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Om SL

Om AB Storstockholms Lokaltrafik

snabba fakta
SL och Trafikförvaltningen
Storstockholms Lokaltrafik – SL– är
samlingsnamnet och varumärket för den
upphandlade allmänna kollektivtrafiken
på land i Stockholms län.

Vision
En attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart
transportsystem bidrar till att Stockholm
är Europas mest attraktiva storstadsregion.

Trafikförvaltningen i Stockholms läns
landsting har det övergripande ansvaret
för SL-trafiken. Stockholms läns landsting förvaltar genom Trafikförvaltningen
AB Storstockholms Lokaltrafik, vars
verksamhet bedrivs i bolagsform.

Utvecklingsmål
• Kompetent strateg
• Kompetent projektgenomförare
• Affärsmässig beställare
• Effektiv styrning
• Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsidé
Trafikförvaltningen ska utifrån Stockholms läns landstings krav och intressenters förväntningar, föreslå och genomföra
regionala kollektivtrafiklösningar som
underlättar arbetspendling och förenklar
vardagen för boende och besökare
i Stockholmsregionen.

Ansvarsområden
Trafikförvaltningen förvaltar AB Storstockholms Lokaltrafiks avtal och tillgångar. Trafiken, under varumärket SL,
bedrivs av företag som Trafikförvaltningen
handlar upp på en fri och konkurrensutsatt marknad. För att kunna erbjuda en
så bra trafik som möjligt är det avgörande att förvaltningen utför kompetenta
upphandlingar och följer upp avtalen.

Fakta verksamhet och ekonomi
Antal resenärer per vinterdag allmän kollektivtrafik
Andel nöjda kunder allmän kollektivtrafik, procent

2013

2012

786 000

763 000

74

73

11 000

10 700

–21

55

Årets intäkter, miljoner kronor

16 325

15 937

Biljettintäkter, miljoner kronor

6 448

6 505

44 896

41 045

Antal färdtjänst- och sjukresor, per dag
Resultat, miljoner kronor

Balansomslutning, miljoner kronor
Skattefinansieringsgrad, procent
Investeringar, miljoner kronor

47,7

45,8

5 301

4 287

Trafikförvaltningen ska vara expert på
att övergripande planera, beställa och
följa upp trafiken samt att underhålla och
förnya infrastrukturen. De upphandlade
trafikentreprenörerna svarar för detaljplaneringen, driften av trafiken och mötet
med resenärerna.
Politisk styrning och finansiering
Trafikförvaltningen är en förvaltningsorganisation under Trafiknämnden inom
Stockholms läns landsting. Landstingsfullmäktige utser Trafiknämndens ledamöter.
Den upphandlade kollektivtrafiken finansieras främst via landstingsskatten och
intäkter från biljettförsäljningen.
Hållbar utveckling
Hållbarhet har en central roll i SL:s
arbete. Under 2013 hamnade SL på
plats 22 av totalt 228 svenska företag
i Skandinaviens största undersökning
– Sustainability Brand Index – som årligen listar de mest hållbara varumärkena
utifrån vad 23 000 konsumenter tycker.
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Vd har ordet

I ny kostym med

resenären i fokus
Vid årsskiftet 2013 tog Stockholms läns
landsting över de uppgifter som tidigare
sköttes av det helägda bolaget AB Storstockholms Lokaltrafik, SL. Det innebär
att SL:s tidigare anställda har fått en ny
arbetsgivare: Trafikförvaltningen. Verksamhetens huvudsakliga mål och fokus
– att förse den växande Stockholmsregionen med en attraktiv och hållbar
kollektivtrafik – gäller precis som tidigare. SL är och förblir varumärket för
den upphandlade kollektivtrafiken på
land och AB Storstockholms Lokaltrafik
finns kvar som bolag för att förvalta avtal
och tillgångar.
I trafiken har det hänt en hel del under
året. Vi har öppnat Tvärbanans förlängning från Alvik till Solna, inlett en
omfattande modernisering av Lidingöbanan samt säkrat framtidens busstrafik
genom nya trafikavtal för innerstaden
och Lidingö.
Även SL:s biljettsystem har gått igenom
stora förändringar. Den 40 år gamla trotjänaren förköpsremsan har slutgiltigt blivit historia i samband med att vi införde
den nya reskassan, där respengarna
laddas på ett kort. På grund av ändrade
villkor inom telekombranschen har vi
även tvingats göra om metoden för att
köpa sms-biljett.
Kollektivtrafiken ska vara lättillgänglig.
Att snabbt och enkelt kunna köpa en
biljett är inte bara en förutsättning för ett
ökat resande, utan också en nödvändighet för att trafiken ska få de intäkter som
behövs för att vi ska kunna fortsätta med
våra nödvändiga satsningar. Därför har
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Trafikförvaltningen och SL under året
haft stort fokus på att säkra intäkterna
och skapa en ekonomi i balans. Ett viktigt led i det här arbetet var lanseringen
av en ny typ av enkelbiljetter, främst
avsedd för resenärer som reser mer
sällan.
Som en betydande upphandlare av varor
och tjänster med skattefinansierade
medel har SL och Trafikförvaltningen krav
på sig att ta ett stort samhällsansvar. Inom
ramen för FN:s initiativ för ansvarsfulla
företag – Global Compact – arbetar SL
aktivt inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
Det här arbetet fortsätter med oförminskad styrka också inom Trafikförvaltningen. Det gör även det interna arbetet
med vår värdegrund som bygger på
samverkan, ansvar, förtroende och engagemang. Att arbeta för att dessa ledord

genomsyrar hela verksamheten är viktigt
för att stärka vår affärsmässighet och för
att se till att resenären alltid kommer i
första hand.
Slutligen vill jag tacka alla resenärer,
medarbetare och leverantörer för ett
gott samarbete under det gångna året
och för att ni genom kollektivtrafiken
bidrar till att göra Stockholm till Europas
mest attraktiva storstadsregion.

Anders Lindström
Vd och förvaltningschef

Styrelseordförande har ordet

Nu bygger vi ut

tunnelbanan!
på att höja kvaliteten i befintliga system.
Det löpande arbetet med att förbättra
trafik- och störningsinformationen till våra
resenärer och att förbättra punktligheten
i trafiken är exempel på saker som är
viktiga och som får tydlig uppskattning.

Vi lägger ett historiskt år till handlingarna,
2013. Det har inneburit stora beslut och
nya välbehövliga satsningar på kollektivtrafiken i Stockholms län. Stockholmsförhandlingen har varit framgångsrik
och landat i den största utbyggnaden
av tunnelbanan på 40 år. I kombination med den pågående upprustningen
av Röda linjen innebär det här att hela
tunnelbanesystemet kan se fram emot
omfattande förbättringar och en utökad
trafik. Samarbetet mellan Stockholms
läns landsting, berörda kommuner och
staten skapar helt nya förutsättningar för
en positiv och hållbar utveckling av hela
Stockholmsregionen, hela Nordens tillväxtmotor.
Kollektivtrafiken i länet har utvecklats
under det gångna året på fler punkter
än bara tunnelbanan. Vi har fått inviga
förlängningen av Tvärbanan till Solna
centrum och under 2014 öppnas också

den sista sträckan till Solna station.
Landstingsfullmäktige har också beslutat
om att förlänga Tvärbanan till Kista och
Sickla. Roslagsbanans och Lidingöbanas
upprustning fortsätter och även Saltsjöbanan ska rustas upp med ombyggda vagnar som ökar utrymmet för resenärerna.
Dessutom fortsätter investeringarna i
nya bussterminaler som bättre länkar
samman buss- och spårtrafiken till ett
mer sammanknutet trafiknät.
Listan på utvecklingsprojekt i kollektivtrafiken kan göras mycket längre, men jag
väljer att begränsa mig. Faktum är att vi
nog aldrig har varit med om att så många
projekt pågått samtidigt och att regionen
växt så kraftigt som den gör just nu. När
Stockholms län växer med nästan
40 000 personer varje år måste vi hålla
den här höga utbyggnadstakten men
också fokusera på att höja kvaliteten i
befintliga system. men också fokusera

Den goda trenden fortsätter. Antalet resenärer med SL ökar snabbare än befolkningstillväxten. Varje dag gör nu cirka
786 000 resenärer 2 783 000 resor i
SL-trafiken. Nyligen presenterade även
Svensk Kollektivtrafik sin undersökning
som visar att marknadsandelen för
kollektivtrafiken i Stockholms län har
ökat med 10 procent sedan år 2010 och
att SL-resandet ökar nästan dubbelt så
mycket som befolkningstillväxten. Enligt
Urban Mobility Index är Stockholm också
världens näst bästa stad att förflytta sig
i, bland annat tack vare kollektivtrafiken.
Trafiknämndens årsredovisning för 2013
visar också på en ekonomi i balans, att
antalet nöjda resenärer har ökat och att
punktligheten förbättrats ytterligare med
rekordhöga nivåer för vissa trafikslag.
Men det här kommer inte gratis. Det är ett
resultat av det hårda arbete som medarbetare vid Trafikförvaltningen och våra entreprenörer gör dagligen. Utan den enskilda
bussföraren och tågföraren går det ingen
buss och inget tåg, utan byggarbetaren blir
det ingen terminal byggd och utan handläggaren blir det inga byggplaner för ny
kollektivtrafik. Jag vill därför rikta ett stort
tack till alla de som varje dag är med och
utvecklar kollektivtrafiken i Stockholms län.
Ni gör ett storslaget arbete!
Christer G Wennerholm
Styrelseordförande
SL ÅRSBERÄTTELSE 2013
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Intervju med vd
Här intervjuas Anders Lindström, vd för SL och förvaltningschef vid
Trafikförvaltningen, om SL:s arbete med hållbar utveckling och arbetet
inom ramen för Global Compact i synnerhet.

Hur väl förankrat är SL:s hållbarhetsarbete i SL:s styrelse och i Trafiknämnden?
– Vår ägare Stockholms läns landsting
har en mycket tydlig syn på hur landstinget och dess verksamheter ska jobba
med hållbarhet som strategisk fråga. Det
innebär att synsättet är infört i såväl SL
som Waxholmsbolaget, eller om du vänder på det i Trafikförvaltningens arbete.
I och med att hållbarhet är en strategisk
fråga – med en kostnad och en intäkt –
finns den ständigt med i vårt strategiska
arbete. I våra tjänsteutlåtanden till
Trafiknämnden måste vi alltid beskriva
vår hållbarhetspåverkan. Jag förväntar
mig sedan att de reagerar om de tycker
att vi inte gjort tillräckliga åtgärder.
Du deltog i Global Compacts årliga
möte Leaders Summit i New York
under hösten. Vad är det viktigaste
som du tog med dig därifrån?
– Jag blev övertygad om att vi ska fortsätta delta i Global Compact och därmed
också fortsätta arbeta med frågorna. Det
har en bra ”output”. Jag tog också med
mig värdefulla kontakter. Jag ser på Global
Compact så här: 1) Sverige är en av FN:s
största beskyddare, 2) vi uppfattar att FN:s
arbete är starkt och 3) deltar din organisation med sin kompetens tillför det
någonting. Det är en attitydfråga att även
vi på Trafikförvaltningen tar vårt ansvar
och en signal inåt till personalen om att vi
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jobbar med de här frågorna. Vi ska tänka
resenärsnytta och hållbar utveckling på
både ett lokalt och globalt plan.
SL kommer alltså även fortsättningsvis att delta i och ge sitt uttalade stöd
för FN:s Global Compact?
– Ja.
Om en medarbetare undrar varför SL
jobbar med hållbar utveckling och
anslutit sig till Global Compacts hållbarhetsprinciper. Vad svarar du då?
– SL tar ett stort lokalt och nationellt
ansvar när det gäller hållbarhet. Vi vill
också sprida våra kunskaper i det globala perspektivet. Det är en solidaritetshandling. Sedan kan vi även få inspiration tillbaka.
Varför ska dina medarbetare läsa
den här redovisningen?
– Hållbarhetsfrågorna är svåra, de är
lite diffusa och ofta politiserade. Det
som var bra för ett antal år sedan, är
inte bra i dag. Nya trender kommer hela
tiden. Den här redovisningen visar var
SL:s hållbarhetsarbete står i dag. Jag
hoppas att den ska inspirera våra medarbetare att skaffa sig en ännu bättre
bild av hållbarheten och dess konsekvenser. Jag kommer under 2014 prata
mycket om resenären i fokus som till
stor del handlar om hållbarheten i den
kollektivtrafik vi utvecklar.

Hur säkerställer du att hållbarhetsfrågorna får tillräckliga resurser
inom SL?
– Hållbarhetsfrågorna ska vara inarbetade i vårt arbetssätt. De ska finnas med
när vi planerar, budgeterar, anställer
och lägger ut uppdrag. Vi har en central
organisation för frågorna som är framlyft
i verksamheten. Vi har också tagit fram
en hållbarhetsstrategi och frågorna är
omhändertagna i vår beslutsprocess. Tillräckliga resurser för arbetet finns i form
av medarbetare och avsatta budgetar.
Vad anser du om SL:s arbete med
hållbar utveckling så här långt?
– Tydligast är arbetet med våra biogasbussar och det lokala kretsloppet av
biogas till dessa. Där är vi nästan världsledande. Det handlar om att vi har infört
drivmedlet hos våra trafikentreprenörer
via kontrakt, hur de jobbar på depåerna
och alla smådetaljer kring detta. Där
känner jag även att vi är pådrivande. Att
minska våra utsläpp är vår största utmaning. Ett annat område där vi kommit
långt är tillgänglighet. Där jobbar landstinget samordnat med kommunerna för
att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken
för en stor grupp medborgare.
Vad vill du se för resultat av hållbarhetsarbetet? Vad är du mest stolt
över? Vad skäms du mest för?
– Hållbarheten ska vara en viktig

Intervju med vd

Vi är ett serviceföretag som vill
få fler att åka säkert, tryggt, i
ren miljö och med tydlig information.

anledning till varför du väljer att åka
kollektivt, som jag förutsätter att resenärerna uppskattar. Jag är stolt över
mina medarbetares starka engagemang.
Vi kan däremot bli bättre på att trafikplanera genom att exempelvis ge bussar
företräde i trafiken, att elektrifiera fordon
och skapa rationella system för underhåll
på depåer.
Hur vill du konkret göra alla SL:s
medarbetare ännu mer delaktiga och
engagerade i arbetet med hållbar utveckling?
– Vi driver två större pågående arbeten
kring vår företagskultur respektive våra
värderingar där vi satt resenären i fokus.
Jag ser det som ett arbete med hållbarhet i flera dimensioner.
Hur engagerad är du själv i SL:s
hållbarhetsarbete?
– Jag är mest engagerad i områden där
det antingen handlar om mycket pengar
eller innebär stora kostnader för oss.
Det vill säga energi – kring depåer,
samverkansavtal, biogasleverantörer
och busstandarder – och tillgänglighet.
På vilket sätt är du engagerad i
hållbarhetsfrågor utanför jobbet?
– Jag är ordförande i min bostadsrättsförening där vi nu jobbar med ett större
avfallsprojekt. Ju äldre jag blir, desto mer
engagerad har jag blivit av hållbarhetsfrågor som återvinning och återanvändning.
Vilken är den viktigaste anledningen
till att SL under året genomfört ett
stort internt kulturarbete?
– Vi fastnade i processerna och glömde

bort oss själva i samband med den stora
organisationsöversynen 2011: Var fanns
du som medarbetare? Var fanns stoltheten och identifikationen? Vilket var
huvudmotivet? Vi har identifierat fem
områden som är allra viktigast för oss,
våra ”Big Five”, via grupparbeten, delaktighet och samsyn.

FAKTA
Anders
Lindström

SL genomförde under året också ett
hälsoprojekt där det ingick en stegtävling. Hur lyckades du själv med den?
– Jag blev näst bäst i ledningsgruppen med 26 000 steg i medel per dag.
Vanligtvis klarar du av 10 000 steg per
dag. De som vann gick hela 70 000 steg.
Genom att delta vill jag stimulera och
stötta medarbetarna till bättre hälsa.

Titel: Vd för AB SL och förvaltningschef vid Trafikförvaltningen.

Temat för årets redovisning är resenären i fokus. Hur sätter du som vd
och förvaltningschef resenären i
fokus?
– Vi måste alla tänka utifrån resenärsperspektivet när vi tar fram beslutsunderlag, genomför förbättringar, tar
fram nya system eller fattar beslut. Vi är
ett serviceföretag som vill få fler att åka
säkert, tryggt, i ren miljö och med tydlig
information. För att konkretisera arbetet
har vi fastställt en handlingsplan, tillsatt
en resenärsombudsman och etablerat
ett resursråd. Alla behöver nu bli delaktiga i arbetet!

Ålder: 59 år under 2014.
Bakgrund: Från korpral till general.
Senast insatschef med generallöjtnantsrang vid Försvarsmakten.
Tillträdde som vd för SL den
1 januari 2012.
Familj: Gift med Katharina. Inga
gemensamma barn, men däremot
tre barn i 30-årsåldern från tidigare
förhållanden och tre barnbarn.
Så tar jag mig till jobbet: Går 60
minuter eller tar buss 160 från
Årsta för att sedan fortsätta med
pendeltåg/tunnelbana till Thorildsplan eller Stadshagen.

SL tar ett stort
lokalt och nationellt
ansvar när det gäller
hållbarhet.

SL ÅRSBERÄTTELSE 2013
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”Den här redovisningen sammanfattar SL:s hållbarhetsarbete för 2013.
Jag hoppas att den ska inspirera våra medarbetare att skaffa sig en ännu
bättre bild av vår hållbarhet och dess konsekvenser. Under 2014 kommer
jag att prata mycket om resenären i fokus, som till stor del handlar om
hållbarheten i den kollektivtrafik vi utvecklar.”
Anders Lindström, vd för AB Storstockholms Lokaltrafik och
förvaltningschef vid Trafikförvaltningen
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Hållbar utveckling
SL vill bidra till en hållbar samhällsutveckling och har därför under många år
arbetat med hållbarhet inom områdena miljö, tillgänglighet, barn, trygghet,
säkerhet, medarbetare, upphandling och antikorruption. Konkret har det inneburit
att SL har definierat kort- och långsiktiga mål inom hållbarhet samt integrerat dessa
frågor i sin dagliga verksamhet. Sedan maj 2009 är SL medlem i FN-initiativet Global
Compact och har därmed åtagit sig att följa dess tio principer. Läs mer på sid: 11.
För fjärde året i rad redovisar SL sitt arbete med dessa tio principer i sin hållbarhetsredovisning, som till sin struktur följer Global Compacts vägledning kring en
så kallad Communication on Progress (www.unglobalcompact.org). För frågor om
redovisningen eller om SL:s hållbarhetsarbete kontakta hallbarutveckling@sl.se.

Hållbar utveckling

GLOBAL COMPACT

SL:s väg till hållbar utveckling
Det politiskt beslutade trafikförsörjningsprogrammet med mål inom
attraktiva, tillgängliga och effektiva resor sätter ramarna för kollektivtrafikens
utveckling i länet. Hållbar utveckling är en tydlig del av programmets vision
och mål – därmed också en självklarhet vid utformningen av SL-trafiken.
Programmet är basen
SL:s verksamhet styrs ytterst av Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram som landstingsfullmäktige
fastställde i september 2012. Redan i
programmets vision görs det klart att
hållbar utveckling ingår som en naturlig
del. Programmet innehåller också tre
övergripande mål som sträcker sig
ända fram till 2030:
• Attraktiva resor.
• Tillgänglig och sammanhållen region.
• Effektiva resor med låg miljö- och
hälsopåverkan.
Fyra strategier på plats …
För att nå visionen och målen i trafikförsörjningsprogrammet har Trafikförvaltningen tagit fram strategier som ska
vägleda SL:s verksamhet med fokus på
den upphandlade kollektivtrafiken. I mars
2013 godkände Trafiknämnden de fyra
strategierna – Trafikstrategin, Affärsstrategin, Infrastrukturstrategin och
Strategin för hållbar utveckling – som
har starka kopplingar till varandra och
därför ska ses som en helhet. Ytterligare
två strategier kommer att tas fram under
2014: en strategi för kundservice och en
för kommunikation. Grundläggande för
strategiernas inriktning är att samhällets
resurser ska användas så effektivt som
möjligt. Merparten av hållbarhetsområdet
täcks in av Strategin för hållbar utveckling, men i vissa fall har miljö-, bullereller tillgänglighetsfrågor integrerats i
någon av de andra strategierna.
… och riktlinjer på gång
Under hösten 2013 har Trafikförvaltningen
arbetat intensivt med att till varje strategi
10
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ta fram ett antal riktlinjer för att säkra ett
gemensamt arbetssätt och gott resultat.
Riktlinjerna beslutas om under 2014. För
riktlinjerna ska sedan utvecklingsplaner tas
fram för att konkretisera när i tiden som
olika åtgärder ska genomföras.
Centrala hållbarhetsfrågor
För att arbetet med hållbar utveckling ska
få bäst effekt fokuserar SL på sina mest
betydande frågor – utifrån ett miljömässigt,
socialt och ekonomiskt perspektiv – och
där SL har störst möjlighet att påverka.
Dessa frågor täcks in av de fyra strategierna, riktlinjerna och de kommande
utvecklingsplanerna, och är följande:
• Attraktiva resor. Ju fler som åker
med SL-trafiken i stället för med
egen bil, desto mindre lokal miljöpåverkan, buller och trängsel.
Läs mer på sid: 12–15, 18–23.
• Resor för alla. Oavsett kön, ålder,
funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund ska trafiken vara tillgänglig,
säker och trygg. Läs mer på sid:
12–15, 18–19.

• Tung kravställare. Som en betydande
upphandlare kan SL påverka sina
leverantörer och entreprenörer i
positiv riktning genom att ställa olika
hållbarhetskrav och följa upp dem.
Läs mer på sid: 11–13, 20, 24.
• Utsläpp till luft. En del av bussarna
inom SL-trafiken går fortfarande på
fossila drivmedel som orsakar klimatpåverkan. Läs mer på sid: 20–23.
• Buller. SL:s spår- och busstrafik,
spårarbeten, utbyggnader och depåverksamheter kan skapa buller för
omgivningen. Även resenärsmiljön,
komforten i fordon och stationsmiljön, är viktig ur bullersynpunkt.
Läs mer på sid: 20–22.
• Energikrävande verksamhet. SL
använder stora mängder energi för
att driva kollektivtrafiken. Läs mer
på sid: 20–23.
• Stor arbetsgivare. Alla anställda
inom SL-trafiken är viktiga ambassadörer för SL, då hållbarhet ska
genomsyra hela verksamheten
och alla beslut. Läs mer på sid: 12,
16–17, 20, 24.

Trafikförsörjningsprogram (SLL)
Strategier, riktlinjer och
utvecklingsplaner
Trafikförvaltningens verksamhetsstödjande dokument

Hållbar utveckling
Ekologisk
hållbarhet

Hållbar
utveckling
Ekonomisk
hållbarhet

Så styrs hållbarhetsarbetet
Trafiknämnden beslutar om mål och
frågor av särskild betydelse för SL:s hållbarhetsarbete baserat på genomarbetade underlag från Trafikförvaltningen.
Trafikförvaltningens sektion Hållbar
utveckling – inom avdelningen Strategisk
utveckling – ansvarar för SL:s strategiska
utveckling inom miljö och socialt ansvar.
Sektionen leder också arbetet med
Global Compact och avrapporterar hur
det går till förvaltningschefen.
Trafikförvaltningen är en beställar- och
förvaltningsorganisation. Därmed är SL:s
påverkan på omgivningen till största del
indirekt, det vill säga den beror på hur
andra företag levererar sina produkter och
tjänster. Därför omsätts SL:s hållbarhetsarbete i praktiken främst genom att ställa
krav på anlitade leverantörer samt följa
upp att kraven följs. I alla upphandlingar
av SL-trafik informerar Trafikförvaltningen
om SL:s deltagande i Global Compact och
vikten av att motparten, och dess underleverantörer, verkar enligt Global Compacts
principer. Under året har Trafikförvaltningen haft stort fokus på att förbättra
uppföljningen av ställda hållbarhetskrav i
trafikavtal genom webbaserade enkäter,
uppföljningsmöten och platsrevisioner.
Syftet är att skapa en kontinuerlig dialog
med trafikentreprenörerna för att säkerställa att kraven är rätt uppfattade och
för att fånga upp brister. När det gäller
uppföljningen av byggentreprenörer i SL:s
infrastrukturprojekt har projektledningen
och styrningen förbättrats under året
genom framtagande och implementering
av en Program- och projekthandbok.

