
2013Färjerederiet 
årsrapport



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

Omslag: Efter en byggperiod 2012-2013 kunde den nya vägfärjan 
Braheborg döpas i Gränna, den 17 januari 2014. 
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Rederichefen har ordet

Färjerederiet har uppdraget att erbjuda kollektivtrafik till sjöss på  
41 färjeleder i hela riket. Vi ska också stimulera till nya attraktiva trafik-
upplägg utifrån en dialog med omvärlden. Rederiet är en avTrafikverkets 
mest aktiva enheter när det gäller att underhålla direkta, långsiktiga 
kundrelationer. 

Som maritim organisation kan vi konsta-
tera, att vi behöver bidra till att öka in-
tresset och kunskaperna kring sjöfart, 
även inom Trafikverket. Det är i rederiet 
som kunskap och know-how kring sjölin-
jetrafik återfinns. 

Rederiets sjöfartskompetens omfattar 
många delar. Det handlar om att skapa 
sjöfartsupplägg i dialog med olika trafik-
huvudmän. Det kan innebära att vi 

gemensamt identifierar behov av förbin-
delser, reseupplägg eller avgångstider. 
Förstahandslösningen kan vara att se 
över tidtabeller eller att tillämpa fleet 
management, vilket betyder att varje far-
tyg i rederiets stora flotta sätts i tjänst 
där det gör bäst nytta i nutid. Nästa steg 
kan bestå i att gå vidare till ombyggnatio-
ner eller nyinvesteringar i fartyg och fär-
jelägen. Att sjöfartslösningen finns med i 

samhällets avvägningar kring infrastruk-
turutveckling, ska vara en självklar del även 
i Trafikverkets övergripande planering.

Rederiets uppgift handlar också om nau-
tisk miljöteknisk utveckling, rutinmäs-
sigt underhåll och ecoshipping.  För att 
bidra till smidighet i sjöfarten utvecklar 
rederiet nautisk IT-teknik samt, i sam-
verkan med Trafikverket som helhet, tra-
fikinformation. Effekterna ser vi när vi 
årligen mäter kundnöjdhet (2013 års 
mätning visade 78 procent nöjda resenä-
rer, 1,5 % starkare resultat jämfört med 
året innan), men även när vi tar del av 
ekonomiskt utfall och personalsocial sta-
tus. Dessa mätresultat kompletteras med 
revisionsresultat från certifierande or-
gan, synpunkter från Trafikverkets 
kundtjänst och vårt mediearbete. 

Färjerederiets senaste organisations-
översyn har medfört en mer modern och 
tydlig organisation. Ledarskapet har 
kopplats till distrikten, vilket innebär att 
rederiets operativa ledarfunktion har 
koncentrerats till färre chefer. 
Distrikttekniker infördes, med en när-
mare relation till rederikontorets teknik-
avdelning.  Under 2013 kan vi konstatera 
att organisationsförändringen har ökat 
den interna effektiviteten. 

Vi är många. Mer än 650 personer 
jobbar med färjetrafik, och 90 procent av 
oss arbetar operativt med att transporte-
ra människor och gods, på våra 41 färje-
leder. Vi är stolta. Vårt jobb gör skillnad. 
Genvägen över vattnet ger miljoner 
svenskar och hitresta möjligheten att fär-
das fritt i kustnära trakter, i storstadsom-
råden eller i glesbygd. Vi hjälper till att 
hålla igång livsviktig samhällsservice 
och nödvändiga godstransporter. I ge-
nomsnitt 8 av 10 resande är nöjda med 
tjänsten. Färjetrafiken drivs med lön-
samhetskrav och verksamheten är ex-
pansiv. Vi är Sveriges största rederi och 
ett av de större i världen. Färjerederiet 
har vind i seglen.

Vaxholm i mars 2014
ANDERS WERNER, Rederichef
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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 vision 
Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt

 
 

 

Norrbotten
Röduppleden,
Bohedenleden,
Avanleden

Jämtland
Håkanstaleden,
Isöleden,
Ammeröleden Norrlandskusten

Holmöleden,
Hemsöleden

Värmland-Dalsland
Högsäterleden,
Sund-Jarenleden

Norra Bohuslän
Hamburgsundsleden,
Gullmarsleden,
Bohus-Malmönleden

Orust
Ängöleden, Malöleden,
Lyrleden, Svanesundsleden

Södra Bohuslän
Nordöleden, Kornhallsleden,
Björköleden

Hönö
Hönöleden

Vättern
Visingsöleden

Syd
Aspöleden, 
Ivöleden,
Bolmsöleden

Mellansverige
Vinöleden,
Skenäsleden

Mälaren
Adelsöleden,
Arnöleden,
Stegeborgsleden

Norra Östersjön
Skanssundsleden, Fårösundsleden

Stockholm
Ekeröleden, Tyskabottenleden,  
Tynningöleden

Södra Roslagen
Ljusteröleden, Vaxholmsleden,
Oxdjupsleden

Norra Roslagen
Gräsöleden, Blidöleden,Furusundsleden

Fakta om Färjerederiet 2013
22 miljoner personresor
12 miljoner fordonstransporter
41 färjeleder
Mer än 650 medarbetare, varav 200 timanställda
1 miljon anlöp
1 miljon liter drivmedel sparade
68 fartyg
8 av 10 resande nöjda
Nettoomsättning 677,1 Mkr
Resultat efter finansiella poster 37,2 Mkr

