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vision
Genom kollektivtrafiken
bidrar SL till att Stockholm
är Europas mest attraktiva
storstadsregion.
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SL är anslutet till FN:s initiativ för ansvarsfulla företag,
Global Compact. Det innebär att SL ska sträva efter
att arbeta i enlighet med initiativets tio principer om
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och motverka
korruption. En gång per år ska SL också redovisa mål,
resultat och erfarenheter av arbetet i skriftlig form i
en så kallad Communication on Progress (COP).
Den här årsberättelsen innehåller SL:s första COP.
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snabba fakta
Ny verksamhetsidé från 2011
SL ska utifrån ägarens krav och intressenters förväntningar, föreslå och
genomföra regionala kollektivtrafiklösningar som underlättar arbetspendling
och förenklar vardagen för alla i Stockholmsregionen.
Vision
Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att
Stockholm är Europas mest attraktiva
storstadsregion.
Övergripande mål
•• Fler och mer nöjda kunder
•• Affärsmässig upphandling och
avtalsuppföljning
•• Motiverade och kompetenta
medarbetare
•• Hållbar utveckling av regionen
•• Ekonomi i balans
•• Intern effektivitet och ständiga
förbättringar

spåranläggningar och fastigheter med
ett återanskaffningsvärde på cirka 100
miljarder kronor.
För att kunna erbjuda en så bra trafik
som möjligt, är det avgörande att SL
har ett affärsmässigt och förtroendefullt
samarbete med de företag som SL sluter avtal med. SL ska vara expert på att
övergripande planera, beställa och följa
upp trafik, samt förnyelse och underhåll, medan trafik- och underhållsföretag
svarar för den detaljerade planeringen,
leveransen och mötet med kunden.
SL ägs av Stockholms läns landsting
AB SL ägs av SLL och Landstingsfullmäktige utser SL:s styrelse. SL finansieras till hälften av skatter medan
resterande del övervägande består av
biljettintäkter.

Ny strategi och organisation
Sedan mars 2010 har SL bedrivit ett
genomgripande förändringsarbete med
målet att ”utveckla SL till en tydligare
och effektivare beställare och strateg”.
Inom ramen för detta arbete har SL:s
verksamhetsidé och vision omformulerats. SL:s övergripande mål fastslås
under våren 2011.
Den nya inriktningen markerar en tyngdpunktförskjutning där SL:s fokus ligger på
utveckling av långsiktigt hållbara kollektivtrafiklösningar som ett centralt medel för
stockholmsregionens och kommunernas
utveckling. De trafikentreprenörer SL anlitar kommer att få ett ökat ansvar för den
lokala utvecklingen av kunderbjudande
och kundmöte.
Som en konsekvens av förändringsarbetet verkar SL i ny organisation från och
med 1 maj 2011 (läs mer på sid 22).

Varumärkets kärnvärden
Enkelhet, Pålitlighet, Helhetssyn
Gemensamma värderingar
Samverkan, Ansvar, Förtroende,
Engagemang (SAFE)
SL:s verksamhet
SL har det övergripande ansvaret för att
alla som bor i, eller besöker, Stockholms
län ska ha tillgång till en väl utbyggd,
lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik.
All trafik körs av företag som SL upphandlar i konkurrens. SL äger omfattande tillgångar i form av spårfordon,
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Fakta verksamhet och ekonomi
Antal resenärer per vinterdag allmän kollektivtrafik
Andel nöjda kunder allmän kollektivtrafik, procent

2010

2009

722 000

705 000

74

76

10 200

11 756

–420

414

Årets intäkter, miljoner kronor

14 124

13 848

Biljettintäkter, miljoner kronor

5 370

5 217

35 782

32 769

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

Balansomslutning, miljoner kronor
Skattefinansieringsgrad, procent
Investeringar, miljoner kronor

