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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: Vägfärja på Storsjön, sommaren 2015.  
Foto: Kasper Dudzik.
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Rederichefen har ordet

Hur kan samhället möta det ökade intresset för sjölinjetrafik som en expansiv del av transportsystemet?
    Från Färjerederiets sida vill vi gärna lyfta fram möjligheten att etablera förbindelser med vägfärja över 
vatten i kommunal eller regional regi – där rederiet skulle kunna spela en viktig roll som operatör.

Sverige är en sjönation. Kuststräckan 
från Haparanda i norr till Strömstad i 
väster sträcker sig 240 mil. Räknar man 
in samtliga svenska kuster, även från  
sjöar, älvar och andra vattendrag, räcker 
våra stränder drygt nio varv runt jord-
klotet! Vattnet, den blå infrastrukturen, 
kan i betydligt större utsträckning an-
vändas som förbindelselänk och borde 
tas i beaktande när samhället planerar 
trafikupplägg, inte minst i storstads- 
områdena.
     Att regeringen ser det maritima fältet 
som ett område för utveckling är uppen-
bart. Hösten 2015 publicerades ”En 
svensk maritim strategi – för människor, 
jobb och miljö”. Regeringen planerar 
också för ett ”Sjöfartsinitiativ” för att öka  
innovationer och samarbeten i syfte att 
bättre nyttja sjöfartens fördelar. Denna 
ambition är något vi i rederiet välkomnar. 
Vi deltar i dialogen. 
     Sjöfarten måste betraktas som en del 
av det totala transportsystemet och vara 
en självklar del i helheten. Trafikverkets 
roll är att driva en helhetssyn på trans-
portslagen, där sjöfart ingår som ett  
intressant alternativ när det gäller 

transporter av passagerare och gods. 
Inför den kommande infrastruktur- 
propositionen är det min förhoppning, 
att sjöfartens möjligheter kan lyftas 
ytterligare.
      Förra året presenterade Trafikverket 
slutrapporten ”Koll på vatten”, en rapp- 
ort med syfte att studera hur vattenvägar 
kan ge förutsättningar för hållbara och 
attraktiva städer där det är smidigt att bo 
och färdas. Några viktiga slutsatser från 
projektet:
• Planeringsverktyg och utvärderings-   
 metoder måste anpassas för bedöm-  
 ning av vattenburen kollektivtrafik.
• Vattenvägen måste finnas med i tidiga  
 skeden av samhällsplaneringen.
• Att jämföra olika kollektivtrafikslag  
 behöver göras på ett mer rättvisande  
 sätt. 
• Ambitionsnivån för urbana vatten- 
 vägar behöver öka och modern  
 fartygsteknik måste nyttjas.

Om Trafikverket kan driva på detta syn-
sätt när det gäller övergripande samhälls- 
planering, kommer sjöfarten att få större 
stöd att utvecklas till nytta för 

medborgaren. Konkreta exempel finns 
redan. Idag bedrivs en åtgärdsvalsstudie 
inom Trafikverkets västra region, som 
berör behov av kapacitetsförstärkning, 
där man även studerar alternativa 
sjölinjeförbindelser.
     Inte enbart när det gäller långsiktig 
samhällsplanering, utan även när det 
handlar om att snabbt forma trafikupp-
lägg som skapar nya möjligheter på lokal-
planet, är Färjerederiet en god samtals- 
partner. Under året som gått har vi för-
berett för en ny miljövänlig sjöförbindel-
se med elektrifierad, miljövänlig linfärja 
till Vaxholms kastell. Här är rederiets 
uppgift att bidra med kunskaper kring 
hur man på bästa sätt driver färjeverk-
samhet och – efter sedvanlig upphand-
ling – att även fungera som operatör på 
den blivande leden.

Vaxholm i mars 2015

ANDERS WERNER  
Rederichef

Rederichef Anders Werner informerar rederiets medarbetare under Rederidagarna 2015. Foto: Kasper Dudzik.
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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

Färjerederiets strategiska mål
Nöjd kund
Lönsamhet
Motiverade medarbetare
Miljö

Det här är Färjerederiet

Fakta om Färjerederiet 2015
40 färjeleder
69 fartyg
Underhållsvarv i egen regi
Utbildningscentrum för ecoshipping
1 miljon anlöp
12 miljoner fordonstransporter

22 miljoner personresor
8 av 10 nöjda med resan
Drygt 730 medarbetare
Nettoomsättning 742,8 Mkr
Resultat efter finansiella poster 28,6 Mkr

Vättern
Visingsöleden

, Ekeröleden

Norrbotten
Röduppleden,
Bohedenleden,
Avanleden

Jämtland
Håkanstaleden,
Isöleden,
Ammeröleden

Norrlandskusten
Holmöleden,
Hemsöleden

Norra Roslagen
Gräsöleden, Blidöleden, Furusundsleden

Södra Roslagen
Ljusteröleden, Vaxholmsleden,

Vaxholm
Rederikontor, 
Utbildningscentrum ecoshipping

Lysekil
Fridhems varv

Oxdjupsleden 

Stockholm
Tynningöleden  

Norra Östersjön
Skanssundsleden, Fårösundsleden

Syd
Aspöleden, 
Ivöleden,
Bolmsöleden

Hönö
Hönöleden

Södra Bohuslän
Nordöleden, Björköleden

Orust
Ängöleden, Malöleden,
Lyrleden, Svanesundsleden

Norra Bohuslän
Hamburgsundsleden,
Gullmarsleden,
Bohus-Malmönleden

Väst
Högsäterleden,
Sund-Jarenleden,
Kornhallsleden

Mälaren
Adelsöleden,
Arnöleden,
Stegeborgsleden

Mellansverige
Vinöleden,
Skenäsleden
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Färjeverksamheten 2015

Ständiga förbättringar och effektiviseringar av verksamheten är nödvändig i Färjerederiet som har krav från ägare 
och certifiering, att utvärdera verksamheten regelbundet. Här är internrevisionen i arbete på Avanleden.  
Foto: Viveka Österman.

