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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.

Foto framsida: Vi brukar säga, att färjan går i alla  
väder. Det kan ändå bli nödvändigt att ställa in  
någon tur, för säkerhets skull. Information om trafik- 
störningar kan du numera få direkt i din mobiltelefon.  
På fotografiet ser du ett av rederiets nyförvärv 2014: 
Braheborg, som har sin trafikuppgift i Vättern.  
Foto: Truls Persson. 
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Rederichefen har ordet

Resor och transporter får vårt samhälle att fungera. 
     Men det är inte transportsektorn som skapar transportbehovet. Vi 
människor vill själva välja var vi vill bo. Vi behöver ta oss till jobb och 
utbildning, resa till släkt och vänner, göra affärer och åka på semester. 
Maten ska till butikerna, skogen till pappersbruken och hemtjänsten 
ska ge omvårdnad i kustnära trakter. 
Trafikverket har identifierat ett antal 
områden där vi utvecklar miljöarbeten:
• Attraktiva och hållbara städer och   
 regioner
• Effektiva godstransportkedjor
• Fortsatt teknisk utveckling
• Energieffektivt underhåll och drift.
Färjerederiet följer dessa prioriteringar i 
vår dagliga verksamhet. Några exempel: 
Ännu en lindriven led har konverterats 
till eldrift. Vi har skapat ett effektivt 
godsflöde via Lysekil genom att ta en sär-
skilt anpassad vägfärja i drift på 
Gullmarsleden. Vi utvecklar alternativa 
metoder för framdrift. Utbildningen i 
ecoshipping går vidare och utvecklas.

”En komparativ fördel för sjöfarten är, 
att den går på vatten!” som Trafikverkets 

miljödirektör Lars Nilsson lite skämtsamt 
uttrycker det. Jag kan konstatera att 
marktransporter har en begränsad yt- 
kapacitet - och fordrar enorma investe-
ringar.  Kollektivtrafik på vatten ger helt 
andra möjligheter. När sjöfarten inklude-
ras i samhällets trafiksystem kan större 
nytta växlas ut. Genom vattenvägen ökar 
tillgängligheten, och det leder vidare till 
förbättrad livskvalitet.

En förutsättning för att få till vatten-
burna lösningar är, att vi kan tänka i nya 
banor. Inkörda förutsättningar kan styra 
mot fel beslut i planeringsskedet. En  
annan förutsättning är att vi kan sam- 
arbeta. Färjerederiet har en roll när det 
gäller att utveckla intressanta trafik- 
lösningar, i samarbete med andra  

intressenter. Vi kan visa att vägfärjor  
löser upp trafikknutar och att vi kan  
leverera underlag för konkreta nya sjö-
linjeupplägg. 

Under 2014 har Färjerederiet i hög 
grad slagit in på banan mot att vara en 
allt mer aktiv partner när det gäller ut-
veckling för framtiden. Ett trepartsavtal 
har undertecknats tillsammans med 
Vaxholms stad och Statens fastighets-
verk, för en ny linfärjeled mellan Vaxön 
och Vaxholms kastell. Upplägget kommer 
att testas under tre års tid. Kastellets 
unika miljö öppnas för vaxholmsbor och 
miljontals turister. Rederiet följer hur 
sjölinjeförbindelsen påverkar lokalsam-
hället.

Den nationella planen för transport-
systemet 2014-2025 slår fast följande  
leveranskvaliteter för transportsektorn:
• Säkerhet
• Punktlighet
• Robusthet
• Kapacitet
• Användbarhet
• Miljö och hälsa

Rederiverksamheten genomgår fyra 
formella revisioner årligen. Utöver dessa 
genomförs årligen en mätning av kund-
nöjdhet, NKI, som tar avstamp i de stat-
liga leveranskvaliteterna . Årets svars-
frekvens var högre än någonsin: 88 pro- 
cent ville tycka till om sin vägfärja. 
Kundnöjdheten procentuellt låg på unge-
fär samma nivå som de senaste åren: åtta 
av tio är nöjda. Det fordrar engagemang 
och lyhördhet för att uppnå detta värde, 
år från år. Detta utmärker rederiets med-
arbetare. Färjerederiet tar kurs mot 
framtiden. 

Vaxholm i mars 2015
ANDERS WERNER 
Rederichef
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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
Nyskapande – Lyhörda – Helhetssyn

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, Tynningöleden, Tyska 
bottenleden

Södra Roslagen
Ljusteröleden, Vaxholmsleden,
Oxdjupsleden

Norra Roslagen
Gräsöleden, Blidöleden, Furusundsleden

Fakta om Färjerederiet 2014
41 färjeleder
69 fartyg
1 miljon anlöp
12 miljoner fordonstransporter
22 miljoner personresor
8 av 10 nöjda med resan
Drygt 700 medarbetare
Nettoomsättning 703,4 Mkr
Resultat efter finansiella poster 54,7 Mkr

Det här är Färjerederiet
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Färjeverksamheten 2014

Färjerederiets styrkortsmål, som kopplas till Trafikverkets strategiska mål:  Kundorientering, smarta arbetssätt, 
kompetenta och engagerade medarbetare och hållbarhet. Målen är mätbara och ett antal aktiviteter knyter an till 
vart och ett.

