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Miljöprogrammet i nyckeltal
Östersjöns klimatsmartaste hamn
Trelleborgs Hamn fortsätter att sikta högt när det
gäller miljön – vi ska bibehålla och stärka vår position
som Östersjöns klimatsmartaste hamn.
Vägen dit går via strategiskt arbete i stora EU-projekt
med delfinansiering av vissa miljöinvesteringar,
teknisk utveckling av reningsutrustning och
bulleråtgärder tillsammans med fordonsleverantörer
samt aktiviteter såsom källsortering av avfall.
Hamnen är miljöcertifierad och arbetar systematiskt
och engagerat med förbättringsmål för att minska de
negativa miljöeffekterna av den egna verksamheten.
Då en stor del av hamnens miljöpåverkan är indirekt
och utgörs av väg- och färjetrafiken till och från
hamnen är det betydelsefullt att även driva projekt
som är inriktade på att underlätta och skapa
förutsättningar för främst våra kunder, men också för
andra intressenter att utveckla en grönare och
hållbarare verksamhet.

betydande miljöaspekter är avfall som verksamheten
ger upphov till samt förbrukning av naturresurser i
form av energi och vatten. För att hantera dessa olika
utmaningar har Trelleborgs Hamn utvecklat ett miljöprogram som inkluderar följande områden.

Effektiv hamnlogistik –
för mindre utsläpp och buller
Negativ miljöpåverkan såsom utsläpp till luft och
vatten, buller samt klimatpåverkan ska minimeras
genom en hög servicenivå och rationell hamnlogistik.
Genom effektivare lossning och lastning kan färjornas
liggetid kortas. Även lastbilarnas tomgångskörning
kan reduceras, vilket minskar utsläppen i
hamnområdet. Utbyggnaden av nya färjelägen i
sydost syftar bland annat till att rationalisera
godshanteringen ytterligare så att fartygens
liggetider kan minskas.
I början av 2015 togs det nya färjeläge 10 med
tillhörande uppställningsytor och ramper i bruk – ett
viktigt steg i utvecklingen mot effektivare lastnings/lossningsverksamhet och en påbörjad utflyttning av
färjeverksamheten i och med att ett av de inre
färjelägena kunde stängas.
Flytten av en stor del av kombiterminalsverksamheten till det nya södra kombiterminalsområdet
innebär en mer koncentrerad kombiverksamhet,
vilket minskar körsträckorna med arbetsfordon samt
reducerar bullret för intilliggande fastigheter.

Staden och hamnen är tätt sammanlänkade, vilket
innebär att samverkan med staden och dess invånare
är ytterligare en nyckel i vårt arbete för att utveckla
en hållbar verksamhet och anpassa hamnens
verksamhet för framtiden.
De mest framträdande miljöeffekterna från hamnverksamheten är utsläpp till luft samt buller. Andra
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Luft
En kontinuerlig uppföljning är viktig för att se resultat
av miljöåtgärder samt följa upp utvecklingen.
Hamnverksamhetens påverkan på miljön via fartyg
och fordonstrafik och vi har utfört egna mätningar av
luftkvaliteten sedan 2006.
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Halterna av svaveldioxid har sjunkit märkbart sedan
färjorna 2008 började använda lågsvavligt bränsle vid
kaj. Ytterligare en markant förbättring skedde under

2015, då krav på lågsvavligt bränsle (0,1 %) infördes
inom SECA 1-område.

Utsläpp av svaveldioxid från fartygstrafiken (vid kaj + manövrering i hamn, ton/år)
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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.
Våra egna arbetsfordon ska hålla högsta möjliga
miljöklass. De största maskinerna, terminaltraktorer
och reachstackrar, svarar för ca 90 procent av
utsläppen från hamnens fordonspark. Moderniseringen har gett tydligt resultat i form av lägre
bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Vi genomför också egna åtgärder såsom eftermontering av
partikelfilter och tillsats av Ad Blue3 i bränslet.

Varvtalsreglering och
samtliga dragfordon.

tomgångsspärr

finns

på

Bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen för hamnens terminaltraktorer har genom ovanstående åtgärder minskat med drygt 20 % sedan
2010. Koldioxidutsläppen från hamnens egna fordon
relaterat till hanterad godsvolym har sjunkit stadigt
sedan 2009. Glädjande är att hamnens ansträngningar gällande fordonsparken nu har gett tydligt
resultat även vad avser kväveoxider och partiklar.
Som framgår av nedanstående diagram har kväveoxiderna minskat med två tredjedelar de senaste fem
åren.

Några viktiga förbättringsåtgärder avseende fordon/utrustning under 2015
Område

Beskrivning

Färjehantering
Kombihantering
Logistik/Lager

Fyra terminaltraktorer ersattes med nya enligt utbytesplan.
En ny bränslesnål reachstacker har levererats under året.
Enligt policybeslut om att i möjligaste mån gå över till eltruckar har tre dieseltruckar ersatts av två nya eltruckar.
En modern anläggning för rening av tvättvatten har installerats. Reningen bygger
på filterteknik med torv. Efter oljeavskiljare filtreras tvättvattnet genom ett substrat och tungmetaller absorberas i filtersubstratet. Genom biologiska processer
reduceras den organiska fraktionen (oljor, vax, m.m.). Det renade tvättvattnet tas
sedan omhand i efterföljande våtmark.

Fordonstvätt

1

Svavelkontrollområde som omfattar Östersjön,
Nordsjön och Engelska kanalen.
2
Värden för 2015 är inte tillgängliga då
slutrapporten inte är färdigställd.
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3

urea-tillsats för katalytisk rening, minskar utsläppen av partiklar genom att reagera med NOxavgaserna, varvid vatten och kväve bildas
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Drivmedelsförbrukning terminaltraktorer (liter/h)
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Nära samarbete –
med kunder och andra intressenter
I dialog med kunder och andra intressenter ska
hamnen minska miljöpåverkan och därmed stärka sin
konkurrenskraft.

Landel
Elanslutning är ett område som kräver en nära dialog
mellan hamnen och rederierna för att bli framgångs
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2014

2015

rikt. Landelanslutning av förtöjda fartyg skulle avsevärt minska utsläppen av luftförorenande ämnen från
fartygen och vara betydelsefullt för den allmänna
luftkvaliteten.
Vi erbjuder rederikunderna landelanslutning vid
samtliga färjelägen i reguljär drift. Stena Lines färjor
mellan Trelleborg och Rostock, M/S Skåne och
Mecklenburg-Vorpommern, liksom Unity Lines färja
Gryf, mellan Trelleborg och Swinoujscie, har
förberetts och testats för elanslutning. På grund av de
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låga bränsle-/bunkerpriserna anser rederierna att det
f.n. inte är ekonomiskt rimligt att elansluta vid kaj.