Många ville resa med vägfärjan Capella under hennes första säsong på Holmöleden. Foto: Kasper Dudzik.

Färjerederiet är en resultatenhet 
i Trafikverkets verksamhet. 
Trafikverket är rederiets ägare 
och samtidigt dess största kund. 
Rederiet följer koncerngemen-
samma direktiv och beslut. 
Trafikverket utgör samtidigt en 
stödfunktion för kommunikation, 
HR, ekonomi och IT.  
Trafikverkets organisation av  
rederiverksamheten innebär ock-
så att rederiet har en annorlunda 
roll jämfört med andra verksam-
heter och centrala funktioner. 
Rederiet drivs i bolagsliknande 
form, med krav på lönsamhet 
och önskemål om utveckling av 
affärsmässigheten.

Vid sidan om uppdraget för 
staten genom Trafikverket, har 
Färjerederiet aktiva kundrelatio-
ner till fem kommuner, bedriver 
varvsverksamhet och från och 
med september 2015 även ut-
bildningsverksamhet i egen regi, 
på Vaxholms kastell.

Rederiets verksamhet bedrivs enligt vår 
strategiska plan, där aktiviteter utifrån 
våra huvudmålområden samverkar för 
att bidra till en god förvaltning och ut-
veckling av färjetrafiken. Förvaltningen 
omfattar den dagliga driften. Dagligen 
genomförs 70 000 persontransporter på 
40 färjeleder från Norrbotten i norr till 
Skåne i söder. Tillförlitligheten är mer än 
90 procent och de inställda avgångarna 
få. Till den dagliga driften hör också att 
underhålla fartyg och fastigheter, att av-
hjälpa akuta fel, att anlägga isvägar att 
genomföra trafikinformation och att  revi-
dera verksamheten. Underhållskostna-
derna ökade något under året, beroende 
på en hög andel planerat underhåll. 
Rederiet har också en skyldighet att 

utveckla sitt uppdrag. Det innebär att 
föra en dialog med omvärlden med syfte 
att finna lösningar där sjölinjetrafik kan  
bidra till ett mer effektivt transport- 
system. 

Färjerederiets huvudmål är inriktade 
mot följande kriterier: Nöjda kunder,  
lönsamhet/resultat, motiverade med- 
arbetare och miljö.

Nöjda kunder
Rederiet mäter årligen kundnöjdhet på 
samtliga färjeleder och 2015 års utfall är 
det bästa resultatet som hittills uppnåtts. 

Enkäten besvarades i år av 9 403 perso-
ner och resultatet visar totalt över 80 
procents kundnöjdhet. Rederiet följer 
även upp de synpunkter som lämnas  
genom Trafikverkets Kundtjänst. 
Årligen är det mer än 10 000 frågor, syn-
punkter eller ärenden som löpande han-
teras i verksamheten.  

Kundnöjdheten i rederiet följer en 
jämn kurva och skillnaderna mellan  
lederna minskar. Årets förbättrade NKI 
kan bland annat förklaras med förbätt-
ringar på vissa leder, men även att de  
digitala skyltarna i färjelägena bidrar till 
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att förbättra sin service. En viktig insats 
för förbättrad färjetrafik gjordes under 
 året på Holmöleden, då rederiets nytill-
skott, vägfärjan Capella levererades och 
sattes in i trafik. 

Många utredningar föregick Capellas 
ankomst. Leden över Holmöleden mellan 
Norrfjärden i Robertsfors kommun och 
Holmön i Umeå kommun, har diskuterats 
i decennier. Regeringens utredare Thage 
G Peterson hade för mer än tio år sedan 
uppgiften att utreda ansvaret för färje-
leden vilket ledde till att staten fortsatt 
behöll trafikeringen. Dåvarande infra-
strukturminister Åsa Torstensson gjorde 
ett inspel om att vintertrafiken borde 
skötas med svävare. Det fanns dessutom 
ett behov av ett bättre fartyg för att trafi-
kera övrig tid. Ett nybygge skulle bli 
mycket kostsamt, med tanke på antalet 
resande på leden.

Saken fick en lösning när rederiet 
Finferries erbjöd Färjerederiet att ta över 
kustsjöfartyget Jurmo II som sedan fick 
byta namn till Capella och blev föremål 
för en omfattande renovering. Fartyget 
blev mycket positivt mottagen på färje-
leden, vilket bland annat visade sig i årets 
mätning av kundnöjdheten. Åtta av tio 
resande på Holmöleden uttryckte nöjd-
het över trafiken på leden. Bara några år 
tidigare, 2011, var endast 25 procent  
nöjda.

Trafikinformation är ett område som 
påverkar kundnöjdheten. Önskemålen 
ändras snabbt. Våra nya elektroniska  
kanaler ger möjlighet till snabb informa-
tion. Dock kvarstår kravet på traditionell 
trafikinformation i tryckta tidtabeller 
och fasta skyltar. Rederiet har under året 

fortsatt med installation av digitala  
skyltar i färjelägena. Där ges snabb in-
formation om avgångstider och eventu-
ella trafikstörningar för de som väntar på 
färjan. Sms-tjänsten, som innebär att 
man kan prenumerera på information om 
trafikstörningar, har idag 12 600 prenu-
meranter, fördelade på färjeleder över 
hela riket.

