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VDs kommentarer
har gjort och kommer att göra de närmaste fem åren.

Trelleborgs Hamn AB gör alla investeringar själv i den 
nya hamnanläggningen och vi har säkerställt finansiering 
framåt vilket ger oss en trygghet avseende planering och 
genomförande av investeringar samtidigt som vi arbetar 
hårt med en än högre avkastning på investerat kapital. 

Byggandet av färjeläge 13 och 14 pågår för fullt och dessa 
kommer att stå klara under 2020, då även byggandet av 
färjeläge 11 och 12 påbörjas.

2019 var också året då vi firade 10-årsjubileum av Hamnens 
Dag, som är väldigt uppskattad av trelleborgaren där man 
får möjlighet att se hamnen från insidan och den utveckling 
som kan vara svår att se i vardagen. Vi var cirka 3 000 per-
soner som träffades under dagen och vi känner verkligen 
engagemanget från gemene man, det stora intresset runt 
om Trelleborg och vår gemensamma hamn.

Vi har under 2019 fått en till stora delar ny sammansättning 
i vår styrelse och arbetet med att sätta in de nya ledamö-
terna i hamnens verksamhet, våra kunder och partnerham-
nar har fungerat mycket väl.  

Vi fortsätter med vår hållbarhetsredovisning och när vi 
redovisar Trelleborgs Hamns miljöansvar har vi i första hand 
valt att utgå från de svenska miljömål som Trelleborgs Hamn 
identifierat som de mest betydande för vår verksamhet 
och hur vi ser på kopplingen till FN:s globala mål. Miljö och 
hållbarhet är viktiga hörnstenar i Trelleborgs Hamns verk-
samhet. Vi måste alla hjälpas åt att få till en hållbar framtid 
och FN:s globala mål konkretiserar vad hållbar utveckling 
innebär för världen fram till 2030, och hjälper oss som före-
tag att kartlägga risker och möjligheter.

Högtryck i Skandinaviens 
största RoRo-hamn gav nya 
rekordnivåer 2019!
”You have to learn your history to make the future” är ett 
talesätt som jag försöker leva efter! Det betyder att vi har 
avverkat 2019 och vad kan vi då lära oss av detta år?

Faktum är att vi har slagit nytt rekord avseende volymer 
i vår RoRo-verksamhet, 1 230 850 st enheter har passerat 
Trelleborgs Hamn, vilket är en ökning med 7,7 % jämfört 
med föregående år. Vi har ökade volymer inom i princip  
alla trafikslag där den mest markanta ökningen är person- 
bilar med 13,2 % och den konventionella järnvägstrafiken 
har ökat med 24,8 %.

Vi har även haft en mycket positiv trend inom vår logistik-
verksamhet genom nya kunder och en växande volym 
bland vår befintliga kundstock.

Vårt arbete med att förbättra vår effektivitet, att öka digi-
taliseringen och ett aktivt närvarande ledarskap har gjort 
att vi har lyckats hantera våra ökade volymer med befintlig 
bemanning, ökat kundnöjdheten, ökat vår kvalité och sam-
tidigt har våra siffror i medarbetarundersökningen stärkts 
på ett utmärkt sätt.

2019 levererar Trelleborgs Hamn ett mycket bra resultat och 
den viktigaste signalen är att vår lönsamhet från vår dagliga 
verksamhet har förbättrats avsevärt jämfört med 2018. Det 
har varit en uttalad strategi att öka resultatnivån sett i förhål-
lande till de stora investeringar som Trelleborgs Hamn AB 
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”Man kan kort och gott säga att 2019 
har varit ett fantastiskt år på alla plan  
- men vi är fortfarande bara i början av 
vår resa och vi kan absolut inte stanna 
upp och slå oss till ro.” 
Jörgen Nilsson, VD Trelleborgs Hamn AB

Vi är Europas bästa RoRo-hamn och vi skall fortsätta att 
leda den utvecklingen, vilket också var en av anledningarna 
till att vi skapade THAB Academy, en tvåårig utbildning för 
vår kollektiva personal som två dagar per månad utbildar 
och förkovrar sig inom olika områden i kombination med 
självstudier mellan utbildningsdagarna. 

12 medarbetare har nu gått ett år och man kan samman-
fatta det första året med ordet succé och det i sin tur har 
inneburit att vi tog ett beslut att starta en ny årskull med 
start 2020. Även här är det 12 medarbetare som kommer 
att delta i denna utbildning. 

Vi har även beslutat att göra en stor satsning under 2020 
för att stärka Trelleborg som logistikläge och med olika 
åtgärder bidra till utveckling av staden. Det betyder att vi 
kommer anordna en Business Meetup/konferens 2020 som 
vi har döpt till ”WEMS” - Where Europe meets Scandinavia”. 
Ambitionen med denna aktivitet är att skapa 2 000 nya 
arbetstillfällen i Trelleborg.
 
Förutom Business Meetup kommer vi även att anordna 
Skånes största After Work den 9 oktober.

Vi har under 2019 påbörjat ett nytt 5-årigt avtal med Unity 
Line och vi har även gjort klart med ett nytt 7-årigt avtal 

med Stena Line med början från den 1 januari 2020 inom 
vår RoRo-verksamhet. Ett nytt avtal har även tecknats med 
Billerud Korsnäs i vår logistikverksamhet, vilket borgar för 
en långsiktigt bra utveckling för THAB.

Man kan kort och gott säga att 2019 har varit ett fantastiskt 
år på alla plan, men det är oerhört viktigt att förstå att vi 
fortfarande bara är i början av vår resa och vi kan absolut 
inte stanna upp och slå oss till ro.

Jag vill rikta ett stort tack till styrelse, medarbetare, leveran-
törer och våra kunder för ett fantastiskt samarbete under 
2019 och ser fram emot 2020.

Trelleborg, stolt och stark.

Jörgen Nilsson 
VD



Hamnutbyggnad pågår!

13

Trelleborgs Hamn lämnade in en ny EU-ansökan, ”LARS II”,  
i februari 2020. Den innefattar tillbyggnad av färjeläge 10, 
byggnation av färjeläge 11 och 12, hårdgörning av uppställ-
ningsytor samt Truckcenter.  
 
För byggnation av Truckcenter på BCT-området (Business 
Center Trelleborg) avses incheckning och viloparkering d v s 
de ytor som vi idag har före check-in. Platsen medger också 
plats för fraktkontor, bränslestationer/laddstationer och 
övriga faciliteter. 

Anpassning av färjeläge 10, som ska bli TT-Lines nya läge för 
deras kommande fartyg ”New Generation”, samt byggnation 
av färjeläge 11 och 12 är tänkt att starta sommaren 2020.

Flera fördelar med hamnutbyggnaden 
Genom att investera i utbyggnad av längre kajer kan vi ta 
emot ännu större fartyg och med större ytor kan vi ytterli-
gare förbättra hanteringen av fordon och gods. Det kom-
mer också att bli effektivare internlogistik i hamnområdet. 
Ibland kan det vara svårt att förstå mängden fordon som vi 
hanterar i hamnen, 2026 räknar vi med 1,8 miljoner fordon 
vilket innebär cirka 5 000 fordon per dygn. Vikten av en 
fungerande infrastruktur i anslutning till hamnen är därför 
av stor betydelse.

Hamnutbyggnaden är i ett expansivt skede där främst byg-
gandet av färjeläge 13 och 14 har dominerat under 2019. 
Vi presenterar här också planen för hamnens flytt och 
utbyggnad fram till år 2026. 

Under 2019 har arbetet fortsatt med byggnation av färjeläge 
13 och 14. Entreprenaden utförs av Rover Maritime och ar-
betet med lägena och uppställningsytor beräknas vara klart 
under 2020. Hamnbassängen kommer att bli 9 meter djup 
och totalt kommer cirka 650 000 kubikmeter att muddras 
upp. Alla muddermassor kommer att återanvändas till utfyll- 
nad av mark på det nya hamnområdet i den östra delen av 
hamnen. Återvinningen av muddermassorna innebär en rejäl 
miljövinst för Östersjöns klimatsmartaste hamn.

Färjeläge 7 kommer att byggas om för att bli ett RoRo-läge 
och utrangerades i januari 2020, då det är för gammalt och 
används endast av Stena Lines färja ”Sassnitz”. Den anrika 
blå portalen från 1909 kommer att restaureras och därefter 
flyttas till ett läge mellan Tullkammaren och Centralstationen. 

Våren 2019 blev färjeläge 5 klart efter ombyggnation (se sida 8). 
 
EU-projektet ”MOS Polen III” som innefattande check-in, tåg- 
gate och besiktningsanläggning för intermodala järnvägs- 
vagnar samt delar av landutfyllnad, avslutades 2019.
 

Medfinansierat av Europeiska unionens 
fond för ett sammanlänkat Europa

November 2018

November 2019



ALLMÄNNA ANVISNINGAR

DENNA RITNING LÄSES TILLSAMMANS
MED FÄRGLAGDA FASADER A-40.3-101.

MATERIAL & FÄRGSÄTTNING
HAMNKONTOR:
SOCKEL: BETONG, SLÄT, TYP STARKA
GRAFIT SS 050 PATINA (GRAFITGRÅ).
FASADPANEL: ROSTFRI STÅL, TYP
RUUKKI GRANEX BLUE (BLÅSVART) SAMT
PEARL BLUE (BLÅSVART, GRÄNGAD).
GLASADE FASADER DEL AV PLAN 3 SAMT
VINDFÅNG: LAMINERAT SÄKERHETS-
GLAS, TYP FORSERUM,
KULÖR NCS S 4550-B30G (TURKOSBLÅ).
YTTERDÖRRAR: KULÖR NCS S 9000-N,
SVART.
GLASYTTERDÖRRAR, GLASPARTIER
SAMT FÖNSTER: KULÖR NCS S 9000-N,
SVART. SOLSKYDDS- & ENERGISPAR-
GLAS, TYP SAINT-GOBAIN COOL-LITE
XTREME 60/28 
VISS SOLAVSKÄRMNING INTEGRERAD I
ÖVERKANT GLASPARTI:  TYP SAPA BIPV
SOLCELL, SEMITRANSPARENT
POLYKRYSTALLINSK, KULÖR BLÅSVART.
TAK: GRÖNT TAK SEDUM SAMT PAPPTAK
KULÖR SVART.
ENTRÉ SKÄRMTAK & BALKONG: BETONG,
SLÄT, TYP STARKA GRAFIT SS 050
PATINA (GRAFITGRÅ).
STUPRÖR SAMT ÖVRIGA PLÅTDETALJER:
KULÖR NCS S 9000-N, SVART.

HAMNKONTOR FORTSATT:
UTR.TRAPPOR:  STÅL, CYLINDRISK
INKLÄDNAD AV GALVANISERAD
STRECKMETALL, PULVERLACKERAD
KULÖR NCS S 9000-N, SVART.
TERRASS PLAN 2 & 3: GENOMSLÄPPLIGT
YTSKIKT, TRALL AV ÅTERVUNNEN PLAST,
KULÖR ANTRACITGRÅ.
TERRASSRÄCKE: STOLPVERK I ROST-
FRITT STÅL SAMT SÄKERHETSGLAS.
TERRASSSKÄRMTAK: STOLPVERK &
BALKAR I ROSTFRITT STÅL
(GALVANISERAT STÅL).
TAKSÄKERHET: FAST TAK- OCH FASAD-
STEGE MED SÄKERTETSSKENA,
GÅNGBRYGGA (M. FÖRANKRING) VID
TAKNOCK. PULVERLACKERAD KULÖR
NCS S 9000-N, SVART.
FASADSKYLT HUVUDENTRÉ: LOGGA,
BAKOMBELYST, PLEXIGLAS KULÖR RAL
7016 (ANTRACITGRÅ).
PORT OF TRELLEBORG, BAKOMBELYST,
PLEXIGLAS KULÖR CMYK 100 68 7 30
(MÖRKBLÅ, NCS S 4550-R90B CA ).