En test av säkerhetsutrustningen på den nybyggda Braheborg väckte stort medialt intresse. Färjerederiet har aktiva 
medierelationer – förra året skickade vi ut 42 pressmeddelanden om vår verksamhet, som alla uppmärksammades i 
press, radio och TV. Foto: Kasper Dudzik.

År 2014 präglas av flera ny-
investeringar och ett antal beslut 
som kommer att påverka rederi-
ets inriktning för lång tid framåt. 

Rederiets strategiska mål be-
handlas av internstyrelsen som 
agerar på ägarens, Trafikverkets, 
uppdrag. Målen omfattar kund-
orientering, lönsamhet och 
smarta arbetssätt, kompetenta 
och engagerade medarbetare 
och hållbarhet.

Färjerederiet är en del av 
Trafikverket, men utgör samtidigt 
en intern leverantör till verket. 
Rederiet drivs som ett bolag och 
har ägarens krav att utveckla 
sin affärsmässighet. Samtidigt 
bidrar rederiet till att Trafikverket 
uppnår sitt tillskott till de trafik-
politiska målen.

Under 2014 har rederiets verksamhet  
utvecklats. Dels har flera nya fartyg leve-
rerats, vilket har gett upphov till en  
generell ökning av kapaciteten. Dels  
har flera nya avtal med olika intressenter  
bidragit till att utveckla våra affärer 
och förstärkt rederiets åtagande enligt 
ägarens önskemål. Vi har också fortsatt 
att förbättra vårt serviceåtagande mot 
resenären.

Rederiets ekonomi har påverkats  
positivt av världsmarknadens låga priser 
på drivmedel samt av en mild vinter. 
Likaledes har de låga räntorna gett oss 
manöverutrymme för nyinvesteringar. 
Färjedriften har i stort sett fungerat  
enligt plan och störningarna i trafiken 
har varit få. Fördröjningar i planerings-
verksamheten går att härröra till otydlig-
heter beträffande tillståndsdelen i den 
operativa sjöfarten, något som rederiet 
fortsätter att föra en dialog om, med  
berörda myndigheter. För rederiets del 
gäller, att säkerheten ska sättas främst.

Inom organisationen har arbetet fort-
satt med att skapa former för ett tydligt 

Förhåll-
ningssätt

Nöjd kund
Lönsamhet

Resultat

Motiverad 
medarbetare

Miljö

ledarskap och ett effektivt medarbetar-
skap. Under 2014 har rederiet infört ut-
bildning kring kundservice som en del av 
den allmänna fortbildningen av all perso-
nal.  

Nöjda kunder
Vi finns till för våra resande. Färje-
rederiets resultat skapar utrymme för att 
utveckla vår tjänst, sjölinjetrafik. Det  
fordrar ett dagligt fokus på affärsidén. 
Samtalet och utbytet med resenärerna 
och med våra trafikhuvudmän lär oss vad 
som efterfrågas och i dialogen kan vår 

tjänst utvecklas. 
Årets kundmätning lyckades bättre 

än någonsin. Betydligt fler besvarade en-
käten i år, närmare 9 000 (totalt delades 
10 163 enkäter ut på samtliga leder i hela 
riket). Svarsfrekvensen låg på 88 procent. 
 91 procent ser positivt på vår tjänst, som 
helhet. Det är ett värde som vi har att 
förvalta på rätt sätt.

En ny kanal för trafikinformation har 
lanserats 2014, nämligen en sms-tjänst 
för trafikstörningar på den valda leden.  
I december 2014 hade vi 6 245  anmälda 
prenumeranter.
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Utrullningen av digitala skyltar till 
färjelägena har också fortsatt. Följande 
leder har försetts med skyltar 2014: 
Gullmarsleden, Svanesundsleden, 
Nordöleden, Kornhallsleden, Björkö-
leden, Hönöleden, Bolmsöleden,  
Ivöleden, Aspöleden, Gräsöleden, 
Furusundsleden, Blidöleden, Ljusterö-
leden, Oxdjupsleden och Fårösunds-
leden.

Lönsamhet och  
smarta arbetssätt
Det är den genomförda färjetrafiken som 
genererar intäkter till rederiet. 

Kostnaden för färjetrafiken fördelas 
mellan en fast del som baserar sig på ett 
kostnadsindex och en rörlig del som  
beräknas utifrån hur många fordon som 
reser med färjan. När antalet resande 
ökar, så ökar också rederiets intäkter. 
Under 2014 ökade antalet transporterade 
fordon med 4 % till 14,6 miljoner fordon 
och antalet fotgängare ökade med 10% 
till 1,9 miljoner. (Se diagram 1).

Tre fartyg har levererats till rederiet. 
Braheborg döptes i Gränna i januari, en 
händelse som lockade runt 2 000 besöka-
re. Fartyget byggdes under 2012 och 
2013. Delar har byggts i Finland och 

Lettland och fogats samman i Huskvarna. 
Braheborg tar 34 bilar och totalt 397  
passagerare, varav 264 sittande. Fartyget 
är knappt 60 meter långt och har en max-
hastighet på 13 knop. 