Rederiets webbplats har gjorts om för 
att vara anpassad efter den plattform där 
informationen söks. Det innebär att 
webbplatsen i praktiken fungerar som en 
applikation för mobiltelefoni och är en-
kelt sökbar. Det förekommer även privata 
initiativ där resenärer själva har konstru-
erat applikationer för ett avgränsat mo-
biltelefonfabrikat, med information om 
en specifik led. Detta är något som rede-
riet välkomnar.

Färjerederiet lägger idag större vikt 
vid att förbättra passagerarutrymmen 
ombord. 2015 har fyra passagerargångar 
förnyats. Ett uppskattat initiativ var om-
byggnationen av Yxlan, som fick ett helt 
nytt passagerarutrymme, designat enligt 
rederiets nya standard. Yxlan trafikerar 
på Aspöleden där andelen fotgängare och 
cyklister är betydligt större än på flera 
andra leder.

Lönsamhet och resultat
Att Färjerederiet har en stark ekonomi är 
en förutsättning för att verksamheten ut-
vecklas på det sätt som ägaren, staten, 
önskar. Därför eftersträvar rederiet stän-
diga effektiviseringar i verksamheten. 
Drift och underhåll följer fastställda  
former. Under 2015 genomfördes ett 

Infrastrukturminister Anna Johansson besökte Gullmarsleden januari 2016. Foto: Kasper Dudzik. Linfärjan Maj på Malö ström har i år uppgraderats till 
eldrift. En stark miljöåtgärd. Foto: Erika Andersson.

Nu kan du surfa in på Färjerederiets webbplats på 
samma sätt som med en app – fast mer modernt. Spara 
sajten som ett bokmärke på skärmen på din smarta 
mobiltelefon. Foto: Erika Andersson.

antal underhållsåtgärder som påverkar 
budgeten men som samtidigt skapar en 
trygghet inför kommande säsonger. 
Vintern 2015 var mild och det innebar  
att isvägssäsongen blev kort. Världs- 
marknadspriset på bunker har sjunkit. 
Detta gynnar rederiets ekonomiska  
resultat. Enligt rederiets beräkningar 
ökade antalet resenärer något, med ca 
två procent, något som kan kopplas till 
en kortare isvägsperiod. Även 2015 leve-
rerade Färjerederiet en vinst till ägaren. 
Resultatet efter avsättning av finansiella 
poster och skatt är 28,6 miljoner kronor.

Rederiets fartygsflotta behöver för-
nyas och under 2015 förbereddes an-
budsinfordran på en ny 80-bilsfärja, 
samma storlek som den hittills största 
färjan Saturnus som togs i trafik på 
Gullmarsleden 2014. Anbudsperioden 
avslutas i början av 2016 och rederiets 
önskemål är att byggstart kan genom- 
föras så snart som avtalet är klart. 
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Säkerhetskraven är höga inom sjöfarten och räddningsmanöver övas regelbundet, liksom samarbete över myndig-
hetsgränserna. Här övning Helge på Holmöleden utanför Umeå i september 2015. Foto: Erika Andersson.

Vi har under året jobbat på med vajerbyten, motorbyten, översyn, färjelägen och uppgraderingar på många håll i 
landet. Ett omfattande arbete med torrsättning av Lee-Flora på Sund-Jarenleden genomfördes i somras. Leden var 
stängd i tre veckor medan fartyget besiktigades och sliprarna på rälerna byttes ut. Foto: Christiaan Dirksen.

Anbudsinfordran innehåller dessutom en 
option på ytterligare en vägfärja av samma 
storlek. 

Investeringsverksamheten präglas av 
Trafikverkets fyrstegsprincip som inne-
bär, att rederiet i första hand ser över 
möjlighet till effektiviseringar i trafiken, 
omflyttningar av fartyg mellan färjeleder 
baserat på fluktuationer i efterfrågan och 
möjlighet att bygga om befintliga fartyg, 
innan man väljer att investera i helt nya. 
Ett exempel på detta är linfärjan 
Vaxholmen som under året byggts om 
och anpassats för en ny trafikuppgift på 
den kommande Kastelletleden mellan 
Vaxön och Vaxholms kastell. Bygget ägde 
rum på Fridhems varv, rederiets eget un-
derhållsvarv. 

Ständiga förbättringar i vårt arbets-
sätt bidrar också till en starkare ekonomi. 
Under året har ledningssystemet lagts om 
 i ny miljö och formats för att bli ett 
smart arbetsverktyg för medarbetarna.

Färjerederiet för fortsatt en dialog 
med omvärlden i syfte att verka för ut-
veckling av sjölinjetrafik. Under året har 
förberedelser genomförts i syfte att  
starta försöksverksamheten med lin- 
färjetrafik på Kastelletleden, med 
Vaxholms kommun som trafikhuvudman 
och Statens Fastighetsverk som aktiv 
samarbetspartner. Denna dialog finns 
också med andra intressenter som vill 
bygga nya trafikupplägg med rederiet 
som stöd.

Fartyg behöver omsorg och omvård-
nad och under året har omfattande insat-
ser genomförts när det gäller underhåll. 
Ett fartyg som nu blivit som nytt är Ebba 
Brahe på Visingsöleden som förutom tek-
nisk översyn har målats i rederiets sol-
gula färg. En stor omställning för lokal- 
befolkningen, som i alla år sett hennes 
vita skrov mot Vätterns blå vågor. Vi har 
under året jobbat på med vajerbyten,  
motorbyten, översyn, klassningar av  
färjelägen och uppgraderingar på många 
håll i landet. Ännu en linfärjeled har kon-
verterats från konventionell linfärjedrift 
till eldriven, nämligen Malöleden.