SERVICEBYGGNAD:
SOCKEL: BETONG, SLÄT, TYP STARKA
GRAFIT SS 050 PATINA (GRAFITGRÅ).
FASAD: BETONGELEMENT, NEDRE DEL
SLÄT, ÖVRE DEL LIGGANDE SINUS-
PROFILERAT, TYP STARKA GRAFIT SS
050 PATINA (GRAFITGRÅ).
FÖNSTER: KULÖR NCS S 9000-N, SVART.
SOLSKYDDS- & ENERGISPARGLAS,
SAINT-GOBAIN COOL-LITE XTREME 60/28.
PORTAR: TYP HÖRMANN INDUSTRITAK-
SKJUTPORT SPU F42 STÅL M. 
FÖNSTER,  KULÖR RAL 7016,
ANTRACITGRÅ.
TAK: PAPPTAK, SVART.
TAKSÄKERHET: FAST TAK- OCH FASAD-
STEGE MED SÄKERTETSSKENA,
GÅNGBRYGGA (M. FÖRANKRING) VID
TAKNOCK. PULVERLACKERAD KULÖR
NCS S 9000-N, SVART.
STUPRÖR, PLÅT LANTERNIN SAMT
ÖVRIGA PLÅTDETALJER:
KULÖR NCS S 9000-N, SVART.

FASAD MOT NORDÖST - HUVUDENTRÉ HAMNKONTOR

FASAD MOT NORDÖST - SERVICEBYGGNAD

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

SKALA NUMMER BET

Arkitekt MSA/SAR Eva Arén

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

Ri
tn

in
ge

n 
är

 s
ky

dd
ad

 e
nl

ig
t u

pp
ho

vs
rä

tts
la

ge
n 

oc
h 

få
r i

nt
e 

ko
pi

er
as

, s
pr

id
as

 e
lle

r i
 ö

vr
ig

t a
nv

än
da

s 
ut

an
 u

pp
ho

vs
m

an
ne

ns
 m

ed
gi

va
nd

e.

TRELLEBORG

BYGGLOVSHANDLING

INNERSTADEN 6:89

1135 EA/JP/AY

2019-XX-XX EA

Nybyggnad hamnkontor och servicebyggnad

EA

Fasad mot nordöst - huvudentré hamnkontor
Fasad mot nordöst - servicebyggnad

1:100 (A1) A-40.3-001

A

B

N

A

B

B

0 5 m

ALLMÄNNA ANVISNINGAR
MÅTT ANGES I MM.

HÄNVISNING
BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2019-11-26
DANIEL SKÅNHED, PE TEKNIK &
ARKITEKTUR

F-KOPIA 2020-01-15

Nya personalbyggnader 
Vår nya personalbyggnad har projekterats färdigt och bygglov lämnades in i december 2019. Byggnation är tänkt att påbörjas 
årsskiftet 2020/2021 och planen är att det ska stå klart hösten 2022. Trelleborgs Hamn AB ser fram emot att hela företaget 
äntligen samlas under ett och samma tak.
 

We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Färjeläge 13 & läge 14

2 Färjeläge 11 & 12

3 New Generation Ramp FL10

4 Färdigställande av ytor

5 Hamnkontor/Tull

6 Järnvägsöverfart

7 Ombyggnad färjeläge 7

8 Handelskaj faciliteter

9 Östra infarten

10 Truckcenter

11 Logistikcenter

12 Flytt av befintlig check-in 

Version: 2020-01-29Det här händer i hamnen 2020-2026
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Uppfräschning av viloparkeringen 
Viloparkeringen för lastbilar på Strandridaregatan, strax öster om Utkiken, är färdigställd och har fått en rejäl ansiktslyftning. 
Det finns nu fyra toaletter, två duschar, ett diskrum samt en grillplats. Totalt är det en yta på 55 000 m2 med plats för cirka 
400 lastbilar. Skandinaviens största RoRo-hamn vill självklart ge bra kundservice och därmed erbjuda faciliteter till sina 
kunders kunder, dvs lastbilschaufförerna, som ofta har sin helgvila i Trelleborg. Trelleborgs Hamn vill visa uppskattning och 
respekt så att alla ska trivas här. För oss är det superviktigt att fortsätta vara Europas bästa RoRo-hamn, därför fortsätter vi 
att effektivisera och leverera en bra upplevelse för våra kunder och våra kunders kunder.

Europas bästa RoRo-hamn

Medfinansierat av Europeiska unionens 
fond för ett sammanlänkat Europa

Färjeläge 5 har byggts om 
Den 16 april 2019 var det premiär för Unity Lines färja Galileusz att lägga till i färjeläge 5  efter ombyggnationen. Färjeläget 
har byggts om och anpassats för att kunna lossa Unity Lines färja Wolin från två håll samtidigt. Dels har akterrampen flyttats 
norrut så att den ska rymma Wolin som är 188,9 m lång och dels har man byggt ett hak för att möjliggöra sidolossning.  
Unity Lines samtliga fyra färjor kan numera lägga till i nya anpassade färjeläge 5.
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Tradition med fika till kundenas kunder 
Europas bästa RoRo-hamn vill uppmärksamma sina kunders kunder så att de alltid ska känna sig uppskattade och välkomna 
i Trelleborgs Hamn! I april var det dags igen då alla yrkeschaufförer såväl som privatbilister bjöds på nybakade kanelbullar 
och kaffe, och i december bjöd vi ännu en gång våra kunder och kunders kunder på nybakade, saffransdoftande lussebullar 
och tomteglögg (givetvis alkoholfri) i en miljövänlig mugg med text där vi önskar dem välkomna tillbaka till Trelleborgs 
Hamn på sex olika språk. 

Nykterhetskontroller 
I maj 2019 fick Trelleborgs Hamn besök av infrastrukturminister Tomas Eneroth för att bland annat diskutera en viktig fråga 
för honom, nämligen mobila alkobommar/nykterhetskontroller, som på ett enkelt sätt kan förhindra att berusade förare 
kommer ut på vägarna. Regeringen har anslagit 78 miljoner kronor till automatiska nykterhetskontroller i Sveriges hamnar. 
Trelleborgs Hamn ställer sig mycket positiv till detta och har hittat en smidig lösning att behålla trafikflödet och den goda 
interna logistiken ut ur hamnen samtidigt som vi har möjlighet att hantera användandet av nykterhetskontroller.



Hamnens Dag 10 år!
Hamnens Dag 2019 blev en dundersuccé!
Hamnens Dags 10-årsjubileum lördagen den 7 september 
blev onekligen en solig och minnesvärd dag, från början 
till slut, en dundersuccé helt enkelt! Till och med vädret 
visade sig från sin bästa sida. Omkring 3 000 personer be-
sökte Trelleborgs Hamn på Handelskajen för att se mer av 
hamnverksamheten från insidan, äta sillamackor och få ta 
del av allt som Hamnens Dag hade att erbjuda. Säkert var 
det många som kom för att lyssna på Danne Stråhed och 
Dynamo, vars skånska toner klingade så ”grannt”. 

De guidade båt- och bussturerna var också väldigt populära 
då det gavs tillfälle att komma riktigt nära hamnutbygg-
naden. Det fanns också många supporters på plats som 
hejade fram tävlingsdeltagarna i årets upplaga av ”Port of 
Trelleborg Swimrun”, där man både simmar och springer 
under loppet. 

Trelleborgs Hamn vill tacka samtliga besökare som kom 
och visade stort intresse för hamnen och passade på att 
se hamnen från insidan på Hamnens Dag! Vi hoppas att ni 
hade riktigt roligt!

Och ett 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 någon sa: ”Först är det Palmfestivalen, sen kommer 
Hamnens Dag och sen är det höst”. 

Nästa Hamnens Dag blir lördag den 5 september 2020.
Vi ses! 
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Kryssningsbesök M/S Artania
2017 var första gången som Trelleborgs Hamn tog emot ett 
kryssningsfartyg, nämligen M/S Artania. Den 8 juli var det 
dags igen när M/S Artania anlöpte hamnen i färjeläge 10.

Det är väldigt glädjande för både hamnen och  
staden att fler väljer Trelleborg som kryssnings- 
hamn. Tack vare vår hamnutbyggnad med nya  
pirarmar, längre kajer och djupare hamnbassäng  
kan vi numera erbjuda det manöverutrymme  
som så stora fartyg kräver.  
 
Vi har fått förfrågningar från flera rederier  
och 2020 och 2021 väntas nya kryssningsanlöp  
och då är färjeläge 13 och 14 färdigställda. 

Att M/S Artania väljer att komma tillbaka till Trelleborg är 
ett kvitto på att allt fungerade väldigt bra 2017. 
 
Totalt var det cirka 1 200 tyska turister som steg i land.   
              
               Passagerarna välkomnades med musik av stadens 
               musikkårer och information om Trelleborg. Väl i 
               land väntade ett mottagande med vikingar,  
               stadens utbud av butiker och restauranger, 
               musik i Stadsparken och utflykter med buss till 
               Smygehuk eller Trelleborgen. 
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Stort intresse för hamnen
Under 2019 har Trelleborgs Hamn haft ett flertal besök vilket tyder på ett stort intresse för hamnen. Bland annat har 
Region Skåne, infrastrukturministern, Näringsdepartementet, Trafikverket, EU och biskopen i Lunds stift besökt oss för 
att diskutera hur vi tillsammans kan fortsätta arbetet för utvecklingen av Skandinaviens största RoRo-hamn. Även pensio-
närsföreningar, Lunds Tekniska högskola och näringslivschefer runt om i Skåne har gästat oss och fått guidade visningar i 
hamnen.
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oss ett bra fundament för framtiden.

Varför ska man välja Trelleborgs Hamns Logistikcenter?
- Vår styrka är utan tvekan vårt unika logistiska läge med 
möjlighet att kombinera transportslagen järnväg, sjö och 
väg. Vi är flexibla och vi kan erbjuda kostnadseffektiva 
transporter. Våra cirka 30 ankomster och avgångar per dygn, 
till fem olika destinationer, möjliggör att man kan hitta en 
avgång som passar. Detta medger också kortare ledtider 
samt möjlighet att lagerlägga gods närmare slutkund.

Logistikcenter
Logistikverksamheten på Logistikcenter i Trelleborgs 
Hamn är ett av bolagets affärsområden. Vi ställer 
några frågor till Jonas Bramsved, Logistik & Support-
chef.

För den som inte vet, vad är Logistikcenter för något? 
- Trelleborgs Hamn har ett modernt logistikcenter och 
omsätter i dagsläget omkring 150 000 ton gods per år, i 
huvudsak papper men även metall, virke och pallat gods. 
Lokalerna är integrerade med hamnen och har en direkt 
spåranslutning in till lagret. All lastning och lossning, oav-
sett om den sker från bil eller tåg, kan genomföras inom-
hus. Vi hanterar alla möjliga godsslag med egna maskiner 
upp till 42 ton.

Hur har logistikverksamheten utvecklats de senaste åren?
- Under 2019 har Trelleborgs Hamns logistikverksamhet 
börjat se effekter av de affärsmodeller och rutinförändring-
ar som började etableras under 2018.

Vilka parametrar har ni jobbat med för att effektivisera er 
verksamhet?
- Vi har mer djupgående samarbeten med våra större 
kunder och vi har bland annat tecknat ett nytt avtal med 
Billerud Korsnäs. Vi har en större marknadsnärvaro idag  
vilket har gett oss nya uppdrag. Våra ökade volymer ger
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Trelleborgs Hamn i siffror

    135   
               anställda

15

    1:a

1862  
var året då  

Trelleborgs Hamn 
grundades

 Skandinaviens största RoRo-hamn  

 
Omsättning: 

259 Mkr 

1 av 5 
svenska corehamnar, 
utpekad av EU som  

strategiskt viktig hamn

15 ankomster  
&  

15 avgångar  
- varje dygn, året om!