51,2

48,6

4 662

3 862

Vd har ordet

Förutsättningarna förändras

därför förändras SL
Stockholmsregionen är Sveriges största
tillväxtregion, med en befolkningsökning
på cirka 30 000 personer om året. För
att alla dessa människor ska ha möjlighet att arbeta, resa och bo i länet, krävs
en fungerande och väl utbyggd kollektivtrafik som är väl rustad för att möta
såväl dagens som morgondagens krav.
Mot den bakgrunden har en stor del av
SL:s interna arbete under 2010 fokuserats mot att skapa en ny, effektivare
organisation, bättre anpassad för framtiden.
SL har under de senaste två decennierna
gått från att vara en trafikoperatör med
i det närmaste total monopolställning
inom Stockholms län, till att bli en beställarorganisation som upphandlar
såväl trafik som andra tjänster i öppen
konkurrens. Målet för SL:s översynsarbete är att bli en ännu tydligare och
effektivare beställare och en kompetent
strateg inför kollektivtrafikens fortsatta
utbyggnad.
Det har varit en utmaning att utföra ett
genomgripande förändringsarbete utan
att störa en redan väl fungerande verksamhet, men vi närmar oss slutmålet.
I maj 2011 kommer den nya organisa
tionen att vara på plats efter mer än ett
års förberedelser.
Åren 2010 och 2011 hade ovanligt
hårda vintrar som satte SL-trafiken på
svåra prov. Under några dagar i slutet av
februari 2010 stod stora delar av spårtrafiken stilla till följd av snö och kyla.

Under februari 2011 fick vi även stora
stopp i busstrafiken. Vädrets makter
visade tydligt vilken enorm betydelse
SL:s trafik har för att stockholmarnas
vardag ska fungera, och vi har därför
vidtagit en rad åtgärder för att förbättra
vår beredskap inför framtida vintrar.
Kollektivtrafikens betydelse för en attraktiv Stockholmsregion ligger inte bara i
förmågan att erbjuda punktliga, pålitliga
och trygga persontransporter. SL:s verksamhet är också en förutsättning för att
nå de miljömål som regionen ställt upp.
Ju fler som väljer gemensamt resande
framför bilen, desto mindre blir den
totala påverkan på miljön. SL-trafiken
står i dag för cirka 25 procent av persontrafiken i länet, men bara sex procent
av koldioxidutsläppen.
SL är en stor beställare av tjänster,
entreprenader och varor, och har som

sådan också ett stort samhällsansvar.
Därför är SL sedan 2009 en del av FN:s
initiativ för ansvarsfulla företag, Global
Compact. Det innebär att vi arbetar med
uppställda mål inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och motverkande av
korruption. Arbetet inom ramen för Global Compact kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del i SL:s strävan
mot ett mer långsiktigt hållbart samhälle.
Jag vill tacka alla medarbetare, entreprenörer och kommuner för det gångna
årets arbete. Med den kompetens och
professionalism som ni varje dag ger
prov på, är jag övertygad om att SL
kommer att uppfylla visionen: att bidra
till att göra Stockholm till Europas mest
attraktiva storstadsregion.

•

Göran Gunnarsson
Vd
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Styrelseordförande har ordet

Expansiv region i behov av investeringar

i kollektivtrafiken

En väl fungerande kollektivtrafik är
avgörande för en växande storstads
region som Stockholm. Kollektivtrafiken
är hela regionens blodomlopp, utan
kollektivtrafiken skulle inte vardagen
fungera för alla de människor som varje
dag stressar till jobbet, skolan, förskolan
eller fritidsaktiviteter. Samtidigt är Stockholms kollektivtrafik en livsnerv för hela
landet. När Stockholm lyfter, då lyfter
Sverige.
Under den förra mandatperioden lyckades SL avsevärt förbättra punktligheten
för både tunnelbana och pendeltåg.
Trafik- och trygghetsvärdarna vid statio
ner och perronger har dels underlättat
resenärernas vardag, dels bidragit till
en tryggare kollektivtrafik. Genom SL
Access har biljettsortimentet utvecklats,
samtidigt som det gjorts mer tillgängligt för resenärerna. Utbyggnaden med
dubbelspår till Nynäshamn och på Ros-
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lagsbanan samt invigningen av Spårväg
City visar tydligt vår ambition med en
utbyggd kollektivtrafik. När Stockholm
växer måste också SL tillåtas växa.

vi också påfrestningarna på vår miljö. Att
öka kollektivtrafikresandet är troligen
den viktigaste miljöinsatsen som Stockholms läns landsting kan göra.