Det här är Färjerederiet
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FÄRJEVERKSAMHETEN 
2013

Verksamheten 2013



Färjeverksamheten 2013

Stormig start för Ekeröledens moderna biljettsystem. Den digitala biljetten kopplades till fordonets registrerings-
nummer. Färjerederiet mötte frågor med en massiv informationskampanj, trycksaker, skyltar, webb, pressmeddelan-
den och ett 20-tal säsongsanställda informatörer som under flera månader visade till rätta. Foto: Kasper Dudzik

Färjerederiets verksamhet 
bedrivs i riktning mot att uppnå 
strategiska mål. Rederiets strate-
gier har fyra huvudområden:  
kundorientering, lönsamhet och 
smarta arbetssätt, kompetenta 
och engagerade medarbetare 
samt hållbarhet. 
Inom dessa områden anges 
mätbara mål och aktiviteter, 
kopplade till rederiets styrkort. 
Vision, verksamhetsidé och 
värderingar överensstämmer 
med Trafik-verkets, till punkt och 
pricka: ”Tillsammans levererar vi 
varje dag god tillgänglighet som 
ger samhällsnytta och utvecklar 
ett hållbart samhälle.” Det är ett 
förhållningssätt som till alla delar 
inkluderar kollektivtrafik till sjöss.

År 2013 har präglats av viktiga händelser 
i vår omvärld, men också inom vår egen 
organisation. Efter två år med en distrikt- 
indelad organisation, kan rederiet nu 
börja inkassera nyttan. 
Ledarskapsfunktionen har stärkts och 
möjligheten till delegering av viktiga ar-
betsuppgifter har förbättrats. 
Organisationen har blivit mer transpa-
rent och ansvaret har förtydligats. Steg 
för steg anpassas och formas organisatio-
nen för att ge rätt stöd för trafikarbetet. 
Under 2013 bildades ett icke-geografiskt 
pooldistrikt i östra Sverige (på västkus-
ten finns redan en medarbetarpool). 
Poolerna organiserar kvalificerade med-
arbetare som har kompetens att bistå fle-
ra olika distrikt, efter behov.

Nöjda kunder
Dialogen med våra resenärer är ett vik-
tigt underlag för det ständiga förbätt-
ringsarbetet. I sjölinjetrafiken har vi 
dagliga kundkontakter. I flera distrikt 
har under året anordnats ”Färjeledens 
dag” där besättning och färjeresenärer 

möts. Rederiet för en dialog med kommu-
ner, länsstyrelser, statliga organisationer 
och med Trafikverket som trafikhuvud-
man. Kundtjänst tar emot tusentals sam-
tal årligen om färjetrafiken och besvarar 
frågor och synpunkter. Kundtjänst han-
terar över 90 procent av frågorna från 
allmänheten, enbart med stöd av rederi-
ets webbplats.

Den årliga mätningen av kundnöjdhet 
ger ett värde som utgör en av hörnstenar-
na i rederiets affärssystem. Totalt när-
mare 8000 enkäter delas ut på alla leder i 
juni och augusti. Årets mätning visade en 
positiv utveckling för rederiet som hel-
het, med 78 procents kundnöjdhet, 1,5 
procentenhet bättre jämfört med 2012 
års utfall. 

Det är säkert och smidigt att köra på 
och av, säkerheten ombord är god, tidta-
bellerna tydliga och turerna passar rese-
närernas behov – dessa kärnvärden får 
runt 90 procents stöd, genomsnittligt. 
Förbättringarna gäller bland annat, att 
personalen i årets mätning uppfattas mer 
positivt och att att komfort och informa-
tion förbättrats. Endast en led (Holmö-
leden) hamnade under 60 procents 
kundnöjdhet.

Målet att uppnå en bättre och säkrare 
trafik uppfylldes när färjan Braheborg 
under året byggdes för att förstärka 
Visingsöleden. Samtidigt anlades nya 
färjelägen på Visingsö och i Gränna 
hamn. Under 2013 har även bygget av 
Sveriges största vägfärja Saturnus pågått. 
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Den 19 augusti sjösattes fartyget på var-
vet i Riga där skrovet byggs. Saturnus 
sätts in i trafik på Gullmarsleden under 
hösten 2014.

Under 2013 har Trafikverket infordrat 
anbud på Gotlandstrafiken och Färjere-
deriet har bidragit med underlag och för-
beredelser inför en eventuell 
upphandling av statligt fartygstonnage. 
Beslut om operatör kommer att meddelas 
under 2014. 