100 % 
helägda av  

Trelleborgs kommun

50 %   
har NOX-utsläppen från  

våra egna fordon minskat  
de senaste tre åren

Antal passagerare:
 
 1,8 
 

miljoner  

Resultat 
44,7 

Mkr

5  
destinationer 

11,9  
miljoner ton gods per år
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Hållbarhetsredovisning
Varför gör vi en hållbarhetsredovisning? 
För Trelleborgs Hamn handlar det om att driva vår hamnverksamhet på att ett ansvarsfullt och hållbart sätt och att ta 
hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i hela företagets verksamhet på alla nivåer. Trelleborgs Hamn 
AB omfattas inte av lagkrav eller storlekskriterierna för att upprätta en hållbarhetsrapport i enlighet med årsredovis-
ningslagen, men som Östersjöns klimatsmartaste hamn vill vi bidra i detta viktiga arbete. Trelleborgs Hamn arbetar 
sedan länge med hållbarhet för att bidra till genomförandet av såväl Sveriges nationella miljömål som till FN:s globala 
utvecklingsmål, Agenda 2030. 

Metod och avgränsning 
I 2019 års årsredovisning har vi valt att främst fokusera på hållbarhetsarbetet avseende den externa miljön, då vår 
verksamhet har stor miljöpåverkan, inte minst lokalt.

Vi arbetar integrerat med frågor rörande alla tre hållbarhetsdimensionerna och ekonomisk balans är en förutsättning 
för att värna om social och miljömässig hållbarhet. Resultatet av Trelleborgs Hamns fortsatta arbete kommer vi att 
presentera närmare kommande år.

När vi redovisar Trelleborgs Hamns miljöansvar har vi i första hand valt att utgå från de svenska miljömål som Trelle-
borgs Hamn identifierat som de mest betydande för vår verksamhet och hur vi ser på kopplingen till FN:s globala mål. 

Vårt arbete med Sveriges nationella miljömål
Riksdagen har tagit beslut om 16 miljökvalitetsmål samt ett generationsmål. De svenska miljömålen handlar om att 
skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar på lång sikt. Som Östersjöns klimatsmartaste hamn har vi en viktig roll
för att de svenska miljömålen ska uppnås. Flertalet av de svenska miljömålen bedöms relevanta för vår verksamhet.

För framgång i hållbarhetsarbetet är det viktigt att hela organisationen lär sig mer om målen och hur hamnverksam-
heten påverkar de nationella och globala miljömålen. 

Sveriges nationella miljömål
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Hållbarhetsredovisning
Vårt arbete med Agenda 2030 
I september 2015 vid FN:s toppmöte antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för att 
utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar, minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Därmed har alla världens län-
der tagit på sig ansvaret att skapa en mer hållbar, rättvis och bättre värld. År 2030 ska de globala målen vara uppnådda. 
De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar tre dimensioner av hållbar utveckling: miljömässigt, socialt 
och ekonomiskt. 

I de olika avsnitten i hållbarhetsredovisningens framgår det hur Trelleborgs Hamn arbetar och bidrar till de globala målen 
11 av de 17 globala målen bedöms vara relevanta för vår verksamhet.

FN:s 17 globala utvecklingsmål
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Tjänster som minskar fartygens utsläpp och utsläpp från 
övrig trafik i hamnen: 
•  Effektivare lossning och lastning som minskar färjornas   
    liggetid och tomgångskörning väg/järnväg. 
•  Utbyggnad av nya färjelägen i sydost som rationaliserar 
    godshantering och trafikflöde. I och med detta möjlig- 
    gör vi grönare verksamhet för våra kunder, till exempel: 
        -  TT-Line förlängde 2018 sin färja Peter Pan till 220 m 
           och ökade därmed såväl lastkapacitet som bränsle- 
           effektvitet.         
       -  TT-Line har beställt ett nytt 230 m långt LNG-drivet 
           RoPax-fartyg, vilket beräknas tas i trafik 2022.

•  Ny kombiterminal Syd med mer koncentrerad verksamhet.
•  Landelanslutning erbjuds rederikunderna vid samtliga 
    färjelägen i reguljär drift. Stena Lines färjor Skåne och 
    Mecklenburg Vorpommern mellan Trelleborg och Rostock         
     ansluter till landel vid längre kajuppehåll.
•  Hamnen kan ta emot färjornas svart- och gråvatten i  
    samtliga färjelägen i reguljär drift via direkt inkoppling 
    på spillvattennätet till kommunens avloppsreningsverk. 
•  Trafiksimulering för att få vägtrafiken genom hamnen 
    att flyta smidigare.
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Miljöansvar

 
Miljömål - Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet 
inte blir farlig. 

Vårt arbete med begränsad klimatpåverkan bidrar till FN:s 
globala mål nr 7, 12 och 13.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Östersjöns klimatsmartaste hamn 
Trelleborgs Hamn har fortsatt höga ambitioner när det gäller vårt miljöarbete och förbättrad miljöprestanda. Vi ska bibe-
hålla och stärka vår position som Östersjöns klimatsmartaste hamn. Staden och hamnen är tätt sammanlänkade, vilket 
innebär att även 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. 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 och vidta åtgärder 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.

Skiss på sidovyn av TT-Lines Green Ship som kommer att levereras under 2022. Det nya fartyget kommer att ha 
stor positiv påverkan på miljön eftersom det kan drivas med LNG (flytande naturgas).

Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
Utsläpp till luft från fartyg och fordon utgör en betydande del av miljöpåverkan inom hamnområdet. Hamnen arbetar 
med:



Miljöansvar
Egna fordon med hög miljöprestanda och effektiv hamn-
logistik:
•  Fordon byts kontinuerligt mot bättre miljöklass. Bräns- 
    leförbrukningen (liter/h) har minskat med ca 25 % sedan  
    2010. CO2-utsläpp från egna fordon relaterat till hante-   
    rad godsvolym sjunker stadigt.
•  Successiv övergång till eltruckar inom logistikverksam 
    heten. (Endast två dieseldrivna kvarstår.) Fem nya ladd-
    hybrider har 2019 ersatt äldre fordon.
•  Övergång till biodrivmedel för fordon/maskiner som inte 
    kan drivas med el.
•  Ett modernt lok som kan köras på både räls och väg, har 
    gett halverade utsläpp och lägre buller.

•  Verka för ökad andel enheter på järnväg via strategiskt 
    affärsutvecklingsarbete och investeringar i infrastruktur 
    (spår och kombiterminal). Konventionell järnväg ökade 
     25 % under 2019.

Miljöanpassad verksamhet och energi:
•  Övergång till 100 % förnybar el innebär att CO2-utsläpp  
    från el är i princip noll.
•  Utbyte av armaturer, övergång till LED-ljus, belysnings-
    styrning vid kajer/planer har sparat 900 MWh per år.
•  Biogas är den primära energikällan för uppvärmning.
•  Solcellsanläggning som ska täcka minst 1/4 av elbehovet i den    
     nya hamnen.
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CO2-utsläpp (ton) 2008-2019

Miljömål - Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Vårt arbete med frisk luft bidrar till FN:s globala mål nr 3 och 11.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
Trelleborgs Hamn arbetar med att öka andelen förnybar energi, och minska utsläppen av kväveoxider (NOx) och partiklar 
(PM). Se åtgärder för målet Begränsad klimatpåverkan. 
•  Hålla högsta tillgängliga miljöklass för arbetsmaskiner (terminaltraktorer och reachstackrar).
•  Utsläppen av kväveoxider från egna fordon har halverats de senaste tre åren (sedan 2016).
•  Kontroll av luftkvaliteten (alla källor, även de som THAB inte kan påverka) i samarbete med Trelleborgs kommun via en 
    luftmätningsstation vid Hamngatan söder om Rådhuset (trelleborgsluft.se). Aktuella nivåer presenteras i realtid.

2019 2018 2017 2016 2014 2012 2010

9,57 9,24 9,50 9,14 9,62 9,85 12,3

Drivmedelsförbrukning terminaltraktorer (liter/h)
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Luftkvalitetsmätningar (µg/m³ luft, årsmedelvärde i Trelleborgs Hamn, alla utsläppskällor) 
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2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2010 2008 MKN 1 Svenska miljömålet

Kvävedioxid (NO2) 19 20 19 19 21 19 26 27 27 40                           20

Svaveldioxid (SO2)   2   2   3   2   1   3   3   3 1,5 30                             5

Partiklar (PM10) 19 19 18 15 22 25 21 20 23 40                           15

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

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

Miljömål - Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.

Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
Trelleborgs Hamn arbetar med att öka andelen förnybar energi, och minska utsläppen av kväveoxider och partiklar. 
 
Se beskrivning under Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Vårt arbete med naturlig försurning bidrar till FN:s globala 
mål nr 6 och 15.



Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
Hamnen arbetar för att minska mängden farliga ämnen i 
miljön genom att:
•   Så långt det är möjligt använda miljömärkta kemikalier   
     för service och underhåll av egna fordon.
•   Samtliga dagvattenbrunnar i det östra hamnområdet 
     kan stängas samtidigt vid risk för utsläpp.
•   Eventuellt läckande enheter kan placeras på någon av 
     två avstängningsbara s k akutplattor. 
•   Ett flertal containrar med saneringsutrustning finns 
     utplacerade över hamnområdet.
•   Hamnens egna avfalls-/återvinningsstationer har 
     byggts om och utökats vad gäller antalet fraktioner för 
     att öka källsortering och återvinning. (En effekt av detta 
     är att andelen blandat avfall minskat med 40 % jämfört 
     med 2018.)
•   För ökad kunskap, bättre produktval och säkrare kemika-
     liehantering har THAB infört ett digitalt verktyg (iChemistry)
•   Låta utföra miljötekniska markundersökningar inom 
     potentiellt förorenade områden.
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Miljömål - Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden.

Vårt arbete med giftfri miljö bidrar till FN:s 
globala mål nr 2, 3, 6, 8, 12, 14 och 15.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
•  Hamnen arbetar för att gå över till mer förnybar energi, se Begränsad klimatpåverkan. 
•  Kylanläggningar med köldmedier finns i mycket begränsad omfattning. Besiktning och läckagekontroll utförs av certi-
    fierat företag.

Miljömål - Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Vårt arbete med skyddande ozonskikt 
bidrar till FN:s globala mål nr 3 och 12.

Miljöansvar



Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
I havsmiljön, framför allt i Östersjön, är övergödning ett av de allvarligaste hoten. Hamnen arbetar för att minska utsläp-
pen av kväveoxider genom att: 

•   Gå över till förnybar energi i verksamheten.
•   Använda fordon med högsta miljöklass, som innebär mindre kväveoxidutsläpp. Utsläppen av kväveoxider från ham-
     nen har halverats de senaste tre åren (sedan 2016), se åtgärder för målet Frisk luft. 
•   Kontinuerligt öka andelen eldrivna fordon och truckar.
•   Hamnen följer också upp fartygens utsläpp av kväveoxider, (samt koldioxid och svavel) och erbjuder landelanslutning.
•   Erbjuder fartygen omhändertagande av svart- och gråvatten i samtliga färjelägen.
•   Sortera ut eget avfall och farligt avfall för att främja sortering och uppnå maximal andel återvinning.
•   En helautomatisk gate-in lösning där lastbilen är i rörelse under hela inpasseringen utan att behöva stanna för att visa 
     biljett, vilket skapar ett effektivt och konstant flöde som medför positiva effekter på miljön i form av minskade utsläpp.
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Miljömål - Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar 
för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Vårt arbete med skyddande ozonskikt 
bidrar till FN:s gobala mål nr 6 och 14.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Visionsbild solcellspark i Trelleborgs Hamn. Under 2019 har arbetet med projektering för en solcellspark pågått. Solcellsparken beräknas 
kunna tillgodose minst 1/4 av nya hamnens energibehov och planeras vara färdigställd hösten 2020.
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Miljömål - Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Vårt arbete med levande sjöar och vatten-
drag bidrar till FN:s globala mål nr 6 och 15.

Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
•   Hamnen påverkar målet genom att arbeta för att minska nedfallet av kväve och svavel.  
•   Deltagande i Sydsvenska Handelskammarens projekt Vattenutmaningen.