Motiverade medarbetare
År 2015 genomfördes Trafikverkets 
MMI-mätning (motiverad medarbetare 
index), för tredje gången. Antalet med-
arbetare i Färjerederiet som besvarade 
mätningen ökade från 60 till 68 procent 
och det övergripande resultatet visade en 
svag ökning totalt sett från 63 till 65 en-
heter motiverade medarbetare. 

Hon utsågs till en av Framtidens kvinnliga ledare av 
organisationen Ledarna, nominerad av sina med-
arbetare. Distriktchef Ellen Strandberg lägger ett 
stort engagemang i sitt ledarskap på Distrikt Södra 
Roslagen. Foto: Christina Sundien.

Mätningen genomförs med en dator- 
baserad enkät. 

Flera stora säkerhetsövningar har  
genomförts. En av de största var övning-
en Helge på Holmöleden strax norr om 
Umeå, som arrangerades av Sjöfarts-
verket i samarbete med Trafikverket och 
Västerbottens läns landsting. Syftet var 
att öva och förbättra samhällets förmåga 
att hantera en sjöolycka i området kring 
Holmön. Under året har även en omfatt-
ande utbildningsinsats påbörjats, kallad 
Basic Safety, med anledning av nytt  
regelverk inom sjöfartsområdet.

Rederiet fortsätter med hälsomät-
ningar och under året har en tredjedel av 
de tillsvidareanställda genomgått den. 
Rederiet har också infört slumpmässiga 
drogtester för att förebygga risker för 
olycksfall och arbetsskador. Rutinen har 
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Årets sommarkampanj handlade om vad man bör uppmärksamma vid  
passage av en linfärja. Illustration: Annica Gustafsson.

Rederiets äldsta färja Byälvan fyllde 60 år 2015. Högsäterleden över Byälven i Värmland, är dessutom Färjerederiets 
minsta led. Foto: Ingrid Jarnryd.

etablerats med brett stöd av ledning och 
fackliga organisationer.  

Miljö           
En milstolpe under året var invigningen 
av rederiets eget Centrum för ecoshipp-
ing på Vaxholms kastell. Avsikten med 
detta centrum är att erbjuda rederiets 
personal och även andra rederier, möjlig-
heten att utbilda sig i miljöanpassad far-
tygsmanövrering. Satsningen genomförs 
i samarbete med Sjöfartshögskolan i 
Kalmar vid Linnéuniversitetet. 

I de transportpolitiska målen anges 
att transportsektorn ska bidra till att  
miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimat-
påverkan” uppnås genom en stegvis ökad 
energieffektivitet i transportsystemet 
och ett brutet beroende av fossila bräns-
len. Detta mål har avgörande betydelse 
för Färjerederiets ständiga förbättrings-
arbete när det gäller teknik, kunskap och 
attityder. Den viktigaste insatsen för  
miljökompetens i den dagliga driften är 
att fartyg manövreras på ett sätt som 
minskar förbrukningen av drivmedel. 
Bränsleförbrukningen har vänt från en 
stigande trend till en minskande. 
Rederiets satsningar på ecoshipping samt 
konverteringen till eldrift på tidigare 
Hamburgsundsleden och i år även på 
Malöleden, ger resultat.

2015 har rederiet startat flera projekt 
med mål att minska miljöpåverkan:

• Rederiet vill ersätta dieselgeneratorer 
med batterier. Meningen är att batte-
rierna ska laddas med mera miljö- 
vänlig elektrisk energi. Batteriet förser 
färjan med erforderlig elkraft för be-
lysning, hydraulik, navigation etc.

• Metanol utreds som bränsle i väg- 
färjan Jupiter. Metanol kan tillverkas 
med biologiska råvaror, vilket medger 
rejäla minskningar i utsläpp av CO₂. 

• I syfte att minska CO₂-utsläpp och  
energiförbrukning bedrivs ett särskilt 
forskningsprojekt. Det har gett oss 
mycket värdefull information, dels om 
vilka tekniska förbättringar som finns 
på marknaden, men även kostnadsbil-
den och vilka reduktionsnivåer vi kan 
förvänta oss. Projektet har även tittat 
på driftsprofil och tagit fram förslag på 
nyckeltal för att jämföra oss år från år.

• Under 2015 har rederiet haft utbild-
ning i kemikaliehantering och lagstift-
ning för samtliga distriktschefer och 
samtliga färjeleder har ett utpekat 

ansvar för hantering av kemikalier i 
Trafikverkets system Chemsoft. 
Målet är att fortsätta utveckla kemi-
kalieanvändningen med mera miljö-
vänliga produkter. Vi ska vara aktiva 
med att välja bättre och likvärdiga 
produkter.

• Vi fortsätter att studera olika bränsle-
alternativ som HVO, biogas, metanol, 
RME och etanol. 

www.trafikverket.se/farja

Se upp  
för linfärjan!

  Låt alltid linfärjan lägga till innan 
du passerar förbi!

  Linan löper strax under vattenytan 
för och akter om en färja som kör.

  Håll noga uppsikt när du närmar dig 
en gul färja.

Ha en jättehärlig dag på sjön!

  Linfärjan är försedd med röda ljus 
och texten ”LINFÄRJA”.

  Linfärjan kan inte tvärnita eller väja.

  Lämna företräde till yrkestrafik.

  Var rädd om dig och din båt.

• Avgasefterbehandling: Vi har i rederi-
et satsat på partikelfilter på nybyggda 
färjor, men även eftermontering som 
på Hönöledens fyra färjor, av aktiva 
partikelfilter med en automatisk pro-
cess för underhåll. Att byta till nya  
motorer ger också en rejäl minskning 
av partikel och kväveoxidutsläpp jäm-
fört med motorer från 1990 talet. Vi 
byter kontinuerligt ut.