Lönsamhet och  
smarta arbetssätt
Rederiets intäkter bygger på utförd färje-
trafik. Intäkterna består dels av en fast 
del som baserar sig på ett kostnadsindex 
och dels en rörlig del som beräknas uti-
från hur många fordon som reser med 
vägfärjan. Det betyder att när fler väljer 
vägfärjan som transportalternativ, ökar 
också rederiets intäkter. Under 2013 

ökade antalet transporterade fordon med 
4 % till 12,1 miljoner fordon och antalet 
fotgängare ökade med 10% till 1,9 miljo-
ner. (Se tabell 1) 

Redan år 2010 fattade Länsstyrelsen 
beslut att införliva Tynningöleden (mel-
lan Värmdö och Tynningö/Vaxholm i 
Stockholms skärgård) i det statliga utbu-
det av vägfärjetrafik. Den 1 januari 2013 
infördes leden in i rederiets affärssystem. 
Skillnaden för resenärerna var stor. Den 
tidigare avgiftsbelagda resan är nu kost-
nadsfri och dessutom har en något större 
vägfärja satts in på leden. Parallellt med 
trafikeringen byggs färjelägena om. 
Tynningöleden står för ungefär hälften 
av årets trafikökning.

Den 1 april överlämnade rederiet Tenö 
varv till nya ägare. Försäljningen av var-
vet blev klar redan under hösten 2012. 
Efter att ha varit i statlig ägo i 47 år, över-
gick verksamheten i privat regi.    

Från och med september blev det fler 
kvällsturer på Nordöleden, tack vare att 
Öckerö kommun och Trafikverket delar 
på kostnaden för trafiken. Detta är det 
första exemplet i Sverige på att en kom-
mun går in med delfinansiering av en all-
män färjeled.

För att förbättra smidighet och lön-
samhet infördes under året ett nytt elek-
troniskt biljettsystem på Ekeröleden. 

Trafikverkets säkerhetsår 2013. Färjerederiets besättningar övar regelbundet säkerhet till sjöss och i genomsnitt utför vi en räddningsinsats i månaden. Här övas evakuering 
tillsammans med Waxholmsbolaget, i Furusund i Roslagen. Foto: Stefan Bratt

Uppmärksammade isvägar. Vintern 2013 anlades och underhölls sju isvägar i Norrbotten och Jämtland. Rederiets 
isvägar uppmärksammandes även av produktionsbolaget Science Channel som besökte Storsjön och gjorde ett 
spännande reportage som under hösten visades i både brittisk och amerikansk nationell TV. Foto: Kasper Dudzik
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Test av säkerhetssystem på färjan Braheborg. Färjan har tre evakueringssystem med plats för 600 personer. Säker-
hetstestet har filmats och kan återfinnas på Trafikverket youtubekanal. Foto: Kasper Dudzik

Systemet innebär att betalningen knyts 
till fordonets registreringsnummer. 
Införandet kringgärdades av en omfat-
tande informationssatsning, där informa-
törer fanns på plats under flera månaders 
tid, för att bistå och utbilda.   

Inom rederiet har flera åtgärder vidta-
gits för att åstadkomma smarta arbets-
sätt. Exempel på detta är fortsatt 
ledarskapsutbildning och utbildning i 
samverkan gemensamt för fackliga re-
presentanter och ledning. Rederiet har 
under året även arbetat med att ta fram 
beskrivningar av våra interna processer 
och ansvarsfördelning, med syfte att för-
bättra samarbete och effektivitet.

Kompetenta och  
engagerade medarbetare
Trafikverket genomförde under året en 
personalsocial mätning på samtliga en-
heter, och Färjerederiets resultat står sig 
väl i en jämförelse. Värdet låg stabilt på 
samma nivå som vid 2011 års mätning, 63 
enheter, något bättre än Trafikverket ge-
nerellt som uppnådde 59. 

 Färjerederiet gjorde ett bottennapp 
vid årets mätning av Jämix – jämställd-
het. En orsak är att få kvinnor utbildar 
sig inom sjöfartsområdet. Under året har 
jämställdheten i chefsleden dock förbätt-
rats något, med två nya kvinnliga di-
striktchefer.

Pooltjänstgöring finns nu både på 
västkusten och östkusten. Personal-
systemet Heroma har implementerats i 
alla distrikt. Ett nytt avtal för sjögående 
personal finns på plats, med övergång 
från fast skifttillägg till timbaserat som 
största förändring.

Rederiet värnar om en god arbetsmiljö. 
Under året har fyra styrhytter byggts om, 
med syfte att modernisera och förbättra 
arbetsmiljön. Styrhytterna utformas med 
hänsyn till ökat utrymme, bättre ergono-
mi, bättre luftmiljö och enklare lokalvård.

Sjöfarten ställer mycket höga krav på 
säkerhet. Rederiets ledningssystem är 
certifierat enligt ISO 9000, ISO 14000, 
ISO 18000 samt enligt ISM (sjösäkerhet). 
För att upprätthålla certifiering övas sä-
kerheten regelbundet av våra besättning-
ar, ofta i samverkan med andra 
myndigheter/rederier. I december ge-
nomfördes ”Övning Havsörn”, en samöv-
ning som gick ut på ett radioaktivt 
utsläpp från Forsmark där färjerederiet 
körde ut blåljusenheter, evakuerade 
människor och djur på Gräsöleden på 
räddningsverkets uppdrag.

