färjerederiet driver på 
utvecklingen mot ökad miljöanpassning 
av statens vägfärjetrafik.

Linfärjan Embla trafikerar Hemsö- 
leden i Härnösands kommun. Hemsö lig-
ger fem minuters båtresa från fastlandet 
och har 130 bofasta och många fritidsbo-
ende. vägfärjorna kör varje dag 260 for-
don över sundet mellan Strinningen på 
fastlandet och Sanna på Hemsö. 
Förbindelsen ingår i det allmänna vägnä-
tet och är därmed kostnadsfri.

Avsnittsrubrik här
en underrubrik på det här viset
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DIAGRAM 1

Omsättning och resultat, miljoner kronor 
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DIAGRAM 2

Omsättning per resultatområde, miljoner kronor 
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Årets resultat
Resultatet efter finansiella poster 2011 
uppgick till 20,9 Mkr vilket är 31,9 Mkr 
lägre än föregående år. Till största del  
beror resultatförsämringen på ett högre 
dieselpris på och en högre dieselförbruk-
ning, att årets löneavtal ledde till högre 
löneökningar än beräknat och rederiets 
satsningar på det planerade underhållet.

Rörelseresultatet sjönk med 28,1 Mkr 
delvis beroende på att dieselkostnaderna 
ökat med 16 Mkr viket bl.a. beror på att 
genomsnittspriset 2011 varit 5,93 Kr/l 
jämfört mot 4,98 Kr/l under 2010. 
Personalkostnaderna ökade med 35,2 
Mkr. Den totala underhållskostnaden för 
planerat och oplanerat underhåll ökade 
med 14,0 Mkr.

Varvens resultat uppgår till 1,6 (3,7) 
Mkr varav Tenö varv står för 3,8 (2,8) 
Mkr och Fridhem för -2,3 (0,9) Mkr. 
Jämfört mot föregående år har resultatet 
för varven försämrats med -2,1 (2,0) Mkr. 

Likviditet  
och finansnetto

Rederiets lån har under 2011 kunnat 
amorteras med 10 Mkr och den räntebä-
rande finansieringen uppgår till 355 (365) 
Mkr vid utgången av 2011. Den genom-
snittliga räntan på upptagna lån har ökat 
under året till följd av ett höjt allmänt 
ränteläge. Räntekostnaden uppgick till 
7,6 (3,7) Mkr. 

Finansiella risker
Utestående lån har i sin helhet upplånats 
av Trafikverkets internbank. Färjerederiet 
använder ej andra finansiella instrument 
såsom derivat eller terminer. Som en del 
av Trafikverket är bedömningen att Färje- 
rederiet har en låg exponering för kredi-
trisk, likviditetsrisk samt kassaflödesrisk. 
Prisrisker hanteras genom avtalade index-
regleringar av priserna för färjedriften. 

Finansiering och  
finansiell ställning

Soliditeten uppgick vid utgången av 2011 
till 31,4 (31,7) %. Det egna kapitalet upp-
gick till 239,1(223,7) Mkr, bestående av 
bundet kapital om 40 (40) Mkr, balanserat 
resultat på 183,7 (144,7) Mkr och årets  
resultat på 15,4 (38,9) Mkr. 
Enligt årsstämmans beslut lämnades 
ingen utdelning under året.

Anläggningstillgångar
Under 2011 investerades 66,2 (46,1) Mkr i 
anläggningstillgångar, varav 18,7 (9,9) 
Mkr i byggnader och markanläggningar 
samt 47,5 (36,2) i färjor samt övriga  
maskiner och inventarier. 
Anskaffningsvärden på försålda/utrang-
erade anläggningstillgångar uppgick till 
0,5 (1,67) Mkr.

Drivmedelskostnader beräknade utifrån drivmedelsfakturor (antal liter och belopp)

Avsnittsrubrik här
en underrubrik på det här viset
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Bokfört värde anläggningstillgångar, miljoner kronor
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DIAGRAM 4

Finansiell ställning, miljoner kronor 
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 Nyckeltal personal
Kostnaden för löner och ersättningar, in-
klusive traktamenten och bilersättning-
ar, var 214 194 (192 363) Kkr. 
Lönebikostnader uppgick till 87 194 (75 
158) Kkr. I kostnaden ingår 
1 272 (1 194) Kkr till rederichef och 
Trafikverksexterna representanter i in-
ternstyrelsen. Antal tillsvidareanställda 
uppgick vid årets slut till 424 (413) varav 
40 (39) kvinnor och384 (374) män. 