Svart- och gråvatten
För att bidra till minskning av övergödningen av
Östersjön är målet att verka för att samtliga färjor ska
lämna sitt avloppsvatten i hamn.
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.
TT-Lines färja Robin Hood (nuvarande Nils Dacke)
lämnade också svart-/gråvatten under 2014, men i
och med att TT-Lines färjor började trafikera det nya
färjeläge 10 lämnades inget spillvatten under 2015,
då anpassningar av anslutningar, m.m., ska utföras
ombord för att ilandpumpning ska kunna påbörjas i
det nya färjeläget.

Dagvatten
Genom omfattande investeringar i dagvattenanläggningar renas dagvattnet såväl från hamnens befintliga
ytor som de nya ytor 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.
Dagvattnet från ca 100 hektar av östra Trelleborg
samt östra hamnområdet passerar tre sedimenteringsbassänger (om totalt 12 000 m3) och två
fristående reningsanläggningar, vilket innebär
avsevärt förbättrad dagvattenavledning och därmed
minskad risk för översvämningar. Reningen innebär
70-90% avskiljning av föroreningarna i dagvattnet.
Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn har i
samarbete investerat i dessa anläggningar.
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Buller
När det gäller buller klarar hamnen idag de villkor
som mark- och miljödomstolen fastställt under
prövotiden för gällande miljötillstånd. Utflytt-ningen
av de inre färjelägena tillsammans med flytt av
kombiterminalen kommer att ge positiva effekter på
bullernivåerna.
Den successiva minskningen av bullret från hamnens
arbetsfordon är resultatet av ett aktivt arbete såväl
genom nära samarbete med leverantörer som genom
egna bullerdämpande åtgärder. Bullermätningarna är
utförda i fält och i enlighet med normala driftsmässiga förhållanden. Jämfört med 2008 har ljudnivån från ”bästa” terminaltraktor sjunkit med 4
decibel, vilket är så mycket att ljudet från kombiterminalen 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 fastigheter
som är belägna närmast den östra kombiterminalen.

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

Energi
Energi- och naturresursanvändning är en betydande
miljöaspekt och hamnen har påbörjat ett flertal
projekt för ett effektivare resursutnyttjande. Inom
detta område finns tydliga besparingsmål uppsatta
för de kommande åren.

TRELLEBORGS HAMN 2015 / MILJÖPROGRAMMET I NYCKELTAL

Total energianvändning direkt hamnverksamhet

Energianvändning MWh 2007-2015
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Energiprojekt under 2015
Område

Beskrivning

Besparing

Belysning

Utbyte av armaturer, övergång till LED-ljus, belysningsstyrning vid kajer/planer. Tidsstyrd ljusreglering.
Modernisering med värmeväxlare, värmepumpar,
ventilation med återvinningssystem, timrar. Sänkta
temperaturer bl a i lagerutrymmen.
En navigationsfyr och ett navigationsmärke på västra
pirhuvudet förses med energi från solen via tio
solpaneler.
Sex vertikala vindkraftverk 19 m höga med vardera
en maxeffekt på 20 kW har anlagts vid den östra
piren. Produktionskapaciteten är ca 51 000 kWh per
år och verk. De har mycket låga ljudnivåer.

Minst 900 000 kWh per år motsvarande cirka 82 ton CO2 per år.
Energieffektivisering, kalkyl görs för
beräknat utfall av respektive åtgärd
i de fall de inte kan mätas separat.
Förbättrad energimix

Värme och
ventilation
Solenergi
Vindkraft
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Förbättrad energimix
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Skydd av vatten och mark
Det finns väl fungerande rutiner för hur hamnen ska
undvika utsläpp till vatten och mark och vad som
måste göras om utsläpp skulle ske. Exempelvis kan
samtliga dagvattenbrunnar på det nya utfyllda
området stängas samtidigt genom en manöver vid
risk för utsläpp. Därutöver finns två stycken s.k.
akutplattor där eventuellt läckande enheter kan
placeras.
Ett
flertal
containrar
med
saneringsutrustning finns utplacerade inom hamnområdet. Samtlig berörd personal är väl utbildad i hur
man ska agera i olika nödlägen.
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I hamnens verksamhet används förhållandevis små
mängder kemikalier och dessa är främst relaterade till
verkstad och fordonsunderhåll. Ansvarig personal
arbetar aktivt med att välja bra produkter ur miljöoch arbetsmiljösynpunkt.
Avfall och farligt avfall från hamnverksamheten och
fartygen sorteras vid särskilda miljöstationer som har
märkta kärl för respektive fraktion i syfte att främja
sortering och uppnå maximal andel återvinning.
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Hamnens utställning i Framtidsannexet
Den 8 april invigdes Trelleborgs Hamns permanenta
utställning i Framtidsannexet på Östergatan 58B i
Trelleborg i samma byggnad som kommunens biogasutställning.
Utöver intressanta föremål från hamnen, rymmer
lokalen på andra våningen två informationsboxar som
lekande lätt administreras genom touchmetoden.
Besökaren kan ta del av hamnens långa och fantastiska
resa från vikingahövdingen Harald Blåtands tid fram
till våra dagar. Givetvis kan man också läsa om
hamnens framtida planer och visioner.