De senaste fyra åren har Stockholms län
vuxit motsvarande ett helt Norrköping.
Under tio år växer vi med ett Malmö och
på 20 år med ett Göteborg. Den kraftiga
expansionen i vår region kräver stora
investeringar i kollektivtrafik. Jag tänker
fortsätta arbetet med att förbättra kollektivtrafiken och utveckla idéerna för
hur både den spårbundna trafiken samt
buss- och båttrafiken kan fortsätta att
utvecklas i framtiden.

Varje dag väljer över 700 000 resenärer att göra 2,5 miljoner resor med SL.
I högtrafik görs fyra av fem resor till
Stockholms innerstad med pendeltåg,
buss, tunnelbana eller lokalbana. Det
är inte svårt att förstå att kollektivtrafik
handlar om att få många människors
vardag att fungera. Genom att fortsätta
värna om och bygga ut kollektivtrafiken
i hela Stockholmsregionen, vill jag göra
livet enklare för människor samtidigt
som vi tillsammans skapar en bättre livsmiljö. Jag hoppas att du gör mig sällskap
på den resan.

SL:s viktigaste uppgift är nämligen att få
ännu fler och mer nöjda resenärer. Målet
är att kollektivtrafikens andel av det
totala resandet fortsatt ska öka. Genom
att fler stockholmare väljer att åka med
kollektivtrafik i stället för med bil minskar

•

Christer G Wennerholm
Styrelseordförande

SL:s betydelse för

Stockholmsregionen
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Stockholms län har i dag över två miljoner invånare och
växer med motsvarande ett Malmö på tio år och ett Göteborg på tjugo år. SL arbetar hårt tillsammans med andra
aktörer för att uppnå regionens vision om att Stockholm
ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Det är en
vision som ställer stora krav.

98%
De nya spårfordon
som SL köper in
är till minst 98 %
återvinningsbara.

– Att regionen ska kunna fortsätta att växa och
utvecklas förutsätter en högkvalitativ kollektivtrafik
som dessutom successivt byggs ut. Den som flyttar
hit förväntar sig, med rätta, att fungerande kollektivtrafik ska finnas på plats från dag ett. SL har därför
en avgörande roll att fylla i att uppnå vår gemensamma vision, säger Göran Gunnarsson, SL:s vd.

utbyggnadsnivåer till år 2020 – dels en situation
då åtgärder enligt de statliga infrastrukturplanerna
är genomförda, dels om utbyggnaderna enligt hela
Stockholmsöverenskommelsen genomförs. Investeringskostnaderna för satsningarna i de statliga
infrastrukturplanerna uppgår till cirka 65 miljarder
kronor och de i Stockholmsöverenskommelsen till
omkring 86 miljarder kronor.

”Den som flyttar hit förväntar
sig, med rätta, att fungerande
kollektivtrafik ska finnas på
plats från dag ett.”

– Vi ser framför oss en mycket positiv utveckling av
Stockholmsregionen. Samtidigt står vi inför många
utmaningar, inte minst i att finansiera det stora
behovet av ny infrastruktur och ny kollektivtrafik.
Här krävs att länets kommuner, landstinget och
staten tar ett gemensamt ansvar. Vi måste också
vara öppna för alternativa finansieringslösningar,
där näringslivet kan delta, säger Göran Gunnarsson.