Se THAB:s åtgärder för målen Frisk luft, Ingen övergödning

Stena Line har det senaste decenniet lämnat svart- och gråvatten i Trelleborgs Hamn och därmed besparat Östersjön en hel del övergödning.

Miljöansvar



Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
Hamnen arbetar för att minska nedfall av kväve och svavel. Likaså för att undvika spill och spridning av farliga ämnen 
som kan komma ut i avloppsystem, dagvatten, havet och naturen genom:
•   Central avstängningsmöjlighet av dagvattenbrunnar.
•   Dagvattenrening genom filtersystem och sedimenteringsbassänger.
•   Egna reningsanläggningar samt oljeavskiljare med elektroniska larm som visar när det är dags för tömning.
•   Rening av tvättvatten från hamnens fordonstvätt genom filterteknik, biologisk rening och slutligen passage via våtmark.
•   Årlig uppföljning av vägsaltanvändningen.

Miljömål - Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i 
sjöar och vattendrag.

Vårt arbete med grundvatten av god kvalitet bidrar till FN:s 
globala mål nr 6, 12 och 15.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
•   Hamnen arbetar för att minska utsläppen av kväve, fosfor och metaller från hamnens och delar av stadens dagvatten  
     genom sedimenteringsbassänger, filteranordningar och tillhörande reningsåtgärder.
•   Sedimenteringsbassängerna innebär förbättrad dagvattenavledning och minskad översvämningsrisk vid kraftiga regn.
•   Omhändertagande av svart- och gråvatten från fartygen. 
•   Hamnen arbetar för att minimera risken för oljeutsläpp genom att ha särskilda oljeavskiljare med larm och rutiner för 
     att förebygga samt hantera spill/läckage.
•   Muddringsarbeten i vatten som kan medföra risk för spridning av sediment utanför hamninloppet förläggs så långt 
     som möjligt till vinterhalvåret då störning för fisk och fiske är minst. Ett särskilt kontrollprogram säkerställer att låga 
     grumlingsnivåer uppnås.
•   THAB är medlem i Sydkustens Vattenvårdsförbund och stödjer såväl som drar nytta av de provtagningar och utvärde-  
     ringar som görs av kustvattnens status inom detta kontrollprogram (samordnad recipientkontroll).

Miljömål - Hav i balans och levande kust och skärgård 
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras.

Vårt arbete med hav i balans bidrar till 
FN:s globala mål nr 14 och 15.
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Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
•   Den viktigaste åtgärden är skapandet av nya hamnområden i öster och att flytten av inre färjelägen och tillhörande 
     verksamhetsytor åt sydost har påbörjats för rationellare godshantering, minskat buller och utsläpp. 
•   Buller är en prioriterad och betydande miljöaspekt för hamnen. Hamnen erhöll slutliga bullervillkor 2018. Dessa inne
     bär 52 dB dagtid, 49 dB kväll och 48 dB nattetid med undantag för kombiterminalen där nivån 53 dB dagtid och kväll 
     respektive 52 dB natt gäller.
     Inom den egna verksamheten arbetar hamnen med bland annat följande för att reducera buller:
     -   Pågående utflyttning av färjelägen och tillhörande trailerhantering kommer att bidra till en tydlig sänkning av hamn-
         bullret i de centrala delarna av staden. 
     -   Landramper byts kontinuerligt ut mot nya tystare utförande/beläggning.
     -   Samarbete med leverantörer av arbetsmaskiner om ljuddämpning som resulterat i betydande bullerreduktion för 
         hamnens reachstackrar (sedan 2008 en reduktion med 6 dB).
     -  Ljuddämpande åtgärder, tomgångsspärr och varvtalsreglering på terminaltraktorerna. Totalt sett har åtgärderna 
         gällande terminaltraktorerna också gett en sänkning av medelvärdet med 6 dB sedan 2008.

Gällande påverkan på stadens luftkvalitet se även åtgärder under målet Frisk luft.
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Miljömål - God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional 
och global miljö.

Miljömål - Ett rikt växt- och djurliv

Vårt arbete med god bebyggd miljö bidrar 
till FN:s globala mål nr 6, 9, 11 och 12.

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
Sammanfaller med åtgärder beskrivna för de globala målen 13, 14 och 15.

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Vårt arbete med naturlig försurning bidrar till FN:s globala 
mål nr 13, 14 och 15.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Den biologiska mångfalden ska be-
varas och nyttjas på ett hållbart sätt, 
för nuvarande och framtida genera-
tioner.

Miljöansvar



Trelleborgs Hamn AB:s aspekter, mål och arbete
Hamnen är miljöcertifierad sedan 2004 och arbetar systematiskt och engagerat via ett väl genomarbetat miljöprogram 
med förbättringsmål och konkreta aktiviteter för att minska de negativa miljöeffekterna av den egna verksamheten. 

Trelleborgs Hamns miljöprogram omfattar följande övergripande områden och aktiviteter inom miljöprogrammet, vilka 
också beskrivs i miljömålen ovan. Sammantaget bidrar dessa på olika sätt till generationsmålet.

•    Effektiv hamnlogistik – för mindre utsläpp och buller
•    God miljöprestanda – hos fordon och övrig utrustning
•    Nära samarbete – med kunder och övriga intressenter
•    Medarbetare med god miljökompetens
•    Miljöanpassad verksamhet – ett ständigt pågående arbete

27

Miljömål - Generationsmålet
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljö- 
problemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Vårt arbete med generationsmålet 
bidrar till 11 av FN:s 17 globala mål.



Arbetsmiljö och säkerhet 
Företaget har en välutbildad och erfaren personal och vi 
har relativt sett en mycket god säkerhetskultur med väldigt 
få olyckor i arbetet. Detta är ett förhållningssätt som man 
dock ständigt måste arbeta med, för vi vill alla komma 
välbehållna hem varje dag. 
 
En tåg-gate och besiktningsanläggning för intermodala järn-
vägsvagnar installerades 2019. Detta är en del i det föränd-
ringsarbete som pågår i hamnen för att modernisera, auto-
matisera och effektivisera. Hanteringen av järnvägsenheter 
har blivit avsevärt mer effektiv och innebär en signifikant 
förbättring av arbetsmiljön på kombiterminalen eftersom 
ingen okulär inspektion av kombipersonal är nödvändig 
efter att tåg-gaten implementerades.

Det webbaserade verktyget TRIA som hanterar riskobser-
vationer, tillbud och olyckor, har gett en ökad transparens 
samt bättre återkoppling på ärendena. Tätare skyddskom-
mittémöten varannan månad har också gett extra fokus på 
företagets arbetsmiljöarbete. 

Under hösten fick samtliga i Trelleborgs Hamn en mycket 
uppskattad föreläsning om ”Hot om våld” av en före detta 
polis, där vi fick ny kunskap om hur man bör hantera kon-
fliketer men framför allt hur man ska undvika att konflikter 
uppstår.

 
Vi frågade skyddsombud och  
arbetsplatsombud Jörgen Wärja  
från Produktionen om: 

1. Hur upplever du att informations- 
arbetet och de gemensamma aktivi- 
teterna för att stärka vi-känslan har  
tagits emot av kollektivpersonalen?
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Socialt ansvar

- Information från ledningen fungerar bra och infoträffarna 
med all personal samt påsk- och midsommarluncher är 
jättebra för då får man en chans att träffas och prata med 
andra också.
 
2. Vad tycker du om företagets satsning på THAB Academy 
och hur uppfattar du att det har landat, nu när vi är inne på 
andra kullen deltagare?
- Det är bra för att det ger fler möjligheter till kompe-
tensutveckling för de kollektivanställda och ger en större 
förståelse för vilka roller vi har i företaget. Jag har inte hört 
något negativt alls från någon kursdeltagare. Dessvärre 
är ju platserna begränsade i förhållande till de som vill gå 
utbildningen.

3. Hur tror du att arbetet kommer att se ut om 5-10 år och 
ser du några utmaningar?
- Jag tror att trafikvolymerna kommer växa ännu mer, vilket 
är ett led i utvecklingen. Däremot tror jag inte att vi kom-
mer ändra inriktning då vi är en utpräglad RoRo-hamn.
Digitaliseringsutecklingen är väldigt positiv och underlättar 
och effektiviserar vårt arbete men jag tror att det blir svårt 
att automatisera produktionens arbete.

4. Hur ser du på fackets roll gentemot arbetsgivaren?
- Vi ska representera våra medlemmar men vi måste också 
vara öppna för förändringar. Ju bättre samarbete vi kan ha 
med arbetsgivaren desto bättre relation får vi. Företaget 
och facket måste ha samma målsättning, det vill säga att 
kunderna är viktigast för båda parter och måste fungera! 
Konflikter gör att man tappar gods och vi måste alla ha ett 
arbete att gå till.

 

Vårt arbete med socialt ansvar bidrar  
till FN:s globala mål nr 3, 5, 8 och 10.



Hälsa, friskvård och sjukfrånvaro 
Trelleborgs Hamn vill ha friska och engagerade medarbeta-
re som mår bra och erbjuder därför bland annat friskvårds-
bidrag, tillgång till eget gym och hälsokontroller vartannat år.  

Sjukfrånvaron har sjunkit något sedan 2018. Den totala 
sjukfrånvaron för 2019 var 4,3 % vilket är en relativt sett 
god nivå i jämförelse med arbetsmarknaden i övrigt, särskilt 
med tanke på att andelen kollektivanställda i hamnen är 
mycket hög och arbetet är fysiskt krävande. Tidigare hälso- 
samtal och erbjudande om utökade hälsokontroller i vissa 
fall är exempel på åtgärder som införts i förebyggande syfte.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald
Reglerna i diskrimineringslagstiftningen har skärpts avseende 
aktiva åtgärder, dvs krav på förebyggande och främjande 
arbete för att inom verksamheten motverka diskriminering 
samt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörig-
het, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsätt-
ning, sexuell läggning eller ålder. Trelleborgs Hamn verkar 
i en mansdominerad bransch men vår målsättning är att få 
in fler kvinnor och utlandsfödda med flera inom det utöka-
de diskrimineringsbegreppet. Antalet anställda i företaget 
är 135 personer, se diagram över köns- och ålderfördelning 
till höger. 
 
En liten ökning av antalet kvinnor har skett under året och i 
dagsläget har vi tre kvinnor i produktionen. I TPC har vi nått 
en total jämställdhet vad gäller kön med 50 % av varje kön.

Employer branding
Att attrahera och behålla rätt medarbetare är ett av företa-
gets viktigaste uppgifter. Nuvarande och framtida talanger 
är viktigare än någonsin för en arbetsgivares framgång. 
Trelleborgs Hamn står inför ett generationsskifte där ana-
lysen visar att cirka 30 % av personalstyrkan kommer att gå 
i pension de närmaste tio åren. Medelåldern uppgick vid 
utgången av 2019 till 49 år. 

Generationsskiftet ställer höga krav på företagets förmåga 
att attrahera och rekrytera ny personal med den erfaren-
het och kompetens som behövs för att arbeta i hamnen. 
Vi har därför samarbeten med både skolor, föreningar och 
Arbetsförmedlingen för att marknadsföra företaget som en 
attraktiv arbetsgivare. I oktober deltog vi för tredje gången 
på Industrinattens arbetsmarknadsmässa med inriktning 
mot skolungdomar i årskurs 9. Det långsiktiga målet är att 
ungdomar väljer ett gymnasieprogram med inriktning mot 
transport och söker sig till hamnen när det är dags att söka 
arbete (läs mer på sidan 30). 
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Interninformation och digitaliseringsarbete
Hamnen bedriver ett gediget informationsarbete med två 
stora, gemensamma informationsmöten i maj och novem-
ber varje år. Utöver det har varje avdelning och team sina 
egna möten. Varje månad får personalen också VD-informa-
tion via ett filmklipp på intranätet.  
 