Trafikverket Färjerederiet
Färjerederiet är en resultatenhet inom 
Trafikverket vilket innebär att rederiet 
arbetar under bolagsliknande former. 
med krav på lönsamhet Finansiella nyck-
eltal upprättas årligen och dessa och öv-
riga verksamhetsspecifika måltal följs 
upp systematiskt. Benchmarking mot 
branschen utförs kontinuerligt.

Som en del av Trafikverket ska 
Färjerederiet följa centrala direktiv och 
köpa tjänster som i ett övergripande per-
spektiv bedöms ge bästa effekt för  
myndigheten, Trafikverket. 

Detta innebär att resultatenheten kan be-
lastas med kostnader som överstiger det 
marknadsmässiga, exempelvis för 
IT-kostnader.

Internstyrelse
Internstyrelsen har under året haft fem 
protokollförda sammanträden. 

Framtidsbedömning
Rederiet forsätter sitt arbete med att ef-
fektivisera och utveckla färjeverksamhe-
ten. Ett utbildningsprogram genomförs i 
ecodriving för att minska energiförbruk-
ningen och en anpassning sker ständigt 
av färjeresurserna enligt modellen 
”Fleet-Management”.  Rederiet noterar 
en ökad beläggning på färjorna och detta 
bidrar till en positiv syn på framti-
den. Arbetet med att finna nya externa 
färjeleder, positiva för samhällsbyggna-
den och ekonomiskt ”självbärande” pågår 
ständigt. Den nya organisationen som 
trädde i kraft 1 januari 2012 bedöms leda 
till ett förbättrat ledarskap, medarbetar-
skap och arbetssätt.

Förslag till disposition av  
resultat, enligt balansräkning 

Interstyrelsen och rederichefen föreslår 
att

balanserad vinst, kronor 183 662 214 
Årets vinst, efter skatt, 
kronor 15 431 410

Summa 199 093 624

disponeras så att 199 093 624 kr balanse-
ras i ny räkning.

Internstyrelsens yttrande 
över utdelningsförslaget
I syfte att stärka Färjerederiets kapital-
bas för framtida investeringsprogram är 
det Internstyrelsens uppfattning att ing-
en utdelning skall lämnas för verksam-
hetsåret 2011. Soliditeten kommer att 
fortsatt ligga på över 30 % och genom att 
självfinansieringsgraden ökar minskar 
Färjerederiet behovet av ny upplåning. 

Avsnittsrubrik här
en underrubrik på det här viset
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Resultaträkning
Kkr Not 2011 2010

Nettoomsättning 1 592 736 563 819

Kostnad för drift  2, 10 -512 530 -467 407

Bruttoresultat 80 206 96 412

Försäljnings- och administrationskostnader * -52 175 -40 979

Övriga rörelseintäkter (försäkringsers, försäljning anläggningstillgångar) 249 944

Rörelseresultat 28 280 56 378

 

Finansiella intäkter 306 153

Finansiella kostnader  -7 648 -3 711

Resultat efter finansiella poster 20 938 52 819

Intern skatt 26,3 % -5 507 -13 891

Årets resultat 15 431 38 928

avskrivningar, utrangeringar och nedskrivningar som ingår i kostnaderna ovan: -43 897 -43 111

*) Avser kostnader för central administration i Vaxholm och Göteborg.

Nyckeltal
Se definitioner sidan 19 2011 2010

Nettoomsättning   592 736 563 819

Resultat efter finansiella poster 20 938 52 820

andel extern försäljning av total % * 10,00 8,9

Nettomarginal % (resultat före skatt) 3,5 9,4

Vinstmarginal % (resultat efter skatt) 2,6 6,9

Rörelsemarginal 4,8 10,0

Räntabilitet på eget kapital % 6,5 17,4

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital % 4,8 9,6

andel räntebärande skulder % 46,7 51,8

Soliditet %          31,4 31,7

antal anställda vid utgången av året 424 413

* Extern försäljning avser de externa intäkterna vid Tenö varv, Fridhem varv samt Ekeröleden