Göran Gunnarsson, vd

En av SL:s viktigaste uppgifter vid sidan av att
ansvara för den dagliga trafiken är att planera för
framtida behov. Många projekt tar flera år från
planering till att de verkligen står färdiga. Det
största pågående projektet i Stockholmsregionen
just nu, Citybanan, har diskuterats ända sedan
början av 1990-talet. År 2006 nåddes en slutlig
uppgörelse om finansieringen och projektet väntas
vara klart år 2017.
Även om inte alla projekt tar flera decennier att
genomföra måste de planeras i god tid, särskilt i
en växande region. I strategidokumentet ”Trafikplan 2020” har analyser gjorts för två alternativa
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För att möta framtidens utmaningar har SL bland
annat gjort en genomgripande översyn av sin
organisation. Rollen som beställare, strateg och
kvalificerad rådgivare och planerare stärks. Samarbetet med regionens aktörer understryks ytterligare.
Samverkan för bättre lösningar
För SL är det naturligt, men också ytterst nödvändigt, att samarbeta med olika aktörer för att kunna
förse regionen med kollektivtrafik. Kommunerna har
en viktig roll eftersom de ansvarar för den fysiska
planeringen. SL bedriver därför en kontinuerlig
dialog med kommunerna i syfte att hitta lösningar
som gynnar alla.

SL deltar även i ett arbete med att utforma ett
handlingsprogram för en effektiv trafik. Syftet är att
specificera åtgärder för att effektivisera transportsystemet, bland annat genom att föra över resande
från bil till kollektivtrafik. I arbetet med handlingsprogrammet samverkar SL med Trafikverket, Länsstyrelsen, Stockholms stad och Regionplanekontoret.
SL:s betydelse för miljön
Stockholmare är unika eftersom de i så hög grad
använder kollektivtrafik. I morgonrusningen är det
så många som åtta av tio som reser kollektivt till
Stockholms innerstad. Det är en betydligt högre
siffra än för de flesta andra huvudstäder i världen. SL:s bidrag till att förbättra regionens miljö
och minska den totala klimatpåverkan är därför
viktigt. Samtidigt står också SL-trafiken i sig för en
betydande miljöpåverkan, vilket driver SL till att
påskynda utvecklingen mot en mer hållbar kollektivtrafik.
– Vi måste hela tiden ställa allt hårdare krav på
våra leverantörer och därmed driva utvecklingen
framåt. Vår uppgift i klimathänseende blir därför
dubbel: att bygga ut kollektivtrafiken så att folk
reser miljövänligt, men också att hela tiden kräva
renare och effektivare transportmedel, säger
Göran Gunnarsson.
– Visionen är att Stockholmsregionen ska vara
Europas mest attraktiva storstadsregion. Stockholm har redan flera fördelar i att vara en vacker
stad med mycket vatten och grönområden. Här
finns många världsledande företag och regionens
stora inflyttning bevisar att det är en region många
vill bo i. Men det räcker inte. Visionen säger inte att
Stockholm ska vara bra. Den säger att Stockholm
ska vara bäst. Med fortsatt utveckling av kollektiv
trafiken bidrar vi till att det blir verklighet, säger
Göran Gunnarsson.

•

Läs mer om SL:s arbete med hållbar
utveckling på sidan 38

Citybanan är en ny sex kilometer lång dubbelspårig
tunnel mellan Tomteboda och Södra station.
Den kommer väsentligt utöka kapaciteten för
främst pendeltåg och gör trafiksystemet mindre
störningskänsligt genom centrala Stockholm.
Statliga infrastrukturplaner
Våren 2010 fastställdes länsplanen för regional
transportinfrastruktur i Stockholms län 2010 – 2021
och den nationella transportplanen för samma period.
I Stockholms län finansieras ett flertal av åtgärderna i
Stockholmsöverenskommelsen via medel från länsplanen och den nationella planen. Den statliga med
finansieringen av SL:s projekt täcker ungefär hälften
av investeringskostnaden.
Stockholmsöverenskommelsen
Regeringen beslutade i november 2006 att tillsätta en
särskild förhandlingsman för Stockholms infrastruktur.
Förhandlingen resulterade i en överenskommelse om
prioriteringar och förslag till finansiering av åtgärder
för vägar, järnvägar och kollektivtrafik i Stockholms län.
Överenskommelsen presenterades i december 2007.
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Norrtälje

Uppsala* Ej Stockholms län

4
Arlanda
Kårsta

Märsta

Bålsta*
Upplands Väsby

Ormsta

9

Häggvik

Sollentuna

15

Kallhäll

Arninge
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Österskär
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Roslags Näsby

