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Rederichefen  
har ordet
Ytterligare ett år i Färjerederiet historia har passerat.  
Året kommer för alltid kommas ihåg som ”Corona-året”.  
Året då en fruktansvärd pandemi drog över världen, året då 
digitaliseringen slog igenom på riktigt. Ytterligare ett år då 
i princip alla Färjerederiets färjor avgick och kom på rätt tid.

2020 började som alla andra år. Kanske 
anade några redan i januari vad som  
skulle komma? I februari började vi  
kanske förstå, för att i mars inse  
magnituden i förändringen som vi skulle 
genomgå. Den 20:e mars gick vi på  
huvudkontoret i Vaxholm hem, för att  
sedan arbeta hemifrån resten av året. 
Veckan innan höll jag en extern före- 
läsning i centrala Stockholm för 75 dit- 
resta besökare. Det gick snabbt!

Tredje veckan i mars gjordes en risk-
analys med inriktning på pandemin.  
19 nya risker identifierades. Denna  
riskanalys har sedan uppdaterats vid ett 
tjugotal tillfällen och antal identifierade 
risker har växt till 25. Stora förändringar 
genomfördes runt om i vår verksamhet på 
våra färjor, vaktstugor och varv. Besöks-
förbud, intensifierade städrutiner, upp-
muntran om att följa de ”vanliga” 
rekommendationerna om att hålla  
avstånd, tvätta händerna och stanna 
hemma vid sjukdom. Slående var hur  
olika det mottogs. I Stockholm, där  
pandemin slagit till som värst mottogs 
alla instruktioner med självklarhet,  
medan vissa regioner, dit Corona ännu 
inte hunnit sprida sig till, näst intill  
frågade vad vi höll på med? Tids nog  
under våren lärde vi oss alla vad Corona 
och restriktioner innebar.

Inte en enda färjeavgång har ställts in 
på grund av Coronapandemin. Detta gör 

mig väldigt stolt över alla mina kollegor. 
Oro har hanteras, covid-19-sjuka och  
vanliga snuviga har stannat hemma och 
informationsspridningen, kommunikatio-
nen har fungerat.

Digitaliseringen tog ett jättekliv  
framåt under året. Efter en lite trevande 
start så konverterades alla interna och  
externa konferenser till digitala forum. 
Skype blev det nya normala. Det blev 
snabbt tydligt att möten och konferenser 
måste drivas på helt annat sätt. Kortare, 
effektivare, interaktivare och mer för- 
beredda. Bra saker alltihopa, men en  
stor förändring. Och som vi vet kan  
förändringar vara jobbiga. De med sämst 
digital erfarenhet fick arbeta hårdast för 
att kunna anpassa sig. Mycket arbete 
läggs dagligen ned på utbildning och  
inkludering av dem som har det svårast 
med den nya tekniken.

Drivandet av Vision45, att konvertera 
Färjerederiet till klimatneutralitet,  
fortsatte under året. Upphandlingen av 
fyra nya smarta elfärjor kom ut i augusti, 
konverteringen av ytterligare en linfärja 
till elektrisk framdrift pågår för fullt på 
vårt eget varv i Lysekil. Och planeringen 
för konverteringen av befintliga färjor  
intensifieras.

Coronaåret 2020 har varit annorlunda 
för alla. Somliga har haft anhöriga som 
drabbats riktigt hårt, till och med avlidit, 
alla känner personer som blivit sjuka. 

Rederichef Erik Froste.

Förutom sjukdomen har det påverkat  
ekonomin. Vissa näringar inom service- 
industrin har i det närmaste utraderats, 
även här känner vi alla personer som 
drabbats, ibland ”bara” av oron, men allt-
för ofta av arbetslöshet.

2021 kommer bli bättre, roligare, vi 
kommer kunna ses igen. Mycket kommer 
inte bli som tidigare. Vi kommer inte gå 
tillbaka till samma sätt att resa och ha  
interna möten. Arbeta hemifrån kommer 
bli fullt ut socialt acceptabelt. Samtidigt 
måste vi ses, vi behöver träffas för att 
bygga vår företagskultur och ha vissa  
möten. Vi har alla lärt oss mycket nytt  
under det gångna året och det positiva är 
hur otroligt snabbt vi människor ändå  
anpassar oss till det nya läget, och gör det 
bästa av det. Många har också visat sig 
empatiska, ställt upp för sina med med-
människor, grannar, kollegor som behövt 
hjälp av olika slag. Vi kan klara snabba 
omställningar när det krävs. Det ger gott 
hopp för framtiden.

 
 
 
 
 
Vaxholm i februari 2021 

ERIK FROSTE 
Rederichef

Resultatredovisning
Rederichefen har ordet
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Det här är Färjerederiet
Våra 71 gula vägfärjor trafikerar  
40 leder i hela Sverige. Årligen görs 
en miljon anlöp och 13 miljoner  
fordonstransporter. Färjorna gör  
det möjligt att bo i kustnära  
områden, skapar attraktiva lösningar 
av trafikproblem och öppnar  
genvägar i storstadsområden.

Färjerederiets vision, att alla ska komma fram 
smidigt, grönt och tryggt, gör att rederiet står 
inför spännande utmaningar. Vi genomgår  
en total klimatomställning och ska vara helt 
klimatneutrala år 2045. Modern teknik väg-
leder oss i arbetet. 2019 togs vår första fri- 
gående el-hybridfärja i drift och fyra till ska 
beställas. Test av fossilfria bränslen och  
konvertering till eldrift på linfärjor är andra 
exempel på vårt hållbarhetsarbete. Sveriges 
vägfärjor gör den goda resan möjlig dit  
vägarna inte bär.

Färjelederna sträcker sig över hav, älvar, 
fjordar och sjöar från Norrbotten till Skåne,  
i glesbygd och storstadsområden. Genvägen 
över vattnet ger miljoner svenskar och hit- 
resta möjligheten att färdas fritt i kustnära 
trakter. Färjetrafiken stödjer livsviktig sam-
hällsservice och nödvändiga godstransporter. 

Vägfärjan är ett miljöval. Ombord får  
bilarna stänga av motorn och åka kollektivt. 
Barriäreffekter som påverkar djur, natur och 
sjöfart undviks. Färjorna drivs delvis med 
miljödiesel och bränsleförbrukningen kan 
minskas med mer än 50 procent där frigående 
färjor kan ersättas med lindrivna. 

Vision 45 är Färjerederiets långsiktiga 
plan som ska säkerställa rätt framtida  
kapacitet och som samtidigt uppfyller  
statens klimatpolitiska mål.

Statens inriktning formuleras i Klimat-
lagen (1 januari 2018), ett antal klimatmål  
och ett klimatpolitiskt råd. I målen uttrycks 
kravet på klimatneutralitet till och med år 
2045. Med klimatneutralitet menas att 
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären, år 2045. 
Inriktningsdokumentet Vision45 har  
beslutats av rederiets internstyrelse och  
kommer regelbundet att uppdateras. 
Färjerederiets strategiska mål är nöjd  
kund, lönsamhet och resultat, hållbar miljö 
och engagerad medarbetare.