Expon vänder sig till allmänheten men i synnerhet till
gymnasie- och högstadieelever i Trelleborg. Man har
tagit fram ett interaktivt utbildningsmaterial som kan
användas i samband med att man besöker utställningen. Texterna finns även på engelska i infoboxarna.
Inriktningen på informationen är hamnen i stort,
miljön, framtidsplanerna, hamnvisionen och hamnens
betydelse inte bara för Trelleborg utan för regionen,
Sverige och som porten till Europa.
Utställningen görs i samarbete med Trelleborgs
Kommun och ett besök är kostnadsfritt.

www.trelleborgshamn.se/start/om-hamnen/framtidsannexet
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Transportkonferensen
”Tillbaka till Framtiden” var ämnet för konferensen
som valts med tanke på att vi under de senaste
decennierna har varit med om många revolutionerande förändringar inom teknik och kommunikation.
En efterhand allt öppnare internationell värld med
ständigt växande handel har samtidigt medfört
anpassningar av infrastrukturen och de regelverk som
krävs för en trygg och hållbar utveckling.
Det var hamnens femtonde i ordningen och hade för
året ett nytt upplägg då den dels hölls på svenska och
dels att vi via våra samarbetspartners och nätverk
bjudit in företag som vi normalt inte arbetar direkt
med.
Under konferensen diskuterades bland annat vilka
möjligheter och svårigheter som finns, vad som krävs
för att komma vidare i utvecklingen samt vilka förväntningar som finns i transportbranschen. Det är av stor
vikt att transporterna fungerar, om de skulle upphöra
står butikerna tomma efter en vecka.
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Första delen av konferensen ägnades åt framtida
farkoster och informationsteknologi; förarlösa fordon,
tåg som inte stannar, man byter och går på farten, rörtransporter och vi fick också reda på att datorerna spås
vara intelligentare än vi inom 15 år. Trafikslagens krav
att eliminera aktuella och framtida hinder diskuterades
och det framkom att det finns en stor potential i
framför allt korta transporter samt att det behövs styrmedel, struktur och samverkan för att nå utsatta mål.
Förändringarna kommer att ske succesivt med nya
tekniker för att möta ökande transporter. Det
konstaterades också att regelverket till viss mån
hämmar utvecklingen.
Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon pratade om
tillväxt och välfärd och hur viktigt det är att vi sköter
anläggningarna trafikslagsövergripande. Hon betonade
att alla aktörer måste hjälpas åt att göra vad som krävs
i hela kedjan när det gäller transportkorridorerna och
att infrastrukturinsatsen behöver mer medel. Hon tog
med sig en konkret fråga; att sätta in en vattenväg från
Sverige på TEN-T-kartan!
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Årets lyft till Trelleborgs Hamn
En stående punkt på Transportkonferensen, anordnad
av
Trelleborgs
Hamn,
är
utdelandet
av
Godstransportrådets årliga pris ”Årets lyft”. Priset
delades ut av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon
och som en riktigt trevlig överraskning var det självaste
arrangören dvs Trelleborgs Hamn AB, som fick ta emot
den fina utmärkelsen. Godstransportråden utser
årligen ett företag inom sin region som vinner priset
Årets lyft till företag som arbetat för att synliggöra och
sprida kunskap om intelligenta och hållbara
transportlösningar. De regionala vinnarna tävlar sedan
om vem som får utmärkelsen ”Årets Lyft” i Sverige i
samband med den årliga Godsetdagen.
Trelleborgs Hamn är mycket stolta över att få priset
som tilldelades med motiveringen: ”Med ett strategiskt
geografiskt läge och en naturlig del i EU’s Core Network
(TEN-T), kan det tyckas enkelt att bedriva verksamhet i
Trelleborgs Hamn. Dock visar här kommunen och
hamnen tydligt att man inte nöjer sig med en ”vanlig
hamnverksamhet”.

Ett mycket tydligt fokus på miljö och hållbarhet präglar
såväl löpande verksamhet som gjorda och kommande
investeringar i ökad kapacitet och effektivitet. Stora
investeringar har gjorts för att nå målen, men även en
lång rad mindre åtgärder har visat sig gynnsamma.
Bland annat har flera olika energiåtgärder genomförts
för miljöns bästa, liksom ett antal förändringar av
fordonsparken som minskat sina CO2-utsläpp med 20
% årligen. Genom denna drivkraft gynnas inte bara den
egna verksamheten, utan det ger även ringar på
vattnet till andra hamnar i landet att följa Trelleborgs
Hamns goda exempel i miljötänk”.
Tommy Halén som mottog priset var glad åt att
hamnens miljöarbete uppmärksammats och tackade
alla duktiga medarbetare som dagligen arbetar med att
begränsa miljöpåverkan. Målsättningen med att
bibehålla positionen som Östersjöns miljösmartaste
hamn fortsätter.

Regionchef Lennart Andersson från Trafikverket Region Syd, VD Tommy Halén från
Trelleborgs Hamn AB och generaldirektör Lena Erixon från Trafikverket

SIDAN 12

TRELLEBORGS HAMN 2015 / HAMNENS DAG

Hamnens dag
Cirka tvåtusen besökare trotsade ovädersmolnen och
valde att komma till Hamnens dag lördagen den 5 september.
Liksom tidigare år fick trelleborgarna uppleva och ta del
av rundturer både med buss och med båt och den
yngre publiken njöt av clowner, hoppborgar och
ansiktsmålning.
Föreningar, kunder och leverantörer till hamnen hade
anordnat lotterier och besök ombord på flertalet båtar
– allt i vanlig ordning för hamndagen. Folkfesten erbjöd
även korv och sillamacka!
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Besökarna fick komma in i hamnområdet som annars
inte är öppet för allmänheten. Hamnens personal berättade om hamnutvecklingen – både om det som
redan är färdigställt dvs nya kombiterminalen, färjeläge
10, dagvattenreningen och spillvattenmottagningen.
Men även om sådant som ännu ligger på planeringsstadiet och ännu inte kommit på ritbordet
till exempel truckcentret, infarten och läge för LNGfartyg. Infartsfrågan var som alltid livligt debatterad
(aktualiserad med anledning av en nyligen publicerad
rapport från WSP).
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Invigningen av Centralstationen i Trelleborg
Trelleborgs Hamn har som ägare till Centralstationen
renoverat det 118 år gamla stationshuset, byggt 1897.
Den 12 december 2015 invigdes stationen under
högtidliga former och utgör nu ett nytt kommunikationsnav i staden efter ett uppehåll på drygt fyrtio år
vad gäller persontågstrafik till Trelleborg.

Centralstationen är sedan december 2015 en Pågatågstation som tar resenärer till Malmö med stopp i Östra
Grevie och Västra Ingelstad. Turtätheten gör att det
blivit ett bra alternativ för pendlare och de som vill resa
till antingen Kastrup eller Hyllie för bland annat flyganslutning eller shopping.

Dagens väntsal har få likheter med den som fanns på
1970-talet; det finns flera matställen med allt från korv
till sallader och kaffe med dopp. Biblioteket har bokställ
med reselektyr. Även taxi och Pressbyrån finns bland
hyresgästerna. Informationstavlor
med tider, lägen och destinationer
för avgående och ankommande trafik gör att man som resenär har lätt
att orientera sig.

