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VDs kommentarer
16 oktober 2017 gjorde jag min första dag som VD för Trelleborgs Hamn AB.
Trelleborgs Hamn AB är ett välskött företag med en lagom
mix av möjligheter och utmaningar. Ett bevis på detta fick vi
inte minst i höstas när vi fick nytt certifikat för ISO 9001 och
14001:2015 - kvalitet och miljö utan anmärkningar!
Trelleborgs Hamn har haft ett fantastiskt 2017 där vi har en
fortsatt god volymutveckling på nästan 7 %, vilket betyder
att det har passerat nästan 1,2 miljoner fordon och nästan
1,8 miljoner människor genom Trelleborg och vår hamn.
Trelleborgs Hamn har tillsammans med våra kunder och
marknaden i stort, tittat på hur utvecklingen ser ut fram
till år 2026 och vi gör en gemensam bedömning att vi då
kommer att ha 1,8 miljoner fordon och nästan 2,5 miljoner
människor som passerar Trelleborg.
Denna utveckling är anledningen till att vi investerar i en
förbättrad intern logistik, bl a med en ny check-in och förändrade trafikströmmar under resan tills att vår nya hamn
står färdig.
Trelleborgs Hamns plan för utveckling ligger fast och vi
fortsätter utbyggnaden med att under 2018 bygga ett nytt
färjeläge för RoRo-trafik (läge 13) och en ny handelskaj
(läge 14). Båda planeras vara färdiga under 2019.
Ett arbete med att tydliggöra organisationen gör att hamnen ökar effektiviteten på alla plan och anpassas på samma
gång mot ökade marknadskrav, där vi ser att investeringar
mot större fartyg och kortare liggetid i hamnen är några av
de faktorer som vi behöver anpassa vår verksamhet för.
Trelleborgs Hamn kommer också att fortsätta arbetet både
internt och externt med att tydliggöra företagets värdegrund och ta tillvara på styrkan, kompetensen och erfarenheten inom hela organisationen.

Under 2017 har Trelleborgs Hamn agerat i många olika sammanhang, där hamnen arbetat för att profilera och stärka
positionen för både Trelleborgs Hamn och Trelleborgs stad.
Det har varit ett spännande år då jag följt vad som hänt i
hamnen delvis på avstånd och några av dessa aktiviteter
kommer att beskrivas längre fram i denna årsredovisning.
Jag vill dock ta tillfället i akt och nämna några tillfällen som
jag hade glädjen att närvara vid innan jag tillträdde som VD.
19 juli gjorde Trelleborgs Hamn entré på kryssningskartan
och jag fick möjlighet att delta när M/S Artania som första
kryssningsfartyg någonsin anlöpte hamnen på sommarens
vackraste dag.
Hamnens dag den 2 september var en fantastisk dag då
hamnens personal tillsammans med samarbetspartners
öppnade upp för trelleborgarna.
Den 6-8 september var Trelleborgs Hamn värd för en stor
internationell konferens med ca 120 gäster som under tre
dagar gästade Trelleborg under temat ”forma morgondagens hamnindustri”.
Den 23 oktober firade vi att Stena Line elanslutit två av sina
fartyg vid kaj. Ett viktigt bidrag i arbetet med att minska
utsläppen och buller när fartygen ligger vid kaj.
Trelleborgs Hamns resultat för 2017 är bra och överträffar
ställda förväntningar och vi förväntar oss ett bra resultat
även för 2018.
Jag ser fram emot 2018 och det är med stolthet och ära
som jag får leda Trelleborg Hamn AB i den fina utvecklingsstaden Trelleborg.
Framtiden är vår!
Jörgen Nilsson
VD

”Trelleborgs Hamn har haft ett fantastiskt 2017 där
vi har en fortsatt god volymutveckling på nästan
7 %, vilket betyder att det har passerat nästan 1,2
miljoner fordon och nästan 1,8 miljoner människor
genom Trelleborg och vår hamn.”
Jörgen Nilsson, VD Trelleborgs Hamn AB
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Miljöprogrammet i nyckeltal
Östersjöns klimatsmartaste hamn

Trelleborgs Hamn har fortsatt höga ambitioner när det
gäller vårt miljöarbete och förbättrad miljöprestanda.
Vi ska bibehålla och stärka vår position som Östersjöns
klimatsmartaste hamn.
Under hösten omcertifierades hamnens ledningssystem
i enlighet med den nya miljöledningsstandarden ISO
14001:2015. Kraven i denna är mycket tydliga vad gäller
faktisk förbättring av miljöprestanda och hänsyn till
berörda intressenter, vilket också går hand i hand med
hamnens strategiska och långsiktiga arbete med förbättringsmål för hela hamnverksamheten.
Då en stor del av hamnens miljöpåverkan är indirekt och
utgörs av väg-, tåg- 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.
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 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 omfattar Trelleborgs Hamns miljöprogram följande övergripande miljömål:

CO2-utsläpp egna fordon per ton gods
(totalCO2-utsläpp
godsvolym),
g CO2/ton gods
egna fordon per ton gods (total

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.
Den viktigaste åtgärden är skapandet av nya hamnområden i öster och att flytten av inre färjelägen och tillhörande verksamhetsytor åt sydost har påbörjats. Genom
effektivare lossning och lastning kommer godshanteringen
att rationaliseras ytterligare så att fartygens liggetider
kan minskas. Kortare körsträckor, väntetider och mindre
tomgångskörning är positiva effekter som minskar buller
och utsläpp i hamnområdet.
Det nya färjeläge 10 med tillhörande uppställningsytor
och ramper har tagits i bruk och därmed har ett av de inre
färjelägena nära stadens centrala delar stängts. Större och
längre fartyg kan nu lägga till vid den nya kajen. Ombyggnad av TT-Lines färja Peter Pan till 220 meter har påbörjats
och den förlängda färjan kommer åter tas i trafik i början
av 2018.
Flytten av en stor del av kombiterminalsverksamheten
till det nya södra kombiterminalsområdet har möjliggjort
en mer koncentrerad hantering av kombienheter från/till
järnväg, vilket minskar körsträckorna med arbetsfordon
samt reducerar bullret för intilliggande fastigheter.

Luft

Hamnverksamheten genererar utsläpp från fartyg och fordonstrafik. I samarbete med IVL (Svenska Miljöinstitutet)
har Trelleborgs Hamn utfört egna mätningar av kvävedioxid
och partiklar i luften sedan 2006 och av svaveldioxid sedan
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2008. Från och med 2016 görs kontrollen av luftkvaliteten
i samarbete med Trelleborgs kommun via en gemensam
luftmätningsstation vid Hamngatan söder om Rådhuset.
Aktuella mätvärden kan följas via www.trelleborgsluft.se.
Där presenteras aktuella nivåer i nära realtid i förhållande till såväl Naturvårdsverkets miljökvalitetsnormer som
Trelleborgs lokala luftkvalitetsmål.
Halterna av svaveldioxid har sjunkit märkbart sedan färjorna
2008 började använda lågsvavligt bränsle vid kaj. Ytterligare en markant förbättring skedde 2015, då krav på
lågsvavligt bränsle (0,1 %) infördes bl a i Östersjöområdet
och halterna ligger nu på mycket låga nivåer.

Buller

När det gäller buller klarar hamnen idag väl de provisoriska
villkor som mark- och miljödomstolen fastställt under
prövotiden för gällande miljötillstånd.
I början av 2017 har en omfattande utredning av hamnbullret tillsammans med en ansökan lämnats in till markoch miljödomstolen som ska besluta om vilka slutliga
bullervillkor som ska gälla i hamnens miljötillstånd (beslut
förväntas under 2018).

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 Blue i bränslet. Varvtalsreglering och tomgångsspärr finns på samtliga terminaltraktorer.
En ny reachstacker för kombihanteringen ersatte under
året en äldre maskin, vilket betyder fortsatt reducerade
bullernivåer och minskade emissioner. I enlighet med ett
strategiskt beslut att kontinuerligt utöka elbilsflottan har
ytterligare två dieselbilar ersatts med två elfordon under
2017.

Bullerkartläggningen visar att den utflyttning av färjelägen, omlokalisering av kombiterminalen och åtgärder på
egna maskiner och utrustning som genomförts, påtagligt
reducerat bullret från hamnens direkta verksamhet. Dock
domineras bullret från hamnen av det allmänna trafikflödet (väg och järnväg) genom hamnen. Det som kan noteras är att detta interna trafikbuller i sin tur är ca 10 dBA
(dygnsekvivalent) lägre än det externa buller som alstras
på väg 9 och den allmänna tågtrafiken.
Ny reachstacker
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urea-tillsats för katalytisk rening, minskar utsläppen av partiklar genom att reagera med NOx-avgaserna, varvid vatten och kväve bildas.
Värden för 2017 är inte tillgänglig då slutrapporten inte är färdigställd.
Miljökvalitetsnormen
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Bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen för
hamnens terminaltraktorer har genom ovanstående åtgärder minskat med närmare 30 % 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, t ex har kväveoxiderna minskat med två tredjedelar de senaste fem åren.

