Årsredovisning 2014

1

Innehåll
3

Styrelseordförande har ordet

4

VDs kommentarer

5

Utpekad Core-hamn

6

Samarbets- och bidragsprojekt

8

Ett år i utvecklingens tecken

11

Förvaltningsberättelse

15

Resultaträkning

16

Balansräkning

18

Kassaflödesanalys

19

Tilläggsupplysningar

23

Revisionsberättelse

24

Granskningsrapport

25

Styrelse

26

Miljöprogrammet i nyckeltal

31

Händelser i hamnens historia

32

Ett nytt färjeläge invigs

33

Transportkonferensen

34

Hamnens dag

2

T R E L L E B O R G S H A M N 2 014

|

ST YR E LS EO R DFÖ R A N D E H A R O R D ET

Styrelseordförande har ordet
”Beslutet att Trelleborgs Hamn
är en Core-hamn har hjälpt till
att sätta Trelleborg på kartan.”
– Jan Isaksson, styrelseordförande
Trelleborgs Hamn ab

2014 var ett mycket bra år för Trelleborgs Hamn både vad avser

Valåret 2014 innebar att hamnen, såsom den riksangelägenhet

volym och ekonomi. Året har inneburit ett slags skördeår där

den är, fick besök av många politiker, både från regionen och

strategiska beslut gett resultat, och givetvis har vi hamnens

från riksplanet, eftersom intresset för vår hamn är stort. Diskus-

personal att tacka för detta.

sionerna och beslutet att Trelleborgs Hamn är utpekad som en

Hamnverksamheten har under året varit mycket livlig och det
har nog inte hänt så mycket i hamnen på många år som just i år

Core-hamn och därmed ingår i en transportkorridor, har också
hjälpt till att sätta Trelleborg på kartan.

med bland annat två stora invigningar, Hamnens dag, restaure-

Två av våra eu-projekt avslutades under året, Green efforts

ringen av centralstationen och transportkonferensen.

och MoS Green Bridge och två nya projektansökningar blev

Volymtillväxten, det vill säga antalet fordonsenheter som passerar ut och in i hamnen, tangerar nu 2007 års nivå som var den

godkända; Sustainable Trelleborg-Swinoujscie MoS Services
och lng in Baltic Sea Ports II.

högsta genom tiderna. Det är egentligen bara den konventio-

Styrelsen har under året genomfört en strategikonferens där

nella järnvägstrafiken som halkat efter.

bolagets framtidsplaner diskuterades. Styrelsen var enig om att

Hamnens dag har blivit något av en institution för trelleborgarna
där flera tusen besökare varje år kommer för att informera sig
om vad som försiggår i hamnområdet. Likaså drog den årliga
internationella transportkonferensen fullt hus med en kombination av intressant program och möjligheten att utveckla sina
kontakter med transportbranschen.

verka för att utveckla ett truck- och logistikcenter på öster samt
att infarten till hamnen ska ske från öster — allt i samstämmighet
med den beslutade kommunala översiktsplanen. Styrelsen tog
beslut att inte investera i en ny check-in på västra sidan trots
att det börjar bli fullt och mer plats behövs. Anledningen var
att det inte blev en hållbar lösning om infarten senare ska ske
från öster. Styrelsen verkar också för att utveckla ett truck- och

Det finns också orosmoln vid horisonten under 2015. Då träder

logistikcentrum på öster på grund av hamnens ökande behov

svaveldirektivet i kraft vilket betyder ökade kostnader för

av mer logistikutrymmen där både järnväg, väg och fartyg kan

rederierna men i skrivande stund finns en motverkande kraft,

samverka.

nämligen det kraftiga prisfallet på oljan. På sikt förväntas priset
gå upp och det innebär ökade kostnader för rederibranschen.
Redan idag har tt-Line utrustat ett fartyg med avgasrening i
form av skrubber och andra rederier ser över alternativa drivmedelslösningar för sina fartyg, exempelvis lng och metanol.
Svaveldirektivet kommer sannolikt att påverka sjöfarten och konkurrenssituationen och de fasta förbindelserna kommer att öka.

Det är med stor glädje jag lämnar ifrån mig årets bokslut, men
också med stort vemod som jag nu, enligt kommunalvalets
resultat, efter åtta år lämnar över stafettpinnen till näste ord
förande och önskar honom lycka till med uppdraget att fortsätta
arbeta för att Trelleborgs Hamn förblir en av de ledande hamnarna i Sverige.
Jan Isaksson
Styrelseordförande i Trelleborgs Hamn ab
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V D s K O M M E N TA R E R

VDs kommentarer
Jag har förmånen att få leda ett bolag i utveckling och som

Under året startade Trelleborgs Hamn skeppsmäkleriverksam-

nått det högt satta målet att skapa Östersjöns klimatsmartaste

het i samband med ett projekt där hamnen utgjorde navet för

hamn. Bokslut från ännu ett år läggs till handlingarna och jag

besättningsbyten och reservdelar till vindkraftprojektet ute vid

konstaterar att det varit händelserikt.

Kriegers Flak.

Det färjeläge som började byggas 2013 har färdigställts och

Trelleborgs Hamn deltog, liksom under tidigare år, i politiker-

invigts under festliga former där Désirée Oen från Europeiska

veckan i Almedalen där vi inbjudit hamnrepresentanter till ett

kommissionen klippte bandet.

seminarium där ”Core-hamnarnas betydelse i hamn-Sverige”

Ännu en invigning hanns med då miljöminister Lena Ek klippte
bandet för dagvattenanläggningen med tillhörande sedimenteringsbassänger. Det östra kustbandet har fått en ny silhuett
i form av sex mindre vindkraftverk som förser anläggningens
pumpstationer med el.
Trots den ekonomiska situationen i Europa, har den totala transportvolymen ökat. Vår ökning av gods till Polen slog rekord och
enheterna steg med cirka 35 procent.

diskuterades tillsammans med kommunstyrelsens ordförande
i Trelleborg, Ulf Bingsgård, Handelskammaren, kunder och
riksdagsledamöter. Under seminariet släpptes rapporten ”Vad
betyder hamnarna för aktiebolaget Sverige” från hui.
Hamnens dag som gav invånarna i Trelleborg insyn i hamnens
aktiviteter tillsammans med många medverkande föreningar
och kunder, var en av årets höjdpunkter. Tillsammans med de
två invigningarna så har året varit späckat med aktiviteter, vilket
verkligen känns inspirerande och trevligt. Under 2015 kommer

Det för inte bara gott med sig när nya rekord sätts. En konse-

även ”Mudderberget”, det vill säga en utsiktsplats för allmän

kvens är att rusta sig för det tak som finns för hur många last

heten vid västra vågbrytaren, att färdigställas.

bilar och trailers som kan få plats i hamnen. Det är därför intressant att konstatera att den utbyggnadsvision som vi startat med,
börjar tas i bruk på allvar. Kombiterminalen har flyttat österut, två
750-metersspår och stora uppställningsytor gör oss beredda att
fullt ut kunna erbjuda marknaden och våra kunder en intermodal

Denna årsredovisning präglas av framåtanda och visar de stora
steg hamnen nu tagit för att möta en av vår tids största utmaningar; klimatkraven. Redan från den 1 januari 2015 började det
nya svaveldirektivet att gälla för fartygsbränslet i Östersjön.

anläggning som rationaliserar arbetet och även står i samklang

Jag och mina medarbetare tackar för året som gått och vi är

med moderna miljökrav.

speciellt glada över de positiva reaktioner som vi fått från eu,

Hamnens duktiga medarbetare har daglig kontakt med kunder

Sveriges regering och från invånare i Trelleborg.

och leverantörer och visar prov på problemlösningar även om

Har du frågor och synpunkter så tveka inte att höra av dig för

omständigheterna är tuffa. Färjornas avgångar fördelar sig jämnt

vi vill gärna berätta och visa det vi arbetar för och känner stor

under hela året och under dygnets alla timmar, oavsett väder-

stolthet över.

lek. Med sänkta bullernivåer och en ständig process att minska
utsläppen, framförallt till luft, så arbetar vi med att förbättra
vardagen för alla.

Välkommen.
Tommy Halén
vd

”Vår ökning av gods till Polen
slog rekord och enheterna
steg med cirka 35 procent.”
– Tommy Halén, vd Trelleborgs Hamn ab
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UTPEKAD COR E- HAMN

Utpekad Core-hamn
Svenska hamnars betydelse för landet
En stor del av den svenska ekonomin är beroende av export och
import av gods och passagerare genom hamnarna. Värdet av
gods- och passagerarflöden genom de svenska hamnarna kan
uppskattas till mer än 1 000 miljarder kronor.
Sjöfarten är mycket betydelsefull för våra gränsöverskridande
transporter men trots att en stor andel av Sveriges import och
export (95 procent) sker med fartyg, svarar sjöfarten endast för
10 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.
Uppgifterna är hämtade från hui Researchs rapport ”Sveriges

Oslo

hamnar – porten till Sverige”.