Invigningsdagen var en härligt klar vinterdag och det
fanns höga dignitärer på plats för att förrätta invigningarna längs banan. Trafikverkets generaldirektör
Lena Erixon, Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt
Jammeh, Trelleborgs kommunalråd Torbjörn Karlsson
och hamnens verkställande direktör Tommy Halén. Ett
påkostat fyrverkeri med ljusshow och slagverksmusik
avslutade den händelserika dagen till besökarnas
glädje.

Inne i vänthallen har den gamla
vindflöjeln kommit på plats med
årtalet som förenar dåtid med nutid.

Gör en panoramatur i banhallen – klicka här!
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VDs kommentarer
”2015 blev ett rekordår
för Trelleborgs Hamn,
lastbilsgodset
ökade
med nästan åtta procent mot året innan,
vilket innebär ett nytt
All time high!”
Trelleborgs Hamn är Skandinaviens ledande intermodala hub för internationell trafik och servar fyra
transportkorridorer från Sverige till Travemünde,
Rostock, Sassnitz och Swinoujscie. Hamnen har
ständig tillväxt, stabil ekonomi, nöjda kunder och
medarbetare med miljön i fokus. Trelleborgs
Hamn är viktig för sysselsättningen såväl i Trelleborgs kommun som i hela regionen vilket framkom i en utredning som presenterades under
hösten.
Under 2015 har Trelleborgs Hamn haft ett händelserikt år med många aktiviteter.
Volymen av antal enheter för lastbilar och trailer
har uppnått ”All Time High” och ökat med 7,8 %
i förhållande till 2014. Det är glädjande att hamnen
tagit marknadsandelar. Med tanke på den positiva
volymutvecklingen så känns det bra att vi just
avslutat första etappen av hamnens utbyggnad och
flytt. Ökade volymer ställer dock ytterligare krav
på infrastrukturen både i och utanför hamnen.
2015 amorterades totalt 50 miljoner kr vilket är 21
miljoner kr utöver plan.
Under 2015 har Trelleborgs Hamn ansvarat för
renoveringen av stationshuset som byggdes 1897
och som återinvigdes den 12 december 2015, för

att åter fungera som ett kommunikationsnav i
staden.
Sex vindkraftverk med vertikala vingar har installerats och utgör ett forskningsprojekt. Energimyndigheten bekostar merparten av investeringen.
Utveckling av hamnen har under året ”legat på is”
då ägarna beslutade att göra en utredning angående
infart till hamnen. Verksamhetens nya Gate Out
började användas under slutet av året och fullskaligt bruk beräknas vara igång inom kort.
Hamnen deltog vid politikerveckan i Almedalen i
juli 2015. Tillsammans med övriga fyra svenska
Core-hamnar släpptes då rapporten ”Core-hamnar
– Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas
transportkorridorer”.
Hamnens dag hölls den 5 september där ett stort
antal personer kom och besökte hamnen. Vädret
bjöd på regnskurar och hård vind vilket gjorde att
vissa tält blåste bort. Trots vädret fick invånarna i
Trelleborg möjlighet att se hamnens, dess leverantörers, kunders och samarbetspartners olika aktiviteter.
Den 10 september började flyktingströmmen till
Sverige ta sin väg via Trelleborgs Hamn och vid
årsskiftet hade cirka 45 000 kommit denna väg.
Godstransportrådets pris ”Årets Lyft” delades ut
på vår årliga Transportkonferens och hamnen fick
en välförtjänt utmärkelse för sitt engagemang med
miljöarbetet i Trelleborgs Hamn.
Ansökan för nya läge 14 har skickats in till Markoch miljödomstolen.
De negativa farhågor som många trodde skulle
komma i samband med att SECA-området införde

Trelleborgs Hamn AB 556008-2413

0,1 % svavel i bränslet blev inte av då oljepriset
sjönk och kompenserade höjning av priset för det
nya bränslet.
Målsättningen att fortsätta vara Östersjöns effektivaste och klimatsmartaste hamn fortgår. Vi arbetar med att förbättra vardagen för alla berörda med
sänkta bullernivåer och har en ständig process att
minska utsläppen, framförallt till luft.
Hamnens goda utveckling beror på duktiga medarbetare som dagligen har kontakt med kunder,
leverantörer, regeringar, intresseorganisationer,
EU, med flera och visar prov på att lösa de problem
som finns för dagen och i framtiden.
Jag och mina medarbetare tackar för året som gått
och vi är speciellt glada över de positiva reaktioner
som vi fått från våra kunder, EU, Sveriges regering
och från invånare i Trelleborg.
Har du frågor och synpunkter så tveka inte att höra
av dig för vi visar och berättar gärna om det vi
arbetar och känner stor stolthet över.
Välkommen.

Tommy Halén
VD, Trelleborgs Hamn AB
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Trelleborgs Hamn AB (org.nr 556008-2413) avger
härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret januari – december 2015.

Ägarförhållanden

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

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

Verksamhet

Trelleborgs Hamn AB bedriver hamn- och terminalverksamhet i 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.
Bolagets verksamhet är uppdelad i tre områden; hamn, hantering och fastighetsförvaltning.
Vid utgången av 2015 hade Trelleborgs Hamn sex färjeförbindelser, en till Sassnitz, två till
Rostock, en till Travemünde samt två till Swinoujscie. Totalt tolv RoPax-fartyg upprätthåller
trafiken på linjerna. I övrigt tillhandahåller hamnen skeppsmäkleri, rangering av järnvägsvagnar,
hantering av spannmål, gödning, olja, samt lagerhållning i egen terminal.
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Väsentliga händelser