Nära samarbete –
med kunder och övriga 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 framgångsrikt. 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. Från och med 2017 ansluter Stena Line två
av sina färjor, M/S Skåne och Mecklenburg-Vorpommern,
till landel vid hamnuppehållet.

Svart- och gråvatten

För att bidra till minskning av övergödningen av Östersjön
är målet att aktivt 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. Svartoch gråvatten har sedan flera år lämnats av Stena Lines
fartyg i färjeläge 8 och 9.

Dagvatten

En betydelsefull miljöåtgärd är omfattande investeringar
i dagvattenanläggningar, vilket möjliggjort att dagvattnet
såväl från hamnens befintliga ytor som de nya ytor som
skapats i och med östra utbyggnaden kan renas. De nya
ytor som tillkommit bidrar till klimatanpassningen genom
att 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 13 000 m³) och två fristående reningsanläggningar, vilket innebär avsevärt förbättrad dagvattenavledning och därmed minskad risk för översvämningar
vid kraftiga regn. Reningen innebär 70-90 % avskiljning
av föroreningarna i dagvattnet. Trelleborgs kommun
och Trelleborgs Hamn har i samarbete investerat i dessa
anläggningar.

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
och under 2017 har en energieffektiviseringsplan arbetats
fram.
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Nya Ch

Vision 2023

1

Utveckling av hamnen

2

3
4
5
6

Arbetet tillsammans med Trelleborgs kommun avseende
Kuststad 2025 har fortskridit under året. Trelleborgs Hamn
AB deltar i delprojekten Sjöstaden, BCT (Business Center
Trelleborg), Ringväg och Kommunikation. I delprojekt
Sjöstaden har Trelleborgs Hamn varit behjälplig med att
få till stånd en cykelväg ut till västra piren, sträckan söder
om fd däcklagret har försetts med bänkar och grillplatser
samt har utsiktsplatsen Utkiken fräschats upp. I delprojekt
Ringväg togs beslut i kommunfullmäktige om dragning av
ringvägen, vilket slutade med att anslutningen från riksväg
9 ner i nya hamnen kommer att ske längs med utsidan
av järnvägen in i hamnen. BCT har av naturliga skäl inte
kunnat preciseras exakt så länge man inte vetat var ringvägen skulle anslutas till BCT. Nu kan man på allvar börja
projektera för denna funktion.
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Nya check-in i väster

Trelleborgs Hamn har påbörjat arbetet med att flytta
nuvarande check-in för att kunna hantera den ökande trafikvolymen. Flytten påbörjades redan i slutet av 2015 när
Unity Line fick en ny temporär check-in med infart från
Strandridaregatan.

Personbilstrafik
Lastbilstrafik

Nya check-in kommer att bestå av fraktkontor, biljettkiosker, självcheck-in, toaletter, gater med tillhörande bommar,
längdmätningsutrustning, belysning, fiber, staket, vatten
och avlopp.

tionen fram tills att en ny östlig tillfart till hamnen är klar
om cirka tio år.

Tillväxten har de senaste 25 åren varit 6 % per år för enheterna som passerar i hamnen. Det ökade antalet enheter
kräver mer utrymme både när det gäller incheckningsområdet såväl som uppställningsytor inne i hamnen. Genom
att flytta nuvarande check-in åt sydväst med infart från
Strandridaregatan beräknar hamnen att klara trafiksitua-

En nyhet är att man kommer att skilja på personbilar och
lastbilar, och detta görs både för effektivare hantering
och för personbilarnas säkerhet. Området kommer att bli
betydligt större än idag och ytorna för nuvarande check-in
kommer att användas som uppställningsytor och därmed
blir det effektivare logistik i hamnen.
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Under våren hade vi prekvalificering för byggnationen
av färjeläge 13 och läge 14, vilket renderade i att tolv
entreprenörer blev godkända för att få lämna anbud. Anbudshandlingarna skickades ut under juni månad och pris
skulle vara inne under oktober månad. Sammanlagt fick
Trelleborgs Hamn in åtta anbud och tilldelningsbeslut på
entreprenaden avsändes strax innan jul. Tyvärr överklagade det företag som blev tvåa i upphandlingen dagen före
julhelgen och i skrivande stund har dom inte fallit från
förvaltningsrätten.
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Under sommaren revs överflödiga järnvägsspår på området där nya check-in skall etableras och i början på hösten
upphandlades dels fraktkontorsentreprenaden och dels el
och VA-entreprenaden. Dessa arbeten påbörjades under
oktober månad och lagom till jul restes stommarna till våra
tre rederiers fraktkontor.

Under året har Trelleborgs Hamn fortsatt att ta emot
utfyllnadsmassor på utfyllnadsområdet. Detta för att tillse
att sättningen på de nya områdena bakom de planerade
färjelägena 11 och 12, skall få ligga till sig så länge som
möjligt innan de skall tas i bruk. Totalt kommer det att bli
en yta på 125 000 m² med landfyllnad upp till ca 800 mm
under färdig mark.

Tåg-gate

Trelleborgs Hamn kommer att bygga en tåg-gate/besiktningsanläggning för alla intermodala enheter som kommer och avgår med tåg. Genom besiktningsanläggningen
(fotografering och incheckning) får vi bättre kontroll
på godset och tågvagnarna som passerar in och ut ur
hamnen. Tåg-gaten ska integreras fullt ut i det befintliga
IT-systemet. Under hösten monterades teknikhuset till
den nya tåggaten. Själva tåg-gaten är tänkt att levereras
sommaren 2018.

Arbetet med nya check-in beräknas vara klart i juni 2018.
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EU & EU-projekt
MoS Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland
Services II

Tillsammans är det fyra partners som sedan 2015 driver
ett gemensamt projekt i Connecting Europe Facility (CEF)
under prioritetsområde Motorway of the Sea (MoS).
Koordinator för projektet är Swinoujscie Hamn, den andra
polska partnern är Unity Line Limited, partners på svenska
sidan är Trelleborgs Hamn AB och Trelleborgs kommun.
I Swinoujscie hamn kommer man bland annat att anpassa
två färjelägen till ett som kan ta emot längre och större
färjor, man kommer att bygga en ny intermodal terminal
samt göra nya uppställningsytor för att få en bättre logistik
i hamnen.

EU

Trelleborgs Hamn arbetar ständigt med att utveckla
hamnen och har parallellt med infrastrukturinvesteringarna arbetat med att söka bidrag från transportenheten
(TEN-T) på EU sedan 2005. Hamnen har på detta sätt
fått delfinansiering för sina investeringar vilket är viktigt
eftersom hamnen betalar samtliga investeringar med egna
och/eller lånade medel.
EU har tagit ut drygt 100 hamnar i hela Europa som skall
vara stommen i ett stomnätverk, ett ”Core Network” där
Trelleborgs Hamn ingår. För att förenkla samarbetet och
hålla ihop nätverket, har EU beslutat att bilda nio transportkorridorer och vi ingår i Scandinavian Mediterranean
Corridor som går från Finland vid ryska gränsen och ner
genom Europa till Valletta i södra Italien. Korridoren är
den längsta och största korridoren som innehåller 26
hamnar från 47 regioner i åtta länder.
Fördelen med att vara en corehamn och finnas med i
en korridor, är att det är detta nätverk som kommer att
prioriteras vid infrastruktursatsningar fram till 2030. Detta
är viktigt för Trelleborgs Hamn men även för Trelleborgs
kommun. Att vara en corehamn stärker Trelleborgs Hamns
roll som strategiskt viktig hamn och det blir även tydligare då hamnens partnerhamnar i Travemünde, Rostock
och Swinoujscie också är utvalda corehamnar där de två
förstnämnda även är med i samma korridor som Trelleborgs Hamn. Genom trafiken till Swinoujscie kopplar vi
samman två korridorer eftersom de ingår i Baltic-Adriatic
korridoren.

EU-projekt

Trelleborgs Hamn är för närvarande engagerad i flera
EU-projekt och fick under 2017 två egna ansökningar och
två ansökningar som vi deltar i som partners godkända.
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Trelleborgs Hamn kommer att göra klart sista delen av
elanslutningen i färjeläge 5 och får också bidrag för flera
studier, projekteringar och utredningar för åtgärder till
vidare utveckling och flytt av Trelleborgs Hamn inom och
utanför hamnområdet. Trelleborgs kommun har liksom
Trelleborgs Hamn tagit med åtgärder för vidare utveckling
och flytt av Trelleborgs Hamn inom och utom hamnområdet, truck- och logistikcentra på 9E, infart från öster,
planprogram ringled, E6/E22 – Rv9. Projektet sträcker sig
från den 1 januari 2014 till den 31 december 2019.

