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Styrelseordförande har ordet
”Under det gångna året har vi tagit ett antal
viktiga strategiska beslut som gör att vi är
redo att möta framtida krav.”
– Jan Isaksson, styrelseordförande
i Trelleborgs Hamn ab

2013 var ett mellanår när det gäller volymtillväxten i marknaden

En viktig del för hamnen är att kunna ge våra kunder den bästa

men en viss uppgång kunde skönjas på höstkanten. Det är

tänkbara servicen i Trelleborgs Hamn, och här spelar givetvis vår

just sådana år som det är viktigt att planera och investera för

personal en nyckelroll. För att kunna bredda vårt tjänsteutbud

framtiden så att man kan möta marknadens krav när konjunk-

har styrelsen beslutat att hamnen ska kunna utföra skeppsmäk-

turen tar fart. Jag skulle vilja peka på några viktiga händelser för

leritjänster och rangering av järnvägsvagnar.

Trelleborgs Hamn under det gångna året:

Vår traditionella Hamnens dag blev ännu en gång en succé och

En mycket lyckad lobbyverksamhet i Europeiska Parlamentet i

det kom flera tusen trelleborgare ner till våra kajer och stude-

Bryssel och hos vår regering i Stockholm för att vi skulle komma

rade vår verksamhet och våra framtidsplaner. Aktiviteten utgör

med i eu ten-t Scandinavian-Mediterranean Corridor. Det ger

en viktig del av vår kommunikation med kommuninvånarna efter-

oss än större möjlighet att söka bidrag från eu till kommande

som hamnens verksamhet bevisligen har en stor påverkan på

miljöprojekt i hamnen men även för hamnens infrastruktur

hela staden.

projekt.

eu:s beslut att vi dels är en Core-hamn och dels är med i en

Färdigställandet av pirarmarna och muddringen av farleden. Att

av ten-t-korridorerna, ser jag som en kvittens på att Europa

staten, genom Trafikverket, helt finansierade farledsmuddringen

betraktar hamnen som en viktig knutpunkt. Trelleborgs kommun

ser jag som ett kvitto på att svenska staten ser Trelleborgs

har också i sitt planarbete verkligen anammat våra idéer om hur

Hamn som en viktig del av den nationella infrastrukturen.

vi vill utveckla hamnen. Här tycker jag att det råder mycket stort

Under året fattade styrelsen beslut att bygga färjeläge 10. Det
kommer dels att ge hamnen kapacitet att ta emot längre färjor,
men är också en viktig pusselbit för att förverkliga vår vision att

samförstånd. Däremot måste vi anstränga oss än mer för att vi
ska kunna ha samsyn när det gäller våra statliga myndigheter,
speciellt avseende infrastrukturen till och från hamnen.

flytta hamnen för att kunna bygga Sjöstaden så att Trelleborgs

Under det gångna året har vi tagit ett antal viktiga strategiska

stadskärna får en naturlig kontakt med vattnet.

beslut som gör att vi är redo att möta framtida krav, men vi

eu-projektet Cleanship avslutades under året. Det innebär inte
att vårt miljöarbete är avslutat. Projektet var en del av en rad
åtgärder som vi löpande arbetar med. Styrelsen har beslutat att
tillsammans med Trelleborgs kommun investera i en renings
anläggning för dagvatten och på det sättet rena, inte bara
hamnens, utan även en stor del av Trelleborgs stads dagvatten.

har givetvis också ett antal utmaningar där hamnbolaget inte
råder över besluten. Svaveldirektivet 2015 kommer att medföra
förändringar i sjötrafiken, byggandet av Fehmarn Belt-förbindelsen kan innebära ändringar av trafikströmmar, beslutet om hur
infarten till hamnen kommer att bli och sist men inte minst, hur
konjunkturen utvecklar sig.

För att det hela ska bli än mer miljövänligt, har styrelsen beslutat

Jag kan ändå se att bolaget tillsammans med dess personal,

att även investera i sex vindkraftverk som ska driva anläggnings-

ledning och ägare, är beredda att ta sig an våra gemensamma

pumparna. Beslut har också tagits och arbete påbörjats att

utmaningar.

förse färjelägena med landström för fartygen.
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VDs kommentarer
Från mitt arbetsrum har jag en fantastisk utsikt över hamnen

europaintresse för vår hamn. Bakom de goda vitsorden ligger dels

med majestätiska fartyg som rör sig i farleden och i vår nya

hårt arbete mot regering, eu-kommissionen, kunder, partners med

hamnbassäng. Varje dygn anlöper eller avgår fler än 30 RoRo-

flera, dels ett fokuserat och omfattande miljöarbete som syftar till

fartyg i Trelleborgs Hamn. Vi har också konventionella fartyg,

att få hamnen att till det yttersta visa nödvändig miljöhänsyn.

fiskebåtar, oljefartyg, styrenfartyg, lotsbåtar, bogserbåtar och
segelfartyg.
Ur RoRo-fartygen strömmar rader av långtradare på ramperna
och inom kajområdet, med last som har avgångsdestinationer i
när och fjärran. Likaså fylls fartygen med fordon på väg söderut.
Den export och import som går via Trelleborgs Hamn är viktig för
Sverige.

Under året har vi även anordnat andra aktiviteter, exempelvis
olika konferenser, föredrag och Hamnens dag samt medverkat
under politikerveckan i Almedalen.
Hamnområdet befinner sig i ett massivt förändringsarbete där
olika projekt avlöser varandra. Ett av dessa projekt kommer
hösten 2014 att mynna ut i ett nytt färjeläge och en intermodal
terminal på de muddringsmassor som tagits upp ur hamnbas-

Under en stor del av året har vi även många personbilar, husbilar

säng och farled. Under 2013 inleddes även arbetet med tre sedi

och husvagnar med passagerare som kommer för att uppleva

menteringsbassänger som ska rena en stor del av Trelleborgs

Sverige eller ge sig ut på äventyr i Europa. Under 2013 ökade

stads dagvatten. Detta arbete kommer att slutföras under 2014.

denna trafik markant. Det kunde ibland medföra en stunds
väntan, då vi passade på att uppmuntra de yngsta passagerarna
med pennor och ritblock.

Planer för hur hamnen ska hantera kommande nödvändiga
förändringar finns och det gäller såväl verksamheten som hamnfastigheternas geografiska lägen. De steg vi tog 2010 med vår

Hamntrafiken känns så vardaglig att man inte alltid ser den, men

Vision 2010–2015 har fått saker att ske och att stå i händelser-

likväl pågår detta imponerande förlopp 24 timmar om dygnet,

nas centrum känns mycket stimulerande.

365 dagar om året.

Det ekonomiska resultatet under året är över budget. Vi ser

Året har utöver det dagliga arbetet varit fullt av aktiviteter som

fram emot att under 2014 fortsätta utveckla vår hamn och att

sysselsatt hamnens duktiga medarbetare. Vi hade två minister

den intermodala trafiken väljer att gå till Trelleborg, vilket i så fall

besök varav det ena i samband med att infrastrukturministern

kommer att innebära en ökning av volymer och bidra till ett gott

invigde den nya hamnen, där de tre kilometer långa, nya våg

ekonomiskt resultat.

brytarna och muddringen av hamnbassängen färdigställts med
mycket gott resultat. Det andra ministerbesöket var vid vår
traditionella Transportkonferens då vi hade glädjen att ta emot
Sveriges handelsminister som invigningstalare.

Jag och mina medarbetare önskar god läsning av årsredovisningen, som innehåller några av alla de händelser som präglat
2013 på olika sätt. Vi vill även påpeka att vi är glada och tacksamma för alla positiva reaktioner som vi har fått från Trelle-

Även politiskt ansvarige från eu:s generaldirektorat för trans-

borgs invånare på Hamnens dag, vid studiebesök, i samband

porter inom eu, talade om hamnens positiva renommé i Europa

med våra föredrag med mera. Vår hamn är öppen för alla som

på vår Transportkonferens. Det visar att det finns ett riks- och

vill diskutera hamnens situation – idag och imorgon.

”Under 2013 ökade
passagerartrafiken markant.”
– Tommy Halén, vd i Trelleborgs Hamn ab
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2013 – ett händelserikt år
Volymer

Ägare

Volymerna under 2013 har följt den ekonomiska utveckling

Hamnen har haft en nära dialog med ägarna och de kommunala

som finns i Europa. Den totala godsvolymen för 2013 slutade

förvaltningar som har verksamhet som berör hamnen.

på 10 miljoner ton vilket var 8 procent lägre än för 2012. Detta
beror på att under 2012 inkluderades den sten som togs in för
att bygga vågbrytarna.
Bussturer
För att öppna upp hamnen vid fler tillfällen än bara vid Hamnens
dag och kunna visa utvecklingen som skett med vågbrytare,

Möte med ksau har skett två gånger under året och det har
varit flera möten med lekmannarevisorerna.
Säkerhet
Säkerhet är viktigt och hamnen följer de regler som finns i ispskoden sedan 1 juli 2004.

muddring, elanslutningar med mera samt att svara på frågor,

Hamnen har en egen säkerhetsansvarig som ansvarar för

startade vi guidade bussturer inom hamnområdet.

trafiken i hamnen avseende fartyg, personbilar, lastbilar och

De personer som vill följa med på en busstur, kan anmäla sig till
hamnkontoret.
Första bussturen gick den 26 februari och under året har det
varit 55 turer och 1 385 personer har deltagit.
Föredrag
Under året har ett flertal föredrag om hamnen och dess utveckling hållits i hamnen, på Hamngatan 9 samt på olika platser i till
exempel Stockholm, Visby, Helsingfors, Frankfurt, Köpenhamn,
Szczecin, Kaliningrad, Riga och i Bryssel.
Årsstämma

passagerare som passerar in och ut ur hamnen. Till hjälp finns
en avdelning – Trelleborg Port Control – som har personal på
plats 24 timmar/dygn, sju dagar i veckan.
Samövningar görs med tull, polis, kustbevakning samt andra
myndighetsutövare. En stor övning hölls i slutet av maj där
räddningstjänsten, polisen, Trafikverket och Green Cargo deltog.
Syftet med övningen var att träna krisberedskap på bangården.
Transportkonferensen
Den 13 november arrangerade Trelleborgs Hamn en internationell transportkonferens under temat ”Trade Requires Efficient
Transport Solutions – Core Ports and Corridors”.