Fjolåret blev Trelleborgs Hamns bästa någonsin sett till volymer för lastbilar och trailers. Med
en uppgång på 7,8 % jämfört med 2014 slog därmed hamnen rekordet från 2007. Lastbilsgods
isolerat slog också rekord, där även senaste toppnoteringen nåddes 2007. Höga volymer nåddes
även för personbilar och passagerartrafiken. I samband med den ökade trafiken har en ny
temporär check-in gjorts om till en kund för att leda om dess trafik så att logistiken inom
hamnen blir effektivare. Den ökande trafikmängden har bl.a. medfört att vissa sträckor i hamnen
fått förstärkas med tjockare asfaltering.
Under året har ett nytt EU-projekt blivit godkänt. Sweden-Poland Sea-Hinterland Services
(Polen II). Syftet är att Swinoujscie hamn uppgraderar sin infrastruktur och kommer på
jämförbar nivå med Trelleborgs Hamn för att tillsammans kunna utveckla den intermodala
trafiken med dess korridorer. Trelleborgs Hamn och Trelleborgs kommun kommer bl.a. att få
bidrag för flera studier, projekteringar och utredningar för åtgärder till vidare utveckling och
flytt av Trelleborgs Hamn inom och utanför hamnområdet, truck och logistikcentra på 9Eområdet, infart från öster och planprogram ringled E6/E22 – Rv9.
Under året avslutas flera EU-projekt; Sustainable Trelleborg-Swinousjcie MoS Services, Swiftly
Green, Sweetriga och MoS LNG in Baltic Sea Ports II. Samtliga projekt kommer att
slutredovisas under 2016.
Som en konsekvens av att hamnen är med och söker bidrag i EU är att de pengar som betalas ut
går till fortsatta investeringar och amorteringar. Extra amorteringar har under året gjorts med 21
mkr vilket innebär att totala amorteringar gjorts med 50 mkr 2015.
Många av hamnens diskussioner har under 2015 rört sig kring infartsfrågan. Beslut om denna
väntas i början av 2016. Det avgörande för hamnen är om nya området på öster ska utvecklas
eller om befintligt hamnområde på väster ska vidareutvecklas för att kunna hantera de ökade
volymerna under en längre tid framöver. Om det senare blir scenariot kommer inte sjöstadens
idéer och tankar bli verklighet då detta område kommer fortsätta användas för att utveckla
hamnen.
Vindkraftprojektet är förlängt till den 30 juni 2016 med avsikt att Dansk Vindmölleförening ska
slutföra certifieringen.
Trelleborg fick i december återigen se pågatåget rulla in i banhallen. Hamnen som äger banhall
och stationshus renoverade detta tillsammans med kommunen under 2015, kommunen blir även
hyresgäst för banhallen. I stationshuset har nya hyresgäster kommit in som passar en
centralstation såsom matkedjor och operatörer.
Den stora flyktingströmmen nådde Sverige i september och via Trelleborgs Hamn har ca 45 000
flyktingar passerat. Mycket tid och resurser lades från hamnens sida på detta. Idag hanterar
polisen merparten av mottagandet.
Det tyska vindkraftskonsortiet som etablerade sig i hamnen 2014 avslutade sitt projekt under
våren 2015. Trelleborgs Hamn fick med detta projekt gott renommé och skapade erfarenhet för
att kunna ta sig an fler liknande projekt i verksamheten.
Till hamnens glädje fick man i år ta emot priset för Godstransportsrådets ”Årets Lyft”. Detta är
ett bevis för hamnens arbete med att få en bättre miljö i Trelleborgs Hamn och därmed även till
staden och Östersjön.
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Trafikutveckling och godsvolymer

Trelleborgs Hamns totala godsvolym för 2015 slutade på 11,0 miljoner ton vilket var närmare
8 % bättre än 2014 (10,3 miljoner ton).
2015 passerade 674.000 lastbilar och trailers (+7,8 %) med 10,1 miljoner ton export och
importgods (+7,8 %) samt 22.000 järnvägsvagnar (-18,5 %) med 815.000 ton gods (+13,4 %)
Trelleborgs Hamn. I Nyhamnen hanterades 38.000 ton konventionellt gods (-59,2 %).
Kombitrafiken uppgick under året till 21.000 enheter (-25,1 %).
Tillväxten till Polen var fortsatt hög även 2015 med godsökning på 20,7 % och enhetsökning
med 23,6 %.
Passagerartrafiken, i form av passagerare i personbilar, bussar, husvagnar, tåg och
gångpassagerare, uppgick 2015 till 1,7 miljoner passagerare (+1,9 %).
Verksamheten i logistikcentrat har 2015 hanterat 95.000 ton, vilket är en uppgång med 2,4 %.
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Ekonomiskt utfall
Nettoomsättningen för 2015 uppgick till 217.328 tkr, en minskning med 13.778 tkr eller -6,0 %
jämfört med föregående år. Rörelsens totala intäkter uppgick till totalt 226.681 tkr (244.940).
2015 har den totala omsättningen minskat då en kund på skeppsmäkleriet avslutat sitt uppdrag
samt minskad volym inom rangering. 2014 ingår markförsäljning till kommunen bland övriga
rörelseintäkter med 12 mkr.
Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 185.158 tkr, en minskning med 5.398
tkr eller -2,8 % jämfört med föregående år. Minskningen beror till stor del av avslut från kund
inom skeppsmäkleriet samt att avskrivningar blivit något lägre. Personalkostnader har ökat då
fler anställningar skett inom produktionen pga. ändrade tidtabeller.
Rörelseresultatet uppgick till 41.523 tkr (54.384 tkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick
till 19.171 tkr (29.486 tkr) och årets resultat till 30 tkr (-6.774 tkr).
Fordran på koncernkontot var vid årsskiftet 17.657 tkr vilket är 2.884 tkr högre än vid
föregående årsskifte. Utbyggnaden av hamnen enligt ”Vision 2005” har bolaget finansierat
genom lån i Europeiska Investeringsbanken. Lånet uppgår på balansdagen till 310 mkr
(339 mkr). För att finansiera köpet av hamnanläggningen 2005 beviljades bolaget ett lån av
Trelleborgs kommun som på balansdagen uppgår till 0 kr (79.850 tkr). Detta lån har lagts om till
Kommuninvest under året. Utbyggnad av nya vågbrytare, FL 10 och kombiterminal enligt
”Vision 2010/2015” har finansierats genom lån hos Kommuninvest och SEB. Lånen uppgår på
balansdagen till 489 mkr (430 mkr).
De totala investeringarna uppgick under 2015 till 11.685 tkr (192.466 tkr). Av investeringarna
uppgick inköp av markanläggningar till 597 tkr (0 tkr), maskiner och inventarier till 6.089 tkr
(1.740 tkr) och nedlagda kostnader i pågående investeringar till 4.999 tkr (187.425 tkr).
Pågående investeringar avser främst kostnader för renovering av stationshuset och banhallen.
Under räkenskapsåret har pågående investeringar som färjeläge 10, nya kombiterminalen och
beläggningsarbeten färdigställts och aktiverats.
Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till 1.047.852 tkr (1.083.055
tkr). Bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till 29.232 tkr (30.859
tkr).
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Risker