MoS Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland
Services III

Trelleborgs Hamn fick även ett projekt godkänt under
prioritetsområde Motorway of the Sea (MoS) i Connecting
Europe Facility (CEF) under 2017. Partners i projektet är
förutom Trelleborgs Hamn AB (koordinator), Port of Szczecin Swinoujscie och TT-Line AB.
Projektet syftar till att öka effektiviteten och förbättra
integrationen i korridorerna Scandinavian-Mediterranean
och Baltic Adriatic Corridor, öka samarbetet mellan parterna i korridorerna och skapa en ökad möjlighet till fortsatt
tillväxt i Polen inte minst när det gäller den intermodala
trafiken samt att förbättra anslutningarna mellan hamnarna och inlandet.
Aktiviteterna i projektet är en del i utvecklingen av Trelleborgs Hamn, som behövs för att möta de ökade volymerna
i trafiken under utbyggnaden.
Projektet består av följande aktiviteter:

1) Nytt incheckningsområde och uppställningsytor i Trelleborgs Hamn
2) Gate-in/besiktningsanläggning för tågvagnar för att få
bättre kontroll på godset och tågvagnarna som passerar in
och ut ur hamnen
3) Landfyllnad för uppställningsytor
4) Nytt incheckningssystem för TT-Line i Trelleborgs Hamn
5) Pilotaktivitet som omfattar PNDS (Port Navigation Docking System), ett navigeringssystem, i hamnen i Swinoujscie
Projektet sträcker sig över tre år, mellan den 1 januari
2017 till den 31 december 2019.

LARS

Inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket
(TEN-T), fanns möjlighet att via fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) ansöka
om medfinansiering för bl a byggande av transportinfrastruktur. Trelleborgs Hamns ansökan LARS var en av tre
svenska projekt som beviljades medel i EU-kommissionens
utlysning ”2017 CEF Transport Blending Call”.
Projektet som har arbetsnamnet LARS – Long Term
Achievements Ready for a Sustainable Core Port in Trelleborg har beviljats bidrag till fortsatt utbyggnad och flytt
av hamnen sydost för de aktiviteter som är planerade att
utföras till och med 2021.
I projektet som löper till och med 2021 ingår:
- Landutfyllnad av ytor i östra delen av hamnen
- Byggnation av FL 13 och Läge 14
- Utfyllnad och byggnation FL 7
- Passage över järnväg från västra till den östliga nya delen
av hamnen.
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FL13 och Läge 14

Real Time Ferries

Ett EU-projekt med syfte att ta fram ett gemensamt och
enhetligt system för att dela information om avgångs- och
ankomsttider för fartyg. De som registrerar sig i Real Time
Ferries delar med sig av information till systemet men har
även möjlighet att hämta information i realtid som man
sedan använder för att förbättra servicen till sina kunder.
Trelleborgs Hamn deltar i projektet, tillsammans med
Stena Line och Hogia, med målsättningen att använda
informationen för att möjliggöra föravisering av hämtningar/lämningar av trailers. Information om ett fartygs
ankomst från rederiet knyts ihop med en enhetsbokning i
Trelleborgs Hamn och görs tillgänglig för åkeriet.
Projektet pågår från 2017 till 2020. I projektet ingår 29
partners och det är universitet i Rostock som koordinerar
det hela.

Clusters 2.0 kommer att tillhandahålla en verktygslåda för
framtida logistik, inklusive storskaliga IT-applikationer som
etablerar och underlättar samarbete inom och över logistikklyftor. Jämfört med tidigare tillvägagångssätt kommer
Clusters 2.0 att avanceras genom att lägga till delar av horisontellt samarbete, modularisering och standardisering
av lastenheter inom nätverket. Projektet kommer att öka
engagemang, prestanda och samordning av terminaler
och nav på kluster- och nätverksnivå.
Projektet pågår under tre år från augusti 2017 till juli
2020. Tillsammans är det 29 partners från tio europeiska
länder i Scandinavian-Mediterranean-korridoren, projektet leds av PTV Planung Transport Verkehr AG.
Clusters 2.0 project has received funding
from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme
under grant agreement No 723265

Miljöstyrande avgifter och incitament för hamnar
Clusters 2.0

Projektvisionen är att utnyttja den fulla potentialen hos
europeiska logistikklyftor för ett effektivt och fullt integrerat transportsystem i Europa och visa skalningseffekterna
för de företag som samarbetar inom logistikkluster.
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Syftet med projektet är att utifrån en tvärvetenskaplig
ansats undersöka hur differentierade miljöavgifter och
incitament i hamnar kan minska miljöpåverkan från de
olika trafikslag som trafikerar hamnarna. Arbetet ska
slutligen mynna ut i beräkningar av förväntad påverkan
på emissioner till luft, trängsel och energianvändning vid
införandet av miljödifferentierade avgifter och incitament.

Trelleborgs Hamn är med som projektpartner i rollen som
”en stor hamn i en liten stad” där vi delger projektet våra
synpunkter och reflektioner. Partners: IVL Svenska Miljöinstitutet, VTI, Göteborgs universitet, Stockholms Hamnar,
Göteborgs Hamn och Trelleborgs Hamn. Projektet avslutas
under hösten 2018.

Scandria II

Andra projekt som vi supportar är:

Interconnect

TENTacle

– regioner, myndigheter och näringsliv i Östersjöregionen samarbetar i projektet för att utveckla effektiva och
miljövänliga godstransporter. En viktig utgångspunkt är
att knyta an till det av EU utpekade transportnätverket,
TEN-T. Projektet ska bidra till att tydliggöra hur Skåne kan
dra nytta av de europeiska satsningarna och medverka till
genomförandet. Region Skåne fokuserar i detta projekt på
det gränsöverskridande transportutbytet mellan Skåne
och Polen.
Se www.tentacle.eu

– ett samverkansprojekt mellan svenska, danska, tyska,
finska och norska aktörer för att öka användningen
av alternativa bränslen inom transportsektorn och att
effektivisera och miljöanpassa godstransporterna genom
regionen och att underlätta gränsöverskridande resor med
kollektivtrafik.

– målet för projektet är att främja kollektivtrafikresor i
och mellan regionerna i södra Östersjöområdet genom
att ge resenärer bättre tillgång till biljett-, betalnings- och
informationsservice. Aktiviteterna i projektet ska bidra till
att öka synligheten för den gränsöverskridande kollektivtrafiken på regionala, nationella och internationella nivåer.
Projektet är viktigt för att minska miljöpåverkan av transporter i södra Östersjöområdet då biltrafiken fortfarande
till stora delar framförs med fossila bränslen.
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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
2017.

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
- kontinuerligt utveckla verksamheten för att erbjuda
kunderna, direkta såväl som indirekta, en hållbar, högkvalitativ och effektiv gods- och terminalhantering.
- vara en corehamn med ständig tillväxt, stabil ekonomi,
nöjda kunder och medarbetare.
- ha ett varumärke som är känt såväl lokalt, regionalt,
nationellt som internationellt och 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 godsvolym.
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 2017 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