Vägfärjan erbjuder ett snabbt, miljövänligt och attraktivt  
sätt att lösa flaskhalsar i trafiksystemet och skapa genvägar  
i storstadsområden 

Färjerederiet i siffror:
• 40 färjeleder

• 71 fartyg

• Underhållsvarv

• Utbildningscentrum

• 1 miljon anlöp

• 13 miljoner fordonstransporter inkl godstransporter

• 22 miljoner personresor varav 1,4 miljoner gående  
och kollektivtrafikresande.

• 9 av 10 har positivt helhetsintryck

• Drygt 800 medarbetare inklusive visstidsanställda

• Nettoomsättning 866,9 Mkr

• Resultat efter finansiella poster 5,7 Mkr

Vägfärjorna gör den goda resan möjlig dit vägarna inte bär.

Resultatredovisning
Det här är Färjerederiet
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Organisation
Färjerederiet

Färjerederiet är en resultatenhet i Trafikverket
Resultatenheterna ska genomföra utpekade delar av Trafikverkets  
verksamhet under affärsmässiga former. Färjerederiet bedriver sjötrafik 
till sjöss i hela landet.

Färjerederiet leds av en internstyrelse där Trafikverkets Generaldirektör 
utser ledamöterna. Trafikverkets Överdirektör är ordförande i intern- 
styrelsen som utöver ordföranden består av tre externa ledamöter  
och två interna ledamöter varav en facklig representant.

Internrevision

Trafikverksskolan

Färjerederiet

Fordonsresurser

Förarprov

Planering Trafik Underhåll Investering Stora projekt
Informations- och 
kommunikations-

teknik

Styrelse

Generaldirektör
Överdirektör

GD kansli
Säkerhetsfunktion

Ekonomi och styrning

Strategisk utveckling

Inköp och logistik

Juridik och planprövningCENTRALA
FUNKTIONER

KommunikationHR

Nya stambanorPROGRAM

VERKSAMHETSOMRÅDEN RESULTAT-
ENHETER

Resultatredovisning
Organisation

HR Kommunikation Operativ drift Teknik och miljö

Internstyrelse

UtbildningscentrumKansli

Rederichef

Trafik och
sjösäkerhet

Ekonomi 
och IT

Fridhemsvarv
och verkstäder

13 distrikt
6 sektioner

40 leder
DP IR

Ordförklaringar 
organisationsschema:

DP: ”designated person” eller 
”person med tilldelat ansvar”,  
läs mer i avsnittet om styrning 
sid 15

IR: Internrevisor

Organisation
Trafikverket
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Tillgänglighet i ett hållbart samhälle
För att nå vår vision behövs mål som kan mätas.  
Det är utgångspunkten för vår affärsplan.

Lönsamheten ger mått på att vi använder pengar, material  
och personella resurser på ett effektivt sätt.

Nöjd kund, NKI (mätning av kundnöjdhet) visar om vi erbjuder  
en sjötransport som ger nöjda resande. Att vår tjänst är till- 
gänglig för människor och att den utvecklas åt rätt håll.

Engagerade medarbetare, genom att genomföra MMI  
(medarbetarundersökning) visar resultaten om vi tar  
tillvara medarbetarnas kompetenser och om vi är  
en attraktiv arbetsgivare.

Hållbarhet ger mått på minskad miljöbelastning genom  
bland annat mindre koldioxidutsläpp och minskad energi- 
förbrukning.

För-
-hållnings-

sätt

Nöjda 
kunder Lönsamhet

Resultat

Engagerade 
medarbetare Hållbar miljö 

Vision 45

Vision 45 är Färjerederiets långsiktiga plan som ska  
säkerställa rätt framtida kapacitet och som samtidigt  
uppfyller statens klimatpolitiska mål. Statens  
inriktning formuleras i Klimatlagen (1 januari 2018),  
ett antal klimatmål och ett klimatpolitiskt råd.  
I målen uttrycks kravet på klimatneutralitet  
till och med år 2045. Med klimatneutralitet menas  
att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växt- 
husgaser till atmosfären, år 2045. Inriktnings-
dokumentet har beslutats av rederiets internstyrelse 
och uppdateras löpande.

     på kurs mot klimatneutrala fä
rjo

r 

Resultatredovisning
Tillgänglighet

Reine Hansson är befälhavare på Björköleden där man 2020 minskat sin  
bränsleåtgång med 10–15 procent med hjälp av ett nytt energimätningssystem.
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Färjerederiet förbättrar ständigt 
verksamheten för att bidra till de 
strategiska målen: 

Lönsamhet och resultat
Färjerederiet, som resultatenhet i 
Trafikverket, har tydligt definierade  
finansiella och strategiska mål. Vi  
arbetar aktivt med målnedbrytning  
i hela rederiet. En stabil lönsamhet  
och hög effektivitet är en förutsättning 
för att rederiet ska klara sitt investerings-
behov enligt planen Vision 45.

För att kunna göra prioriteringar och 
styra resurser rätt men framförallt vara 
lyhörd för förändringar i omvärlden krävs 
en bra styrning. Som statlig aktör ska  
rederiet vara ett föredöme i branschen 
men också vara drivande i utvecklingen 
av svensk sjöfart. Vi ska gå före så att  
även mindre rederier kan ta del av teknisk 
utveckling och nå hållbarhet.

Färjetrafiken drivs enligt avtal  
mellan rederiet och uppdragsgivarna. 
Trafikavtalet med Trafikverket Planering 
baseras på funktionella krav, som ger re-
deriet möjligheter att forma trafiken och 
servicen till resenärerna.

Nöjd kund
Information till våra kunder/resenärer 
sker till stor del digitalt genom webb, 
SMS-tjänster och digitala informations-
tavlor vid färjelägena. Ett projekt, Kund-
dialog 2021, pågår för att utveckla ett 

Tillgänglighet i ett hållbart samhälle

De fyra delarna i Färjerederiets affärsplan  
mäts och analyseras regelbundet

effektivt och ändamålsenligt sätt att  
kommunicera med resenärerna i hela 
Sverige. Rederiet har i tidigare kund- 
undersökningar haft ett högt NKI, Nöjd 
Kund Index. Någon undersökning under 
2020 var dock inte möjlig att genomföra  
i rådande pandemiläge.

Engagerad medarbetare
Under 2020 har arbetet med målstyrning 
och målnedbrytning fördjupats. Det finns 
en väl utarbetad modell för att på färje- 
leder och avdelningar arbeta med sina 
mål och aktiviteter för att bidra till det 
egna engagemanget och uppnå de över-
gripande målen. Arbetsplatsträffarna är 
en sådan träffpunkt som under året har 
anpassats efter Coronapandemins förut-
sättningar och ibland skett utomhus eller 
digitalt.  

Rederiet fortsätter sitt ledarskaps- 
program för personer motiverade att bli 
morgondagens chefer och specialister. 
Programmet, som varit uppskattat bland 
deltagarna, ger möjligheten att bland  
annat täcka upp vakanser vid chefsbyten 
eller vikariat vid ledigheter. Deltagarna 
blir mycket kunniga i hur hela rederiet 
fungerar, från minsta linfärjeled i norr  

till de stora färjelederna på öst- och väst-
kusten. En kunskap som Färjerederiet  
visat sig få stor nytta av då deltagarna  
bidragit med olika rapporter och förslag 
till förbättringar.