Omsättningen i hamn- och hanteringsverksamheten påverkas av konjunktursvängningar då
bolaget har ett fåtal kunder som står för huvuddelen av omsättningen. För att reducera
konjunkturkänslighet har bolaget konstruerat avtal med fasta och rörliga volymbaserade delar.
Antal enheter är grunden till omsättningen. Nettoomsättningen 2015 minskade med 6,0 %.
Skeppsmäkleriet och rangeringen tappade kunder som gjorde att nettoomsättningen minskade.
Volymerna steg och bidrog positivt samtidigt som personalkostnaderna stigit i samband med
dessa högre volymer i kombination med ändrade tidtabeller. Kombihanteringen minskade
volymerna 25,1 %. Hantering med löstrailers minskade med 1,6 %. Logistikcentrat hanterade
2,4 % mer gods. Logistikcentrat utgjorde ca 8,0 % av bolagets totala omsättning. Avetableringen
av skeppsmäkleriets projekt har bidragit till att denna andel föll från fjolårets ca 12,0 %.
Fördelen med att ha ett skeppsmäkleri på orten är att det minskar risken att konkurrenter flyttar
hanteringen från handelskajen till annan hamn närmare sina egna kontor.
Bolaget har lån som på balansdagen uppgår till 798.667 tkr (848.517 tkr). Genomsnittlig
kapitalbindning för lånen är 4,7 år (5,6 år) medan räntebindningen uppgår till 6,73 år (5,08 år).
Räntebindningen har ökat då ny ränteswap köpts 2015 med räntebindningstid 10 år.
Ränteswaparna används för säkring mot räntesvängningar.
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Personal
Antalet heltidstjänster i bolaget uppgick vid årets utgång till 111 (104), varav 9 (7) kvinnor.
Medelantalet anställda uppgick under året till 133 (125). Personalomsättning har under året
uppgått till 2,7 % (2 %). Dessa avser i sin helhet pensionsavgångar. Sjukfrånvaron uppgick till
3,05 % vilket är en minskning jämfört med föregående år då sjukfrånvaron uppgick till 3,77 %.
De anställdas medelålder uppgick vid utgången av 2015 till 48 år (48 år).

Kvalitet och säkerhet

Trelleborgs Hamn AB arbetar enligt ett integrerat verksamhetsledningssystem som är certifierat
såväl mot kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2008 som miljöledningsstandarden ISO
14001:2004.
Hamnen är även certifierad enligt ISPS-koden (International Ship & Port Facilities Security
Code) sedan 2004. Denna omfattar 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 verksamhetstillstånd erhölls
2010.
Det ställs omfattande miljökrav på verksamheten via lagar och 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 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen som utövar tillsyn.
Miljöpåverkan
Miljöpåverkan relaterad till hamnens verksamhet avser främst utsläpp till luft, energi- och
naturresursanvändning samt buller.
För att klara miljöåtaganden gentemot omvärlden såväl i ett 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 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 2015 investerade Trelleborgs Hamn ca 800 000 kronor i utrustning och anläggningar som
är direkt kopplade till förbättrad miljöprestanda.
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Framtid

I budgeten för 2016 räknar vi med att våra volymer kommer att öka i mindre takt än vad snittet
varit de senaste åren. Starten av 2016 ligger i nivå med förväntningarna. Arbetet med nya
kunder till rangering av järnvägsvagnar fortsätter och befintliga kunder förväntas utvecklas.
Inom skeppsmäkleriet avslutades ett projekt 2015. Verksamheten fortsätter att utvecklas och nya
projekt söks som kan bidra till ökad omsättning och resultat.
De entreprenader som pågått 2013-2015 är nu helt färdigställda. Nya projekteringar sker för
anläggande av färjeläge 11-13 och kaj 14 vilka är viktiga för att hamnen även i framtiden skall
behålla sina kunder, möta marknadens krav, uppfylla de säkerhetskrav som finns och kunna
utveckla en miljösmart hamn enligt gällande ägardirektiv. Utredningen av infart till hamnen blir
avgörande för vilka investeringar som måste till. Om hamnen ligger kvar med västlig infart
måste anpassningar göras så trafikflödena inte stoppas upp. Vid östlig infart kommer logistiken
anpassas till denna nya infart.
Trelleborgs Hamn AB fortsätter vidare aktivt att ansöka om nya projekt 2016. Ambitionen är att
alltid få bidrag till investeringar som sker i hamnen. Befintliga projekt fortgår och följer satta
planer.
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Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):
Balanserad vinst
Årets vinst/förlust

12.834.797
29.574
12.864.371

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att (kr):
Utdelas
Överföres till ny räkning

61.920
12.802.451
12.864.371

Utdelningen kommer att utbetalas efter årsstämman i april.

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen

Bolagets soliditet efter utdelning uppgår till 17,2 %. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets
verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna
upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
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

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2015

2014

217.328
9.353

231.106
13.834

226.681

244.940

3,4
5

-71.133
-83.321

-79.863
-76.716

7-12

-30.704

-33.973

-

-4

-185.158

-190.556

41.523

54.384

155
-22.507

236
-25.134

19.171

29.486

-18.700

-38.000

-441

1.740

30

-6.774

1
2

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
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Skillnad mellan bokförd avskrivning
och avskrivning enligt plan
Skatt på årets resultat
Årets resultat

6
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BALANSRÄKNING
Belopp tkr
Not

2015

2014

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Medfinansierade markanläggningar
Medfinansierade tekniska anläggningar

7
8

3.116
26.116

3.289
27.570

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Markanläggningar
Tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar

9
10
11
12
13

263.591
440.282
277.315
35.169
31.495

175.502
327.298
258.055
27.929
294.271

1.969
760

1.803
559

1.079.813

1.116.276

17.172
3
3.663
2.373

23.826
3.661
5.038

14

4.007

3.497

15

17.657
49

14.773
365

Summa omsättningstillgångar

44.924

51.160

SUMMA TILLGÅNGAR

1.124.737

1.167.436

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar
Kapitalförsäkring
Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kundfordringar kommunen
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Kassa och bank
Underkonto kommunen
Kassa och bank

Trelleborgs Hamn AB 556008-2413
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BALANSRÄKNING
Belopp tkr
Not

2015

2014

2.400
480

2.400
480

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets vinst

12.834
30

19.696
-6.774

Summa eget kapital

15.744

15.802

241.592

222.892

945

694

769.667
18.791
788.458

66.162
739.666
19.951
825.779

29.000
15.870
2.439
1.362

29.000
25.761
15.984
1.307

29.327

30.217

77.998

102.269

1.124.737

1.167.436

68.781

41.048

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

16

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 24.000 st aktier
Reservfond