Trelleborgs Hamn fortsätter sitt digitaliseringsarbete för  
att underlätta och effektivisera. Sedan sommaren 2019 är 
intranätet, som är den främsta interna kommunikations- 
kanalen, tillgängligt via internet från vilken enhet som helst  
- mobiltelefon, läsplatta eller dator. 

Vi har också köpt in ett nytt HR-system för att få överblick 
över alla HR-processer från onboarding till offboarding och 
som ska ersätta tidigare excellistor med sårbarhet. Exempel 
är introduktions- och checklistor, medarbetarsamtal, kom-
petensutveckling, rehabilitering och avslutsintervju. 

För att stärka företagets vi-känsla har företaget också haft 
ett antal gemensamma aktiviteter till både påsk, midsom-
mar och jul liksom Hamnens Dag i september.  
 

Elever på Industrinatten upptäckte hamnbranschen 
För tredje året i rad deltog Trelleborgs Hamn i Industrinatten 
som riktar sig till skolungdomar på väg ut i olika studie- och 
yrkesval. Syftet är att visa vilka branscher och arbetsmöjlig-
heter det finns inom industrisektorn. Vi fick äran att ha 60 
elever i årskurs 9 från Malmö och Lund på besök i hamnen 
och berätta om vår spännande bransch!  

Först fick eleverna en presentation om våra olika yrkeska-
tegorier för att sedan följa med ut i ”verkligheten” på den 
intermodala terminalen och se hamnen från insidan och 
provsitta i hamnens stora reach stacker. Vi hoppas att vi har 
sått ett frö och väckt intresset hos någon elev inför deras 
framtida val av yrke.
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Satsning på damgolf 
”Tegelberga Open by Trelleborgs kommun” är en del av 
Swedish Golf Tours proffstour för damer. 

I maj 2019 gick Trelleborgs kommun och fyra kommunala 
bolag in som huvudsponsorer i golftävlingen, som därför 
fick namnet ”Tegelberga Open by Trelleborgs kommun” och 
som spelades på Tegelberga Golfklubb.

Trelleborgs Hamn AB försöker vara goda sponsorer i det 
lokala närområdet, därför känns det extra kul att kunna 
vara med och stötta idrottssatsande tjejer i denna stora, 
internationella tävling.

Vi kommer fortsätta med denna satsning även 2020 och 
då kommer fler än 100 av Europas bästa golfspelare bland 
damer att deltaga i tävlingen Ladies European Tour Access 
Series (LETAS). 

Vårt arbete med socialt ansvar bidrar  
till FN:s globala mål nr 3, 5, 8 och 10.
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Unik satsning på THAB Academy  
Trelleborgs Hamn AB investerar i personalen, för att följa 
med i utvecklingen och för att ge fler medarbetare chansen 
att nå nya karriärvägar. 2019 påbörjade 12 kursdeltagare sin 
utbildning i Trelleborgs Hamns egen akademi, THAB Academy, 
som pågår under två års tid.

Målet med satsningen är att ge fler medarbetare kompe-
tensutveckling, med förhoppning att flera av dem kommer 
att växa och vilja ta på sig mer ansvar, vartefter det uppstår 
vakanser som passar, som till exempel teamledare eller 
specialist.

Utbildningen består av 15 träffar och fokuserar på olika  
teman inom ämnena organisation, ledarskap, miljö, håll-
barhet, logistik, infrastruktur, volym, teknik, digitalisering 
och IT. Kursledare för utbildningen är experter inom företaget 
samt externa föreläsare. Dessutom ingår studiebesök i 
andra hamnar, både inom Sverige och utomlands.

 

 

 
Då kursdeltagarna jobbar på olika avdelningar och de flesta 
jobbar skift, är en viktig del att lära känna varandra över 
avdelningsgränserna. Vid varje tillfälle har man därför lagt 
in teambuildingaktiviteter och övernattning på hotell.
 
De som går utbildningen får också ökad förståelse för hur 
allting hänger ihop när de lär sig mer om de andra avdel-
ningarnas arbetsuppgifter och roller samt vikten av god 
kundvård. Vi vill ju fortsätta vara Europas bästa RoRo-hamn 
och erbjuda den bästa hamnservicen i Trelleborgs Hamn.

Stor succé för utbildningen - ny kull 2020/2021
Intresset har varit väldigt stort och redan 2020 börjar en 
ny kull. Många har sökt till utbildningen, men vi kan bara 
erbjuda 12 stycken platser åt gången i THAB Academy. Nytt 
för 2020 är att även tjänstemän får delta i utbildningen. 
Trelleborgs Hamn planerar att fortsätta erbjuda utbildningen 
så länge det finns intresse. 



Stabil ekonomi och god lönsamhet 
Som Skandinaviens största RoRo-hamn har vi ett ekono-
miskt ansvar för att utveckla hamnen på ett hållbart sätt. 
Trelleborgs Hamn arbetar integrerat med frågor rörande 
alla tre hållbarhetsdimensionerna och ekonomisk balans är
en förutsättning för att värna om social och miljömässig 
hållbarhet. Det är av yttersta vikt att säkerställa en god 
ekonomi för bolaget Trelleborgs Hamn AB, men det är av 
samma vikt att så även gäller för våra kunder. När vi uppnår 
en bra balans för alla parter då skapar vi förutsättningar för 
en hållbar framtid. 
 
En god lönsamhet i bolaget ger också möjligheter att un-
derhålla och investera i infrastruktur och miljöförbättringar 
till gagn för våra kunder och kunders kunder samt övriga 
intressenter. 

Egen finansiering 
Trelleborgs Hamn AB är ett affärsdrivet bolag där all inves-
tering sker i egen regi och erhåller inget ekonomiskt stöd 
från ägaren Trelleborgs kommun. 

Utveckling av hamnen
Med staden som granne måste alla miljömässiga, sociala 
och ekonomiska aspekter i olika beslut vägas in. Utbyggna-
den av hamnen följer planen som innebär att allt ska stå 
klart under 2025 då Trelleborgs Hamn ska bereda plats för 
Sjöstaden, som är en del av stadsutvecklingsprojektet Kust-
stad 2025 i Trelleborgs kommun. Hamnens investeringar 
syftar bland annat till att skapa nya bostadsområden utan 
att ta mer jordbruksmark i anspråk än absolut nödvändigt. 

Våra investeringar skapar också förutsättningar för våra 
kunder att utveckla sin produkt och sina tjänster. Det 
betyder större fartyg, digitalisering och transparens i våra 
tjänster som därmed ska ge konkurrensfördelar gentemot 
andra hamnar. Det är en av anledningarna till vårt behov av 
att vara Europas bästa RoRo-hamn. Vårt effektiviserings-
arbete är en del i vårt hållbarhetsarbete och med gemen-
samma mål så når vi framgång. 

Trelleborgs Hamn gör stora satsningar, dels för vår egen 
personal som skall utvecklas under bra arbetsvillkor då 
deras kreativitet och kundservice är en viktig faktor för vår 
framgång, och dels investerar vi för våra kunders kunder. 
Vi vill kunna ge en trygg vila över natten, erbjuda dusch- 
och diskmöjligheter, visa uppskattning, respekt och med-
mänsklighet – det är vad vi kallar riktigt bra kundservice 
och det är skäl till varför våra kunder tycker att vi är Euro-
pas bästa RoRo-hamn.
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Kundundersökning
Varje år utför Trelleborgs Hamn en kundundersökning för 
att säkerställa att vi möter kundens krav och förväntningar 
för att kunna garantera rätt kvalitet mot kund. Vi arbetar 
med en kvalitativ kundundersökningsmodell som går mer 
på djupet. Det vi kan se är att vår utveckling hela tiden går 
på rätt håll dvs kundnöjdheten ökar år från år. Vårt resultat 
för 2019 har förbättrats från 3,4 till 3,8 vilket får betecknas 
som ett mycket stort kliv mot nöjdare kunder. Vi får dock 
aldrig vara nöjda utan ständigt arbeta med förbättringar 
och våra prioriterade fokusområden för 2020 är: 
 
• Nöjda kunder
• En strategisk och effektiv hamn
• Kompetent och motiverad personal
• Ekonomi i balans
• Miljöanpassad hamn
• Effektiv kommunikation & information 

Hamnen genererar många arbetstillfällen
Trelleborgs Hamn genererar idag en hög andel arbetstill-
fällen, både direkt och indirekt. Vårt unika geografiska läge 
som knutpunkten mellan Europa och Skandinavien ger oss 
stora möjligheter och är en grundförutsättning för att vara 
den strategiska hamn vi verkligen är. Det ger oss också möj-
ligheter att ta för oss lite mer och skapa nya arbetstillfällen 
då vi är ett av Sveriges bästa logistiklägen med de absolut 
bästa förutsättningar för att ha en optimerad miljömässig 
kombination av sjö, tåg och väg. 

Trelleborgs Hamn har 135 anställda vilket gör oss till en av 
Trelleborgs största arbetsgivare. Årligen gör vi stora inköp 
av lokala leverantörer vilket innebär att närmare 1 900 per-
soner är indirekt sysselsatta av arbete i Trelleborgs Hamn. 
Utöver det är ytterligare 5 326 indirekta jobb kopplade till 
hamnen i Trelleborgs stad och Skåne. (källa WSP utredning)

Ökade volymer
Trelleborgs Hamn nådde nya rekordnivåer under 2019, 7,7 % 
mer volym vilket betyder att 1 230 850 enheter passerade 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Vårt arbete med ekonomiskt ansvar bidrar till FN:s globala 
mål nr 8, 11 och 12.
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hamnen. Därmed befäster Trelleborgs Hamn sin position 
som Skandinaviens största RoRo-hamn. 

Det var också glädjande att se att Trelleborg–Swinoujscie nu 
är den största fraktlinjen mellan Sverige och Polen, man kan 
helt enkelt säga att positionen som ”WEMS – where Europe 
meets Scandinavia” har stärkts ytterligare under 2019, där 
Trelleborgs Hamn har 25 % av den totala RoRomarknaden.

Genom utbyggnad och flytt av hamnen till det nya området 
i sydost kommer vi att klara ökade godsvolymer i ett längre 
perspektiv.

Where Europe meets Scandinavia 
Vi tror på framtiden! Den 9 oktober 2020 anordnar Trel-
leborgs Hamn AB, i samarbete med Trelleborgs kommun, 
en Business Meetup som vi kallar ”Where Europe meets 
Scandinavia”. Syftet är att skapa värde och intresse för 
nyetableringar på Business Center Trelleborg, i anslutning 
till ny ringväg och hamninfart. På ett unikt logistikläge där 
sjöfart, väg och järnväg möts, mitt i norra Europa, med drygt 
50 miljoner konsumenter inom 500 kilometers radie, ges 
det möjlighet att mötas för att göra affärer och inspireras 
av de mest framgångsrika bolagen inom svensk industri, 
detaljhandel, logistik och fastighetsutveckling.

 
 

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens ledande  
intermodala hub för internationell trafik och  
servar minst fyra transportkorridorer. Hamnen  
har ständig tillväxt, stabil ekonomi, nöjda kunder 
och medarbetare med miljön i fokus.

VISION
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Johnny Nilsson (s), suppleant

Jan Isaksson (m), ordförande

Stefan Nilsson, ledamotLeif Sjögren (c), ledamot

Bengt Andersson (sd), vice ordförande
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Åke Svensson (kd), ledamot

Jarmo Tonteri, ledamot Thomas Svensson (-), suppleantMats Nilsson, ledamot

Thomas Malmqvist (sd), suppleant

Ann Lindqvist (s), ledamot
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Trelleborgs Hamn 
AB (org.nr 556008-2413) avger härmed följande årsredovis-
ning för räkenskapsåret januari – december 2019. 

Ägarförhållanden
Trelleborgs Hamn AB ägs sedan 2005-01-05 i sin helhet av 
Trelleborgs kommun och från 2018 12 21 ingår bolaget i 
koncernen Trelleborgs Rådhus AB med organisationsnum-
mer 559135-6828.