Åbo
Örebro

Göteborg

eu har tagit ut 83 hamnar i hela Europa som utgör stommen i
ett ”Core Network” där Trelleborgs Hamn ingår. För att förenkla

Malmö

samarbetet och hålla ihop nätverket, har eu beslutat att bilda

Köpenhamn

Trelleborg

nio transportkorridorer och vi ingår i Scandinavian Mediterranean
Europa till Valletta i södra Italien. Korridoren är den längsta och
största korridoren som innehåller 26 hamnar från 47 regioner i

Hamina
Kotka

Stockholm

Trelleborgs Hamn – en utpekad Core-hamn i Europa

Corridor som går från Finland vid ryska gränsen och ner genom

Helsingfors

Bremen

Lübeck
Hamburg

Rostock

Hannover

Berlin

åtta länder.
Fördelen med att vara en Core-hamn och finnas med i en kor-

Nuremberg

ridor, är att detta nätverk kommer att prioriteras vid infrastruktur-

Munich

satsningar i framtiden. Detta är viktigt för Trelleborgs Hamn men
även för Trelleborgs kommun. Att vara en Core-hamn stärker

Innsbruck

Trelleborgs Hamns roll som hamn och det blir även tydligare då
hamnens partnerhamnar i Travemünde, Rostock och Swinoujscie
också är utvalda Core-hamnar där de två förstnämnda är med i
samma korridor som Trelleborgs Hamn.
När hamnen hade sin Transportkonferens i oktober 2014, deltog
bland annat Pat Cox som är eu-ansvarig för Scandinavian Mediterranean Corridor och höll ett anförande över hur korridoren

Verona
Bologna
La Spezia
Ancona

Livorno

Rom
Bari

Naples

Taranto

ska etableras och utvecklas.
Palermo

Gioia
Tauro

Valletta
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SA M A R B ETS - O C H B I D R AG S P R OJ E KT

Samarbets- och bidragsprojekt
EUs betydelse för hamnens utveckling

MOS LNG IN BALTIC SEA PORTS II

eu betyder mycket för hamnens utveckling, framförallt ur ett

Partners: Trelleborgs Hamn ab, bpo, Sundsvalls Logistikpark,

ekonomiskt perspektiv då Trelleborgs Hamn utvecklar hamnen

Helsingborgs Hamn (koordinator tillsammans med bpo), Rostock

med lånade pengar i motsats till många hamnar som utvecklas

Hamn och Klaipeda Nafta.

med skattemedel. Detta gör att Trelleborgs Hamn blivit duktiga
på att söka medel och under åren 2005–2014 fått godkänt
sammanlagt 157 miljoner kronor i bidrag. Dessa används för att
skriva ner investeringarna och påverkar därför inte resultaträkningen nämnvärt. Däremot påverkas balansräkningen positivt då
lånen blir lägre.

Projektets mål är att minimera föroreningarna från sjötransporter i Östersjöområdet genom en utbredd användning av lng
samtidigt som man bevarar sjötransportens konkurrenskraft i
förhållande till andra transportsätt.
I projektet görs studier och projekteringar. Trelleborgs Hamn
kommer att projektera läge 13 samt grundläggande utformning

Bidragsprojekt som godkänts under 2014

av förvaring och transport av lng vid läge 13. En av anledning-

SUSTAINABLE TRELLEBORG–SWINOUJSCIE MOS SERVICES

arna till att göra detta är att Trelleborgs Hamn som Core-hamn

Partners: Trelleborgs Hamn ab, Trafikverket, Port of Szczecin
Swinoujscie och Swinoujscie Ferry Terminal.
I projektet får hamnen bidrag för infrastrukturinvesteringar såsom resterande delar av kostnader för vågbrytare och muddring,
elanslutning, dagvatten, kombiterminal (inklusive dagvattenanläggningen) och ny check-in som även delfinansieras i Green
Bridge-projektet.
Aktiviteter som enbart ligger i den nya ansökan är utökad kombiterminal, gate-out, trafikledningssystem, reachstacker, uppgradering av vårt it-system Hogia, fiberkabel samt integration med
Unity Line med flera. Trafikverket har sökt stöd för muddring av
farleden.

måste kunna erbjuda bunkring av lng år 2020.
Pågående bidragsprojekt
SWIFTLY GREEN

Swiftly Green är en grön transportkorridor från Finland via
Trelleborg och vidare ner genom Europa till Sicilien. Det finns 13
partners i projektet som koordineras av Closer och Lindholmen
Science Park.
Projektet syftar till att skapa förutsättningar – en verktygslåda
med riktlinjer och exempel – för hållbara transporter och gröna
logistiklösningar i de nio särskilt utpekade transportkorridorerna
tvärs igenom Europa som ska utvecklas de kommande åren. Resultatet ska också ge konkreta exempel på hur man engagerar

Från polsk sida kommer man att göra en studie för att förbereda

olika aktörer och hur man implementerar de bästa lösningarna. I

eventuell bunkring av lng till Unity Lines färjor samt förbereda

projektet har Trelleborgs Hamn framförallt två uppgifter; dels att

för ett nytt it-system.

dela med sig av sina erfarenheter från sitt miljöarbete i hamnen

Projektet innebär att Trelleborgs Hamn förstärker infrastrukturen
i två av de nio utpekade stomnätskorridorerna i Europa: BalticAdriatic-korridoren där Swinoujscie ingår och ScandinavianMediterranean-korridoren där Trelleborg ingår.
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i en handbok och dels att ta fram en produkt, en ”tågpendel”transport med järnväg från Finland, färja till Stockholm och järnväg till Trelleborg, färja till kontinenten och vidare med järnväg
ner genom Europa.
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STÖD FÖR VINDKRAFT FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN

MOS GREEN BRIDGE

Trelleborgs Hamn har sökt och fått stöd för sex vertikalvindkraft-

eu-projektet (2012–2014) har drivits i samarbete med tt-Line

verk som ska driva pumparna vid sedimenteringsbassängerna.

samt hamnarna i Lübeck och Rostock. Projektet stödjer instal-

Projektet genomförs med hjälp av Trelleco Energi som utvecklar

lation av utrustning för avgasrening, skrubber, katalysator och

vindkraftverken. Vid årsskiftet var alla verken på plats, varav ett i

elanslutning på fartyg. I Trelleborg byggdes nya vågbrytare och

drift. Under våren 2015 sker tester och utvärdering för att se hur

ett nytt färjeläge. Även muddring utfördes i projektet.

de främjar energieffektiviseringen.

Vi har enbart beskrivit de projekt som avslutats, startats eller

Genom att utnyttja förnybara energikällor ges ombyggnaden av

som är pågående under året. Vi har i tidigare projekt fått bidrag

hamnen en miljövänlig profil.

till andra investeringar, till exempel från nib (Nordiska Investeringsbanken) för spillvattenmottagning.

SWETRIGA

Tillsammans arbetar tx Logistik ab (koordinator), Trelleborgs

HAMNUTBYGGNADEN

Hamn ab och tx Logistik (de) med att flytta över trafik från väg

Under året har Trelleborgs Hamn ab fortsatt sin vision om att

till järnväg, sjöfart eller en kombination av båda. I projektet tittar

bli Östersjöns klimatsmartaste hamn, genom att stegvis fullfölja

man på att ansluta tåg från Stockholm, via Trelleborg och sedan

miljödomen från april 2010. Miljödomen innefattar i korta drag en

vidare ner till någon av våra fyra partnerhamnar.

flytt av befintlig hamn åt sydost, och som ett slutligt mål en infart
från öster. Genom hamnens flytt ges möjligheter till en utveckling

Avslutade bidragsprojekt under året

av Sjöstaden enligt den Fördjupade översiktsplanen från Trelle

GREEN EFFORTS

borgs kommun.

Projektet har fokuserat på hur man kan reducera energiförbruk-

Miljödomen beskriver också diverse åtaganden såsom spill-

ningen för att i hamnar och terminaler få ner co2-utsläppen. Åtta

vattenmottagning från fartyg, elanslutning för fartyg vid kaj,

partners deltog i projektet som drevs av Jacobs Universitet i Bre-

dagvattenrening av nya och befintliga markytor, buller och

men och pågick till juni 2014. I projektet fick Trelleborgs Hamn

utsläppsparametrar. Allt detta har beaktats i den utveckling

hjälp att kartlägga sina processer och en designad ”verktygs-

som bland annat drivits under 2014.

låda” som ska vara till praktisk hjälp nu och i framtiden.
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ETT ÅR I UTVECKLI NG ENS TECKEN

Ett år i utvecklingens tecken
Utfyllnaden

Personalpaviljonger

En stor del av den nya ytan i öster som är skapad av mudder-

Norr om färjeläge 7 har det uppförts nya paviljonger för produk-

massor, har fått en ny överbeklädnad och kommer att fungera

tionspersonalen. Dessa ersätter nuvarande uppehållslokaler

som uppställningsplats för bland annat lastbilar, trailers och

i Centralstationen som ska byggas om för annan verksamhet

personbilar som ska åka med färjor och tåg.

(resecentrum) under 2015.

Markövertagande från Trafikverket och Trelleborgs kommun har
skett av alla utfyllda ytor i öster under året. Numera äger Trelle
borgs Hamn ab all utfylld mark.
Färjeläge 10

Miljöarbete
Som ett led i hamnens miljöarbete har ett projekt tillsammans
med järnvägsoperatören Väte resulterat i att vi har ett nytt
kombilok i hamnen.

I december blev färjeläge 10 slutbesiktigat och övertogs av

Miljömässigt är det nya loket många gånger bättre än det lok

Trelleborgs Hamn. Färjeläge 10 innefattar cirka 350 löpmeter

som användes tidigare, både vad gäller utsläpp och ljud. Flexi-

kaj, elanslutning, spillvattenmottagning, huvudramp, sidoramp,

biliteten ökar markant eftersom det går att köra på både räls

planskild rampkorsning bakom färjeläge 9 och cirka 5 hektar

och väg, vilket innebär att man ökar den logistiska effektiviteten.

hårdgjorda markytor. Färjeläget är anpassat för tt-Lines färjor till

Kombiloket är det första i sitt slag som tas i bruk i Sverige.