Ännu ett år med rekordnoteringar på volymerna för
lastbilar och trailers. Dessa enhetsslag stod tillsammans
för en uppgång på närmare 7 % vilket motsvarar 46 000
enheter. Godset för lastbilar och trailers ökade samtidigt
med närmare 5 %. Totala godsvolymen ökade med 2,8 %.
Minskning av volymen skedde inom järnväg, pappershantering och hantering vid handelskajen. Eftersom dessa har
en väsentligt lägre volym än huvudverksamheten RoRo,
har det ingen större påverkan på den totala volymen. För
att möta den ökande lastbilstrafiken har en ny check-in
påbörjats där trafiken kommer dirigeras om för att bättre
kunna tas om hand inom hamnområdet och då få en
effektivare hantering med mindre påverkan på de allmänna
vägarna. Ställningen som Skandinaviens största RoRohamn har bibehållits och även som Sveriges andra största
hamn angående godsvolym och färjeanlöp.
”Kuststad 2025” har vidare planerats och beslut togs i
kommunfullmäktige i november om hur den planerade
östliga ringvägen ska gå ner mot hamnen för att kunna
frigöra mark till ”Sjöstaden”. Detta gör att hamnen fortsatt
arbetar med att flytta hamnen österut.
Beslut om utbyggnad av färjeläge 13 och läge 14 togs av
styrelsen. En offentlig upphandling gjordes på entreprenaden. Denna har i skrivande stund överklagats och dom
väntas från förvaltningsrätten Q1 2018.
Tre nya ansökningar gjordes till EU under året och som
även blivit godkända.
- MoS Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services III – projekt gemensamt med TT-Line och hamnen i
Szczecin Swinoujscie. För Trelleborgs Hamn del ingår nya
check-in, besiktningsanläggning för tåg och landfyllnad för
uppställningsytor.
- LARS, Longterm Achievements Ready for a Sustainable
Core Port in Trelleborg – ett projekt som omfattar byggnation av färjeläge 13, läge 14 och färdigställande av mark
bakom dessa lägen. Även en ”flyover” över järnvägen
på bangården och sista delen av vägen till hamninfarten
ingår.
- Clusters 2.0 – ett projekt med 29 partners som syftar till
att utveckla hållbara och multimodala transporter i Scandinavian-Mediterranean-korridoren.
Totalt har Trelleborgs Hamn en budget på ca 520 miljoner
kronor för dessa tre projekt.
Sedan tidigare godkända EU-ansökningar – Swetriga, MoS
Polen I och MoS LNG – har slutreglerats. Dessa projekt

avsåg bl a studier, arbete med omläggning av trafik från
lastbil på väg till tåg, byggnation av kombiterminal, elanslutningar och en ny terminalmaskin.
Under året valde tidigare VD Tommy Halén att lämna sitt
uppdrag och nytillträdd VD är Jörgen Nilsson sedan oktober månad.
Stena Line kopplade i april in två av sina fartyg till el när
de ligger vid kaj en längre tid. Invigning skedde i oktober
månad.
M/S Artania anlände i juli till Trelleborgs Hamn. Detta
första kryssningsfartyg till Trelleborg möttes av orkester i
hamn med ett vindstilla väder och en strålande sol.

Trafikutveckling och godsvolymer

2017 passerade 726.048 lastbilar och trailers (+6,8 %) med
10,5 miljoner ton export- och import-gods (+4,7 %) samt
15.212 järnvägsvagnar (-27,1 %) med 687.858 ton gods
(-20,0 %) Trelleborgs Hamn. På handelskajen hanterades
49.970 ton konventionellt gods (-4,4 %). Kombitrafiken
uppgick under året till 20.245 enheter (+7,9 %).
Tillväxten till Polen var fortsatt stark 2017 med godsökning på +4,8 % och enhetsökning med +7,6 %.
Passagerartrafiken, i form av passagerare i personbilar,
bussar, husvagnar, tåg och gångpassgerare, uppgick 2017
till 1,8 miljoner passagerare (+6,4 %).
Verksamheten i logistikcentret hanterade 2017 112.567
ton, vilket är en uppgång med +11,8 %.

Trelleborgs Hamns totala godsvolym för 2017 slutade på
11,4 miljoner ton vilket var en ökning med 2,8 % (11,0
miljoner ton).
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Ekonomiskt utfall

Nettoomsättningen för 2017 uppgick till 221.629 tkr, en
ökning med 2.560 tkr eller +1,2 % jämfört med föregående år.
Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till
189.119 tkr, en minskning med 7.324 tkr eller -3,7 % jämfört med föregående år. Minskningen beror till största del
på en nedskrivning som gjordes på stationshuset. Personalkostnader gick upp med anledning av den avtalsenliga
höjningen. Drift- och underhållskostnader har legat på
samma nivå.
Rörelseresultatet uppgick till 45.095 tkr (28.836 tkr).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23.752 tkr
(49.554 tkr) och årets resultat till 14.143 tkr (34.683 tkr).
Det lägre resultatet efter finansiella poster beror på försäljning av fastigheten på Hamngatan 9, via bolag 2016.
Fordran på koncernkontot var vid årsskiftet 112.734 tkr
vilket är 20.904 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 252 mkr (281 mkr). Köpet av hamnanläggningen, utbyggnad av nya vågbrytare,
färjeläge 10 och kombiterminal enligt ”Vision 2010/2015”
har finansierats genom lån hos Kommuninvest. Lånen
uppgår på balansdagen till 489 mkr (489 mkr).
De totala investeringarna uppgick under 2017 till 12.430
tkr (18.967 tkr). Av investeringarna uppgick inköp av mark
till 1.355 tkr (275 tkr) maskiner och inventarier till 6.684
tkr (1.438 tkr) och nedlagda kostnader i pågående investeringar till 4.391 tkr (17.254 tkr). Pågående investeringar

Nettomsättning 2017
221.629 tkr
Hantering
42 %

Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till 966.040 tkr (989.719 tkr). Bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till
25.977 tkr (27.604 tkr).

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
2017 ökade med 1,2 % där volymerna i antal enheter stod
för den största delen av ökningen. Inom kombihanteringen
ökade volymerna med 7,9 %. Hantering med löstrailers
ökade med 7,1 %. Logistikcentret hanterade 11,8 % mer
gods. Logistikcentret utgjorde drygt 6,0 % av bolagets
totala omsättning.
Bolaget har lån som på balansdagen uppgick till 740.667
tkr (769.667 tkr). Genomsnittlig kapitalbindning för lånen
är 3,9 år (4,1 år) medan räntebindningen uppgår till 5,1 år
(5,9 år). Räntebindningen minskar i takt med att ränteswaparnas bindningstid minskar. Ränteswaparna används för
säkring mot räntesvängningar.
De kraftiga volymökningarna har krävt att hamnen blivit
tvungen att bygga om sitt check-in område i väntan på att
den östliga infarten färdigställs och på så sätt kunna

Rörelsens kostnader 2017
189.119 tkr
Driftskostnader Avskrivningar 18 %
30 %

Fastigheter
5%

Hamn
53 %
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avser främst kostnader för ett vindkraftsprojekt, projektering och byggnation för ny check-in och projektering av
färjeläge 13 och läge 14.

Rep & uh
hamnanläggning
4%

Rep & uh
fastigheter 1 %

Personal
kostnader
47 %

hantera logistiken effektivt inom hamnen. Samtidigt som
hamnen flyttar sydost blir avstånden längre inom hamnen
och det gör att s k flaskhalsar uppstår där bredare vägar
och ramp över bangården kan komma att krävas för att
hantera trafiken. Anledningen till att flaskhalsar uppstår är
att varje nytt färjeläge som tas i bruk kräver, enligt miljötillståndet, att ett annat äldre färjeläge stängs.

Personal

Antalet heltidstjänster i bolaget uppgick vid årets utgång
till 116 (114), varav 10 (9) kvinnor. Medelantalet anställda
uppgick under året till 135 (137). Personalomsättningen
har under året uppgått till 5,0 % (1,0 %) där hälften av
dessa avser pensionsavgångar. Sjukfrånvaron uppgick till
3,60 % vilket är en ökning jämfört med föregående år då
sjukfrånvaron uppgick till 3,57 %. De anställdas medelålder uppgick vid utgången av 2017 till 49 år (49 år).

Kvalitet och säkerhet

Trelleborgs Hamn AB arbetar enligt ett integrerat verksamhetsledningssystem som är certifierat såväl mot
kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015 som miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.
Hamnen är även certifierad enligt ISPS-koden (International Ship & Port Facilities Security Code) sedan 2004.
Denna omfattar ett internationellt regelverk för hamnoch sjöfartsskydd.

NYCKELTAL
Nettoomsättning (tkr)
Rörelseresultat (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Årets resultat (tkr)
Vinstmarginal (%)
Avkastning på totalt kapital (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Investeringar (tkr)
Omsättning per anställd (tkr)
Medeltal anställda

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. Tillståndet kompletterades 2016 då mark- och miljödomstolen
gav tillstånd till anläggande och drift av ett nytt läge för
fartygsanlöp, läge 14.
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.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

221 629
45 095
23 752
14 143
10,7
4,0
10,0
20,8
150,0
12 430
1 642
135

219 069
28 836
49 554
34 683
22,6
2,6
23,5
18,6
132,3
18 692
1 599
137

217 328
41 523
19 171
30
8,8
3,6
9,7
17,2
46,3
11 685
1 634
133

231 106
54 384
29 486
-6 774
12,8
5,0
16,2
16,5
41,8
192 466
1 849
125

198 886
44 162
20 006
177
10,1
4,6
12,6
16,4
47,1
157 114
1 700
117

191 885
39 542
17 434
87
9,1
4,8
12,5
16,2
62,1
185 183
1 599
120

202 851
40 258
20 498
1 295
10,1
5,3
16,3
17,5
75,8
34 517
1 649
123

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.
SOLIDITET: Justerat eget kapital i procent av genomsnittliga balansomslutningen.
KASSALIKVIDITET: Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.
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Nuvarande certifikat för såväl kvalitets- som miljöledningssystemet förnyades i december 2017 och uppfyller kraven
i de nya standarderna ISO 9001:2015 respektive ISO
14001:2015. Certifikatet är utfärdat av DNV GL Business
Assurance och är giltigt till och med 31 januari 2021.