Ägardirektiv
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka hamnrö-
relse i Trelleborg, att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra 
fast egendom inom det av bolaget ägda hamnområdet i 
Trelleborg, att utföra lossning och lastning av fartyg och an-
nan terminalverksamhet, att bedriva skeppsmäkleritjänster, 
samt att bedriva annan därmed jämförlig hamnverksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iaktta-
gande av lokaliseringsprincipen, äga, driva och utveckla 
Trelleborgs hamn för godshantering och skapa goda förut-
sättningar för färjetrafiken, samt att genom hamnrörelsen 
skapa goda förutsättningar  för näringslivet i Trelleborgs 
kommun och därmed positiva effekter för kommuninvånar-
nas sysselsättning.

Affärsidé
Trelleborgs Hamn AB skall
- kontinuerligt utveckla verksamheten för att erbjuda kun-
derna, 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 terminalverksam-
het 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 men har 2019 sålt västra delen till kommunen. 
Det innebär att bolaget sköter löpande drift och underhåll i 
denna del och ansvarar även för utveckling av och investe-
ringar i hamnens östra delar. 
 
Bolagets verksamhet är uppdelad i tre områden; Hamn, 
Produktion och Logistik & Support. 

Vid utgången av 2019 hade Trelleborgs Hamn sju färjeförbin-
delser; en till Sassnitz, två till Rostock, en till Travemünde,  
 

vå till Swinoujscie samt en till Klaipeda. Totalt tretton 
RoPax-fartyg upprätthåller trafiken på linjerna. I övrigt 
tillhandahåller hamnen skeppsmäkleritjänster, rangering av 
järnvägsvagnar, hantering av spannmål, gödning, olja samt 
lagerhållning i egen terminal.

Väsentliga händelser
Hamnen nådde åter nya rekordnivåer med trafikökningar om 
7,7 % för antal enheter och befäster därmed positionen som 
Skandinaviens största RoRo-hamn. Unity Lines nyinsatta far-
tyg i slutet av 2018 har bidragit till det ökade antal enheter. 

Det pågående arbetet med flytt av hamnen för att göra plats 
för projektet ”Kuststad 2025” fortsatte med byggnation av 
färjeläge 13 och läge 14. Projektering av färjeläge 11-12 
påbörjades och ett nytt hamnkontor projekteras.

Nya faciliteter på K-plan/lastbilsparkeringen i form av nya 
toaletter med dusch, diskplats och grillmöjligheter har tagits i 
bruk och gett parkeringsplatsen ett uppsving för chaufförerna. 

Ombyggnation av färjeläge 5 färdigställdes så att fler fartyg 
kan angöra vid läget.

I strävan att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn har bola-
gets fordon fortsatt att bytas ut till eldrift. Fem äldre bensin-/
dieseldrivna fordon har bytts ut mot nya laddhybrider.  

Kryssningsfartyget Artania gästade hamnen för andra gången 
den 8 juli.

Som nytt miljövänligt alternativ kommer hamnen att satsa på 
solceller där även bidrag sökts och blivit godkänt av Ener-
gimyndigheten. Projektering har påbörjats och anbudsan-
nonsering skickas ut kvartal 1 2020.

För att vara Europas bästa RoRo-hamn satsar hamnen på 
ytterligare en kull till THAB Academy för att satsa på sina 
medarbetare och kompetensutveckla dessa med förhopp-
ningen att flera kommer växa i sina roller och vilja ta mer 
ansvar. Start sker i januari 2020.

Västra hamnen har sålts till kommunen och övertogs i 
december månad och syftet är att förbereda för projektet 
”Kuststad 2025”. Hamnen är nu hyresgäst på denna mark. 
Fastighetsreglering är inlämnad och handläggning pågår. 
Trelleborgs Hamn är nyttjanderättshavare och hyressättning-
en innebär att hamnen står för all drift och underhåll löpande 
under tiden området nyttjas. 

Hamnens Dag firade i år 10-årsjubileum vilket bland annat 
firades med stekt sill och grillad korv. Många utställare med 
hamnanknytning ställde upp och fick denna dag att ännu en 
gång bli ”den bästa Hamnens Dag” och på scen uppträdde 
Danne Stråhed med orkester.
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Trafikutveckling och godsvolymer
Totala trafiken under 2019 ökade jämfört med föregående 
år och nådde ett nytt ”all time high”. Bidragande orsak till 
ökningen är främst ett nytt fartyg som Unity Line satte in i 
slutet av 2018, som trafikerar Polen.

2019 passerade 760.000 lastbilar och trailers vilket var en 
ökning med 4,9 % jämfört med föregående år. Tonnaget 
hamnade på 10,9 miljoner ton export- och importgods vilket 
motsvarar +4,7 % jämfört med 2018 på 10,4 miljoner ton. 
Järnvägsvagnar ökade med 24,8  % jämfört 2018 där tonna-
get ökade med 7,5 %. Det konventionella godset ökade med 
9,2 % och avser ökning inom pappershantering. 

Trelleborgs Hamns totala godsvolym för 2019 slutade på 11,9 
miljoner ton vilket var en ökning med 4,8 % jämfört med 2018. 

Tillväxten till Polen var fortsatt positiv 2019 med enhets-
ökning om 11,0 % och godsökningen på 9,8 % jämfört 
föregående år.

Passagerartrafiken ökade med 3,6 % jämfört med 2018 och 
hamnade på över 1,8 miljoner passagerare. Personbilar, 
bussar, husvagnar ökade med 12,9 %.

Verksamheten i logistikcentret hanterade 2019 115.000 
ton vilket var en nedgång på 2,6 % där mindre hantering av 
virke påverkade.   

 
Ekonomiskt utfall
Nettoomsättningen för 2019 uppgick till 243.474 tkr, en 
ökning med 10.187 tkr eller 4,4 % jämfört med föregående 
år. Förändringen avser ökad trafikvolym inom Produktionen 
samt ökad hantering och uthyrning av plats inom Logistik. 
Övriga rörelseintäkter avser försäljning av mark och fastig-
heter till kommunen, mottagning av massor och EU-bidrag. 

Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 

202.581 tkr, en minskning med 6.687 tkr eller 3,2 % jämfört 
med föregående år.  Övriga externa kostnader minskade då 
bl a aktiviteten inom mäkleritjänsterna varit lägre och repa-
rationer på hamnanläggningen minskade då 2018 innehöll 
något högre underhållskostnader än normalt. Även kostna-
der för fordon och inhyrd personal minskade. 

Rörelseresultatet uppgick till 56.018 tkr (42.744 tkr). Resul-
tatet efter finansiella poster uppgick till 32.749 tkr (23.390 
tkr) och årets resultat till 44.706 tkr (20.925 tkr). 

Fordran på koncernkontot var vid årsskiftet 132.290 tkr vilket 
är 28.806 tkr högre än vid föregående årsskifte. Främsta 
anledningen till detta är ett nytaget lån till utbyggnaden av 
färjeläge 13 och läge 14 som fortgått under året samt en 
högre vinst. Utbyggnaden av hamnen enligt ”Vision 2005” 
har bolaget finansierat genom lån i Europeiska Investerings-
banken. Lånet uppgår på balansdagen till 194 mkr (223 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 639 mkr (489 mkr). Som ett led i hamnflytten 
såldes västra delen av hamnen till Trelleborgs kommun. 

De totala investeringarna uppgick under 2019 till 144.978 tkr 
(90.283 tkr). Av investeringarna uppgick inköp av byggnader 
och mark till 3.167 tkr (17.020 tkr), mark till 1.504 tkr (1.471 
tkr), markanläggningar 350 tkr (18.087 tkr), tekniska anlägg-
ningar 6.906 tkr (0 tkr), maskiner och inventarier till 2.364 
tkr (14.447 tkr) och nedlagda kostnader i pågående investe-
ringar till 130.687 tkr (39.258 tkr). Pågående investeringar 
avser kostnader för byggnation av färjeläge 13 och läge 14. 

Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick på balans-
dagen till 903.818 tkr (969.767 tkr). Bolagets immateriella 
anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till 22.722 tkr 
(24.349 tkr).
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Risker
Omsättningen i hamn- och hanteringsverksamheten på-
verkas 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 2019 ökade 
med 4,4 % där volymerna i antal enheter hamnade över 
föregående år och med prisökningar stod för större delen 
av ökningen. Inom kombihanteringen minskade volymerna 
med 0,8 %. Hantering med löstrailers ökade med 1,2 %. 
Logistikcentret hanterade 2,6 % mindre gods. Logistik & 
Support utgjorde närmare 11 % av bolagets totala omsätt-
ning. 

Bolaget har lån som på balansdagen uppgick till 832.667 tkr 
(711.667 tkr). Genomsnittlig kapitalbindning för lånen är 
3,0 år (3,4 år) medan durationen på räntebindningen (ränta 
hänsyn taget till amorteringar och räntebetalningar) uppgår 
till 5,0 år (3,46 år). Räntebindningen minskar i takt med att 
ränteswaparnas bindningstid minskar, vid nytecknande av 
ränteswap förlängs denna tid. Ränteswaparna används för 
säkring mot räntesvängningar. Eftersom hamnen står inför 
stora upplåningar har forwardswapar tecknats vilka börjar 
gälla från 2021, 2023 och 2025. Det betyder att räntan för 
de kommande åren därefter är fastställd med dessa swapar. 

Volymökningarna har krävt att hamnen blivit tvungen att 
bygga om sitt check-in-område i väntan på att den östliga 
infarten färdigställs för att kunna hantera logistiken effektivt 
inom hamnen. Med trafikutvecklingen som skett var det en 
nödvändig åtgärd som gjort att trafiken kunnat hanteras på 
ett effektivt sätt. 

Vidare har överenskommelse skett med Trafikverket att 
bygga bort några s k flaskhalsar genom att anlägga en väg 
över järnvägsspåren på rangerbangården. 

Tillståndsansökan om förlängd byggnation av hamnen 
till 2028 har lämnats in till mark- och miljödomstolen, då 
färdigställande av mark och anläggningar skulle skett under 
2021. Godkännande kom januari 2020.
 

Personal 
Antalet heltidstjänster i bolaget uppgick vid årets utgång 
till 114 (118), varav 12 (11) kvinnor. Medelantalet anställda 
uppgick under året till 127 (135). Personalomsättningen 
har under året uppgått till 12,0 % (6,0 %) där 43 % av dessa 
avser pensionsavgångar. Sjukfrånvaron uppgick till 4,33 
% vilket är en minskning jämfört med föregående år då 
sjukfrånvaron uppgick till 4,57 %. De anställdas medelålder 
uppgick vid utgången av 2019 till 49 år (49 år). 

Kvalitet och säkerhet
Trelleborgs Hamn AB arbetar enligt ett integrerat verksam-
hetsledningssystem som är certifierat såväl mot kvalitets-
ledningsstandarden ISO 9001:2015 som miljöledningsstan-
darden ISO 14001:2015.  

Hamnen är även certifierad enligt ISPS-koden (Interna-
tional Ship & Port Facilities Security Code) sedan 2004. 
Denna omfattar ett internationellt regelverk för hamn- och 
sjöfartsskydd. 