Travemünde.
Affärsutveckling järnväg
Kombiterminal Syd

Hamnen arbetar aktivt med järnvägsföretagen som trafikerar

Större delen av nya Kombiterminal Syd som innefattades i entre-

Trelleborg och syftet är att gemensamt stödja och utveckla järn-

prenaden för färjeläge 10, övertogs samtidigt som färjeläge 10

vägstrafik över tid. Vi inriktar vårt arbete på intermodal järnvägs-

stod klart. Dock kvarstår en mindre del som beräknas vara klar

trafik, men även konventionell järnvägstrafik.

under mars 2015. Kombiterminal Syd omfattar:
• två 750 löpmeters järnvägsspår för uppställning av k ombitrafik
• en kompressoranläggning
• två nya växlar
• cirka 5 hektar hårdgjorda markytor
• renovering av cirka 500 löpmeter spår beläget på T rafikverkets
mark
I projektet är det förberett för ytterligare två 750 löpmeter spår
samt ytterligare två växlar.

8

Hamnen arbetar idag närmare sina rederikunder samt med representanter inom transportbranschen såsom speditionsföretag
och åkerier, som ett led i att utveckla anpassade tjänster efter
marknadens önskemål. Hamnen vill även tydligare marknadsföra
korridorerna som utmärkta transportleder mellan Norden och
Europa, och därmed påvisa vilken unik position som Trelleborg
har i logistikkedjan.
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Skeppsmäkleri

Almedalen

Vårt skeppsmäkleri fick klareringsuppdraget för fartygen som

Hamnen deltog tillsammans med Trelleborgs kommun i politiker

var involverade i det tyska vindkraftprojektet vid Kriegers Flak

veckan i Visby och Almedalen under första veckan i juli, där

i Östersjön. Trelleborgs Hamn användes som hub för att byta

bland annat hamnarnas betydelse för ”aktiebolaget Sverige”

besättning, hantera reservdelar, proviantering med mera och

debatterades under ett seminarium tillsammans med Sveriges

fartygen hanterades dygnet runt under veckans alla dagar. De

Hamnar. År 2012 hanterades 173 miljoner ton gods över kaj, 95

62 meter höga byggelementen, så kallade jackets, fraktades ut

procent av den svenska utrikeshandeln av de svenska ham-

till havs av lyftkranspråmen Taklift 4, som prydde hamnen under

narna och 29 miljoner passagerare reste med färjor. I samband

sommaren och hösten med sin gula färg.

med seminariet presenterades en rapport om hamnarnas di-

Den färdiga tyska vindkraftsparken ”EnBW Baltic 2” kommer att
bestå av 80 vindkraftverk varav 42 placerats på jackets som
hanterats via Trelleborgs Hamn, både direkt och indirekt.

rekta och indirekta sysselsättningseffekter. Rapporten har gjorts
av Nils Bohlin från Handelns utredningsinstitut.
Trelleborgs Hamn var värd vid seminariet ”Fem nedslag – Corehamnarnas betydelse för Hamn-Sverige” med talare från Luleå

Trelleborgs Hamn i omvärlden

Hamn, cmp, Stockholms Hamnar, Göteborgs Hamn samt panel

Trelleborgs Hamn har som strategi att synas både nationellt och

deltagare från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren,

internationellt. Under året har ett flertal föredrag om hamnen och

kommunstyrelsen i Trelleborg, Svensk Handel, transportdirektö-

dess utveckling hållits i hamnen, på Hamngatan 9 samt på olika

ren Karolina Boholm, Skogsindustrierna samt Hans Rothenberg

platser i Trelleborg, Köpenhamn, Rostock, Stockholm, Göteborg,

från Näringsutskottet i riksdagen.

Bryssel, Bremen, Berlin, Innsbruck med flera.

Arbetet kring Cleanship-projektet, som Trelleborgs Hamn varit

Trelleborgs Hamn möts med respekt inom eu vilket bevisas i det

leadpartner i, togs upp i en paneldebatt med Svenskt Marintek-

ekonomiska stöd som erhållits samt eu:s medverkan vid trans-

niskt forum, där man bland annat berörde alternativa bränslen

portkonferensen och olika invigningar under året. Från nationellt

och landel. Havs- och vattenmyndigheten arrangerade semina-

håll har en minister och flera riksdagspersoner besökt hamnen.

riet ”Sjöfarten påverkar havsmiljön” med diskussioner om hur
sjöfartens belastning på vår närliggande havsmiljö kan minska.
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Ägare

Trelleborgs Hamn möjlighet att vid fler tillfällen än bara vid Ham-

Hamnen har en nära dialog med sin ägare och de kommunala

nens dag, kunna visa utvecklingen som skett med utbyggnaden,

förvaltningar som har verksamhet som berör hamnen. Bland an-

färjeläge 10, vindkraftverk, dagvattenbassänger, vågbrytare,

nat har två möten hållits med kommunstyrelsens arbetsutskott

elanslutningar med mera samt att svara på frågor. Under året

och några möten med lekmannarevisorerna.

har 35 turer anordnats för 635 personer.

Årsstämman

Säkerhet

Årsmötet hölls den 3 april i Malmrossalen, Hamngatan 9 i Trelle

Trelleborgs Hamn ab opererar i enlighet med isps-koden sedan

borg. Inbjudan till årsmötet hade skickats till ägaren, revisorer,

1 juli 2004, precis som alla andra hamnar i världen som har inter-

lekmannarevisorer och det fanns även inbjudan i Trelleborgs

nationell trafik med fartyg överstigande 1 350 bruttoton.

Allehanda för allmänheten. Totalt kom 40 personer och mötet
avslutades med mingel.

Hamnen har en egen säkerhetsansvarig som ansvarar för skalskyddet runt hamnanläggningarna, trafiken i hamnen avseende

Utöver genomgång av årets resultat, informerade Tommy Halén,

fartyg, personbilar, lastbilar och passagerare som passerar in

vd, om viktiga händelser 2013, konkurrenssituationen, miljö

och ut ur hamnen. Till sin hjälp har säkerhetsansvarig ”Trelleborg

arbetet och hur framtidsplanerna för hamnen såg ut.

Port Control” som är bemannad 24 timmar/dygn, sju dagar i
veckan.

Bussturer
Framgången från förra året med att öppna upp hamnen för
allmänheten i form av kostnadsfria guidade bussturer inom
hamnområdet har fortsatt även under 2014. På detta sätt får
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Flertalet övningar har utförts tillsammans med bland annat polis,
kustbevakning, rederier, sjöräddningssällskapet och räddningstjänsten under olika scenarier, exempelvis ”man överbord” och
brandövningar.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Trelleborgs Hamn ab

Totalentreprenör för anläggningarna har Skanska Sverige ab va-

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

rit. Den nya utbyggnaden kommer att sänka koldioxidutsläppen

räkenskapsåret januari–december 2014.

samt kunna ta emot fartygsstorlekar för att optimera godsets
väg. Färjeläge 10 kan ta emot bredare och mer djupgående

Ägarförhållanden

fartyg som har en längd upp till 240 meter, för vilket övriga kajer

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

saknar kapacitet. Den nya kombiterminalen har två dubbelspår

Trelleborgs kommun.

om 750 meters längd. En betydande del av kostnaden har finansierats med hjälp av två eu-projekt.

Ägardirektiv
Trelleborgs kommuns ägardirektiv till bland annat 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

eu-projektet Green Efforts avslutades i juni och arbetet med att
skapa en simuleringsmodell för miljöbesparingar har resulterat
i en färdig produkt som hamnen tagit i drift. Projektet har även
resulterat i utbildning av hamnpersonalen i sparsam körning.
Slutreglering kommer att ske 2015.

och stärka sin position ska målsättningen vara att utveckla ham-

Under sommaren godkändes två nya eu-projekt; Sustainable

nen till en av Skandinaviens effektivaste hamnar”.

Trelleborg-Swinousjcie MoS Services och MoS lng in Baltic Sea
Ports II. I projekten finns delar av utbyggnaden av hamnen i

Affärsidé

Trelleborg samt studier och projektering av ett nytt färjeläge för

Trelleborgs Hamn ab skall erbjuda sina kunder – direkta såväl

bunkring av lng. Projekten kommer tillsammans att ge cirka 11

som indirekta – en effektiv och rationell gods- och terminal-

mkr i bidrag till hamnen.

hantering. Trelleborgs Hamn skall härigenom vara en av svensk
industris viktigaste länkar till och från Europamarknaderna.

I april levererades det nya kombiloket som kan dra 2 800 ton,
det vill säga ett heltåg på 700 meter och väger i sig endast 30 ton.