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning 
Nyckeltal
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balansräkning
Kkr Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar         

byggnader och fast egendom       3 118 321 123 650

Maskiner, inventarier och aDb 4 479 804 457 588

Pågående investeringar 3, 4 50 086 44 651

Summa materiella anläggningstillgångar 648 211 625 888

Omsättningstillgångar, varulager m m           

Verkstadslager                           7 664 6 604

Fordringar                         

Kundfordringar                          5 14 443 48 692

Övriga kortfristiga fordringar 5 827 3 837

Upplupna intäkter förutbetalda kostnader 6 4 072 2 680

Checkräkningssaldo, likvida medel   80 153 17 186

Summa omsättningstillgångar 112 159 78 998

SUMMA TILLGÅNGAR                    760 370 704 886

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  7

bundet kapital                     40 000 40 000

balanserad vinst                  183 662 144 734

Årets resultat                  15 431 38 928

SummA EgEt kApitAl                   239 093 223 662

Långfristiga skulder                    

lån hos centrala finansfunktionen                   355 000 365 000

Summa långfristiga skulder                   355 000 365 000

Kortfristiga skulder                       

Checkräkningssaldo                 0 0

leverantörsskulder                    8 82 637 53 503

Övriga skulder 34 386 13 883

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  9 49 254 48 837

Summa kortfristiga skulder                166 277 116 223

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  760 370 704 886

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Förvaltningsberättelse 
balansräkning
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Kassaflödesanalys
Kkr Not 2011 2010

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 28 280 56 378

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

    avskrivningar och utrangeringar 43 897 43 111

    Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar 0 -937

    erlagd ränta + finansiella intäkter -7 342 -3 558

    betald skatt -13 891 -14 418

Kassaflöde från den löpande verksamheten öre förändringar av rörelsekapital       50 944 80 575

Förändringar i rörelsekapital

    Ökning/minskning varulager -1 060 -95

    Ökning/minskning fordringar 30 866 -4 023

    Ökning/minskning leverantörsskulder 29 134 24 780

    Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 29 304 -4 339

Kassaflöde från den löpande verksamheten     139 188 96 897

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 11 -66 220 -46 114

Försäljning av anläggningstillgångar 0 1 614

Kassaflöde från investeringsverksamheten     -66 220 -44 500

Finansieringsverksamheten     

amortering av skuld -10 000 -20 000

Utbetald utdelning 0 -18 537

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -10 000 -38 537

Ökning/minskning av likvida medel     62 968 13 860

Likvida medel vid årets början    17 185 3 325

Likvida medel vid årets slut (checkräkningssaldo + likvida medel)        80 153 17 185

Förvaltningsberättelse
Kassaflödesanalys
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Definintioner
Räntabilitet på eget kapital
Årets resultat efter skatt, i förhållande till eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader, i förhållande till genom-
snittligt sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital
balansomslutning, minskad med icke räntebärande skulder.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat, i förhållande till nettoomsättning.

Nettomarginal 
Resultat efter finansnetto, i förhållande till nettoomsättning.

Vinstmarginal
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.

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

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

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

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

Anläggningstillgångar
Färjor och reinvesteringar i färjor över 1 Mkr eller minst 10% av an-
skaffningsvärdet definieras som anläggningstillgång.
Övriga tillgångar, vars anskaffningsvärde överstiger 20 Kkr samt vars 
ekonomiska livslängd är tre år eller längre, definieras som anläggnings-
tillgång.
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde, efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar enligt plan.
avskrivningar enligt plan, beräknas linjärt på tillgångarnas anskaff-
ningsvärde.
avskrivningstider fastställs efter bedömning av tillgångarnas nyttjan-
deperiod.

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 banktillgodo- 
havanden.

Avskrivningstider

År

Maskiner och inventarier 3-10

båtar 10-15

Färjor (nybyggda 30 år) 20-30

Utbytesenheter färjor 10

byggnader 20-25

Markanläggningar 20

Immateriella tillgångar 5

Förvaltningsberättelse 
Definitioner 

Redovisningsprinciper
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Not 1 Nettoomsättning per resultatområde
Kkr  2011 %  2010 %
ej konkurrensutsatta uppdrag åt  
Trafikverket 534 144 90 509 969 91
Uppdrag åt utomstående * 58 592 10 53 850 9
Summa nettoomsättning 592 736 100 563 819 100

Not 3 Byggnader, mark och markanläggningar 
 2011  2010

Ackumulerade anskaffningsvärden byggnader
Ingående anskaffningsvärde 75 767 73 492
Årets anskaffning 240 2 275
Utgående anskaffningsvärden 76 007 75 767
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -41 210 -38 812
Årets avskrivningar -2 582 -2 398
Utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan -43 792 -41 210
Utgående bokfört värde byggnader 32 215 34 557
Varav pågående investeringar 2 352 4 492
Utgående bokfört värde exkl pågående  
investeringar 29 863 30 064
Ackumulerade anskaffningsvärden  
markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde 161 295 153 650
Årets anskaffning 18 479 7 645
Utgående anskaffningsvärden 179 774 161 295
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -57 172 -49 355
Årets avskrivningar enligt plan -7 104 -7 818
Utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan -64 276 -57 172
Utgående bokfört värde markanläggningar 115 497 104 122
Varav pågående investeringar 27 922 11 420
Utgående bokfört värde exkl pågående  
investeringar 87 575 92 702
Ackumulerade anskaffningsvärden mark
Ingående anskaffningsvärde 883 883
Årets anskaffning 0 0
Utgående bokfört värde mark 883 883
Bokfört värde byggnader och fast egendom 148 595 139 562
Varav pågående investeringar 30 274 15 913
Utgående bokfört värde exkl pågående  
investeringar 118 321 123 650