Avsnittsrubrik här
En underrubrik på det här viset

10

 Verksamheten 2015



Pionjär i ecoshipping

Sjöfarten ska bidra till Sveriges miljömål, 
som innebär att bryta beroendet av fossi-
la bränslen. Detta mål har väglett Färje-
rederiet att utbilda all personal i eco- 
shipping. Träningen genomförs i fartygs-
simulatorer och det finns fyra sådana på 
plats i den gamla fästningen i sundet 
mellan Vaxholm och Rindö i Stockholms 
skärgård. 

I simulatorn finns alla parametrar 
som sammantaget bidrar till en skonsam 
körstil: tung sjötrafik, olika vädertyper 
och skymd sikt. De fyra fartygsbryggor-
na kan köras var för sig i ett gemensamt 
scenario eller mot varandra, som jäm- 
förelse.

– Nyckeln till minskad negativ miljö-
påverkan till sjöss ligger i ökad kunskap, 
aktiva åtgärder och en ständigt pågående 
attitydpåverkan. Här kan sjöfarten bidra 
i större utsträckning än i dag. 
Färjerederiets satsning på ecoshipping 

Färjerederiets centrum för ecoshipping invigdes av Pia 
Berglund, vd Svensk sjöfart. Foto: Kasper Dudzik.

Färjerederiets simulator för ecoshipping förevisades av 
befälhavare Magnus Ihrfors. Foto: Kasper Dudzik.

innebär ett stort steg mot ett långsiktigt 
hållbart samhälle, sa Pia Berglund, vd för 
redareföreningen Svensk Sjöfart, som 
förrättade invigningen av rederiets simu-
latorer.

Genom att systematiskt dokumentera 
skiftande körsätt, varvtal, hastigheter 
och överfartstider, går det att visa exakt 
hur stora vinster som uppnås med olika 
manövrering. Färjerederiet arbetar sedan 
ett par år med att befälhavare ska till-
lämpa bränslesnålare körning och har  
redan sett resultat. Ett exempel är Gräsö-
leden i Uppland, där man efter införandet 
av ecoshipping, minskade den totala 
bränsleåtgången med 16 procent.
Utbildningen är öppen även för andra  
rederier och redan före kursstart finns 
en kö av redare som vill satsa på eco-
shipping. De positiva effekterna i form av 
minskad miljöpåverkan, minskade kost-
nader för drivmedel är viktiga argument, 

Ecoshipping innebär att manövrera ett fartyg så att förbrukningen av 
drivmedel och utsläpp av avgaser, kraftigt minskas. Färjerederiet är 
första rederi i världen att erbjuda utbildning i ecoshipping i egen regi. 
Invigningen ägde rum den 15 september i renoverade lokaler på  
Vaxholms Kastell, strax norr om Stockholm.

liksom samhällets krav på konkreta åt-
gärder för en långsiktigt hållbar och  
miljöanpassad sjöfart, spelar en viktig 
roll. Kurserna ges i samarbete med 
Linnéuniversitetet i Kalmar, som bistår 
med undervisning.

– Ecoshipping är en satsning i linje 
med Trafikverkets arbete för en bättre 
miljö. Det ökar sjöfartens attraktivitet. 
En förhoppning är att den arena Färje-
rederiet nu erbjuder kan leda vidare till 
nya idéer och samarbeten inom sjöfarts-
området, som gynnar miljön sa Bo 
Vikström, ordförande i Färjerederiets  
internstyrelse.

Avsnittsrubrik här
En underrubrik på det här viset
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Trafikstatistik

2015 2014 2013 2012 2011

Färjeleder, statliga 38 39 39 38 38

Färjeleder, ej statliga 2 2 2 2 1

Fartyg 69 69 66 66 63

Överskeppade fordon, tusental 12 712 12 387 12 099 11 641 11 906

Antal Personbilsekvivalenter 
(PBE), tusental 15 053 14 693 14 614 14 000 14 363

Passagerare utan fordon,  
tusental 1 950 1 900 1 884 1 710 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 vissa av västkustens leder har vi automatisk trafikräkning som inte registrerar fotgängare.

Nöjd kundindex
Nöjdhet per  
kvalitetsområde 2015 2014 2013 2012 2011

Tillförlitlighet 93% 92% 93% 92% 93%

Säkerhet 91% 89% 90% 88% 90%

Turlistan 89% 89% 88% 87% 89%

Personal 85% 83% 82% 79% 80%

Komfort 76% 73% 69% 66% 69%

Tillgänglighet 76% 75% 74% 72% 73%

Färjeläget 74% 72% 69% 67% 70%

Information 73% 67% 68% 63% 70%

Informationsstöd och miljö 71% 69% 66% 62% 67%

TOTALINDEX 81% 79% 78% 75% 78%

HELHETSINTRYCK 92% 91% 89% 87% 90%

Förvaltningsberättelse

Färjetrafiken



FINANSIELL  
STÄLLNING

Fem år i sammandrag 
Resultaträkning, Kkr 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning 742 752 703 451 677 088 635 810 592 736

Rörelseresultat 33 559 61 290 44 911 32 443 28 280

Resultat efter finansiella poster 28 591 54 675 37 227 25 050 20 938

Årets resultat 22 301 42 646 29 037 18 462 15 431

Balansräkning, Kkr

Anläggningstillgångar 979 454 961 223 854 291 711 196 648 211

Omsättningstillgångar 126 110 104 541 68 960 87 339 112 159

Eget kapital 351 539 329 238 286 592 257 555 239 093

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

Kortfristiga skulder 230 025 212 526 207 659 185 980 166 277

Balansomslutning 1 105 564 1 065 764 923 251 798 535 760 370

Förvaltningsberättelse



Verksamheten 2015
Färjedriften fungerade väl under verk-
samhetsåret 2015, där antalet inställda 
turer var få. Rederiet arbetar systema-
tiskt för att ständigt finna effektivise-
ringar eller förenklingar i verksamheten. 
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 2015 
har en linfärja konverterats till eldrift 
och ytterligare en förberetts för drifts- 
tagande under våren 2016. Utbildning av 
sjögående personal i ecoshipping har 
fortsatt med gott resultat. 