Verksamhet

Dagvattenanläggningen med tillhörande sex vertikalvindkraftverk

Trelleborgs Hamn ab bedriver hamn- och terminalverksam-

invigdes under 2014 och har totalt kostat 30 mkr där både eu-

het i Trelleborgs Hamn. Trelleborgs Hamn är Skandinaviens

bidrag och bidrag från Energimyndigheten hjälpt till att finansiera

största RoRo-hamn och andra största hamn i Sverige avseende

projektet. Projektet genomfördes tillsammans med Trelleborgs

godsvolymer. Bolaget äger sedan 2005 hamnanläggningen

stad och anläggningen har byggts så att allt dagvatten från

med tillhörande fastigheter. Detta innebär att bolaget förutom

hamnplanerna samt 100 hektar av stadens dagvatten renas.

löpande drift och underhåll också ansvarar för utveckling av och

Översvämningsrisken som tidigare funnits inom dessa delar av

investeringar i hamnen. Bolagets verksamhet är uppdelad i tre

Trelleborgs stad minskas betydligt. Vindkraftprojektet kommer

områden; hamn, hantering och fastighetsförvaltning.

att pågå hela 2015, då avsikten är att Dansk Vindmölleförening

Vid utgången av 2014 hade Trelleborgs Hamn sex färjeförbindel-

ska certifiera verken under året.

ser, en till Sassnitz, två till Rostock, en till Travemünde samt två

Tyska vindkraftskonsortiet upphandlade hamnens tjänster under

till Swinoujscie. Totalt 13 RoPax-fartyg upprätthåller trafiken på

året, vilket inbringade stora inkomster och utgjorde både ett

linjerna. I övrigt tillhandahåller hamnen skeppsmäkleri, rangering

intressant nytt inslag i hamnverksamheten såväl som ett bra

av järnvägsvagnar i hamnen, hantering av spannmål, gödning,

tillskott i kassan. Mellan juli och oktober sågs den stora gula

olja, styren samt lagerhållning i egen terminal.

kranen ”Taklift 4” på långt avstånd och man kunde följa lossning
och lastning av vindkraftsprojektets 62-meters jackets, som

Väsentliga händelser
Första etappen av hamnutbyggnaden som startade 2011, avslutades under året och vi kunde i oktober inviga vårt nya färjeläge
och kombiterminal. Detta skedde i samband med vår årliga
internationella transportkonferens. Muddringsmassorna från
inre hamnen och farleden utgör ny mark för kombiterminal och
färjeläge 10 och vi har förlängt Sverige med 550 meter.

skulle till vindparken ute på Kriegers Flak i Östersjön.
Hamnen sålde av mark under året för 12 mkr till kommunen
på vilken en ny busstation vid centralstationen ska uppföras.
Under 2014 gjordes även ett markövertagande från Trafikverket
och Trelleborgs kommun, avseende utfyllnaden bakom befintlig
bangård.
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Restaureringen av järnvägsstationen är påbörjad och likaså har

För att finansiera köpet av hamnanläggningen 2005 beviljades

kontrakt skrivits med ett antal verksamheter som ska serva de

bolaget ett lån av Trelleborgs kommun som på balansdagen

framtida resenärerna.

uppgår till 79 850 tkr (93 539 tkr). Utbyggnad av nya vågbrytare,

Under året har ersättning erhållits från Trafikverket för investering
i spåranslutning, redovisad som immateriell anläggningstillgång,
medfinansierad teknisk anläggning. Erhållet belopp om 21,7 mkr

kaj 10 och kombiterminal enligt ”Vision 2010/2015” har finansierats genom lån hos Kommuninvest och seb. Lånen uppgår på
balansdagen till 430 miljoner kronor (295 miljoner kronor).

intäktsförs i takt med avskrivning på den immateriella anlägg-

De totala investeringarna under 2014 uppgick till 192 466 tkr

ningstillgången och periodiseras som en förutbetald intäkt.

(157 114 tkr). Av investeringarna uppgick inköp av mark till 3 301

Vid genomgång av anläggningsregistret har tillgångar skrivits ned
och årets nedskrivning uppgår till 8 274 tkr.
Trafikutveckling och godsvolymer
Volymerna under 2014 har följt den ekonomiska utveckling som
finns i Europa. Den totala godsvolymen för 2014 slutade på 10,3
miljoner ton vilket var 3% bättre än 2013 (10,0).
Under 2014 passerade 643 000 lastbilsenheter (+4,0%) med
9,4 miljoner ton export och importgods (+4,0%) samt 27 000
järnvägsvagnar (+0,3%) med 718 000 ton gods (-7,0%) Trelleborgs Hamn. I Nyhamnen hanterades 92 000 ton konventionellt
gods (-29,6%). Kombitrafiken uppgick under året till 28 000
enheter (+75,4%).

tkr (0 tkr), maskiner och inventarier till 1 740 tkr (6 553 tkr) och
nedlagda kostnader i pågående investeringar till 187 425 tkr
(150 561 tkr). Pågående investeringar avser framförallt kostnader för kaj 10, elmottagningsstation och renovering av Ban
hallen. Under räkenskapsåret har pågående investeringar som
muddermassor, sedimenteringsbassänger och dagvattenrening
färdigställts och aktiverats.
Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till 1 083 055 tkr (946 050 tkr). Bolagets immateriella
anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till 30 859 tkr
(32 577 tkr). Belopp angivet efter justeringar för komponent
redovisning som beskrivs under Tilläggsupplysningarna.
Risker

Tillväxten till Polen har varit mycket bra med godsökningar på

Omsättningen i hamn- och hanteringsverksamheten påverkas

39% och enhetsökningar med 35%. Passagerartrafiken, i form

av konjunktursvängningar då bolaget har ett fåtal kunder som

av passagerare i personbilar, bussar, husvagnar, tåg och gång-

står för huvuddelen av omsättningen. För att reducera konjunk-

passagerare, uppgick under 2014 till 1,7 miljoner passagerare

turkänslighet har bolaget konstruerat avtal med fasta och rörliga

(+3,9%).

volymbaserade delar. Antal enheter är grunden till omsättningen.

Verksamheten i logistikcentrat har under 2014 hanterat 92 000
ton, vilket är en uppgång med 38,0% jämfört med föregående år
då hanteringen uppgick till 66 000 ton.
Ekonomiskt utfall
Nettoomsättningen för 2014 uppgick till 231 106 tkr, en ökning
med 32 220 tkr eller 16,2% jämfört med föregående år. Rörelsens totala intäkter uppgick till totalt 244 940 tkr. I denna ingår
markförsäljning till kommunen med 12 mkr.
Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 190 556
tkr, en minskning med 6 853 tkr eller -3,5% jämfört med föregående år. Om man bortser från farledsmuddringen föregående år
är största delen av ökningen kopplad till främst skeppsmäkleriet
men även rangeringen samt underhåll i hamnanläggningarna.

Nettoomsättningen 2014 ökade med 16,2% då volymerna gick
upp och nya affärer med nya kunder genererades. Kombihanteringen påverkade positivt där volymerna ökade med 75,4%.
Hantering med löstrailers ökade med 13,0%. Logistikcentrat
hanterade 2014 38,0% mer gods. Logistikcentrat utgjorde cirka
12,0% av bolagets totala omsättning. Ökade volymer samt
skeppsmäkleriet har bidragit till att denna andel ökat från fjol
årets cirka 5,0%. Fördelen med att ha ett skeppsmäkleri på
orten är att det minskar risken att konkurrenter flyttar hanteringen från handelskajen till annan hamn närmre sina egna kontor.
Bolaget har lån som på balansdagen uppgår till 848 517 tkr
(756 206 tkr). Nya lån har lyfts om 135 mkr till utbyggnaden av
kaj 10 enligt ”Vision 2010/2015”. Genomsnittlig kapitalbindning
för lånen är 5,6 år medan räntebindningen uppgår till 5,08 år.
Räntebindningen har minskat då löptiden på ränteswapar, som

Rörelseresultatet uppgick till 54 384 tkr (44 162 tkr). Resultatet

används för säkring mot räntesvängningar, har kortare löptid

efter finansiella poster uppgick till 29 486 tkr (20 006 tkr) och

kvar jämfört med fjolåret. Nya räntesäkringar har inte ingåtts

årets resultat till -6 774 tkr (177 tkr) efter överavskrivning.

under 2014.

Fordran på koncernkontot var vid årsskiftet 14 773 tkr vilket är
5 334 tkr lägre än vid föregående årsskifte. Utbyggnaden av
hamnen enligt ”Vision 2005” har bolaget finansierat genom lån i
Europeiska Investeringsbanken. Lånet uppgår på balansdagen
till 339 miljoner kronor (368 miljoner kronor).
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Antalet tillsvidareanställda i bolaget uppgick vid årets utgång till
104 (101), varav 7 (7) kvinnor. Medelantalet anställda uppgick
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GODSTON 2001–2014
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Järnvägsgods
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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 2014

NYCKELTAL

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

231 106

198 886

191 885

202 851

198 231

189 966

196 255

Rörelseresultat (tkr)

54 384

44 162

39 542

40 258

36 263

30 614

44 247

Resultat efter finansiella poster (tkr)

29 486

20 006

17 434

20 498

20 228

11 540

20 438

Årets resultat (tkr)

-6 774

177

87

1 295

1 808

2 523

1 735

Vinstmarginal (%)

12,8

10,1

9,1

10,1

10,2

6,1

10,4

Avkastning på totalt kapital (%)

5,0

4,6

4,8

5,3

4,7

4,0

6,1

Avkastning på eget kapital (%)

16,2

12,6

12,5

16,3

18,0

11,0

21,9

Soliditet (%)

16,5

16,4

16,2

17,5

15,5

13,7

13,0

Kassalikviditet (%)

41,8

47,1

62,1

75,8

68,6

73,8

138,6

192 466

157 114

185 183

34 517

29 178

62 156

159 444

1 849

1 700

1 599

1 649

1 625

1 570

1 583

125

117

120

123

122

121

124

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, 2014

RÖRELSENS KOSTNADER, 2014

Personalkostnader 40%
Hamn 50%

Driftkostnader 36%

Hantering 43%

Avskrivningar 18%
R E PA R ATI O N O C H U N D E R HÅ L L

Fastigheter 6%

Hamnanläggning 5%
R E PA R ATI O N O C H U N D E R HÅ L L

Fastigheter 1%
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Personalomsättning har under året minskat till 2% (4%). Sjuk-

Framtid

frånvaron uppgick till 3,77% vilket är en ökning jämfört med

I budgeten för 2015 räknar vi med att våra volymer kommer

föregående år då sjukfrånvaron uppgick till 3,18%. De anställdas

att öka med cirka 2,5%. Början av 2015 har startat i nivå med

medelålder uppgick vid utgången av 2014 till 48 år (49 år).

budgetförväntningarna. De personalintensiva delarna inom
produktionen ligger på samma nivå som 2014. Rangeringen av

Kvalitet och säkerhet

järnvägsvagnar har tappat en kund inför 2015 men fortsätter

Trelleborgs Hamn ab arbetar enligt ett integrerat verksamhets-

att utvecklas med förhoppning om nya kunder samt ökning hos

ledningssystem som är certifierat såväl mot kvalitetslednings-

befintliga.

standarden iso 9001:2008 som miljöledningsstandarden iso
14001:2004.