Social
hållbarhet

Hållbar utveckling för SL
Ekologisk hållbarhet
– utsläpp till luft, mark och vatten,
buller, vibrationer, förnybara drivmedel,
energi, materialval, kemikalier, resursanvändning/avfall, hushålla med naturresurser, kommunikation, krav vid
upphandling/inköp, följa upp avtal.
Social hållbarhet
– tillgänglighet, trygghet, säkerhet,
barn- och ungdomsfrågor, arbetsmiljö,
jämställdhet, jämlikhet, arbetsrätt,
attraktiv arbetsgivare, samhällsengagemang, medborgarinflytande, folkhälsa,
kommunikation, krav vid upphandling/
inköp, följa upp avtal.
Ekonomisk hållbarhet
– motverka korruption, affärsetik, varumärke, ekonomisk effektivitet, resurshushållning, livscykelkostnader vid inköp
av utrustning, betydande arbetsgivare,
kommunikation, krav vid upphandling/
inköp, följa upp avtal.

Global Compacts
10 principer
Mänskliga rättigheter
1.

2.

Stödja och respektera internationella
mänskliga rättigheter inom den sfär
som företaget kan påverka.
Försäkra sig om att det egna företaget inte är inblandat i kränkningar
av mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt
3.

4.
5.
6.

Upprätthålla föreningsfrihet och
erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
Eliminera alla former av tvångsarbete.
Avskaffa barnarbete.
Avskaffa diskriminering vad gäller
rekrytering och arbetsuppgifter.

Miljö
7.
8.
9.

Stödja förebyggande åtgärder för
att motverka miljöproblem.
Ta initiativ för att stärka större
miljömedvetande.
Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.

Antikorruption
10. Företag ska arbeta mot alla former
av korruption inklusive utpressning
och mutor.

SL ÅRSBERÄTTELSE 2013
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PRINCIP 1–2

Mänskliga rättigheter
SL:s omfattande arbete med tillgänglighet har under året fått uppskattning
och uppmärksamhet i form av två priser. Och trygghetsarbetet ute i kollektivtrafiken har breddats med nya samarbeten, undersökningar och upphandlingar
för att skapa en ännu bättre SL-trafik för alla.

Styrdokument i urval
• Långsiktig tillgänglighetsplan 2011–
2021
• Handlingsplan för tillgänglighet
2011–2013
• RiTill – SL:s riktlinjer för äldre och
resenärer med funktionsnedsättning
• Mer än bara trösklar – Stockholms
läns landstings program 2011–2015
för delaktighet för personer med
funktionsnedsättning
• RiBarn – Riktlinjer för SL:s arbete
enligt FN:s konvention om barnets
rättigheter
• Trygghetspolicy
• RiJäm – Riktlinjer för jämställd
kollektivtrafikplanering
• Rutin för upphandling och inköp
Mål och resultat i urval
• Andelen bussar med lågt insteg ska
vara 100 procent år 2013.
Resultat: 99,8 procent.
• Andel bussar som ”niger”, det vill säga
sänks för att göra det lättare att gå
på bussen, vid hållplats ska vara
70 procent år 2013.
Resultat: 39 procent. Resultatet alldeles för lågt, men har förbättrats
något jämfört med 2012. Kontinuerlig
dialog med och utbildning av förare
behövs.

Arbetssätt
Tillgänglighet och barn
Ute i SL-trafiken är frågorna om tillgänglighet för äldre och resenärer med
funktionsnedsättning och barnperspektivet centrala. SL har en tät dialog med
framför allt intresseorganisationer för
funktionshinderfrågor respektive pensionärsorganisationer i form av såväl
samrådsmöten som arbetsgrupper. För
att hålla en hög servicenivå har SL:s
kundtjänst specialutbildats i tillgänglighetsfrågor. Arbetet med barnperspektivet
bygger på tanken om att alla beslut som
påverkar barn också ska utgå ifrån deras
bästa. Det sker genom samtal med barn,
undersökningar bland barn och utbildning
av medarbetare. I specifika projekt arbetar SL med fokusgrupper i frågor som
berör tillgänglighet och barn. Riktlinjerna
för tillgänglighet respektive barn används
för att ställa krav i upphandlingar och
följa upp avtal. Tillgängligheten följs upp
genom så kallade typresor och anonyma
kontroller. Uppföljningen av barnområdet
sker exempelvis genom att kontrollera
att trafikentreprenörerna har genomfört
avtalade antal skolinformationstillfällen
under året. Arbetet med uppföljningen
av barnområdet ska dock utvecklas
framöver.
Samtliga medarbetare får utbildning i tillgänglighet och FN:s konvention om barnets rättigheter. Några frågor som tas
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upp under utbildningen i Barnkonventionen är: Vad innebär ett barnperspektiv?
Hur gör man en barnkonsekvensanalys?
Under året har åtta utbildningar om
tillgänglighet och fyra utbildningar om
Barnkonventionen hållits.
Trygghet
Tryggheten i SL-trafiken är ett viktigt
område för SL, där trygghetscentralen
utgör själva navet. Dit kan resenärer ringa
om de känner sig otrygga eller vill påkalla
hjälp. Därifrån dirigeras också SL:s upphandlade trygghetsresurser – trygghetsvärdar, ordningsvakter och värdar från
Lugna Gatan – beroende på situationen
snabbt ut till platsen. Utöver dessa resurser har SL ett betydelsefullt och nära
samarbete med trafikentreprenörer, polis,
kommuner, stadsdelar och frivilligorganisationer som tillsammans med trygghetscentralen skapar ett nätverk för trygghet i
SL-trafiken. Under en vanlig vardag finns
det cirka 150 trygghetsresurser i SL-trafiken, under kvällar och helger cirka 200.
Trygghetscentralen hanterar fler än 150
situationer ett vanligt dygn och ungefär
5 000 ärenden per månad.
Alla trygghetsresurser får särskild grundläggande utbildning om hur det är att
jobba publikt samt om lagar, etik och
moral. Var 15:e månad får de vidareutbildning i mjuka värderingar och bemötande. SL ställer också krav på leveran-

Hållbar utveckling

Alla ska känna sig
trygga i SL-trafiken.
JEANETTE HEGEDÜS,
trygghetschef vid Trafikförvaltningen

törerna av trygghetsresurser att de ska
internutbilda i aktuella frågor. Uppföljning
av avtal med trygghetsresurserna sker
regelbundet genom anonyma kontroller.

pågår under ett halvår med fem aktiva
seminarieträffar. Under 2013 har 19
personer vid Trafikförvaltningen gått
utbildningen.

Jämställdhet
SL har även börjat ett arbete kring jämställd kollektivtrafik. Det handlar då inte
bara om att kollektivtrafiken i sig ska
vara jämställd – där länets invånare ska
behandlas likvärdigt oavsett om den är
flicka eller pojke, kvinna eller man – utan
den ska även bidra till det övergripande
samhällsmålet om jämställdhet. För SL
handlar det om att få in det här perspektivet tidigt, redan i planerings- och samrådsprocesserna för att skapa delaktighet, och att systematisera arbetet. Därför
ställer SL numera krav i samband med
upphandlingar av nya byggen att de ska
omfatta en så kallad social konsekvensbedömning, en rapport som beskriver
hur samhället påverkas av SL:s planer. En
sådan ska till exempel göras inför anläggning av nya spårvägs- eller tunnelbanelinjer för att bedöma vilka sociala effekter
som alternativa dragningar får för olika
stadsdelar och kommuner.

Aktiviteter
Ledsagning över hela landet
Det ska vara enkelt för alla resenärer –
oavsett funktionsnedsättning eller inte
– att ta sig via stationen eller terminalen
till och från spårfordon eller buss. Därför
erbjuder SL sedan länge ledsagning, det
vill säga en service till alla resenärer som
behöver extra hjälp att orientera sig i SLtrafiken. Under 2013 har SL även anslutit
sig till tjänsten Ledsagningsportalen. Det
innebär att resenärer som ska resa längre
bort med kollektivtrafik än dit SL-trafiken sträcker sig, kan beställa kostnadsfri
ledsagning i kollektivtrafiken för samtliga
byten under hela resan genom Sverige.
Nu genom endast ett enda samtal till SL:s
kundtjänst. Syftet är att få så många som
möjligt att vilja resa självständigt.

För att utveckla ett normmedvetet ledarskap och medarbetarskap som sedan
ska omsättas i praktisk handling driver
Stockholms läns landsting en certifierad
jämlikhets- och jämställdhetsutbildning
för chefer och handläggare. Utbildningen

Nya tillgängliga fordon i drift
Vid årets slut var tre av tolv nya tvärbanevagnar (A35) i drift på sträckan mellan
Alvik och Solna centrum, det vill säga
Tvärbanans Solnagren som invigdes i slutet av oktober 2013. Därmed har fordonsprojektet som startade 2008 kommit i
mål. I projektet har SL för första gången
redan från start haft ett nära samarbete
med intresseorganisationer för funktions-

99,8 %

av SL:s bussar har ett
lågt insteg. Målet för
2013 var 100 %.

SL:s omfattande
tillgänglighetsarb
ete fick
under året två ut
märkelser: S:t Ju
lianpriset var en av dess
a, i kategorin tillgä
nglig information oc
h kommunikation,
från
Stockholms stad.

Alla medborgare
har rätt att ta del
av samhället på lika
villkor.
DITTE KAHLSTRÖM JANSSON,
tillgänglighetsspecialist
vid Trafikförvaltningen
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hinderfrågor för att skapa en så tillgänglig
vagn som möjligt – från riktlinjer och förfrågningsunderlag till helt färdig produkt.
Den här fordonsupphandlingen har sedan
lagt grunden till de ställda fordonskraven i
RiTill som används vid SL:s upphandlingar.

Tillsammans har SL och Rädda Barnen jobbat
med att informera om att det går att få hjälp
via trygghetscentralen.

14 000
pins och armband med SL:s
trygghetsnummer:

020-120 25 25
delades ut till ungdomar på
Europas största ungdomsfestival – We Are Sthlm.

Lars-Gunnar Persson
Amir Amirriazi (DHR),
h (HSO) och Bengt
ård
(HSO), Anders Lisseg
verkat utformningen
Jansson (HSO) har på
rna som kom i drift
av de nya A35-vagna
under 2013.
14
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Prisad tillgänglighet
SL:s omfattande tillgänglighetsarbete
har under året fått två utmärkelser:
Unga synskadades Inkluderingspris och
S:t Julianpriset, i kategorin tillgänglig
information och kommunikation, från
Stockholms stad. Båda priserna lyfter
upp SL:s arbete med att göra det lättare för personer med synnedsättning
att resa kollektivt genom bland annat
automatiska informationssystem med
tal och text, elektroniska skyltar, hållplats- och linjeutrop, talad realtidsinformation vid hållplatser och tunnelbanestationer samt flexibel ledsagning.
En del av motiveringen till S:t Julianpriset lyder: ”Verksamhetens arbete
med att utöka den informativa och
kommunikativa tillgängligheten är en
god förebild för andra.” Kommunikativ
tillgänglighet handlar om hur nåbar och
tolkningsbar information och kommunikation är för personer med funktionsnedsättning.
Rädda Barnen sprider trygghetsnumret
SL har under året samarbetat med
Rädda Barnens tre stockholmsdistrikt
kring trygghet. Rädda Barnen har
genom sin undersökning – Ung Röst
2011 – konstaterat att många barn
och unga känner sig otrygga i kollektivtrafiken, något som också kommer fram i SL:s egna undersökningar.
Genom sitt kontaktnät på länets alla
grundskolor och gymnasier har Rädda
Barnen hjälpt till att sprida information
om SL:s trygghetscentral och trygghetsnummer. Läs mer på sl.se/trygghet.

Fortsatt förebyggande arbete i skolor
SL:s egna skolinformatörer, som består av
ett 40-tal medarbetare från SL:s trafikentreprenörer, har även under 2013 besökt
framför allt årskurs fem i länets alla skolor. Syftet är att skapa en tidig kontakt
med unga SL-resenärer och jobba förebyggande. Informatörerna har informerat
om SL:s trygghetsarbete och trygghetsnummer. Andra frågor som diskuterats
med barnen har handlat om hur de kan
resa säkert, om skadegörelse och klotter
samt om varför det är viktigt att betala
för sin resa.
Unga i Tensta tolkar trygghet
I Tensta har skolbarn i området varit
engagerade i konsten på tunnelbanestationen under många år, en station som
är permanent utsmyckad av konstnären
Helga Henschen. Under 2013 avslutades
ett projekt med gymnasieskolan Ross
Tensta. Elevernas uppgift var att fotografera på temat: Det här är trygghet i SLtrafiken för mig. Fotoutställningen –
Tensta Tolkar Trygghet – invigdes i maj
2013 och ska nu hänga uppe längs de
båda plattformsväggarna under ett antal
år. Därmed följer SL konstnärens önskan
om att det ska finnas bilder gjorda av
barn och ungdomar i Tensta på stationen.
SL:s samarbetsprojekt med unga i
Tenstaområdet fortsätter.
På festival med trygghet i fokus
För åttonde året i rad deltog SL under
Europas största ungdomsfestival – We
Are Sthlm (tidigare Ung08). Temat var
återigen trygghet. I SL:s tält blandades
musik och aktiviteter med information om
trygghetscentralen och SL:s trygghetsnummer, 020-120 25 25. Ungdomarna
fick också träffa SL:s olika trygghetsresurser och skolinformatörer. Hela 14 000
pins och armband med trygghetsnumret
delades ut till ungdomarna. Även i år tog
SL in synpunkter från ungdomarna om
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För åttonde året i rad deltog SL under Europas största ungdomsfestival, We Are Sthlm. Här syns några representanter
för SL:s olika trygghetsresurser.

hur SL kan göra trafiken ännu tryggare.
Många önskade fler vuxna ute i trafiken,
både i uniform och ”vanliga vuxna”. Bra
idéer från ungdomarna som förverkligats
sedan festivalen 2012 är följande:
• Trygghetsnumret finns på alla informationstavlor i kollektivtrafiken.
• Fler vuxna finns tillgängliga ute i
trafiken.
• Skolorna har fått information via
Rädda Barnen och SL:s skolinformatörer.
• Nya samarbeten med frivilligorganisationer.
Trygghet bredare undersökt
I november lät SL göra en studie för att
öka förståelsen för vad som påverkar
den upplevda tryggheten i kollektivtrafiken. Från att tidigare ha fokuserat på
ungdomar och funktionsnedsatta, ingick
nu även kvinnor och äldre. Varje fokusgrupp bestod av mellan fem till sju del-

tagare som träffades under två timmar.
I grupperna blandades resenärer med
personer som undviker kollektivtrafiken
helt eller delvis på grund av otrygghet. Studien visar att trygghet innebär
olika saker för olika personer – från att
veta att hissen fungerar och det går att
komma ombord på pendeltåget till att
slippa stökiga resenärer, fylla, bråk och
mörka perronger. Förbättringsområden
som lyftes upp i studien ska fångas upp
i det fortsatta trygghetsarbetet med
riktade insatser till dessa grupper.
Modernare kamerasystem ökar trygghet
Under året har SL:s kamerasystem, som
styr 4 500 kameror på tunnelbane- och
pendeltågsstationer, uppdaterats med
ny mjukvara. Konkret har den nya mjukvaran medfört exempelvis ett modernare
kart- och positioneringssystem, något
som gör det möjligt för trygghetscentralen att veta var SL:s trygghetsresurser
befinner sig just för tillfället. Trygghets-

centralen kan på så sätt snabbare styra
dessa till platser där det behövs hjälp.
Det ökar tryggheten för såväl resenärer
som personal i SL-trafiken.
Jämställdhet i trafiken synad
För att synliggöra de samband som finns
mellan kollektivtrafiken och jämställdheten i dagens samhälle har SL under
2013 tagit fram en temarapport om
kvinnor och män i kollektivtrafiken. Den
lyfter fram aspekter som rör jämställdhet
och de skillnader som finns i mäns och
kvinnors resmönster. Att utforma transportsystemet så att det är användbart
för alla, oavsett om det rör sig om könstillhörighet eller funktionsnedsättning,
innebär i slutändan ett bättre system för
alla. Det är en fortsättning på det inventeringsarbete om aktuellt kunskapsläge
inom området som genomfördes under
2012.
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PRINCIP 3–6

Arbetsrätt
Första året för alla SL-medarbetare med nya arbetsgivaren Trafikförvaltningen är till ända. För att förbättra organisationens förutsättningar att nå uppsatta mål – men också för att skapa delaktighet,
motivation och engagemang – har ett omfattande kulturarbete
startats under 2013.
Styrdokument i urval
• Stockholms läns landstings
personalpolicy
• Riktlinjer om arbetsmiljö
• Riktlinjer för lönesättning
• Samverkansavtal med facken
(inkluderar kollektiv-, arbetsmiljöoch medbestämmandeavtal)
• Jämställdhetsplan 2012–2014
• Rutin för upphandling och inköp

petensen det helt centrala där kön, ålder,
sexuell läggning, utländsk härkomst
eller funktionsnedsättning inte får spela
någon roll.

Arbetssätt
Den 1 januari 2013 bytte samtliga
anställda vid AB SL arbetsgivare till
Trafikförvaltningen inom Stockholms
läns landsting. Trafikförvaltningen arbetar
systematiskt och förebyggande för att
säkerställa trygga och säkra arbetsförhållanden för medarbetarna. Alla
medarbetare ska självklart behandlas
lika oavsett facklig tillhörighet eller inte.
Med de tre fackliga organisationerna
(Vision, Saco och Seko), som Trafikförvaltningen har slutit kollektivavtal med,
genomförs fyra samverkansmöten per
år. På dessa möten diskuteras verksamheten, ekonomin, arbetsmiljön och
personalfrågor. Vid rekrytering är kom-
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Hela personalarbetet bygger på strävan
efter att vara en attraktiv arbetsgivare.
Internt är jämställdhetsplanen samt
landstingets folkhälsopolicy viktiga
verktyg, och cheferna får fortlöpande
utbildning i frågor om likabehandling.
Medarbetarna får varje år ge sin syn på
verksamheten i en enkät som följs upp
med handlingsplaner. Vid kränkningar
ska medarbetaren i första hand gå till
sin chef, i andra hand till HR-sektionen
och i tredje hand erbjudas sekretessamtal
med företagshälsovården.
Aktiviteter
Intensivt kulturarbete …
För medarbetarna har de senaste åren
– med omorganisationen 2011 och ny
arbetsgivare 2013 – handlat mycket om
strukturfrågor. Mjukare frågor som kultur och värderingar har fått vänta. Under
våren 2013 lyftes däremot dessa delar
fram för att skapa en välfungerande och

Jämställdhet i ledarskapet

2013

2012

2011

2010

Antal i styrelse + suppleanter1

3+0

3+0

3+0

13 + 13

– varav antal kvinnor

2+0

1+0

1+0

5+6

Antal i företagsledningen2

7

10

8

13

– varav antal kvinnor

3

3

3

6

Antal chefer2

44

43

36

77

– varav antal kvinnor

22

22

16

37
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välmående organisation. Frågan som då
ställdes var: Vilken kultur behöver vi ha
för att nå våra mål? Det började med
att Trafikförvaltningens ledningsgrupp
tog fram en plattform för kulturarbetet.
Därefter har alla medarbetare varit
mycket involverade i öppna dialogmöten,
workshopar och arbetsmöten. Under en
medarbetardag i juni fick alla möjlighet
att påverka kulturarbetets inriktning
genom att utifrån 20 olika föreslagna
områden inom kulturen välja ut vilka
fem som skulle prioriteras för att nå
verksamhetens mål – de så kallade
”Big Five”.
Med utgångspunkt i dessa har varje
avdelning, sektion eller grupp sedan själv
fått jobba vidare med de fem områdena.
Därefter har Trafikförvaltningen inledningsvis jobbat extra mycket med ett av
de fem områdena: Resenären i fokus.
… och ny innebörd i värderingarna
Inom ramen för årets kulturarbete har
även verksamhetens värderingar SAFE
– som står för samverkan, ansvar, förtroende och engagemang – uppdaterats. För att skapa delaktighet i
arbetet med värderingarnas innebörd
har medarbetarna återigen involverats
på olika sätt. I oktober bjöd ledningsgruppen in medarbetarna till dialogmöten, där de hade möjlighet att diskutera innehållet i värderingarna med

1)

Avser AB SL styrelse.

2)

År 2013 avser hela Trafikförvaltningen, inklusive
SL. Från och med 2013 är alla medarbetare
anställda vid Trafikförvaltningen, som bedriver
fler verksamheter än enbart SL-trafiken.
År 2010–2012 avser AB SL.
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ledningen och även skriva förslag på en
vägg. Under chefskonferensen i november fortsatte arbetet med att, utifrån
inkomna förslag och material från tidigare,
forma förslag till en aktuell och relevant
innebörd av SAFE. Slutligen har medarbetarna fått ta ställning till vad varje värdering
ska stå för. I en workshop för hela verksamheten har medarbetarna enats om
vilken innebörd som ska gälla och därmed
vara deras vägledning i fortsättningen:
SAFE 2.0.
Utbildning inom jämställdhet
Samtliga chefer inom Trafikförvaltningen
har under året utbildats i jämställdhet
genom teori och praktik under två dagar.
Syftet med utbildningen har varit att tydliggöra frågorna, sätta dessa på agendan
samt bryta gamla vanor och tankesätt.
Det har också handlat om att inse
vikten av välmående arbetsgrupper med
bra balans för att i förlängningen kunna
skapa ett mer jämställt resande. Det
gäller nu att få in olika krav som styr
jämställdhet i riktlinjer, avtal och upphandlingar. Utbildningen ingår som en
del i arbetet med ledarskapsutveckling.
Storsatsning på hälsa
Trafikförvaltningen har under året gjort
en större satsning på medarbetarhälsa:
Hälsospåret 2013. Satsningen har bestått
av en samling aktiviteter exempelvis stegtävling, uppmuntrat deltagande i motionslopp såsom Kungsholmen runt och
inspirationsföreläsningar. Stegtävlingen,
Antal fackligt anslutna inom
Trafikförvaltningen 2013
Av Trafikförvaltningens medarbetare
är cirka 80 procent fackligt
organiserade.

där flera verksamheter inom landstinget
deltog, engagerade många medarbetare
inom Trafikförvaltningen. Totalt deltog 37
lag som i snitt gick 28,3 mil per deltagare.
Trafikförvaltningen fick bäst resultat inom
hela landstinget och hade även det bästa
laget. Tävlingen har skapat ökad sammanhållning bland medarbetarna och lyft
vikten av att motionera regelbundet.
Prisad attraktiv arbetsgivare
Under våren fick Trafikförvaltningen pris
av Nyckeltalsinstitutet för att vara den
organisationen, som gjort störst förbättring av attraktiv arbetsgivarindex (AVI).
Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex beskriver arbetsvillkoren i
organisationen ur medarbetarnas perspektiv, där utgångspunkten är att goda
arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet. Årets resultat är det bästa för
Trafikförvaltningen/SL hittills, som började delta i mätningarna 2008 för att
ha en extern jämförelse när det gäller
attraktiviteten som arbetsgivare.

28,3 mil

per deltagare var snittet för
Trafikförvaltningens lag i stegtävlingen som ingick i Hälsospåret 2013, en stor satsning
på medarbetarhälsa.

I en stark kultur
med tydligt resenärsfokus samverkar vi
bättre mot tydliga mål.
JOHAN NORDGREN,
kommunikationsstrateg
vid Trafikförvaltningen

FAKTA/Fem prioriterade områden i
kulturarbetet – ”Big Five”:
• Vi har resenären i fokus
• Vi har gemensamma mål och vet
vart vi är på väg
• Vi samverkar över alla gränser
• Vi har högt i tak och ett öppet klimat
• Vi har roligt tillsammans och det är
kul på jobbet.