Miljöutställning ombord. Sommaren 2013 berättade vi om rederiets miljöarbete, på ett antal vägfärjor. Att allmänhe-
ten uppmärksammade satsningen fick vi kvitto på i årets kundnöjdhetsmätning. Foto: Kasper Dudzik

Bättre trafikinformation: Arbetet med att införa digitala skyltar i alla färjelägen har pågått under 2013. Överföring-
en av data styrs via internet. Här den nya skylten på Vaxholmsleden i Stockholms skärgård. Foto: Kasper Dudzik

Verksamheten 2013
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Tabell 1

Färjetrafiken

2009 2010 2011 2012 2013

Färjeleder, statliga 37 37 38 38 39

Färjeleder, ej statliga 1 1 1 2 2

Fartyg 61 62 63 66 66

Överskeppade fordon, tusental 11 969 11 537 11 906 11 641 12 099

antal Personbilsekvivalenter (Pbe), 
tusental 13 459 13 242 14 363 14 000 14 614

Passagerare utan fordon, tusental 1 175 1 170 1 265 1 710 1 918

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 västkustens 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.

Hållbarhet
Att körsätt och inställning har stor bety-
delse när det gäller att spara bränsle, har 
satsningen på ecoshipping visat. 
Bränslesnåla maskiner bidrar till lägre 
förbrukning, men det är den som kör fär-
jan som kan göra verklig skillnad. Som 
första rederi i världen genomför 
Färjerederiet utbildning i ecoshipping för 
alla befälhavare och under 2013 har man 
kommit i mål. Utbildningen kommer att 
fortsätta och ett inriktningsbeslut har 
fattats att flytta utbildningen från Norge 
till Vaxholm, för att smidigare nå ut till 
medarbetarna. I utbildningen ingår även 
service och bemötande.

Rederiet har också testat ett system 
för bränslemätning, som ger befälhava-
ren på bryggan omedelbar feedback 
kring bränsleförbrukningen.

Under året har rederiet skapat en or-
ganisation med kemikaliesamordnare, 
med uppgiften att bidra till utfasning av 
farliga kemikaliska ämnen. I distrikt och 
på färjeleder finns 27 kemikaliesamord-
nare som fått utbildning i Chemsoft och 
de krav och kriterier som styr kemikalie-
hantering i Trafikverket.

Sommaren 2013 genomfördes på flera 
färjeleder en enkel utställning med mil-
jöbudskap ombord, med syfte att infor-
mera våra resande om rederiets fokus 
mot hållbarhet och miljö. Ett kvitto på att 
informationen uppmärksammades fick vi 
i kundnöjdhetsmätningen som visade en 
ökning på 11 procent när det gällde att 
bedöma huruvida man kände till något 
om rederiets miljöarbete.  En dialog med omvärlden. Rederiet för en dialog med intressenter och beslutsfattare på alla nivåer, för att verka för 

ett ökat intresse för sjöfartsfrågor. Från Trafikutskottet kom riksdagsman Annelie Enochsson för att lära sig mer om 
vägfärjor i Göteborgsområdet. Foto: Ingrid Jarnryd

Medialt intresse. Att omvärlden intresserar sig för rederiets verksamhet får vi ständigt påminnelse om. 2013 produ-
cerades ett 20-tal pressmeddelanden och presstips, som alla gav genklang i media. Ett exempel är täckningen av 
fartygsdopet i Gränna. Foto: Kasper Dudzik

Möt oss som jobbar i rederiet! Rederiet behöver stän-
digt rekrytera nya, duktiga medarbetare och under året 
färdigställdes rederiets första rekryteringsfilm. Du ser 
den på www.youtube.com/trafikverket.

Avsnittsrubrik här
En underrubrik på det här viset
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ett fartyg kommer lastat 
för att fogas samman bit för bit
Efter ett intensivt byggår kunde 
fartyget Braheborg levereras vid 
nyåret 2014, för trafik på Visingsö-
leden mellan Gränna och Visingsö. 
Hon är det största fartyg som 
någonsin trafikerat Vättern.

Byggmetoden är unik och har ställt stora 
krav på kreativitet och anpassning. 
Eftersom färjan är större än slussarna i 
Göta kanal har hon byggts i sektioner 
som har transporterats till Huskvarna, 
där delarna har monterats samman. 

Många förbiresande på E4-an har 
med intresse följt bygget från första par-
kett, med vy över torrdockan. Braheborg 
har plats för 34 bilar och 397 passagerare, 
varav 264 sittande. Hon är 58,3 m lång 
och har en maxhastighet på 13 knop. 
Leverantör är Uudenkaupungin Työvene 
OY och Braheborgs sektioner har byggts 
på varv dels i finska Nystad och dels i let-
tiska Riga. Parallellt med färjebygget har 
nya färjelägen anlagts på Visingsö och i 
Gränna, där hela terminalområdet har 
förbättrats. Rederiet har också vidtagit 
åtgärder för att värna om beståndet av rö-
ding och harr i anslutning till färjeleden.

Braheborgs brygga levererades i ett stycke med lastbil. Bryggan är ergonomiskt utformad och har dubbla radarsystem och elektroniska sjökort som stöds av ett GPS-navigerings-
system. Braheborg har målats solgul, i likhet med rederiets övriga flotta. De gula färjorna är Färjerederiets viktigaste varumärke.