Skeppsmäkleriet har under 2014 haft en kund som mot slutet
blivit klar med sitt projekt. Avetablering av kunden sker under

Hamnen är även certifierad enligt isps-koden (International Ship

2015 men verksamheten kommer fortsätta utvecklas och nya

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

projekt söks som kan bidra till ökad omsättning och resultat.

internationellt regelverk för hamn- och sjöfartsskydd.
Miljö

Utbyggnad av kaj 10 inom hamnbassängen påbörjades under
2013 och avslutades i slutet av 2014. Under 2015 färdigställs
kombiterminalen som ligger i anslutning till kaj 10. Den fortsatta

VERKSAMHETSTILLSTÅND

utbyggnaden är viktig för att hamnen även i framtiden ska be-

Trelleborgs Hamn ab bedriver verksamhet som är tillståndspliktig

hålla sina kunder, möta marknadens krav, uppfylla de säkerhets-

enligt miljöbalken. Tillståndsplikten avser bolagets hamnverk-

krav som finns och kunna utveckla en miljösmart hamn enligt

samhet som medger fartygstrafik med en bruttodräktighet

gällande ägardirektiv.

överstigande 1 350 gt (gross tonnage). Gällande verksamhetstillstånd erhölls 2010.

Trelleborgs Hamn ab fortsätter aktivt att ansöka om nya projekt

Det ställs omfattande miljökrav på verksamheten via lagar och

som sker i hamnen. Befintliga projekt fortgår och följer satta

förordningar och då i första hand i miljöbalken med tillhörande

planer.

2015. Ambitionen är att få bidrag till merparten av investeringar

regelverk. Tillsynsmyndighet för den tillståndspliktiga delen av
verksamheten är länsstyrelsen. Vad gäller miljöpåverkan som

Förslag till vinstdisposition

avser hälsoaspekter är det Trelleborgs kommun via Samhälls-

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):

byggnadsnämndens miljöavdelning som utövar tillsyn.
MILJÖPÅVERKAN

Balanserad vinst

19 695 706

Årets vinst/förlust

-6 774 029

Miljöpåverkan relaterad till hamnens verksamhet avser främst

12 921 677

utsläpp till luft, energi- och naturresursanvändning samt buller.
För att klara miljöåtaganden gentemot omvärlden såväl i ett

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att (kr):

globalt som lokalt perspektiv har hamnen hjälp av ett miljöled-

Utdelas

ningssystem. I det dagliga arbetet är det rutinerna i detta som

Överföres till ny räkning

styr och hjälper hamnens medarbetare att på ett effektivt sätt

12 921 677

genomföra Trelleborgs Hamns miljöprogram för att förbättra
miljöprestandan och uppnå hamnens miljömål.
Nuvarande certifikat för miljöledningssystemet enligt iso
14001:2004 är utfärdat av dnv Certification och är giltigt till och
med december 2016.
MILJÖINVESTERINGAR

Under 2014 investerade Trelleborgs Hamn cirka 20 miljoner
kronor i utrustning och anläggningar som är direkt kopplade till
förbättrad miljöprestanda. Närmare beskrivning av vilka områden
och åtgärder detta omfattar finns under rubriken ”Miljöprogrammet i nyckeltal” i den tryckta årsredovisningen.

14

86 880
12 834 797

Utdelningen kommer att utbetalas efter årsstämman i april.
Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen
Bolagets soliditet efter utdelning uppgår till 16,5%. Soliditeten är
mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med
lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna
upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens
uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget
från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller
att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen
kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i abl 17
kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).
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Resultaträkning
Belopp tkr

Not

2014

2013

Nettoomsättning

1

231 106

198 886

Övriga rörelseintäkter

2

13 834

42 685

244 940

241 571

3, 4

-79 863

-58 811

5

-76 716

-69 375

7–12

-33 973

-29 535

14

-4

-39 688

-190 556

-197 409

54 384

44 162

236

390

Räntekostnader

-25 134

-24 546

Resultat efter finansiella poster

29 486

20 006

Skillnad mellan bokförd avskrivning
och avskrivning enligt plan

-38 000

-19 581

1 740

-248

-6 774

177

Rörelsens intäkter

Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella
och materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

6

15
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Balansräkning
Belopp tkr

Not

2014-12-31

2013-12-31

Medfinansierade markanläggningar

7

3 289

3 470

Medfinansierade tekniska anläggningar

8

27 570

29 107

9

175 502

154 960

Markanläggningar

10

327 298

251 139

Tekniska anläggningar

11

258 055

266 538

Maskiner och inventarier

12

27 929

29 630

Pågående nyanläggningar

13

294 271

243 783

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar

1 803

Kapitalförsäkring

559

421

1 116 276

979 048

23 826

15 795

-

18

Skattefordringar

3 661

3 457

Övriga fordringar

5 038

6 595

15

3 497

4 801

16

14 773

20 107

365

409

51 160

51 182

1 167 436

1 030 230

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kundfordringar kommunen

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

16

T R E L L E B O R G S H A M N 2 014

|

BALANSRÄKN I NG

Balansräkning
Belopp tkr

Not

2014-12-31

2013-12-31

2 400

2 400

480

480

19 696

19 628

-6 774

177

15 802

22 685

222 892

184 892

694

523

66 162

79 850

739 666

633 667

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
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

19

19 951

-

Summa långfristiga skulder

20

825 779

713 517

Skuld till kreditinstitut

29 000

29 000

Leverantörsskulder

25 761

40 823

Skuld till kommunen

15 984

15 498

1 307

1 139

30 217

22 153

102 269

108 613

1 167 436

1 030 230

41 048

18 657

Kortfristiga skulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Poster inom linjen
Ansvarsförbindelser

22
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Kassaflödesanalys
Belopp tkr

2014

2013

Rörelseresultat

54 384

44 162

Avskrivningar

33 973

29 535

Övriga poster som ej ingår i kassaflödet

415

90

Övriga poster som ej ingår i kassaflödet

-11 798

-

236

390

Erlagd ränta

-25 134

-24 546

Betald skatt

-3 374

-3 374

48 702

46 257

Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga fordringar

-2 046

232

Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder

-6 311

22 085

Kassaflöde från den löpande verksamheten

40 345

68 574

-170 937

-157 220

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

13 062

665

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-157 875

-156 555

Amortering av lån (-) / nyupplåning (+)

92 311

82 311

Förutbetald intäkt

19 951

-

-110

-85

112 152

82 226

-5 378

-5 755

Likvida medel vid årets början inkl koncernkonto

20 516

26 271

Likvida medel vid årets slut inkl koncernkonto

15 138

20 516

-5 378

-5 755

Löpande verksamhet

Erhållen ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital:

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

Finansieringsverksamheten

Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE

Förändring likvida medel

18
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Tilläggsupplysningar
Ägarförhållanden
Trelleborgs Hamn ab ägs sedan 2005-01-05 till 100% av Trelleborgs kommun med
org.nr 212000-1199.
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Övergång till komponentavskrivning har gjorts i
enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga
räkningar och noter. Omräknade jämförelsetal har skett med anledning av övergång till
komponentavskrivning. Därutöver har övergången har inte medfört några förändringar
i redovisade poster eller belopp.

Nyttjandeperioden för bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgår till:
Tekniska anläggningar (färjelägen):
–– Stommar: 24–25 år
–– Stammar (ovan mark): 24–25 år
Markanläggningar:
–– Stomme: 25 år
–– Stammar (ovan mark): 25 år
Nyttjandeperioden för bolagets materiella anläggningstillgångar uppgår till:
–– Mark: Ingen avskrivning

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.

Byggnader:

Inkomstskatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på
balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen.

Tekniska anläggningar (färjelägen):

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan
avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

–– Stommar: 20–50 år
–– Stammar (invändigt): 20–50 år
–– Tak: 40 år
–– Fönster: 25 år

–– Stomme: 50 år
–– Teknik/Hydraulik: 20 år
Maskiner och inventarier: 3–7 år
Markanläggningar: 20–50 år
–– Stomme: 50 år

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om
inte skatten än hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget
kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot
eget kapital. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas
inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Planenliga avskrivningar beräknas från tidpunkten när anläggningarna tas i bruk.
Detta innebär att inga avskrivningar görs på pågående investeringar.

2014 har extra nedskrivning av byggnad skett som föranleder en uppskjuten skatte
fordran.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har redovisats till anskaffningsvärde med avdrag för planenlig
avskrivning baserad på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Skulder
Skulder upptas till anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar för upplupna
kostnader.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den
del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet utan kostnadsförs löpande.