 
 
NYCKELTAL 

 
 

2019 

 
 

2018 

 
 

2017 

 
 

2016 

 
 

2015 

 
 

2014 

 
 

2013 

 
 

2012 

Nettoomsättning (tkr) 243 474 233 287 221 629 219 069 217 328 231 106 198 886 191 885 

Rörelseresultat (tkr) 56 018 42 744 45 095 28 836 41 523 54 384 44 162 39 542 

Resultat efter finansiella poster (tkr) 32 749 23 390  23 752 49 554 19 171 29 486 20 006 17 434 
Årets resultat (tkr) 44 706 20 925 14 143 34 683 30 -6 774 177 87 

Vinstmarginal (%) 13,5 10,0 10,7 22,6 8,8 12,8 10,1 9,1 

Avkastning på totalt kapital (%) 4,7 3,8 4,0 2,6 3,6 5,0 4,6 4,8 

Avkastning på eget kapital (%) 10,8 8,4 10,0 23,5 9,7 16,2 12,6 12,5 

Soliditet (%) 25,2 24,6 20,8 18,6 17,2 16,5 16,4 16,2 

Kassalikviditet (%) 425,3 162,7 150,0 132,3 46,3 41,8 47,1 62,1 

Investeringar (tkr) 144 978 90 283 12 430 18 692 11 685 192 466 157 114 185 183 

Omsättning per anställd (tkr) 1 917 1 728 1 642 1 599 1 634 1 849 1 700 1 599 

Medeltal anställda 127 135 135 137 133 125 117 120 
 
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 78,6 % (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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Miljö 
 
Verksamhetstillstånd
Trelleborgs Hamn AB bedriver verksamhet som är till-
ståndspliktig enligt miljöbalken. Tillståndsplikten avser 
bolagets hamnverksamhet som medger fartygstrafik med 
en bruttodräktighet över-stigande 1 350 GT (gross tonnage). 
Gällande verksamhetstillstånd erhölls 2010. Tillståndet kom-
pletterades 2016 då mark- och miljödomstolen gav tillstånd 
till anläggande och drift av ett nytt läge för fartygsanlöp, 
läge 14. Det sista återstående prövotidsvillkoret avslutades 
2018-06-01, då Trelleborgs Hamn erhöll slutliga bullervillkor 
av mark- och miljödomstolen. Under 2019 ansökte Trelle-
borgs Hamn AB om förlängd arbetstid till 2028 för att slut-
föra hamnens utbyggnad (vattenverksamhet) och förlängd 
igångsättningstid för de nya färjelägena (hamnverksamhet). 

Det ställs omfattande miljökrav på verksamheten via lagar 
och förordningar och då i första hand i miljöbalken med 
tillhörande regelverk. Tillsynsmyndighet för den tillstånds-
pliktiga delen av verksamheten är länsstyrelsen. Vad gäller 
miljöpåverkan som avser hälsoaspekter är det Trelleborgs 
kommun via Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdel-
ningen, 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 miljö-
ledningssystem. I det dagliga arbetet är det rutinerna i detta 
som styr och hjälper hamnens medarbetare att på ett effek-
tivt sätt genomföra Trelleborgs Hamns miljöprogram för att 
förbättra miljöprestandan och uppnå hamnens miljömål.

Nuvarande certifikat för såväl kvalitets- som miljöled-
ningssystemet 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 2019 investerade Trelleborgs Hamn ca 1.200 tkr i 
utrustning och anläggningar som är direkt kopplade till 
förbättrad miljöprestanda.  

Framtid
Hamnen ser en viss avmattning i konjunkturen och även att 
trafiken stannat upp något jämfört föregående år. Samtidigt 
sätter TT-Line in ett nytt fartyg i januari 2020 vilket beräknas 
tillföra ytterligare trafik. Sammantaget är trafiken budgete-
rad med en ökning om ca +3 %. 

Utbyggnaden och flytten av hamnen fortsätter enligt plan 
för att frigöra mark för ”Kuststad 2025”. Finansieringen är 
klar och innebär bl a att kommunen borgar för lån till ham-
nen. Under tiden fram till 2030 kommer ingen utdelning att 
lämnas enligt avtal. 

Ökad aktivitet väntas under 2020 med vindkraftsprojektet 
på Kriegers Flak och vidare framåt vilket skulle innebära mer 
aktivitet inom mäkleritjänster.  

Byggnation av färjeläge 13 och läge 14 som påbörjades 
2018 fortsätter och kommer bli färdigställt till sommaren 
2020. Byggnationen görs framförallt för att kunna möta 
marknadens krav, uppfylla de säkerhetskrav som finns och 
kunna utveckla en miljösmart hamn enligt gällande ägard-
irektiv samt i slutänden kunna frigöra mark för ”Kuststad 
2025”. 

Projektering för färjeläge 11 och 12 pågår och bygglov för 
nytt personalkontor är inlämnat. 

Trelleborgs Hamn AB fortsätter aktivt att ansöka om nya 
EU-projekt 2020. Ambitionen är att alltid få ekonomiska bi-
drag till investeringar som sker i hamnen. Befintliga projekt 
fortgår och följer satta planer.  

 
Väsentliga händelser efter bokslutsperioden
Inga väsentliga händelser har inträffat efter boksluts- 
datum.

Eget kapital tkr
   Aktie- Reserv-    Balanserade 
   kapital fond          vinstmedel
Belopp vid årets ingång 2.400  480              82.437
Utdelning               -60
Tillfört ovillkorat aktieägartillskott                                  9.423
Årets resultat       44.706
Belopp vid årets utgång 2.400   480          136.506

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):

Balanserad vinst                                                       91.800.382
Årets vinst/förlust                                 44.705.420
                                136.505.802

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att (kr):

Utdelas                                   0 
Överföres till ny räkning                  136.505.802
               136.505.802

Ingen utdelning föreslås.
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RESULTATRÄKNING  
 
 
Belopp tkr Not 2019 2018 
    
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 1 243.474 233.287 
 
Övriga rörelseintäkter 2 

 
15.125 

 
18.725 

    
 
Summa rörelsens intäkter  

 
258.599 252.012 

    
Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader 3, 4 -72.092 -75.191 
 
Personalkostnader 5 

 
-96.398 -93.279 

 
Avskrivningar och nedskrivningar av  
immateriella och materiella anläggningstillgångar 9-14 

 
-34.091 -35.168 

 
Övriga rörelsekostnader  

 
- -5.630 

    
 
Summa rörelsens kostnader  

 
-202.581 -209.268 

    
 
Rörelseresultat  

 
56.018 42.744 

    
Resultat från finansiella investeringar    
    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 234 536 
 
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 

 
-23.503 

 
-19.890 

    
 
Resultat efter finansiella poster  

 
32.749 23.390 

    
Lämnade koncernbidrag  -11.988 - 
 
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan  

 
36.226 3.288 

    
Skatt på årets resultat 8 -12.281 -5.753 
    
    

 
Årets resultat  

 
44.706 20.925 
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Belopp tkr Not 2019 2018 
    
    
TILLGÅNGAR    
    
    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
    
Immateriella anläggningstillgångar  23   
Medfinansierade markanläggningar 9 2.423 2.596 
Medfinansierade tekniska anläggningar 10 20.299 21.753 
    
Materiella anläggningstillgångar 23   
Byggnader och mark 11 141.243 219.131 
Markanläggningar 12 373.921 423.391 
Tekniska anläggningar 13 208.934 244.638 
Maskiner och inventarier 14 16.569 41.956 
Pågående nyanläggningar 15 163.151 40.651 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Kapitalförsäkring  655 898 
    
 
Summa anläggningstillgångar 

  
927.195 

 
995.014 

    
    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  21.540 21.926 
Skattefordringar  - 3.853 
Fordran på kommunen  182.285 - 
Övriga fordringar  207 6.657 
Förutbetalda kostnader och     
upplupna intäkter 17 5.428 3.833 
    
Summa kortfristiga fordringar  209.460 36.269 
    
Kassa och bank    
Underkonto kommunen 18 132.290 103.484 
Kassa och bank 
 

 5 5 
 

    
    
Summa omsättningstillgångar  341.755 139.758 

 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  1.268.950 1.134.772 
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Belopp tkr Not 2019 2018 
    
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
    
Eget kapital    
    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital, 24.000 st aktier med  
kvotvärde 100 kr  

  
2.400 

 
2.400 

Reservfond  480 480 
    
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst  91.800 61.512 
Årets vinst  44.706 20.925 
    
Summa eget kapital  139.386 85.317 
    
    
Obeskattade reserver 19 224.524 260.750 
    
Övriga avsättningar  835 1.116 
 
Uppskjuten skatt 

 
16 

 
6.036 

 
3.929 

    
Långfristiga skulder    
Skuld till kreditinstitut 20 803.667 682.667 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 14.148 15.309 
    
    
Summa långfristiga skulder                         817.815                        697.976 
    
Kortfristiga skulder    
Skuld till kreditinstitut  29.000 29.000 
Leverantörsskulder  11.544 26.353 
Skuld till kommunen  - 2.323 
Skuld koncernbolag  2.974 - 
Skatteskuld  5.049 - 
Övriga skulder  1.642 1.491 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 30.145 26.517 
    
    
Summa kortfristiga skulder  80.354 85.684 
    
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1.268.950 1.134.772 
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KASSAFLÖDESANALYS 
 
Belopp tkr 
 
Belopp tkr                                 2019 2018 
   
Löpande verksamhet   
Rörelseresultat  56.018 42.744 
Justeringar för avskrivningar och utrangeringar 34.091 35.168 
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet -11.029 -7.076 
   
Erhållen ränta 234 537 
Erlagd ränta -23.503 -19.890 
Betald skatt -1.272 -5 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 54.539 51.478 
   
 
Förändring i rörelsekapital: 

  

Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga fordringar -177.044 -10.766 
Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder -11.540 10.535 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten -134.045 51.247 
   
 
Investeringsverksamhet 

  

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar (inkl erhållna 
bidrag) 

 
-144.978 

 
-83.590 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 189.211 52.129 
Placeringar i övr. finansiella anläggningstillgångar 243 - 
   
Kassaflöde från investeringsverksamheten 44.476 -31.461 
   
 
Finansieringsverksamheten 

  

Amortering av lån (-) -29.000 -29.000 
Nyupplåning (+) 150.000 - 
Erhållet aktieägartillskott 9.423 - 
Lämnat koncernbidrag -11.988 - 
Utdelning -60 -60 
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 118.375 -29.060 
   
 
Årets kassaflöde 

 
28.806 

 
-9.274 

   
   
Likvida medel vid årets början inkl koncernkonto 103.489 112.763 
Likvida medel vid årets slut inkl koncernkonto 132.295 103.489 

 
   
Förändring likvida medel 28.806 -9.274 
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Tilläggsupplysningar
Ägarförhållanden
Trelleborgs Hamn AB ägs sedan 2005-01-05 till 100 % av Trelle-
borgs kommun med organisations¬nummer 212000-1199. Från 
2019-12-21 ingår bolaget i koncernen Trelleborgs Rådhus AB 
med organisationsnummer 559135-6828.

Redovisningsprinciper
Trelleborgs Hamn ABs årsredovisning har upprättats enligt årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med före-
gående 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 sål-
da 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
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid 
förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa risker/
möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswa-
par. På detta sätt kan durationen/löptiden och kapitalbindningen 
hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när 
som helst, förändra durationen och bättre möta förändringar 
på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är 
fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy.

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 
1.403,9 MSEK (463,4 MSEK) varav 700 MSEK (-) är forwardswa-
par. Den genomsnittliga durationen/löptiden för den totala 
skuldportföljen uppgår till 5,04 år (3,46 år) och den genomsnitt-
liga effektiva räntan uppgår till 1,93 % (2,14 %). Marknadsvärdet 
på derivatavtalen uppgår till 3,3 MSEK ( 23,0 MSEK) varav 23,4 
MSEK (-) avser forwardswapar.

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle 
uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle mot-
svarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå 
om man istället valt att använda långa räntebindningar på de 
enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. 
sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att 
löpande elimineras.
 
Så kallad ”Säkringsredovisning” tillämpas avseende derivat, bl a 
innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas 
över resultaträkningen. Det ska finnas en ekonomisk relation 
mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkrings-
förhållandet ska vara effektivt och dokumenteras när säkring 
ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker 
löpande via rutiner för finansiell rapportering. Särskild doku-
mentation är upprättad som bl a fastlägger strategier och mål för 
riskhanteringen.

Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil i MSEK, 
(inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen. 