Rederiet har tagit en ny färja i drift, 
m/s Capella vid Holmöleden. Capella har 
bidragit till en bättre kapacitet vid leden 
och en förbättrad komfort för passage-
rarna. 

Literpriset för diesel har sjunkit  
under året (Diagram 1). Rederiet noterar 
att förbrukningen har kunnat påverkas 
till följd av bl.a. ecoshipping, dock har 

rederiets totala förbrukning ökat till följd 
av nya leder och fler antal turer.  
Av rederiets totala omsättning utgörs  
12 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 2015 
uppgår till 28,6 Mkr vilket är 26,1 Mkr 
lägre än föregående år (Diagram 3). 
Ökade personalkostnader har bidragit till 
det försämrade resultatet. Detta har dock 
kompenserats av en högre intäkt. Den 
externa färjeleden Ekeröleden har haft 
en positiv resultatutveckling till följd av 
ett ökat resande medan den externa  
leden Visingsöleden noterar en resultat-
försämring då kostnaderna för ökad  
trafik inte kompenserats av motsvarande 
ökning av intäkterna. 

Likviditet och finansnetto
Rederiets räntebärande finansiering upp-
går till 524 (524) Mkr vid utgången av 

2015 (Diagram 4). Den genomsnittliga 
räntan på nyupptagna lån har minskat 
under året till följd av ett sänkt allmänt 
ränteläge. Räntekostnaden uppgick till 
4,9 (6,6) 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 2015 
till 31,8 (30,9) %. Det egna kapitalet upp-
gick till 351,5 (329,2) Mkr, bestående av 
bundet kapital om 40 (40) Mkr, balanse-
rat resultat på 289,2 (246,6) Mkr och årets 
resultat på 22,3 (42,6) 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 2015 investerades 78,7 (156,6) Mkr 
i anläggningstillgångar (Diagram 6). Det 
bokförda värdet av anläggningstillgångar 
uppgår till 979,5 (961,2) Mkr (Diagram 7). 

Nyckeltal personal
Kostnaden för löner och ersättningar,  
inklusive traktamenten och bilersätt-
ningar, var 270,9 (249,1) Mkr. Löne- 
bikostnader uppgick till 130,0 (100,1) 
Mkr. I kostnaden ingår 1,4 (1,4) Mkr till 
rederichef och Trafikverksexterna  
representanter i internstyrelsen. 
Antal tillsvidareanställda uppgick vid 
årets slut till 467 (459) varav 49 (44) 
kvinnor och 418 (415) 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 arbetet med att effek-
tivisera och utveckla färjeverksamheten. 
Färjeresurserna optimeras ständigt så att 
rätt färja finns på rätt plats att möta trafi-
kanterna. Detta sker genom rederiets 
modell för ”Fleet-Management”. Att finna 
nya färjeleder, positiva för samhällsut-
vecklingen, är en del av rederiets upp-
drag. Rederiet planerar för två större 
fartygsbyggen och kontrakt planeras 
tecknas under första halvåret 2016. En 
fördjupning sker kring kunskapen om 
olika tekniska lösningar för fartygens 
framdrivning. Detta ska leda till att far-
tygen ska vara energieffektiva och bidra 
till hållbar utveckling.

I april 2016 beräknas den nya miljö-
vänliga linfärjeleden till Vaxholms  
kastell att öppnas.

Förslag till disposition av  
resultat, enligt balansräkning 
I syfte att stärka Färjerederiets kapital-
bas för framtida investeringsprogram är 
det Internstyrelsens uppfattning att  
ingen utdelning ska lämnas för verksam-
hetsåret 2015. Soliditeten kommer fort-
satt att  ligga på nivån 30 %. Med en bra  
självfinansieringsgrad kan Färjerederiets  
behov av upplåning begränsas. 

Internstyrelsen föreslår att

Balanserad vinst, kronor 289 238 513

Årets vinst, efter skatt, kronor 22 301 308

Summa 351 539 821

Disponeras så att 351 539 821 kr balanseras 
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 2015 2014

Nettoomsättning 1 742 752 703 445

Kostnad för drift  2, 10 -710 948 -648 207

Bruttoresultat 31 804 55 238

Övriga rörelseintäkter (försäkringsersättning, försäljning anläggningstillgångar) 1 755 6 051

Rörelseresultat 33 559 61 289

 

Finansiella intäkter 0 14

Finansiella kostnader  -4 968 -6 629

Resultat efter finansiella poster 28 591 54 674

Intern skatt 22% -6 290 -12 028

Årets resultat 22 301 42 646

Avskrivningar, utrangeringar och nedskrivningar som ingår i kostnaderna ovan: -58 824 -49 671

Nyckeltal
Se definitioner nedan 2015 2014

Nettoomsättning   742 752 703 445

Resultat efter finansiella poster 28 591 54 674

Andel extern försäljning av total % * 11,9 12,1

Nettomarginal % (resultat före skatt) 3,8 7,8

Vinstmarginal % (resultat efter skatt) 3,0 6,1

Rörelsemarginal 4,5 8,7

Räntabilitet på eget kapital % 6,3 13,0

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital % 3,9 7,8

Andel räntebärande skulder % 47,4 49,2

Soliditet %          31,8 30,9

Antal anställda vid utgången av året 467 459

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

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning 
Nyckeltal
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Balansräkning
Kkr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar         