–– Stammar: 50 år
–– Teknik/Hydraulik: 20 år

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till bokslutsdagens kurs.
Transaktioner med kommunen
Av redovisade intäkter avser 12 294 tkr (147 tkr) försäljning till Trelleborgs kommun.
I rörelsens externa kostnader ingår 7 245 tkr (10 003 tkr) avseende inköp från
Trelleborgs kommun.

Under 2014 införde Trelleborgs Hamn anläggningsredovisning enligt K3 modellen.
Resultatet av det har inneburit förlängda avskrivningstider och således minskade
avskrivningar per år. Siffror har justerats för 2013 så att jämförelsetal hanteras enligt
samma princip, vilket inneburit lägre avskrivningar för 2013 med 8 681 tkr.

I finansiella intäkter ingår erhållen ränta från underkonto hos kommunen med
133 tkr (240 tkr).

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, 2013 8 505 tkr och 2014
21 751 tkr. Totalt 38 408 tkr. Bidragen har minskat pågående arbete fördelat på elanslutning samt vågbrytar-entreprenaden. 2014 mottogs ytterligare 640 tkr för utbyggnad
av vindkraftverk från Energimyndigheten som tidigare utbetalt 2 mkr. Utbetalning för
Clean Ship har skett med 743 tkr samt Swiftly Green med 350 tkr.

I årets anskaffning av anläggningstillgångar ingår 924 tkr (792 tkr) avseende inköp
från kommunen.

I finansiella kostnader ingår betald ränta och borgensavgift till kommunen med
5 427 tkr (5 589 tkr).

PERSONALUPPGIFTER

2014

2013

Antal anställda

125

117

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

varav män

117

108

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

3,8%

3,2%

Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Sjukfrånvaro för anställda mellan 20 och 29 år

1,6%

1,2%

Sjukfrånvaro för anställda mellan 30 och 49 år

3,1%

2,0%

Sjukfrånvaro för anställda äldre än 50 år

4,7%

4,7%

Könsfördelning inom företagsledningen

Män

Kvinnor

14

3

Styrelseledamöter inkl VD

19
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Tilläggsupplysningar forts.
Upplysningar till enskilda poster
Belopp tkr

NOT 7: MEDFINANSIERADE MARKANLÄGGNINGAR

2014

2013

NOT 1: NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Ingående anskaffningsvärde

4 338

4 338

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

4 338

4 338
694

2014

2013

Hamn

116 509

112 466

Ingående avskrivningar

868

Hantering

100 411

70 735

Årets avskrivningar

181

174

14 186

15 685

Utgående ackumulerade avskrivningar

1 049

868

231 106

198 886

Utgående bokfört värde

3 289

3 470

2014

2013

-

39 705

Fastigheter
Summa
NOT 2: ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Vidarefakturerad farledsmuddring
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar
Övriga rörelseintäkter
Summa

NOT 8: MEDFINANSIERADE TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

11 388
2 446

2 980

13 834

42 685

NOT 3: ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

2014

2013

140

140

87

117

227

257

PwC
Revisionsuppdraget
Övriga tjänster
Summa

2013

35 856

35 856

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

35 856

35 856

6 749

5 301

Årets avskrivningar

1 537

1 448

Utgående ackumulerade avskrivningar

8 286

6 749

27 570

29 107

2014

2013

171 536

170 728

Ingående avskrivningar

Utgående bokfört värde
NOT 9: BYGGNADER OCH MARK

Byggnader
Ingående anskaffningsvärde

NOT 4: LEASINGAVGIFTER

2014
Personbilar

2014
Ingående anskaffningsvärde

2013

Omfördelning pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

496

517

Arbetsmaskiner

3 508

3 976

Ingående avskrivningar

Summa

4 004

4 493

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-

808

171 536

171 536

44 548

38 908

5 441

5 640

49 989

44 548

NOT 5: PERSONALUPPGIFTER

2014

2013

Löner och andra ersättningar

54 150

48 547

Sociala kostnader *

21 763

19 908

Summa

75 913

68 455

5 692

4 734

* varav pensionskostnader

Ingående nedskrivningar

4 665

-

Årets nedskrivningar

8 274

4 665

12 939

4 665

108 608

122 323

32 637

32 637

3 301

-

37 506

-

-5 079

-

-430

-

-1 041

-

66 894

32 637

Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående bokfört värde
Mark

Av pensionskostnader avser 667 tkr (668 tkr) VD.

Ingående anskaffningsvärde

Av löner och andra ersättningar avser 1 665 tkr (1 662 tkr) VD och 276 tkr (323 tkr)
styrelsearvoden.

Inköp

NOT 6: SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Erhållna bidrag 2014

Aktuell skatt för året

Omfördelning pågående nyanläggningar

2014

2013

Erhållna bidrag tidigare år

-63

-248

Försäljning

Uppskjuten skatt

1 803

-

Summa

1 740

-248

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde
Utgående bokfört värde

66 894

32 637

Utgående bokfört värde byggnader och mark

175 502

154 960

Taxeringsvärde fastigheter

165 960

162 960

40 728

40 728

varav mark
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NOT 10: MARKANLÄGGNINGAR

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omfördelning pågående nyanläggningar
Erhållna bidrag 2014
Erhållna bidrag tidigare år
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

2013

291 143

192 919

-

-

107 936

99 068

-16 672

-

-8 075

-

-

-844

374 332

291 143

40 004

35 036

7 030

4 968

47 034

40 004

327 298

251 139

2014

2013

338 981

338 981

Omfördelning pågående nyanläggningar

-

-

Erhållna bidrag

-

-

338 981

338 981

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

T I L L Ä G G S U P P LYS N I N G A R

NOT 14: ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

2014

NOT 11: TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Ingående anskaffningsvärde

|

2014

2013

Vidarefakturerad farledsmuddring

4

39 688

Summa

4

39 688

2014

2013

NOT 15: FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Förutbetalda leasingavgifter

180

295

Övr förutbetalda kostnader

968

1 548

Övr upplupna intäkter

2 349

2 958

Summa

3 497

4 801

2014

2013

NOT 16: UNDERKONTO TRELLEBORGS KOMMUN

Swedbank

14 773

20 107

Beviljad intern kredit på koncernkontot

10 000

10 000

NOT 17: EGET KAPITAL

Aktiekaptial

Reservfond

Balanserade
vinstmedel

2 400

480

19 806

Belopp vid årets ingång
Utdelning

-110

Årets resultat
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

72 443

63 717

8 483

8 726

80 926

72 443

258 055

266 538

2014

2013

102 834

90 243

1 740

6 553

-

7 008

-2 745

-970

NOT 12: MASKINER OCH INVENTARIER

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omfördelning pågående nyanläggningar
Försäljning/utrangering
Erhållna bidrag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

-

-

101 829

102 834

Ingående avskrivningar

73 204

70 231

Försäljning/utrangering

-2 331

-942

Årets avskrivningar

3 027

3 915

Utgående ackumulerade avskrivningar

73 900

73 204

Utgående bokfört värde

27 929

29 630

Belopp vid årets utgång

2 400

480

12 922

NOT 18: OBESKATTADE RESERVER

2014

2013

Ack överavskrivningar

222 892

184 892

Summa

222 892

184 892

NOT 19: UPPLUPNA KOSTNADER & FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2014

2013

Återbetalning Trafikverket långfristig del

19 951

-

Summa

19 951

-

NOT 20: LÅNGFRISTIGA SKULDER

Amortering inom 2 till 5 år

2014

2013

170 755

170 755

Amortering efter 5 år

635 073

542 762

Summa

805 828

713 517

Skulderna fördelar sig mellan följande långivare:
Trelleborgs kommun
Kommuninvest
SEB

NOT 13: PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

-6 774

66 162

79 850

380 000

205 000

50 000

90 000

Europeiska Investeringsbanken

309 666

338 667

805 828

713 517

2014

2013

Ingående anskaffningsvärde

243 783

200 106

Summa

Nedlagda kostnader

187 425

150 561

Omfördelning pågående nyanläggningar

-136 937

-106 884

Lånet från kommunen är ställt utan formell säkerhet. Kommunen har gått i borgen för
lånet hos EIB, Kommuninvest och SEB.

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

294 271

243 783
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NOT 21: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2014

2013

Upplupen löneskuld

8 504

7 565

Sociala kostnader

6 395

5 110

Upplupna räntekostnader

2 242

2 492

Övr upplupna kostnader

9 097

2 704

Förutbetalda intäkter

3 979

4 282

30 217

22 153

Summa
NOT 22: ANSVARSFÖRBINDELSER

2014

2013

Ianspråktaget EU-stöd med villkorad
återbetalningsskyldighet

41 048

18 657

Summa

41 048

18 657

Trelleborg den 13 mars 2015

Jan Isaksson

Catherine Persson

Ordförande

Vice ordförande

Johnny Nilsson

Åke Svensson

Mats Nilsson

Stefan Nilsson

Reinhart Teltscher
Tommy Halén

Ulf Sonesson

Verkställande direktör

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant

Min revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2015.

Eric Salander
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ab
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Trelleborgs Hamn ab, org.nr 556008-2413.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Trelleborgs
Hamn ab för år 2014.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets

för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild

vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens

enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som

förvaltning för Trelleborgs Hamn ab för år 2014.

styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen

REVISORNS ANSVAR

och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av

enligt aktiebolagslagen.

min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
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

REVISORNS ANSVAR

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver

årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma

min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till

åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om

om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är

effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar

ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon

också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-

styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har

principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och

handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller

verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom

bolagsordningen.

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.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

UTTALANDEN

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
UTTALANDEN

i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Trelleborgs Hamn ab:s finansiella

Trelleborg den 17 mars 2015

ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella

Eric Salander

resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.