Miljöinvesteringar

Under 2017 investerade Trelleborgs Hamn ca 450 tkr kronor i utrustning och anläggningar som är direkt kopplade
till förbättrad miljöprestanda.

Framtid

I budget för 2018 räknar bolaget med att volymerna
kommer att öka men i mindre takt än vad snittet varit de
senaste åren. Starten av 2018 ligger volymmässigt högre
än 2017 års utfall. Arbetet med nya kunder till rangering
av järnvägsvagnar fortsätter. En befintlig kund kommer
öka med ett tåg per vecka samtidigt som en annan minskat sin trafik.
Inom Skeppsmäkleriet har förfrågningar inkommit för
hantering kring vindkraftsprojektet på Kriegers Flak.
Verksamheten söker ständigt nya objekt för att kunna öka
omsättning och resultat.
Förfrågningsunderlag har skickats ut avseende byggnation
av färjeläge 13 och läge 14. I december offentliggjordes
resultatet men detta har överklagats av en anbudslämnare. Överklagan hanteras av förvaltningsrätten Q1 2018
och innan dess påbörjas ingen byggnation i detta projekt.
Dessa utbyggnader 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 samt i
slutänden kunna frigöra mark för ”Kuststad 2025”.
Den nya check-in som påbörjats kommer att vara färdigställd i juni/juli 2018 och ska då effektivisera hanteringen
av de ökande volymerna utan att hindra trafiken på allmän
väg.
Trelleborgs Hamn AB fortsätter aktivt att ansöka om nya
EU-projekt 2018. Ambitionen är att alltid få ekonomiska
bidrag till investeringar som sker i hamnen. Befintliga
projekt fortgår och följer satta planer.
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Eget kapital KKR
Belopp vid årets ingång
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

AktieKapital
2.400
2.400

Reserv- Balans.
fond
vinstmedel
480
47.486
-56
14.143
480
61.573

Förslag till vinstdisposition

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

47.429.716
14.142.936
61.572.652

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

60.240
61.512.412
61.572.652

Utdelningen kommer att utbetalas efter årsstämman i april.

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen

Bolagets soliditet efter utdelning uppgår till 20,8 %. 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).

Resultaträkning
Trelleborgs Hamn AB 556008-2413
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RESULTATRÄKNING
Belop p tkr

Not

2017

2016

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

1

221.629

219.069

Övriga rörelseintäkter

2

12.585

6.210

234.214

225.279

3,4

-66.969

-67.343

5

-88.551

-87.805

7-12

-33.599

-41.295

- 189.119

- 196.443

45.095

28.836

-

42.433

485

549

Räntekostnader och liknande resultatposter

-21.828

-22.264

Resu ltat ef ter f inansiella p oster

23.752

49.554

Skillnad mellan bokförd avskrivning
och avskrivning enligt plan

-5.530

-16.915

-4.079

2.044

14.143

34.683

Su mma rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella
och materiella anläggningstillgångar
Su mma rörelsens kostnader
Rörelseresu ltat
Resu ltat f rå n f inansiella
investeringar
Resultat försäljning koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

Årets resu ltat

6
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Balansräkning
BALANSRÄKNING
Belop p tkr

Not

2017

2016

Immateriella anläggningstillgå ngar
Medfinansierade markanläggningar
Medfinansierade tekniska anläggningar

21
7
8

2.770
23.207

2.943
24.661

Materiella anläggningstillgå ngar
Byggnader och mark
Markanläggningar
Tekniska anläggningar

21
9
10
11

254.377
417.143
254.174

260.039
429.189
263.962

Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar

12
13

33.260
7.086

32.429
4.100

Finansiella anläggningstillgå ngar
Uppskjutna skattefordringar
Kapitalförsäkring

14

1.770
1.138

4.013
973

994.925

1.022.309

17.947
1.888
1.883

15.033
3.982
1.561

3.785

3.086

25.503

23.662

112.734
29

91.830
35

138.266

115.527

1.133.191

1.137.836

TILLGÅNGAR
ANLÄ GGNINGSTILLGÅNGAR

Su mma anläggningstillgå ngar
OMSÄ TTNINGSTILLGÅNGAR
Kortf ristiga f ordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

15

Su mma kortf ristiga f ordringar
Kassa oc h bank
Underkonto kommunen
Kassa och bank
Su mma omsättningstillgå ngar
SUMMA TILLGÅNGAR

22
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Balansräkning
Belop p tkr

Not

2017

2016

2.400
480

2.400
480

Fritt eget kap ital
Balanserad vinst
Årets vinst

47.430
14.143

12.802
34.683

Su mma eget kap ital

64.453

50.365

264.038

258.507

1.414

1.209

711.667
16.470

720.667
17.631

728.137

738.298

29.000
15.968
1.512
1.474

49.000
10.482
1.138
1.333

27.195

27.504

75.149

89.457

1.133.191

1.137.836

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kap ital
Bu ndet eget kap ital
Aktiekapital, 24.000 st aktier med
kvotvärde 100 kr
Reservfond

Obeskattade reserver

17

Avsättning p ensioner
Lå ngf ristiga sku lder
Skuld till kreditinstitut
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter

18
19

Su mma lå ngf ristiga sku lder
Kortf ristiga sku lder
Skuld till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skuld till kommunen
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Su mma kortf ristiga sku lder
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

20

23
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Kassaflödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS
Belop p tkr

2017

2016

45.095
33.599
-3.328

28.836
41.295
-896

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt

485
-21.828
-1.835

549
-22.264
-319

Kassaf löde f rå n den löp ande verksamheten
f öre f örändring av rörelsekap ital

52.188

47.201

Förändring i rörelsekapital:
Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder

-1.840
5.692

3.875
-8.541

Kassaf löde f rå n den löp ande verksamheten

56.040

42.535

Investeringsverksamhet
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar (inkl
erhållna bidrag)
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärvat dotterbolag
Försäljning dotterbolag
Placeringar i övr. finansiella anläggningstillgångar

-8.327
2.407
-165

-5.155
23.621
-50
42.483
-213

Kassaf löde f rå n investeringsverksamheten

- 6.085

60.686

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån (-) / nyupplåning (+)
Utdelning

-29.000
-56

-29.000
-62

Kassaf löde f rå n f inansieringsverksamheten

- 29.056

- 29.062

20.899

74.159

91.865
112.763

17.706
91.865

20.899

74.159

Löp ande verksamhet
Rörelseresultat
Justeringar för avskrivningar och nedskrivningar
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet

Årets kassaf löde
Likvida medel vid årets början inkl koncernkonto
Likvida medel vid årets slut inkl koncernkonto
Förändring likvida medel
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Tilläggsupplysningar
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 Års- och 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
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 anskaff-ningsvärde 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.
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 avseende
nedlagda kostnader mellan 2011-2014. 2012 utbetaldes 8.152
tkr, 2013 8.505 tkr, 2014 21.751 tkr, 2015 20.515 tkr, 2016
13.812 tkr. 2017 har inga bidrag mottagits i detta projekt. Totalt
72.735 tkr.
I projektet MoS Polen I har bidrag för nedlagda kostnader utbetalats 2016 med 5.801 tkr och 2017 4.103 tkr, totalt 9.904 tkr.
Mos Polen II har mottagit 1.417 2015 samt 1.313 tkr 2016, totalt
2.730.
Nytt bidragsprojekt MoS Polen III har godkänts och bidrag har
mottagits 2017 med 3.329 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.
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.
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Tilläggsupplysningar forts.
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

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 2.865 tkr (2.111 tkr) försäljning till
Trelleborgs kommun.

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

I rörelsens externa kostnader ingår 7.454 tkr (10.052 tkr) avseende
inköp från Trelleborgs kommun.

Tekniska anläggningar (färjelägen):
- Stomme: 50 år
- Teknik/Hydraulik: 20 år

I finansiella kostnader ingår betald ränta och bor-gensavgift till
kommunen med 3.848 tkr (3.993 tkr).

Maskiner och inventarier: 3 - 7 år

I årets anskaffning av anläggningstillgångar ingår 0 tkr (0 tkr)
avseende inköp från kommunen.

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.
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I finansiella intäkter ingår erhållen ränta från underkonto hos
kommunen med 0 tkr (0 tkr).