Överst från vänster: De första delarna lyfts på plats i torrdockan. En stor del av arbetet i torrdockan bestod av svets-
ning. Här är det ramverket till väggarna i övre salongen som svetsas fast i däcket. 
Nedre från vänster: Rederiets nautiska tekniker Lars-Ture Larsson, Tommy Hed och Michael Lindqvist förbereder för 
fartygets datakommunikation.I mars lyftes bryggan och dess underliggande apparatrum på plats.

Avsnittsrubrik här
En underrubrik på det här viset
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Fem år i sammandrag 
för färjerederiet Trafikverket

Resultaträkning, Kkr 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsättning 677 088 635 810 592 736 563 819 541 210

Rörelseresultat 44 911 32 443 28 280 56 378 59 080

Resultat efter finansiella poster 37 227 25 050 20 938 52 820 51 492

Årets resultat 29 037 18 462 15 431 38 928 37 074

Balansräkning, Kkr

anläggningstillgångar 854 291 711 196 648 211 625 888 623 561

Omsättningstillgångar 68 960 87 339 112 159 78 998 61 019

eget kapital 286 592 257 555 239 093 223 662 203 271

lån hos central finansfunktion 429 000 355 000 355 000 365 000 385 000

Kortfristiga skulder 207 659 185 980 166 277 116 223 96 309

Balansomslutning 923 251 798 535 760 370 704 886 684 580

Förvaltningsberättelse



FINANSIELL  
STÄLLNING

Förvaltningsberättelse



Verksamheten 2013
Punktlighet och hög driftsäkerhet präg-
lar verksamhetsåret 2013. Under året har 
effektiviseringar skett inom stödfunktio-
nerna i Vaxholm. Energianvändningen är 
i ständigt fokus. Särskilda projekt pågår 
för att konvertera linfärjor till eldrift, 
samt utbilda personal i ecoshipping. Över 
tid kan vi redovisa en lägre dieselför-
brukning, och därmed minskat utsläpp 
av koldioxid. Literpriset för diesel har 
sjunkit under året (Diagram 1). Under 
2013 har bygget av två nya fartyg pågått, 
nämligen m/s Braheborg till 
Visingsöleden och m/s Saturnus som 
kommer att sättas in på Gullmarsleden. 
Av rederiets totala omsättning utgörs 11 
procent av externa uppdragsgivare 
(Diagram 2).  Rederiets underhållplane-
ring utvecklas ständigt i syfte att förbätt-
ra underhållet och därmed ge färjorna en 
längre livstid. 

Årets resultat
Resultatet efter finansiella poster 2013 
uppgår till 37,2 Mkr vilket är 12,2 Mkr 
högre än föregående år (Diagram 3). Till 

största del beror resultatförbättringen på 
förbättrade trafikintäkter, genomförda 
effektiviseringar och en lägre energikost-
nad. Försäljningen av Tenö varv gav ett 
positivt resultat på 2,7 Mkr. 
Verksamheten vid Fridhems varv hade 
negativ resultatutveckling under året och 
uppvisade för helåret en förlust.

Likviditet och finansnetto
Rederiets räntebärande finansiering upp-
går till 429 (355) Mkr vid utgången av 
2013 (Diagram 4). Den genomsnittliga 
räntan på nyupptagna lån har minskat 
under året till följd av ett sänkt allmänt 
ränteläge. Räntekostnaden uppgick till 
7,8 (7,7) Mkr. Den ökade upplåningen är 
relaterad till pågående investeringar.

Finansiella risker
Utestående lån har i sin helhet upplånats 
av Trafikverkets internbank. 
Färjerederiet använder ej andra finan-
siella instrument såsom derivat eller ter-
miner. Som en del av Trafikverket är 
bedömningen att Färjerederiet har en 
mycket låg exponering för kreditrisk, 

likviditetsrisk samt kassaflödesrisk. 
Prisrisker hanteras genom avtalade index-
regleringar av priserna för färjedriften. 

Finansiering och finansiell 
ställning

Soliditeten uppgick vid utgången av 2013 
till 31,0 (32,3) %. Det egna kapitalet upp-
gick till 286,6 (257,6) Mkr, bestående av 
bundet kapital om 40 (40) Mkr, balanse-
rat resultat på 217,6 (199,1) Mkr och årets 
resultat på 29,0 (18,5) Mkr (Diagram 5). 

Enligt internstyrelsens rekommenda-
tion lämnades ingen utdelning under det 
gångna året.

Anläggningstillgångar
Under 2013 investerades 189,1 (106,4) 
Mkr i anläggningstillgångar, varav 35,1 
(5,5) Mkr i byggnader och markanlägg-
ningar samt 25,5 (22,8) i färjor och ma-
skiner/inventarier (Diagram 6). 

Förändringen av pågående investe-
ringar uppgår till 128,5 (78,1) Mkr.