Parallellt med fartygsbygget anlades 
nya färjelägen i Gränna och på Visingsö.

I augusti döptes storfärjan Saturnus i 
Lysekil. Bygget av Saturnus har pågått 
2013–2014 i Lettland och Finland.
Ytterligare ett fartyg förvärvades  
under året från rederikollegan Finn-
ferries i Finland: Capella som under året 
har byggts om och uppgraderats på 
Fridhems varv i Lysekil och som planeras 
för Holmötrafiken med start under 2015. 

Dessutom påbörjades ombyggnation 
av linfärjan Dagny för nytt uppdrag i 
Vaxholm 2015. 

Årets nyinvesteringar har bidragit till 
att utöka kapaciteten på flera leder. När 
ett nytt fartyg tas i bruk på en led, kan 
andra färjor frigöras för tjänst på andra 
leder som därmed får en förstärkt kapa-
citet. 

Rederiets verksamhet bygger på över-
enskommelser med leverantörer, beställa-
re och organisationer, som ska bidra till 
att färjetrafiken förvaltas och utvecklas. 
Hösten 2014 tecknades ett trepartsavtal 
mellan Vaxholms stad – Statens 

Åtgärdsvalsstudie bedömer möjligheten till utökad färjetrafik. I takt med ökad inflyttning har både Torslanda och Öckerö växt de senaste åren och bilarna har blivit allt fler. Under 
2014 påbörjades en studie för att ta fram åtgärder för förbättringar. Det gäller bland annat projekteringen av ett busskörfält mellan Lilla Varholmen och Hällsviksvägen, frågan 
om en personfärja mellan Hönö och centrala Göteborg samt arbetena med trafikstrategier i Öckerö kommun respektive Göteborgs Stad.  Foto: Kasper Dudzik.

2014 presenterades en ny design för passagerar- 
utrymmet ombord på vägfärjan Veronica, med en in-
redning i varma färger, med bekväma sittplatser och väl 
avvägd belysning - samtidigt som materialen är tåliga. 

Rederichef Anders Werner berättar om rederiets miljö- 
arbete vid ett seminarium för intressenter och media 
under Almedalsveckan 2014. Foto: Anna Hammargren. 
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Säker sjöfart kräver regelbundet underhåll. Färjerederiet är ett certifierat rederi och vår flotta består av 69 fartyg. 
Årligen genomförs mer än en halv miljon turer och en miljon anlöp. För att hålla fartygen i gott skick genomgår de 
en omfattande översyn, vart tredje år. Detta är vägfärjan Svanhild på underhållsvarv i Göteborg. Foto: Truls Persson.

fastighetsverk – Färjerederiet om en tre-
årig provdrift av en linfärja mellan Vaxön 
och Vaxholms kastell. Linfärjan byggs 
om för miljövänlig eldrift via kabel. 
Huvudman för trafiken är Vaxholms stad.

Ljusterölyftet är ett annat viktigt av-
tal mellan rederiet och Österåkers kom-
mun. Det innebär att kommunen går in 
och delfinansierar en utökad tidtabell.       

Kompetenta och  
engagerade medarbetare
Trafikverket Färjerederiet är en attraktiv 
arbetsgivare. Under året kan vi generellt 
konstatera att fler söker utannonserade 
tjänster. Dock finns stora geografiska 
skillnader.

Våra chefers utveckling har genom en 
strategisk satsning på generella ledar-
skapsutbildningar samt med möjlighet 
till individuell påbyggnad skapat en be-
tydligt starkare och kompetent chefs-
grupp i Färjerederiet. 

En modernisering av lönesystemet för 
sjögående personal har införts i och med 
lönerevisionen 2014. 

Rederiet fortsätter med hälsomätning 
och under 2014 har 11 färjeleder genom-
fört hälsoprofiler. 

Under året har distrikten också tagit 
fram och följt upp aktiviteter med anled-
ning av 2013 års motiverad medarbetar-
index (MMI). 2015 är det dags för en ny 
mätning av hur vi upplever vår arbets-
miljö.

Hållbarhet
Ett tydligare fokus mot miljöfrågor har 
bidragit till att Färjerederiet under  
hösten 2014 har anställt en miljösam-
ordnare, inriktad mot konkreta åtgärder 
för energieffektivitet och hållbarhet. 

Redan 2012 infördes rederiets egen-
utvecklade eldrift via kabel på vägfärjan i 
Hamburgsund och efter flera års robust 
drift har rederiet valt att gå vidare med 
samma typ av installation på Malöleden.
Utbildningen i skonsam körning, eco-
shipping är en nyckel till minskad bränsle-
förbrukning och minskade utsläpp. 
Under året har avtal med Statens fastig-
hetsverk tecknats om lokaler i Vaxholms 
kastell för etablering av utbildning i eco-
shipping, i Färjerederiets regi.
Kompetensen i ecoshipping kompletteras 
med ett energimätningssystem som idag 
finns på en färja och målet är att fler fär-
jor ska få installationer under kommande 
år. Systemet hjälper oss att effektivisera 

Blivande sjöbefäl Jasmine Brandt samtalar med Peter Sörensen vid arbetsmarknadsmässan Sjölog, Chalmers.  
Foto: Erika Andersson.