På årsstämman som var öppen för allmänheten, gavs informa-

Det var cirka 160 deltagare från flera länder och huvudtalare var

tion, dels om året som gått och dels om framtida projekt.

Sveriges handelsminister Ewa Björling samt eu:s ansvarige för
ten-t korridorer Philippe Chantraine.
Mer information om konferensen finns på sidan 32 i årsredovisningen.
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Catharina Elmsäter-Svärd
.
lägger den sista stenen..

...för vågbrytarna i hamnen.

Invigning av vågbrytarna

Nominering till miljöpriser

Infrastrukturminister – Catharina Elmsäter-Svärd – var med och

Trelleborgs Hamn var nominerad till Pegasuspriset som delas

lade den första stenen för vågbrytarna i hamnen 22 juni 2011.

ut i Almedalen av Transportgruppen åt det företag som arbetat

Det var glädjande att ministern kom tillbaka den 26 april 2013

aktivt och målmedvetet med att minska miljöpåverkan i sin

och lade den sista stenen samtidigt som hon invigde den nya

verksamhet.

hamnen.

Det blev ingen förstaplats men det visades tydligt att hamnens

Evenemanget var öppet för alla och Jonab Anläggnings ab

miljöarbete burit frukt och även att man deltar aktivt inom trans-

– som byggt vågbrytarna och varit ansvariga för muddringen –

portnäringens högaktuella fråga om vad som görs för att bidra

bjöd på korv medan hamnen bjöd på snittar.

till en hållbar utveckling.

Hamnens dag
Den 24 augusti ordnade vi Hamnens dag där allmänheten fick
komma in i hamnen och ta del av information om vad som
händer i hamnen.
Besökarna kunde delta i tävlingar, guidas i hamnen med buss
och båt. Information gavs av hamnen och flera av dess partners
och alla bjöds på korv, sillmacka, glass och godis. Sjöräddningssällskapet hade som vanligt en livräddningsövning.

Ännu en nominering på det lokala planet stärkte bolaget då en
nominering skett till Trelleborgs kommuns Trelleborgsgalan 2013
som under festliga former delar ut pris till bland annat de som
utmärkt sig mest inom miljö- och landsbygdsutveckling.
Hamnen var även nominerad till European Sea Ports Organisation espo Award som i år delades ut för femte året i rad. Priset
inrättades för att främja innovativa projekt av hamnmyndigheter
som förbättrar den samhälleliga integrationen av hamnar, med
staden eller samhället där de är belägna. På detta sätt vill man

Hamnens dag är ett uppskattat evenemang och 3 000–4 000

stimulera en hållbar utveckling av de europeiska hamnarna och

personer kom och besökte hamnen denna soliga lördag.

deras städer.

Webapplikation – www.g4nc.eu
I samband med Transportkonferensen presenterade hamnen
en webapplikation som ska underlätta att få information om de
transportkorridorer som går via Trelleborgs Hamn.
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Trelleborg

EU-samarbete

Core Port – Strategiska hamnar och korridorer

Hamnen har goda relationer med olika representanter för eu

Trelleborgs Hamn har ett gynnsamt geografiskt läge, detta har

och har haft möten vid flera tillfällen under året för att informera

bland annat uppmärksammats av eu som under hösten lade

om hamnen och dess utveckling samt diskutera olika projekt.

fram ett förslag i sin revidering av det Transeuropeiska nätverket
för transporter (ten-t) om att Trelleborgs Hamn ska vara en av

Nytt EU-projekt Swiftly Green
Under 2013 har eu godkänt ett projekt som heter Swiftly Green
där Trelleborgs Hamn tillsammans med 13 andra partners från
sex länder, från Finland i norr till Italien i söder, är med. I detta

83 europeiska hamnar som ingår i Core Network.
För att förenkla implementeringen av Core Network ska man
utveckla nio transportkorridorer i Europa.

projekt kommer en ”grön” transportkorridor att utvecklas och

Trelleborgs Hamn är en av fem hamnar i Sverige som blivit ut-

syftar till att skapa förutsättningar – en verktygslåda med rikt

valda till Core-hamn och hamnen är även med i en korridor som

linjer och exempel – för hållbara transporter och gröna logistik

heter Scandinavian – Mediterranean Corridor som går från Fin-

lösningar i en av de nio särskilt utpekade transportkorridorer

land i norr och via Trelleborg vidare ner genom Europa till Italien.

tvärs igenom Europa som ska utvecklas de kommande åren.
Bidrag och pågående EU-projekt
I ten-t-projektet mos Green Bridge får vi bidrag för utvecklingen
av hamnen och i Green efforts-projektet har vi kartlagt våra
processer i syfte att reducera energiförbrukningen och på så
sätt minska co2-utsläppen. Projektet med vindkraft för att driva
pumpstationen till det nya dagvattenreningssystemet finansieras
med 60 procent av Energimyndigheten. Cleanship-projektet,
som vi var leadpartner i, avslutades under hösten. I projektet
tog vi tillsammans med våra partners fram rekommendationer,
standardiseringar och resultat från tester och pilotanläggningar
som ska kunna användas för att förbättra miljön i Östersjön,
hamnarna och hamnstäderna. Under 2012 installerade Trelle-

Att vara utpekad som Core-hamn samt att vara med i en korridor är mycket viktigt för hamnens och stadens framtida utveckling. Hamnen kommer dels att vara en viktig hub i utvecklingen
av korridorerna och dels kunna delta i koordinerade projekt med
möjlighet till finansieringsstöd. Hamnarna i Travemünde, Rostock
och Swinoujscie är också utsedda som Core-hamnar och de
finns även med i olika strategiska korridorer.
Riksintresse
I oktober kom Trafikverkets rapport där man förtydligar riks
intresset i Trelleborgs Hamn, med anledning av beslutet från
2010 om farleden där anslutningar till Trelleborg och dess hamn
är av riksintresse rörande kommunikation.

borgs Hamn anläggningar för spillvattenmottagning från fartygen
i de lägen som tidigare saknade sådana. Projektet slutrapporterades under 2013 till nib (Nordiska Investerings Banken) som
finansierat projektet med 50 procent 2013.
7
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Almedalen

Inseglingsfyren

Hamnen deltog tillsammans med Trelleborgs kommun i Alme

Kassunfyren som 1930 ersatte fyrskeppet Trälleborgsredd har

dalen där två olika seminarier hölls den 2 juli.

bytt ägare. Fyren har köpts av Trelleborgs Hamn för en krona.

Ett seminarium arrangerades tillsammans med Sveriges Hamnar

Fyren som står precis i kanten av inseglingsrännan, sträcker sig

där hamndirektörerna från Göteborg, Malmö, Stockholm och

än idag 14,5 meter över medelvattenytan. Den har idag ingen

Luleå deltog i en debatt med representanter från regeringen för

funktion eftersom leden är uppmärkt på annat sätt.

att diskutera skyldigheter och rättigheter för en Core-hamn.

Sedan en tid tillbaka har Sjöfartsverket, som ansvarat för fyr

Det andra seminariet anordnades i samarbete med Sveriges

hållningen, gått ut med att de velat bli av med den. Och nu är

Transportindustriförbund och behandlade frågan om vilken trans-

affären i hamn, ny ägare är Trelleborgs Hamn.

portstrategi som Sverige har. Även här deltog representanter
från regeringen.

Fyren är välkänd i Trelleborg och dessutom k-märkt, den får
alltså inte förstöras eller flyttas. Den kommer alltid att stå kvar

Båda seminarierna har vitsordats från flera håll då frågeställning-

men nu bara med lite ledbelysning som kommer att riktas neråt

arna är viktiga för svensk export och import.

fasaden för att inte blända sjöfarare så att deras mörkerseende
störs.
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Hamnen anpassas för framtiden
Under 2013 har hamnen fortsatt med sin utveckling som följer

Ett stort projekt som delvis görs i samarbete med kommunen

den vision som skissades för flera år sedan.

är att ta hand om en del av kommunens dagvatten (100 hektar)

Visionen kan sammanfattas med att hamnen successivt kommer att flyttas ut i sydostlig riktning och den västliga delen av
hamnen ska utvecklas till Sjöstaden.
Mycket arbete återstår men framförallt måste viktiga beslut tas
av kommunfullmäktige för att visionen ska kunna slutföras.
Under 2013 har hamnen slutfört eller påbörjat följande projekt:

vilket ska gå ihop med hamnens dagvattensystem. Dagvattnet
kommer att renas i tre olika sedimenteringsbassänger. Bassängerna kommer att vara klara i början av 2014 och ska rena
dagvattnet innan det släpps ut i hamnbassängen.
Detta nya system gör att dels östra stranden blir renare, att det
dagvatten som kommer ut i Östersjön är renare än tidigare samt
att det minskar risken för översvämningar som tidigare varit ett
problem för Trelleborg.