Det bokförda värdet av anläggningstill-
gångar, främst färjor och färjelägen, upp-
går till 854,3 (711,2) Mkr (Diagram 7). 
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Omsättning och resultat, miljoner kronor 

800

700

600

500

400

300

200

100

0
2009 2010 2011 2012 2013

60

50

40

30

20

10

0O
M

SÄ
T

TN
IN

G
 

RE
SU

LT
A

T

OmsättningResultat

DIAGRAM 1

Drivmedel

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2009 2010 2011 2012 2013

7

6

5

4

3

2

1

0

Kronor/literMiljoner liter Miljoner kronor

M
ilj

on
er

 k
ro

no
r/

M
ilj

on
er

 li
te

r

K
ro

no
r/

lit
er

Avsnittsrubrik här
En underrubrik på det här viset

14

Förvaltningsberättelse  



Nyckeltal personal
Kostnaden för löner och ersättningar, in-
klusive traktamenten och bilersättning-
ar, var 247 951 (240 596) Kkr. 
Lönebikostnader uppgick till 96 008 (92 
738) Kkr. I kostnaden ingår 1 453 (1 402) 
Kkr till rederichef och externa represen-
tanter i internstyrelsen. 

Antal tillsvidareanställda uppgick vid 
årets slut till 441 (452) varav 36 (39) kvin-
nor och 405 (409) män. Internstyrelsen 
har under året haft fem protokollförda 
sammanträden.

Lönsamhetskrav
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. 

Framtidsbedömning 
Rederiet fortsätter sitt arbete med att ef-
fektivisera och utveckla färjeverksamhe-
ten. För att minska energiförbrukningen 

genomförs ett utbildningsprogram i eco 
shipping. Utbildningen kommer från 
2014 att kompletteras med kundbemö-
tande och vår inställning till kunden. 
Färjeresurserna måste ständigt opti-
meras så att rätt färja alltid finns på rätt 
plats att möta trafikanterna, detta sker 
enligt modellen fleet management. För 
Färjerederiet är det ett prioriterat om-
råde, att arbeta för en utveckling av nya 
färjeleder, i dialog med omvärlden.

Förslag till disposition av  
resultat, enligt balansräkning  
Interstyrelsen och rederichefen föreslår att

balanserad vinst, kronor 217 555 189

Årets vinst, efter skatt, kronor 29 037 077

Summa 246 592 266

disponeras så att 246 592 266 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 
ingen utdelning skall lämnas för verk-
samhetsåret 2013. Soliditeten kommer 
att fortsatt ligga på nivån 30 % och med 
en god självfinansieringsgrad kan Färje-
rederiets behov av upplåning, begränsas.

DIAGRAM 5

Finansiell ställning, miljoner kronor 
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Investeringar i anläggningstillgångar, miljoner kronor
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Bokfört värde anläggningstillgångar, miljoner kronor
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Resultaträkning
Kkr Not 2013 2012

Nettoomsättning 1 677 088 635 810

Kostnad för drift  2, 10 -634 877 -603 397

Bruttoresultat 42 211 32 413

Övriga rörelseintäkter (försäkringsersättning, försäljning anläggningstillgångar) 2 700 30

Rörelseresultat 44 911 32 443

 

Finansiella intäkter 95 286

Finansiella kostnader  -7 779 -7 679

Resultat efter finansiella poster 37 227 25 050

Intern skatt 22% (2012 26,3 %) -8 190 -6 588

Årets resultat 29 037 18 462

Avskrivningar, utrangeringar och nedskrivningar som ingår i kostnaderna ovan: -44 660 -43 393

Nyckeltal
Se definitioner sidan 18 2013 2012

Nettoomsättning   677 088 635 810

Resultat efter finansiella poster 37 227 25 050

Andel extern försäljning av total % * 10,6 12,4

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

Vinstmarginal % (resultat efter skatt) 4,3 2,9

Rörelsemarginal 6,6 5,1

Räntabilitet på eget kapital % 10,1 7,2

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital % 6,8 5,4

Andel räntebärande skulder % 46,5 44,5

Soliditet %          31,0 32,3

Antal anställda vid utgången av året 441 452

* Extern försäljning avser de externa intäkterna vid Tenö varv, Fridhem varv samt Ekerö- och Visingsölederna

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning 
Nyckeltal



Finansiell redovisning
Noter

17

Balansräkning
Kkr Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar*         

Byggnader och fast egendom       3 137 662 114 149

Maskiner, inventarier och ADB 4 460 030 468 923

Pågående investeringar 3, 4 256 599 128 124

Summa materiella anläggningstillgångar 854 291 711 196

Omsättningstillgångar, varulager m m           

Verkstadslager                           2 491 8 179

Fordringar                         

Kundfordringar                          5 6 719 61 484

Övriga kortfristiga fordringar 5 492 4 275

Upplupna intäkter förutbetalda kostnader 6 2 740 6 046

Checkräkningssaldo, likvida medel   51 518 7 355

Summa omsättningstillgångar 68 960 87 339

SUMMA TILLGÅNGAR                    923 251 798 535

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  7

Bundet kapital                     40 000 40 000

Balanserad vinst                  217 555 199 093

Årets resultat                  29 037 18 462

Summa eget kapital                   286 592 257 555

Långfristiga skulder                    

Lån hos centrala finansfunktionen                   429 000 355 000

Summa långfristiga skulder                   429 000 355 000

Kortfristiga skulder                       

Leverantörsskulder                    8 72 932 88 735

Övriga skulder* 64 776 28 595

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  9 69 951 68 650

Summa kortfristiga skulder                207 659 185 980

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  923 251 798 535

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Förvaltningsberättelse 
Balansräkning
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Kassaflödesanalys
Kkr Not 2013 2012