Trelleborgs Hamn AB 556008-2413
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Belopp tkr
Not 1: Nettoomsättning p er
verksamhetsområ de
Hamn
Hantering
Fastigheter
Su mma

Not 7: Medf inansierade
markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde

2017
117.822
91.933
11.874
221.629

2016
118.993
82.479
17.597
219.069

2017

2016

2.408
10.177
12.585

1.457
4.753
6.210

2017

2016

150
71
221

140
268
408

Not 4: Leasingavgif ter
Personbilar
Arbetsmaskiner
Su mma

2017
458
4.590
5.048

2016
420
4.746
5.166

Not 5: Personalkostnader
Löner och andra ersättningar

2017

2016

61.061
26.218
87.279

60.291
26.179
86.470

6.914

6.942

Not 2: Ö vriga rörelseintäkter
Resultat vid avyttring av
anläggningstillgångar
Övriga rörelseintäkter
Su mma
Not 3: Ersättning till
revisorerna
Pw C
Revisionsuppdraget
Övriga tjänster
Su mma

Sociala kostnader *
Su mma
* varav pensionskostnader

Av pensionskostnader avser 639 tkr (746 tkr) VD.
Av löner och andra ersättningar avser 1.674 (1.901 tkr) VD och
261 tkr (309 tkr) styrelsearvoden.
Antal anställda
varav män

135
125

137
127

3,6 %

3,6 %

2,5 %

5,3 %

2,7 %

3,5 %

4,4 %

3,5 %

Män
9

Kvinnor
1

Aktuell skatt för året

2017
1.835

2016
-

Uppskjuten skatt
Su mma

2.244
4.079

2.044
2.044

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
Könsfördelning inom
företagsledningen
Styrelseledamöter inkl VD
Not 6: Skatt p å å rets resu ltat

2017
4.338

2016
4.338

Utgå ende ac ku mu lerade
anskaf f ningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgå ende ac ku mu lerade
avskrivningar

4.338

4.338

1.395
173

1.222
173

1.568

1.395

Utgå ende bokf ört värde

2.770

2.943

2017
35.856

2016
35.856

Utgå ende ac ku mu lerade
anskaf f ningsvärde

35.856

35.856

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

11.195
1.454

9.740
1.455

Utgå ende ac ku mu lerade
avskrivningar

12.649

11.195

Utgå ende bokf ört värde

23.207

24.661

2017

2016

184.696

172.336

-9
-

41.512
-222
-28.930

184.687

184.696

54.579
6.975
-

55.110
5.402
-5.933

61.554

54.579

22.145

12.939
9.206

22.145

22.145

100.988

107.972

152.067
1.355

159.304
275

-33
-

-7.081

153.389

152.067

Utgå ende bokf ört värde
by ggnader oc h mark

254.377

260.039

Taxeringsvärde fastigheter
varav mark

178.483
50.946

178.483
50.946

Not 8: Medf inansierade
tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde

Not 9: By ggnader oc h mark
By ggnader
Ingående anskaffningsvärde
Omfördelning pågående
nyanläggningar
Erhållna bidrag
Försäljning
Utgå ende ac ku mu lerade
anskaf f ningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning
Utgå ende ac ku mu lerade
Avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgå ende ac ku mu lerade
nedskrivningar
Utgå ende bokf ört värde
Mark
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omfördelning pågående
nyanläggningar
Erhållna bidrag
Utrangering
Försäljning
Utgå ende ac ku mu lerade
anskaf f ningsvärde

-431
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Tilläggsupplysningar
Not 10: Markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omfördelning pågående
nyanläggningar
Erhållna bidrag
Försäljning/utrangering
Utgå ende ac ku mu lerade
anskaf f ningsvärden

1.405

2016
497.884
3.137

-1.853

-2.685
-

497.888

498.336

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgå ende ac ku mu lerade
avskrivningar

69.147
11.598

57.602
11.545

80.745

69.147

Utgå ende bokf ört värde

417.143

429.189

2017

2016

363.758
-250

367.512
-3.754

363.508

363.758

99.796

90.197

9.538

9.599

Not 11: Tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Erhållna bidrag
Utgå ende ac ku mu lerade
anskaf f ningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgå ende ac ku mu lerade
avskrivningar

109.334

99.796

Utgå ende bokf ört värde

254.174

263.962

Not 12: Maskiner oc h
inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning/utrangering
Erhållna bidrag
Utgå ende ac ku mu lerade
anskaf f ningsvärde

2017
104.249
6.684
-8.747
-1.992

2016
108.471
1.438
-5.590
-70

100.194

104.249

71.820
-8.747
3.861

73.302
-5.399
3.917

66.934

71.820

Utgå ende bokf ört värde

33.260

32.429

2017

2016

4.100
4.391
-1.405

31.495
17.254
-44.649

Ingående anskaffningsvärde
Nedlagda kostnader
Omfördelning pågående
nyanläggningar
Utgå ende ac ku mu lerade
anskaf f ningsvärde

Not 14: Up p skju tna
skattef ordringar
Byggnader, nedskrivningar
Avsättningar
Byggnader, temporära
skillnader, avskrivningar
Su mma
Up p skju tna skattesku lder
Byggnader, temporära
skillnader, avskrivningar
Su mma
Belopp som kvittas mot
uppskjutna skattefordringar
Up p skju tna skattef ordringar
som redovisas i
balansräkningen
Not 15: Föru tbetalda
kostnader oc h
u p p lu p na intäkter
Förutbetalda leasingavgifter
Övr förutbetalda kostnader
Övr upplupna intäkter
Su mma
Not 16: Underkonto
Trelleborgs kommu n
Swedbank
Beviljad intern kredit på
koncernkontot
Not 17: Obeskattade reserver

Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangering
Årets avskrivningar
Utgå ende ac ku mu lerade
avskrivningar

Not 13: På gå ende
ny anläggningar

28

2017
498.336

7.086

4.100

Ack överavskrivningar
Su mma
Not 18: Lå ngf ristiga sku lder
Amortering inom 2 till 5 år
Amortering efter 5 år
Su mma
Skulderna fördelar sig mellan
följande långivare:
Kommuninvest

2017
3.576
317

2016
3.685
255

106
3.999

73
4.013

-2.229
- 2.229

-

-2.229

-

1.770

4.013

2017

2016

302
1.058
2.425
3.785

330
985
1.771
3.086

2017
112.734

2016
91.829

10.000

10.000

2017
264.038
264.038

2016
258.507
258.507

2017
116.000
595.667
711.667

2016
116.000
604.667
720.667

489.000

489.000

Europeiska Investeringsbanken

222.667
231.667
Su mma
711.667
720.667
Kommunen har gått i borgen för lånen hos EIB och
Kommuninvest.
Not 19: Up p lu p na kostnader &
f öru tbetalda intäkter
2017
2016
Återbetalning Trafikverket
långfristig del
16.470
17.631
Su mma
16.470
17.631
Not 20: Up p lu p na kostnader
oc h f öru tbetalda intäkter
Upplupen löneskuld
Sociala kostnader
Upplupna räntekostnader
Övr upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Su mma

2017
9.018
6.518
2.827
5.031
3.801
27.195

2016
9.076
6.854
2.647
5.209
3.718
27.504

Trelleborgs Hamn AB 556008-2413
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Not 21: Eventu alf örbindelser
2017
2016
Ianspråktaget EU-stöd med
villkorad återbetalningsskyldighet
101.746
91.979
Su mma
101.746
91.979
Ändring gjorts avseende 2016 då även utbetalda belopp för
studier beaktas.
Not 22: Förslag till vinstdisp osition
Balanserad vinst
Årets vinst
Su mma

47.430
14.143
61.573

Sty relsen f öreslå r att vinstmedlen disp oneras
så att ( kkr) :
Utdelas
Överföres till ny räkning
Su mma

60
61.513
61.573

Not 23: Händelser ef ter balansdagen_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En hyresgäst har sagt upp sitt hyreskontrakt i förtid och vill
komma ur detta tidigare än slutdatum. Bedömningen är från
företagets sida att hyreskontraktet gäller till sin fulla längd.
I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter
balansdagen.

Trelleborg den 21 februari 2018

Torbjörn Karlsson

Jan Isaksson

Ordförande

Vice ordförande

Reinhart Teltscher

Mats Nilsson

Gunilla Thysell

Stefan Nilsson

Torbjörn Lanker

Jörgen Nilsson
Verkställande direktör

Ulf Sonesson
Arbetstagarrepresentant

Per Wennberg
Arbetstagarrepresentant

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-__-__02-21

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

inte har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.