Vision

198

Saco

212

Seko

2

Annan

51

Ej org

118

I dialogmöten ha
de medarbetarna
möjlighet att diskutera
innehållet i verksa
mhetens
värderingar med
ledningen. Många
medarbetare skrev oc
kså ned sina försl
ag på
en gemensam vä
gg.
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VAD
TYCKER
DU?
PRAKTIKFALL:

Tunnelbana till Nacka
SL-trafiken engagerar och är en viktig del i många människors
vardag. Det är ofta helt avgörande att det går att resa kollektivt.
I planeringen av en utbyggd tunnelbana till Nacka – en förstudie
påbörjades 2012 – var det därför helt centralt att allmänheten
kom till tals redan i ett tidigt skede.
Bättre underlag för beslut …
I infrastrukturprojekt är så kallade samråd
en del i den lagstadgade demokratiska
processen. De fyller en viktig funktion. Allmänhet och berörda ska kunna tycka till
om planerade utbyggnader. Omvänt får
projekten bättre beslutsunderlag genom
alla synpunkter och idéer.
… kräver nya mötesformer
”När, var och hur ska jag hinna tycka till
om tunnelbanan till Nacka? Lång dag
på jobbet, sen till dagis, handla mat,
laga middag, natta barnen, tvätta och
plocka undan …” För att underlätta
människors vardagspussel var projektets utgångspunkt tillgänglighet och
dialog. Det skulle bli enklare att engagera
sig och tycka till genom digitala enkäter
– i en så kallad tidig dialog – för att initialt
lyssna av: Vad tycker människor och vad
frågar de efter? Enkäterna följdes upp
med samrådsmöten, i Nacka, Stockholm
och Värmdö, med långa öppettider och
nära SL-trafiken. Tillgänglighet i flera
bemärkelser. Vid samrådsmötena redovisades bland annat allt som kommit in
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under den tidiga dialogen. Återkoppling
är en central del i dialogen.
Ytterligare samråd med allmänhet,
berörda och organisationer kommer
att hållas i den fortsatta planeringsprocessen av tunnelbaneutbyggnaden.
Så gick dialogen/samråden till:
• December 2012–januari 2013
» Tidig dialog i form av digital tillgänglighetsanpassad enkät nummer 1.
Webblänk och QR-kod till enkäten
annonserades i rikspress och lokalpress, i tunnelbanan och på sl.se.
» Fråga till allmänheten: Vilka
sträckningar och stationslägen
föredrar du?
» 3 500 svar kom in. Värdefulla idéer
togs med i det fortsatta förstudiearbetet.
• April 2013
» Fem samrådsmöten under olika
dagar klockan 15.00–21.00 i Nacka
stadshus (två stycken), Kvarnbergsskolan i Gustavsberg, Fryshuset i
Södra Hammarbyhamnen och

Münchenbryggeriet på Södermalm.
Informativ folder om förstudien och
samråden distribuerades till boende
och berörda längs tunnelbanesträckningarna.
» Mötena arrangerades i form av öppet
hus med en utställning baserad på
fem stationer: 1) Om förstudieprojektet, 2) Linjesträckningar och stationslägen, 3) Den tidiga dialogen, 4) Miljöfrågor och 5) Depå för tunnelbanetåg.
» Här mötte besökarna delprojektledare från Trafikförvaltningens förstudieprojekt och representanter
från Stockholms stad samt Nacka
och Värmdö kommun.
» Parallellt med de fysiska mötena
fanns också digital enkät nummer 2
tillgänglig via QR-kod, webblänk,
sl.se och sll.se.
» Frågor till allmänheten: Vad tycker
du om en förlängning av tunnelbanans Blå linje till Nacka? Vilka stationer tycker du ska finnas utmed den
nya tunnelbanesträckningen?

Hållbar utveckling

Responsen har varit fantastisk. Vi har
fått in närmare 5 000 synpunkter – allt
från digitala enkätsvar, e-post med kartor till
omfattande utredningar. Och allt har projektet
läst och bemött i samrådsredogörelsen.
CARINA KLING,
kommunikatör vid Trafikförvaltningen

Vilka stationer tycker du ska finnas utmed
den nya tunnelbanesträckningen?

Skulle du resa mer kollektivt om de
stationer du valt kommer att byggas? Finns det platser utmed någon
av de föreslagna sträckningarna där
det inte är lämpligt med en tunnelbana? I så fall vilka? Vilka miljöfrågor
ska miljökonsekvensutredningen
utreda och beskriva?
» Frågorna kunde även besvaras på
plats i de datorer som fanns uppställda vid samrådsmötena.
» För dem som ville lämna ytterligare
synpunkter fanns också möjlighet
att skicka in dessa per post eller
e-post.
» 1 500 enkätsvar och synpunkter
kom in, främst från allmänheten,
men också från myndigheter och
organisationer.
• Augusti 2013
» Rapporten ”Samråd om Tunnelbana
till Nacka, april 2013 – inkomna
synpunkter och Trafikförvaltningens
svar” var färdig och lades ut på
sll.se. Totalt 306 A4-sidor med text.
Ingår som en del av den samråds-

redogörelse som ska ingå i den
färdiga förstudien.
• Början av 2014
» Förstudie Tunnelbana till Nacka
beräknas vara klar.
Läs mer på: sll.se/tbananacka
FAKTA/Koncept i utveckling
I samband med förstudien av tunnelbaneutbyggnaden till Nacka, såg SL över planeringen av samrådsmöten för att skapa
en mer jämlik dialog. Formen ändrades så
att samråd nu skedde i form av ett öppet
hus. Det här underlättade exempelvis för
småbarnsföräldrar att delta då tiden var
mer flexibel. Öppet hus-formen innebar
framför allt att det fanns större möjlighet
till direkt dialog med representanter från
projektet. Utöver samrådsmöten i ny form,
infördes digitala enkäter som ett verktyg
för tidig dialog med allmänheten. Det gav
större respons än samråd brukar göra. SL
kommer därför att arbeta vidare med det
här konceptet.

Mötena arranger
ades i form av öp
pet hus
med en utställn
ing som bestod
av fem
stationer.
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PRINCIP 7–9

Miljö
Under året har SL anslutit sig till två större EU-projekt inom miljöområdet:
bullerprojektet Quiet Track och laddhybridprojektet Zeus. Att samarbeta, lära
och inspireras av varandra är avgörande för att lyckas möta miljöutmaningarna
inom kollektivtrafiken.
Styrdokument i urval
• Miljöutmaning 2016, Miljöpolitiskt
program för Stockholms läns landsting
2012–2016
• Miljöpolicy
• Miljömål och principer
• Miljöhandboken – Rutin för miljöstyrning i SL:s bygg- och anläggningsprojekt
• Policy avseende luftburet buller
från spårbunden trafik
• RiBuller – Riktlinje buller och
vibrationer
• Rutin för upphandling och inköp
Mål och resultat i urval
• År 2016 ska resandet med SL
(allmän kollektivtrafik) ha ökat
med minst behållen marknadsandel
jämfört med år 2011.
Resultat: 3,0 procent ökade resandet
under 2013. SL:s viktigaste bidrag till
en förbättrad miljö är att resandet
med den allmänna kollektivtrafiken
ökar. Antalet resenärer med SL en
vintervardag 2013 var 786 000, jämfört med 763 000 resenärer år 2012.
• År 2016 ska andelen förnybart bränsle
till transporter i landstingsfinansierad
verksamhet vara minst 75 procent.
Resultat: 75 procent av busstrafiken
drevs med förnybart bränsle och 100
procent av spårtrafiken år 2013.
År 2016 ska andelen förnybar energi
för uppvärmning, kylning och el till
lokaler där landstingsfinansierad verksamhet bedrivs vara minst 95 procent.

20

SL ÅRSBERÄTTELSE 2013

Resultat: 97 procent. Andelen värme
till SL:s lokaler av förnybart ursprung
har ökat med 1,7 procent år 2013
jämfört med år 2012.
• Landstingsfinansierad verksamhet ska
ställa relevanta och mätbara miljökrav
vid alla upphandlingar av varor och
tjänster, i såväl centrala som lokala
upphandlingar. Kraven i de miljömässigt mest prioriterade upphandlingarna ska följas upp och kontrolleras
under avtalets gång.
Resultat: SL har en upphandlingsrutin
där det framgår att miljökrav alltid
ska ställas i en upphandling. Miljöaspekterna identifieras i skedet före
upphandlingen, då mallarna för anskaffnings- och genomförandebeslut
ska användas. Mallarna innehåller sex
miljöaspekter och om någon av dessa
identifieras ska relevanta krav ställas
för den specifika upphandlingen. Läs
mer om uppföljning på sid 22.
• År 2016 ska utsläppen av partiklar
och andra luftföroreningar till miljön
från Stockholms kollektivtrafik ha
minskat med 10 procent jämfört
med år 2011.
Resultat: Relaterat till personkilometer har utsläppet av partiklar minskat
med 21 procent och utsläppet av
kväveoxider har minskat med 22 procent jämfört med 2011. Anledningen
till att utsläppen har minskat är att en
stor del av äldre dieseldrivna bussar
har ersatts av nya bussar.

Arbetssätt
SL arbetar efter ett ISO 14001-certifierat miljöledningssystem som säkrar ett
förebyggande, effektivt och systematiskt
arbete för att minska belastningen på
miljön. Utifrån Stockholms läns landstings
miljöpolitiska program – Miljöutmaning
2016 – ställs relevanta krav i upphandlingar för att styra mot måluppfyllelse.
För att säkerställa att målen i programmet nås är det mycket viktigt att miljökraven följs upp och att det finns en
dialog med leverantörer, ett arbete som
har utvecklats under året genom en
omfattande kartläggning av hur trafikentreprenörerna lever upp till avtalens
miljökrav. SL ska årligen rapportera till
landstinget om hur arbetet fortskrider.
Under 2013 har SL:s eget miljöarbete
granskats av tredje part vid två tillfällen:
Landstingsrevisorerna har granskat
styrningen mot målen i Miljöutmaning
2016 och en extern revisor har granskat
hur miljöledningssystemet lever upp till
kraven i ISO 14001-standarden.
För att säkerställa att alla medarbetare
förstår SL:s positiva och negativa miljöpåverkan samt får kunskap om hur
verksamheten arbetar med miljöfrågor
finns en obligatorisk miljöutbildning.
Utbildningen uppdateras regelbundet
utifrån de gällande miljömålen. SL delar
aktivt med sig av sina erfarenheter inom
främst förnybara drivmedel och samarbetar med andra aktörer för att utveckla
samt sprida mer miljöanpassad teknik
inom området.

Hållbar utveckling

SL jobbar proaktivt med trafik- och
fordonsupphandlingar för att skapa
en bra miljö för resenärer och boende.
MARTIN ALMGREN,
bullerspecialist vid Trafikförvaltningen

Aktiviteter
Ansökt om frivillig tillståndsprövning
I december 2013 skickade SL in en
ansökan till länsstyrelsen om frivillig tillståndsprövning av trafiken på Roslagsbanan – en viktig milstolpe för processen
som pågått sedan 2012. Det innebär att
en samlad bedömning av Roslagsbanans
miljöeffekter, såväl positiva som negativa,
ska göras och att SL därefter får fastställda villkor som reglerar verksamheten
utifrån miljöbalken. Behovet av att frivilligt
ansöka om tillstånd för verksamheten
har vuxit fram i takt med att enskilda
kommunala miljönämnder under senare
tid har förelagt SL att vidta åtgärder vid
ett antal fastigheter längs med Roslagsbanan i Danderyds och Täby kommun.
Genom tillståndsansökan fastställs höga
och tydliga miljökrav på verksamheten,
samtidigt som trafiken på Roslagsbanan
kan ske på ett sätt som gynnar resenärer,
närboende och intilliggande verksamheter.
Banbrytande riktlinje för buller
SL har under året lagt ned ett omfattade

arbete med att ta fram en handfast riktlinje för buller och vibrationer för att kvalitetssäkra verksamheten – ett arbete som
bedöms vara unikt vid en nationell utblick.
Till den interna grupp som tagit fram riktlinjen har även en extern referensgrupp
varit knuten med deltagare från exempelvis Trafikverket. SL har en komplex bullerbild då mycket av kollektivtrafiken bedrivs
mitt inne i stadskärnorna med mycket
folk och trafik, och där shoppinggallerior
ofta är integrerade med kollektivtrafikens
stationer.
Spårnära skärmar för tystare trafik
De spårnära bullerskyddsskärmarna
används alltmer utmed SL:s lokalbanor.
Fördelen med dessa är att de minskar
bullret effektivt, har en lägre kostnad än
konventionella skärmar och stör inte landskapsbilden. På en mindre del av Saltsjöbanans sträckning – mellan Saltsjö-Järla
station och Storängens station – har SL
testat skärmar och gjort bullermätningar
under året. Resultat väntas i början av
2014. Oavsett resultat från testet blir skärmarna kvar på platsen. Är testresultatet

Andel förnybar energi till SL:s verksamhet1)

2011

EU-projekt om tysta spår
I juni 2013 startade EU-projektet Quiet
Track som handlar om spårbuller. Där
deltar SL tillsammans med andra aktörer med koppling till tunnelbanan som
Strukton, MTR Stockholm och Tyréns.
Projektet pågår fram till 2016. Genom
att delta hoppas SL få kunskaper och
erfarenheter om tillståndsbaserat
underhåll, vilket på sikt kan leda till
förbättrat underhåll med lägre ljudnivåer och minskade underhållskostnader.
Pilotstudie om energieffektivisering
Föregående års energiutredningar visade
på stora möjligheter för SL att spara
energi. Under 2013 har SL därför jobbat
vidare med att testa konkreta åtgärder.
En pilotstudie har exempelvis påbörjats

Antal resenärer en vintervardag

2013
2012

positivt kommer skärmarna dessutom att
användas på andra sträckor längs Saltsjöbanan när den rustas upp som helhet. På
Roslagsbanan finns beslut om att tillämpa
tekniken med spårnära skärm och bygglov
har under 2013 beviljats för detta.

87 %
76 %
71 %

2013

786 000

2012
2011

763 000
739 000

Uppdaterade uppgifter jämfört med bokslut 2012. Uppgifter omfattar SL:s
kärnverksamhet – buss- och spårtrafik samt fastigheter.
1)
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Den bästa bulleråtgärden är ett tyst

fordon.

EU-projektet Baltic Biogas Bus avslutades
2013. I samband med det fick barn i
Estland teckna framtida miljöbussar.
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vid Kallhälls bussdepå. Där har ett tidsstyrt system för tillförd energi installerats på bussramper, som förser bussarna med el och värme då de inte är i
drift. Istället för att som vanligt ha elen
påkopplad i bussramperna hela tiden,
har den kopplats på endast några timmar innan bussarna ska köra ut i trafik
så att de är varma när busschauffören
och resenärerna kliver på. Rapporten
för denna studie, som finansierats med
energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten, beräknas vara klar första
kvartalet 2014.
Bättre uppföljning av miljökrav
Under 2013 har SL utvecklat och förbättrat uppföljningen av miljökrav – och
vissa tillgänglighetskrav – i trafikavtalen.
Arbetssättet omfattar en årlig cykel
som börjar med en webbaserad enkät
som följs upp via möten med respektive
trafikentreprenör. På det här sättet har
22 utav 23 olika trafikområden (trafikavtal), exklusive ersättningstrafik, följts
upp under året. Uppföljningen visar till
exempel att många trafikentreprenörer
frivilligt har antagit utmaningen att följa
tuffare kemikaliekrav än avtalat. Samtidigt finns det många områden som
behöver förbättras. Under året har även
inspektionerna och revisionerna hos trafikentreprenörerna blivit mer systematiska. Revisionerna planeras numera utifrån SMAK – en metodik som omfattar
säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet.
Alla planerade revisioner (13) för 2013

genomfördes. Utöver enkäten och revisioner har SL flera andra sätt att följa upp
kraven i avtal, exempelvis genom månatliga affärsmöten och fordonskontroller.
Hybridbussar i innerstan
SL har under året upphandlat busstrafik
i Stockholms innerstad och på Lidingö.
Nytt i den här upphandlingen är att SL
– förutom vanliga krav på förnybart drivmedel – även kräver att bussflottan ska
energieffektiviseras, i den här upphandlingen med fem procent fram till 2017.
Keolis som vann har därför beställt cirka
200 nya bussar, däribland hybridbussar,
som kommer att köras från trafikstarten i augusti 2014. Dessa hybridbussar
drivs vid låga hastigheter av återvunnen
energi från bussens bromsar. Det innebär
lägre förbrukning av drivmedel, mindre
utsläpp och lägre ljudnivåer.
Tryggare leveranser av biogas
SL har förhandlat fram nya avtal med
Fordonsgas Stockholm AB och Stockholms Gas under året för att säkra leveransen av biogas till de runt 280 gasbussarna i SL-trafiken fram till 2015. Avtalet
med Stockholms Gas innebär också att
biogasen, från och med 2013 och tio år
framöver, levereras i gasledningar till SL:s
biogasdepåer i stället för på lastbilsflak.
Den nya rörbundna distributionen innebär
en trygg och säker försörjning samtidigt
som tunga transporter med lastbil undviks genom Stockholm. SL kommer att
göra ytterligare upphandlingar av biogas
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Det är genom avtalskrav, dialog och
samarbete med våra entreprenörer
som vi kan förbättra vår miljöprestanda.
HELEN MAALINN,
miljöledningsstrateg vid Trafikförvaltningen

för att långsiktigt trygga försörjningen
från 2015 och framåt.

system för uppföljning. Det kommer
att underlätta arbetet, vilket blir allt
viktigare då många nya byggentreprenadavtal har tillkommit och det därmed blir
mer att följa upp. SL ska även i sina riktlinjer för miljö och energi, som håller på
att tas fram, välja ut ett antal produktgrupper som SL ska fokusera på framöver i sitt utfasningsarbete.

Strävan efter en giftfri miljö
Kemikalier blir en allt större fråga för
SL i strävan efter en giftfri miljö. Det
hänger ihop med att SL framför allt
bedriver många större byggprojekt.
Då handlar det om att ställa tuffa
kemikaliekrav vid upphandlingarna
för att undvika att farliga kemikalier
används. Verktyg som SL använder
vid bedömningen av byggvaror är
databasen Byggvarubedömningen och
Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier. Under 2013 har SL påbörjat ett
arbete med att förbättra uppföljningen
av ställda krav genom att ta fram ett

Kemikaliekrav vid fordonsupphandling
SL ställer självklart hårda kemikaliekrav
även på exempelvis fordonsproducenter.
Ett exempel på det är den upphandling
som SL gjorde under året av nya tunnelbanevagnar från fordonstillverkaren Bombardier. Där ställdes krav på att kretskorten i vagnarna skulle vara helt fria från
tungmetallen bly, vilket de normalt inte

Bussbränsleförbrukning volym (liter/Nm3), procent 2013

Etanol
RME (100 %)
Etanol
Biogas

40 %
31 %
40 %

31 %

12,7 %

Diesel
(5 % RME)
16 %
Naturgas
0,3 %
Biogas
Naturgas

Nätverk för miljösamordnare
För att skapa en kontaktyta och ett
diskussionsforum för miljösamordnare
i SL:s stora infrastrukturprojekt har SL
under 2013 tagit initiativ till ett miljönätverk med fyra möten per år. Mötena
bygger på öppna frågor från deltagarna.
Syftet med nätverket för miljösamordnare är att genom att byta erfarenheter och idéer bidra till ett gemensamt
arbetssätt för att minska miljöbelastningen från stora infrastrukturprojekt.
Nätverket har varit uppskattat och lockat
runt 20 personer per gång.

Koldioxidutsläpp från SL:s verksamhet 2013

Diesel (5 % RME) 16 %

RME (100 %)

är. Det innebär konkret att sammanlagt
26 kilo bly (i lödtenn) stegvis kommer att
fasas ut i de 90 beställda vagnarna.

12,7 %
0,3 %

Busstrafik

45 325

Spårtrafik11 ton

11 ton

Busstrafik

45 325 ton

Spårtrafik

Energianvändning 1 582 ton
fastigheter

Energianvändning 1 582
fastigheter
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Hållbar utveckling

PRINCIP 10

Antikorruption
Trafikförvaltningen vill inte bara förhindra att korruption förekommer i snäv bemärkelse, utan även bedriva en verksamhet som är helt fri från alla typer av korruption
och beteenden som kan skada allmänhetens förtroende för SL-trafiken.

Styrdokument i urval
• Riktlinjer för att förhindra mutor och
annan korruption, som under året
ersatts av Sveriges Kommuner och
Landstings vägledning ”Om mutor
och jäv”
• Projekthandboken (bland annat om
hur konsulter jobbar i projekt)
• Rutin för upphandling och inköp
Arbetssätt
Trafikförvaltningen arbetar förebyggande
och systematiskt för att förhindra alla
former av korruption kopplade till SL:s
verksamhet. Nolltolerans råder. Centrala verktyg i det här arbetet är interna
riktlinjer inom området, utbildning och
information till anställda, centraliserad
upphandlingsfunktion, löpande rådgivning
av Trafikförvaltningens jurister och internrevisorer samt en anmälningsfunktion för
eventuella överträdelser. Under 2013 har
ett par tips om eventuella överträdelser
kommit in till anmälningsfunktionen, alla
har utretts men ingen har lett till polisanmälan. Medarbetare som bryter mot
gällande regler och/eller riktlinjer kan
drabbas av arbetsrättsliga, straffrättsliga
och skadeståndsrättsliga konsekvenser.
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SL informerar också leverantörer om sina
riktlinjer. I samband med upphandlingar
finns även möjlighet att:
1. Utesluta leverantör om företrädaren
begått vissa brott.
2. Ställa krav på att leverantören har en
policy eller dylikt för att förhindra
korruption.
3. Avtala om hävning/uppsägningsmöjlighet på grund av korruption.
Aktiviteter
Granskade av Landstingsrevisorerna
Under våren tog SL:s styrelse och Trafiknämnden emot Landstingsrevisorernas
granskningsrapport om risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken med fokus
på investerings- och underhållsverksamheten. Där konstaterar revisorerna att
den interna kontrollen av SL:s verksamhet
behöver stärkas för att uppfylla kraven
på en tillräcklig och fungerande internkontroll beträffande oegentligheter. SL
har under året jobbat med att förbättra
arbetet på olika sätt, till exempel har en
projekthandbok tagits fram, en riskmanager har anställts och strukturen på
intranätet har setts över.

Nytt rättesnöre – SKL:s vägledning
I december tog Trafikförvaltningen
beslut om att byta ut nuvarande riktlinjer för att förhindra mutor och annan
korruption mot nya riktlinjer som inför
Sveriges Kommuner och Landstings
vägledning om mutor och jäv i organisationen. Det innebär inte någon större
skillnad i sak, men de nya har ett mer
lättillgängligt språk. SL avser också att
använda den webbutbildning som
Sveriges Kommuner och Landsting
håller på att ta fram som en del av uppföljningen av vägledningen. Avsikten är
att alla anställda ska genomföra webbutbildningen. Utbildningen inom området
till nyanställda kvarstår.
Leverantörer fick julbrev
Även inför julen 2013 fick merparten av
SL-leverantörerna återigen ett brev. Där
påminner förvaltningschefen om riktlinjerna för att förhindra mutor och annan
korruption samt tackar nej till extravaganta gåvor och inbjudningar till Trafikförvaltningens medarbetare.