Interninformation når alla med- 
arbetare genom olika kanaler som den  
interntidningen Sjövägen som kommer ut 
9–10 gånger per år, genom veckobrev från 
cheferna, nyhetsnotiser i Färjerederiets 
Ledningssystem samt ”En kvart med 
Erik” där rederichefen varje månad  
håller ett digitalt möte som spelas in så 
att medarbetarna kan ta del av det i efter-
hand.

Hållbar miljö 
Färjerederiet arbetar aktivt för att bidra  
i klimatarbetet. Rederiets strategiska 
plan Vision 45 syftar till att uppnå klimat-
neutral färjedrift senast 2045. Under 2021 
kommer kontrakt att tecknas som ger  
leverans av fyra elfärjor under åren  
2023–2025. Rederiet deltar i en rad  
projekt kring ny miljöteknik och arbetar 
aktivt för att minimera miljöpåverkan 
från olika kemikalier. Användningen av 
miljövänligt HVO-bränsle kommer att 
återupptas under 2021. 

Förhållningssätt
Trafikverkets värderingsord Pålitliga, Engagerade och Modiga kompletteras i rederiet 
med Affärsmässighet. Dessa värderingar bildar rederiets förhållningssätt som syftar  
till att uppnå de långsiktiga strategiska målen.

Resultatredovisning
Mål

Under 2020 genomfördes ett test för att ladda vägfärjor på Ljusterö. På bilderna ses testladdstationen.
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Enbart verksamhetskritiska besök och ut-
bildningar har genomförts fysiskt. Den 
administrativa personalen har i huvudsak 
arbetat hemifrån. I stället har vi ökat  
antalet digitala möten och utbildningar 
vilket lett till en kvalitetshöjning vad  
gäller det digitala kunnandet i att hålla 
och delta i givande möten.

Vi har fortsatt vårt klimatarbete enligt 
Vision 45. (Visionen beskrivs på sidan 8)

För att analysera vad som har skett 
med havsvattennivåerna och stormarnas  
intensitet de sista 30 åren har vi under 
2020 skrivit en sammanfattning av 
SMHI:s, FN:s klimatforskarpanel och  
andra rapporter. För Färjerederiets del 
handlar det om att ta höjd, bokstavligen, 
för en kommande havsnivåhöjning när 
det gäller anpassning av våra befintliga 
färjelägen, såväl som vid anläggning av 
nya färjelägen och färjeleder.

Under året har vi även genomfört  
införande av ett energimätningssystem  
på 26 frigående färjor. Detta har lett till 
att befälhavaren i realtid kan läsa av  
fartygets bränsleförbrukning och där- 
med bidra till besparingar

Vi har också genomfört ett test av  
en laddstation för våra vägfärjor på 
Ljusteröleden i Stockholms skärgård. 
Testet är avslutat och tillförlitligheten  
är 95 procent. 

Elektrifiering är Trafikverket Färje-
rederiets väg för att bli klimatneutrala  
till år 2045.  Upphandlingen av fyra nya 
elfärjor annonserades i slutet av 2020. 
Under 2021 ska upphandlingen genom-
föras och leverans av första färjan blir 
kring årsskiftet 2022/23, sedan kommer 
de andra med ungefär ett års mellanrum.

Ett av flera steg mot målet är att testa 
batteridrift på en av våra linfärjor. Totalt 
har Färjerederiet konverterat sju av sina 
21 linfärjeleder till eldrift. Men nu tar  

Verksamheten 2020
Året har präglats av pandemin för Färjerederiet som för de flesta andra verksamheter.  
Färjerederiet har dock klarat sig bra. Inga färjeturer har ställts in utan tvärtom har vi haft större  
transportmängd jämfört med föregående år. Våra besättningar har arbetat som vanligt enligt  
sina scheman men med försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning. 

vi nästa steg genom att den åttonde lin- 
färjan i ordningen byggs om från diesel- 
hydraulisk drift till batteridrift med  
möjlighet att köra dieselelektriskt. Det 
handlar om den tidigare reservfärjan  
Lina. Under 2020 påbörjades arbetet  
med ombyggnaden på Färjerederiets egna 
reparations- och underhållsvarv Fridhems 
varv i Lysekil för att i april 2021 sättas i 
trafik på den 800 meter långa Arnöleden  
i Mälaren.

TRAFIKSTATISTIK 2020 2019 2018 2017 2016

Färjeleder, statliga 38 38 38 38 38

Färjeleder, ej statliga 2 2 3 3 3

Fartyg 71 71 70 70 69

Transporterade fordon, tusental 12 561 12 717 12 686 12 940 13 073

Antal Personbilsekvivalenter (PBE), tusental, 1 16 280 15 901 15 806 15 905 15 441

Passagerare utan fordon, tusental, 2 1 197 1 375 1 492 1 367 1 950

Antalsuppgifterna avser både statliga och ej statliga färjeleder.  
Antalet beräknas med utgångspunkt i sk. personbilsekvivalent (PBE).

1) Fordon <6m = 1 PBE, 6–15 m = 2,5 PBE, 15–24 m = 4,5 PBE, Dispensfordon och Bussar = 9 PBE.

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

Färjetrafiken

Resultatredovisning
Verksamheten 2020

Arbetsplatsträffar utomhus med avstånd, som 
här på Orust blev en del av vardagen 2020. 

Flera översvämningar inträffade, här på Stege-
borgsleden.

Coronapandemin påverkade allt i samhället, men 
med försiktighetsåtgärder har vägfärjorna gått 
som vanligt.
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trafikverket.se/farjerederiet

Färjerederiet  
i Sverige  

Norrbotten
Röduppleden,
Bohedeleden,
Avanleden

Holmön 
Holmöleden

Hemsön 
Hemsöleden

Norra Roslagen
Blidöleden, 
Furusundsleden

Uppland
Gräsöleden,
Ljusteröleden

Södra Roslagen
Vaxholmsleden, Oxdjupsleden
Tynningöleden

Stockholm
Ekeröleden,
Skanssundsleden

Fårö
Fårösundsleden

Mälaren
Adelsöleden,
Arnöleden

Mellansverige
Vinöleden, Skenäsleden
Stegeborgsleden

Vättern
Visingsöleden

Syd
Aspöleden,
Ivöleden, 
Bolmsöleden

Hönö
Hönöleden

Norra Göteborg
Nordöleden

Norra Bohuslän
Hamburgsundsleden,
Gullmarsleden,
Bohus-Malmönleden

Hisingen
Björköleden
Kornhallsleden

Inland
Högsäterleden
Sund-Jarenleden

Orust
Ängöleden,
Malöleden,
Lyrleden,
Svanesundsleden

Rederikontor,
Utbildningscentrum

Jämtland
Håkanstaleden,
Isöleden,
Ammeröleden

Härke slip

Huskvarna docka
Fridhems 
varv och 
verkstäder

Distrikt

Sektion

Färjeled

Varv

Kontor, utbildning

Resultatredovisning
Rederiet i Sverige
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trafikverket.se/farjerederiet

Resultatredovisning
Verksamhetsområden

Färjerederiets  
verksamhetsområden
Genomföra färjetrafik på allmänna  
och enskilda färjeleder 
Rederiet bedriver färjetrafik på 38 allmänna färje- 
leder på uppdrag av Trafikverket och två enskilda  
färjeleder med Ekerö respektive Jönköpings kommun 
som trafikhuvudmän, Ekeröleden och Visingsöleden. 
Trafiken bedrivs på ett säkert och kundorienterat sätt 
vilket normalt bekräftas av goda NKI (Nöjd Kund 
Index) som dock inte kunde genomföras 2020 på 
grund av pandemin. Totalt sysselsätter rederiet  
71 fartyg och har drygt 500 årsarbetskrafter.