Bränsleförbrukningen på Hamburgsundsleden har sjunkit drastiskt från en medelförbrukning per år på 38 900 liter 
före eldriften, till 2014 års förbrukning: ca 2 000 liter diesel. På två år har rederiet sparat in 71 800 liter diesel – eller 
214 ton i minskade CO₂ utsläpp. Totalt rör det sig om en minskning av fossila bränslen med 90 procent. 

Hamburgsundsleden
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TABELL 1

Färjetrafiken

2010 2011 2012 2013 2014

Färjeleder, statliga 37 38 38 39 39

Färjeleder, ej statliga 1 1 2 2 2

Fartyg 62 63 66 66 69

Överskeppade fordon, tusental 11 537 11 906 11 641 12 099 12 387 

Antal Personbilsekvivalenter 
(PBE), tusental 13 242 14 363 14 000 14 614 14 693 

Passagerare utan fordon,  
tusental 1 170 1 265 1 710 1 884 1 900 

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 vissa av västkustens leder har vi automatisk trafikräkning som inte registrerar fotgängare.

uppvärmning och elkraftsproduktion. 
Målet är att flera färjor ska få ett energi-
mätningssystem under 2015. På Hönö-
leden bedrivs ett samarbetsprojekt med 
Öckerö kommun för att hitta utveckling 
som minskar utsläppen från färjetrafiken.

Chemsoft är systemet för uppföljning 
av kemikaliehanteringen i rederiet. Vi 
går nu vidare för att minska antalet  
kemikalier i verksamheten. Avgasrening 
har inventerats under 2014. Vi kan kort 
konstatera att vi har partikelfilter och 
oxidationskatalysatorer installerade för 
efterbehandling av avgaserna. På rederi-
ets senaste fartyg har självreglerande 
partikelfilter installeras och effekterna 
av dessa följs upp under kommande år. 
Likaså har vår nyligen levererade färja 
Saturnus ett system som innebär att vi 
slipper att installera zinkanoder på skro-
vet för katodiskt skydd (rostskydd). Zink 
fälls annars ut i havet och skadar det eko-
logiska systemet. Vi kommer nu utvärde-
ra systemet för att se om vi kan gå vidare 
på flera färjor.
 

Använd vägfärjan! Vår trafikhuvudman Ekerö kommun önskade att vi skulle informera om färjans möjligheter med stöd av lokala annonser.

Medarbetare på väg från färjevaktstugan till ett pass på Furusundsleden i Roslagen. Som en del av rederiets miljö-
arbete har energimätning införts i våra färjevaktstugor.  Foto: Kasper Dudzik.

Avsnittsrubrik här
En underrubrik på det här viset
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Sveriges största vägfärja  
döptes i Lysekil

Många lysekilsbor tog tillfället i akt att 
gå ombord och delta i rundvandring och 
övriga festligheter. Dopförrättare var 
Frida Andersson, gymnasist från Lysekil. 
Efter dopet fortsatte hon att medverka i 
firandet genom att sjunga och spela egna 
låtar från scenen ombord.
– Vatten har en stor attraktionskraft. Vi 
ser vattenvägen som en förbindelselänk. 
Vägfärjeleden över Gullmarsfjorden får 
nu en viktig förstärkning som bidrar till 
ett attraktivt trafiksystem, sa Mats 
Karlsson, kommunstyrelsens ordförande 
i Lysekil.
     Gullmarsleden är en av landets mest 
trafikerade färjeleder,  med stor andel 
godstransporter. Den är nästan två kilo-
meter lång och går över Gullmarsfjorden 
mellan Lysekil och Uddevalla (Finnsbo-
Skår). Varje månad transporteras om-
kring 100 000 fordon.
     Trafikverkets generaldirektör Gunnar 
Malm var på plats i Lysekil och njöt av 
sensommarvärmen och stämningen.
– Alla kommer fram smidigt, grönt och 
tryggt. Vägfärjorna bidrar genom att    

Frida Andersson, 16, från Lysekil förrättade färjedopet. 
Vi investerar och utvecklar infrastrukturen för våra 
ungdomar och för framtiden genom att önska välgång 
och slå en flaska med bubblande innehåll mot fartygets 
sida. Foto: Truls Persson.

Festligt, folkligt och fullsatt ombord på vägfärjan  
Saturnus, när Färjerederiet bjöd in allmänheten att be-
söka däck, brygga och maskinrum.Foto: Kasper Dudzik.

erbjuda genvägen över vattnet för med-
borgare, samhällsservice och naturligt-
vis transporter. Saturnus är en säker 
framtidsinvestering, säger Gunnar Malm.