Hållbar utveckling

Exempel på viktiga
intressenter och aktiviteter
Kunder/resenärer
Kundundersökningar, sl.se, sll.se, facebook, twitter, SL:s kundtjänst, trygghetstelefon med 020-nummer, tillgänglighetsnummer, reklamkampanjer, events,
samråd vid utbyggnad av kollektivtrafiken (läs mer på sid 18–19), regelbundna samrådsmöten med intresseorganisationer för funktionshinderfrågor
respektive pensionärsorganisationer
(läs mer på sid 12).
Exempel 2013: 45 samverkansmöten
(cirka 200 timmar) genomfördes med
arbetsgrupper från intresseorganisationerna ovan.
Medarbetare
Medarbetarmöten med vd och förvaltningschef, kulturarbete (läs mer på sid
16–17), avdelnings- och sektionsmöten,
utvecklingssamtal, internutbildningar och
information på intranät.
Exempel 2013: 92 procent av medarbetarna deltog i medarbetarundersökningen Motiverad Medarbetar Index
(MMI).
Stockholms läns landsting
Nätverk inom landstinget för olika sakområden (till exempel regionplanering,
varumärke, jämställdhet, kemikalier,
energi och buller), Trafiknämnden,
Landstingsrevisorernas temarevisioner.
Entreprenörer/leverantörer
Regelbundna träffar med trafikentreprenörer, leverantörsdagar, dialoger i
samband med uppföljning av ställda
upphandlingskrav, revisioner (läs mer
på sid 22), nätverk för miljösamordnare
i infrastrukturprojekt (läs mer på sid
23), samarbete kring utvecklingsprojekt
inom exempelvis ny teknik och miljö.
Exempel 2013: 23 leverantörsenkäter

för uppföljning av miljö- och tillgänglighetsarbetet inom SL:s olika trafikområden
skickades ut och 13 leverantörsrevisioner
genomfördes.
Massmedier
Intervjuer och nyhetsinslag i press,
radio, tv och på internet, samarbete
med tidningen Metro.
Exempel 2013: SL publicerar varje
måndag och fredag en artikel till resenärer och andra intressenter i tidningen
Metro.
Kommuner
Mycket av det som ingår i SL:s verksamhet sker i en kommun, därför pågår
samtal och samarbeten kring samhällsplanering, tillgänglighet, buller med
mera. Exempel på specifika samarbeten
är Stockholms ungdomsfestival We
Are Sthlm (läs mer på sid 14–15) och
Framkomlighet i Stockholm. Exempel
på löpande kontaktforum är 1–2 planeringsmöten och uppföljningsmöten som
hålls med respektive kommun varje år.
Dessutom 1–2 sektorsmöten för kommuner inom en sektor (nordost, centrala,
nordväst, syd och ost) som hålls varje år.
Utöver dessa hålls flertal projektspecifika
samråd med kommunerna.
Organisationer
Länets pensionärsorganisationer och
intresseorganisationer för funktionshinderfrågor, samarbete med Lugna Gatan,
Stockholms Stadsmission och Rädda
Barnen (läs mer på sid 14) och andra
frivilliga nätverk, referensgruppsmöten
med Diskrimineringsombudsmannen.
Skolor/universitet
Samarbete med KTH och Chalmers
kring forskning och utveckling inom

olika områden exempelvis spårbuller,
SL:s skolinformatörer träffar barn i
grundskolan (läs mer på sid 14).
Exempel 2013: 1 535 timmar var skolinformatörerna ute i skolorna och informerade.
Näringsliv
Dialoger med berörda företag om samhällsplanering, föredrag vid seminarier
och konferenser om SL:s hållbarhetsarbete (till exempel om biogas), samarbete med Jernhusen och Samtrafiken
kring tillgänglighet och ledsagning (läs
mer på sid 13).
Politiker/myndigheter
Trafiknämnden, besök av utländska delegationer kring exempelvis biogas- och
trygghetsarbetet, besök av riksdagens
trafikutskott för att få information om
tillgänglighetsarbetet, samarbete kring
trygghet med Polismyndigheten i Stockholms län, extern referensgrupp med
exempelvis Västra Götalandsregionen för
att ta fram SL:s bullerriktlinje, föreläsning
i Sydafrika om lokaltrafik och på regional
miljödag om buller och partiklar.
Partnerskap/nätverk
Deltar i EU-projekten Quiet Track om
spårbuller (läs mer på sid 21), delägare i
X2 Kollektivtrafik AB (”Fördubblingsbolaget”), medlem i K2 (Kunskap och
kompetens för attraktiv kollektivtrafik),
Best (ett nordiskt samarbete kring
kollektivtrafik), Nätverket för transporter
och miljön, Näringslivets Miljöchefer,
Biogas Öst, Svensk Kollektivtrafik,
Byggvarubedömningen, Trafik i Mälardalen, Reklamombudsmannen, FN:s Global
Compact.
Exempel 2013: Gick med som deltagare i
nya treåriga EU-projektet Quiet Track.
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Årsredovisning

Förvaltningsberättelse
AB Storstockholms Lokaltrafik med organisationsnummer 556013-0683

Styrelsen och verkställande direktören för AB Storstockholms
Lokaltrafik avger härmed redovisning för bolagets och koncernens verksamhet räkenskapsåret 2013-01-01–2013-12-31.

Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss
och för personer med funktionsnedsättning samt för landstingets trafikplanering och för att ta fram förslag till trafikförsörjningsprogram.

1. Ägarförhållanden
SL-koncernens moderbolag, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL),
ägs av Stockholms läns landsting (SLL). Koncernen omfattade
vid slutet av år 2013 moderbolaget, två rörelsedrivande och fyra
vilande dotterbolag.
AB Storstockholms
Lokaltrafik
SL Infrateknik AB
100 %

SL HR-Service AB
(vilande) 100 %

AB SL Finans
100 %

Fastighets AB
Viggestaberg (vilande)
100 %
SL Kundtjänst AB
(vilande), 100 %
Tågia AB (vilande)
100 %

I SL Infrateknik AB återfinns fordon som ägs av SL-koncernen.
AB SL Finans svarar för finansiering av fordon.
Vilande bolag: Tågia AB, SL HR-Service AB, Fastighets AB
Viggestaberg och SL Kundtjänst AB. Tågia AB:s överlåtelse av
skolverksamheten bedriven inom Industritekniska gymnasiet
slutfördes i februari 2013 i och med att Skolinspektionen godkände köparen som ny huvudman. Bolaget bedriver i dagsläget
ingen aktiv verksamhet.
SL Lidingö Trafik AB har under 2013 likviderats.
SL är dessutom delägare i AB Transitio (5,0 procent) vars verksamhet omfattar förvärv och finansiering av fordon på uppdrag
av delägarna samt i Samtrafiken i Sverige AB (2,12 procent) vars
verksamhet avser samverkan för att förbättra för kollektivtrafikresenärer och verka för ökad kollektivtrafik i Sverige. Vidare är
SL deltagare i det nordiska resekortssamarbetet Resekortet i
Sverige AB (13,33 procent). SL har under 2013 anskaffat en
ägarandel i X2 Kollektivtrafik AB (2,0 procent) vars verksamhet
ska verka för kollektivtrafikens utveckling.

2. Styrning
Stockholms läns landsting äger AB Storstockholms Lokaltrafik
och det är landstingsfullmäktige som utser ledamöterna i SL:s
bolagsstyrelse och ledamöterna i landstingets Trafiknämnd.
Arbetstagarrepresentanterna utträdde ur styrelsen i samband
med årsstämman i maj 2013.
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Trafiknämnden har vidare det övergripande ansvaret för att
planera och upphandla trafiktjänster samt följa upp verksamheten.
SL ansvarar för att äga och förvalta tillgångar och avtal avseende kollektivtrafiken på land. SL har uppdragit åt Trafiknämnden att, på SL:s uppdrag, handha sådan förvaltning.

3. Verksamhet
SL förvaltar den lokala och regionala kollektivtrafiken på land
som landstinget ansvarar för. I detta uppdrag ingår att överta
sådana avtal och egendom som Trafiknämnden överlåtit till
bolaget, förvalta anläggningar, fordon och övrig egendom som
upphandlats av bolaget eller av landstinget för kollektivtrafiken
liksom avtal om allmän trafik som upphandlats och/eller tecknats av bolaget eller av landstinget och överlåtits till bolaget
för förvaltning.
SL ansvarar för drift och underhåll, investeringar samt utveckling och marknadsföring av den allmänna kollektivtrafiken på
spår och väg. Den särskilda kollektivtrafiken avseende färdtjänstresor och sjukresor är överförd till Trafikförvaltningen.
SL:s organisation
Bolagets personal har från och med 2013 gått över till Trafikförvaltningen. Trafikförvaltningen bemannar SL:s organisation.
Verksamhetsplanering och målstyrning
I september 2012 tog landstingsfullmäktige beslut om ett nytt
regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län. Det
innefattar en övergripande beskrivning av behovet av regional
kollektivtrafik, en generell beskrivning av standard för trafik,
en övergripande beskrivning av regioner, stråk och stomtrafik
samt åtgärder för attraktivitet, miljö och tillgänglighet.
Landstingets mål samt de övergripande målen och visionen för
kollektivtrafiken, som fastställs i trafikförsörjningsprogrammet,
kommer att utgöra vision och övergripande mål i Trafikförvaltningens strategiska karta. Förvaltningschefen preciserar och
beslutar, inom ramen för fullmäktiges och Trafiknämndens
beslut, inriktningen för verksamheten genom utvecklingsmål,
verksamhetsidé samt värderingar för Trafikförvaltningen i
strategisk karta.
Målen i strategisk karta speglar:
• kraven på yttre effektivitet – övergripande mål för trafikens
totala attraktionskraft, värdeskapande och effektivitet
• kraven på inre effektivitet – utvecklingsmål som pekar ut de
prioriterade områden inom vilka Trafikförvaltningen ska stärka
sin förmåga att leverera en attraktiv kollektivtrafik

ÅR Förvaltningsberättelse

VISION

ÖVERGRIPANDE
MÅL

En attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem
bidrar till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion.

Attraktiva resor

Kompetent
strateg

UTVECKLINGSMÅL

Tillgänglig och
sammanhållen region

Affärsmässig
beställare

Kompetent
projektgenomförare

Effektiva resor
med låg miljö- och
hälsopåverkan

Effektiv
styrning

Attraktiv
arbetsgivare

VERKSAMHETSIDÉ

”Trafikförvaltningen ska utifrån ägarens
krav och intressenters förväntningar, föreslå och
genomföra regionala kollektivtrafiklösningar
som underlättar arbetspendling och förenklar
vardagen för alla i Stockholmsregionen.”

VÄRDERINGAR

Samverkan – Ansvar – Förtroende – Engagemang

Strategisk karta är beslutad av Trafiknämnden. Måltal för de
övergripande målen och utvecklingsmålen fastställs och beslutas
inom ramen för framtagandet av verksamhetsplan och budget
som sker årligen.
Resandet i länet
Stockholms län har den högsta marknadsandelen av kollektivtrafik i Sverige.
En vanlig vintervardag 2013 reser över 780 000 personer med
SL, en ökning från 750 000 året innan. Fördelat per trafikslag
har tunnelbanan flest antal påstigande med 43 (43) procent,
oförändrat från föregående år. Buss har 40 procent, en minskning med 1 procentenhet, pendeltåg 11 procent, en ökning
med 1 procentenhet och lokalbanor oförändrat 6 procent.
Resandet, mätt som antalet påstigande en vanlig vintervardag,
ökade under år 2013 med 2,9 procent. Föregående år var
ökningen 3,3 procent. Antalet påstigande resenärer 2013 var
2 783 000 jämfört med 2 703 000 året innan. Antalet resenärer vintervardagar uppgick under 2013 till 786 000 jämfört
med 763 000 året innan.
Antalet personkilometer har ökat under 2013 och uppgick till
5 464 miljoner kilometer jämfört med 5 241 året innan. Detta
motsvarar en ökning 2013 på 4,3 procent och 3,3 procent
2012. Ökningen gäller samtliga trafikslag.
Den totala trafikproduktionen mätt i sittplatskilometer ökade
med 9,4 (3,6) procent till 18 276 (16 699) miljoner kilometer.
Utbudsökningar har skett för busstrafiken i Norrort, men framför allt genom pendeltågstrafiken till Uppsala.
Kunden i centrum
SL mäter upplevd kvalitet månadsvis ombord på ett urval fordon i
SL-trafiken. Den genomsnittliga andelen nöjda resenärer har ökat
från 73 procent 2012 till 74 procent 2013.

Resegarantin är en viktig service om det uppstår störningar i
SL-trafiken. Garantin gäller för all SL-trafik i Stockholms län och
för pendeltågen över länsgränserna till Bålsta respektive Gnesta.
Ersättning kan erhållas för taxiresor eller resor med bil. Antalet
ersättningar 2013 var 34 924 (33 663) stycken. Utbetald ersättning uppgick till 12,2 (9,8) miljoner kronor.
Reskassan har under 2013 helt ersatt den tidigare förköpsremsan. Ej utnyttjade förköpsremsor har kunnat inlösas fram till
31 december 2013. Ett test med saldoläsare för reskassan i
spärrmiljö har påbörjats under året för att utvärdera om det
underlättar för resenärerna. Kommunikationen till resenärer och
personal i trafiken har under året utvecklats och intensifierats.
I september 2013 infördes engångskorten som ett enkelt alternativ för sällanresenärer.
Under året har andelen felhanteringar och kundsynpunkter
minskat stadigt.

4. Miljö
SL är certifierat enligt ISO 14001:2004 och är sedan år 2009
anslutet till Global Compact.
Global Compact är ett FN-initiativ för företag som vill ta ansvar
för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling baserad på
tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö
och att motverka korruption.
SL bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
avseende mellanlagring av farligt avfall på bandepån Slakthuset.
Anmälan är gjord. Dessutom finns en anmälan till länsstyrelsen
om egna transporter av mindre mängder farligt avfall.
Övriga tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter bedrivs
av SL:s entreprenörer där de har tillstånds- eller anmälningsplikt.
Under 2013 har SL fortsatt det miljömålsarbete som landstingsfullmäktige har beslutat om. Arbetet går under namnet Miljöutmaning 2016 och gäller åren 2012–2016. Miljöutmaningen
omfattar 16 delmål inom områdena klimateffektivitet, resurseffektivitet och hälsofrämjande miljöarbete. För att göra det
tydligt vilka uppgifter som återstår för Trafikförvaltningen har
det arbetats fram behovsanalyser inom områdena miljö och
energi. Behovsanalyserna utgör underlag för motsvarande utvecklingsplaner.
Antalet bussar som drivs med förnybara drivmedel inom SLtrafiken ökar. Vid årets slut drevs 731 (650) etanolbussar,
280 (267) biogasbussar och 749 (408) bussar med ren rapsmetylester (RME). Andelen bussar som drevs med förnybara
drivmedel uppgick till drygt 80 (63) procent.

5. Säkerhet, trygghet, tillgänglighet och information
Säkerhet och trygghet
Bolaget arbetar systematiskt och långsiktigt för att öka säker-
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heten och tryggheten för resenärer, trafikoperatörer och andra
som kommer i kontakt med SL-trafiken. Samverkan med kommuner, polis, räddningstjänst och frivilligorganisationer sker
kontinuerligt.

valtningen låtit en oberoende expertutredning granska säkerhetsrutinerna inom förvaltningen. Ett antal förbättringsförslag
har framkommit, av vilka vissa är genomförda redan under 2013
och andra kommer att genomföras under kommande år.

Resan med SL-trafiken ska upplevas som trygg och säker för
både resenärer och de som arbetar i trafiken. SL samarbetar
med utbildade ordningsvakter och trygghetsvärdar som är fördelade mellan de olika trafikslagen. Dessa så kallade trygghetsresurser finns till för att öka tryggheten och hjälpa såväl resenärer som personal. Särskilda trygghetsrum finns nu vid 27 tunnelbanestationer och sju pendeltågstationer. Rummet används av
SL-trafikens ordningsvakter för att kunna ta åt sidan personer
som ska omhändertas av polis i avvaktan på att polisen kommer
till platsen. Femton av rummen har hittills fått ska trygghetskameror för att öka tryggheten både för den som har omhändertagits och för vaktbolagens personal. För övriga rum ligger ansökan om tillstånd för kameraövervakning för närvarande. hos
länsstyrelsen för beslut.

Myndighetstillstånd och tillsyn
Från och med den 1 januari 2013 har Trafikförvaltningen för SL:s
räkning förnyat samtliga tillstånd från Transportstyrelsen rörande
spårtrafiken vid spårväg, tunnelbana och järnväg. Under november månad har Transportstyrelsen också genomfört en så kallad
tillståndsrevision mot Trafikförvaltningen.

Trygghetskameror med inspelningsfunktion finns på alla tunnelbanestationer, på 39 pendeltågstationer, i alla bussar och i
tunnelbanans, pendeltågens och spårvägstrafikens nya vagnar.
Trafikentreprenörerna har ansvaret för utrustningen ombord på
fordonen och SL sköter, via underhållsentreprenörer, de trygghetskameror som finns på stationerna.

Under årens lopp har SL gjort stora insatser för att förbättra tillgängligheten i trafiken, främst när det gäller buss, pendeltåg och
tunnelbana. Arbetet med tillgängligheten sker på olika plan: förbättring av information och kommunikation, utbildning och fortlöpande utveckling av den fysiska miljön.

Införandet av alkolås i SL-trafikens bussar blev fullt genomfört
i oktober 2012. Alla spårfordon som nyanskaffas förses också
med alkolås.
SL tecknade under 2012 ett avtal med Hjärt-Lungfonden om
hjärtstartare för allmänheten. Dessa är under 2013 utplacerade
på 22 större tunnelbane- och pendeltågstationer.
Under 2012 inledde SL tillsammans med tunnelbaneoperatören
MTR ett samarbete med SPES – en nationell intresseorganisation
för att minska antalet självmord i samhället och för stöd till självmordsdrabbade familjer. Samarbetet har lett till att det nu finns
speciella checklistor och rutiner för personalen som arbetar i tunnelbanans spärrar, på trafikledningscentralerna och i SL-trafikens
Trygghetscentral, så att alla nyckelpersoner vet hur man ska agera och samverka om man befarar att någon planerar att ta sitt liv.
Bedömningen är att ett antal självmordshändelser har kunnat
förhindras i tunnelbanan och i pendeltågtrafiken under 2013 tack
vare de nya rutinerna och personalens agerande.
Under året installerades på prov ett så kallat spårbeträdandelarm vid Medborgarplatsens tunnelbanestation, som larmar
trafikledningen om någon skulle hamna på spårområdet. Provet
är under utvärdering. Som ett led i moderniseringen och
automatiseringen av Röda linjen planeras även prov med så kalllade plattformsdörrar under 2014.

Tillgänglighet och trafikinformation
I november 2010 antog SL:s styrelse en långsiktig tillgänglighetsplan (2011–2021) för ökad tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning. Det långsiktiga målet för tillgänglighetsarbetet
är att ”SL:s allmänna kollektivtrafik ska upplevas som det mest
attraktiva resealternativet för resenärer med funktionsnedsättning”.

Andelen låginstegsbussar har under 2013 ökat från 95 procent
till drygt 99 procent.
Spårjusteringar för att minimera avstånd i höjd- och sidled har
genomförts på totalt 97 av 100 tunnelbanestationer. Samtliga
tunnelbanestationer är försedda med hiss.
Under 2013 har investeringarna i tillgänglighetsanpassningar
fortsatt. Investeringarna avser i huvudsak åtgärder i stationer
ifråga om plattformshöjd, hissar, rulltrappor och taktila ledstråk
samt enkelt avhjälpta hinder på pendeltågsstationer som armstöd, kontrastmarkeringar, belysning, ledstänger m.m. Prioriterade sittplatser i pendeltåg och i Roslagsbanans ombyggda
vagnar har fått en tydlig gul markering på stolsryggarna.
I oktober 2013 togs de nya tvärbanevagnarna i bruk på sträckan
Alvik–Solna C. Vagnarna har tagits fram i samarbete med intresseorganisationerna för funktionsnedsatta.
På busshållplatser har digitala skyltar satts upp under 2013,
vilket kommer att leda till mer tillförlitlig trafikinformation.

6. Personal
Huvuddelen av medarbetarna har 2013-01-01 flyttat över till
Trafikförvaltningen. När skolverksamheten i Tågia AB såldes innebar det även personalövergång.

7. Risker och riskhantering
Med anledning av den allvarliga olyckan på Saltsjöbanan i januari
2013, när ett tåg kolliderade med ett bostadshus, har Trafikför-
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Riskbedömning
Ett omfattande arbete bedrivs för att inventera och prioritera
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väsentliga risker i förhållande till SL:s möjligheter att uppnå fastställda mål för verksamheten. Riskerna hänförs till åtta definierade
riskområden, bland annat omvärldsrisker, verksamhetsrisker och
risker avseende finansiell rapportering.

samheter är att minska konsekvenserna av en allvarlig störning
och kris, men också att minska riskerna för att en sådan händelse
ska inträffa. Detta kräver både en fungerande krisorganisation
och ett lärande från inträffade händelser.

Riskhantering av de prioriterade riskerna ingår i den strategiska
och operativa styrningen av verksamheten, som ett naturligt led
i den löpande planeringen, uppföljningen och kontrollen.

I syfte att utveckla krishanteringen genomfördes en översyn
och uppdatering av hela krisberedskapsplanen under 2013.
SL:s krisledning har övats två gånger under året. Årliga övningar
ingår också som en del i den löpande krisledningsplaneringen.

Risker och beslutade åtgärder för att hantera dessa redovisas i en
internkontrollplan. Denna följs upp och revideras årligen i enlighet
med SLL:s direktiv.
Försäkringsbara risker
SL har sedvanliga försäkringsprogram avseende egendoms- och
ansvarsrisker för koncernen.
Finansiella risker
Den övergripande målsättningen för den finansiella verksamheten är att SL inom de ramar som anges i SLL:s finanspolicy ska
sträva efter att erhålla god avkastning på medelsförvaltningen
och ådra sig så låga kostnader som möjligt för upplåning och
skuldförvaltning samtidigt som de finansiella riskerna hanteras
i enlighet med SLL:s finanspolicy.
Genom samordning av finansverksamheten inom SLL-koncernen
bär AB SLL Internfinans huvudansvaret för hantering av de
finansiella risker som uppkommer inom SLL-koncernen. De risker
som återstår för SL är framför allt ränterisk i form av förändrad
marknadsränta samt administrativa risker.
SL hanterar de ränterisker och administrativa risker som uppkommer inom finansieringsverksamheten genom ett aktivt
agerande, god kompetensförsörjning samt dokumenterade
rutiner och processer.
Utvecklingen på finansmarknaden har inneburit krav på ett
aktivt löpande arbete i samråd med SLL för att bevaka och
säkerställa att villkoren i ingångna finansiella avtal uppfylls.
Se vidare not 11 och 23.
Krisberedskap
För att ha hög beredskap vid katastrofer och kriser finns en krisorganisation med utsedd krisledning inom SL.
För att säkerställa hanteringen i händelse av en allvarlig störning
eller kris finns också funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB)
inom Trafikförvaltningen. TiB-funktionen finns tillgänglig dygnet
runt och har ett långtgående mandat att hantera uppkomna
händelser under tid då ordinarie ledningspersoner inte är tillgängliga. Om ett allvarligt läge övergår i krisläge inträder den
särskilda krisledningsorganisationen, som leds av TiB tills ordinarie krisledning är på plats.
Målet för krishanteringen inom SL med dess underordnade verk-

Regional samverkan i vardag och kris för länsinvånarnas bästa
SL medverkar i och driver tillsammans med ett stort antal
regionala aktörer utvecklingsprogrammet ”Program för samverkan – Stockholmsregionen” med målet att utveckla samverkansprocesserna i regionen i både vardag och kris.
Arbetet har under året bland annat resulterat i en gemensam
samverkansmodell, som ligger till grund för hur regionens aktörer
på kvalitetssäkrade sätt samverkar såväl innan, under som efter
allvarliga störningar och kriser. I modellen ingår även deltagande
i stående samverkansforum, bland annat veckovisa avstämningsmöten som länsstyrelsen leder, där de regionala myndigheternas
olika TIB-funktioner, bland annat polisen, räddningstjänsten,
sjukvården, SL, Trafikverket och Stockholms stad medverkar.
Om en allvarlig händelse inträffar eller hotar att inträffa kan
berörda TiB via SOS Alarm på kort tid dela information och
samverka genom telefonkonferenser och vid behov även sammankallas. Detta i syfte att gemensamt erhålla en samlad bild
av händelsen, analysera det samlade behovet och på så sätt
minimera konsekvenserna av händelsen genom koordinerade
åtgärder och informationsinsatser.