Anlägga och underhålla isvägar 
Isvägar anläggs på Storsjön och på älvar i Norr-
botten. Klimatförändringen med höjd medel- 
temperatur påverkar isvägarna på ett negativt  
sätt och öppethållandet på framför allt Storsjön  
minskar, på sikt bedöms dessa inte kunna anläggas.

Driva egen varvsverksamhet 
Akut och långsiktigt underhåll genomförs genom 
egna resurser och kompetenser vid Fridhems varv  
och verkstäder i Lysekil. Fridhems driver också  
anläggningar vid Storsjön och Huskvarna. Att  
bedriva egen underhållsverksamhet bygger  
kompetens i organisationen och underlättar krav- 
ställandet då underhållstjänster upphandlas på 
marknaden.

Genomföra simulatorutbildningar  
och kompetensutveckla medarbetarna 
Simulatorn som är belägen på Vaxholms kastell  
har nu varit i drift i fem år. Utbildningar för egen  
personal genomförs regelbundet i kompetens- 
höjande syfte. Kurser  utvecklas tillsammans  
med Trafikverksskolan dels för det egna behovet  
men också för externa aktörer exempelvis lots- 
utbildning för svenska rederier. 2020 fick dock  
många utbildningar ställas om till webbaserade  
på grund av pandemin.

Planering av färjedriften
Rederiets uppdrag fordrar en omfattande  
planeringsverksamhet. Detta gäller underhåll,  
egenkontroll för certifikat, bemanning, fleet  
management i form kapacitetsplanering, men  
även planering av ombyggnationer av fartyg  
och färjelägen samt nyinvesteringar. Detta sker  
genom en Operativ avdelning som ansvar för  
färjedriften och rederiets Miljö och Teknik- 
avdelning som ansvarar för fartygen och  
anläggningarnas tekniska status inklusive 
nyinvesteringar.
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Färjerederiet står inför stora utmaningar kopplat 
till omställningen mot en klimatneutral färjedrift. 
Färjorna som idag till stor del drivs av diesel- 
motorer kommer successivt att ställas om,  
enligt tonnageplan ”Vision 45”, till eldrift och en 
hög grad av automatisering och digitalisering. 
Kompetensförsörjningen är ett viktigt verktyg för att stödja 
denna utveckling, delvis genom att vi bemannar verksamheten 
på ett sätt som stödjer vår strategiska inriktning, men framför-
allt genom att vi utvecklar våra befintliga medarbetare i linje 
med verksamhetens behov. Med en låg personalomsättning och 
en arbetsmarknad där det är brist på de kompetenser vi behöver, 
är det angeläget att vi utvecklar våra befintliga medarbetare för 
att möta de nya kraven. Som ett led i detta arbete har rederiet 
under året samverkat med aktörer i branschen för utveckling  
av utbildning i framförande och underhåll av de nya ”smarta 
fartygen” med en hög grad av digitalisering och automatisering. 

Inom vår operativa drift har samarbetet utvecklats och 
stärkts inom regionledningarna och cheferna har genomgått  
ledarskapsprogram. Rederiets interna ledarskapsprogram,  
som vänder sig till potentiella chefer, har gett ökad redundans  
i chefsledet. Flera medarbetare som har ingått i ledarprogram-
met, har under året gått in som tillförordnade chefer där det har 
funnits ett tillfälligt chefsbehov.  

En mindre organisationsjustering med bildande av sektioner 
som ingår i rederiets distrikt har utvärderats med ett lyckat  
resultat. Förändringarna har gett en ökad chefstäthet och  
ledarskapet har kommit närmare verksamheten. Med stöd  
av utvärderingen genomfördes ytterligare organisations- 
förändringar under året enligt denna modell.  

Rederiets utbildningsverksamhet har på grund av Corona-
pandemin tvingats ställa om till flertalet webbaserade ut- 
bildningar. Ett exempel på det är introduktionsutbildningen  

Personella resurser
av visstidsanställda inom operativ drift. Behovet av praktiska 
moment har tydliggjorts och därför kommer introduktions- 
utbildningen i simulatoranläggningen att vidareutvecklas. 
Årsskiftet 2021/2022 kommer simulatoranläggningen att flyttas 
från Kastellet i Vaxholm till en mer central lokalisering i 
Stockholm, där ett utbildningscenter i samarbete med 
Trafikverksskolan kommer att bildas.

Rederiet har ett aktivt säkerhetsarbete, både gällande safety 
och security och under det kommande året kommer vi att genom-
föra insatser för att fortsatt stärka säkerhetskulturarbetet. 

Under året som har präglats av Coronapandemin har rederiet 
lyckats upprätthålla operativt fokus utan påtagliga störningar. 
Personalomsättningen är mycket låg och rekryteringsbehovet 
består i första hand av ersättningsrekryteringar i samband  
med pensionsavgångar. Inom operativ drift sysselsätts årligen  
ca 250 visstidsanställda, som utgör den primära rekryterings-
basen. Under året har ett arbete genomförts för att förbättra  
utvärderingen av visstidsanställda. 

ÅRSRAPPORT 2020 Män Kvinnor TOTALT

Antal tillsvidareanställda 456 61 517

% 88 11,8

Tidsbegränsat anställda 9 0 9

Visstidsanställda timlön 279

Samtliga tillsv + tidsbegränsat anställda 526

Kvinnor % 11,6

Anställda tillsvidare/tidsbegränsat/
visstids-anställda med timlön 820

Sjukfrånvaro ackumulerad procent 2020 % andel

Kvinnor 12,6 78
>=29 dgr 9,9

Män 4,5 37
>=29 dgr 1,6

Totalt 5,4
>=29 dgr 2,6

Resultatredovisning
Personella resurser

Befälhavare Malin Hansen Florin har fullt fokus i styrhytten.
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Styrning
Färjerederiet leds av en internstyrelse  
där Trafikverkets Generaldirektör utser 
ledamöterna. Trafikverkets Överdirektör 
är ordförande i internstyrelsen som  
utöver ordföranden består av tre externa 
ledamöter och två interna ledamöter  
varav en facklig representant.

Ordföranden fattar beslut i styrelsen 
och övriga ledamöter fungerar som råd- 
givare till denne. Styrelsearbetet ska  
så långt som det är möjligt efterlikna  
styrelsearbetet i ett aktiebolag. 
Uppdraget som ledamot innebär att  
inom ramen för Färjerederiets verksam-
het bidra till Trafikverkets vision om  
att alla kommer fram smidigt, grönt  
och tryggt och skapa största möjliga  
värde för medborgare och näringsliv  
genom ett pålitligt, engagerat och  
modigt engagemang i styrelsen.

Under året har internstyrelsen haft 
fyra internstyrelsemöten. Styrelsens  
arbete följer en årsplan. Frågor som har 
behandlats under 2020 är verksamhets-
planer, budget, delårsrapporter och  
årsrapport. En utvärdering av intern- 
styrelsens arbete har skett och  
dokumenterats. Sammantaget är det  
samlade omdömet gott.