Obeskattade reserver

17

Avsättning pensioner
Skuld till kommunen
Skuld till kreditinstitut
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skuld till kommunen
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

19
19
18

20

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER
Poster inom linjen
Ansvarsförbindelser

21
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KASSAFLÖDESANALYS
Belopp tkr
2015

2014

41.523
30.704
-801

54.384
33.973
415
-11.798

155
-22.507
-433

236
-25.134
-3.374

48.641

48.702

8.629
-10.583

-2.046
-6.311

Kassaflöde från den löpande verksamheten

46.687

40.345

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

-5.884
12.862

-170.937
13.062

6.978

-157.875

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån (-) / nyupplåning (+)
Återföring förutbetald intäkt
Utdelning

-49.850
-1160
-87

92.311
19.951
-110

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-51.097

112.152

2.568

-5.378

15.138
17.706
2.568

20.516
15.138
-5.378

Löpande verksamhet
Rörelseresultat
Avskrivningar
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital:
Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början inkl koncernkonto
Likvida medel vid årets slut inkl koncernkonto
Förändring likvida medel

Trelleborgs Hamn AB 556008-2413
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Ägarförhållanden
Trelleborgs Hamn AB ägs sedan 2005-01-05 till
100 % av Trelleborgs kommun med organisationsnr
212000-1199.
Redovisningsprinciper
Trelleborgs Hamn ABs årsredovisning har
upprättats
enligt
årsredovisningslagen
och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsoch
koncernredovisning
(K3).
Redovisningsprinciperna
är
oförändrade
i
jämförelse med föregående år.
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.
Säkringsredovisning
Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att hantera
ränterisken som uppstår vid upptagande av lån till
rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas
säkringsredovisning. När transaktionen ingås,
dokumenteras
förhållandet
mellan
säkringsinstrumentet och den säkrade posten,
liksom även mål för riskhanteringen och
riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Vidare
dokumenteras bedömningen, både när säkringen
ingås och fortlöpande, av huruvida de
derivatinstrument
som
används
i
säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva
när det gäller att motverka förändringar i
kassaflöden som är hänförliga till de säkrade
posterna. Avtal om så kallade ränteswapar skyddar
mot ränteförändringar. Genom säkringen erhålls en
fast ränta och det är denna ränta som redovisas i
resultaträkningen i posten Räntekostnader och
liknande resultatposter.
Uppskattningar och bedömningar
Trelleborgs Hamn AB gör uppskattningar och
bedömningar om framtiden. De uppskattningar och
antaganden som kan innebära en betydande risk för
väsentliga justeringar i redovisade värden för
tillgångar och skulder under nästkommande år
avser i huvudsak klassificering, nyttjandeperioder
samt
nedskrivningsprövning
avseende
anläggningstillgångar.

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.
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.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt,
redovisas i resultaträkningen om inte skatten är
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.

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.
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.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Bolaget beviljades under 2012 bidrag till utbyggnad
av nya vågbrytare och muddring avseende TTLines trafik mellan Trelleborg och Tyskland i ett så
kallat ”Motorway of the Sea” projekt med namnet
”Green Bridge”. Bidrag kommer att utbetalas
avseende nedlagda kostnader mellan 2011-2014.
2012 utbetaldes 8.152 tkr, 2013 8.505 tkr, 2014
21.751 tkr och 2015 20.515 tkr. Totalt 58.923 tkr. I
projektet MoS Polen har bidrag för nedlagda
kostnader utbetalats med 5.801 tkr och projektet
med namn MoS Polen II 1.417 tkr. Bidragen har
minskat pågående arbete och aktiverade tillgångar.
Tidigare har bidrag mottagits från Energimyndigheten 2.640 tkr för utbyggnad av
vindkraftverk som även detta minskat pågående
arbete. Utbetalning för Clean Ship har skett med
1.954 tkr, studier för LNG 755 tkr samt Green
Efforts med 61 tkr.
Materiella
anläggningstillgångar
skrivs
av
systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp
fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens
restvärde.
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och
skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används
för övriga typer av materiella tillgångar.
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
- Byggnader:
Stommar
20 - 50 år
Stammar (invändigt)
20 - 50 år
Tak
40 år
Fönster
25 år
- Tekniska anläggningar (färjelägen):
Stomme
50 år
Teknik/Hydraulik
20 år
- Maskiner och inventarier: 3 - 7 år
- Markanläggningar: 20 - 50 år
Stomme
50 år
Stammar
50 år
Teknik/Hydraulik
20 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 11.769 tkr (12.294 tkr)
försäljning till Trelleborgs kommun.
I rörelsens externa kostnader ingår 9.677 tkr
(7.245 tkr) avseende inköp från Trelleborgs
kommun.
I finansiella intäkter ingår erhållen ränta från
underkonto hos kommunen med 27 tkr (133 tkr).
I finansiella kostnader ingår betald ränta och
borgensavgift till kommunen med 4.121
tkr (5.427 tkr).
I årets anskaffning av anläggningstillgångar ingår 0
tkr (924 tkr) avseende inköp från kommunen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Belopp tkr
Not 1: Nettoomsättning
per verksamhetsområde
Hamn
Hantering
Fastigheter
Summa
Not 2: Övriga
rörelseintäkter
Resultat vid avyttring av
anläggningstillgångar
Övriga rörelseintäkter
Summa
Not 3: Ersättning till
revisorerna
PwC
Revisionsuppdraget
Övriga tjänster
Summa

2015
122.291
82.279
12.758
217.328

2014
116.509
100.411
14.186
231.106

2015

2014

1.248
8.105
9.353

11.388
2.446
13.834

2015

2014

140
333
473

140
87
227
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Not 4: Leasingavgifter
Personbilar
Arbetsmaskiner
Summa

2015
413
3.920
4.333

2014
496
3.508
4.004

Not 5: Personalkostnader
Löner och andra
ersättningar
Sociala kostnader *
Summa

2015

2014

57.607
24.468
82.075

54.150
21.763
75.913

* varav pensionskostnader

6.540

5.692

Av pensionskostnader avser 743 tkr (667 tkr) VD.
Av löner och andra ersättningar avser 1.837 tkr
(1.665 tkr) VD och 256 tkr (276 tkr)
styrelsearvoden.
Antal anställda
varav män
Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid
Sjukfrånvaro för anställda
mellan 20 och 29 år
Sjukfrånvaro för anställda
mellan 30 och 49 år
Sjukfrånvaro för anställda
äldre än 50 år