Byggnader och fast egendom       3 244 768 126 314

Maskiner, inventarier och ADB 4 678 644 689 119

Pågående investeringar 3, 4 56 042 145 791

Summa materiella anläggningstillgångar 979 454 961 223

Omsättningstillgångar, varulager m m           

Verkstadslager                           3 582 3 479

Fordringar                          

Kundfordringar                          5 63 189 61 879

Övriga kortfristiga fordringar 2 940 1 672

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 6 2 857 2 817

Likvida medel   53 542 34 694

Summa omsättningstillgångar 126 110 104 541

SUMMA TILLGÅNGAR                    1 105 564 1 065 764 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  7

Bundet kapital                     40 000 40 000

Balanserad vinst                  289 238 246 592

Årets resultat                  22 301 42 646

SUMMA EGET KAPITAL                   351 539 329 238

Långfristiga skulder                    

Lån hos centrala finansfunktionen                   524 000 524 000

Summa långfristiga skulder                   524 000 524 000

Kortfristiga skulder                       

Leverantörsskulder                    8 81 873 75 732

Övriga skulder 13 669 22 388

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  9 134 483 114 406

Summa kortfristiga skulder                230 025 212 526

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 105 564 1 065 764 

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Förvaltningsberättelse 
Balansräkning



Finansiell redovisning
Noter

18

Kassaflödesanalys
Kkr Not 2015 2014

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 33 559 61 289

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  

    Avskrivningar och utrangeringar 58 824 49 671

    Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar -705 0

    Erlagd ränta + finansiella intäkter -4 968 -6 615

    Betald skatt -14 777 -8 190

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital       71 933 96 155

Förändringar i rörelsekapital 0

    Ökning/minskning varulager -103 -988

    Ökning/minskning fordringar -2 618 -51 417

    Ökning/minskning leverantörsskulder 6 141 2 800

    Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 19 844 -1 771

Kassaflöde från den löpande verksamheten     95 197 44 779

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 11 -79 166 -156 603

Försäljning av anläggningstillgångar 2 817 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten     -76 349 -156 603

Finansieringsverksamheten     

Upptagande av lån 0 95 000

Utbetald utdelning 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 95 000

Ökning/minskning av likvida medel     18 848 -16 824

Likvida medel vid årets början    34 694 51 518

Likvida medel vid årets slut (checkräkningssaldo + likvida medel)        53 542 34 694

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 22 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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Not 2 Driftskostnader per resultatområde
Kkr 2015 % 2014 %
Ej konkurrensutsatta uppdrag åt  
Trafikverket -624 189 88 -566 709 88
Uppdrag åt utomstående2 -86 759 12 -81 498 12
Summa kostnader -710 948 100 -648 207 100
- Varav revisionsarvoden -331 -202

Noter

Not 1 Nettoomsättning per resultatområde
Kkr 2015 % 2014 %
Ej konkurrensutsatta uppdrag åt  
Trafikverket 654 266 88 618 311 88
Uppdrag åt utomstående1 88 486 12 85 134 12
Summa nettoomsättning 742 752 100 703 445 100

Not 3 Byggnader, mark och markanläggningar 
Kkr 2015 2014
Ackumulerade anskaffningsvärden byggnader
Ingående anskaffningsvärde 65 770 65 770
Årets aktivering från pågående investeringar 1 825 0
Årets externa anskaffningar 1 305 0
Försäljning -403 0
Utgående anskaffningsvärden 68 497 65 770
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -38 520 -36 137
Årets avskrivningar -2 430 -2 383
Försäljning 298 0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -40 652 -38 520

  

Utgående bokfört värde byggnader 27 845 27 250
Pågående investeringar 12 795 0
Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 40 640 27 250
Ackumulerade anskaffningsvärden  
markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde 183 434 183 434
Årets aktivering från pågående investeringar 130 375 0
Försäljning 0 0
Utgående anskaffningsvärden 313 809 183 434
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -85 253 -76 288
Årets avskrivningar enligt plan -12 792 -8 965
Försäljning 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -98 045 -85 253

Utgående bokfört värde markanläggningar 215 764 98 181
Pågående investeringar 0 118 254
Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 215 764 216 435
Ackumulerade anskaffningsvärden mark
Ingående anskaffningsvärde 883 883
Årets anskaffning 276 0
Utgående bokfört värde mark 1 159 883
Summa bokfört värde byggnader och fast egendom 244 768 126 314
Pågående investeringar 12 795 118 254
Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 257 563 244 568

Not 4 Färjor, maskiner och inventarier 
Kkr 2015 2014
Färjor, maskiner och inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden färjor
Ingående anskaffningsvärde 1 427 217 1 167 361
Årets aktivering från pågående investeringar 30 559 253 853
Årets externa anskaffningar 1 390 6 003
Försäljningar/utrangeringar -2 300 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
färjor 1 456 866 1 427 217
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -749 336 -712 912
Årets avskrivningar -39 919 -36 424
Försäljningar/utrangeringar 293 0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt 
plan -788 962 -749 336

Utgående bokfört värde färjor 667 904 677 881
Pågående investeringar 43 247 27 537
Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 711 151 705 418
Ackumulerade anskaffningsvärden, maskiner 
och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 33 663 26 330
Årets aktivering från pågående investeringar 736 7 142
Årets externa anskaffningar 1 979 413
Försäljning/utrangering -700 -222
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 678 33 663
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -22 425 -20 749
Årets avskrivningar enligt plan -3 213 -1 898
Försäljningar/utrangeringar 700 222
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt 
plan -24 938 -22 425

Utgående bokfört värde maskiner och  
inventarier 10 740 11 238
Pågående investeringar 0 0
Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 10 740 11 238