Jakobsberg
Näsbypark

Akalla
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Mörby C
Danderyds Sjh
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Tensta
Rissne

10

Mörby

Solna station

Vällingby

Vaxholm

Solna C
Sundbyberg

Karolinska
Sjh

5
Tomteboda

14

Stadshagen Odenplan

Alvik

Brommaplan

17
Nockeby

Universitetet

Norrtull
Tekniska
högskolan

Ropsten

Frihamnen
Östermalmstorg

Fridhemsplan T-Centralen
Hornstull

Djurgården

Ekerö

2

18

Älvsjö
Fruängen

Bandhagen

1

Charlottendal

Henriksdal
Sickla Udde

16

3

Saltsjöbaden

Gubbängen

19

Skarpnäck
Tyresö

N Sköndal
Högdalen

12

13

Slussen

Stockholm
Sofia
Södra
Fredriksdal
Gullmarsplan
Årstaberg

Skärholmen

Värmdö
Orminge

Radiohuset

St Essingen
Liljeholmen

Enlunda/Färingsö

Lidingö

11

Hökarängen

Hagsätra
Norsborg

Flemingsberg

Farsta Strand
Hallstavik

7

6

Vega

Södertälje C

Stockholms län

Södertälje hamn
Handen

Norrtälje

Gnesta*

8
Västerhaninge
Märsta

Åkersberga

Tungelsta
Stockholm

Södertälje

Västerhaninge

Nynäs Gård

8
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Nynäshamn

Nynäshamn

Stavsnäs

Kista
Lunda
Spånga

llingby

n

Några nedslag

Mörby

Tensta
Rissne

Solna

SL på kartan
Solna C

Sundbyberg

Stockholmsregionen präglas av stark
tillväxt och utveckling. SL:s uppgift är
att hålla jämna steg med utvecklingen
och förutse kommande års behov.
Det här är aktuellt de närmaste åren.
Alvik
Läs mer iBrommaplan
Trafikplan 2020 som finns
på sl.se.

Tomteboda

SL:s huvudkontor

Stadshagen

11
Frihamnen
Odenplan

Östermalmstorg

Fridhemsplan

Sergels
torg

Radiohuset

T-Centralen

17

Nockeby

Ropsten

5

Djurgården

13

St
Stockholm
Södra

18

Spårvägsmuseet

Fredriksdal

Tunnelbana

Ekerö 1

Skärholmen

Hagsätragrenen
Banan moderniseras och
får ersättningstrafik under
mars – september 2011.
Efter upprustningen av
Hagsätragrenen 2011 är
hela tunnelbanesystemet
försett med hissar vilket
ökar tillgängligheten för
Norsborg
resenärerna. SE SIDAN 28

2

Nytt signalsystem
Ett nytt signalsystem
planeras för utökad trafik på
linjerna Ropsten-Norsborg
och Mörby-Fruängen. Det
skapar i sin tur ett behov
av en ny tunnelbanedepå i
Norsborg, som projekteras
för närvarande.

3

Pendeltåg

Ny bandepå
För att bereda plats för en ny
arena flyttar SL banunderhålls
verksamheten från Slakthus
området till Hammarbydepån
som byggs om för detta nya
ändamål.

ÄlvsjöLokalbana

Fruängen
	Förlängd
4

pendeltågslinje
Pendeltåg vidare från Upp
lands Väsby till Uppsala
via Arlanda planeras till
december 2012. SE SIDAN 13
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Bandhagen
Roslagsbanan

Dubbelspår, bullerdämpande
åtgärder och tillgänglighets
anpassning av plattformar
och
befintliga vagnar på
Högdalen
Roslagsbanan. SE SIDAN 41

Hagsätra

10 Tvärbanan

Citybanan
Citybanan ger pendeltågen
Flemingsberg
egna spår genom centrala
Stockholm vilket möjliggör
utökad pendeltågstrafik.

Solnagrenen byggs. Kista
Farsta Strand
grenen är under utredning;
om den ska gå till Helenelund,
Sollentuna eller Häggvik.