Rangering av järnvägsvagnar
Den 1 januari 2013 startade hamnen, i samarbete med Väte

Vindkraft

Consulting ab, rangering av järnvägsvagnar i Trelleborgs Hamn.

Under 2013 har hamnen ansökt om och fått bygglov för att

Skälet till att hamnen valde att ta upp konkurrens med Green
Cargo var att dessa hade ett högt pris för sin rangering vilket riskerade att påverka utvecklingen av järnvägstrafik via Trelleborg.
Under året har Trelleborgs Hamn skrivit avtal med tx Logistik,
db Schenker samt Veolia.
Skeppsmäkleri
Hamnen har i samarbete med Ystad Terminal ab blivit involverade i att Hochtief ag ska bygga den tyska etappen av Baltic II
vid Kriegers flak och valt Trelleborgs Hamn som hub för att byta
besättning, hantera reservdelar, proviant med mera. Projektet
startade i augusti 2013.
Vågbrytare
2012 startades arbetet med att bygga vågbrytare. 600 000 ton
sten har fraktats från Halmstad och två vågbrytare har byggts,
varav den ostliga är två kilometer lång och den västliga en
kilometer lång.
Arbetet blev klart före sommaren 2013.

upprätta sex mindre vindkraftverk i samarbete med Trelleborgsföretaget fmt.
Den primära uppgiften för vindkraftverken är att driva pumpstationen för det nya dagvattenreningssystemet. Hamnen har
sökt bidrag för investeringen hos Energimyndigheten. Ansökan
har beviljats med motsvarande 60 procent av kostnaderna i
ekonomiskt stöd.
Elanslutning
Fartygen har möjlighet att ansluta sig till den elanslutning som
hamnen har investerat i under 2012 och 2013 enligt miljödomen.
Spillvatten
Som ett led i arbetet att minska övergödningen av Östersjön,
har mottagningsanordningar för fartygens spillvatten installerats
i Trelleborgs Hamn. Målet är att verka för att samtliga färjor ska
lämna sitt spillvatten i hamn. Hälften kommer att börja med
detta 2015 och samtliga 2020.
Färjeläge 10
Flera företag lade anbud på att få bygga färjeläge 10, iordning-

Muddring

ställa viss del av uppsamlingsområdet och att bygga en ny

Totalt har cirka 1,2 miljoner m3 muddermassor tagits upp och

kombiterminal.

använts för att bygga ut marken söder om järnvägsspåren. Den
nya marken kommer att användas för att bygga en kombiterminal samt vara uppställningsplats för de enheter som ska åka
med färjorna. Inseglingsrännan är muddrad till 150 meters bredd
och 9,4 meters djup. Inre hamnen är muddrad till 7,4–9 meter.

Skanska var det företag som tog hem affären och byggena ska
vara klara till oktober 2014. Det nya färjeläget kommer att kunna
ta emot fartyg som har en längd på upp till 240 meter.
eu finansierar en viss del av utbyggnaden (cirka 70 miljoner
kronor) via det eu-projekt som hamnen är med i vid namn

Dagvattenrening

Green Bridge.

Dagvattenreningen för de brunnar som finns i hamnens uppställningsområden har slutförts.

9
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Trelleborgs Hamn ab

Farledsmuddringen finansierades i sin helhet av Sjöfartsverket

(org.nr 556008-2413) avger härmed följande årsredovisning för

vilket var första gången en hamn i Sverige fått detta bidrag

räkenskapsåret januari – december 2013.

till 100%. Farledsmuddringen gjordes för att följa regler och
myndighetskrav som finns. Projektet kommer sluta på strax

Ägarförhållanden

över 200 mkr exklusive bidrag från eu. Muddringsmassorna har

Trelleborgs Hamn AB ägs sedan 2005-01-05 i sin helhet av

använts till utfyllnad av ny mark där det under 2013 påbörjats

Trelleborgs kommun.

anläggning av ny kombiterminal.

Ägardirektiv
Trelleborgs kommuns ägardirektiv till Trelleborgs Hamn ab är:
”Bolaget ska genom tillhandahållande och utveckling av rationella hamn- och logistiktjänster vara en av Sveriges ledande
hamnar för godshantering och fortsätta att skapa goda förutsättningar för aktörerna inom färjetrafiken. För att bibehålla och
stärka sin position ska målsättningen vara att utveckla hamnen
till en av Skandinaviens effektivaste hamnar”.
Affärsidé
Trelleborgs Hamn ab skall erbjuda sina kunder – direkta såväl
som indirekta – en effektiv och rationell gods- och terminal-

Anläggning av ny kombiterminal ingår i entreprenaden av kaj 10.
Denna påbörjades efter sommaren och projektet upphandlades
av Skanska Sverige ab. Muddring till kaj 10 hade tidigare gjorts
av Jonab som en tilläggsbeställning. Muddermassorna fyller
efter hand ut det nya markområdet. Arbetet med kaj 10 och
kombiterminalen ska vara klart före årsskiftet 2014 då bidrag
från eu sökts till detta. Ansökan går under namnet Green Bridge
och görs tillsammans med hamnarna i Rostock, Travemünde och
rederiet tt-Line. Syftet med projektet är att nå mindre utsläpp
och därmed miljöpåverkan för hamnen och dess kunder samt
kommuninvånarna. Det är även ett led i att flytta hamnen söder
ut från staden.

hantering. Trelleborgs Hamn skall härigenom vara en av svensk

Projektet Green efforts med målsättningen att reducera

industris viktigaste länkar till och från Europamarknaderna.

energiförbrukningen och fokus på co2-utsläpp fortsätter enligt
plan. 215 tkr har erhållits i bidrag under 2013 som täcker en del

Verksamhet

av lönekostnaderna som uppstått i samband med arbetet som

Trelleborgs Hamn ab bedriver hamn- och terminalverksamhet i

gjorts gällande energibesparing.

Trelleborgs Hamn. Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största
RoRo-hamn och andra största hamn i Sverige avseende godsvolymer.
Bolaget äger sedan 2005 hamnanläggningen med tillhörande
fastigheter. Detta innebär att bolaget förutom löpande drift och
underhåll också ansvarar för utveckling av och investeringar i
hamnen.

Cleanship-projektet avslutades i slutet av 2013 där resultatet
blev en slutrapport med rekommendationer och slutsatser för
att få en miljövänligare Östersjö. Bidrag har under 2013 ut
betalats med 1 395 tkr.
I augusti öppnades portarna för ”Hamnens dag” för fjärde
året i följd. Succén med rundturer i båt inom hamnbassängen
och bussturer följdes upp även detta år. Polisen, Tullverket

Bolagets verksamhet är uppdelad i tre områden; hamn, hante-

och Räddningstjänsten deltog även i år med aktiviteter liksom

ring och fastighetsförvaltning.

Stena Line, tt-Line m fl. Hamnpersonal visade upp hantering

Vid utgången av 2013 hade Trelleborgs Hamn fem färjeförbindelser, en till Sassnitz, två till Rostock, en till Travemünde samt en
till Swinoujscie. Totalt 13 RoPax-fartyg upprätthåller trafiken på

av trailers, hur dessa lyfts av och på järnvägsvagnar för vidare
transport. Hamnens infotält var också välbesökt och ännu en
lyckad Hamnens dag var till ända.

linjerna. I övrigt tillhandahåller hamnen skeppsmäkleri, rangering,

Till årets internationella transportkonferens hade drygt 150

hantering av spannmål, gödning, olja, styrén samt lagerhållning i

deltagare anmält sig och temat för året var effektiva transport-

egen terminal.

lösningar.

Väsentliga händelser
Utbyggnaden av vågbrytare som startade under 2011 har under

Rangeringen av järnvägsvagnar kom igång i januari 2013, en
verksamhet som vi driver tillsammans med Väte Consulting ab.

2013 avslutats och slutbesiktigats. Det användes totalt 600 000

Trelleborgs Hamn har i slutet av 2013 startat skeppsmäkleri

ton sten för utbyggnad av pirarmar och en miljon kubik har

som nytt verksamhetsområde.

muddrats inom hamnen samt i farleden.
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Trafikutveckling och godsvolymer

Under räkenskapsåret har pågående investeringar som pirarmar

Godstrafiken via Trelleborgs Hamn uppgick 2013 till 10,0 miljoner

och pirhuvud, inseglingsränna, spillvattenmottagning och el

ton gods, jämfört med 10,8 miljoner ton 2012.

anslutning färdigställts och aktiverats.

Under 2013 passerade 618 000 lastbilsenheter (+1,0%) med

Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick på balans

9,0 miljoner ton export och importgods (-1,0%) samt 27 000 järn-

dagen till 937 380 tkr (817 722 tkr). Bolagets immateriella anlägg-

vägsvagnar (-23,6%) med 772 000 ton gods (-24,4%) Trelleborgs

ningstillgångar uppgick på balansdagen till 32 567 tkr (34 199 tkr).

Hamn. I Nyhamnen hanterades 131 000 ton konventionellt gods
(-78,9%). I volymen 2012 ingår lossning av sten med 458 000 ton.

Risker

Exkluderat stenen sjönk det konventionella godset med 19,0%.