Fartygsfakta
Bygget av Saturnus har pågått 2013–2014 
i Lettland och Finland. I maj målades 
däck och botten i Stockholm och de sista 
detaljerna färdigställdes vid Fridhems 
varv i Lysekil. Unikt för Saturnus är att 
tre av de totalt fem filerna ombord är an-
passade för tunga transporter. Färjan är 
100 meter lång och 18 meter bred. 
Fartyget är byggt för en last på max 600 
ton och har utrymme för 80 bilar och 297 
passagerare. Maxfart är 11 knop. Skrovet 
är utformat så att bränsleförbrukning och 
emissioner hålls på en låg nivå. Leverantör 
är Uudenkaupungin Työvene OY, Finland. 
Tack vare modern fartygsteknik kan väg-
färjan framföras av en besättning på en-
dast två personer. Med denna investering 
frigörs fartygskapacitet, som kan flyttas 
över till andra färjeleder.

I augusti döptes vägfärjan Saturnus i Lysekil, i samband med en glad 
folkfest vid Anderssons kaj. 

Avsnittsrubrik här
En underrubrik på det här viset
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5 år i sammandrag för Färjerederiet 
Trafikverket

Resultaträkning, Kkr 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 703 451 677 088 635 810 592 736 563 819

Rörelseresultat 61 290 44 911 32 443 28 280 56 378

Resultat efter finansiella poster 54 675 37 227 25 050 20 938 52 820

Årets resultat 42 646 29 037 18 462 15 431 38 928

Balansräkning, Kkr

Anläggningstillgångar 961 223 854 291 711 196 648 211 625 888

Omsättningstillgångar 104 541 68 960 87 339 112 159 78 998

Eget kapital 329 238 286 592 257 555 239 093 223 662

Lån hos central finansfunktion 524 000 429 000 355 000 355 000 365 000

Kortfristiga skulder 212 526 207 659 185 980 166 277 116 223

Balansomslutning 1 065 764 923 251 798 535 760 370 704 886

Förvaltningsberättelse
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Verksamheten 2014
Färjedriften fungerade väl under verk-
samhetsåret 2014 och antalet inställda 
turer var få. Rederiet arbetar systema-
tiskt för att ständigt finna effektivise-
ringar eller förenklingar i verksamheten. 
Det gäller såväl inom stödfunktionerna 
som i den operativa driften.

Energianvändningen är hela tiden i 
centrum. Rederiet har under året rekry-
terat särskild miljösamordnare med an-
svar för rederiets miljöfrågor. Under 2014 
har en linfärja konverterats till eldrift 
och ytterligare en förberetts för drifts- 
tagande under våren 2015. Utbildning av 
sjögående personal i ecoshipping har 
fortsatt med gott resultat. Rederiet har 
tagit två nya färjor i drift, m/s Braheborg 
till Visingsötrafiken och m/s Saturnus till 
Gullmarsleden. Båda färjorna ger ett bra 
tillskott till kapaciteten vid lederna men 
också på andra leder, som en konsekvens 
av dessa leveranser.

Literpriset för diesel har sjunkit un-
der året (Diagram 1). Rederiet noterar att 
förbrukningen har kunnat påverkas till 

följd av bl a ecoshipping, dock har rederi-
ets totala förbrukning ökat till följd av 
nya leder och fler antal turer. Av rederi-
ets totala omsättning utgörs 12 procent 
av externa uppdragsgivare (Diagram 2).  
Rederiets planering utvecklas ständigt i 
syfte att förbättra underhållet och där-
med ge färjorna en längre livstid. 

Årets resultat
Resultatet efter finansiella poster 2014 
uppgår till 54,7 Mkr vilket är 17,5 Mkr 
högre än föregående år (Diagram 3). Till 
största del beror resultatökningen på  
förbättrade trafikintäkter och effektivi-
seringar i verksamheten. De externa  
färjelederna Visingsö och Ekerö har haft 
en positiv resultatutveckling.

Likviditet och finansnetto
Rederiets räntebärande finansiering upp-
går till 524 (429) Mkr vid utgången av 
2014 (Diagram 4). Den ökade upplåning-
en är relaterad till genomförda investe-
ringar. Den genomsnittliga räntan på 
nyupptagna lån har minskat under året 

till följd av ett sänkt allmänt ränteläge. 
Räntekostnaden uppgick till 6,6 (7,8) 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 expone-
ring för kreditrisk, likviditetsrisk samt 
kassaflödesrisk. Prisrisker hanteras  
genom avtalade indexregleringar av  
priserna för färjedriften. 

Finansiering och finansiell 
ställning
Soliditeten uppgick vid utgången av 2014 
till 30,9 (31.0) %. Det egna kapitalet upp-
gick till 329,2 (286,6) Mkr, bestående av 
bundet kapital om 40 (40) Mkr, balanse-
rat resultat på 246,6 (217,6) Mkr och årets 
resultat på 42,6 (29,0) Mkr (Diagram 5). 
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Lån, miljoner kronor 
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Fördelning uppdrag, miljoner kronor
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Omsättning och resultat, miljoner kronor 
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Anläggningstillgångar
Under 2014 investerades 156,6 (189,1) 
Mkr i anläggningstillgångar (Diagram 
6). Fartygen m/s Braheborg och m/s 
Saturnus står för merparten av årets  
investeringar. Det bokförda värdet av  
anläggningstillgångar uppgår till 961,2 
(854,3) Mkr (Diagram 7). 