Rapport om årsredovisningen

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att
en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Trelleborgs Hamn AB för år 2017.
Enligt vår 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 2017 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Trelleborgs
Hamn AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så
är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Trelleborgs Hamn AB för år 2017 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Trelleborgs
Hamn AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen
ska skötas på ett betryggande sätt.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Malmö den 5 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Eric Salander
Auktoriserad revisor

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
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Granskningsrapport

Lekmannarevisorerna
i Trelleborgs Hamn AB, Trelleborgs kommun

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

Granskningsrapport för år 2017
Vi, av fullmäktige i Trelleborgs kommun, utsedda lekmannarevisorer, har
granskat Trelleborgs Hamn AB:s verksamhet.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt
utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Utöver
uppdraget i aktiebolagslagen har ägaren genom ägardirektiv uppdragit till
lekmannarevisorerna att granska och bedöma om bolagets verksamhet bedrivits
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för
att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Utifrån den grundläggande och fördjupade granskningen gör vi bedömningen att,
det genom strategiska fokusområden, med underliggande aktiviteter, nyckeltal och
indikatorer, finns en tydlig styrning avseende bolagets verksamhet och ekonomi.
Vi ser däremot ett utvecklingsområde i att tydliggöra indikatorerna, som ligger till
grund för bedömning av måluppfyllelse, i syfte att göra dem mätbara. Vi bedömer
att bolaget, genom sin kvalitetsrapport och ISO-certifieringar har ett
ändamålsenligt förfarande för att säkerställa en god intern kontroll. Vi bedömer
dock att styrelsen bör utveckla sin riskanalys och interna kontroll till att även
innefatta den interna organisationen med tillhörande processer och rutiner.
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1 (2)

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att bolagets verksamhet har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Vi bedömer sammantaget att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk sy
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att bolagets verksamhet har bedrivits inom ramen för de kommunala
Trelleborg, 2018-02-16
befogenheterna.
Vi bedömer sammantaget att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Underskrifter

Ruth Nyström Lundberg

Trelleborg, 2018-02-16
Lekmannarevisor

Jan-Eric Anselmsson
Lekmannarevisor

Underskrifter

Ruth Nyström Lundberg

Jan-Eric Anselmsson

Lekmannarevisor

Lekmannarevisor

Bilagor:
Till granskningsrapporten hör bilagan ”Lekmannarevision - Trelleborgs Hamn
AB, Revisions-PM”

Bilagor:

2 (2)

Till granskningsrapporten hör bilagan ”Lekmannarevision - Trelleborgs Hamn
AB, Revisions-PM”
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Styrelse

Torbjörn Karlsson (s), ordförande

Jan Isaksson (m), vice ordförande

Gunilla Thysell (-), ledamot

Mats Nilsson, ledamot

Reinhart Teltscher, ledamot

Stefan Nilsson, ledamot

Torbjörn Lanker (m), ledamot

Hans Berg (l), suppleant

Birgitta Almroth (s), suppleant

Bo Hansson (mp), suppleant

Catharina von Blixen-Finecke (m), suppleant

Helmuth Petersén (sd), suppleant

Johnny Nilsson (s), suppleant

Leif Sjögren (c), suppleant

Per Wennberg, arbetstagarrepresentant

Ulf Sonesson, tjänstemannarepresentant
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Information i riksdagen
Trelleborgs Hamn har vid två tillfällen informerat om läget
för tågfärjetrafiken i riksdagen. Frågorna som lyftes vid
båda tillfällena var:
• En efterlysning av en nationell strategi för konventionell gränsöverskridande järnvägstrafik.
• Vem ska äga och förvalta strategisk järnvägsinfrastruktur?
• Vilka blir konsekvenserna för svensk industri om möjligheten för transport via sjövägen stängs?

Dessa frågor har lyfts även då man vid tidigare tillfällen
besökt och informerat trafikutskottet. Förhoppningen
är att en nationell strategi kommer med i den nationella
trafikslagsövergripande plan som regeringen avser att
presentera under våren 2018.
Investeringar i ny järnvägsinfrastruktur är kostsamma och
för Trelleborgs Hamn är det av hög prioritet att lyfta frågor
eftersom det finns behov av investeringar i ett affärsområde som sjunkit kraftigt de senaste åren och vars framtid
ifrågasätts.

• Behovet av konkurrensneutralitet om en väg via färjor
ska upprätthållas.

Torgny Nilsson, Trelleborgs Hamn AB, informerar om järnvägstrafik i trafikutskottet.
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Klimatutmaningen - Almedalen
Klimatfrågan är en allt större utmaning för
såväl samhälle som näringsliv, klimatanpassning är en förutsättning för långsiktig överlevnad. För att klara klimatutmaningen med
stigande havsnivåer och temperaturökning
krävs både engagemang och kraftfulla
åtgärder.
Trelleborgs Hamn tog under 2011 beslutet
att arbeta för att skapa Östersjöns klimatsmartaste hamn. Trelleborgs Hamn har sedan
dess arbetat på bred front med miljöarbetet.
Som hjälpmedel har vi utvecklat ett miljöprogram med fem övergripande mål och
åtgärdsområden som beskrivs på sidorna 6-9.
Trelleborgs Hamn tycker att det är viktigt att
dela med sig av erfarenheter och sprida kunskap om hur vårt företag på ett strategiskt
och operativt sätt hanterar klimatfrågan och
de lösningar vi tagit fram.

Klimatutmaningen på Ideon i Lund.

I rapporten ”Klimatutmaningen” berättar vi tillsammans
med andra aktörer vad och hur vi arbetar med hållbarhet
i de olika företagen. Rapporten presenterades under
våren och i Almedalen hölls sedan en konferens i Öresundshuset där ämnet diskuterades. Flera av företagen presenterade kostnadseffektiva åtgärder i form av
besparingar på energisidan, transporter och råvaror. I
andra fall hur det skapats nya och mer klimateffektiva
produkter och tjänster. Det kan konstateras att det är ett
imponerande arbete som sker på företag, i kommuner
och organisationer inom miljöområdet.

Motorn bakom rapporten och konferensen är Karl-Erik
Grevendahl, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
Övriga som medverkade i debatten i Almedalen var Svante
Axelsson, Regeringens nationella samordnare, Fossilfritt
Sverige, Markku Rummukainen, Sveriges representant,
IPCC, Tina Robertsson, The Absolut Company, Tommy
Halén, Trelleborgs Hamn, Matilda Jarbin, Godsinlösen
Nordic, Susanne Kallur, Sparbanken Syd, Rosman Jahja,
Trelleborg AB och Conny Karlsson, Cybercom Sweden.
Sammanfattningsvis så behöver vi tänka utanför ”boxen”
för att klara Klimatutmaningen!

Klimatutmaningen i Almedalen.
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Baltic Ports Conference
Trelleborgs Hamn stod som värd för 2017 års BPO (Baltic
Ports Organization) Conference, som riktar sig till alla
hamnar och andra medlemmar inom Östersjöns största
hamnorganisation BPO. Konferensen blev mycket lyckad!
Konferensen smygstartade redan den 6 september med
ett kvällsmingel på Rådhuset. Den 7 september öppnade
moderatorn och BPOs generalsekreterare Bogdan Oldakowski BPOs årliga konferens i Malmrossalen där drygt
120 personer samlats. Efter välkomstanförande av BPOs
styrelseordförande Julian Skelnik, Trelleborgs kommunalråd Torbjörn Karlsson samt Tommy Halén från Trelleborgs
Hamn, avlöste föredragshållare varandra med intressanta
teman om hur framtida hamnar kommer att se ut och
hur de kommer att förändras och utvecklas för att förbli
konkurrenskraftiga.
Dag 1 handlade bland annat om:
- trender, marknadsdynamik och framtida efterfrågan
- kapacitet, effektivitet, intermodalitet
- omlokalisering av hamnverksamheter
- hamnar och städer – möter framtiden tillsammans
- status och planer för Motorways of the Sea

Dagen avslutades med en middag vid Trelleborgen i
sällskap med Trelleborgs egna vikingar. Ett autentiskt
vikingaslag utspelade sig med aktuella ämnen angående hamnar som lockade till beundran och skräckfylld
förtjusning. Vikingaspelet fick sin konung i Julian Skelnik
som i sin tur passade på att avtacka hamnens avgående
VD Tommy Halén.
Dag 2 fortsatte med spännande föredrag och paneldebatter med fokus på miljö och hållbarhet i och runt Östersjön. Föredragen handlade bland annat om:
- LNG (Liquified Natural Gas - flytande naturgas)
- hur företag möter klimatförändringar
- hur kan vi dela den baltiska erfarenheten med världen?
- hitta synergier med branschpartners
- presentation av olika baltiska projekt
För den intresserade finns alla presentationer att läsa
under BPOs hemsida www.bpoports.com samt möjlighet
att se alla bilder från konferensen.
Stort tack till alla deltagare och föredragshållare och till
alla er som hjälpte BPO och Trelleborgs Hamn AB att göra
en fantastisk och minnesvärd konferens i Trelleborg!
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Sveriges nya kryssningshamn!
Historisk dag!