Omsättningen i hamn- och hanteringsverksamheten p
 åverkas av

Kombitrafiken uppgick under året till 16 000 enheter (-41,6%).

konjunktursvängningar då bolaget har ett fåtal kunder som står

Passagerartrafiken, i form av passagerare i personbilar, bussar,
husvagnar, tåg och gångpassagerare, uppgick under 2013 till
1,6 miljoner passagerare (+5,2%).

för huvuddelen av omsättningen. För att reducera konjunktur
känslighet har bolaget konstruerat avtal med fasta och rörliga
volymbaserade delar. Antal enheter är grunden till omsättningen. Nettoomsättningen 2013 ökade med 3,6% då volym

Verksamheten i logistikcentrat har under 2013 hanterat 66 000

erna generellt gick upp hela andra halvåret. Kundtapp inom

ton, vilket är en nedgång med 0,4% jämfört med föregående år

kombihanteringen påverkade negativt för helåret där volymerna

då hanteringen uppgick till 67 000 ton.

minskade med 41,6%. Hantering med löstrailers ökade med
1,5%. Logistikcentrat hanterade 2013 0,4% mindre gods. Denna

Ekonomiskt utfall

avdelning utgjorde ca 5,0% av bolagets totala omsättning.

Nettoomsättningen för 2013 uppgick till 198 886 tkr, en ökning

Skeppsmäkleriet har bidragit till att denna andel ökat från fjol

med 7 001 tkr eller 3,6% jämfört med föregående år. Rörelsens

årets ca 4,0%. Fördelen med att ha ett skeppsmäkleri på orten

totala intäkter uppgick till totalt 241 571 tkr. I denna ingår vidare-

är att det minskar risken att konkurrenter flyttar hanteringen från

fakturering av muddring i farleden till Sjöfartsverket med 39 705 tkr.

handelskajen till annan hamn närmre sina egna kontor.

Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar men exklusive far

Bolaget har lån som på balansdagen uppgår till 756 206 tkr

ledsmuddring uppgick till 166 402 tkr, en ökning med 8 431 tkr

(673 894 tkr). Nya lån har lyfts om 125 mkr till utbyggnaden av

eller +5,1% jämfört med föregående år. Största delen av ökning

nya vågbrytare och till kaj 10 enligt ”Vision 2010/2015”. Genom-

en är kopplat till skeppsmäkleriet samt rangeringen.

snittlig kapitalbindning för lånen är 7,46 år medan räntebindning-

Rörelseresultatet uppgick till 35 481 tkr (39 542 tkr). Resultatet
efter finansiella poster uppgick till 11 325 tkr (17 434 tkr) och
årets resultat till 177 tkr (87 tkr).

en uppgår till 6,60 år. Räntebindningen har minskat då löptiden
på ränteswapar, som används för säkring mot räntesvängningar,
har kortare löptid kvar jämfört med fjolåret. Nya räntesäkringar
har inte ingåtts under 2013.

Fordran på koncernkontot var vid årsskiftet 20 107 tkr vilket är
6 128 tkr lägre än vid föregående årsskifte. Utbyggnaden av

Personal

hamnen enligt ”Vision 2005” har bolaget finansierat genom lån i

Antalet tillsvidareanställda i bolaget uppgick vid årets utgång till

Europeiska Investeringsbanken. Lånet uppgår på balansdagen

101 (103), varav 7 (6) kvinnor. Medelantalet anställda uppgick

till 368 miljoner kronor (397 miljoner kronor). För att finansiera

under året till 117 (120). Personalomsättning har under året

köpet av hamnanläggningen 2005 beviljades bolaget ett lån

minskat till 4% (7%). Sjukfrånvaron uppgick till 3,18% vilket är en

av Trelleborgs kommun som på balansdagen uppgår till 93 539

ökning jämfört med föregående år då sjukfrånvaron uppgick till

tkr (107 228 tkr). Utbyggnad av nya vågbrytare enligt ”Vision

3,06%. De anställdas medelålder uppgick vid utgången av 2013

2010/2015” har finansierats genom lån hos Kommuninvest och

till 49 år (48 år).

seb. Lånen uppgår på balansdagen till 295 mkr (170 mkr).
De totala investeringarna uppgick under 2013 till 157 114 tkr
(185 183 tkr). Av investeringarna uppgick inköp av maskiner
och inventarier till 6 553 tkr (798 tkr) och nedlagda kostnader i
pågående investeringar till 150 561 tkr (180 351 tkr). Pågående
investeringar avser framförallt kostnader för kaj 10, muddring,
dagvattenrening och elmottagningsstation.
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14001:2004.

T R E L L E B O R G S H A M N 2 013

|

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

GODSTON 2001–2013

14 000 000
12 000 000

Järnvägsgods

10 000 000

Lastbilsgods

8 000 000
6 000 000

Konventionellt gods

4 000 000

Totalt antal i ton

2 000 000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

NYCKELTAL

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

198 886

191 885

202 851

198 231

189 966

196 255

179 579

Rörelseresultat (tkr)

35 481

39 542

40 258

36 263

30 614

44 247

39 712

Resultat efter finansiella poster (tkr)

11 325

17 434

20 498

20 228

11 540

20 438

24 606

Årets resultat (tkr)

177

87

1 295

1 808

2 523

1 735

1 246

Vinstmarginal (%)

5,7

9,1

10,1

10,2

6,1

10,4

13,7

Avkastning på totalt kapital (%)

3,7

4,8

5,3

4,7

4,0

6,1

6,4

Avkastning på eget kapital (%)

7,3

12,5

16,3

18,0

11,0

21,9

31,8

Soliditet (%)

16,2

16,2

17,5

15,5

13,7

13,0

11,2

Kassalikviditet (%)

47,1

62,1

75,8

68,6

73,8

138,6

350,4

157 114

185 183

34 517

29 178

62 156

159 444

94 400

1 700

1 599

1 649

1 625

1 570

1 583

1 575

117

120

123

122

121

124

114

Nettoomsättning (tkr)

Investeringar (tkr)
Omsättning per anställd (tkr)
Medeltal anställda

Definitioner
vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.
avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning.
avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
justerat eget kapital: Eget kapital inklusive 78,0% av obeskattade reserver, 73,7% 2009–2012, 72% t o m 2008.
soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
kassalikviditet: Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.

NETTOOMSÄTTNING, 2013

RÖRELSENS KOSTNADER, 2013

Personalkostnader 42%
Hamn 56%

Driftkostnader 30%

Hantering 36%

Avskrivningar 23%
R E PA R ATI O N O C H U N D E R HÅ L L

Fastigheter 8%

Hamnanläggning 4%
R E PA R ATI O N O C H U N D E R HÅ L L

Fastigheter 1%
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Hamnen är även certifierad enligt isps-koden (International

Rangeringen fortsätter att utvecklas med förhoppning om nya

Ship & Port Facilities Security Code) sedan 2004. Denna omfattar

kunder samt ökning hos de befintliga.

ett internationellt regelverk för hamn- och sjöfartsskydd.
Miljö
VERKSAMHETSTILLSTÅND

Trelleborgs Hamn ab bedriver verksamhet som är tillståndspliktig
enligt miljöbalken. Tillståndsplikten avser bolagets hamnverksamhet som medger fartygstrafik med en bruttodräktighet
överstigande 1 350 gt (gross tonnage). Gällande verksamhets

Skeppsmäkleriet kommer fortsätta utvecklas och bidra positivt
till omsättning och resultat.
Utbyggnad av kaj 10 inom hamnbassängen påbörjades under
2013 och kommer fortgå till slutet av 2014 då den planeras
att vara avslutad. Utbyggnaden ligger i Green Bridge-projektet
som sträcker sig t o m 31/12 2014. Entreprenaden tillföll, efter
upphandling, Skanska Sverige ab. Den fortsatta utbyggnaden är

tillstånd erhölls 2010.

viktig för att hamnen även i framtiden skall behålla sina kunder,

Det ställs omfattande miljökrav på verksamheten via lagar och

kunna utveckla en miljösmart hamn enligt gällande ägardirektiv.

förordningar och då i första hand i miljöbalken med tillhörande
regelverk. Tillsynsmyndighet för den tillståndspliktiga delen av
verksamheten är länsstyrelsen. Vad gäller miljöpåverkan som
avser hälsoaspekter är det Trelleborgs kommun via Miljöförvaltningen som utövar tillsyn.

möta marknadens krav, uppfylla de säkerhetskrav som finns och

Trelleborgs Hamn ab fortsätter aktivt att ansöka om nya projekt
2014. Ambitionen är att få bidrag till merparten av investeringar
som sker i hamnen. Befintliga projekt fortgår och följer satta
planer.
Hamnens målsättning om att etablera tågpendlar till och från

MILJÖPÅVERKAN

hamnen fortsätter där nya kunder tillkommit i början av 2014.

Miljöpåverkan relaterad till hamnens verksamhet avser främst
utsläpp till luft och vatten samt buller.

Förslag till vinstdisposition

För att klara miljöåtaganden gentemot omvärlden såväl i ett

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):

globalt som lokalt perspektiv har hamnen hjälp av ett miljöledningssystem. I det dagliga arbetet är det rutinerna i detta som
styr och hjälper hamnens medarbetare att på ett effektivt sätt

Balanserad vinst

Under året genomfördes omcertifiering av miljöledningssystemet
och nytt certifikat för ytterligare tre år utfärdades av dnv Certification i december 2013.

177 151

Årets vinst

19 805 386

genomföra Trelleborgs Hamns miljöprogram för att förbättra
miljöprestandan och uppnå hamnens miljömål.