133
124

125
117

3,0 %

3,8 %

1,1 %

1,6 %

1,6 %

3,1 %

4,7 %

4,7 %

Könsfördelning inom
företagsledningen
Styrelseledamöter inkl VD

Män
10

Kvinnor
0

Not 6: Skatt på årets
resultat
Aktuell skatt för året
Ändrad skatt f.g. år
Uppskjuten skatt
Summa

2015
-238
-369
166
-441

2014
-63
1.803
1.740

2015

2014

4.338

4.338

4.338
1.049
173

4.338
868
181

1.222

1.049

3.116

3.289

Not 7: Medfinansierade
markanläggningar
Ingående
anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 8: Medfinansierade
tekniska anläggningar
Ingående
anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde

2015

2014

35.856

35.856

35.856

35.856

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

8.286
1.454

6.749
1.537

9.740

8.286

Utgående bokfört värde

26.116

27.570

2015

2014

171.536

171.536

800

-

172.336

171.536

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
Avskrivningar

49.989
5.121

44.548
5.441

55.110

49.989

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade
nedskrivningar

12.939
-

4.665
8.274

12.939

12.939

Utgående bokfört värde

104.287

108.608

66.894
-

32.637
3.301

92.938
-528
-

37.506
-5.509
-1.041

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde

159.304

66.894

Utgående bokfört värde
byggnader och mark

263.591

175.502

Taxeringsvärde fastigheter
varav mark

164.537
46.928

165.960
40.728

Not 9: Byggnader och
mark
Byggnader
Ingående
anskaffningsvärde
Omfördelning pågående
nyanläggningar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde

Mark
Ingående
anskaffningsvärde
Inköp
Omfördelning pågående
nyanläggningar
Erhållna bidrag 2015
Erhållna bidrag tidigare år
Försäljning
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Not 10:
Markanläggningar
Ingående
anskaffningsvärde
Inköp
Omfördelning pågående
nyanläggningar
Erhållna bidrag 2015
Erhållna bidrag tidigare år
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2015

2014

374.332
597
139.912

291.143
107.936

-5.273
-11.684

-24.747
-

497.884

374.332

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade
avskrivningar

47.034
10.568

40.004
7.030

57.602

47.034

Utgående bokfört värde

440.282

327.298

Not 11: Tekniska
anläggningar
Ingående
anskaffningsvärde
Omfördelning pågående
nyanläggningar
Erhållna bidrag
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar

2015

2014

338.981

338.981

28.531
-

-

367.512

338.981

80.926

72.443

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

9.271

8.483

90.197

80.926

Utgående bokfört värde

277.315

258.055

Not 12: Maskiner och
inventarier
Ingående
anskaffningsvärde
Inköp
Omfördelning pågående
nyanläggningar
Försäljning/utrangering
Erhållna bidrag
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde

2015

2014

101.829
6.089
5.594

102.834
1.740
-

-5.041
-

-2.745
-

108.471

101.829

Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangering
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

73.900
-4.715
4.117

73.204
-2.331
3.027

73.302

73.900

Utgående bokfört värde

35.169

27.929

Not 13: Pågående
nyanläggningar
Ingående
anskaffningsvärde
Nedlagda kostnader
Omfördelning pågående
nyanläggningar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde

2015

2014

294.271
4.999
-267.775

243.783
187.425
-136.937

31.495

294.271

2015

2014

289
2.360
1.358
4.007

180
968
2.349
3.497

Not 15: Underkonto
Trelleborgs kommun
Swedbank

2015
17.657

2014
14.773

Beviljad intern kredit på
koncernkontot

10.000

10.000

Reservfond

Balanserade
vinstmedel

2.400

480

12.921
-87
30

2.400

480

12.864

2015
241.592
241.592

2014
222.892
222.892

2015

2014

18.791
18.791

19.951
19.951

Not 14: Förutbetalda
kostnader och upplupna
intäkter
Förutbetalda
leasingavgifter
Övr förutbetalda kostnader
Övr upplupna intäkter
Summa

Not 16: Eget kapital
Aktiekapital

Belopp vid årets
ingång
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets
utgång

Not 17: Obeskattade
reserver
Ack överavskrivningar
Summa
Not 18: Upplupna
kostnader & förutbetalda
intäkter
Återbetalning Trafikverket
långfristig del
Summa
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Not 19: Långfristiga
skulder
Amortering inom 2 till 5 år
Amortering efter 5 år
Summa
Skulderna fördelar sig
mellan följande långivare:
Trelleborgs kommun
Kommuninvest
SEB
Europeiska
Investeringsbanken
Summa

2015
116.000
653.667
769.667

2014
170.755
635.073
805.828

399.000
90.000

66.162
380.000
50.000

280.667
769.667

309.666
805.828

Lånet från kommunen har refinansierats hos
Kommuninvest. Kommunen har gått i borgen för
lånen hos EIB, Kommuninvest och SEB.

Not 20: Upplupna
kostnader och
förutbetalda intäkter
Upplupen löneskuld
Sociala kostnader
Upplupna räntekostnader
Övr upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa
Not 21: Ansvarsförbindelser
Ianspråktaget EU-stöd med
villkorad återbetalningsskyldighet
Summa

2015
8.751
6.675
2.627
6.472
4.802
29.327

2014
8.504
6.395
2.242
9.097
3.979
30.217

2015

2014

68.781
68.781

41.048
41.048

Trelleborg den 19 februari 2016

Torbjörn Karlsson

Jan Isaksson

Ordförande

Vice ordförande

Ulf Bingsgård

Christer Dahlberg

Mats Nilsson

Stefan Nilsson

Reinhart Teltscher

Tommy Halén
Verkställande direktör

Ulf Sonesson

Per Wennberg

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant

Min revisionsberättelse har lämnats den 26 februari 2016

Eric Salander
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Trelleborgs Hamn AB, org.nr 556008-2413
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Trelleborgs Hamn
AB för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 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.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Trelleborgs Hamn AB för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av
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.

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.

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 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
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.

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

Uttalanden

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

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uttalanden

Trelleborg den 26 februari 2016

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Trelleborgs Hamn ABs finansiella ställning per
den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Eric Salander
Auktoriserad revisor