8. Ekonomi
Verksamhetens utveckling
2013

2012

2011

2010

2009

Biljettintäkter

6 448

6 505

5 870

5 370

5 217

Verksamhetsbidrag
SLL

6 795

6 402

6 296

6 099

5 945

(Mkr)

Aktiverat arbete för
egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa
Köpt trafik
Övriga kostnader
Finansnetto
Årets resultat
Balansomslutning
Skattefinansieringsgrad

0

93

94

119

89

3 082

2 937

2 689

2 536

2 597

16 325 15 937 14 949 14 124 13 848
–10 949 –10 518 –10 092 –9 637 –8 561
–4 750 –4 633 –4 421 –4 496 –4 525
–647

–731

–592

–411

–348

–21

55

–156

–420

414

44 896 41 045 39 093 35 782 32 769
47,7 %

45,8 %

49,1 %

51,2 %

48,6 %

Skattefinansieringsgraden visar den andel av kostnaderna för
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SL:s verksamhet som täcks av bidrag från SLL.

Rörelseresultatet uppgick till 626 (786) miljoner kronor.

Baserat på SLL:s samlade skatteintäkter innebär detta att av
varje beskattad 100-lapp går 1,43 (1,41) kronor till SL. Sedan
början av 1990-talet har skattefinansieringsgraden sänkts från
cirka 70 procent till dagens nivå genom ökade intäkter.

Koncernens finansnetto uppgick till –647 (–731) miljoner
kronor. Minskningen förklaras av lägre marknadsräntor, vilket
påverkar räntekostnaderna positivt för såväl leasingkostnader
som upptagna lån med rörlig ränta. Den lägre räntenivån påverkar däremot ränteintäkterna på banktillgodohavanden och
swapkostnader negativt. Förtida avslut av leasingarrangemang
påverkar finansnettot negativt Sätt. SL Finans har i december
2013 avslutat leasingarrangemang avseende 111 tunnelbanevagnar av typen C20 samt 22 tvärbanevagnar av typen A32.

Koncernens resultat
SL-koncernens intäkter uppgick till 16 325 (15 937) miljoner
kronor, en ökning med 2,4 (6,6) procent. Biljettintäkterna
svarade för 6 448 (6 505) miljoner kronor, en minskning med
57 (635) miljoner kronor motsvarande –0,9 (10,8) procent.
Minskningen av biljettintäkter beror främst av en förändrad
redovisningsprincip när förköpsremsan ersattes av reskassan.
Intäkterna för reskassan bokförs först vid resandet jämfört
med tidigare, vid köpet av förköpsremsan. Biljettförsäljningen
har dock ökat, men att ladda reskassan har redovisats på
balansräkningen. Ändrade vanor hos resenärerna, bland annat
till följd av införandet av nytt system för sms-biljetter och införandet av reskassa, har dessutom medfört en överströmning
till biljetter med lägre pris, vilket medför ett intäktsbortfall.

Årets resultat uppgick till –21 (55) miljoner kronor.
Verksamhetens produktionskostnad per trafikslag
2013

2012

Tunnelbana

–3 443

–3 400

Pendeltåg

–2 126

–1 864

Lokalbana

–878

–899

–5 704

–5 675

–989

–859

–13 140

–12 697

(Mkr)

Buss
Trafikslagsgemensamt

Verksamhetsbidraget från SLL uppgick till 6 795 (6 402) miljoner kronor, en ökning med 393 miljoner kronor jämfört med
2012, motsvarande 6,1 (1,7) procent.
Övriga rörelseintäkter såsom reklamintäkter, hyresintäkter med
mera uppgick till 3 082 (2 937) miljoner kronor.
De totala rörelseintäkterna för moderbolaget uppgick till
15 156 (14 593) miljoner kronor.
Koncernens rörelsekostnader uppgick till –15 699 (–15 151)
miljoner kronor.
Kostnaderna för köpt trafik uppgick till –10 949 (–10 518)
miljoner kronor, en ökning med 4,1 (4,2) procent. Kostnadsökningen beror framför allt på nya avtal, trafikförändringar
samt prisutveckling. Exempel på kostnadsökningar 2013 är
helårsdrift av Uppsalapendeln som startade i december 2012,
tvärbanans nya Solnagren samt nya linjer och linjesträckningar
i busstrafiken. Exempel på minskade kostnader är effekter av
nya trafikavtal med ny avtalskonstruktion och oförutsedda
uppstartsproblem med viten som följd. Av de totala rörelsekostnaderna svarar köpt trafik för cirka 70 procent. Nivån är
i stort sett oförändrad mellan åren.
Totalt uppgick årets personalkostnader till –13 (–452) miljoner
kronor. Huvuddelen av personalen övergick från AB SL till
Trafikförvaltningen 2013-01-01.
Avskrivningar och nedskrivningar ingår i koncernens rörelsekostnader med –1 972 (–1 890) miljoner kronor. Ökningen
beror på att koncernen har delaktiverat ett antal stora investeringar bland annat X60-vagnar, PT Trafikverkets åtgärder,
tågradioprojekt, utbyte av belysning i tunnlar och Täby tvätthall.
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Produktionskostnad

Sammanställningen avser moderbolaget AB SL. Med produktionskostnad
avses kostnadsslagen Köpt trafik, Drift och underhåll samt Övriga kostnader.

Kostnaderna för trafikproduktionen har under 2013 ökat med
443 miljoner kronor eller 3,5 procent. Av produktionskostnaden
avser 26 (27) procent tunnelbana, 16 (15) procent pendeltåg,
7 (7) procent lokalbanor, 43 (44) procent bussar samt 8 (7) procent trafikslagsgemensamt.
Investeringar
Investeringar uppgick till 5 301 miljoner kronor, en förändring
jämfört med föregående år om 1 014 miljoner kronor. Investeringarna avser nyinvesteringar, investeringar till följd av myndighetsbeslut samt ombyggnad av befintliga anläggningstillgångar
liksom investeringar i fordon och tekniska system.
Investeringarna i SL-trafiken framgår av följande tabell:
(Mkr)

2013

2012

2011

2010

2009

Tunnelbana

1 835

1 035

1 455

790

890

Pendeltåg

1 032

1 221

172

671

492

Lokalbana

1 666

1 407

1 307

1 900

1 101

Buss

581

428

1 251

886

521

Gemensamt/övrigt

187

196

254

415

858

Summa investeringar 5 301

4 287

4 439

4 662

3 862

Förändring

–3,4 %

–4,8 %

20,7 %

9,3 %

23,7 %

Större investeringsprojekt 2013
Program Röda linjens kapacitetsförstärkning
Programmet omfattar anskaffning och införande av ett nytt signalsystem för den Röda linjen, nya tunnelbanefordon C30 samt byggnation av en ny depå i Norsborg. Därutöver ingår ombyggnation av
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depåerna i Hammarby och Nyboda för introduktionen av de nya
tunnelbanefordonen samt upprustning av stationerna Hallunda
och Norsborg och införande av helautomatisk drift. Målet med
programmet är i enlighet med Trafikplan 2020 att möjliggöra en
kapacitetsökning på Röda linjen från dagens 24 avgångar i timmen
i vardera riktningen till 30 avgångar, vilket innebär en ökning med
25 procent i rusningstrafik. Samtliga projekt som ingår i programmet förväntas vara tagna i drift då de sista fordonen levereras
2021.
Program Tvärbana Norr, Solnagrenen
Programmet omfattar ny dubbelspårsanläggning från Alvik till
Solna station, ny depå i Ulvsunda, anpassning av befintlig Tvärbana till den utökade trafiken, ny uppställningshall för nya fordon
i Brommadepån samt 15 nya spårfordon. Genomförandet pågår
och beräknad tidpunkt för färdigställande är augusti 2014 med
etappvis trafikstart till Solna centrum från oktober 2013. Första
fordonet levererades i början på maj 2013.
Program Pendeltåg
Programmet omfattar projekt inom området för trafikutveckling. SL har ett antal pågående fordonsleveranser, planerade
nyanskaffningar och pågående depåprojekt. Totalt hanterar
programmet nyanskaffning av 129 fordon varav 83 fordon har
levererats och går i trafik. Resterande 46 fordon som ska levereras kommer att trafikera Citybanan och ersätta de gamla
fordonen X10 som i dag trafikerar pendeltågsnätet. Första fordonet levereras i januari 2016 och samtliga fordon förväntas
vara levererade 2017 för att möta den utökade trafiken då
Citybanan tas i drift.

Programmet påbörjade byggnationen under 2013 och planerad
trafikstart för hela Spårväg City är 2018. De första sju fordonen levereras under 2014 och möter Lidingöbanans driftstart
vid årsskiftet 2014/2015.
Program Roslagsbanans utbyggnad
Programmet omfattar dubbelspårsutbyggnad inklusive säkerhetsåtgärder, nya depåer samt 22 nya fordon i syfte att erbjuda
möjligheter till jämn 10-minuterstrafik. Utöver detta innefattar
programmet även upprustning av befintliga fordon, tillgänglighetsanpassning av stationer, renovering och stambyte på fastigheten RB 30 samt bullerskyddsåtgärder på de sträckor som inte
byggs ut till dubbelspår. Anläggningarna tas i drift löpande fram
till 2018, med start av jämn 15-minuterstrafik i mitten av 2015.
De första fordonen levereras under 2016.
10002 Program Bussdepåer
Programmet omfattar nyinvesteringar i Charlottendal, Ekerö och
Gubbängen. I programmet ingår även en ny depå i Fredriksdal
och en planerad depå i Tomteboda som ersättning till depån i
Hornsberg. Dessa depåer byggs som ersättning till befintliga
innerstadsdepåer vilka som en del av medlingsavtalet med Stockholm Stad skall exploateras för kontor och bostäder. Målet med
programmet är att skapa nya moderna bussdepåer som tillskapar
ytterligare depåkapacitet för bussar och därigenom möjliggör
utökning av kapaciteten för busstrafiken.
Finansieringen av SL:s investeringar
(Mkr)
Statsbidrag
Finansiell leasing

I programmet ingår även upphandling av trafik till Uppsala via
Arlanda, ombyggnad av brodepån och genomförande av upphandling av hyresavtal för Depå Nord. Vidare omfattar programmet även projekt som drivs av Trafikverket och där SL är
medfinansiär och kravställare. Dessa projekt är Solna station
norra uppgången mot Friends Arena, ny station i Vega samt
åtgärder på stationerna längs Mälarbanan för att möta utbyggnaden till 4-spår. Programmet syftar till att samordna projekten samtidigt som SL blir en tydlig kravställare med en tydlig
kontaktyta.
Program Spårväg City
Programmets syfte är att möjliggöra trafikering mellan Gåshaga brygga och Sergels torg via den planerade stadsdelen
Norra Djurgårdsstaden samt att tillgänglighetsanpassa befintlig
spårvägslinje. Programmet omfattar nya spår från Djurgårdsbron till Ropsten, upprustning och partiell dubbelspårsutbyggnad av Lidingöbanan, ny depå för spårvagn på Lidingö, anskaffning av 24 nya fordon samt upphandling av ny trafik på färdigställda och driftsatta delsträckor. Programmet omfattar även
åtgärder på befintlig Spårväg City som innebär upprättande av
systemhandlingar för ny gemensam plattform, som både spårvagn och buss kan angöra, under gällande tillgänglighetsnormer. Parallellt fortsätter samråd med Stockholms stad
gällande förlängningen av sträckningen västerut.

Lån SLL
Egna medel
Summa finansiering

2013

2012

2011

2010

2009

280

389

305

259

140

3

–

576

230

210

4 500

2 000

3 500

3 500

2 000

518

1 898

58

673

1 512

5 301

4 287

4 439

4 662

3 862

Under 2013 har SL erhållit 280 (389) miljoner kronor i statliga
investeringsbidrag. Investeringsbidrag har betalats ut av Trafikverket avseende Lidingöbanans upprustning, utbyggnaden av
Tvärbana norr mot Solna, anslutningsspår med mera mellan
Södertäljedepån och Södertälje hamn, investering i vänthall
i Täby C, investeringar i infartsparkeringar samt för investeringar på Roslagsbanan.
Andelen bussar som finansieras av SL genom finansiell leasing
har minskat något under året. Vid årsskiftet var 736 (788)
bussar av totalt 2 211 (2 114) bussar i trafik finansierade via
SL. Detta motsvarar cirka 33 (37) procent av SL-trafikens bussflotta. Bussarna hyrs ut till trafikentreprenörerna på marknadsmässiga villkor.
SL:s spårfordon finansieras huvudsakligen genom finansiell
leasing.
Totalt uppgår antalet spårfordon i SL-trafiken till 819 (841)
stycken, varav tunnelbanevagnar svarar för 62 (61) procent
eller 505 (513) stycken.
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Likviditet och räntebärande skulder
Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 546 (544)
miljoner kronor. Av de likvida medlen är 484 (417) miljoner
kronor tillgodohavande på koncernkontot. Disponibel likviditet
inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 1 546
(1 544) miljoner kronor.
Räntebärande låneskulder uppgick per den sista december
2013 till 18 042 (13 636) miljoner kronor, en ökning med
32 (16) procent.
Leasingfinansiering av fordon uppgick per den sista december
2013 till 10 783 (11 554) miljoner kronor.

9. Andra händelser
Personalövergång
Den 1 januari 2013 gick SL:s personal samt administrativa tillgångar kopplade till personalen över till Trafikförvaltningen.
Trafik förvaltningen hyr i sin tur ut personal till SL för att administrera trafikverksamheten.
Reskassan har ersatt förköpsremsan
Under hösten 2013 har reskassan, som infördes föregående år,
helt ersatt förköpsremsan. Reskassan laddas med pengar som
dras från kortet vid varje restillfälle. Intäkterna för reskassan
redovisas i samband med att resan har genomförts jämfört med
förköpsremsan, då intäkten redovisades i sambandet med försäljningen. För 2013 ledde detta till minskade intäkter om
180 miljoner kronor, vilka har redovisats i balansräkningen.
En minskning av biljettintäkter har även skett till följd av överströmning från sms-biljetter till andra billigare alternativ.
Byte av trafikentreprenör
I början av räkenskapsåret har trafikområde Norrort bytt trafikentreprenör inom trafikslag buss. Ny trafikentreprenör är Arriva
som under året även tog över Roslagsbanan. Ersättningen till
trafikentreprenören utgår från antal påstigande resenärer
(verifierade betalande påstigande).
Byte av underhållsentreprenör
I januari 2013 trädde underhållsavtal för fast infrastruktur i
kraft. Avtalen innebär att entreprenören har ett helhetsansvar
för säkerhet och driftsäkerhet samt bevarande av anläggningen
– det vill säga bana, el- och signalsystem i AB SL:s infrastruktur.
Byte av entreprenör för biljettkontroll
ISS Facility ansvarar för biljettkontrollen från och med 2013.
Nytt trafikavtal
Under 2013 har en upphandling avseende busstrafik i Stockholms innerstad och på Lidingö genomförts (E22). Busstrafiken
kommer att starta 2014 och att skötas av Keolis.
Förtida avslut av leasingarrangemang
SL Finans har i december 2013 avslutat leasingarrangemang
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avseende 111 tunnelbanevagnar av typen C20 samt 22 tvärbanevagnar av typen A32. Leasingarrangemangen var i form av
lease/leaseback-avtal med amerikanska leasegivare som innehöll optioner att avslutas åren 2028 och 2029 till fastställda
lösenvärden.
Vid avslut av de berörda amerikanska delarna av respektive
leasingarrangemang betalades ett belopp som kompensation
(termineringsavgift). Den samlade kostnaden för det förtida avslutet av leasingarrangemangen uppgick till cirka 78 miljoner
kronor med beaktande av valutasäkring, vilket gett en resultatmässig effekt år 2013. På sikt innebär dock det förtida avslutet
en vinst i form av lägre genomsnittliga finansiella kostnader på
cirka 18 miljoner kronor årligen under kommande 15 år samt
reducerade kostnader i och med att bankgarantier och andra
säkerhetslösningar inte kommer behövas. Landstingsfullmäktige
har beslutat att kostnaden för avslutet ska täckas med ett bidrag
från SLL. Bidraget har redovisats till ett belopp uppgående till
86 miljoner kronor.
Tvister
Arrivas övertagande av busstrafiken i Norrort var störningsfyllt.
Förhandlingar om viten efter störningarna pågår och är i slutfas.
Såväl kundnöjdhet som punktlighet påverkades vid trafikövertagandet.
Enligt beslut i skiljedom har en engångssumma utbetalats till
MTR för hjälpkraft och värme för tiden fram till april 2012.
Bolaget har överklagat Skatteverkets föreläggande om skattetillägg avseende hur aktieägartillskott har redovisats i deklarationen.

10. Fortsatt utveckling
Stockholms län har för närvarande en befolkningsökning som
ligger omkring 35 000–40 000 invånare per år. Belastningen
på vägar och spår är hög redan i dagsläget. För att kollektivtrafikandelen på sikt ska kunna öka, krävs att kollektivtrafiken
kan utvecklas i åtminstone samma takt som befolkningsutvecklingen och att hela transportsystemet planeras för att kollektivtrafikandelen på sikt ska kunna öka.
Kollektivtrafiken står inför betydande investeringar i spårvägar,
fordon, trygghetsskapande åtgärder, miljö- och tillgänglighetsanpassningar. Under 2014 inleds arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram, i syfte att möta även de långsiktiga utvecklingsbehoven i länet.
Resandet ska öka även på kort sikt. Därmed måste även den
dagliga driften fortsatt utvecklas mot ökad effektivitet och kundnytta. Arbetet med resenärsfokusering ska fortsätta. I dialog
med trafikentreprenörerna fortsätter arbetet med intäktssäkring. Till sommaren inleds en ny avtalsperiod i Stockholms innerstad som på sikt förväntas leda till förändringar i trafikutbudet,
utifrån resenärernas identifierade behov.

ÅR Förvaltningsberättelse

11. Styrelsearbete
Styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik har under 2013
bestått av tre ledamöter samt två arbetstagarrepresentanter
till och med 21 maj 2013. Landstingsfullmäktige utser ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och finansiella ställning med mera hänvisas till efterföljande resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar.

13. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen har under året haft tio styrelsemöten.
Arbetet följer av styrelsen fastställd arbetsordning, vilken även
reglerar styrelsens och verkställande direktörens åtaganden
samt arbetsfördelningen dem emellan.

12. Resultatdisposition
Enligt upprättad balansräkning uppgår fritt eget kapital i moderbolaget till 2 020 280 756 kronor. Avsättning till bundna reserver behöver ej göras.
Till årsstämmans förfogande står följande resultatmedel:
Balanserad vinst

2 660 746 686 kronor

Årets resultat

–640 465 930 kronor

Pendeltågsdepån i Älvsjö förvärvades av Jernhusen via ett aktiebolag i januari 2014. Förvärvspriset var 494 miljoner kronor och
tillträdesdagen den 23 januari 2014.
Om landstingsfullmäktige fattar beslut i februari kommer en
ny förvaltning inom Stockholms läns landsting att inrättas den
1 mars 2014, Förvaltning Utbyggnad Tunnelbanan (FUT). Uppdraget är att genomföra utbyggnaden av tunnelbanan enligt
överenskommelse i 2013 års Stockholmsförhandling. Utbyggnaden avser förläggning av tunnelbanan till Nacka och Gullmarsplan/Söderort respektive Arenastaden samt Järfälla/Barkarby.
SL kommer att samarbeta med den nya förvaltningen.

2 020 280 756 kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras så att i ny räkning balanseras 2 020 280 756 kronor.

Stockholm 2014-02-18
Erika Ullberg

Christer G Wennerholm
Styrelsens ordförande

Stella Fare

Anders Lindström
Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning har avlämnats 2014-03-20
Ernst & Young AB
Magnus Fredmer
Auktoriserad revisor
Lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende 2013 års granskning är avgiven 2014-03-20
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Resultaträkning
KONCERNEN
(Mkr)

MODERBOLAGET

Not

2013

2012

2013

2012

1

13 243

12 907

13 243

12 907

0

93

0

93

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2

3 082

2 937

1 913

1 593

Summa rörelsens intäkter

3

16 325

15 937

15 156

14 593

Rörelsens kostnader
Entreprenadkostnader, trafik

–10 949

–10 518

–10 969

–10 544

4

–13

–452

–12

–446

5, 9, 10, 11

–1 972

–1 890

–1 234

–1 192

12

–

–9

–

–

Övriga rörelsekostnader

8

–2 765

–2 282

–2 963

–2 433

Summa rörelsens kostnader

3

–15 699

–15 151

–15 178

–14 615

626

786

–22

–22

–

–

–175

–

Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Andel i intresseföretags resultat

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader o liknande kostnader
Summa resultat från finansiella poster
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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12
6

660

24

27

26

7, 11

–1 307

–755

–470

–479

–647

–731

–618

–453

–21

55

–640

–475

0

0

0

0

–21

55

–640

–475

Balansräkning
KONCERNEN
Not

MODERBOLAGET

2013-12-31

2012-12-31

Nyttjanderätter och tomträtter

14

Pågående nyanläggningar

10

(Mkr)

2013-12-31

2012-12-31

17

14

17

5

10

5

24

22

24

22

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

9

10, 11

Byggnader och mark

7 984

8 059

7 984

8 059

Spåranläggningar

10 449

8 075

10 449

8 075

Rullande materiel

12 029

11 494

388

369

1 992

1 926

1 992

1 926

Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar och förskott
Finansiella anläggningstillgångar

9 496

9 124

8 215

7 624

41 950

38 678

29 028

26 053

12

Aktier och andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Övriga långfristiga fordringar

–

–

1

175

711

239

251

239

169

58

133

19

880

297

385

433

42 854

38 997

29 437

26 508

13

126

412

228

424

23

413

600

394

591

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos SLL
Fordringar hos koncernföretag

87

87

87

87

3

–

–

2 598

1 107

466

259

432

252

21

404

146

392

141

1 370

1 092

3 903

2 178

546

544

521

474

2 042

2 048

4 652

3 076

44 896

41 045

34 089

29 584

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

14, 23
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ÅR Balansräkning

KONCERNEN
2012-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Aktiekapital

4 000

4 000

4 000

4 000

Bundna reserver/reservfond

1 973

1 982

14

14

5 973

5 982

4 014

4 014

Balanserad vinst eller förlust

975

911

2 660

2 708

Årets resultat

–21

55

–640

–475

954

966

2 020

2 233

6 927

6 948

6 034

6 247

–

5

–

–

16

–

–

1 923

1 923

17, 18

862

984

861

984

Långfristiga lån från SLL

19, 23

17 949

13 042

17 949

13 042

Långfristiga upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

19, 20

5 651

5 541

4 723

4 433

Övriga långfristiga skulder

11, 19

10 083

10 795

1

2

33 683

29 378

22 673

17 477

138

594

138

594

199

15

199

15

23

1 151

1 249

1 077

1 130

3

–

–

87

192
22

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

MODERBOLAGET

2013-12-31

(Mkr)

15

Eget kapital

Summa eget kapital
Minoritetsintresse
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till SLL

23

Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

–

22

–

763

809

1

27

1 173

1 041

1 096

973

3 424

3 730

2 598

2 953

44 896

41 045

34 089

29 584

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
KONCERNEN
(Mkr)

Not

MODERBOLAGET

2013

2012

2013

2012

626

786

–22

–22

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

1 972

1 890

1 234

1 192

Avsättningar

5

–94

–155

–94

–108

Rearesultat försäljning/utrangering

111

–109

137

–112

–207

–210

–177

–180

Resultatförda näringsbidrag
Övrigt

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital

–114

69

–81

50

2 294

2 271

997

820

9

21

13

12

–568

–631

–475

–407

1 735

1 661

535

425

286

–213

196

–225

–348

23

–1 664

–272

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–)/minskning (+) av varulager/förrådsmaterial
Ökning (–)/minskning (+) av fordringar
Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

195

–27

202

–330

1 868

1 444

–731

–402

–5 413

–4 287

–4 524

–3 259

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella och materiella
anläggningstillgångar

25

Försäljning av dotter- och intresseföretag

–

6

–

6

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

7

235

86

235

Erhållna förskott avseende fastigheter
Kassaflöde från investeringsverksamheten

222

300

222

300

–5 184

–3 746

–4 216

–2 718

2 000

Finansieringsverksamheten
Investeringslån SLL

5 000

2 000

5 000

Amortering av leasingskuld

–774

–610

–

–

Amortering av lån samt övriga skulder

–594

–94

–594

–94

280

389

280

389

–

–

234

333

Erhållet näringsbidrag
Erhållet koncernbidrag
Erhållet aktieägartillskott
Terminering US-lease
Förändring av övriga långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

14, 25

Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

14, 25

74

156

74

156

–687

–

–

–

–

3

–

–

3 299

1 844

4 994

2 784

–17

–458

47

–336

544

1 032

474

810

19

–30

–

–

546

544

521

474
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpas vid upprättande av årsredovisning för koncernen och moderbolaget AB Storstockholms
Lokaltrafik överensstämmer med årsredovisningslagen (ÅRL)
och Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar för
större bolag. FAR:s rekommendationer tillämpas ifråga om pensionsskuld och pensionskostnader (FAR 4). Redovisningsrådets
rekommendationer tillämpas i följande fall: RR 1:00 Koncernredovisning, RR 2:02 Varulager, RR 4 Redovisning av extraordinära intäkter och kostnader samt upplysningar för jämförelseändamål, RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip, RR 6:99 Leasingavtal, RR 7 Redovisning av kassaflöden,
RR 8 Redovisning av effekter av ändrade valutakurser, RR 11
Intäkter, RR 12 Materiella anläggningstillgångar, RR 13 Intresseföretag, RR 15 Immateriella anläggningstillgångar, RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar, RR 21
Lånekostnader – med ett undantag enligt nedan, RR 23 Upplysningar om närstående samt RR 27 Finansiella instrument:
Upplysningar och klassificering. URA 1 Reala nollkupongsobligationer tillämpas vid redovisning av nollkupongsobligationer.
Belopp anges i miljoner kronor (Mkr) om inget annat anges.