SE SIDAN 7

SE SIDAN 28

	
6 Nytt dubbelspår och
upprustad station
Södertälje hamn blir bytes
punkt, får ny biljetthall och
gångtunnel.

7

Ny pendeltågsstation
Ny pendeltågsstation i Vega
som beräknas tas i bruk år
2014.

Vega

11 Spårväg City
Spårväg City byggs ut mot
Ropsten och knyts ihop med
den upprustade Lidingöbanan.
Fortsatt
utbyggnad mot
Handen
Kungsholmen utreds.
SE SIDAN 10

12 Spårväg Syd
Arbete med att ta fram en
förstudie pågår. SE SIDAN 28

8 Nynäsbanan
Här byggs dubbelspår och
Västerhaninge
en ny mötesstation
vid Nynäs
Gård år 2010–2012.

Projekt i planering, ej beslutat
Befintlig trafik

Buss

Gubbängen
13 Bus Rapid Transit

Skarpnäck
Förstudie kring
en
kapacitetsstark busslinje.
SE SIDAN 32

N Sköndal

Hökarängen

14 Ny närtrafiklinje

Senaste tillskottet i
närtrafiken finns i Bromma.
SE SIDAN 20

15 Bussterminal
I anslutning till pendeltåget i
Jakobsberg bygger SL sin andra
dockningsterminal, den första
finns i Liljeholmen. SE SIDAN 16
16 17 18 19
Nya bussdepåer
I Charlottendal (16) byggs
depå för 140 biogasbussar,
klar 2015. I Hornsberg (17)
bygger SL ny depå för 125
etanolbussar under mark.
Ny depå för 120 biogasbussar
i Fredriksdal (18), klar 2014.
Nybyggd depå i Gubbängen
(19), klar för drift i augusti
2011. SE SIDAN 32

Tungelsta
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Ett axplock av det som

hänt under 2010
Spårvagnen tillbaka i city
Den 23 augusti 2010 var en
smått historisk dag i Stockholm.
För första gången på 43 år
rullade åter spårvagnar i reguljär trafik på innerstadens gator.
Det var i samband med högertrafik
omläggningen 1967 som de sista spårvagnarna togs ur bruk för att i stället
ersättas av bussar. Men 43 år senare var
det alltså dags för högtidlig nypremiär,
då Spårväg City mellan Sergels torg och
Waldemarsudde öppnades för trafik.
Spårvägen är en förlängning och modernisering av den tidigare Djurgårdslinjen,
som sedan 1990-talet har haft musei
trafik med gamla vagnar. Nya spår har
anlagts utmed Hamngatan från Nybroplan till Sergels torg, de gamla spåren
har rustats upp och flera nya hållplats
lägen har uppförts. Dessutom har
Alkärrshallen, depån vid Liljevalchs
konsthall, moderniserats och byggts ut
för att kunna hysa den nya vagnparken.
Inför trafikstarten lånades sex vagnar
in från Frankfurt och Norrköping, men
inom kort kommer SL att få leveranser
av nytillverkade vagnar.

Bygget av Spårväg City skedde med
modern och tidsbesparande teknik. Till
den nya sträckningen mellan Nybroplan
och Sergels torg användes prefabricerade betongblock som sänktes ned
i gatan, i vilka rälsen sattes fast.
Detta gjorde att byggtiden
kunde bli förhållandevis kort,
och trafikstörningarna på den
redan hårt belastade Hamn
gatan kunde minimeras.
Under 2011 fortsätter SL planeringen för Spårväg Citys fortsatta utbyggnad mot Ropsten
och en framtida ihopkoppling
med Lidingöbanan. Spårvägen
läggs i en sträckning förbi Värtan
där Stockholms stad ska bygga det nya
området Norra Djurgårdsstaden. Området, som ska ha en tydlig miljöprägel,
beräknas få cirka 10 000 nya bostäder
och 20 000 nya arbetsplatser. Samtidigt
pågår också en strategisk studie av den
framtida spårvägsutbyggnaden i hela
länet, såväl i innerstaden som i ytter
områdena.
Utseendet på de nya vagnarna avgjordes
i en designtävling där stockholmarna
bjöds in att rösta på tre olika alternativ.