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 44 911 32 443

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

    Avskrivningar och utrangeringar 46 660 43 393

    Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar 0 -30

    Erlagd ränta + finansiella intäkter -7 684 -7 393

    Betald skatt -6 588 -5 507

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital       75 299 62 907

Förändringar i rörelsekapital

    Ökning/minskning varulager 5 688 -515

    Ökning/minskning fordringar 56 854 -47 463

    Ökning/minskning leverantörsskulder -15 803 6 098

    Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 35 880 12 524

Kassaflöde från den löpande verksamheten     157 918 33 550

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 11 -189 080 -106 378

Försäljning av anläggningstillgångar 1 325 30

Kassaflöde från investeringsverksamheten     -187 755 -106 348

Finansieringsverksamheten     

Upptagande av lån 74 000 0

Utbetald utdelning 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   74 000 0

Ökning/minskning av likvida medel     44 163 -72 798

Likvida medel vid årets början    7 355 80 153

Likvida medel vid årets slut (checkräkningssaldo + likvida medel)        51 518 7 355

Förvaltningsberättelse
Kassaflödesanalys
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Förvaltningsberättelse 
Definitioner 

Redovisningsprinciper

Definitioner
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
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Noter

Not 1 Nettoomsättning per resultatområde
Kkr  2013 %  2012 %
Ej konkurrensutsatta uppdrag åt  
Trafikverket 604 935 89 557 007 88
Uppdrag åt utomstående1 72 153 11 78 803 12
Summa nettoomsättning 677 088 100 635 840 100

Not 2 Driftskostnader per resultatområde
Kkr  2013 %  2012 %
Ej konkurrensutsatta uppdrag åt  
Trafikverket -561636 88 -530 989 88
Uppdrag åt utomstående -73 241 12 -72 408 12
Summa kostnader3 -634 877 100 -603 397 100
- Revisionsarvoden -155 -135

Not 3 Byggnader, mark och markanläggningar 
 2013  2012

Ackumulerade anskaffningsvärden byggnader
Ingående anskaffningsvärde 73 655 73 655
Årets anskaffning 4 774 0
Försäljning -12 659 0
Utgående anskaffningsvärden 65 770 73 655
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -46 137 -43 792
Årets avskrivningar -2 330 -2 345
Försäljning 12 330 0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -36 137 -46 137
Utgående bokfört värde byggnader 29 633 27 518
Pågående investeringar 0 2 389
Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 29 633 29 907
Ackumulerade anskaffningsvärden markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde 157 353 151 852
Årets anskaffning 30 339 5 501
Försäljning -4 258 0
Utgående anskaffningsvärden 183 434 157 353
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -71 605 -64 276
Årets avskrivningar -8 687 -7 329
Försäljning 4 004 0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -76 288 -71 605
Utgående bokfört värde byggnader 107 146 85 748
Pågående investeringar 96 419 49 241
Utgående bokfört värde inkl  
pågående investeringar 203 565 134 989
Ackumulerade anskaffningsvärden  
markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde 883 883
Årets anskaffning 0 0
Utgående bokfört värde markanläggningar 883 883
Summa bokfört värde byggnader och  
fast egendom 137 662 114 149
Pågående investeringar 96 419 51 630
Utgående bokfört värde inkl  
pågående investeringar 234 081 165 779

Not 4 maskiner och inventarier 
 2013  2012

Ackumulerade anskaffningsvärden färjor
Ingående anskaffningsvärde 1 142 541 1 123 402
Årets anskaffning 24 820 19 139
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
färjor 1 167 361 1 142 541
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -681 244 -649 337
Årets avskrivningar -31 668 -31 907
Utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan -712 912 -681 244
Utgående bokfört värde färjor 454 449 461 297
Pågående investeringar4 156 888 74 604
Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 611 337 535 901
Ackumulerade anskaffningsvärden maskiner  
och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 30 239 29 214
Årets anskaffning 672 3 662
Försäljning/utrangering -4 581 -2 637
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 330 30 239
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -22 613 -23 437
Årets avskrivningar enligt plan -1 975 -1 813
Försäljningar/utrangering 3 839 2 637
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt 
plan -20 749 -22 613
Utgående bokfört värde maskiner och  
inventarier 5 581 7 626
Pågående investeringar 3 292 1 890
Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 8 873 9 516
Summa bokfört värde maskiner och  
inventarier 460 030 468 923
Pågående investeringar 160 180 76 494
Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 620 210 545 417

Not 5 kundfordringar
Kkr  2013  2012
Kundfordringar hos andra Trafikverksenheter 99 50 725
Kundfordringar hos övriga 6 620 10 759
Summa kundfordringar 6 719 61 484

Not 6 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Kkr 2013  2012
Försäkringsavgift Kammarkollegiet 2 292 1 993
Produkter i arbete i varvsverksamheten 4 3 753
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 444 300
Summa upplupna kostnader 2 740 6 046

Förvaltningsberättelse
Noter

2
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Not 7 eget kapital
Kkr 2013  2012
Ingående eget kapital 257 555 239 093
Årets resultat efter skatt  
(internt skatt 2012: 26,3 %, 2013: 22%) 29 037 18 462
Utdelning 0 0
Utgående eget kapital 286 592 257 555