Nyckeltal personal
Kostnaden för löner och ersättningar,  
inklusive traktamenten och bilersätt-
ningar, var 249,1 (248,0) Mkr. Lönebi-
kostnader uppgick till 100,1 (96,0) Mkr.  
I kostnaden ingår 1,4 (1,5) Mkr. till  
rederichef och Trafikverksexterna  
representanter i internstyrelsen. Antal 
tillsvidareanställda uppgick vid årets slut 
till 459 (441) varav 44 (36) kvinnor och 
415 (405) män. 

Trafikverket Färjerederiet
Färjerederiet är en resultatenhet inom 
Trafikverket vilket innebär att rederiet 
arbetar under bolagsliknande former 
med krav på lönsamhet. Finansiella 

nyckeltal upprättas årligen. Dessa och 
övriga verksamhetsspecifika måltal följs 
upp systematiskt. 

Internstyrelse 
Internstyrelsen har under året haft fyra 
protokollförda sammanträden. 

Framtidsbedömning 
Rederiet fortsätter sitt arbete med att effek-
tivisera och utveckla färjeverksamheten. 
Under 2015 kommer rederiet, att i egen an-
läggning, bedriva utbildning i ecoshipping i 
lokaler på Vaxholms Kastell. Tillsammans 
med Vaxholm stad och Statens fastighets-
verk genomför rederiet en etablering av 
eldriven linfärja till Vaxholms kastell.

Färjeresurserna måste ständigt optime-
ras så att rätt färja alltid finns på rätt plats 
att möta trafikanterna. Detta sker enligt 
modellen ”Fleet-Management”. Arbetet 
fortgår med att finna nya externa färjeleder, 
positiva för samhällsutvecklingen. Rederiet 
planerar för flera fartygsbyggen de närmas-
te åren. En fördjupning sker i projekterings-
fasen kring fartygens framdrivning som  

ska sträva efter att vara energieffektiva och 
bidra till hållbar utveckling.

Förslag till disposition av  
resultat, enligt balansräkning 
I syfte att stärka färjerederiets kapitalbas 
för framtida investeringsprogram är det 
internstyrelsens uppfattning att ingen 
utdelning ska lämnas för verksamhets-
året 2014. Soliditeten kommer fortsatt att 
ligga på nivån 30 procent. Med en bra 
självfinansieringsgrad kan Färjerederiets 
behov av upplåning begränsas. 

Internstyrelsen och rederichefen  
föreslår att

Balanserad vinst, kronor 246 592 266

Årets vinst, efter skatt, kronor 42 646 247

Summa 289 238 513

Disponeras så att 289 238 513 kr balanse-
ras i ny räkning.

DIAGRAM 5
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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 2014 2013

Nettoomsättning 1 703 445 677 088

Kostnad för drift  2, 10 -648 207 -634 877

Bruttoresultat 55 238 42 211

Övriga rörelseintäkter (försäkringsersättning, försäljning anläggningstillgångar) 6 051 2 700

Rörelseresultat 61 289 44 911

 

Finansiella intäkter 14 95

Finansiella kostnader  -6 629 -7 779

Resultat efter finansiella poster 54 674 37 227

Intern skatt 22% -12 028 -8 190

Årets resultat 42 646 29 037

Avskrivningar och nedskrivningar som ingår i kostnaderna ovan: -49 671 -44 660

Nyckeltal
Se definitioner nedan 2014 2013

Nettoomsättning   703 445 677 088

Resultat efter finansiella poster 54 674 37 227

Andel extern försäljning av total % * 12,1 10,6

Nettomarginal % (resultat före skatt) 7,8 5,5

Vinstmarginal % (resultat efter skatt) 6,1 4,3

Rörelsemarginal 8,7 6,6

Räntabilitet på eget kapital % 13,0 10,1

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital % 7,8 6,8

Andel räntebärande skulder % 49,2 46,5

Soliditet %          30,9 31,0

Antal anställda vid utgången av året 459 441

* Extern försäljning avser de externa intäkterna vid Fridhem varv samt Ekerö- och Visingsöleden

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning 
Nyckeltal
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Balansräkning
Kkr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar         

Byggnader och fast egendom       3 126 314 137 662

Maskiner, inventarier och ADB 4 689 119 460 030

Pågående investeringar 3, 4 145 791 256 599

Summa materiella anläggningstillgångar 961 223 854 291

Omsättningstillgångar, varulager m m           

Verkstadslager                           3 479 2 491

Fordringar                          

Kundfordringar                          5 61 879 6 719

Övriga kortfristiga fordringar 1 672 5 492

Upplupna intäkter förutbetalda kostnader 6 2 817 2 740

Likvida medel   34 694 51 518

Summa omsättningstillgångar 104 541 68 960

SUMMA TILLGÅNGAR                    1 065 764 923 251

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  7

Bundet kapital                     40 000 40 000

Balanserad vinst                  246 592 217 555

Årets resultat                  42 646 29 037

SUMMA EGET KAPITAL                   329 238 286 592

Långfristiga skulder                    

Lån hos centrala finansfunktionen                   524 000 429 000

Summa långfristiga skulder                   524 000 429 000

Kortfristiga skulder                       

Leverantörsskulder                    8 75 732 72 932

Övriga skulder 22 388 64 776

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  9 114 406 69 951

Summa kortfristiga skulder                212 526 207 659

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 065 764 923 251

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Förvaltningsberättelse 
Balansräkning
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Kassaflödesanalys
Kkr Not 2014 2013