Not 2 Driftskostnader per resultatområde
Kkr  2011 %  2010 %
ej konkurrensutsatta uppdrag åt  
Trafikverket -452 401 88 -413 911 89
Uppdrag åt utomstående ** -60 128 12 -53 495 11
Summa kostnader -512 530 100 -467 407 100
- Revisionsarvoden -135 -162

Noter

Not 4 maskiner och inventarier 
 2011  2010

Ackumulerade anskaffningsvärden färjor
Ingående anskaffningsvärde 1 096 807 1 061 950
Årets anskaffning 43 591 35 174
Försäljningar/utrangeringar 0 -317
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
färjor 1 140 398 1 096 807
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -616 429 -584 573
Årets avskrivningar -32 908 -31 856
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan -649 337 -616 429
Utgående bokfört värde färjor 491 061 480 378
Varav pågående investeringar 17 034 25 971
Utgående bokfört värde exkl pågående  
investeringar 474 027 454 407
Ackumulerade anskaffningsvärden maskiner  
och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 26 452 26 404
Årets anskaffning 3 910 1 021
Försäljning/utrangering -99 -973
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 263 26 452
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -20 549 -20 146
Årets avskrivningar enligt plan -1 281 -1 017
Försäljningar/utrangering 99 614
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt 
plan -21 731 -20 549
Utgående bokfört värde maskiner och  
inventarier 8 532 5 903
Varav pågående investeringar 2 778 2 767
Utgående bokfört värde exkl pågående  
investeringar 5 754 3 136
Ackumulerade anskaffningsvärden  
ADB-utrustning
Ingående anskaffningsvärde 2 008 2 332
Årets anskaffning 0 0
Försäljningar/utrangering -279 -324
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 1 729 2 008
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -1 963 -2 265
Årets avskrivningar enligt plan -22 -22
Försäljningar/utrangeringar 279 324
Utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan -1 706 -1 963
Summa bokfört värde ADB-utrustning 23 45
Summa bokfört värde maskiner och  
inventarier 499 616 486 326
Varav pågående investeringar 19 812 28 738
Utgående bokfört värde exkl pågående  
investeringar 479 804 457 588

Not 5 kundfordring
Kkr  2011  2010
Kundfordringar hos andra Trafikverksenheter 4 555 41 610
Kundfordringar hos övriga 9 888 7 082
Summa kundfordringar 14 443 48 692

Förvaltningsberättelse
Noter
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Not 6 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Kkr  2011  2010
Försäkringsavgift Kammarkollegiet 1 733 260
Produkter i arbete i varvsverksamheten 1 797 1 196
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 542 1 224
Summa upplupna kostnader 4 072 2 680

Not 7 Eget kapital
Kkr  2011  2010
Ingående eget kapital 223 662 203 271
Årets resultat efter skatt (internt skatt 26,3 %) 15 431 38 928
Utdelning 0 -18 537
Utgående eget kapital 239 093 223 662

Not 8 leverantörsskulder
Kkr  2011  2010
leverantörsskulder hos andra Trafikverksenheter 49 119 24 974
leverantörsskulder hos övriga 33 518 28 529
Summa leverantörsskulder 82 637 53 503

Not 9 upplupna kostnader
Kkr  2011  2010
Statens avtalsförsäkring, arbetsgivaravgift, övriga 
avgifter 9 301 492
Över-/mertid och semesterlön inkl sociala avgifter 37 085 42 308
Övriga upplupna kostnader 2 868 6 037
Summa upplupna kostnader 49 254 48 837

Not 10 Personal
Kkr  2011  2010
antal tillsvidareanställda 424 413
varav kvinnor 40 39
varav män 384 374
antal i ledningsgrupp 8 8
varav kvinnor 1 1
varav män 7 7
antal i internstyrelse 10 9
varav kvinnor 3 3
varav män 7 6
lön och ersättning till rederichef och externa sty-
relseledamöter 1 272 1 194
lön till övriga anställda 212 922 191 169
lönebikostnader enligt lag och avtal 87 198 75 158
Total sjukfrånvaro timmar* 7 811 8 738
varav kvinnor 2 341 640
varav män 5 470 8 098
Sjukfrånvaro     - 29 år, timmar 192 288
Sjukfrånvaro 30 - 49 år, timmar 1 457 2 648
Sjukfrånvaro 50 - år, timmar 6 162 5 802
långtidssjukskrivningar (över 22 dagar) % 70% 67%
* Från och med 2008 är personer som uppbär permanent sjukersättning  
exkluderade 