Not 8 leverantörsskulder
Kkr 2013  2012
Leverantörsskulder hos andra Trafikverksenheter 33 646 48 890
Leverantörsskulder hos övriga 39 286 39 845
Summa leverantörsskulder 72 932 88 735

Not 9 upplupna kostnader
Kkr  2013  2012
Upplupna löner inkl sociala avgifter 13 989 13 047
Över-/mertid och semesterlön inkl sociala avgifter 38 621 38 797
Upplupna utgiftsräntor 13 604 13 096
Övriga upplupna kostnader 5 737 3 710
Övriga förutbetalda intäkter 0 0
Summa upplupna kostnader 69 951 68 650

Not 10 Personal
Kkr 2013  2012
Antal tillsvidareanställda 441 452
varav kvinnor 36 43
varav män 405 409
Antal i ledningsgrupp 6 7
varav kvinnor 1 1
varav män 5 6
Antal i internstyrelsen 8 8
varav kvinnor 2 2
varav män 6 6
Lön och ersättning till rederichef och externa  
styrelseledamöter 1 453 1 402
Lön till övriga anställda 247 951 240 596
Lönebikostnader enligt lag och avtal 96 008 92 738
Total sjukfrånvaro % av arbetstid 3,4% 3,5%
varav kvinnor, % 4,7% 7,7%
varav män, % 3,2% 3,1%
Sjukfrånvaro     - 29 år, % 3,5% 2,5%
Sjukfrånvaro 30 - 49 år, % 2,5% 3,3%
Sjukfrånvaro 50 - år, % 3,8% 3,5%
Långtidssjukskrivningar (över 22 dagar) % av total 
sjukfrånvaro 49% 65%

Not 11 Årets investeringar
Kkr 2013  2012
Fastigheter och övrig fast egendom 35 113 5 501
Färjor 24 820 19 139
Maskiner och inventarier 672 3 662
Pågående investeringar 128 475 78 076
Summa investeringar 189 080 106 378
Anskaffningskostnad sålda objekt/nedskrivningar -21 498 0
Nettoinvesteringar exkl realisationsvinst 167 582 106 378

Fotnoter
1) I uppdrag till utomstående redovisas de externa intäkterna vid Tenö varv, Fridhem varv 
samt Ekerö- och Visingsöleden.
2) Jämförelsetalen för 2012 har omräknats efter ny uppställning av resultaträkningen.
3) För Tenö varv och Fridhem varv har kostnaderna för den externa verksamheten räk-
nats fram enligt schablon.
4) I Pågående investeringar färjor ingår nedskrivningar av projekteringsarbete med 1 
861 Kkr.

Förvaltningsberättelse
Noter 
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Rapport från  
oberoende revisor 
Vi har utfört en revision av årsrapporten för Trafikverket Färjerederiet år 2013. 
Årsrapporten ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 14-21.

Styrelsens och företagsledningens ansvar för årsrapporten
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att upprätta en årsrapport 
som ger en rättvisande bild enligt Förordningen (2000:605) om årsredovisning, 
Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt tillämpliga delar av årsredo-
visningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och företagsledningen bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsrapport 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 bolaget 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 en-
hetens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenlighe-
ten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
företagsledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergri-
pande presentationen i årsrapporten.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsrapporten upprättats i enlighet med Förordningen 
(2000:605) om årsredovisning, Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring 
samt tillämpliga delar av årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av Trafikverket Färjerederiets finansiella ställning per den 31 december 2013 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året.

Borlänge den 24 mars 2014 

PricewaterhouseCoopers AB 

Helena Rystedt
Auktoriserad revisor
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Färjerederiets internstyrelse

ledningsgrupp

Staffan Eriksson operativ chef, Anders 
Werner rederichef, Göran Leverud 
personalchef, Susan Jonsson rederise-
kreterare, Fredrik Almlöv teknik- och 
miljöchef Anders Nordqvist ekonomi-
chef, Ingrid Jarnryd kommunikations-
chef. Foto: Erika Andersson

Johan Fransson, Anders Werner (rede-
richef), Erling Borg (OFR Sjöbefälen), 
Per-Arne Utbult (Seko), Bo Vikström 
(ordförande), Anna Hammargren, Maria 
Spetz. Bertil Strindmark, Håkan Venner-
ström och Peter Sundahl (SACO) saknas 
på bilden. Foto: Cristiaan Dirksen
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Trafikverket Färjerederiet, Box 51, 185 21 Vaxholm 
Besöksadress: Norrhamnsgatan 3, Telefon : 0771-921 921 

www.trafikverket.se/farja

Vägfärjan Frida assisterade Viking Lines kryssningsfartyg med en ambulanstransport. Det är 
inte en helt ovanlig situation. Vägfärjorna bistår regelbundet Räddningstjänsten, när behov 
uppstår. Fotot lades ut på Trafikverkets facebooksida och fick en uppmärksamhet som inget 
tidigare inlägg nått upp till. Det gillades av 6771 personer, delades vidare av 828 och fick 
200 kommentarer, alla positiva. Foto: Andreas Nilsson


	Färjerederiet_Årsrapport_13_blå sidor_lores_w
	Färjerederiet_Årsrapport_13_lores_w