19 628 235

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att (kr):
109 680

Utdelas
Överföres till ny räkning

19 695 706
19 805 386

Miljöinvesteringar
Under 2013 investerade Trelleborgs Hamn ca 19 miljoner kronor i
utrustning och anläggningar som är direkt kopplade till förbättrad miljöprestanda. Närmare beskrivning av vilka områden och
åtgärder detta omfattar finns under Miljöprogrammet i nyckeltal.
Framtid
I budgeten för 2014 räknar vi med att våra volymer kommer att

Utdelningen kommer att utbetalas efter årsstämman i april.
Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen
Bolagets soliditet efter utdelning uppgår till 16,2%. Soliditeten är
mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med
lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna
upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

öka med ca 2,5%. 2013 började med mindre nedgångar men

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej

återhämtade sig successivt under främst andra halvåret. Början

hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång

av 2014 har startat med starkt återhämtning inom kombiverk-

sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar.

samheten då nya kunder tillkommit. Då dessa arbetsuppgifter
är personalintensiva kommer viss återanställning att ske. Detta
påverkar även övrig hantering positivt och förväntningarna är
därav högre.
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Resultaträkning
Belopp tkr

Not

2013

2012

Nettoomsättning

1

198 886

191 885

Övriga rörelseintäkter

2

42 685

5 628

241 571

197 513

Rörelsens intäkter

Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

3, 4

-58 811

-54 652

Personalkostnader

5, 6

-69 375

-68 353

7–12

-38 216

-34 966

14

-39 688

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella
och materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

-206 090

-157 971

35 481

39 542

390

382

-24 546

-22 490

Resultat efter finansiella poster

11 325

17 434

Skillnad mellan bokförd avskrivning
och avskrivning enligt plan

-10 900

-17 230

-248

-117

177

87

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning
Belopp tkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

Medfinansierade markanläggningar

7

3 470

3 644

Medfinansierade tekniska anläggningar

8

29 097

30 555

9

154 898

164 457

Markanläggningar

10

247 594

157 883

Tekniska anläggningar

11

261 703

275 264

Maskiner och inventarier

12

29 402

20 012

Pågående nyanläggningar

13

243 783

200 106

421

315

970 368

852 236

15 795

17 948

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Finansiella anläggningstillgångar
Kapitalförsäkring
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kundfordringar kommunen

18

Skattefordringar

3 457

3 751

Övriga fordringar

6 595

4 100

15

4 801

1 725

16

20 107

26 235

409

36

51 182

53 795

1 021 550

906 031

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Underkonto kommunen
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Belopp tkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

2 400

2 400

480

480

19 628

19 626

177

87

22 685

22 593

176 212

165 312

523

392

79 850

93 539

633 667

537 667

713 517

631 206

Skuld till kreditinstitut

29 000

29 000

Leverantörsskulder

40 823

17 135

Skuld till kommunen

15 498

16 070

1 139

2 076

22 153

22 247

108 613

86 528

1 021 550

906 031

18 657

8 152

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

17

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 24 000 st aktier
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets vinst
Summa eget kapital
Obeskattade reserver

18

Avsättning pensioner
Skuld till kommunen
Skuld till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

19

Kortfristiga skulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Poster inom linjen
Ansvarsförbindelser

21

17
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Kassaflödesanalys
Belopp tkr

2013

2012

Rörelseresultat

35 481

39 542

Avskrivningar

38 216

29 861

90

-1 867

390

382

Erlagd ränta

-24 546

-22 490

Betald skatt

-3 374

-3 374

46 257

42 054

232

7 304

Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder

22 085

7 596

Kassaflöde från den löpande verksamheten

68 574

56 954

-157 220

-169 179

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

665

1 867

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-156 555

-167 312

82 311

119 645

-85

-2 000

82 226

117 645

ÅRETS KASSAFLÖDE

-5 755

7 287

Likvida medel vid årets början inkl koncernkonto

26 271

18 984

Likvida medel vid årets slut inkl koncernkonto

20 516

26 271

Förändring likvida medel

-5 755

7 287

Löpande verksamhet

Övriga poster som ej ingår i kassaflödet
Erhållen ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital:
Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga fordringar

Investeringsverksamhet
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar
(inkl erhållna bidrag)

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar

Upplysningar till enskilda poster

Ägarförhållanden
Trelleborgs Hamn ab ägs sedan 2005-01-05 till 100% av Trelleborgs kommun med
org nr 212000-1199.

Belopp tkr

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Intäktsredovisning
Intäkterna redovisas när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Detta innebär
att intäkter för sålda varor och utförda tjänster bokförs som intäkt i samma period
som varan respektive tjänsten är levererad respektive utförd. Ränteintäkter redovisas
i takt med att de intjänas.
Inkomstskatt
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt samt uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära
skillnader. En temporär skillnad finns när bokfört värde på en tillgång eller skuld skiljer
sig från det skattemässiga värdet. För tillfället finns inga väsentliga skillnader.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har redovisats till anskaffningsvärde med avdrag för planenlig
avskrivning baserad på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet utan kostnadsförs löpande.
Bolaget beviljades under 2012 bidrag till utbyggnad av nya vågbrytare och muddring
avseende tt-Lines trafik mellan Trelleborg och Tyskland i ett så kallat ”Motorway
of the Sea” projekt med namnet ”Green Bridge”. Bidrag kommer att utbetalas för
nedlagda kostnader mellan 2011–2014. 2012 utbetaldes 8 152 tkr och 2013 8 505 tkr.
Totalt 16 657 tkr. Bidragen har minskat pågående arbete fördelat på elanslutning samt
vågbrytarentreprenaden. 2013 mottogs även 2 mkr för utbyggnad av vindkraftverk från
Energimyndigheten.
Nyttjandeperioden för bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgår till:

NOT 1: NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Hamn

Nyttjandeperioden för bolagets anläggningstillgångar uppgår till:
–– Mark: Ingen avskrivning

2012

112 466

111 016

Hantering

70 735

64 911

Fastigheter

15 685

15 958

Administration
Summa

-

-

198 886

191 885

2013

2012

NOT 2: ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Vidarefakturerad farledsmuddring

39 705

-

2 980

5 628

42 685

5 628

2013

2012

Revisionsuppdraget

140

130

Övriga tjänster

117

97

Summa

257

227

2013

2012

Övriga rörelseintäkter
Summa
NOT 3: ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

PwC

NOT 4: LEASINGAVGIFTER

–– Tekniska anläggningar (färjelägen): 25 år
–– Markanläggningar: 25 år

2013

Personbilar

517

693

Arbetsmaskiner

3 976

3 554

Summa

4 493

4 247

–– Byggnader: 20–50 år
–– Tekniska anläggningar (färjelägen): 25 år

NOT 5: PERSONALKOSTNADER

2013

2012

48 547

47 934

Sociala kostnader *

19 908

19 355

Summa

68 455

67 289

4 734

4 991

–– Maskiner och inventarier: 3–7 år
–– Markanläggningar: 20–50 år
Planenliga avskrivningar beräknas från tidpunkten när anläggningarna tas i bruk.
Detta innebär att inga avskrivningar görs på pågående investeringar.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Skulder
Skulder upptas till anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar för upplupna
kostnader.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till bokslutsdagens kurs.
Transaktioner med kommunen
Av redovisade intäkter avser 147 tkr (35 tkr) försäljning till Trelleborgs kommun.
I rörelsens externa kostnader ingår 10 003 tkr (9 559 tkr) avseende inköp från
Trelleborgs kommun.
I finansiella intäkter ingår erhållen ränta från underkonto hos kommunen med
240 tkr (282 tkr).
I finansiella kostnader ingår betald ränta och borgensavgift till kommunen med
5 589 tkr (5 507 tkr).
I årets anskaffning av anläggningstillgångar ingår 792 tkr (1 245 tkr) avseende
inköp från kommunen.

Löner och andra ersättningar

* varav pensionskostnader
Av pensionskostnader avser 688 tkr (716 tkr) vd.

Av löner och andra ersättningar avser 1 662 tkr (1 580 tkr) vd och 323 tkr (337 tkr)
styrelsearvoden.
NOT 6: PERSONALUPPGIFTER

2013

2012

Antal anställda

117

120

varav män

108

111

3,2%

3,1%

Sjukfrånvaro för anställda mellan 20 och 29 år

1,2%

0,8%

Sjukfrånvaro för anställda mellan 30 och 49 år

2,0%

2,3%

Sjukfrånvaro för anställda äldre än 50 år

4,7%

4,5%

Könsfördelning inom företagsledningen

Män

Kvinnor

14

3

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Styrelseledamöter inkl VD
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Tilläggsupplysningar forts.
NOT 7: MEDFINANSIERADE MARKANLÄGGNINGAR

NOT 10: MARKANLÄGGNINGAR

2013

2012

Ingående anskaffningsvärde

4 338

4 338

Ingående anskaffningsvärde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

4 338

4 338

Inköp

694

520

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

174

174

Utgående ackumulerade avskrivningar

868

694

Omfördelning pågående nyanläggningar
Erhållna bidrag
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

Utgående bokfört värde

3 470

Ingående avskrivningar

Erhållna bidrag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar

Årets avskrivning
2013

2012

36 856

36 629

-

-773

35 856

35 856

5 301

3 811

Årets avskrivningar

1 458

1 490

Utgående ackumulerade avskrivningar

6 759

5 301

Utgående bokfört värde

29 097

30 555

2013

2012

170 728

170 728

808

-

171 536

170 728

39 908

33 239

NOT 9: BYGGNADER OCH MARK

Byggnader
Ingående anskaffningsvärde
Omfördelning pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar

5 702

5 669

44 610

38 908

0

0

Årets nedskrivningar

4 665

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

4 665

0

131 820

131 820

Utgående bokfört värde

2012
189 658

-

4 034

99 068

-120

-

-653

-844

-

291 143

192 919

35 036

27 278

8 513

7 758

43 549

35 036

247 594

157 883

3 644

NOT 8: MEDFINANSIERADE TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Ingående anskaffningsvärde

2013
192 919

Mark

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
NOT 11: TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

2013

2012

338 981

333 566

Omfördelning pågående nyanläggningar

-

14 092

Erhållna bidrag

-

-8 677

338 981

338 981

Ingående anskaffningsvärde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar

63 717

49 915

Årets avskrivningar

13 561

13 802

Utgående ackumulerade avskrivningar

77 278

63 717

261 703

275 264

Utgående bokfört värde
NOT 12: MASKINER OCH INVENTARIER

2013

2012

90 243

95 346

Inköp

6 553

798

Omfördelning pågående nyanläggningar

7 008

-

-970

-5 381

Ingående anskaffningsvärde

Försäljning/utrangering
Erhållna bidrag

-

-520

102 834

90 243

Ingående avskrivningar

70 231

69 263

Försäljning/utrangering

-942

-5 105

4 143

6 073

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde

32 637

32 637

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

32 637

32 637

Utgående ackumulerade avskrivningar

73 432

70 231

Utgående bokfört värde

29 402

20 012

Utgående bokfört värde

32 637

32 637

Utgående bokfört värde byggnader och mark

154 898

164 457

Taxeringsvärde fastigheter

162 960

145 903

40 728

30 974

varav mark

NOT 13: PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Ingående anskaffningsvärde
Nedlagda kostnader
Omfördelning pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

20

2013

2012

200 106

33 727

150 561

180 351

-106 884

-13 972

243 783

200 106
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NOT 19: LÅNGFRISTIGA SKULDER

2013

2012

2013

2012

Vidarefakturerad farledsmuddring

39 688

-

Amortering inom 2 till 5 år

170 755

184 443

Summa

39 688

-

Amortering efter 5 år

542 762

446 763

Summa

713 517

631 206

NOT 15: FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2013

2012

Skulderna fördelar sig mellan följande långivare:

295

274

Trelleborgs kommun

Övriga förutbetalda kostnader

1 548

667

Kommuninvest

Övriga upplupna intäkter

2 958

784

SEB

Förutbetalda leasingavgifter

Summa

4 801

1 725

NOT 16: UNDERKONTO TRELLEBORGS KOMMUN

2013

2012

Swedbank

20 107

26 235

Beviljad intern kredit på koncernkontot

10 000

10 000

90 000

20 000

Europeiska Investeringsbanken

338 667

367 667

Summa

713 517

631 206

Lånet från kommunen är ställt utan formell säkerhet. Kommunen har gått i borgen för
lånet hos EIB, Kommuninvest och SEB.
NOT 20: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Aktiekaptial

Reservfond

Balanserade
vinstmedel

2 400

480

19 712

7 565

7 475

Sociala kostnader

5 110

4 959

Upplupna räntekostnader

2 492

1 997

2 704

3 801

Utdelning

-84

Årets resultat

177

Förutbetalda intäkter

2 400

480

19 805

2012

Upplupen löneskuld

Övriga upplupna kostnader

Belopp vid årets utgång

93 539
150 000

2013

NOT 17: EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång

79 850
205 000

Summa

4 282

4 015

22 153

22 247

NOT 21: ANSVARSFÖRBINDELSER

NOT 18: OBESKATTADE RESERVER

2013

2013

2012

Ianspråktaget EU-stöd med villkorad
återbetalningsskyldighet

18 657

8 152

Summa

18 657

8 152

2012

Ack överavskrivningar

176 212

165 312

Summa

176 212

165 312

Trelleborg den 12 februari 2014

Jan Isaksson

Catherine Persson

Ordförande

Vice ordförande

Johnny Nilsson

Åke Svensson

Mats Nilsson

Stefan Nilsson

Reinhart Teltscher

Tommy Halén
Verkställande direktör

Ulf Sonesson
Arbetstagarrepresentant

Peter Jeppsson
Arbetstagarrepresentant

Min revisionsberättelse har lämnats den 24 februari 2014.
Eric Salander
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers ab
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Trelleborgs Hamn ab, org.nr 556008-2413

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Trelleborgs

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Hamn ab för år 2013.

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört
en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR FÖR
Å RSREDOVISNINGEN

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Trelleborgs Hamn ab för år 2013.

för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner

styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig

beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen

för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga

och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

enligt aktiebolagslagen.

REVISORNS ANSVAR

REVISORNS ANSVAR

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till

min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Stan-

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för-

dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standar-

valtningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen

der kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför

enligt god revisionssed i Sverige.

revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta re-

styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen

visionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-

för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med

ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland

aktiebolagslagen.

annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av
den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar
årsredovisningen 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 bolagets interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga

verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
UTTALANDEN

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Trelleborgs Hamn ab:s finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

22

UTTALANDEN

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Trelleborg den 24 februari 2014
Eric Salander
Auktoriserad revisor
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G RANS KN I NGSRAPPORT

Granskningsrapport
Till fullmäktige i Trelleborgs kommun
Organisationsnummer 212000-1199
Till årsstämman i Trelleborgs Hamn AB
Organisationsnummer 556008-2413

Vi har granskat bolagets verksamhet för år 2013.
Granskningen har utförts i enlighet med god sed samt utgått från bedömningen om
väsentlighet och risk. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i
rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är
tillräcklig.
Vår granskning har utgått från de beslut kommunfullmäktige och bolagsstämman fattat
och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller
sig inom de ramar bolagsordningen anger.
För 2013 har vi speciellt granskat hur ägaren och ledningen för Trelleborgs Hamn ab:s
arbete med säkerhetsarbete/riskhantering. Bedömning görs i bifogad rapport.
Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi
finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande
direktören.
Trelleborg den 6 februari 2014

Ruth Nyström-Lundberg

Leif Malmstein

Av kf utsedd lekmannarevisor

Av kf utsedd lekmannarevisor

Bilaga: Rapport från lekmannarevisionen
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Styrelse

Mats Nilsson, ledamot. Reinhart Teltscher, ledamot.

Johnny Nilsson, ledamot. Bo Hansson, suppleant.

Stefan Nilsson, ledamot.

Anders Yngve, suppleant.

Ulf Sonesson, tjänstemannarepresentant.

Jan Isaksson, ordförande. Catherine Persson, vice ordförande.

Peter Jeppsson, arbetstagarrepresentant.

Torbjörn Lanker, suppleant. Åke Svensson, ledamot.

Frånvarande: Per Klarberg, suppleant och Birgitta Almroth, suppleant.
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Leif Sjögren, suppleant. Tina Järvenpää, suppleant.
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Miljöprogrammet i nyckeltal
Östersjöns klimatsmartaste hamn

fordon samt reducerar bullret för intilliggande fastigheter.

Trelleborgs Hamn siktar högt när det gäller miljön – vi ska bli

Vi arbetar långsiktigt för att öka andelen kombienheter som

Östersjöns klimatsmartaste hamn. Vägen dit går både via stora

går via järnväg, vilket bidrar till minskade utsläpp såväl regionalt

eu-projekt för många miljoner kronor och enklare aktiviteter som

som nationellt.

källsortering av avfall. Vissa saker tar många år att förverkliga,
Luft

andra kan åtgärdas på några dagar.
De mest framträdande miljöeffekterna från hamnverksamheten
är utsläpp till luft samt buller. Andra betydande miljöaspekter
är avfall som verksamheten ger upphov till samt förbrukning av
naturresurser i form av energi och vatten.

Hamnverksamheten genererar utsläpp från fartyg och fordonstrafik. Vi utför egna mätningar av kvävedioxid och partiklar i
luften sedan 2006 och av svaveldioxid sedan 2008. En kontinuerlig uppföljning är viktig för att se resultat av miljöåtgärder samt
följa upp utvecklingen.

Hamnen är miljöcertifierad sedan flera år tillbaka, och arbetar
kontinuerligt med att minska de negativa miljöeffekterna av den
egna verksamheten. Dock ligger den stora miljöpåverkan i vägoch färjetrafiken till och från hamnen. Därför är samverkan med
kunder och intressenter en mycket viktig del i vårt miljöarbete.

Uppmätt årsmedelvärde för kvävedioxider understiger miljö
kvalitetsnormen (mkn), men överskrider det svenska miljömålets
precisering. Nivåerna har legat stabilt på i stort sett samma
värden sedan mätningarna startade och inget tyder på att miljökvalitetsnormen kommer att överskridas. Under året överskreds
heller inte normen för no2 som dygns- eller timmedelvärde.

Trelleborgs Hamn har utvecklat ett miljöprogram med fyra
övergripande mål och åtgärdsområden. Programmet omfattar
Effektiv hamnlogistik, God miljöprestanda, Nära samarbete samt
Miljöanpassad verksamhet.

Partikelhalterna ligger under miljökvalitetsnormen gällande såväl
års- som dygnsmedelvärde, men överskrider det svenska miljömålets precisering.