Den finansiella styrningen sker  
genom definierade nyckeltal med satta 
måltal. Färjerederiet följer Trafikverks 
övergripande värderingar och styr- 
filosofier, men med vissa anpassningar  
till verksamhetens inriktning.  
Rederiet styr mot de långsiktiga  
strategiska målen, Nöjda kunder, 
Engagerade medarbetare, Lönsamhet  

Färjerederiets styrning,  
intern kontroll och riskhantering

och Resultat samt Miljö & Vision 45  
vilka tillsammans bildar rederiets 
Förhållningssätt.

Intern kontroll
Färjerederiets interna kontroll sker till 
största del genom egenkontroller av  
fartyg och anläggningar, dessa bygger  
på Transportstyrelsens regelverk för  
nationell sjöfart. Den har tillämpats  
sedan 1 april 2018 för rederiets samtliga 
70 färjor och fartyg och generellt har 
standarden för det systematiska sjösäker-
hetsarbetet stärkts under denna period. 

FLS, Färjerederiets ledningssystem,  
är ett kombinerat ledningssystem för sjö-
säkerhet, kvalitet, miljö samt arbetsmiljö.
Färjerederiet är certifierat enligt den  
internationella ISM-koden för sjösäkerhet 
samt standards för kvalitet ISO 9001,  
miljö ISO 14001 samt arbetsmiljö ISO 
45001. Färjerederiets sjösäkerhetsarbete 
revideras årligen av Transportstyrelsen 
och våra ISO standards revideras årligen 
av ett ackrediterat externt revisionsföre-
tag. Omcertifiering sker vart tredje år.

ISM-koden (EU 336/2206) är obligato-
risk inom passagerarsjöfart och har sitt 
ursprung i ISO 9001 men har tyngdpunkt 
på säkerhet istället för kvalitet. Även  
ISM-systemet är integrerat i rederiets 
ledningssystem. Transportstyrelsen är 
tillsynsmyndighet för säkerhet, miljö och 
arbetsmiljö ombord på färjorna samt för 
rederiets säkerhets- och miljöorganisa-
tion och har sedan 1998 reviderats årligen 
för att säkerställa efterlevnad av kraven  
i ISM-koden, Fartygssäkerhetslagen, 
Sjölagen och Vattenföroreningslagen.

Den interna kontrollen säkerställs  
genom en särskild säkerhetsorganisation 
som leds av Färjerederiets trafikchef. 
Organisationen består av en intern- 
revisionsfunktion och en motsvarande 
TIB-funktion (tjänsteman i beredskap) 
vars roll är detaljstyrd enligt ISM och  
benämns här DP (”designated person”  
eller ”person med tilldelat ansvar”).

Varje år revideras rederiets hela verk-
samhet av Färjerederiets internrevision 
fördelat på samtliga ISM-punkter under 
en ettårsperiod och samtliga ISO-punkter 
under en treårsperiod. Internrevisionen 
ansvarar även för kontroll av lagefter- 
levnad och uppdatering av rederiets lag- 
och författningssamlingar.

Riskhantering 
Riskhanteringen och riskmedvetenheten 
i det operativa arbetet är väl inarbetat vad 
gäller arbetssätt och systemstöd. Rederiet 
vidareutvecklar FRAS, Färjerederiets 
Rapporterings System, som inkluderar 
samtliga avvikelser i rederiet som händel-
seavvikelser, intern- och externrevisions-
avvikelser, egenkontrollsavvikelser samt 
skyddsrondsavvikelser. Verktyg och me-
todik för uppföljning är väl etablerade lik-
som möjligheterna för analys och 
sökbarhet. Färjerederiet samverkar  
genom informationsutbyte och del- 
tagande i Trafikverkets centrala risk-   
och säkerhetsarbetet.

CERTIFIERAD
ISO 9001

ISO 14001
ISO 45001

Ledningssystem för kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö

Resultatredovisning
Styrning, kontroll, riskhantering

Detaljbild på en kompass ombord 
på vägfärjan Karin i Skanssundet.
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Nöjd kundindex
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Fem år i sammandrag 
Resultaträkning, Kkr 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 866 868 869 772 844 829 805 916 762 309

Rörelseresultat 5 990 12 874 21 989 39 706 45 100

Resultat efter finansiella poster 5 692 12 725 21 689 38 714 42 825

Årets resultat 4 474 10 002 16 917 30 197 33 403

Balansräkning, Kkr 2020 2019 2018 2017 2016

Anläggningstillgångar 1 136 781 1 161 495 1 023 073 1 027 232 955 208

Omsättningstillgångar 137 624 115 823 119 624 121 506 142 671

Eget kapital 446 533 442 059 432 057 415 140 384 943

Lån hos central finansfunktion 604 000 604 000 504 000 504 000 484 000

Kortfristiga skulder 223 872 231 259 206 640 229 598 228 936

Balansomslutning 1 274 405 1 277 318 1 142 697 1 148 738 1 097 879

FINANSIELL 
REDOVISNING
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Verksamheten 2020
Färjerederiet har under 2020 bedrivit 
vägfärjetrafik på sammanlagt 40 leder 
och underhållit isvägar vid Storsjön och  
i Norrbotten. Pandemin Covod-19 har  
påverkat rederiet, men trafiken har  
kunnat bedrivas utan några inställda  
avgångar. Den administrativa personalen 
har följt de allmänna rekommendationer-
na och Trafikverkets regler och har till 
största del bedrivit sitt arbete hemifrån. 
Den digitala mognaden har därmed för- 
bättrats. Färjerederiets varvsverksamhet 
runt om i landet har kunnat genomföras 
utan inskränkningar.

Utbildningsverksamheten i simulator 
och övriga utbildningar har behövt  
ställas in på grund av pandemin, en ut-
bildningsskuld byggs därmed upp inför 
kommande år.

Säkerhetsarbetet har stärks ytterligare 
för att möta nya omvärldshot. Färje-
rederiet ska alltid  leverera en trygg  
och säker färjeresa. Rederiets process-
orienterade arbetssätt har utvecklats och 
är en viktig del av Färjerederiets digitala 
ledningssystem FLS. En anpassning mot 
den internationella ISM koden har också 
skett. Ledningssystemet är en förut- 
sättning för att möta kraven inom  

standarderna ISO 9001, ISO 14001  
och ISO 45001 vilka rederiet är  
certifierade efter.

Årets omsättning och resultat
Nettoomsättningen 2020 uppgår till  
866,9 (869,8) Mkr (Diagram 1), av  
rederiets nettoomsättning utgörs  
11,5 procent av intäkter från externa  
uppdragsgivare, i huvudsak Ekerö  
respektive Jönköpings kommun 
(Diagram 2).

Resultatet efter finansiella poster  
2020 uppgår till 5,7 (12,7) Mkr vilket  
är 7,0 Mkr lägre än föregående år 
(Diagram 1). Resultatet har belastats  
med en extraordinär kostnad på 17,2 Mkr 
för reparationen av vägfärjan Neptunus. 
Rederiet redovisar stora effekter av  
pandemin Covid-19 med stora avvikelser 
inom flera kostnadsslag såsom diesel,  
resor men även personalrelaterade  
kostnader.