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 2014.
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 2014 har vi speciellt granskat hur ledningen för Trelleborgs Hamn ab säkerställer
att bolagets medarbetare har en ändamålsenlig arbetsmiljö. 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 26 februari 2015

Ruth Nyström-Lundberg

Leif Malmstein

Av kf utsedd lekmannarevisor

Av kf utsedd lekmannarevisor

Bilaga: Rapport från lekmannarevisionen
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ST YR E LS E

Styrelse

anders yngve, suppleant

birgitta almroth, suppleant

bo hansson, suppleant

catherine persson, vice ordförande

jan isaksson, ordförande

johnny nilsson, ledamot

leif sjögren, suppleant

mats nilsson, ledamot

per klarberg, suppleant

peter jeppsson, arbetstagarrepresentant

reinhart teltscher, ledamot

stefan nilsson, ledamot

tina järvenpää, suppleant

torbjörn lanker, suppleant

ulf sonesson, tjänstemannarepresentant

åke svensson, ledamot
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Miljöprogrammet i nyckeltal
Östersjöns klimatsmartaste hamn

Effektiv hamnlogistik – för mindre utsläpp och buller

Vägen dit går via stora eu-projekt för många miljoner kronor,

Negativ miljöpåverkan såsom utsläpp till luft och vatten, buller

teknisk utveckling av reningsutrustning och bulleråtgärder till-

samt klimatpåverkan ska minimeras genom en hög servicenivå

sammans med fordonsleverantörer eller enklare aktiviteter som

och rationell hamnlogistik.

källsortering av avfall. Vissa saker tar många år att förverkliga,
andra kan åtgärdas på några dagar.

Genom effektivare lossning och lastning kan färjornas liggetid
kortas. Även lastbilarnas tomgångskörning kan reduceras, vilket

Hamnen är miljöcertifierad sedan flera år tillbaka, och arbetar

minskar utsläppen i hamnområdet. Utbyggnaden av nya färje

systematiskt och engagerat med förbättringsmål för att minska

lägen i sydost syftar bland annat till att rationalisera godshante-

de negativa miljöeffekterna av den egna verksamheten.

ringen ytterligare så att fartygens liggetider kan minskas.

Då en stor del av hamnens miljöpåverkan är indirekt och utgörs

Under 2014 färdigställdes det nya färjeläge 10 med tillhörande

av väg- och färjetrafiken till och från hamnen är det betydelse-

uppställningsytor och ramper – ett stort steg i utvecklingen

fullt att även driva projekt som är inriktade på att underlätta och

mot effektivare lastnings-/lossningverksamhet och en påbörjad

skapa förutsättningar för främst våra kunder, men också andra

utflyttning av färjeverksamheten i och med att ett av de inre

intressenter, att utveckla en grönare och hållbarare verksamhet.

färjelägena kommer att stängas när färjeläge 10 tas i drift i

Staden och hamnen är tätt sammanlänkade, vilket innebär att

början av 2015.

samverkan med staden och dess invånare är en annan nyckel i

Även byggnationen av den nya södra kombiterminalen avslu-

vårt arbete med att utveckla en hållbar verksamhet och anpassa

tades under året. Utbyggnaden innebär en mer koncentrerad

hamnens verksamhet för framtiden.

kombiterminalverksamhet, vilket minskar körsträckorna med

De mest framträdande miljöeffekterna från hamnverksamheten

arbetsfordon samt reducerar bullret för intilliggande fastigheter.

är utsläpp till luft samt buller. Andra betydande miljöaspekter

Vi arbetar långsiktigt för att öka andelen kombienheter som går

är avfall som verksamheten ger upphov till samt förbrukning av

via järnväg, vilket bidrar till minskade utsläpp även regionalt och

naturresurser i form av energi och vatten.

nationellt.

För att hantera dessa olika utmaningar har Trelleborgs Hamn

LUFT

utvecklat ett miljöprogram med fyra övergripande mål och
åtgärdsområden. Programmet omfattar

Hamnverksamheten genererar utsläpp från fartygs- och fordons
trafik. Vi utför egna mätningar av kvävedioxid och partiklar i
luften sedan 2006 och av svaveldioxid sedan 2008. En kontinu-

• Effektiv hamnlogistik

erlig uppföljning är viktig för att se resultat av miljöåtgärder samt

• God miljöprestanda

följa upp utvecklingen.

• Nära samarbete
• Miljöanpassad verksamhet

Luftkvalitetsmätningar (µg/m3 luft, årsmedelvärde i Trelleborgs Hamn, alla utsläppskällor)
2013

2012

2011

2010

2009

2008

MKN

SVENSKA MILJÖMÅLET

Kvävedioxid (no 2 )

26

26

26

27

28

27

40

20

Svaveldioxid (so 2 )

3

3

4

3

3

1,5

20

5

23

21

24

20

24

23

40

15

Partiklar (pm 10 )

Drivmedelsförbrukning terminaltraktorer (liter/h)

Buller från terminaltraktorer (dBA)

2014

2013

2012

2011

2010

2013

2012

2010

2008

9,62

9,41

9,85

10,9

12,3

103

103

105

107
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Uppmätt årsmedelvärde för kvävedioxider understiger miljökvalitetsnormen, 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.
Partikelhalterna ligger under miljökvalitetsnormen, men överskrider det svenska miljömålets precisering. Miljökvalitetsnormen för
pm10 överskreds inte heller på dygnsbasis.
Halterna av svaveldioxid har sjunkit märkbart sedan färjorna
2008 började använda lågsvavligt bränsle vid kaj och ligger idag
långt under miljökvalitetsnormen och även under det svenska
miljömålets precisering.
God miljöprestanda – hos fordon och övrig utrustning
BULLER

Hamnen förnyar ständigt sina fordon och övrig utrustning så att

När det gäller buller klarar hamnen idag de villkor som miljö-

dess miljöprestanda ligger i framkant av den tekniska utveck-

domstolen fastställt under prövotiden för gällande miljötillstånd.

lingen.

Utflyttningen av de inre färjelägena tillsammans med flytt av
kombiterminalen bedöms ge positiva effekter på bullernivåerna.

Våra egna arbetsfordon ska hålla högsta möjliga miljöklass. De

Minskningen av bullret från hamnens arbetsfordon är resultatet

för 90 procent av utsläppen från hamnens fordonspark. Moderni-

av ett aktivt arbete såväl genom nära samarbete med leverantö-

seringen har snabbt gett resultat i form av lägre bränsleförbruk-

rer som genom egna åtgärder. Bullermätningarna är utförda i fält

ning och därmed minskade utsläpp. Vi genomför också egna

och i enlighet med normala driftsmässiga förhållanden. Jämfört

åtgärder såsom eftermontering av partikelfilter och tillsats av

med 2008 har ljudnivån från ”bästa” terminaltraktor sjunkit med

Ad Blue1 i bränslet. Varvtalsreglering och tomgångsspärr finns

4 decibel, vilket är så mycket att ljudet från kombiterminalen

på samtliga dragfordon.

största maskinerna, terminaltraktorer och reachstackrar, svarar

beräknas sjunka med upp till 3 decibel för de beräkningspunkter
där själva kombiterminalen utgör den dominerande ljudkällan.
Det totala hamnbullret sänks med cirka 1 decibel för de beräkningspunkter som är belägna närmast kombiterminalen.

Några viktiga förbättringar avseende fordonsparken under 2014

CO2-UTSLÄPP EGNA FORDON PER TON GODS
(TOTAL GODSVOLYM), G CO2/TON GODS

OMRÅDE

BESKRIVNING

Färjehantering

Fyra terminaltraktorer ersattes med nya enligt utbytesplan.

Intermodal trafik

Ett modernt lok som kan köras både på räls och väg har införskaffats. Det ger
klart förbättrad miljöprestanda i form av halverade utsläpp och reducerat buller.
Flexibiliteten gällande underlag har förbättrat logistiken i hamnen. Loket är det
första i sitt slag i Sverige.

160
140
120

Logistik

Enligt policybeslut om att i möjligaste mån gå över till eltruckar har två äldre
dieseltruckar ersatts av två eltruckar. Därutöver har truckparken förnyats med
två 16-tonstruckar (diesel med partikelrening).

100
80
60
40
20
0
2007

Passagerartransporter

1)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

En ny passagerarbuss har tagits i bruk – Scania Citywide, miljöklass Euro 5. Den
har försetts med extrautrustning som bland annat innebär 100% partikelrening.

urea-tillsats för katalytisk rening, minskar utsläppen av partiklar genom att reagera med NOx-avgaserna, varvid vatten och kväve bildas.
27
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Nära samarbete – med kunder och andra intressenter

SVART- OCH GRÅVATTEN

I dialog med kunder och andra intressenter ska hamnen minska

För att bidra till minskning av övergödningen av Östersjön är må-

miljöpåverkan och därmed stärka sin konkurrenskraft.

let att verka för att samtliga färjor ska lämna sitt avloppsvatten i
hamn, varav hälften 2015 och samtliga 2018.

LANDEL

Elanslutning är ett område som kräver en nära dialog mellan
hamnen och rederierna för att bli framgångsrikt. Landelanslutning av förtöjda fartyg skulle avsevärt minska utsläppen av
luftförorenande ämnen från fartygen och vara betydelsefullt för
den allmänna luftkvaliteten.

Hamnen kan idag ta emot färjornas svart- och gråvatten i samtliga färjelägen i reguljär drift via direkt inkoppling på spillvattennätet till kommunens avloppsreningsverk. Svart- och gråvatten
har sedan flera år lämnats av Stena Lines fartyg i färjeläge 8 och
9. Under 2014 har även tt-Line startat med ilandpumpning av
svart- och gråvatten i ett av de inre färjelägena.