Summa bokfört värde maskiner och inventarier 678 644 689 119
Pågående investeringar 43 247 27 537
Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 721 891 716 656

Not 5 Kundfordringar
Kkr 2015 2014
Kundfordringar hos andra Trafikverksenheter 52 147 51 084
Kundfordringar hos övriga 11 042 10 795
Summa kundfordringar 63 189 61 879

Not 6 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Kkr 2015 2014
Försäkringsavgift Kammarkollegiet 1 779 2 092
Produkter i arbete i varvsverksamheten 49 170
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1 029 555
Summa upplupna kostnader 2 857 2 817

Förvaltningsberättelse
Noter
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Not 7 Eget kapital
Kkr 2015 2014
Ingående eget kapital 329 238 286 592
Årets resultat efter skatt  
(intern skatt 22%) 22 301 42 646
Utdelning 0 0
Utgående eget kapital 351 539 329 238

Not 8 Leverantörsskulder
Kkr 2015 2014
Leverantörsskulder hos andra Trafikverksenheter 38 717 31 121
Leverantörsskulder hos övriga 43 156 44 611
Summa leverantörsskulder 81 873 75 732

Not 9 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Kkr 2015 2014
Upplupna löner inkl sociala avgifter 11 603 11 318
Över-/mertid och semesterlön inkl sociala avgifter 42 236 40 151
Avsättning för pensioner 1 096 0
Upplupna utgiftsräntor 7 386 8 071
Övriga upplupna kostnader 2 900 4 866
Övriga förutbetalda intäkter 69 262 50 000
Summa upplupna kostnader 134 483 114 406

Not 10 Personal
Kkr 2015 2014
Antal tillsvidareanställda3 467 459
varav kvinnor 49 44
varav män 418 415
Antal i ledningsgrupp 6 6
varav kvinnor 2 1
varav män 4 5
Antal årsarbetskrafter 508 520
Antal i internstyrelsen 9 9
varav kvinnor 1 1
varav män 8 8
Lön och ersättning till rederichef och externa  
styrelseledamöter 1 396 1 354
Lön till övriga anställda 270 493 249 110
Lönebikostnader enligt lag och avtal 129 994 100 132
Total sjukfrånvaro % av arbetstid 3,8% 3,5%
varav kvinnor, % 9,8% 5,1%
varav män, % 3,2% 3,4%
Sjukfrånvaro     - 29 år, % 4,6% 3,1%
Sjukfrånvaro 30 - 49 år, % 4,4% 2,8%
Sjukfrånvaro 50 - år, % 3,4% 3,9%
Långtidssjukskrivningar (över 22 dagar) % av total 
sjukfrånvaro 56% 67%

Not 11 Årets investeringar
Kkr 2015 2014
Fastigheter och övrig fast egendom 133 781 0
Färjor 31 949 259 856
Maskiner och inventarier 2 715 7 555
Förändring pågående investeringar -89 749 -110 808
Justering förgävesavskrivning i pågående  
investeringar 470 0
Summa investeringar 79 166 156 603
Anskaffningskostnad sålda objekt/nedskrivningar -3 873 -222
Nettoinvesteringar exkl realisationsvinst 75 293 156 381

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 733 personer.
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Årsrapportens  
undertecknande

Årsrapportens undertecknande
Vaxholm den 10 februari 2016

Internstyrelsen är rådgivande i förhållande till internstyrelseordföranden, som har det fulla ansvaret för verksamheten. Internstyrelsens syfte är att verka för 
planering, uppföljning och utveckling av verksamheten.

Bo Vikström Anders Werner Johan Franson 
Ordförande Rederichef 

Anna Hammargren Mats Rosin Håkan Wennerström  



 
Rapport från  
oberoende revisor 
Till styrelsen
Vi har reviderat årsrapporten för Trafikverket Färjerederiet år 2015. Årsrapporten ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 14-21.

Styrelsens ansvar för årsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsrapport som ger en rättvisande 
bild enligt Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt tillämpliga delar av årsredo-
visningslagen, och för sådan intern kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för upp-
rättandet av 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  
revisionen 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 enheten 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  
enhetens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenlig-
heten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och  
företagsledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den  
övergripande presentationen i årsrapporten.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning ger årsrapporten en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild  
av Trafikverket Färjerederiets finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året i enlighet med Förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag, Förordningen (2000:606) om myndigheters bok- 
föring samt tillämpliga delar av årsredovisningslagen. 

Borlänge den 29 februari 2016 
KPMG AB

Torbjörn Sjöström
Auktoriserad revisor
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 Revisionsberättelse



Färjerederiets internstyrelse

Ledningsgrupp

Fr v Anders Werner rederichef, Ingrid 
Jarnryd kommunikationschef, Fredrik 
Almlöv teknik- och miljöchef, Anders 
Nordqvist ekonomichef, Margus Pöldma 
operativ chef och Monica Heljebrant 
rederisekreterare  Foto: Erika Andersson

Fr v Johan Fransson, Bo Vikström (ordf), 
Anders Werner (rederichef), Håkan 
Wennerström, Peter Sundahl (personal-
representant Saco), Mats Rosin, Erling  
Borg (personalrepresentant OFR Sjö-
befälen), Per-Arne Utbult (personal-
representant Seko). Saknas: Anna  
Hammargren. Foto: Christiaan Dirksen.
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Trafikverket Färjerederiet, Box 51, 185 21 Vaxholm. 
Besöksadress: Norrhamnsgatan 3. Telefon: 0771-921 921. 

www.trafikverket.se/farja

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.

Förhåll-
ningssätt

Nöjd kund
Lönsamhet

Resultat

Motiverad 
medarbetare

Miljö