Not 11 Årets investeringar
Kkr  2011  2010
Fastigheter och övrig fast egendom 18 719 9 920
Färjor 43 591 34 957
Maskiner och inventarier 3 910 1 237
aDb-utrustning 0 0
Summa upplupna kostnader 66 220 46 114
anskaffningskostnad sålda objekt/nedskrivningar -378 -1 614
Nettoinvesteringar exkl realisationsvinst 65 842 44 501
* I uppdrag till utomstående redovisas de externa intäkterna vid Tenö varv, 
Fridhem varv samt Ekeröleden.
** För Tenö varv och Fridhem varv har kostnaderna för den externa verk-
samheten räknats fram enligt schablon.

Årsrapportens undertecknande
Vaxholm den 30 mars 2012

Katarina Norén Johan Franson Anna Hammargren
Ordförande  

Hans Rode Maria Spetz Bertil Strindmark

Klas-Ove Kindlund Erling Borg Per-Arne Utbult
ST SACO SEKO
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Rapport från  
oberoende revisor 
Vi har reviderat årsrapporten för Trafikverket Färjerederiet för räkenskapsåret 2011. 
Trafikverket Färjerederiets årsrapport ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 10-21.

Företagsledningens ansvar för årsrapporten
Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta årsrapporter som ger en rättvi-
sande bild enligt Förordningen (2000:605) om årsredovisning, Förordningen (2000:606) 
om myndigheters bokföring samt tillämpliga delar av årsredovisningslagen, och för den 
interna kontroll som företagsledningen bedömer är nödvändig för att upprätta årsrapporter 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsrapporten på grundval av vår revision. Vi har utfört re-
visionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och 
annan information i årsrapporten. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsrapporten, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar årsrapporten för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fö-
retagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenlighe-
ten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentatio-
nen i årsrapporten.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning ger årsrapporten en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Trafikverket Färjerederiets finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess fi-
nansiella resultat och kassaflöden för året enligt Förordningen (2000:605) om årsredovis-
ning, Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt tillämpliga delar av 
årsredovisningslagen..

Borlänge den 30 mars 2012 

PricewaterhouseCoopers AB 

Helena Rystedt
Auktoriserad revisor
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Färjerederiets internstyrelse

ledningsgrupp

Övre raden från väster: Staffan Eriksson stf rederichef, Ingrid Jarnryd informationschef, 
Anders Werner rederichef, Jim Milerud kvalitets- och miljöchef, Hans Söderqvist operativ 
chef, Göran Leverud personalchef. Sittande från vänster: Anders Nordqvist ekonomichef och 
Susan Jonsson rederisekreterare Alf Nilsson teknikchef, saknas på bilden. 

Från väster: Färjerederiets internstyrelse. Från vänster Katarina Norén (ordförande), Anders Werner (rederichef), Hans Rode, Erling Borg (SACO), Johan Franson,  
Anna Hammargren, Klas-Ove Kindlund (ST), Maria Spetz, Åke Ottosson, ersättare (SEKO), Bertil Strindmark.

23

Revisionsberättelse Färejrederiets  
internstyrelse 
ledningsgrupp



Pu
bl

ik
A

ti
o

n
sn

u
m

m
er

 2
0

12
:0

0
3,

 is
bn

 9
78

-9
1-

74
67

-2
41

-1
 t

rA
fi

k
V

er
k

et
. m

A
rs

 2
0

12
. P

ro
d

u
k

ti
o

n
: g

rA
fi

sk
 f

o
rm

 t
rA

fi
k

V
er

k
et

. t
ry

c
k

: t
rA

fi
k

V
er

k
et

. f
o

to
: k

A
sP

er
 d

u
d

zi
k

, å
sA

 s
k

A
n

tz
, c

h
ri

st
in

A
 s

u
n

d
ie

n
, P

et
er

 
su

n
d

A
h

l,
 c

h
ri

st
iA

A
n

 d
ir

k
se

n
, P

er
n

il
A

l 
kö

h
lb

er
g

. 

färjerederiet trafikverket, box 51, 185 211 Vaxholm 
besöksadress: norrhamnsgatan 3, telefon : 08-544 415 00

www.trafikverket.se/farja