Vi kan erbjuda rederikunderna landelanslutning vid samtliga
färjelägen i reguljär drift. Stena Lines färjor mellan Trelleborg och

DAGVATTEN

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

Genom omfattande investeringar i dagvattenanläggningar renas

förberetts för elanslutning och kommer att bli de första fartygen

dagvattnet såväl från hamnens befintliga ytor som de nya ytor

som kopplar in sig på landel i Trelleborgs Hamn.

som skapats i och med östra utbyggnaden. De nya ytor som
tillkommit genom utfyllnaderna har lagts på en nivå som är
anpassad för förutsedd havsnivåhöjning.
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Under hösten togs tre nya sedimenteringsbassänger (om totalt

SKYDD AV VATTEN OCH MARK

12 000 m ) och två fristående reningsanläggningar i bruk. Trelle-

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

borgs kommun och Trelleborgs Hamn har i samarbete investerat

släpp till vatten och mark och vad som måste göras om utsläpp

i dessa anläggningar, vilket innebär avsevärt förbättrad dag-

skulle ske. Exempelvis kan samtliga dagvattenbrunnar på det

vattenavledning för östra Trelleborg och därmed minskad risk för

nya utfyllda området stängas samtidigt genom en manöver vid

översvämningar samtidigt som dagvattnet från cirka 100 hektar

risk för utsläpp. Därutöver finns två stycken så kallade akutplat-

av stadens ytor och 50 hektar av hamnens ytor renas. Renings-

tor där eventuellt läckande enheter kan placeras. Ett flertal

effekten bedöms ge 70–90% avskiljning av föroreningarna i

containrar med saneringsutrustning finns utplacerade inom

dagvattnet.

hamnområdet. Samtlig berörd personal är väl utbildad i hur man

3

ska agera i olika nödlägen.
Miljöanpassad verksamhet – ett ständigt pågående arbete
Hamnen ska ständigt arbeta för att verksamheten miljöanpassas
med avseende på energi, vatten, kemikalier och farligt avfall.

I hamnen används förhållandevis små mängder kemikalier.
Ansvarig personal arbetar aktivt med att välja bra produkter ur
miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

ENERGI

Avfall och farligt avfall från hamnverksamheten och fartygen

Energi- och naturresursanvändning är en betydande miljöaspekt

sorteras vid särskilda miljöstationer som har märkta kärl för re

och hamnen har påbörjat ett relativt omfattande projekt för ett

spektive fraktion i syfte att främja sortering och uppnå maximal

effektivare resursutnyttjande. Inom detta område finns tydliga

andel återvinning.

besparingsmål uppsatta för de kommande åren.

ENERGIANVÄNDNING, TRELLEBORGS HAMN AB, 2014

CO2 - UTSLÄPP (TON), 2007–2014

2500
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1500
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1000
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Pågående energiprojekt
OMRÅDE

BESKRIVNING

BESPARING

Belysning

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

Minst 900 000 kWh per år.

Värme och ventilation

Modernisering med värmeväxlare, värmepumpar, ventilation med
återvinningssystem, timer. Sänkta temperaturer bland annat i lager
utrymmen. Övergång till fjärrvärme i flera fastigheter.

Energieffektivisering, kalkyl görs för
beräknat utfall av respektive åtgärd i
de fall de inte kan mätas separat.

Solenergi

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

Förbättrad energimix.

Vindkraft

Sex vertikala vindkraftverk, 19 meter höga med vardera en maxeffekt
på 20 kW, har färdigställts under året. De har mycket låga ljudnivåer.

Förbättrad energimix.

29

30

T R E L L E B O R G S H A M N 2 014

|

H I S TO R I K

Händelser i hamnens historia
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 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

Trelleborgs Hamn utsågs till Core-hamn i Scandinavian-

1921

En hamnplanetävlan utlystes där deltagare från hela

		

Mediterranean Corridor. Nya hamnen invigdes med

		

världen deltog vilket visade ett globalt intresse

		

muddrad innerhamn och förlängda pirarmar på 3 km

		

samtidigt som muddermassorna bildar nytt land söder

		

om Trelleborg

2014

Dagvattenrening för en tredjedel av Trelleborgs stad

		

invigdes samtidigt som vindkraftverk installerades för

		

elförsörjningen. Färjeläge 10 samt ny kombiterminal

		

invigdes 14 oktober. tt-Line startar sin Polen-trafik.

		

Hamnen utökar verksamheten med skeppsmäkleri

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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ET T NYT T FÄ RJ E L ÄG E I N V I G S

Ett nytt färjeläge
invigs
Färjeläge 10
Skanska slutförde arbetet med det nya färjeläget efter sommaren och man kan nu ta emot fartyg som har en längd på upp
till 240 meter, det vill säga 40 meter längre än vad de gamla
lägena klarar. Det nya läget är både lättare att angöra och ger
besparingar i såväl tid som bränsle. eu finansierar en viss del av
utbyggnaden (cirka 70 miljoner kronor) via det eu-projekt som
hamnen är med i vid namn Green Bridge.
Invigningen
När tonerna från fartygssirenerna klingat ut, klippte Désirée
Oen, vice president inom Transport i eu, bandet för inte bara
färjeläge 10 utan även för den nya intermodala terminalen med
750 meter järnvägsspår, som stod färdigställd i början av hösten
2014. Invigningstalarna Hannes Conzen, tt-Line, Michael Bock,
Tysklands ambassadör i Sverige, Ulf Bingsgård, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg samt vd:arna från Trelleborgs
Hamn, Tommy Halén, och Skanska, Pierre Olofsson, var ense
om att hamnens målmedvetenhet om att skapa en av Östersjöns renaste hamnar kommit en god bit på väg. Byggnationen
av kajen och terminalen samt installationen av scrubbers på
tt-Lines färja m/s Robin Hood har ingått i eu-projektet MoS
Green Bridge. Dagens händelse var extra värdefull och historisk
då det var första steget för att flytta hamnen ut mot havet vilket
Ulf Bingsgård underströk. Désirée Oen betonade även hamnens
betydelse för eu:s transportkorridorer.
De 150 inbjudna gästerna till invigningen, bjöds efter tal och
trumpetfanfarer på lunch ombord på m/s Robin Hood.
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TRANS PORTKON FER ENS EN

Transport
konferensen
Samma dag som färjeläge 10 invigdes, arrangerade Trelleborgs
Hamn sin internationella transportkonferens under temat ”Open
Transport Systems Support Growing Markets – Transport Corridors in Symbiosis with Successful Trade” med Per Tryding, vice
vd för Handelskammaren i Södra Sverige, som moderator.
160 deltagare från flera eu-länder med representanter för hamnar, fraktköpare, rederier, myndigheter, eu-kommissionen och
transportsektorn i stort, deltog. Talare var bland andra Sveriges
förre biståndsminister Alf Svensson samt eu:s ansvarige för tent-korridoren Scandinavian-Mediterranean, Pat Cox.
Bland annat framhölls vikten av hamnarnas betydelse i det framtida transportnätet och att Trelleborg kommer att vara en viktig
del i detta nätverk. Det ökande behovet av transporter har ett direkt samband med att internethandeln numera ingår i vår vardag
och utgör en stor del av nödvändigheten av leveranser från hela
världen. För att effektivisera logistiken och möta de allt större
miljökraven, ställs stora krav fram till år 2030 i synnerhet för de
nio utpekade transportkorridorerna, där 75 procent av handeln
går via hamnarna. Förarbetet för Scandinavian-Mediterraneankorridoren – den absolut längsta och som innehåller flest
deltagare – har tagit sju år. Bland annat framhölls vikten av att
man lokalt, regionalt och nationellt bör diskutera fram infrastruktursatsningar där de viktigaste frågorna för att kunna påverka
korridorens utveckling är betydelsen av gränshandeltrafik, att
identifiera och ta bort flaskhalsar samt att öka effektiviteten.
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H A MN E N S DAG

Hamnens dag
Det är inte bara vädret som gör en dag perfekt, även om det är

Hamnens personal spred kunskap om miljöarbetet, nya vågbry-

en viktig faktor, utan det är framför allt alla engagerade män

tare, projekteringen av den nya marken där muddringsmassorna

niskor som ställer upp. Tack vare deltagande företag, föreningar

från hamnbassängen fått bilda grunden för nya kombiterminalen,

och besökare gjordes årets Hamnens dag till en dag då tusen-

färjeläge 10 och sedimenteringsbassängerna med vindkraftsför-

tals trelleborgare passade på att besöka sin hamn för att delta i

sörjning.

guidade båt- och bussturer.

Deltagande företag och föreningar var Stena Line, pwc, tt-Line,

Många aktiviteter riktade sig mot barnen som kunde tatuera sig

Unity Line, Väte, Föreningen Gamla Trelleborg, Sjöfartsmuseet,

med hamnens logotype, få ansiktet målat eller hoppa i hoppbor-

Ahlsell, Sjöräddningssällskapet, Trelleborgs Industrier, Rädd-

gen. Efter det väntade glass, godis och ballonger. De vuxna fick

ningstjänst, Tullen, Turistbyrån, Trelleborgs kommun, Kustbevak-

ta del av snittar, sillamackor och grillad korv. Det var med andra

ningen, Sirimiones Skeppslag, Flottans Män, Skanska, Trelle-

ord en riktig folkfest.

borgs Taxi och Trelleborgs Allehanda.
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