Priset för diesel har sjunkit till följd  
av ett lägre världsmarknadspris. 
(Diagram 3). Rederiet noterar glädjande 
en lägre total förbrukning av drivmedel. 
HVO-diesel har bunkrats av färjorna  
på Hönöleden under åtta av årets tolv  
månader. Priset för HVO-diesel är dyrare 

än konventionell diesel och en särskild  
ersättning har erhållits från beställaren 
för merkostnaden.

Likviditet och finansnetto
Rederiets räntebärande finansiering upp-
går till 604 (604) Mkr vid utgången av 
2020 (Diagram 4). Den genomsnittliga 
räntan på nyupptagna lån har ökat något 
under året till följd av ett högre allmänt 
ränteläge. Räntekostnaden uppgick  
till 0,3 (0,2) Mkr. 

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

Finansiering och  
finansiell ställning
Soliditeten uppgick vid utgången av 2020 
till 35,0 (34,6) %. Det egna kapitalet upp-
gick till 446,5 (442,1) Mkr, bestående av 

DIAGRAM 1

Omsättning och resultat, miljoner kronor 
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Fördelning uppdrag, miljoner kronor
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bundet kapital om 40 (40) Mkr, balanserat 
resultat på 402,1 (392,1) Mkr och årets  
resultat på 4,5 (10,0) Mkr (Diagram 5). 

Anläggningstillgångar
Under 2020 investerades 50,8 (208,9) Mkr i 
anläggningstillgångar (Diagram 6). Det 
bokförda värdet av anläggningstillgångar 
uppgår till 1 136,8 (1 161,5) Mkr (Diagram 7).

Nyckeltal personal
Kostnaden för löner och ersättningar,  
inklusive traktamenten och bilersättning-
ar, var 314,7 (313,6) Mkr. Lönebikostnader 
uppgick till 169,8 (163,3) Mkr. I kostnaden 
ingår lön och ersättningar till rederichef  
och externa representanter i intern- 
styrelsen med 1,4 (1,4) Mkr. Antal tills- 
vidareanställda uppgick vid årets slut  
till 517 (509) varav 61 (59) kvinnor  
och 456 (450) män (Diagram 8).

Trafikverket Färjerederiet
Färjerederiet är en resultatenhet inom 
Trafikverket vilket innebär att rederiet ar-
betar under bolagsliknande former med 
krav på lönsamhet. Finansiella nyckeltal 
upprättas årligen. Dessa och övriga verk-
samhetsspecifika måltal följs upp 
systematiskt.

Internstyrelse
Internstyrelsen har under året haft fyra 
protokollförda sammanträden. 

Trafikverkets finansiella styrning
Trafikverket fastställer årligen finansiella 
nyckeltal för rederiet. Räntabilitet på eget 
kapital uppgående till 6%, räntebärande 
skulder i förhållande till eget kapital får 
maximalt vara 2,2 samt en utdelnings- 
policy som beaktar resultatenhetens  
finansiella ställning och investerings- 
behov. Räntabiliteten på eget kapital har 
inte kunnat infrias under 2020, utfallet  
var 1,0 (2,3) %.

Framtidsbedömning
Arbetet med att planera för klimatneutral 
färjedrift fortsätter. Ett förfrågnings- 
underlag omfattande fyra nya ”smarta”  
färjor skickades ut för anbudsinhämtning 
under slutet av 2020, kontrakt bedöms 
kunna tecknas under sommaren 2021. 
Tonnageplaneringen, Vision 45, den  
tekniska inriktningen samt den lång- 
siktiga finansiella planen omarbetas och 
hänsyn tas till den tekniska utvecklingen. 
Detta arbete görs i samarbete med 
Trafikverket som ägare till rederiet och 
som beställare av färjetrafik.

Rederiets ledningssystem vidareutvecklas 
med nya och förbättrade funktioner vilket 
är nödvändigt för att bedriva arbetet med 
ständiga förbättringar. Trafiken förändras 
och antalet resenärer kan öka eller minska 
beroende på regional befolkningsutveck-
ling. Klimatförändringar påverkar såväl 
möjligheterna att anlägga isvägar som  
vattenmängden i våra insjöar, det sist-
nämnda leder till anpassningar av  
färjornas framdrivningssystem.

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 verksamhetsåret 
2020. Soliditeten kommer fortsatt att  
ligga på nivån drygt 30 %. Med en god själv- 
finansieringsgrad kan Färjerederiets  
behov av upplåning begränsas

DIAGRAM 5

Finansiell ställning, miljoner kronor 
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Investeringar i anläggningstillgångar, miljoner kronor
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Förvaltningsberättelse 2020

Internstyrelsen och rederichefen  
föreslår att  

Balanserad vinst, kronor 402 059 604

Årets vinst, efter skatt, kronor 4 473 705

Summa 406 533 309

disponeras så att 406 533 309 kr  
balanseras i ny räkning.
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Resultaträkning
Kkr NOT 2020 2019

Nettoomsättning – internt Trafikverket 767 130 765 494

Nettoomsättning – externa affärer 1 99 738 104 278

Kostnad för drift  –860 957 –856 912

Bruttoresultat 5 911 12 860

Övriga rörelseintäkter (Bidrag, försäkringsersättningar och försäljning av anläggningstillgångar) 79 14

Rörelseresultat 2 5 990 12 874

 

Finansiella intäkter 1 6

Finansiella kostnader  –299 –155

Resultat efter finansiella poster 5 692 12 725

Intern skatt 21,4% –1 218 –2 723

Årets resultat 4 474 10 002

Avskrivningar, utrangeringar och nedskrivningar som ingår i kostnaderna ovan: –75 440 –70 535

Nyckeltal
Se definitioner nedan 2020 2019

Nettoomsättning 866 868 869 772

Resultat efter finansiella poster 5 692 12 725

Andel extern försäljning av total % * 11,5 11,8

Nettomarginal % (resultat före skatt) 0,7 1,5

Vinstmarginal % (resultat efter skatt) 0,5 1,1

Rörelsemarginal % 0,6 1,5

Räntabilitet på eget kapital % 1,0 2,3

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital % 0,6 1,3

Andel räntebärande skulder % 47,4 47,3

Soliditet % 35,0 34,6

Antal anställda vid utgången av året 517 509

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

Finansiell redovisning
Resultaträkning
Nyckeltal
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Balansräkning
Kkr NOT 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar         

Byggnader och fast egendom       3 231 420 208 654

Färjor, maskiner och inventarier 4 791 544 819 961

Pågående investeringar 3, 4 113 817 132 881

Summa materiella anläggningstillgångar 1 136 781 1 161 495

Omsättningstillgångar           

Varulager

Verkstadslager                           6 001 5 175

Fordringar                           

Kundfordringar                          5 68 181 73 522

Övriga kortfristiga fordringar 18 536 1 764

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 6 6 479 5 260

Checkräkningssaldo, likvida medel   38 427 30 102

Summa omsättningstillgångar 137 624 115 823

SUMMA TILLGÅNGAR                    1 274 405 1 277 318

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  7

Bundet kapital                     40 000 40 000

Balanserad vinst                  402 059 392 057

Årets resultat                  4 474 10 002

SUMMA EGET KAPITAL                   446 533 442 059

Långfristiga skulder                    

Lån hos centrala finansfunktionen                   604 000 604 000

Summa långfristiga skulder                   604 000 604 000

Kortfristiga skulder                       

Leverantörsskulder                    8 105 709 113 380

Övriga skulder 1 590 2 370

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  9 116 573 115 509

Summa kortfristiga skulder                223 872 231 259

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 274 405 1 277 318

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Finansiell redovisning
Balansräkning
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Kassaflödesanalys
Kkr NOT 2020 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 5 990 12 874