Effektiv hamnlogistik – för mindre utsläpp och buller

Halterna av svaveldioxid har sjunkit märkbart sedan färjorna

Negativ miljöpåverkan såsom utsläpp till luft och vatten, buller

2008 började använda lågsvavligt bränsle vid kaj och ligger idag

samt klimatpåverkan ska minimeras genom en hög servicenivå

långt under miljökvalitetsnormen och även under det svenska

och rationell hamnlogistik.

miljömålets precisering.

Genom effektivare lossning och lastning kan färjornas liggetid
kortas. Även lastbilarnas tomgångskörning kan reduceras, vilket
minskar utsläppen i hamnområdet. Utbyggnaden av fyra nya

Buller
När det gäller buller klarar hamnen idag de villkor som miljödomstolen fastställt under prövotiden för gällande miljötillstånd.

färjelägen i sydost syftar bland annat till att rationalisera gods-

Utflyttningen av de inre färjelägena tillsammans med flytt av

hanteringen ytterligare så att fartygens liggetider kan minskas.

kombiterminalen bedöms ge positiva effekter på bullernivåerna.

Utbyggnaden kommer även ge en mer koncentrerad kombi
terminalsverksamhet, vilket minskar körsträckorna med arbets

Luftkvalitetsmätningar (𝝻g/m3 luft, årsmedelvärde i Trelleborgs Hamn, alla källor)
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Minskningen av bullret från hamnens arbetsfordon är resultatet

Koldioxidutsläppen från hamnens egna fordon relaterat till han

av ett mycket aktivt arbete såväl genom nära samarbete med

terad godsvolym har sjunkit stadigt sedan 2008.

leverantörer som genom egna åtgärder. Bullermätningarna är
utförda i fält och i enlighet med normala driftsmässiga förhållan-

Sparsam körning

den. Jämfört med 2008 har ljudnivån från ”bästa” terminaltraktor

Under 2013 har utbildningsprogrammet för sparsam körning fort-

sjunkit med 4 decibel, vilket är så mycket att ljudet från kombi-

gått. Detta förväntas leda till förbättringar inom flera områden –

terminalen beräknas sjunka med upp till 3 decibel för de beräk-

ökad miljökompetens, minskad bränsleförbrukning samt säkrare

ningspunkter där själva kombiterminalen utgör den dominerande

och lugnare körning. Utbildningen är inriktad på arbetsmaskiner

ljudkällan. Det totala hamnbullret sänks med cirka 1 decibel för

och innehåller två körpass i en förutbestämd bana, en före

de beräkningspunkter som är belägna närmast kombiterminalen.

utbildningen och en efter. Två terminaltraktorer har försetts med
mätutrustning som visar detaljerade kör- och förbrukningsdata.

God miljöprestanda – hos fordon och övrig utrustning
Hamnen förnyar ständigt sina fordon och övrig utrustning så att
dess miljöprestanda ligger i framkant av den tekniska utvecklingen.

Både innehåll och upplägg har mottagits mycket positivt av de
66 medarbetare som hittills deltagit, vilket är mycket glädjande
då varje medarbetares engagemang och miljömedvetenhet är
det som gör skillnaden. Idéer och förslag som deltagarna bidrar

Våra egna arbetsfordon ska hålla högsta möjliga miljöklass. De

med samlas in och kommer att användas som underlag för

största maskinerna, terminaltraktorer och reachstackers, svarar

förbättringar.

för cirka 90 procent av utsläppen. Fordonen byts ut kontinuerligt och moderniseringen har gett direkt effekt i form av lägre
bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Vi genomför också
egna åtgärder såsom eftermontering av partikelfilter och tillsats
av Ad Blue 1) i bränslet. Varvtalsreglering och installation av tomgångsspärr har ytterligare sänkt bränsleförbrukningen.
I slutet av 2013 levererades en helt ny passagerarbuss, Scania
Citywide, miljöklass Euro 5. Den har beställts med extrautrustning som bland annat innebär 100 procent partikelrening.
Inom logistikverksamheten ska i möjligaste mån eltruckar

Vi har redan före utbildningen, med åtgärder som varvtalsreglering och tomgångsspärr, sänkt medelförbrukningen med cirka
1 liter/timme. Resultatet av sparsam körning är att drivmedelsbehovet minskat med ytterligare 0,42 liter/timme. Baserat på
2 000 körtimmar/år och 15 terminaltraktorer ger det en besparing på 12 600 liter per år.
Hela effekten förväntas inte att bestå fullt ut, men tillsammans
med ovan nämnda tekniska åtgärder beräknas dessa aktiviteter
totalt ge en drivmedelsbesparing på 36 000 liter per år vilket i sin
tur innebär en minskning av co2 med cirka 94 ton.

användas.
Bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen för hamnens terminaltraktorer har genom ovanstående åtgärder minskat
med cirka 20 procent mellan 2010 och 2012.

Buller från terminaltraktorer (dBA)

Nära samarbete – med kunder och andra intressenter
I dialog med kunder och andra intressenter ska hamnen minska
miljöpåverkan och därmed stärka sin konkurrenskraft.

CO2 - UTSLÄPP EGNA FORDON PER TON GODS
(TOTAL GODSVOLYM), G CO2 / TON GODS
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Urea-tillsats för katalytisk rening, minskar utsläppen av partiklar genom att reagera med NOx-avgaserna, varvid vatten och kväve bildas.
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Landel

Dagvatten

Elanslutning är ett område som kräver en nära dialog mellan

Genom omfattande investeringar i dagvattenanläggningar kom-

hamnen och rederierna för att bli framgångsrikt. Landelanslut-

mer dagvattnet såväl från hamnens befintliga ytor som de nya

ning av förtöjda fartyg skulle avsevärt minska utsläppen av

ytor som skapas i och med östra utbyggnaden att renas. De

luftförorenande ämnen från fartygen och vara betydelsefullt för

pågående utfyllnaderna läggs på en nivå som är anpassad för

den allmänna luftkvaliteten.

förutsedd havsnivåhöjning.

Vi kan erbjuda rederikunderna landelanslutning vid samtliga

I samarbete har Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn

färjelägen i reguljär drift. Stena Lines färjor mellan Trelleborg

tagit fram en plan som innebär avsevärt förbättrad dagvatten

och Rostock, m/s Skåne och Mecklenburg-Vorpommern,

avledning för östra Trelleborg och därmed minskar risken för

har förberetts för elanslutning och kommer att vara de första

översvämningar samtidigt som dagvattnet från cirka 100 hektar

fartygen som kopplar in sig på landel i Trelleborgs Hamn.

av stadens ytor och 50 hektar av hamnens ytor renas.

Svart- och gråvatten
Svart- och gråvatten har sedan flera år lämnats av fartygen i
färjeläge 8 och 9. Hamnen kan i dag ta emot färjornas svart- och
gråvatten i samtliga färjelägen i reguljär drift via direkt inkoppling
på spillvattennätet till kommunens avloppsreningsverk. Under
nästa år räknar vi med att färjorna kommer att börja lämna
svart- och gråvatten även i de inre färjelägena.

28

Dagvattnet kommer att passera genom tre sedimenterings
bassänger och två fristående reningsanläggningar med en
kapacitet om vardera cirka 2 000 liter per sekund. Renings
effekten bedöms ge 70–90 procent avskiljning av föroreningarna
i dagvattnet.
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Vid den nya pirarmen byggs en ny dagvattenpumpstation med

Vi arbetar på flera fronter för att reducera våra koldioxidutsläpp

en kapacitet om cirka 4 500 liter per sekund. Från pumpstationen

och vårt deltagande i eu-projektet Green Efforts kommer att ge

lyfts vattnet upp i dammsystemet längs den nya pirarmen. Före

oss bra verktyg för att arbeta med vårt koldioxidavtryck genom

utsläpp i hamnbassängen passerar dagvattnet en filterbrunn

simuleringar, mätningar och nyckeltal.

med zeolit och därefter ytterligare ett filtermedia, vilket ger en
hög avskiljningsgrad, cirka 80 procent av lösta metaller och olja/

Skydd av vatten och mark

petroleum. De tre dammarna i systemet har en total magasi

Det finns väl fungerande rutiner för hur hamnen ska undvika ut-

nerings- och sedimenteringskapacitet om cirka 12 000 m3.

släpp till vatten och mark och vad som måste göras om utsläpp
skulle ske. Ett flertal containrar med saneringsutrustning finns

Miljöanpassad verksamhet – ett ständigt pågående arbete

utplacerade inom hamnområdet. Samtlig berörd personal är väl

Hamnen ska ständigt arbeta för att verksamheten miljöanpas-

utbildad i hur man ska agera i olika nödlägen.

sas med avseende på energi, vatten, kemikalier, farligt avfall.

I hamnen används förhållandevis små mängder kemikalier.
Ansvarig personal arbetar aktivt med att välja bra produkter

Energi
Energi- och naturresursanvändning är en betydande miljöaspekt

ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

och hamnen har påbörjat ett relativt omfattande projekt för ett

Avfall och farligt avfall från hamnverksamheten och fartygen

effektivare resursutnyttjande. Inom detta område finns tydliga

sorteras vid särskilda miljöstationer som har märkta kärl för

besparingsmål uppsatta för de kommande åren.

respektive fraktion i syfte att främja sortering och uppnå
maximal andel återvinning.