Koncernredovisning
Koncernens redovisning omfattar AB Storstockholms Lokaltrafik
(moderbolaget) och de bolag där moderbolaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande vid årets slut. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med förvärvsmetoden.
Det innebär att eget kapital i koncernen omfattar eget kapital
i moderbolaget och den del av eget kapital i dotterbolagen som
tillkommit efter förvärv eller bildandet av dotterbolaget. I konsekvens med att koncernens bolag inom en överskådlig framtid
inte kommer att betala inkomstskatt redovisas de enskilda bolagens obeskattade reserver till sin helhet bland koncernens bundna
reserver (Se skatter).
Internförsäljning, internvinster och övriga mellanhavanden inom
koncernen har eliminerats i koncernredovisningen.

Minoritetsintresse
Minoritetsintresse är den del av dotterbolagets resultat och nettotillgångar som inte direkt eller indirekt ägs av moderbolaget.

rade underskottsavdrag som kan nyttjas i enlighet med gällande
skatteutjämningssystem. Med koncernbidrag utjämnas de
skattemässiga resultaten inom koncernen.

Rörelseintäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhålles
eller kommer att erhållas.
Inkomster från försäljning av biljetter i form av periodbiljetter
redovisas linjärt över periodens löptid. Sålda ännu ej utnyttjade
biljetter redovisas som en förutbetald intäkt i balansräkningen.
Biljetter sålda i form av kuponger tas upp som intäkt vid försäljningstillfället. Reskassan en ”elektronisk plånbok” lanserades
2012. Intäkter från reskassan redovisas i takt med att resor
genomförs. Skulden till resenären klassificeras som Förskott
från kunder.
Verksamhetsbidraget från SLL utgör ersättning för prestationer
beräknade enligt av SLL bestämd budget. Bidragets storlek föranleds av ändrad verksamhet eller kostnadsnivå för denna.

Aktiverat arbete för egen räkning
I posten aktiverat arbete för egen räkning redovisas utgifter för
det arbete som under räkenskapsåret lagts ned på egna tillgångar
och har balanserats som anläggningstillgångar. Timpriset baseras
på direkta och indirekta kostnader för tillverkning av tillgången.
Till följd av att personalen i SL 2013 har flyttat till SLL redovisas
inte aktiverat arbete för egen räkning från 2013.

Näringsbidrag
Intäktsredovisning av bidrag sker på ett sådant sätt att intäkten
redovisas i samma period som den kostnad stödet avser att täcka.
Avser bidraget att täcka kostnader under flera år fördelas det
över de år det avser. Avser bidraget att täcka redan gjorda förluster ska det intäktsredovisas i sin helhet.
Erhållna näringsbidrag som är knutna till en anläggningstillgång
redovisas som långfristig, respektive kortfristig förutbetald
intäkt i balansräkningen och som intäkt i resultaträkningen
fördelat på ett systematiskt och rimligt sätt över tillgångens
nyttjandeperiod.

Avsättningar
Intresseföretag
Företag där koncernens röstinnehav uppgår till minst 20 procent
och högst 50 procent, eller där koncernen på annat sätt har ett
betydande inflytande betecknas som intresseföretag. Innehav i
intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Är koncernens andel av ett intresseföretags förlust lika stor eller större än
innehavet redovisas innehavet till noll. Vinster uppkomna senare
redovisas först när tidigare ej redovisade förluster har täckts.

Avsättningar görs för förpliktelser som är ovissa med avseende
på belopp eller den tidpunkt då de kommer att regleras. Avsättning i balansräkningen redovisas när det föreligger ett åtagande
som följd av en inträffad händelse, det är troligt att ett utflöde
av resurser som utgör ekonomiska fördelar kommer att krävas
för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Immateriella anläggningstillgångar
Skatter
SL redovisar aktuell och uppskjuten skatt i den mån det förekommer. För närvarande redovisas inga skatter för moderbolaget och dess helägda dotterbolag. Moderbolaget har ackumule-
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Immateriella anläggningstillgångar redovisas i balansräkningen
när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som
kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla företaget och tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

ÅR Tilläggsupplysningar

De immateriella tillgångarna värderas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över nyttjandeperioden.
Periodens avskrivningar redovisas som kostnad.
Avskrivningar baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod enligt följande:
Nyttjanderätter
Tomträtter

5 år
50 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar tas vid förvärvet upp till anskaffningsvärde. Efter anskaffningstidpunkten redovisas de materiella
anläggningstillgångarna till anskaffningsvärdet med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Det
avskrivningsbara beloppet periodiseras linjärt över tillgångens
nyttjandeperiod i syfte att återspegla hur tillgångens värde
successivt förbrukas. Periodens avskrivningar redovisas som
kostnad.
Avskrivningar baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod enligt följande:
Byggnader, markanläggningar och
förbättringar på annans fastighet
Spåranläggningar
Rullande materiel:
Bilar
Bussar
Spårbundna fordon
Inventarier

17–50 år
20–50 år
5 år
12 år
30 år
3–17 år

Varulager
I posten Varulager ingår varulager och pågående arbete för
annans räkning.
Förrådsmateriel och varulager har värderats till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet tillämpas genomsnittsmetoden.
Avseende inkurans görs en individuell bedömning.
Pågående arbeten för annans räkning omfattar uppdrag på
löpande räkning där ersättning utgår för de utgifter som omfattas av avtalet. Uppdragsutgifter omfattar utgifter som har
direkt samband med det enskilda uppdraget.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas då de tas in i redovisningen första gången till den kurs som gäller på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder som är uttryckta i utländska valutor redovisas i balansräkningen omräknat till den
kurs som gäller på balansdagen. Då transaktionsdagskursen
eller den kurs som är framräknad i tidigare finansiella rapporter
skiljer sig från balansdagskursen uppstår en valutakursdifferens,
som redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser på

fordringar redovisas bland ränteintäkter och liknande intäkter,
samtidigt som valutakursdifferenser på skulder redovisas bland
räntekostnader och liknande kostnader.

Icke monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta
Icke monetära tillgångar och skulder som är uttryckta i utländska
valutor redovisas till anskaffningsdagens kurs. Löpande värdeförändringar värderas till periodens genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser för icke monetära finansiella tillgångar och skulder
redovisas i samband med att vinst eller förlust realiseras.

Lånekostnader
SL:s lånekostnader är räntekostnader för lån till investeringar i
anläggningstillgångar. Till SL:s lånekostnader räknas också räntedelen i finansiella leasar.
SL:s lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken de
hänför sig, med undantag för pendeltågen X60 där ränta ingår i
anskaffningsvärdet.

Leasing
Koncernen
SL som leasetagare
Finansiella leasingavtal, som i allt väsentligt överför alla sådana
risker och fördelar avseende den förhyrda tillgången som förknippas med ägandet, redovisas i koncernen som tillgång i
balansräkningen från och med det att avtalet ingås. Tillgången
värderas vid leasingperiodens början till det leasade objektets
verkliga värde eller om lägre, till nuvärdet av minimileaseavgifterna för leasingperioden. Betalningen av leasingavgifterna uppdelas i finansiella kostnader (ränta) och minskning av den finansiella skulden (amortering) på ett sådant sätt att en konstant
räntesats på den redovisade skulden uppnås. De finansiella
kostnaderna belastar resultatet.
Det avskrivningsbara beloppet för en leasad tillgång fördelas
över varje redovisningsperiod under den förväntade nyttjandeperioden enligt samma principer som gäller för andra tillgångar
av samma slag.
Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och fördelar som
förknippas med ägandet faller på uthyraren klassificeras som
operationella leasingavtal. Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal redovisas som kostnader i resultaträkningen
och fördelas linjärt över leasingperioden.
SL som leasegivare
Tillgångar för vilka operationella leasingavtal ingåtts fördelas i
balansräkningen på respektive tillgångsslag. De leasingintäkter
som uppstår periodiseras och intäktsredovisas linjärt under leasingavtalets löptid, medan de kostnader som uppkommer, inklusive avskrivningar, redovisas i resultaträkningen då de uppstår.
Avskrivningsreglerna följer de regler som gäller för respektive
tillgångsslag.
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De direkta utgifter som uppstår då ett operationellt leasingavtal ingås, ingår i det anskaffade värdet på den leasade tillgången och kostnadsförs över leasingperioden.
Moderbolaget
Finansiella leasingavtal redovisas hos moderbolaget enligt de
regler som gäller för operationella leasingavtal.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen utvisar in- och utbetalningar under perioden
hänförliga till den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, vilket innebär att kassaflödet
från den löpande verksamheten beräknas genom att nettoresultatet justeras för:
• poster i resultaträkningen som inte medför in- och
utbetalningar,
• periodens förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder
samt
• poster som ingår i kassaflödet för investerings- eller
finansieringsverksamheten.

Finansiella instrument
Värdering
Instrument som redovisas i balansräkningen omfattar likvida
medel, kundfordringar, obligationer, leverantörsskulder och
derivat såsom optioner, terminskontrakt samt ränteswapar. Vid
anskaffningstillfället, då SL blir part i finansiella avtalsmässiga
villkor, redovisas det i balansräkningen till anskaffningsvärdet
motsvarande verkligt värde. Efterföljande värdering sker antingen
till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde på sätt som
beskrivs nedan.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller SL förlorar kontrollen
över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.
Kontraktuella betalningsåtaganden (EPUA)
Syfte med indirekt innehav av obligationer, så kallade EPUA
(Equity Payment Undertaking Agreements) är att innehavet ska
innehas stadigvarande i verksamheten. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och inlösenvärdet periodiseras som ränta över
åtagandets löptid. Fördelningen görs så att räntebeloppet i
procent av åtagandets bokförda värde blir konstant över tiden.
Kundfordringar och lånefordringar
Kundfordringar och lånefordringar redovisas till det belopp som
förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts
individuellt. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas bland
rörelsens kostnader.
Likvida medel
Likvida medel består av tillgodohavande på bank samt tillgodohavanden på SLL:s koncernkonto. Likvida medel redovisas till
nominellt belopp.
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Derivatinstrument
Derivatinstrument utgörs av terminskontrakt, optioner och swapar,
som utnyttjas för att minska effekten av valutakursförändringar
och effekten av ändrade räntenivåer. Derivatinstrumenten värderas till anskaffningsvärde.
Skulder
Samtliga skulder redovisas till nominellt belopp av återstående
betalningsåtagande. Långfristiga skulder har en förväntad löptid
längre än ett år, medan kortfristiga skulder har en löptid kortare
än ett år.

Ansvarsförbindelser
Upplysning om ansvarsförbindelse lämnas när:
a) det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade
händelser vars förekomst kommer att bekräftas endast av
att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt
ligger inom företagets kontroll inträffar eller uteblir, eller
b) ett åtagande som härrör från inträffade händelser, men som
inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det
inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas
för att reglera åtagandet, eller åtagandets storlek inte kan
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Ställda panter
Som ställda panter redovisas sådana säkerheter, som ställts för
egna skulder eller förpliktelser och som motsvaras av en skuldeller avsättningspost i balansräkningen.

Koncernuppgifter
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL),
organisationsnummer 556013-0683,
ägs av SLL, organisationsnummer 232100-0016.
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Noter och kommentarer
NOT 1

Nettoomsättning

Transaktioner 2013 mellan moderbolaget och dotterbolagen
KONCERNEN

2013

MODERBOLAGET

2012

2013

Dotterbolag

2012

Försäljning
till

Köp
från

Fordringar Skulder
hos
till

Biljettintäkter

6 448

6 505

6 448

6 505

AB SL Finans

18

20

399

23

Verksamhetsbidrag SLL

6 795

6 402

6 795

6 402

SL Kundtjänst AB

–

–

–

6

13 243

12 907

13 243

12 907

SL Infrateknik AB

186

2

2 146

2

SL HR-Service AB

–

–

1

–

Tågia AB

0

–

52

56

204

22

2 598

87

Summa

NOT 2

Summa

Övriga rörelseintäkter
KONCERNEN

Ersättning övrig linjetrafik
Fordonsuthyrning
Hyresintäkter

MODERBOLAGET

2013

2012

2013

2012

169

39

169

39

1 365

1 344

37

21

597

692

601

701

Näringsbidrag m m

312

241

282

211

Reklamintäkter

233

249

233

249
125

Realisationsresultat försäljning
anläggningstillgångar
Övrigt
Summa

NOT 3

–

125

–

406

247

591

247

3 082

2 937

1 913

1 593

Moderbolagets försäljning till andra företag inom koncernen utgjorde 1,2 (0,1)
procent av rörelseintäkterna. Motsvarande köp från övriga koncernbolag
utgjorde 0,1 (0,2) procent av moderbolagets rörelsekostnader.
SLL
AB Storstockholms Lokaltrafik är ett av SLL helägt dotterbolag. Av SL-koncernens totala inköp och försäljning avser 4,1 (0,2) procent av inköpen och
0,0 (0,3) procent av försäljningen andra företag och enheter inom SLL.
Från 2013-01-01 när personalen i AB Storstockholms Lokaltrafik övergick
till SLL (Trafikförvaltningen) köper SL-koncernen konsulttjänster från SLL.
Övrigt
För information om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare
se presentation av SL:s styrelse och företagsledning samt i not 4.

NOT 4

Transaktioner med närstående koncernföretag

Personal

Huvuddelen av medarbetarna har 2013-01-01 flyttat över till Trafikförvaltningen
(SLL). Se vidare i förvaltningsberättelsen och not 18.

Vid köp och försäljning av tjänster och produkter mellan koncernföretag
tillämpas självkostnadsprincipen. Moderbolaget fakturerar dotterbolagen
för administrativa kostnader.

Personalkostnader

AB SL Finans bedriver leasing- och uthyrningsverksamhet med fordon för
spår- och vägbunden trafik inom SL:s verksamhetsområde.

KONCERNEN

SL HR-Service AB, SL Lidingö Trafik AB, Fastighets AB Viggestaberg och
SL Kundtjänst AB har inte bedrivit någon verksamhet under året. SL Lidingö
Trafik AB likviderades 2013. Se även i Förvaltningsberättelsen och not 12.

Försäljning
till

Köp
från

16

26

–

178

SL Kundtjänst AB

–

–

–

8

SL Infrateknik AB

1

–

1 107

–

SL Lidingö Trafik AB

–

–

–

1

Tågia AB
Summa

–

–2

–

–2

–4

–261

–3

–257

–4

–263

–3

–259

Sociala kostnader

–5

–166

–5

–164

Övriga personalkostnader

–4

–23

–4

–23

–9

–189

–9

–187

–13

–452

–12

–446

Totalt

2012

Av sociala kostnader utgör pensionskostnader till vd och vvd i moderbolaget
–(0,5) Mkr
Av koncernens sociala kostnader utgör pensionskostnader till vd, vvd och vd
i dotterbolag –(0,5) Mkr.

Transaktioner 2012 mellan moderbolaget och dotterbolagen

AB SL Finans

2013

Övriga

Tågia AB bedrev friskola på gymnasienivå, inom ett specialutformat industriprogram med inriktning på service och underhåll till och med februari 2013,
när skolverksamheten såldes till extern köpare. Därefter har det inte bedrivits
någon verksamhet i bolaget.

Dotterbolag

2012

Styrelse och vd

I SL Infrateknik AB redovisas huvudsakligen fordon som avses bli externfinansierade.

MODERBOLAGET

2013

Fordringar Skulder
hos
till

1

–

–

5

18

26

1 107

192

Antal anställda, löner och ersättningar
Medelantal anställda
(årsarbetare)

Antal anställda

Varav kvinnor

2013

2012

2013

2012

Moderbolaget

4

548

0

242

Dotterbolagen

1

8

0

2

Koncernen totalt

5

556

0

244

Antal anställda per
31 december

2013

2012

2013

2012

Moderbolaget

2

569

0

271

Dotterbolagen

0

8

0

2

Koncernen totalt

2

577

0

273

De två anställda i moderbolaget den 31 december 2013 avslutade sina
tjänster hos bolaget den dagen.
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NOT 5

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
Löner och andra
ersättningar totalt

Avskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar

Sociala kostnader

KONCERNEN

2013

2013

2012

2013

2012

–3

–260

–5

–164

Avskrivningar

(–4)

(–49)

Immateriella tillgångar

Moderbolaget
(varav pensionskostnader)
Dotterbolagen

–3

–1

(varav pensionskostnader)
Koncernen totalt

–4

–263

(varav pensionskostnader)

MODERBOLAGET

2012

2013

2012

–6

–7

–6

–7

Byggnader och mark

–442

–444

–442

–444
–453

0

–2

(0)

(0)

Spåranläggningar

–464

–453

–464

–5

–166

Rullande materiel

–782

–739

–44

–41

(–4)

(–49)

Maskiner och inventarier

–278

–247

–278

–247

–1 972

–1 890

–1 234

–1 192

Summa avskrivningar
Löner och andra ersättningar
Styrelse och vd

Övriga anställda

2013

2012

2013

2012

Moderbolaget

–

–2,4

–3

–257

Dotterbolagen

–

–

–1

–4

Koncernen totalt

–

–2,4

–4

–261

Könsfördelning

NOT 6

KONCERNEN

2013

2012

Varav
kvinnor

Antal

Varav
kvinnor

Styrelse

3

2

3

1

Företagsledning

1

0

10

3

Ledande befattningshavare i db, vd

1

0

2

1

2012

2013

2012

Ränteintäkter från SLL

7

9

7

9

Ränteintäkter från övriga

2

13

5

3

19

–31

1

–

Övriga finansiella intäkter

632

33

14

14

Summa

660

24

27

26

I koncernens övriga finansiella intäkter 2013 ingår intäkter om 599 mkr och
i posten valutakurseffekter 2013 18 mkr, relaterade till terminering av amerikanska leasingtransaktioner.

NOT 7
Förmåner till ledande befattningshavare
2013 har ingen lön, ersättning eller pension till styrelse, vd och vvd i AB SL
utbetalats. Föregående år uppgick lön och ersättningar till 2 388 tkr, varav
till vd och vvd med 2 360 tkr. Av AB SL:s pensionskostnader 2012 avser 519
tkr vd och vvd.
Vd:s pensionslösning till och med 2012 följer reglerna enligt SLL:s chefspension. Chef som omfattas av SLL:s chefspension kan avstå från pensionsförmånerna i KAP-KL och i stället själv välja att placera hela pensionspremien. Premiens storlek motsvarar i princip landstingets kostnad för pensionsförmåner i KAP-KL.
I och med att personalen i SL flyttade till SLL 2013-01-01 har även vd:s
lön i likhet med övriga medarbetares, som följde med över till SLL, löner
utbetalats från den nya arbetsgivaren SLL.
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MODERBOLAGET

2013

Valutakursförlust på kortfristiga
fordringar, netto

Antal
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Ränteintäkter och liknande intäkter

Räntekostnader och liknande kostnader
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2013

2012

2013

2012

Ränta på lån från SLL

–512

–451

–463

–400

Ränta finansiell leasing

–100

–231

–

–

0

–73

–7

–79

Ränta, övriga
Övriga finansiella kostnader
Summa

–695

–

–

–

–1 307

–755

–470

–479

Koncernens övriga finansiella kostnader 2013 innehåller kostnader om
695 mkr, relaterade till terminering av amerikanska leasingtransaktioner.
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NOT 8

Arvoden och övrig ersättning till revisorer

Goodwill
Koncernmässig goodwill kopplad till förvärv av aktier i Tågia AB.

Moderbolagets arvoden och ersättningar till revisorer omfattar även dotterbolagen.
KONCERNEN

2012

2013

2012

982

1 688

982

1 688

22

463

22

463

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

2012

4

4

–

–

Utgående anskaffningsvärden,
31 dec

4

4

–

–

–

–

7

117

7

117

Ingående nedskrivningar, 1 jan

–4

–4

1 923

288

1 923

1 299

4 191

1 299

4 191

Utgående ack nedskrivningar,
31 dec

–4

–4

–

–

–

–

–

–

Övriga tjänster

Utgående redovisat värde, 31 dec

Revisionsuppdrag utöver
revisionsuppdraget

561

600

561

Summa Landstingsrevisorerna

561

600

561

600

1 860

4 791

1 860

4 791

600

Ersättning för revisionsuppdrag innefattar ersättning för den lagstadgade
revisionen. Med ersättning för revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avses ersättning för kvalitetssäkringstjänster såsom granskning av
bolagsordning, stadgar med mera. Det kan även omfatta ersättning för revisionsverksamhet som utmynnar i en rapport eller annan handling avsedd för
andra än uppdragsgivaren. Ersättning för skatterådgivning avser rådgivning
inom bland annat inkomstbeskattning och mervärdesskatt. Ersättning för
övriga tjänster omfattar ersättning för rådgivning som inte är hänförlig till
någon av de tidigare uppräknade tjänsterna.

Pågående immateriella anläggningstillgångar
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2013

2012

2013

Ingående anskaffningsvärden, 1 jan

5

–

5

–

Investeringar

8

5

8

5

Omföring till övriga immateriella
anläggningstillgångar

Landstingsrevisorernas ansvar, på uppdrag av lekmannarevisorerna, är
att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag.