Den 19 juli 2017 var en historisk dag då Trelleborgs Hamn
för första gången tog emot ett kryssningsfartyg. Många
morgonpigga trelleborgare hade tagit sig till utsiktsplatsen Utkiken vid västra piren för att beskåda det historiska
besöket. Vid 07.30 lade M/S Artania till vid färjeläge 10
där passagerarna välkomnades med musik av stadens två
musikkårer.
Trelleborgs kommun, Trelleborgs Hamn och det lokala
näringslivet samarbetade på bred front för att på bästa
sätt kunna ta emot de 1200 tyska turisterna. Väl i land
väntade en levande stad med butiker som höll extraöppet,
erbjudande om olika verksamheter att besöka och utflykter med buss till Ystad, Lund, Malmö/Köpenhamn och
Smyge. Under tolv timmar var det fullt pådrag i Trelleborg.
Det var första gången som Trelleborgs Hamn utgjorde ett
stopp för ett kryssningsfartyg. Det är det längre nybyggda
färjeläget och pirarmarna som gjorde det möjligt för Trelleborgs Hamn att ta emot M/S Artania.
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Kryssningsfartyget M/S Artania är 231 meter långt. Det
utgick från tyska Kiel och var ute på en tio dagar lång resa
i Östersjön. Sista stoppet innan M/S Artania ankom till
Trelleborg var Bornholm och efter 12 timmar vid färjeläge
10 styrde besättningen vid 20-tiden på kvällen den 19 juli
kosan åter mot Kiel där resan avslutades.
Trelleborgs Hamns VD Tommy Halén och kommunalrådet
Torbjörn Karlsson fick också möjlighet att under dagen
överlämna en gåva från hamnen till M/S Artanias kapten
Morten A Hansen samt få en guidad rundvisning ombord
på kryssningsfartyget.
Efter M/S Artania har Trelleborgs Hamn fått förfrågningar
från fler rederier och kanske kommer det fler kryssningsfartyg i hamnen framöver.
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Hamnens Dag
Lördagen den 2 september var det åter dags för Hamnens
Dag. För åttonde gången arrangerade Trelleborgs Hamn
Hamnens Dag och vi hoppas att alla besökare fick en fin
dag på Handelskajen där vi fick chans att visa upp den
västra delen av hamnen samt vår logistikverksamhet. Nytt
för i år var bl a att man kunde testa att gå på vatten med
water balls samt gå ombord på segelskutan T/S Helene.
Moderator för dagen var Tommy Halén som också överlämnade en gåva till Sjöräddningssällskapet i form av två
paviljonger.
Dagen bjöd också på rundvandring ombord på Kustbevakningens fartyg KBV 034 och anrika gamla träbåtar från
Sirmiones Skeppslag seglade vackert i hamnbassängen.
Andra aktiviteter som man kunde se under dagen var när
Räddningstjänsten utförde en dykaktivitet och när Tullverket förevisade sin narkotikasökhund. Sjöräddningen visade
hur en räddningsaktion kan gå till och hamnens guidade
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båtturer med Rundan var mycket uppskattade. Demonstrationerna av lossning och lastning med hamnens stora
truckar är alltid ett populärt inslag. TT-Line hade satt upp
en hoppborg och man delade också ut ballongfigurer till
barnen. Stena Line delade ut glass och pretzels som var
uppskattat och Unity Lines sjörövare på styltor bjöd barnen på ballonger och även fina ansiktsmålningar erbjöds
för de små. Sillamackor, korv, godis och glass förgyllde
dagen för hungriga besökare. Många deltog i tipspromenaden och namntävlingen där man kunde namnge Trelleborgs nya utsiktsplats (Utkiken blev namnet som vann).
Stort TACK till alla deltagande utställare, företag och
föreningar som engagerade sig och gjorde årets Hamnens
Dag till en riktigt lyckad och trevlig dag med upplevelser
för både stora och små som visade stort intresse för hamnen och passade på att se hamnen från insidan!
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Generationsskifte i hamnen

Generationsskifte

Personalomsättningen inom Trelleborgs Hamn har historiskt sett varit nästintill obefintlig. Ett högt engagemang,
stark laganda och goda anställningsvillkor är några
faktorer som bidragit till detta. En följd av att personalen
väljer att stanna kvar på företaget i denna utsträckning
är en stigande medelålder som 2017 uppgår till 49 år.
Mot bakgrund av detta har företaget valt att göra ett
estimat över pensionsavgångar tio år fram i tiden och
kommit till insikt om att Trelleborgs Hamn inom en
snar framtid kommer att befinna sig i något som kan
betraktas som ett generationsskifte. Analysen visar att
drygt 40 personer kommer att gå i pension det närmaste
decenniet. Det utgör cirka 30 % av den totala personalstyrkan. Pensionsavgångar väntas bli aktuella inom alla
personalgrupper, men det största antalet återfinns inom
Produktionen.
Generationsskiftet kommer att ställa höga krav på Trelleborgs Hamns förmåga att attrahera och rekrytera ny personal med den erfarenhet och kompetens som krävs för
att arbeta i hamnen. Det största kompetensbehovet är
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lastbilschaufförer, elektriker och maskinmekaniker, något
som är en bristvara på dagens arbetsmarknad. Trelleborgs
Hamn har dock valt att se detta som en möjlighet att öka
kompetensen inom bland annat språk och teknik. Även
ur ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv är detta en
möjlighet att utvecklas till en attraktiv arbetsgivare.

Industrinatten

För att möta framtida rekryteringsbehov har Trelleborgs
Hamn AB tagit en rad initiativ i syfte att marknadsföra
företaget som en attraktiv framtida arbetsgivare. Den 12
oktober deltog Trelleborgs Hamn på Industrinatten 2017
i Malmö. Det är en arbetsmarknadsmässa med inriktning
mot industrin där skolungdomar i årskurs 9 är inbjudna.
Syftet är att visa vilka branscher och arbetsmöjligheter
det finns inom denna sektor och väcka ungdomarnas
intresse.
Efter mässan delades alla ungdomar in i olika grupper för
att göra företagsbesök på två företag var. Dagen avslutades
med mat och disco för ungdomarna på Slagthuset i Malmö.

Intresset bland ungdomarna för hamnen var stort både på
mässan och vid företagsbesöket och hamnen har redan
planerat att delta på Industrinatten 2018. Det långsiktiga
målet är att ungdomar väljer ett gymnasieprogram med
inriktning transport och söker sig till hamnen när det är
dags att söka jobb.

Jobba hos oss

En utveckling av området ”Jobba hos oss” på hamnens
hemsida och ett utökat samarbete med Framtidsvalet är

andra initiativ som tagits under året för att öka kunskapen
om hamnen som arbetsplats och stimulera intresset för
Trelleborgs Hamn som en framtida arbetsgivare.
Trelleborgs Hamn är bara i början av det stora arbete som
ligger framför oss med att ta fram en strategi för hamnen
som en attraktiv framtida arbetsgivare. Det är ett spännande och viktigt arbete och det finns mycket kvar att
göra på detta område. Trelleborgs Hamn kommer att lägga
stort fokus på detta i framtiden.
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Logistikverksamheten
Trelleborgs Hamn AB bedriver en omfattande logistikverksamhet och förfogar över en lageryta om totalt 17 000 m²
med såväl varmlager som kallager där vi lastar om och
mellanlagrar gods.
Vår huvudterminal har 250 meter järnvägsspår inomhus
och därtill åtta bilutlastningsportar som lämpar sig utmärkt
för en skyddad hantering av väderkänsligt gods.
Utöver ovannämnda spårkapacitet har Trelleborgs Hamn
även 290 meter järnvägsspår utomhus vid vår logistikcentrum, varav en del är intill en fast överbyggd ramp. Här
hanteras med fördel direkta omlastningar från järnvägsvagn till bil.
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Trelleborg är med sitt fördelaktiga läge och dess anknyning
till fyra hamnar i två länder en viktig logistisk knutpunkt
och med stor glädje noterar vi att allt fler kunder upptäcker och värdesätter vårt läge, vår terminalanläggning samt
vårt omfattande utbud av tjänster vilket resulterar i att
våra uppdrag ständigt växer.
Hamnen hanterar dagligen stora mängder allehanda
varuslag varav några dominerande som vi vill nämna är
papper, stål, träprodukter och livsmedel.
Trelleborgs Hamn kommer aktivt fortsätta sitt arbete inom
logistikområdet.
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