ENERGIANVÄNDNING, TRELLEBORGS HAMN AB, 2012

CO2 - UTSLÄPP (TON), 2007–2012
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Energiprojekt
OMRÅDE

BESKRIVNING

BESPARING

Belysning

Utbyte av armaturer, övergång till led-ljus, belysningsstyrning
vid kajer/planer.

1 000 000 kWh per år.

Värme och ventilation

Modernisering med värmeväxlare och värmepumpar,
återvinningssystem, timers. Sänkta temperaturer bland annat i
lagerutrymmen.

Energieffektivisering,
för närvarande inget mätetal.

Solenergi

En navigationsfyr och ett navigationsmärke på västra
pirhuvudet förses med energi från solen via tio solpaneler.

Förbättrad energimix.

Vindkraft

Planerat: Sex vertikala vindkraftverk, 19 meter höga,
med maxeffekt på 20 kW.

Förbättrad energimix.
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I februari 1955 trängdes trelleborgarna i hamnen
– det var nämligen svensk premiär för import av
Volkswagen, Folkabubblor.
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Historik
1366

Första gången Trelleborgs Hamn nämns då några

1945

Andra världskriget var slut (utbröt 1939) och

		

borgare sökt nödhamn under kung Valdemar

		

överlevande från koncentrationslägren kom med färjor

		

Atterdags krig med hansestäderna

		

som Röda Korset hyrt

1619

Trelleborgs stadsrättigheter drogs in av danske kungen

1955

Svensk premiär för import av vw Folkabubblan

		

– 41 st i första leveransen

1957

General Motors byggnad för bilimport stod klar till en

		

byggkostnad av 3,4 miljoner kronor

1959

Trelleborgs Hamn fick sin oljebrygga till en kostnad av

1843

Trelleborg blev köping men siktade på att bli stad

1860

Greve Corfitz Beck-Friis på Börringekloster blev

		

intresserad av att anlägga en riktig hamn i Trelleborg

1862

Bolagsordning fastställd av Kungl. Majt. 25 mars i

		

blivande hamnbyggnaden

		

600 000 kronor och tågfärjan Trelleborg levererades

		

åt Scandlines

1962

tt-linjen startades och överförde 444 lastbilar första

		

året

1963

Styckegodsmagasin i Nyhamnen färdigställdes för

		

1,1 miljoner kronor

1972

2,5 miljoner ton styckegods skeppades

1973

RoPax-fartyget Götaland levererades till

		

Trelleborgs Hamn för Scandlines

1989

När Berlin-muren fallit efter 9 november började

		

östtyskarna resa till Trelleborg med färjorna som de

		

sett avgå under 40 år utan att kunna följa med

1995

Övergång från vänster- till högertrafik i Trelleborgs

		

Hamn, RoPax-fartygen Nils Dacke och Robin Hood

1862

20 september betalade grosshandlare Frans Malmros

		

första hamnavgiften 6 riksdaler och 91 öre

1865

Inkomna hamnavgifter under året 1 615 riksdaler

1867

Trelleborg blev stad och stadsfullmäktiges första

		

ärende gällde stadens övertagande av hamnen som

		

kunde arta sig till en god affär

1869

Hamnen övergick till staden i januari och fick en egen

		

hamndirektion i januari

1873

Staden begärde statsanslag för att fördjupa

		

inseglingsrännan till 4,8 meter

1891

Ångaren Freja gjorde en provtur mellan Trelleborg

		

och Sassnitz

1897

Kontinentlinjen Trelleborg–Sassnitz startades i maj

		

levererades till Trelleborg för tt-Line

1909

Statens Järnvägar beslutade starta tågfärjetrafik med

2007

Direktlinje med Unity Line mellan Trelleborg och

		

kontinenten och valet av hamn på svenska sidan föll

		

Swinoujscie, ingen trafik på sträckningen sedan 1945

		

på Trelleborg och 6 juli invigdes Kungsleden

2012

150-årsjubileum för Trelleborgs Hamn

1918

Första världskriget var slut (utbröt 1914)

2013

Nya hamnen invigdes med muddrad innerhamn och

1921

En hamnplanetävlan utlystes där deltagare från hela

		

förlängda pirarmar på 3 km samtidigt som mudder-

		

världen deltog vilket visade ett globalt intresse

		

massorna bildar nytt land söder om Trelleborg

1928

Nyhamnen färdigställd med första lastkranarna till en

		

kostnad av 1 718 000 kronor

1930

Fyrskeppet byttes ut mot en fast kassunfyr i

		

inseglingsrännan som står K-märkt kvar än idag,

		

knappt 15 meter över medelvattennivån

1938

Västligaste delen av Nyhamnen färdigställd för

		

903 000 kronor
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Transportkonferensen
”Trade Requires Efficient Transport Solutions

– Transporter stannar inte vid gränserna, konstaterade eu-

– Core Ports and Corridors”

tjänstemannen, Europa behöver få bättre förbindelser, något

Det var temat för den trettonde Transportkonferensen som

som skapar både utveckling och arbetstillfällen.

arrangerades den 13 november. Moderator var professor Jens
Froese från Jacob’s University Bremen och cirka 160 deltagare
från stora delar av Europa hade tagit sig till Trelleborg för att
diskutera transportfrågor. Här fanns representanter för hamnar,
fraktköpare, rederier, myndigheter och transportsektorn i stort.
Handelsminister Ewa Björling slog fast i sitt anförande att Sverige är extremt exportberoende och konstaterade att Trelleborg
är den i särklass viktigaste hamnen när det gäller handeln med
den viktigaste affärspartnern Tyskland och även i hög grad viktig
för Polen.

– Trelleborg ingår i en av en av de nio transportkorridorerna i
Europa, Scandinavian-Mediterranean Corridor – och är direkt
ansluten till flera andra.
Trelleborgs Hamn framhöll vikten av att vara med som Corehamn samt att delta i en korridor. Det är viktigt att hamnar
och rederier tänker i korridorer som inkluderar trafiklösningar i
respektive land. Konferensen innehöll information om vad hamnarna har för inrikes trafik knuten till hamnen idag samt imorgon
som kan omvandlas till internationella transporter. Även vikten
av anslutningsvägar på väg och järnväg betonades.

– Sverige måste stå på tårna varje dag för att klara konkurrensen, sa ministern bland annat och menade att e-handeln
kommer att skapa nya affärsmöjligheter.

Trelleborgs betydelse poängterades vid många tillfällen under
konferensen, inte minst av samarbetspartners på södra sidan
Östersjön. Hamnarna i Rostock, Travemünde, Sassnitz och

– Ett frihandelsavtal med usa kommer att göra ekonomisk skill-

Swinoujscie arbetar intimt med hamnen i Trelleborg för att göra

nad för varje svenskt företag och samtidigt ställa större krav på

färjetrafiken så miljövänlig och effektiv som möjligt. De nya sva-

effektiva transportlösningar.

veldirektiven som börjar gälla om ett drygt år är ett stort bekym-

Philippe Chantraine från eu talade om eu:s nya satsningar på

mer och flera olika tekniska lösningar diskuterades.

transportsektorn, de nio Core-korridorerna i Europa och MoS,

I samband med konferensen delade Godstransportrådet ut

motorvägar till sjöss. Planerna tar fastare form nästa år, då kom-

priset Årets lyft som i år gick till Skånemejerier.

mer också de nya finansiella formerna att presenteras. Philippe
Chantraine kunde dock utlova att eu tripplar investeringarna i sin
infrastrukturfond.

Under konferensen introducerades en

Oavsett om man är speditör, lastbilschaufför, varuägare, hamn

webbapplikation, g4nc, som kommer att

eller redare ska appen fylla det behov som marknaden länge

tillvarata ett flertal intressenters behov av att

haft.

koordinera transporter mellan Norden och
Kontinentaleuropa.
Tanken är att samtliga partnerhamnar själva ska medverka till
att hålla appen levande med ständigt uppdaterad information.
Vinsten är att på ett och samma ställe finna de alternativ som
godset kan fraktas via vid varje enskilt tillfälle.

32

Arbetet med att utveckla webbapplikationen kommer att fortsätta under 2014 tillsammans med våra partnerhamnar i Lübeck,
Rostock, Swinoujscie och Sassnitz.
Vill ni se hur arbetet fortskrider, gå in på
http://g4nc.eu/ eller scanna in qr-koden.
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H A MN E N S DAG

Hamnens dag
Årets Hamnens dag blev en blåsig tillställning men också väl

Dagen kännetecknades av många besökare och, framförallt,

besökt och uppskattad. Hamnens personal ställer upp för att

många som ville vara med och visa upp sig. Bland annat tullen,

sprida kunskap om vad hamnen bjuder i form av nya vågbrytare,

polisen, räddningstjänsten samt rederierna tt-Line och Stena

projektering av ny mark där muddringsmassorna från hamn

Line deltog och de berömda sillamackorna som revisionsbolaget

bassängen fått se dagens ljus och allt i en blandning av högt

pwc traditionellt bjöd på lockade givetvis många.

tempo och vackra fartyg.

Arbetet med att organisera och planera för evenemanget är

Trots fler båtturer och dubbla bussar så fick inte alla möjlighet

både tid- och kostnadskrävande och det är bara att konstatera

att uppleva det som Hamnens dag handlar om; information

att personalen inte tycks tröttna! Alla ställer upp och tycker

och att med egna ögon få se och uppleva den storhet som

det är kul att få visa upp sin hemmaplan. Att evenemanget är

en hamn med Trelleborgs dignitet handlar om.

välbesökt vittnar även om att medborgarna är intresserade och
glada för att få chansen att komma på visit.
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