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 61 289 44 911

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

    Avskrivningar och utrangeringar 49 671 46 660

    Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar 0 0

    Erlagd ränta + finansiella intäkter -6 615 -7 684

    Betald skatt -8 190 -6 588

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital       96 155 75 299

Förändringar i rörelsekapital

    Ökning/minskning varulager -988 5 688

    Ökning/minskning fordringar -51 417 56 854

    Ökning/minskning leverantörsskulder 2 800 -15 803

    Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder -1 771 35 880

Kassaflöde från den löpande verksamheten     44 779 157 918

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 11 -156 603 -189 080

Försäljning av anläggningstillgångar 0 1 325

Kassaflöde från investeringsverksamheten     -156 603 -187 755

Finansieringsverksamheten     

Upptagande av lån 95 000 74 000

Utbetald utdelning 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   95 000 74 000

Ökning/minskning av likvida medel     -16 824 44 163

Likvida medel vid årets början    51 518 7 355

Likvida medel vid årets slut (checkräkningssaldo + likvida medel)        34 694 51 518

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 2014 %  2013 %
Ej konkurrensutsatta uppdrag åt  
Trafikverket 618 311 88 604 935 89
Uppdrag åt utomstående1 85 134 12 72 153 11
Summa nettoomsättning 703 445 100 677 088 100

Not 2 Driftskostnader per resultatområde
Kkr 2014 %  2013 %
Ej konkurrensutsatta uppdrag åt  
Trafikverket -566 709 87 -561 636 88
Uppdrag åt utomstående2 -81 498 13 -73 241 12
Summa kostnader -648 207 100 -634 877 100
- Revisionsarvoden -202 -155

Not 3 Byggnader, mark och markanläggningar 
Kkr 2014  2013
Ackumulerade anskaffningsvärden byggnader
Ingående anskaffningsvärde 65 770 73 655
Årets anskaffning 0 4 774
Försäljning 0 -12 659
Utgående anskaffningsvärden 65 770 65 770
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -36 137 -46 137
Årets avskrivningar -2 383 -2 330
Försäljning 0 12 330
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -38 520 -36 137
Utgående bokfört värde byggnader 27 250 29 633
Pågående investeringar 0 0
Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 27 250 29 633
Ackumulerade anskaffningsvärden markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde 183 434 157 353
Årets anskaffning 0 30 339
Försäljning 0 -4 258
Utgående anskaffningsvärden 183 434 183 434
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -76 288 -71 605
Årets avskrivningar -8 965 -8 687
Försäljning 0 4 004
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -85 253 -76 288
Utgående bokfört värde byggnader 98 181 107 146
Pågående investeringar 118 254 96 419
Utgående bokfört värde inkl  
pågående investeringar 216 435 203 565
Ackumulerade anskaffningsvärden  
markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde 883 883
Årets anskaffning 0 0
Utgående bokfört värde markanläggningar 883 883
Summa bokfört värde byggnader och  
fast egendom 126 314 137 662
Pågående investeringar 118 254 96 419
Utgående bokfört värde inkl  
pågående investeringar 244 568 234 081

Not 4 Maskiner och inventarier 
Kkr 2014  2013
Ackumulerade anskaffningsvärden färjor
Ingående anskaffningsvärde 1 167 361 1 142 541
Årets anskaffning 259 856 24 820
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
färjor 1 427 217 1 167 361
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -712 912 -681 244
Årets avskrivningar -36 424 -31 668
Utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan -749 336 -712 912
Utgående bokfört värde färjor 677 881 454 449
Pågående investeringar 27 537 156 888
Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 705 418 611 337
Ackumulerade anskaffningsvärden maskiner  
och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 26 330 30 239
Årets anskaffning 7 555 672
Försäljning/utrangering -222 -4 581
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 663 26 330
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -20 749 -22 613
Årets avskrivningar enligt plan -1 898 -1 975
Försäljningar/utrangering 222 3 839
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt 
plan -22 425 -20 749
Utgående bokfört värde maskiner och  
inventarier 11 238 5 581
Pågående investeringar 0 3 292
Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 11 238 8 873
Summa bokfört värde maskiner och  
inventarier 689 119 460 030
Pågående investeringar 27 537 160 180
Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 716 656 620 210

Not 5 Kundfordringar
Kkr 2014  2013
Kundfordringar hos andra Trafikverksenheter 51 084 99 
Kundfordringar hos övriga 10 795 6 620 
Summa kundfordringar 61 879 6 719

Not 6 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Kkr 2014 2013
Försäkringsavgift Kammarkollegiet 2 092 2 292
Produkter i arbete i varvsverksamheten 170 4
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 555 444
Summa upplupna kostnader 2 817 2 740