•

Januari Start för fria
SL-resor för Stockholms
läns alla blodgivare.

Mars SL inleder en
omfattande översyn av den
interna organisationen.

Februari Ett massivt snöoväder
över Stockholm orsakar stora
problem i SL-trafiken.

10
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Maj Miljöminister
Andreas Carlgren besöker
SL och studerar miljöarbetet.

Stockholm – en stad att vara kär i
I samband med Kronprinsessans bröllop deltog SL i satsningen Love 2010.
Tillsammans med bland andra Stockholms stad uppfördes en tillfällig paviljong i Kungsträdgården, där SL medverkade under parollen ”Stockholm
– en stad att vara kär i”. Under perioden 6–19 juni hölls öppna föreläsningar kring teman som tillgänglighet, trygghet och säkerhet, miljö,
långsiktig trafikplanering och mycket annat.
Den 12 juni ordnade SL ett eget välbesökt evenemang i Kungsträd
gården. Från stora scenen bjöds på artistuppträdanden av Petter,
Svante Thuresson och countrytrion Cookies ’n’ Beans med flera. Ungdomar
tävlade i streetdance och de yngre barnen fick prova de populära minibussarna. Syftet med SL-dagen och medverkan i Love 2010 var att visa att SL
är en självklar del av Stockholm och att berätta mer om de mångskiftande
delarna av verksamheten för en intresserad allmänhet.

•

Reseplanerare efter resenärernas behov
Varje dag görs cirka 130 000 besök på sl.se och reseplaneraren för att få svar
om 250 000 enskilda resor. Reseplaneraren är väldigt populär och SL arbetar
ständigt med att göra den ännu bättre och mer tillgänglig. Förutom information om tider för resan får man via reseplaneraren också information om hur
mycket koldioxidutsläppen minskar jämfört med samma resa med bil, vad
resan kostar, uppdateringar om förseningar och en förbättrad karta.
På ”Mitt SL” går det att spara favoritresor och sökningar så att de är lättare
att komma åt.

•

Maj Justitieminister
Beatrice Ask besöker SL
för att informera sig om
trygghetsarbetet.

Juni Specialvisningar
för synskadade av konsten
vid Kungsträdgårdens
tunnelbanestation.

Juni Utställningen ”Alla reser
olika” om tillgänglighet invigs
på Spårvägsmuseet.

Juni I samband med Stockholm
Marathon genomför SL om
fattande informationsinsatser
om förändringar i trafiken.
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Konstnär Lotta Külhorn, Zinkensdamm.

Flexibla biljetter
med förlustgaranti

Tunnelbanan – konstutställning varje dag
Tunnelbanan är mer än ett transportmedel. Varje dag får stockholmarna, tack
vare SL:s mångåriga arbete med konst, möjlighet att uppleva verk av välkända
konstnärer som Siri Derkert, Carl Fredrik Reuterswärd och Ulrik Samuelson,
men även tillfälliga konstutställningar av samtida, ofta yngre, konstnärer.
Den första konsten kom på plats redan 1957 när T-Centralen invigdes. Sedan
dess har drygt 90 av tunnelbanans 100 stationer försetts med konst. SL
arrangerar regelbundet guidade visningar i tunnelbanan året om. Dessa visningar – eller konståkningar – är gratis. Det enda som krävs är en giltig biljett
för att följa med. Vissa visningar är teckentolkade, andra är speciellt anpassade
för synskadade.

•

Nu finns nästan hela biljettsortimentet
tillgängligt på SL Access. Flera biljetter
har blivit mer flexibla genom att resenären själv väljer när de ska börja gälla.
De nya korttidsbiljetterna, giltiga i 24
respektive 72 timmar, börjar gälla när
de används första gången. Årsbiljetten
har också blivit betydligt mer flexibel
genom att den inte längre har ett fast
startdatum utan gäller från det datum
resenären väljer. Studentbiljetten, som
tidigare funnits som terminsbiljett, finns
nu med giltighetstid på både 30 och 90
dagar, båda med valfritt startdatum. Nytt
för 2010 är möjligheten att registrera
SL Access-kortet för förlustgaranti på
sl.se. Den som förlorar sitt kort får ett
nytt, laddat med samma biljett som på
det förlorade kortet. Förlustgarantin har
funnits länge, men tidigare bara gällt
biljetter köpta på sl.se. Den nya förlustgarantin gäller alla biljetter, oavsett var
de är inhandlade.