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   

Avskrivningar och utrangeringar 75 440 70 535

Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar 0 0

Erlagd ränta + finansiella intäkter -298 -149

Betald skatt 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital       81 132 83 260

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning varulager -826 -1 412

Ökning/minskning fordringar -12 649 4 910

Ökning/minskning leverantörsskulder -7 671 23 063

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder -934 -1 167

Kassaflöde från den löpande verksamheten     59 052 108 654

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 11  -50 800 -208 957

Försäljning av anläggningstillgångar  73 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten     -50 727 -208 957

Finansieringsverksamheten     

Upptagande av lån 0 100 000

Utbetald utdelning 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 100 000

Ökning/minskning av likvida medel     8 325 -303

Likvida medel vid årets början    30 102 30 405

Likvida medel vid årets slut (checkräkningssaldo + likvida medel)        38 427 30 102

Finansiell redovisning
Kassaflödesanalys
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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 
genomsnittligt 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.

Avskrivningstider
ÅR

Maskiner och inventarier 3–10

Båtar 10–15

Färjor* 10–50

Utbytesenheter färjor 10

Byggnader 20–25

Markanläggningar 10–20

Immateriella tillgångar 5

Redovisningsprinciper
Färjerederiets årsrapport är upprättad enligt de principer  
och förordningar 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 anskaffningsvärdet definieras som anläggningstillgång.
Övriga tillgångar, vars anskaffningsvärde överstiger 22 Kkr  
samt vars ekonomiska livslängd är tre år eller längre, definieras 
som anläggningstillgång.

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde,  
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan.

*Från 2019 tillämpas komponentavskrivning vid nyanskaffning  
  av färjor.

Avskrivningar enligt plan, beräknas linjärt på tillgångarnas 
anskaffningsvärde.

Avskrivningstider fastställs efter bedömning av tillgångar-
nas nyttjandeperiod. 

För nyanskaffade färjor tillämpas från 2019 komponent 
avskrivning. Avskrivningstider i intervallet 10–50 år efter 
bedömning av komponenters livslängd.

Pensionsförpliktelser
Statens åtagande för de anställdas pensioner tas i sin helhet 
upp av Statens Pensionsverk (SPV).

Intäkter
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans  
till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning 
redovisas netto efter moms och rabatter.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.  
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel  
klassificeras kassa- eller banktillgodohavanden.

Resultatredovisning
Definitioner

Redovisningsprinciper
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NOT 2 Rörelseresultat per resultatområde
Kkr 2020 % 2019 %

Ej konkurrensutsatta uppdrag  
åt Trafikverket 6 521 109 11 280 88

Uppdrag åt utomstående -531 -9 1 594 12

Summa rörelseresultat 5 990 100 12 874 100

NOTER
NOT 1 Nettoomsättning – Externa affärer
Kkr 2020 % 2019 %

Färjedrift 98 966 99 101 901 98

Underhållstjänster 431 0,4 1 290 1

Utbildningstjänster 341 0,3 1 087 1

Summa nettoomsättning 99 738 100 104 278 100

NOT 3 Byggnader, mark och markanläggningar
Kkr 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden byggnader

Ingående anskaffningsvärde 72 495 72 495
Årets aktivering från pågående investeringar 3 767 0
Årets externa anskaffningar 0 0
Försäljningar/utrangeringar -143 0
Utgående anskaffningsvärden 76 119 72 495

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -50 890 -48 362
Årets avskrivningar -2 496 -2 528
Försäljning 70 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan -53 316 -50 890

Utgående bokfört värde byggnader 22 803 21 605
Pågående investeringar 69 399 89 026

Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 92 202 110 631

Ackumulerade anskaffningsvärden  
markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde 342 033 320 247
Årets aktivering från pågående investeringar 37 597 21 786
Årets externa anskaffningar 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående anskaffningsvärden 379 630 342 033

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -156 777 -142 235
Årets avskrivningar enligt plan -16 029 -14 542
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan -172 806 -156 777

Utgående bokfört värde markanläggningar 206 824 185 256
Pågående investeringar 0 0

Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 206 824 185 256

Ackumulerade anskaffningsvärden mark
Ingående anskaffningsvärde 1 793 1 268

Årets anskaffning 0 525

Utgående bokfört värde mark 1 793 1 793

Summa bokfört värde byggnader och fast  
egendom 231 420 208 654

Pågående investeringar 69 399 89 026

Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 300 819 297 680

NOT 4 Färjor, maskiner och inventarier 
Kkr 2020-12-31 2019-12-31

Färjor, maskiner och inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden färjor
Ingående anskaffningsvärde 1 782 632 1 648 684
Årets aktivering från pågående investeringar 27 122 133 948
Årets externa anskaffningar 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
färjor 1 809 754 1 782 632

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -971 372 -921 862
Årets avskrivningar -54 446 -49 510
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  
enligt plan -1 025 818 -971 372

Utgående bokfört värde färjor 783 936 811 260
Pågående investeringar 44 418 0

Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 828 354 811 260

Ackumulerade anskaffningsvärden, maskiner 
och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 46 913 46 192
Årets aktivering från pågående investeringar 915 0
Årets externa anskaffningar 463 778
Försäljning/utrangering -219 -57
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 48 072 46 913

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan -38 260 -34 506
Årets avskrivningar enligt plan -2 423 -3 811
Försäljningar/utrangeringar 219 57

Utgående ackumulerade avskrivningar 
enligt plan -40 464 -38 260

Utgående bokfört värde maskiner och  
inventarier

7 608 8 653

Pågående investeringar 0 0

Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 7 608 8 653

Ackumulerade anskaffningsvärden  
förbättringsutgifter på annan fastighet
Ingående anskaffningsvärde 427 427
Årets aktivering från pågående investeringar 0 0
Årets externa anskaffningar 0 0
Försäljning/utrangering 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 427 427

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Ingående avskrivningar enligt plan -379 -237
Årets avskrivningar enligt plan -48 -142
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt 
plan -427 -379

Utgående bokfört värde förbättringsutgifter 
på annan fastighet

0 48

Summa bokfört värde maskiner  
och inventarier

791 544 819 961

Pågående investeringar, färjor 44 418 43 855

Utgående bokfört värde inkl pågående  
investeringar 835 962 863 816

Finansiell redovisning
Noter

För Fridhem varv har kostnaderna för den externa verksamheten räknats fram enligt schablon.
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NOT 7 Eget kapital
Kkr 2020-12-31 2019-12-31