                  2019-12-31                   2018-12-31
Inom 0-1 år               84                              137,3
Inom 1-2 år                 0                                63,4
Inom 2-3 år             200                                     0
Inom 3-4 år                 0                                 200
Inom 4-5 år                 0                                     0
Inom 5-6 år             200                                     0
Inom 6-7 år                 0                                 200
Inom 7-8 år            98,7                                     0
Inom 8-9 år                 0                                 111
Inom 9-10 år             250                                     0
> 10 år                                     0                                     0
Summa:                            832,7                             711,7
 

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 huvud-
sak 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. Skatteeffek-
ter 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
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Tilläggsupplysningar forts.
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har redovisats till anskaffningsvärde med av-
drag för planenlig avskrivning baserad på en bedömning av tillgång-
arnas nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggningstillgång 
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla kompo-
nenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i 
komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företa-
get framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda 
ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningtidpunkten. 
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostna-
der. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet utan kostnadsförs 
löpande.

Bolaget beviljades under 2012 bidrag till utbyggnad av nya vågbry-
tare och muddring avseende TT-Lines trafik mellan Trelleborg och 
Tyskland i ett så kallat ”Motorway of the Sea”-projekt med namnet 
”GreenBridge”. Bidrag kommer att utbetalas avseende ned-lagda 
kostnader 2011-2014. 2012 utbetalades 8.152 tkr, 2013 8.505 tkr, 
2014 21.751 tkr, 2015 20.515 tkr, 2016 13.812 tkr. 2018-2020 har 
inga bidrag mottagits i detta projekt. Totalt har det mot¬tagits 
72.735 tkr i projektet. 

MoS Polen I-projektet har bidrag för nedlagda kost¬nader utbetalats 
2016 med 5.801 tkr och 2018 4.103 tkr, totalt 9.904 tkr. 

MoS Polen II-projektet har mottagit 1.417 tkr 2015 samt 1.313 tkr 
2016, totalt 2.730 tkr.

Nytt bidragsprojekt MoS Polen III har godkänts och bidrag har mot-
tagits 2017 med 3.329 tkr, 36 tkr 2018 och 2.591 2019, totalt 5.956 
tkr.  

Bidragen har minskat pågående arbete och aktiverade tillgångar. 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgång-
ens 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: 
- 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 291 tkr (1.803 tkr) försäljning till Trelle-
borgs kommun. 

I rörelsens externa kostnader ingår 6.781 tkr (13.678 tkr) avseende 
inköp från Trelleborgs kommun.

I finansiella intäkter ingår erhållen ränta från underkonto hos kom-
munen med 0 tkr (0 tkr).

I finansiella kostnader ingår betald ränta och borgensavgift till kom-
munen med 7.722 tkr (3.703 tkr).

I årets anskaffning av anläggningstillgångar ingår 0 tkr (0 tkr) avseen-
de inköp från kommunen.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
Belopp tkr   
Not 1: Nettoomsättning per 
verksamhetsområde 2019 2018 
Hamn  46.331 137.915 
Produktion 169.634 74.381 
Logistik & support  27.509 20.991 
Summa 243.474 233.287 

Not 2: Övriga rörelseintäkter 2019 2018 
Resultat vid avyttring av 
anläggningstillgångar 

 
10.748 

 
11.545 

Övriga rörelseintäkter 4.377 7.180 
Summa 15.125 18.725 
Not 3: Ersättning till evisorerna 2019 2018 
PwC   
Revisionsuppdraget 150 150 
Övriga tjänster 
Lekmannarevision KPMG 

162 
45 

121 
40 

Summa 357 311 
Not 4: Leasingavgifter 2019 2018 
Personbilar 504 627 
Arbetsmaskiner 4.210 3.927 
Summa 4.714 4.554 
Not 5: Personalkostnader 2019 2018 
Löner och andra ersättningar 65.572 63.915 
Sociala kostnader * 29.080 28.147 
Summa 94.652 92.062 
* varav pensionskostnader 8.987 7.978 

Av pensionskostnader avser 815 tkr (732 tkr) VD. 
Av löner och andra ersättningar avser 2.038 tkr (1.908 tkr) VD 
och 310 tkr (282 tkr) styrelsearvoden. 
Antal anställda 127 135 
varav män 113 124 
Sjukfrånvaro:  
- i av ordinarie arbetstid 4,3 %  4,6 % 
- för anställda 20 ― 29 år   1,2 %  2,8 % 
- för anställda 30 ― 49 år   2,6 %  3,0 % 
- för anställda äldre än 50 år 6,1 % 6,2 % 
Könsfördelning inom 
företagsledningen Män Kvinnor 
Styrelseledamöter inkl VD 9 1 
   
Not 6: Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter 

  

Räntor 234 536 
Summa 234 536 
Varav avseende koncernföretag - - 
   
Not 7: Räntekostnader och 
liknande resultatposter 

  

Räntekostnader 15.781 16.187 
Borgensavgift Tbg kommun 7.722 3.703 
Summa 23.503 19.890 
Varav avseende koncernföretag  

- 
 

- 
Not 8: Skatt på årets resultat  2019 2018 
Aktuell skatt för året 10.115 5 
Uppskjuten skatt 2.166 5.698 
Justering tidigare taxering - 50 
Summa 12.281 5.753 
 
 
 

  

 
Not 9: Medfinansierade 
markanläggningar 

 
2019 

 
2018 

Ingående anskaffningsvärde 4.338 4.338 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
4.338 4.338 

Ingående avskrivningar 1.742 1.568 
Årets avskrivningar 173 174 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

 
1.915 1.742 

Utgående bokfört värde 2.423 2.596 
Not 10: Medfinansierade 
tekniska anläggningar 2019 2018 
Ingående anskaffningsvärde 35.856 35.856 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 35.856 35.856 
Ingående avskrivningar 14.103 12.649 
Årets avskrivningar 1.454 1.454 
Utgående ackumulerade   
avskrivningar 15.557 14.103 

Utgående bokfört värde 20.299 21.753 
Not 11: Byggnader och mark 2019 2018 
Byggnader   
Ingående anskaffningsvärde 106.686 184.687 
Inköp 3.167 17.020 
Erhållna bidrag 
Försäljning/utrangering 

- 
-104.408 

-3.364 
-91.657 

Omfördelning pågående 
nyanläggningar 

 
314 

 
- 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
5.759 

 
106.686 

Ingående avskrivningar 42.227 61.554 
Årets avskrivningar 4.476 7.118 
Försäljning/utrangering -46.288 -26.445 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

 
415 

 
42.227 

Ingående nedskrivningar - 22.145 
Försäljning/utrangering - -22.145 
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 

 
- 

 
- 

Utgående bokfört värde 5.344 64.459 
Mark   
Ingående anskaffningsvärde 154.672 153.389 
Inköp 1.504 1.471 
Omfördelning pågående 
nyanläggningar 

 
- 

 
25 

Försäljning/utrangering -20.277 -213 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
135.899 

 
154.672 

Utgående bokfört värde   
byggnader och mark 141.243 219.131 
Taxeringsvärde fastigheter 122.115 178.483 
varav mark   42.615 50.946 
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Not 12: Markanläggningar 

 
2019 

 
2018 

Ingående anskaffningsvärde 516.118 497.888 
Inköp 350 18.087 
Omfördelning pågående 
nyanläggningar 

 
- 

 
337 

Försäljning/utrangering -44.059 -194 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

 
472.409 

 
516.118 

   
Ingående avskrivningar 92.727 80.745 
Årets avskrivning 12.748 12.029 
Försäljning/utrangering -6.987 -47 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

 
98.488 92.727 

   
Utgående bokfört värde 373.921 423.391 
   
Not 13: Tekniska anläggningar 2019 2018 
Ingående anskaffningsvärde 363.508 363.508 
Inköp 6.906 - 
Omfördelning pågående 
nyanläggningar 

 
7.873 

 
- 

Försäljning -70.677  
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
307.610 

 
363.508 

   
Ingående avskrivningar 118.870 109.334 
   
Årets avskrivningar 9.690 9.536 
Försäljning/utrangering -29.884 - 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

 
98.676 118.870 

   
Utgående bokfört värde 208.934 244.638 
   
Not 14: Maskiner och inventarier 2019 2018 
Ingående anskaffningsvärde 107.963 100.194 
Inköp 2.364 14.447 
Försäljning/utrangering -41.854 -6.678 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

 
68.473 107.963 

   
Ingående avskrivningar 66.006 66.934 
Årets avskrivningar 5.550 4.857 
Försäljning/utrangering -19.652 -5.785 
   
Utgående ackumulerade   
avskrivningar 51.904 66.006 
Utgående bokfört värde 16.569 41.956 
   
Not 15: Pågående nyanläggningar 2019 2018 
Ingående anskaffningsvärde 40.651 7.086 
Nedlagda kostnader 130.687 39.258 
Omfördelning pågående 
nyanläggningar 

 
-8.187 -3.691 

Försäljning/utrangering - -2.002 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 163.151 40.651 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Not 16: Uppskjuten skatteskuld 

 
2019 

 
2018 

Byggnader, nedskrivningar - - 
Avsättningar 190 246 
Summa 190 246 
   
Byggnader, temporära skillnader, 
avskrivningar 

 
-6.226 

 
-4.175 

Summa -6.226 -4.175 
Belopp som kvittas mot 
uppskjutna skattefordringar 

 
-6.226 

 
-4.175 

Uppskjutna skatteskulder som 
redovisas i balansräkningen 

 
-6.036 

 
-3.929 

   
Not 17: Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 

 
2019 

 
2018 

Förutbetalda leasingavgifter 350 274 
Övr förutbetalda kostnader 1.094 394 
Övr upplupna intäkter 3.984 3.165 
Summa 5.428 3.833 
   
Not 18: Underkonto Trelleborgs 
kommun 

 
2019 

 
2018 

Swedbank 132.291 103.484 
Beviljad intern kredit på 
koncernkontot  

 
10.000 

 
10.000 

   
Not 19: Obeskattade reserver 2019 2018 
Ack överavskrivningar 224.524 260.750 
Summa 224.524 260.750 
   
Not 20: Långfristiga skulder 2019 2018 
Amortering inom 2 till 5 år 116.000 116.000 
Amortering efter 5 år 687.667 566.667 
Summa 803.667 682.667 
Skulderna fördelar sig mellan 
följande långivare: 

  

Kommuninvest 639.000 489.000 
Europeiska Investeringsbanken  

164.667 
 

193.667 
Summa 803.667 682.667 
Kommunen har gått i borgen för 
lånen hos EIB och Kommuninvest. 

  

   
Not 21: Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 

 
2019 

 
2018 

Återbetalning Trafikverket 
långfristig del 

 
14.148 

 
15.309 

Summa 14.148 15.309 
   
Not 22: Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

 
2019 

 
2018 

Upplupen löneskuld 11.380 10.005 
Sociala kostnader 8.282 7.292 
Upplupna räntekostnader 2.211 2.418 
Övriga upplupna kostnader 5.279 4.438 
Förutbetalda intäkter 2.993 2.363 
Summa 30.145 26.517 
   
Not 23: Eventualförbindelser 2019 2018 
Ianspråktaget EU-stöd med 
villkorad återbetalnings-
skyldighet 

 
 

125.526 

 
 

101.960 
Pensionsåtagande 195 - 
Summa 125.721 101.960 
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Not 24: Förslag till vinstdisposition 
Balanserad vinst  82.378 
Årets vinst  44.705 
Summa  127.083 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att (tkr): 
Utdelas   0 
Överföres till ny räkning   127.083 
Summa   127.083 
    

Not 25: Händelser efter balansdagen 

Efter bokslutsdatum har inga väsentliga händelser inträffat. 
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Trelleborgs Hamn AB, 
org.nr 556008-2413
 

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Trelle-
borgs Hamn AB för år 2019. 

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 2019 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen för Trelleborgs Hamn AB.

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 Revi-
sorns 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 an-
svaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den inter-
na 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 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om hu-
ruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, 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 misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomis-
ka beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webb-
plats: 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 2019 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 Revi-
sorns 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.
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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 disposi-
tioner 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 stäl-
ler på storleken av bolagets egna kapital, konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för-
valtningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekono-
miska 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 över-
ensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt.

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 kun-
na 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 dispo-
sitioner 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 revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller för-
summelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

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.

Trelleborg den 16 mars 2020 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ann Rickard Nilsson
Auktoriserad revisor
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