NOT 9

2013

Ingående anskaffningsvärden, 1 jan

288

Skatterådgivning

Totalt

MODERBOLAGET

2012

MODERBOLAGET

2013
Revisionsuppdrag

Summa Ernst & Young

KONCERNEN

2013

2012

–3

–

–3

–

Försäljningar/utrangeringar

–

–

–

–

Omklassificeringar

–

–

–

–

Utgående anskaffningsvärden,
31 dec

10

5

10

5

Utgående redovisat värde, 31 dec

10

5

10

5

Immateriella anläggningstillgångar

Nyttjanderätter, hyresrätter och programvara
KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden, 1 jan
Omföring från pågående
nyanläggningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

MODERBOLAGET

2013

2012

2013

2012

26

23

26

23

3

17

3

17

–1

–14

–1

–14

–

–

–

–

Utgående anskaffningsvärden,
31 dec

28

26

28

26

Ingående avskrivningar, 1 jan

–9

–9

–9

–9

Årets avskrivningar

–6

–7

–6

–7

Försäljningar/utrangeringar

1

7

1

7

Omklassificeringar

–

–

–

–

–14

–9

–14

–9

Ingående nedskrivningar, 1 jan

–

–7

–

–7

Försäljningar/utrangeringar

–

7

–

7

Utgående ack nedskrivningar,
31 dec

–

–

–

–

14

17

14

17

Utgående ack avskrivningar, 31 dec

Utgående redovisat värde, 31 dec
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Spåranläggningar

NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

Spåranläggningar omfattar banöverbyggnader, underbyggnader samt el- och
signalsystem.

Omföringar från pågående nyanläggningar till övriga tillgångsslag inom
materiella anläggningstillgångar redovisas som omföring från pågående
nyanläggningar.

KONCERNEN

Omklassificeringar i koncernen 63 (–96) mkr och i moderbolaget 63 (84)
har redovisats mot resultatet.

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2013

2012

2013

2012

Ingående anskaffningsvärden,
1 jan
12 625

11 379

12 625

11 380

4

71

4

71

482

1 363

482

1 363

–147

–247

–147

–247

–73

59

–73

58

Utgående anskaffningsvärden,
31 dec
12 891

12 625

12 891

12 625

Ingående ack avskrivningar,
1 jan

–4566

–4 221

–4 566

–4 222

–442

–444

–442

–444

Försäljningar/utrangeringar

77

157

77

157

Omklassificeringar

24

–58

24

–57

Investeringar
Omföring från pågående
nyanläggningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

Årets avskrivningar

Utgående ack avskrivningar,
31 dec

2013

2012

Ingående anskaffningsvärden, 1 jan 11 768

10 558

11 768

10 558

–

–

–

–

2 849

1 233

2 849

1 233

–16

–57

–16

–57

15

34

15

34

Utgående anskaffningsvärden,
Spåranläggningar omfattar
31 dec
14 616

11 768

14 616

11 768

–464

–453

–464

6

49

6

49

–16

–34

–16

–34

Utgående ack avskrivningar,
31 dec

–4 167

–3 693

–4167

–3 693

Utgående redovisat värde, 31 dec

10 449

8 075

10 449

8 075

Omföring från pågående
nyanläggningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

banöverbyggnader, underbyggnader samt
och signalsystem.
Ingående ackelavskrivningar,
1 jan
–3 693 –3 255
–3 693
Årets avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

–4 907

–4 566

–4 907

–4 566

–453

Spårbundna fordon och bussar ingår i balansposten rullande materiel.
I koncernen redovisas fordon som innehas genom finansiell leasing.
Upplysning om leasat rullande materiel finns i not 11.
KONCERNEN

–

–11

–

–11

–

11

–

11

Utgående ack nedskrivningar,
31 dec

–

–

–

–

7 984

8 059

7 984

8 059

2012

2013

2012

Ingående anskaffningsvärden, 1 jan 18 028

17 890

576

557

1 037

3

–

–

Omföring från pågående
nyanläggningar

299

210

159

22

–222

–75

–121

–3

–2

–

–2

–

Utgående anskaffningsvärden,
31 dec

19 140 18 028

612

576

Ingående ack avskrivningar, 1 jan

–6 534

–5 867

–207

–169

–782

–739

–44

–41

204

72

26

3

1

–

1

–

–7 111

–6 534

–224

–207

Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ack avskrivningar,
31 dec
Ingående nedskrivningar, 1 jan

–

–

–

–

Omklassificeringar

–

–

–

–

Utgående ack nedskrivningar,
31 dec
Utgående redovisat värde, 31 dec
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2013
Investeringar

Försäljningar/utrangeringar
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–3 255

Rullande materiel

Ingående ack nedskrivningar,
1 jan

Utgående redovisat värde,
31 dec

2012

Investeringar

Byggnader och mark
Tillgångsslaget Byggnader och mark omfattar byggnader, byggnadstillbehör,
mark, markanläggningar samt förbättringsutgifter på annans fastighet.

MODERBOLAGET

2013

–

–

–

–

12 029

11 494

388

369
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Maskiner och inventarier

NOT 11 Leasingavtal

Som maskiner och inventarier klassificeras inventarier, verktyg, IT-inventarier,
datorer och konst.
KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden, 1 jan

MODERBOLAGET

2013

2012

2013

2012

3 174

2 888

3 174

2 888

1

3

1

3

Investeringar
Omföring från pågående
nyanläggningar

243

480

243

480

Försäljningar/utrangeringar

–40

–202

–40

–202

Omklassificeringar

147

5

147

5

Utgående anskaffningsvärden,
31 dec
Ingående ack avskrivningar, 1 jan
Årets avskrivningar

3 525

3 174

3 252

3 174

–1 248

–1 161

–1 248

–1 161

–278

–247

–278

–247

20

166

20

166

–27

–6

–27

–6

–1 533

–1 248

–1 533

–1 248

1 992

1 926

1 992

1 926

Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ack avskrivningar,
31 dec
Utgående redovisat värde, 31 dec

Pågående nyanläggningar och förskott
Pågående nyanläggningar omfattar fordon som inte tagits i bruk och pågående investeringar i SL-trafikens infrastruktur, vilka inte blivit färdigställda.
Som exempel på infrastruktur kan nämnas utbyggnader av och ersättningsinvesteringar i stationer, banor, fordonsdepåer, bussterminaler och infartsparkeringar samt nyinvesteringar i bland annat utbyggnad av Tvärbanan norr
mot Solna och dubbelspår på Roslagsbanan.
KONCERNEN

2013

MODERBOLAGET

2012

2013

2012

Ingående anskaffningsvärden, 1 jan

9 124

8 318

7 624

7 830

Investeringar

4 251

4 205

4 393

3 181

Omföring till övriga
anläggningstillgångar
Försäljningar/utrangeringar

Rullande materiel
2013-12-31

2012-12-31

Anskaffningsvärde

15 442

15 741

Avgår ackumulerade
avskrivningar

–5 542

–5 097

9 900

10 644

625

635

Bokfört värde finansiellt
leasade tillgångar
Årets avskrivningar och
nedskrivningar uppgår till

Leasingskulden uppgår till 10 783 (11 554) Mkr. Av leasingskulden har
10 077 (10 794) Mkr redovisats som långfristig skuld och kommande års
amorteringar samt lösen 706 (760) Mkr som kortfristig skuld. Dessa leasingengagemang redovisas i SL-koncernens balansräkning. I SL-koncernens
resultaträkning redovisas kostnaden för leasade fordon som räntekostnad
100 (231) Mkr, vilket motsvarar räntedelen av leasingavgifterna, samt som
avskrivning 625 (635) Mkr.
SL-koncernens finansiella leasingavtal löper med rörlig ränta. De SL-bolag
som tecknat avtalen är moderbolaget AB SL samt dotterbolaget AB SL Finans.
Framtida betalningsåtaganden för befintliga leasingavtal fördelar sig enligt
nedan, beräknat efter en ränta på 1,4 procent 2014, 1,8 procent 2015 och
2,1 procent 2016 och framåt.
Sammanställningen avser åtagande för vagnar och bussar:
KONCERNEN

Minimileaseavgifter
inkl lösen

2014
–3 873

–3 303

–3 733

–3 115

–

–

–63

–188

–6

–96

–6

–84

Utgående anskaffningsvärden,
31 dec

9 496

9 124

8 215

7 624

Utgående redovisat värde, 31 dec

9 496

9 124

8 215

7 624

Omklassificeringar

Svenska leasingavtal
Finansiella leasingavtal där SL är leasetagare
Utöver egna anläggningar har SL-koncernen under året genom finansiella
leasingavtal disponerat anläggningstillgångar (spårfordon och bussar). Finansiellt
leasade tillgångars bokförda värde i koncernen uppgick på balansdagen till:

I årets investeringar ingår förskott med 1 356 (80) Mkr i koncernen och
i moderbolaget 613 (80) Mkr. Under året har i koncernen 83 (18) Mkr förskott
reglerats och i moderbolaget 60 (18) Mkr. Försäljningar/utrangeringar avser
överlåtelse till dotterbolag, där den totala resultateffekten för moderbolaget
är noll. Omklassificeringar avser upparbetningar, vilka har omvärderats och
bokförts mot resultatet.

Nuvärde

792

776

2015–2018

6 269

5 846

2019 och senare

4 086

3 449

Operationella leasingavtal där SL är leasetagare
Från 2013 har SL-koncernen inte några operationella leasingavtal där
koncernbolag är leasetagare.
Finansiella leasingavtal där SL är leasegivare
SL-koncernen har inte några finansiella leasingavtal där koncernbolag är
leasegivare.
Operationella leasingavtal där SL är leasegivare
Sammanställningen avser rullande materiel:
Anskaffningsvärde 2013-12-31
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
2013-12-31

19 138
–781
–7 109
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Mottagna förskottsbetalningar och lämnade depositioner nettoredovisas
i balansräkningen. Avtalen har utarbetats och granskats av juridisk expertis i
Sverige och USA och följer vad som är sedvanligt för denna typ av transaktion.
SL står en kreditrisk om säkerheten försämras. SL har då möjlighet att byta till
annan bank med bättre rating eller ställa kompletterande säkerheter.

De operationella leasingavtalen löper med fast belopp, undantaget bussarna
för vilka leasingavtal löper med rörlig ränta.
Förfallotidpunkten för av koncernen erhållna framtida minimileaseavgifter
från icke uppsägningsbara operationella leasingavtal fördelar sig enligt
nedan. Sammanställningen avser bussar, tunnelbanevagnar, pendeltåg samt
lokaltåg/spårvagnar. Leasingintäkter för bussar är beräknade efter en ränta
på 1,4 procent 2014, 1,8 procent 2015 och 2,1 procent 2016 och framåt.

De senaste årens utveckling på finansmarknaden har lett till att kompletterande
säkerhet i form av bankgarantier uppgående till sammanlagt 55 miljoner USD
har ställts ut för att uppfylla villkoren i ingångna leasingavtal. Avtal om kreditlöfte har tecknats för att säkerställa möjligheterna att vid behov ställa ytterligare kompletterande säkerheter.

Minimileaseavgifter

KONCERNEN

2014

1 334

2015–2018

5 526

2019 och senare

SL:s och SL Finans åtaganden under såväl de svenska som de amerikanska
leasingavtalen är garanterade av SLL. Om SLL:s rating (för närvarande AA+
hos Standard & Poor´s) sänks under viss avtalad nivå ska SL komplettera
garantin, för i första hand de amerikanska leasingavtalen, med bankgaranti
eller liknande.

569

Amerikanska leasingavtal
SL och SL Finans har under 2001 och 2003 genomfört leasingtransaktioner
med amerikanska banker som investerare avseende spårfordon. I dessa finansiella transaktioner har SL åtagit sig att under löptiden betala leasingavgifter.
Till säkerhet för detta har erforderliga medel dels deponerats på konto i bank
med rating AA, dels placerats i värdepapper med rating AA–AAA.

SL:s bedömning är, att sannolikheten för att ett amerikanskt leasingavtal med
SLL som garant ska behöva avslutas i förtid på grund av bristande avtalsefterlevnad är låg, varför inget åtagande har tagits upp under ansvarsförbindelser.

NOT 12 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i koncernföretag
MODERBOLAGET
Bokfört värde
Org.nummer

Säte

Eget kapital

Årets resultat

2013-12-31

2012-12-31

AB SL Finans

556402-7166

Stockholm

1 000

100,0 %

0,1

299,3

0,1

0,1

SL HR-Service AB 2)

556402-7190

Stockholm

1 000

100,0 %

0,1

0,9

0,1

0,1

SL Kundtjänst AB 2)

556401-0022

Stockholm

1 000

100,0 %

7,2

2,3

0,1

0,1

SL Infrateknik AB

556402-4684

Stockholm

1 000

100,0 %

1,3

123,2

0,1

174,9

Koncernföretag

Antal andelar Ägd andel1)

SL Lidingö Trafik AB 3)

556011-3267

Stockholm

–

–

–

–

–

–

Tågia AB 2)

556591-7233

Stockholm

3 000

100,0 %

3,7

1,8

–

–

Fastighets AB Viggestaberg2)

556094-4158

Stockholm

1 000

100,0 %

0,1

–

0,1

0,1

0,5

175,3

Summa aktier och andelar
i koncernföretag

Resultat- och kapitalandelar i intresseföretag
KONCERNEN

2013

2012 5)

Resultat från andelar i intresseföretag

–

–9

Summa
Resultat från andelar i intresseföretag

–

–

Resultatandelar och kapitalandelar i intresseföretag har baserats på delvis
preliminära uppgifter.
Ägd andel = rösträttsandel
Vilande bolag
3)
Ägdes av SL Infrateknik AB till 96,74 procent fram till 2013-12-09 då
bolaget likviderades.
4)
Aktier och andelar i SL Infrateknik AB har 2013 skrivits ned med
174,8 mkr.
5)
Från och med bokslutet 2012 redovisas Transitio bland övriga bolag då det
inte längre är ett intressebolag. Resultatandelarna är en effekt av försäljning 2012 av aktier i Transitio.
1)

2)

48

SL ÅRSBERÄTTELSE 2013

ÅR Noter och kommentarer

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Aktier och andelar i övriga företag
KONCERNEN
Bokfört värde

MODERBOLAGET
Bokfört värde

Övriga företag

Org.nummer

Säte

2013-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2012-12-31

AB Transitio 5)

556033-1984

Stockholm

10 000

5,00 %

1

3

1

3

Samtrafiken i Sverige AB

556467-7598

Stockholm

30

2,12 %

0

0

0

0

Resekortet i Sverige AB

556691-8222

Stockholm

6 662

13,33 %

0

0

0

0

X2 Kollektivtrafik AB

556871-5428

Stockholm

1 000

2,00 %

0

–

0

–

1

3

1

3

Antal andelar Ägd andel1)

Summa aktier och andelar
i övriga företag

Andra värdepappersinnehav
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2013

2012

2013

Indirekt innehav av EPUA 6)

710

236

250

236

Summa

710

236

250

236

Summa andra långfristiga
värdepappersinnehav

711

239

251

239

6)

2012

EPUA, Equity Payment Undertaking Agreements, avser kontraktuella betalningsåtaganden,
vilka ursprungligen varit säkerhet i US-leasingarrangemang. Efter att US-leasingarrangemang
avslutats gäller betalningsåtagandena istället till förmån för SL/SL Finans och är i sin tur indirekt
säkrade med olika former av värdepapper och garantier.

Av 710 mkr 2013 avser 461 mkr åtaganden relaterade till US-leaseterminering 2013.

NOT 13 Varulager

Övriga långfristiga fordringar

KONCERNEN

SL-koncernens likvida tillgodohavande på koncernkonto hos SLL redovisas
i posten kassa och bank. Detta tillgodohavande är en kortfristig fordran på
SLL inom ramen för koncernkontosystemet. Likvida medel fördelas enligt
följande:
KONCERNEN

2013
Fastighetsfordringar 7)
Övriga fordringar
Summa
7)

MODERBOLAGET

2012

2013

2012

134

19

133

19

35

39

–

–

169

58

133

19

Fordringar uppgående till 115 mkr kopplade till framtida fastighetsaffärer
har omklassificerats från pågående nyanläggningar.

MODERBOLAGET

2013

2012

2013

Förrådsmaterial

19

114

112

114

Färdigvarulager

93

186

93

184

Pågående arbeten för
annans räkning
Summa

2012

14

112

23

126

126

412

228

424

Färdigvarulagret omfattar bussar som är lösta från leasingkontrakt och där
avsikten är att sälja dem vidare under 2014. Pågående arbeten för annans
räkning omfattar huvudsakligen upparbetade utgifter för projektet Citybanan.
Fakturering sker månadsvis.

NOT 14 Kassa och bank
SL-koncernens likvida tillgodohavande på koncernkonto hos SLL redovisas i
posten Kassa och bank. Detta tillgodohavande är en kortfristig fordran på
SLL inom ramen för koncernkontosystemet. Likvida medel fördelas enligt
följande:
KONCERNEN

2013
Tillgodohavanden
på koncernkonto
Övriga banktillgodohavanden
Summa

MODERBOLAGET

2012

2013

2012

484

417

484

417

62

127

37

57

546

544

521

474
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NOT 15 Eget kapital
KONCERNEN

Ingående eget kapital 2012-01-01

Aktiekapital

Bundna reserver

Balanserad
vinst/förlust

Årets
resultat

Summa
Eget kapital

4 000

1 983

840

–156

6 667

Erhållet aktieägartillskott

–

–

230

–

230

Förändring i ägande av intressebolag

–

–1

–3

–

–4

Vinstdisposition enligt beslut vid årsstämma

–

–

–156

156

–

Årets resultat

–

–

–

55

55

4 000

1 982

911

55

6 948

Förskjutning mellan bunda och fria reserver

–

–9

9

–

–

Vinstdisposition enligt beslut vid årsstämma

–

–

55

–55

–

Årets resultat

–

–

–

–21

–21

Eget kapital 2013-12-31

4 000

1 973

975

–21

6 927

MODERBOLAGET

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Bundna reserver

Balanserad
vinst/förlust

Årets
resultat

Summa
Eget kapital

Eget kapital 2012-01-01

4 000

14

2 615

–571

6 058

Erhållet aktieägartillskott

–

–

230

–

230

Vinstdisposition enligt beslut vid årsstämma

–

–

–571

571

–

Lämnade/erhållna koncernbidrag

–

–

434

–

434

Eget kapital 2012-12-31

Årets resultat

Fritt eget kapital

–

–

–

–475

–475

4 000

14

2 708

–475

6 247

Vinstdisposition enligt beslut vid årsstämma

–

–

–475

475

–

Lämnade/erhållna koncernbidrag

–

–

427

–

427

Eget kapital 2012-12-31

Årets resultat
Eget kapital 2013-12-31

–

–

–

–640

–640

4 000

14

2 660

–640

6 034

Aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik:
Antal aktier, serie A uppgår till 315 000 stycken och kvotvärdet är 50 kr per aktie.
Antal aktier, serie B uppgår till 79 685 000 stycken och kvotvärdet är 50 kr per aktie.
Bolaget har under tidigare år erhållit villkorade aktieägarstillskott från SLL på 37 840 Mkr.

NOT 16 Obeskattade reserver
MODERBOLAGET

2013-12-31

2012-12-31

Ackumulerade överavskrivningar

1 923

1 923

Summa

1 923

1 923
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NOT 17 Avsättningar
KONCERNEN

2011-12-31

Ianspråktaget
under året

Återföring/
Diskonterade
belopp 1)

Årets
avsättning

2012-12-31

Avsatt till pensioner (not 18)

380

–24

101

17

474

Beräknade underhållskostnader

525

–66

–27

26

458
1

Omstruktureringsreserv

65

–14

–50

–

Anläggningsreserv

12

–12

–

–

–

Miljöriskreserv

35

–

–

–

35

50

–

–36

2

16

1 067

–116

–12

45

984

Ianspråktaget
under året

Återföring/
Diskonterade
belopp 1)

Övrigt
Summa

2012-12-31

Årets
avsättning

2013-12-31

Avsatt till pensioner (not 18)

474

–24

–5

3

448

Beräknade underhållskostnader

458

–

–99

–

359

Omstruktureringsreserv

1

–1

0

–

–

Terminering US-lease

–

–

–

1

1

Miljöriskreserv

35

–

–

–

35

Framtida förpliktelse, nyttjanderätt

16

–

–

3

19

984

–25

–104

7

862

Ianspråktaget
under året

Återföring/
Diskonterade
belopp 1)

Summa

MODERBOLAGET

2011-12-31

Årets
avsättning

2012-12-31

Avsatt till pensioner (not 18)

380

–24

101

17

474

Beräknade underhållskostnader

525

–66

–27

26

458

Omstruktureringsreserv

65

–14

–50

–

1

Miljöriskreserv

35

–

–

–

35

Övrigt
Summa

15

–

–1

2

16

1 020

–104

23

45

984

Ianspråktaget
under året

Återföring/
Diskonterade
belopp 1)

2012-12-31

Årets
avsättning

2013-12-31

Avsatt till pensioner (not 18)

474

–24

–5

3

448

Beräknade underhållskostnader

458

–

–99

–

359

1

–1

–

–

–

35

–

–

–

35

Omstruktureringsreserv
Miljöriskreserv
Framtida förpliktelse, nyttjanderätt
Summa
1)

16

–

–

3

19

984

–25

–104

7

861

Avsatt till pensioner, kolumn Återföring ej utnyttjat belopp innehåller förändring på grund av uppräknad ränta, ändrad diskonteringsränta och basbeloppsuppräkning –4 (98) mkr och övrigt –1 (3) mkr.

• Beräknade underhållskostnader avser tunnelbanevagnar, och år 2012 även pendeltågvagnar. Avsättningsbehovet beräknas på fordonens livslängd, 30 år. Underhållsres erven baserar sig på en detaljerad underhållsplan för respektive fordonstyp. SL
har åtagande för vissa specifika tunnelbanevagnar kopplade till US-leaseavtal. Det
bedöms att pendeltågvagnar inte har motsvarande beroende av framtida åtaganden
och enligt god redovisningspraxis återförs under 2013 tidigare års avsättning.

• Omstruktureringsreserven upptar huvudsakligen förpliktelser
•
•

till entreprenörer eller ägare till dessa. Åtagande har slutligt
reglerats 2013.
Avsättning till miljöriskreserv avser markförorening.
Framtida förpliktelse avseende nyttjanderätt är kopplad till
fastighetsaffär, som inte har reglerats 2013.
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NOT 19 Långfristiga skulders förfallotid

NOT 18 Avsatt till pensioner
Pensionsförpliktelser som upparbetats från och med 1992 redovisas från
2011 av SL som pensionsskuld i moderbolaget.
2013-12-31

KONCERNEN

2012-12-31

1 – 5 år

Senare än 5 år

Totalt

2012-12-31

Långfristiga lån från SLL

2 375

10 667

13 042

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

2 222

3 319

5 541

Långfristiga skulder

4 768

6 027

10 795

Summa

9 365

20 013

29 378

AB SL

448

474

Summa

448

474

SL-koncernens åtagande för tjänstepension för tidigare anställda tryggas
genom centralt tecknat kollektivavtal, KAP-KL. Den pensionsskuld som
upparbetats i SL till och med 2012-12-31 flyttades inte till Trafikförvaltningen
i samband med att personalen flyttade. Mer information om personalförändringar finns att läsa i not 4 och förvaltningsberättelsen.

KONCERNEN

1 – 5 år

Senare än 5 år

Totalt

KAP-KL innebär att den avgiftsbestämda delen beräknas med viss procent
på hela löneunderlaget. Lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp omfattas av
förmånsbestämd ålderspension och redovisas mot pensionsskulden. För den
personal, som inte lämnade AB SL 2013-01-01, har under året upparbetats
en avgiftsbestämd ålderspension, vilken inte är inräknad i avsättningen utan
redovisas som kortfristig skuld.

Långfristiga lån från SLL

4 875

13 074

17 949

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

2 390

3 261

5 651

Långfristiga skulder

6 031

4 052

10 083

13 296

20 387

33 683

Räntan fastställs årligen av Finansinspektionen (FI) och gäller för nästkommande år. Diskonteringsränta, som fastställdes av FI för år 2013 är 2,2 % för
nominella åtaganden och 0,4 % för indexerade åtaganden. SLL har centralt
beslutat att pensionsberäkningen för 2013 ska beräknas med 2014 års ränta.
För år 2014 har FI fastställt motsvarande räntor till 2,6 % respektive 0,5 %.

MODERBOLAGET

Kostnaderna för pensionsförpliktelser avseende tiden före 1992 redovisas av
och belastar SLL.