Ingående eget kapital 442 059 432 057

Årets resultat efter skatt (intern skatt 22.0 %) 4 474 10 002

Utdelning 0 0

Utgående eget kapital 446 533 442 059

NOT 8 Leverantörsskulder
Kkr 2020-12-31 2019-12-31

Leverantörsskulder hos andra  
Trafikverksenheter 45 525 55 719

Leverantörsskulder hos övriga 60 184 57 661

Summa leverantörsskulder 105 709 113 380

NOT 9 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Kkr 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna löner inkl sociala avgifter 9 514 7 737
Över-/mertid och semesterlön inkl sociala 
avgifter 48 778 47 041
Avsättning för pensioner 1 643 1 377
Upplupna utgiftsräntor 708 176
Övriga upplupna kostnader 4 581 4 246

Övriga förutbetalda intäkter 51 349 54 932

Summa upplupna kostnader 116 573 115 509

NOT 10 Personal
Kkr 2020 2019

Antal tillsvidareanställda 517 509
varav kvinnor 61 59
varav män 456 450

Antal i ledningsgrupp 6 7
varav kvinnor 2 3
varav män 4 4

Antal årsarbetskrafter 510 553

Antal i internstyrelse 6 6
varav kvinnor 3 3
varav män 3 3

Lön och ersättning till rederichef och externa 
styrelseledamöter 1 393 1 416

Lön till övriga anställda 314 663 313 599

Lönebikostnader enligt lag och avtal 169 862 163 337

Total sjukfrånvaro, sjukfrånvaro 
i förhållande till ordinarie arbetstid i %. 5,4 % 4,5 %
varav kvinnor, % 12,6 % 12,4 %
varav män, % 4,5 % 3,6 %

Total sjukfrånvaro över 29 dagar, sjukfrånvaro  
i förhållande till ordinarie arbetstid i %. 2,6 % 3,1 %
varav kvinnor, % 9,9 % 10,1 %
varav män, % 1,6 % 2,2 %

Långtidssjukskrivningar (över 29 dagar)  
% av total sjukfrånvaro 48,0% 79,0%

Årsrapportens undertecknande
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. Internstyrelsen och rederichefen   
bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid resultatenheten har varit betryggande under den tid som årsrapporten  
avser. Vi intygar att årsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och resultat- 
enhetens ekonomiska ställning. 

Vaxholm den 25 februari  2021

NOT 5 Kundfordringar
Kkr 2020-12-31 2019-12-31

Kundfordringar hos andra Trafikverksenheter 61 707 62 249
Kundfordringar hos övriga 6 474 11 273

Summa kundfordringar 68 181 73 522

NOT 6 Upplupna intäkter
                och förutbetalda kostnader
Kkr 2020-12-31 2019-12-31

Försäkringsavgift Kammarkollegiet 5 654 3 859
Produkter i arbete i varvsverksamheten 184 261

Övriga förutbetalda kostnader/upplupna 
intäkter 641 1 140

Summa upplupna kostnader 6 479 5 260

NOT 11 Årets investeringar
Kkr 2020 2019

Fastigheter och övrig fast egendom 41 364 22 311

Färjor 27 122 133 948

Maskiner och inventarier 1 378 778

Förändring pågående investeringar -19 064 51 920
Justering förgävesavskrivning  
i pågående investeringar 0 0

Summa investeringar 50 800 208 957

Anskaffningskostnad  
sålda objekt/nedskrivningar -362 -57

Nettoinvesteringar exkl realisationsvinst 50 438 208 900

Finansiell redovisning
Noter

Årsrapportens undertecknande
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Färjerederiets tillsvidare-, visstids- och timanställda uppgår totalt till 802 (798) personer.

Bo Netz
Ordförande

Erik Froste
Rederichef

Peter Fyrby Anna Hammargren

Mats Rosin Helena Sundberg Viktoria Andersson
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Finansiell redovisning
Revisionsberättelse
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Färjerederiets 
internstyrelse

Ledningsgrupp

Färjerederiets ledningsgrupp
Från vänster: Anders Nordqvist ekonomi- och IT-chef, Margus Pöldma trafikchef, Susan Jonsson Heidrich rederisekreterare.
Fredrik Almlöv miljö-och teknikchef,  Erik Froste rederichef, Åsa Nordström HR-chef,  och Jörgen Sandström t.f operativchef.  

Bo Netz, ordförande Helena Sundblad Anna Hammargren

Mats Rosin Viktoria Andersson Peter Fyrby

Färjerederiets internstyrelse
Ledningsgrupp
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Bilfärjor

Färja Signal
Gullbritt SEZV 80 297
Neptunus SKIC 80 297
Saturnus SKXI 80 297
Tellus SBAW 80 297

Färja Signal
Ada SFHA 75 297
Beda SFHO 75 297
Göta SFHQ 75 297
Marie SFHZ 75 297

Färja Signal
Gullmaj SFIV 60 297
Jupiter SFKL 60 397
Merkurius SLEK 60 297
NB 359      - 60 297
NB 360      - 60 297
NB 361      - 60 297
NB 362      - 60 297
Pluto SFDU 60 397
Venus SCEJ 60 397

Färja Signal
Bodilla SHZL 50 297
Castella SMJR 50 297
Frida SMJT 50 297
Kajsa-Stina SMKJ 50 297
NB 350      - 50 297
Nina SFIC 50 297
Veronica SFED 48 247

Färja Signal
Aurora SDZE 46 297
Fröja SFEV 42 147
Gulli SFIO 38 297
Svanhild SFIB 40 297
Vivi SFIA 40 197
Yxlan SBLO 46 297

Färja Signal
Braheborg SJFW 34 394
Fragancia SJFZ 36 247
Freja SJFV 36 247
Fredrika SDWU 30 197
Gerd SFEP 36 197
Hymer SFGJ 33 147
Kornelia SFKN 32 147
Linea SJEC 30 247
Maria SFLI 32 197
Tora SLKJ 36 197

Passagerarfartyg

Färja Signal
Bettan SFE 2434       - 12
Gnidde SFE 2452       - 12
Gulingen SFE 2451       - 12
Olsson SFE 2453       - 12
Pigge SFE 2450       - 12
Vaxholmen SFKY       - 80
Vintergatan svävare       - 12
Österlen SCZE       - 12

Färja Signal
Annie SFKV 12 98
Arnljot SEUR 8 48
Bolmia SEHN 8 98
Byälvan SFNA 4 25
Capella SMAB 5 157
Carolina af Arnö SFGA 10 59
Carolina Nord SEXG 6 50
Christina Brahe SJGH 14 200
Helena Elisabeth SFEH 1 59
Elvira SFMX 10 80
Karna II SIVM 8 100
Lina SFKT 10 80
Nordö III SIJE 12 98
Paulina SKAL 12 51
Sanna SMQT 14 122
Sedna SKHP 14 122
Theresia SMJV 13 70
Vinösund SFEU 12 122

Färja Signal
Aspö II SLEY 24 197
Aspö III SHIW 24 197
Ebba Brahe SMRY 22 297
Embla SIQN 24 98
Karin SMJQ 22 147
Karna SEHT 21 190
Leeflora SDZK 21 98
Linda SMQR 20 197
Maj SBXQ 21 197
Malin SFLT 21 147
Nora SMQV 20 120
Saga SIQM 18 98
Skidbladner SEUN 21 147
Svea SFEB 22 147
Ulrika SEGV 20 197

Trafikverket Färjerederiet, Box 51, 185 21 Vaxholm.  
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00. 
trafikverket.se/farjerederiet