Förvaltningsberättelse
Noter
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Not 7 Eget kapital
Kkr 2014 2013
Ingående eget kapital 286 592 257 555
Årets resultat efter skatt  
(internt skatt 22%) 42 646 29 037
Utdelning 0 0
Utgående eget kapital 329 238 286 592

Not 8 Leverantörsskulder
Kkr 2014 2013
Leverantörsskulder hos andra Trafikverksenheter 31 121 33 646
Leverantörsskulder hos övriga 44 611 39 286
Summa leverantörsskulder 75 732 72 932

Not 9 Upplupna kostnader
Kkr 2014  2013
Upplupna löner inkl sociala avgifter 11 318 13 989
Över-/mertid och semesterlön inkl sociala avgifter 40 151 38 621
Upplupna utgiftsräntor 8 071 13 604
Övriga upplupna kostnader 4 866 5 737
Övriga förutbetalda intäkter 50 000 0
Summa upplupna kostnader 114 406 69 951

Not 10 Personal
Kkr 2014 2013
Antal tillsvidareanställda3 459 441
varav kvinnor 44 36
varav män 415 405
Antal i ledningsgrupp 6 6
varav kvinnor 1 1
varav män 5 5
Antal årsarbetskrafter3 520 488
Antal i internstyrelsen 9 8
varav kvinnor 1 2
varav män 8 6
Lön och ersättning till rederichef och externa  
styrelseledamöter 1 354 1 453
Lön till övriga anställda 249 110 247 951
Lönebikostnader enligt lag och avtal 100 132 96 008
Total sjukfrånvaro % av arbetstid 3,5% 3,4%
varav kvinnor, % 5,1% 4,7%
varav män, % 3,4% 3,2%
Sjukfrånvaro     - 29 år, % 3,1% 3,5%
Sjukfrånvaro 30 - 49 år, % 2,8% 2,5%
Sjukfrånvaro 50 - år, % 3,9% 3,8%
Långtidssjukskrivningar (över 22 dagar) % av total 
sjukfrånvaro 67% 49%

Not 11 Årets investeringar
Kkr 2014 2013
Fastigheter och övrig fast egendom 0 35 113
Färjor 259 856 24 820
Maskiner och inventarier 7 555 672
Pågående investeringar -110 808 128 475
Summa investeringar 156 603 189 080
Anskaffningskostnad sålda objekt/nedskrivningar -222 -21 498
Nettoinvesteringar exkl realisationsvinst 156 381 167 582

Fotnoter
1) I uppdrag till utomstående redovisas de externa intäkterna vid Fridhem varv samt 
Ekerö- och Visingsöleden.
2) För Fridhem varv har kostnaderna för den externa verksamheten räknats fram enligt 
schablon.
3) Färjerederiets tillsvidare-, visstids- och timanställda uppgår totalt till 713 personer.

Förvaltningsberättelse
Noter 

Årsrapportens  
undertecknande

Årsrapportens undertecknande
Vaxholm den 24 mars 2015

Bo Vikström Anders Werner Johan Franson 
Ordförande Rederichef 

Anna Hammargren Mats Rosin Håkan Wennerström  



Rapport från  
oberoende revisor 
Vi har utfört en revision av årsrapporten för Trafikverket Färjerederiet år 2014. 
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 2014 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året.

Borlänge den 24 mars 2015 

PricewaterhouseCoopers AB 

Helena Rystedt
Auktoriserad revisor
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Färjerederiets internstyrelse

Ledningsgrupp

Fr v Anders Werner rederichef, Ingrid 
Jarnryd kommunikationschef, Margus 
Pöldma operativ chef, Fredrik Almlöv 
teknik- och miljöchef, Anders Nordqvist 
ekonomichef, Susan Jonsson rederi-
sekreterare och Göran Leverud personal-
chef. Foto: Truls Persson.

Överst fr v Håkan Wennerström, Mats 
Rosin, Johan Fransson, Anders Werner 
(rederichef) Erling Borg (personal-
representant OFR Sjöbefälen),  
Nedre fr v: Bo Vikström (ordförande), 
Anna Hammargren, Per-Arne Utbult 
(personalrepresentant Seko).  
Saknas: Peter Sundahl (personal- 
representant Saco).

I styrelsen har under året även Maria 
Spetz och Bertil Strindmark ingått t o m 
2014-03-31.
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Trafikverket Färjerederiet, Box 51, 185 21 Vaxholm. 
Besöksadress: Norrhamnsgatan 3. Telefon: 0771-921 921. 

www.trafikverket.se/farja

Vad är ett fartygsdop? 
Grundrecept för fartygsdop: En båt. En gudmor. En flaska med flytande innehåll. Ett namn. Plus mistlur och/eller trumpetfanfar. 
Så genomförs fartygsdop i hela världen och traditionen är urgammal. Gamla greker, vikingar, och rederier i öster väster norr och 
söder har under århundraden högtidlighållt att ett fartyg byggts och levererats. Det är en viktig milstolpe när en ny vägfärja tas 
i tjänst i rederiet och i trafiksystemet. Foto: Kasper Dudzik.