2013-12-31

Summa

2012-12-31

1 – 5 år

Senare än 5 år

Totalt

Långfristiga lån från SLL

2 375

10 668

13 042

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

2 011

2 422

4 433

2

–

2

4 388

13 089

17 477

Långfristiga skulder
Summa
MODERBOLAGET

2013-12-31

1 – 5 år

Senare än 5 år

Totalt

Långfristiga lån från SLL

4 875

13 074

17 949

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

2 210

2 513

4 723

1

–

1

7 086

15 587

22 673

Långfristiga skulder
Summa
Se även not 20.

NOT 20 Långfristiga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2013-12-31

2012-12-31

3 125

3 004

Banverkets Framtidsplan

670

700

–

–

Statligt bidrag för merkostnad för trängselskatteförsöket

157

194

157

194

Statliga bidrag enligt Länsplanen
Dennisöverenskommelsen m fl

Finansieringsbidrag

2013-12-31
3 125

2012-12-31
3 004

259

409

–

–

Förutbetalda intäkter på fastigheter

1 440

1 234

1 441

1 235

Summa

5 651

5 541

4 723

4 433

Statliga bidrag enligt Länsplanen och Dennisöverenskommelsen med flera utgör bidrag för fasta anläggningsinvesteringar.
Av det statliga bidraget för merkostnad för trängselskatteförsöket avser 72 (90) Mkr investeringar i anläggningstillgångar.
Kortfristig del redovisas i not 22.
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NOT 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2013-12-31

2012-12-31

3

14

3

14

17

11

17

11

Upplupna avtalsintäkter

309

66

309

66

Upplupna biljettintäkter

7

31

7

31

68

24

56

19

404

146

392

141

Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda entreprenadkostnader, trafik

Övrigt
Summa

2013-12-31

2012-12-31

NOT 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2013-12-31

2012-12-31

382

216

382

27

49

0

3

Förutbetalda biljetter och kort

327

328

327

328

Kortfristig del av långfristiga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

241

234

194

224

0

21

0

21

196

193

193

181

1 173

1 041

1 096

973

Upplupna entreprenadkostnader, trafik
Upplupna räntekostnader

Sociala avgifter, pensions- och lönekostnader
Övrigt
Summa

2013-12-31

2012-12-31
216

NOT 23 Finansiella instrument
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella
risker. Det åligger SL att identifiera finansiella risker och att i samråd med
AB SLL Internfinans hantera dessa. Samtliga bolag och förvaltningar som är
helägda bolag till Stockholms läns landsting (SLL) ska i tillämpliga delar följa
dess policyer. Syftet med finanspolicyn är att den ska utgöra ett övergripande
regelverk för den finansiella verksamheten.
Den övergripande målsättningen för den finansiella verksamheten är att SL
inom de ramar som anges i SLL:s finanspolicy ska sträva efter att erhålla god
avkastning på medelsförvaltningen och ådra sig så låga kostnader
som möjligt för upplåning och skuldförvaltning samtidigt som de finansiella
riskerna hanteras i enlighet med SLL:s finanspolicy. Koncernen genomför
transaktioner med derivat, främst valutaterminer och ränteswapavtal, i syfte
att hantera de valuta- och ränterisker som uppstår i koncernens verksamhet
och dess finansiering. Någon handel med finansiella instrument i andra syften
än för säkring förekommer ej.
Samtliga affärer för att minska valuta- och ränterisker är gjorda gentemot
SLL. Per bokslutsdagen 2013-12-31 har ränteswapavtal på totalt 1 300
(2 100) Mkr tecknats. Marknadsvärdet per 2013-12-31 var –83,9 (–193,5)
Mkr.
Ränteswapavtalens verkliga värde är sålunda lägre än bokfört värde. SL har
dock för avsikt att inneha avtalen löptiden ut. Marknadsvärdet kommer att
variera under löptiden, dock utan resultatpåverkan. När avtalstiden löper ut
är marknadsvärdet noll.
Vinster och förluster i samband med valutaterminer och valutaoptioner
resultatförs vid realisering. Belopp som ska erläggas eller erhållas till följd
av ränteswapar redovisas löpande som räntekostnader eller ränteintäkter.
Transaktioner med finansiella instrument kan leda till att företaget tar på sig

någon eller några av de finansiella risker som beskrivs nedan eller överför
sådana risker till någon annan. Finansiella risker aktuella för SL är valutarisk,
ränterisk, kreditrisk, likviditetsrisk samt kassaflödesrisk.
Valutarisk
Vid tecknande av avtal med koppling till utländsk valuta uppkommer en valutakursrisk. I enlighet med SL:s riktlinjer och SLL:s finanspolicy ska valutaexponering i möjligaste mån undvikas. Finansiering och placeringar är tillåtna att göras i utländsk valuta, men all valutaexponering som uppstår tolv månader framåt i tiden och där avtalet gäller ett belopp över 5 Mkr ska skyddas. Utformningen av valutasäkringen samt graden av säkring överenskoms med AB SLL Internfinans innan avtal i utländsk valuta tecknas.
Ränterisk
Ränterisk är risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund
av förändringar i marknadsräntor. SL har rörlig ränta i leasingavtalen, vilket
ger förmånlig finansiering, men innebär samtidigt en risk för ökade räntekostnader vid stigande marknadsräntor. För att möta ränterisken har SL tecknat
swapkontrakt med AB SLL Internfinans motsvarande 1 300 (2 100) Mkr.
På balansdagen 2013-12-31 var den genomsnittliga räntebindningstiden
2,5 (2,4) år, vilket ligger inom ramen för vad SL:s riktlinjer och landstingets
finanspolicy föreskriver.
Kreditrisk
Kreditrisken är risken att en part i en transaktion med ett finansiellt instrument
inte kan fullgöra sina åtaganden och därigenom orsakar den andra parten en
förlust. Vid förskottsbetalning uppkommer risk för att leverantören kommer på
obestånd innan leveransen har utförts.
SL undviker i möjligaste mån förskottsbetalningar. Om så sker ska bankgaranti
från leverantören erhållas innan dess att betalning görs. SL:s nettoomsättning
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utgörs till cirka hälften av bidrag från SLL och till hälften av biljettförsäljning via
främst ombud och återförsäljare. Försäljningen via dessa har kreditrisk som är
begränsad på grund av en diversifierad kundstock samt att ombud vid missbruk snabbt kan avstängas.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att ett företag får svårigheter att få fram pengar för
att möta åtaganden förknippade med finansiella instrument. SLL åtar sig
enligt avtal att fortlöpande under verksamhetsåret tillskjuta för driften
erforderliga medel. Därmed är risken för bristande likviditet liten.
Kassaflödesrisk
Kassaflödesrisken motverkas genom att SLL, genom avtal med SL, garanterar
nuvarande och framtida resultattäckning för SL och dess dotterbolag. Investeringsutgifter finansieras genom lån hos AB SLL Internfinans, genom leasing i
samråd med AB SLL Internfinans samt genom näringsbidrag.

NOT 24 Ansvarsförbindelser
SLL ansvarar för redovisningen och borgar för pensionsskulden avseende
SL-koncernens förpliktelser till och med 1991-12-31. Nya förpliktelser från
och med 1992-01-01 redovisas av SL. Se not 18. SLL borgar även för dessa.
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NOT 25 Kassaflödesanalys
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar
KONCERNEN

MODERBOLAGET

Förvärv av
anläggningstillgångar

2013

2012

2013

2012

Investeringar/inköp enligt not 9–10

5 301

4 287

4 409

3 259

115

–

115

–

–3

–

–

–

5 413

4 287

4 524

3 259

Ej kassaflödespåverkande post:
Fastighetsaffär
Redovisning finansiell leasing
Summa kassaflöde från investeringar

Koncernens kassaflöde har påverkats av poster av engångskaraktär.

Revisionsberättelse
Till årsstämman i AB Storstockholms Lokaltrafik,
org.nr 556013-0683

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för AB Storstockholms Lokaltrafik för räkenskapsåret 2013. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 27–54.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31
december 2013 och av dess finansiella resultat och kassa-

flöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för AB Storstockholms
Lokaltrafik för 2013.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen
enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har
även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 20 mars 2014
Ernst & Young AB

Magnus Fredmer
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
Granskningsrapport för AB Storstockholms Lokaltrafik år 2013

Vi av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer har granskat AB
Storstockholms Lokaltrafiks verksamhet år 2013.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll och att återredovisning
sker till fullmäktige. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska
verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och landstingets revisionsreglemente samt utifrån bolagsstämmans
fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för vår bedömning och prövning och har gett det resultat
som redovisas i Årsrapport 2013 för Trafiknämnden inklusive
AB Storstockholms Lokaltrafik. Vi bifogar en redogörelse för
resultatet av granskningen.1)

1)

I likhet med föregående år konstaterar vi att Trafiknämnden och
AB Storstockholms lokaltrafik (SL), sedan omorganisationen i
januari 2012, till stora delar har samma uppdrag och att nämndens respektive styrelsens ansvar till största delen inte kan särskiljas. Vår bedömning av SL sammanfaller därför i stora delar
med den bedömning vi, som förtroendevalda revisorer, lämnar
i revisionsberättelsen för Trafiknämnden.
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill, i samråd med
den auktoriserade revisorn, bolagets interna styrning och
kontroll ännu inte vara helt tillräcklig.

Stockholm 2014-03-20
Gunilla Jerlinger
Karin Brodin

Berit Assarsson
Gunilla Hansson

Årsrapport 2013 för Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms Lokaltrafik, SL finns tillgänglig på www.sll.se/rev.
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Anders Ödmark

Styrelse och revisorer
Bolagsstämma
SL:s senaste årsstämma hölls den 21 maj
2013. På stämman fastställdes 2013 års
resultat och balansräkningar. Samtidigt
beviljade stämman styrelseledamöterna
och vd ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2013. Därutöver har extra bolagsstämma hållits den 23 april 2013 för antecknandet av landstingsfullmäktiges val
av styrelseledamot samt val av lekmannarevisor samt den 23 september 2013 för
att fastställa nya ägardirektiv och ny bolagsordning.

Bolagsordning
Bolagets syfte är, enligt bolagsordningen,
att anordna den lokala och regionala kollektivtrafiken på land som Stockholms läns
landsting ansvarar för. I detta uppdrag
ingår att överta sådana avtal och egendom som Trafiknämnden inom Stockholms läns landsting överlåtit till bolaget,
förvalta anläggningar, fordon och övrig
egendom som upphandlats av bolaget
eller av Stockholms läns landsting för kollektivtrafiken liksom avtal om allmän trafik
som upphandlats och/eller tecknats av
bolaget eller av Stockholms läns landsting
och överlåtits till bolaget för förvaltning
samt att i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att fullgöra uppdraget.
Av bolagsordningen följer att bolaget ska
bedriva sin verksamhet med iakttagande
av kommunala likställighetsprincipen samt
i ekonomiskt hänseende enligt följande:
• Verksamhet som gäller förvaltning av
fast och lös egendom ska bedrivas på
affärsmässig grund.
• Övrig verksamhet ska bedrivas med
tillämpning av kommunala självkostnadsprincipen.

Styrelse
Stockholms läns landstingsfullmäktige
utser styrelseledamöter till AB SL. Styrelsen för AB SL har under 2013 bestått av
tre ledamöter och fram till årsstämman
2013 av två arbetstagarrepresentanter.
Vd, stabschefen och styrelsens sekreterare deltar vid samtliga styrelsemöten.
Under året har Sara Catoni varit styrelsens sekreterare. Styrelsen hade tio

styrelsesammanträden under 2013.
Styrelsen och vd:n leder och utvecklar
verksamheten inom bolaget i enlighet
med den ansvarsfördelning som landstinget har slagit fast samt vad som följer
av aktiebolagslagen och andra gällande
lagar och förordningar, bolagsordningen,
ägardirektiv, övriga beslut av bolagsstämman, uppdrag som ges av landstingsfullmäktige, av ägaren beslutade policys –
särskilt ägarpolicyer –, beslut som fattas
av Trafiknämnden, samt styrelsens
arbetsordning. Allt ovan görs med utgångspunkt i vad som är bäst för bolaget
och resenärerna.
Bland styrelsens huvudsakliga uppgifter
ingår att bevaka bolagets intressen innefattande förvaltning av medel, se till att
fullgöra åtaganden om övertagande av
avtal och avtalsförvaltning i enlighet med
bolagets bolagsordning samt se till att
fullgöra samarbetsavtalet med Trafiknämnden inom Stockholms läns landsting.

Ordförande
Landstingsfullmäktige utser styrelseordförande och vice styrelseordförande.
Ordförande för styrelsen är sedan
1 januari 2007 trafiklandstingsrådet
Christer G Wennerholm (M). Lennart
Rohdin (FP) var 1:e vice ordförande
från och med 2007 till och med den
18 februari 2013, och Stella Fare (FP)
utsågs av landstingsfullmäktige som ny
1:e vice ordföranden den 19 februari
2013, ett val som i april antecknades av
bolagsstämma. Erika Ullberg (S) 2:e vice
ordförande.

samrådsorgan åt vd och har således inte
någon beslutanderätt. Ledningsgruppen
sammanträder under de former som vd
fastställer.

Finansiell rapportering och
intern kontroll
Styrelsen ansvarar för att bolagets organisation är utformad så att bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på
ett betryggande sätt och att finansiella
rapporter utformas i enlighet med lag,
tillämpliga redovisningsstandarder och
övriga krav som finns. Vd ska se till att
bokföringen i koncernens bolag fullgörs
i enlighet med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Revisorer
Bolagets auktoriserade revisor ska granska räkenskaperna samt styrelsens och
vd:s förvaltning enligt god revisionssed.
Den auktoriserade revisorn väljs av bolagsstämman. Lekmannarevisorer ska
granska att bolagets verksamhet sköts på
ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen
ska ske enligt god sed för lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer väljs av landstingsfullmäktige och anmäls på bolagsstämman.
Auktoriserad revisor
Magnus Fredmer, Ernst & Young AB

Verkställande direktör
Vd:n leder verksamheten inom de ramar
som styrelsen lagt fast. Vd tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande och ger motiverade förslag till beslut. Vd:n leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd
med övriga befattningshavare.

Ledningsgrupp
Vd för AB SL leder SL:s ledningsgrupp.
Ledningsgruppen består förutom vd av
de personer som vd utser. Den är ett
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Styrelse, revisorer och vd
AB Storstockholms Lokaltrafik 2013
Ordförande

Lekmannarevisorer 2011–2014

Christer G Wennerholm (M)

Gunilla Jerlinger (S), ordförande
Berit Assarsson (M), vice ordförande
Karin Brodin (M)
Gunilla Hansson (C)
Amir Sajadi (MP) t o m 2013-02-06
Anders Ödmark (MP) fr o m 2013-02-07

1:e vice ordförande
Lennart Rohdin (FP) t o m 2013-02-18

1:e vice ordförande
Stella Fare (FP) fr o m 2013-02-19

Ernst & Young AB
2:e vice ordförande
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Erika Ullberg (S)

Huvudansvarig revisor
Magnus Fredmer (auktoriserad revisor)

Arbetstagarrepresentanter

Verkställande direktör

Arne Grundberg, Vision t o m 2013-05-21
Martin Lindahl, Saco t o m 2013-05-21

Anders Lindström
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Verksamhetstal
Antal invånare i Stockholms län (1 000-tal)
Befolkning

2013

2012

2011

2010

2009

2 163

2 127

2 088

2 050

2 017

2013

2012

2011

2010

2009

841

829

818

800

793

Antal personbilar i Stockholms län (1 000-tal)
Personbilar
Påstigande en vanlig vintervardag (1 000-tal)
Trafikslag

2013

2012

2011

2010

2009

Tunnelbana

1 203

1 165

1 133

1 137

1 123
252

Pendeltåg

299

281

269

258

Lokalbanor

156

148

146

136

126

Buss

1 125

1 110

1 068

1 025

997

Summa

2 783

2 704

2 616

2 556

2 498

2013

2012

2011

2010

2009

328

322 1)

309

310

307

Pendeltåg

82

76

73

70

69

Lokalbanor

47

45

45

38

34

Påstigande per år (miljoner)
Trafikslag
Tunnelbana

Buss

300

298

291

284

277

Summa

757

741 1)

718

702

687

2013

2012

2011

2010

2009

470

460

446

436

427

Helresor per år (miljoner)
Totalt
Personkilometer per år (miljoner)
Trafikslag

2013

2012

2011

2010

2009

Tunnelbana

1 841

1 796

1 725

1 731

1 715

Pendeltåg

1 488

1 337

1 279

1 226

1 218

293

278

277

252

226

Buss

1 842

1 830

1 792

1 757

1 713

Summa

5 464

5 241

5 073

4 966

4 872

Trafikslag

2013

2012 2)

2011

2010

2009

Tunnelbana

4 317

4 317

4 181

4 131

4 475
4 867

Lokalbanor

Sittplatskilometer per år (miljoner)

Pendeltåg

6 430

5 220

5 087

5 010

Lokalbanor

1 182

1 126

1 110

1 082

944

Buss

6 340

6 035

5 736

5 569

5 849

18 269

16 699

16 115

15 792

16 135

Summa
1)
2)

Korrigerad siffra jämfört med Årsberättelse 2012.
2012 års utfall är omräknat på grund av ett beräkningsfel. År 2012 rapporterades 16 239 miljoner km, vilket var felaktigt, då en beräkningsalgoritm inte tog
med tillkommande produktion för 2012.
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Andel kollektivresande (%)
Infartssnitt

2013

2012

2011

2010

2009

Tullsnitt 6–21

70

70

69

67

66

Tullsnitt maxtimme

82

80

81

80

79

Antal sålda biljetter (1 000-tal)
2013

2012

2011

2010

2009

30-dagarsbiljett

5 157

4 801

4 549

4 379

4 010

90-dagarsbiljett

178

198

253

53

–

65

70

88

187

183

Säsongsbiljett
Årsbiljett

37

32

29

18

15

Förköpsremsa, antal kuponger

22 128

134 256

133 816

129 105

136 927

Antal kuponger (genom reskassa)

96 408

5 536

–

–

–

Kontant- och förköpskuponger

2 695

6 905

7 001

7 894

10 154

Zonbiljetter (sms, SL Access, automater)

8 404

12 584

12 734

10 724

8 764

Antal fordon i SL-trafiken
2013

2012

2011

2010

2009

Tunnelbanevagnar, äldre

234

242

242

242

242

Nya tunnelbanevagnar C20

271

271

271

271

271

51

51

51

136

144

Pendeltågsvagnar, äldre
Nya pendeltågsvagnar X60
Lokaltågs-/spårvagnar

83

83

71

71

71

180

194

194

194

184

Bussar

2 211

2 114

2 158

2 050

2 016

Totalt

3 030

2 955

2 987

2 964

2 928

2013

2012

2011

2010

2009

786

763

739

722

705

2013

2012

2011

2010

2009

95,2

95,2

94,3

93,5

94,8

Gröna linjen

95,5

94,7

93,1

91,8

92,6

Röda linjen

93,7

94,8

94,4

94,0

95,3

Antal resenärer vintervardag (1 000-tal)
Totalt
Punktlighet (% avgångar i rätt tid)
Tunnelbana

Blå linjen

97,6

97,8

97,4

96,9

98,0

Pendeltåg

91,7

91,0

88,9

84,8

90,4

Roslagsbanan

92,0

93,4

94,7

90,6

95,4

Lidingöbanan

95,4

92,8

92,6

94,3

95,2

Tvärbanan

95,9

95,5

94,9

95,9

96,5

Nockebybanan

98,7

99,4

99,4

99,0

98,3

Saltsjöbanan

92,3

95,9

94,6

82,9

91,7

Spårväg City

98,5

98,4

98,2

96,9

–

Busstrafik

89,5

88,6

88,5

88,0

91,1
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Inställda avgångar (% av beställda)
Tunnelbana

2013
1,9

2012
2,4

2011
2,2

2010
2,5

2009
0,7
0,6

Gröna linjen

2,3

2,1

3,0

2,7

Röda linjen

2,1

2,4

2,4

3,2

0,9

Blå linjen

0,8

2,8

1,1

1,4

0,6

Pendeltåg

1,5

1,5

1,4

3,4

1,5

Roslagsbanan

1,5

0,8

0,5

1,2

0,4

Lidingöbanan

0,2

0,7

1,2

0,8

0,6

Tvärbanan

0,7

0,8

1,2

1,0

0,9

Nockebybanan

0,3

0,3

0,2

0,2

1,1

Saltsjöbanan

3,0

0,4

0,7

1,1

0,5

Spårväg City

1,2

1,4

0,9

2,1

–

Busstrafik

0,6

0,3

0,6

0,4

0,3

2013

2012

2011

2010

2009

174

167

140

176

244

Gröna linjen

81

72

53

74

85

Röda linjen

61

72

61

70

112

Blå linjen

32

23

26

32

47

2013
74

2012
73

2011
73

2010
74

2009
76

Andel missnöjda resenärer (SL ombord)

10

10

11

10

9

Andel nöjda resenärer (Svensk Kollektivtrafik)

58

60

59

64

68

8

9

8

5

4

Andel nöjda länsinvånare (Svensk Kollektivtrafik)

54

57

53

60

66

Andel missnöjda länsinvånare (Svensk Kollektivtrafik)

11

11

11

9

7

Stopp i tunnelbanetrafiken (mer än 10 minuter)
Tunnelbana

Andel nöjda resenärer och länsinvånare (%)
Andel nöjda resenärer (SL ombord)

Andel missnöjda resenärer (Svensk Kollektivtrafik)

Ekonomi och investeringar
Biljettintäkter, nettoomsättning och verksamhetsbidrag i löpande priser (Mkr)
Biljettintäkter
Nettoomsättning*
Verksamhetsbidrag, SLL

2013

2012

2011

2010

2009

6 448

6 505

5 870

5 370

5 217

13 244

12 907

12 166

11 469

11 162

6 796

6 402

6 296

6 099

5 945

* Nettoomsättningen = biljettintäkter + verksamhetsbidrag SLL

Biljettintäkter, nettoomsättning och verksamhetsbidrag i prisnivå med 2013 (Mkr)
Biljettintäkter
Nettoomsättning*
Verksamhetsbidrag, SLL

2013

2012

2011

2010

2009

6 448

6 505

5 920

5 576

5 480

13 244

12 901

12 269

11 908

11 724

6 796

6 399

6 349

6 333

6 244

* Nettoomsättningen = biljettintäkter + verksamhetsbidrag SLL
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Biljettintäkter, nettoomsättning och verksamhetsbidrag per helresa i löpande priser (kronor)
2013
13,72

2012
14,14

Nettoomsättning* per helresa

28,18

Verksamhetsbidrag, SLL per helresa

14,46

Biljettintäkter per helresa

2011
13,16

2010
12,32

2009
12,22

28,06

27,28

26,31

26,14

13,92

14,12

13,99

13,92

2011
13,27

2010
12,79

2009
12,84

* Nettoomsättningen = biljettintäkter + verksamhetsbidrag SLL

Biljettintäkter, nettoomsättning och verksamhetsbidrag per helresa i prisnivå 2013 (kronor)
2013
13,72

2012
14,14

Nettoomsättning* per helresa

28,18

28,05

27,51

27,32

27,46

Verksamhetsbidrag, SLL per helresa

14,46

13,91

14,24

14,53

14,62

2009

Biljettintäkter per helresa

* Nettoomsättningen = biljettintäkter + verksamhetsbidrag SLL

2013

2012

2011

2010

Verksamhetsbidrag/skattekrona

1,43

1,41

1,46

1,46

1,46

Skattefinansieringsgrad (%)

47,7

45,8

49,1

51,2

48,6

5 301

4 287

4 439

4 662

3 862

Bruttoinvesteringar (Mkr)

Biljettintäkter, fördelat på biljetter i löpande priser (Mkr)
2013

2012

2011

2010

2009

Periodbiljetter

4 779

4 546

4 089

3 758

3 565

Förköps- och rabattkuponger

1 262

1 423

1 278

1 192

1 261

333

502

459

394

374

73

34

44

26

17

Zonbiljetter och kuponger
Övriga biljetter

Pris 30-dagarskort inklusive moms (kronor)
2013

2012

2011

2010

2009

Löpande priser

790

790

790

690

690

I 2013 års prisnivå

790

790

797

714

723
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