•

Nya relationer med unga 08:or
För femte året i rad medverkade SL på festivalen Ung08, som arrangeras
av Stockholms stad. Festivalen vänder sig till ungdomar mellan 13 och 19 år
och hålls i Kungsträdgården under den sista sommarlovsveckan varje år.
Syftet med SL:s medverkan är att möta högstadie- och gymnasieelever på
deras egen arena. Viktiga frågor som diskuteras är bland annat miljö, framtid
och trygghet. SL:s tält hade cirka 2 500 dagliga besökare under festivalen.
Kön för att få de populära SL-logotyperna som tatuering ringlade lång från
morgon till kväll. Årets färg var rosa. (Läs mer på sidan 43.)

•

September En omfattande
utredning av det spårburna
bullret inom SL-trafiken
är klar.

Augusti Käppalaverket startar
leveranser av biogas till SL:s
bussar på Lidingö.

Augusti Utökad turtäthet
på Roslagsbanan med fler
resande som följd.
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Oktober SL:s depå för biogas
i Söderhallen utses till ”Goda
exempel” av Naturvårdsverket.

SL fortsätter att stödja Pride
SL är ett öppet företag som välkomnar alla. Därför är det naturligt att SL är
en stolt samarbetspartner till Stockholm Pride. Under 2010 hölls festivalen
den sista veckan i juli utanför Sjöhistoriska museet på Gärdet. SL ordnade
förstärkt busstrafik till och från festivalområdet och deltog bland annat i ett
seminarium om trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken med representanter
för SL och HBT-rörelsen.

•

SL trafikerar Stockholms vatten
SL finns inte bara på land. Faktum är att SL
också vill göra det möjligt att resa på vattnet.
Stockholmsregionen består till stor del av just
vattendrag och många människor bor på öar
hela eller stora delar av året. Därför har SL
dragit igång ett pilotprojekt med färjan M/S
Ballerina för att se hur man framöver kan
förenkla resandet för båtpendlare som med
hjälp av båten kan ta sig över vattnet på ett
smidigt sätt. Förutom Djurgårdsfärjan har det
tidigare inte gått att åka färja på sitt SL-kort,
men under 2010 testade SL hur detta ska
kunna bli möjligt med hjälp av M/S Ballerina.

Ny teknik
löser gamla gåtor
Spårvägsmuseet startade i juni ett projekt med att lägga ut sina samlingar
på nätet. Bland annat lades ett stort
antal bilder ut på bildcommunityn Flickr.
Redan första halvåret hade bilderna över
en kvarts miljon visningar. Dessutom
kunde museet dra nytta av kunskapen
hos sina besökare:
– Vi publicerade många bilder som vi
saknade kunskap om. Därmed kunde
våra besökare hjälpa oss att plats- och
tidsbestämma många bilder. Interaktionen med våra besökare har inte bara
vidgat museets kontaktytor utan också
tillfört värdefull information om våra
samlingar, säger museichefen Christoffer Sandahl.
Förutom närvaron i sociala medier har
museet haft en aktiv programverksamhet med flera utställningar om aktuella
SL-projekt. Museet har också fått besök
av ett stort antal skolklasser. Som en
följd av dessa satsningar och ett stort
intresse för Stockholms lokaltrafikhistoria slog museet besöksrekord år 2010.

•

•

Stockholm växer med ny pendeltågslinje
till Arlanda och Uppsala
I december 2012 får Mälardalens resenärer en helt ny pendeltågslinje mellan
Älvsjö och Uppsala. Projektet är ett samarbete mellan SL och Upplands Lokaltrafik (UL) och innebär att pendeltågen kommer att stanna vid Arlanda och
i Knivsta. Den nya pendeltågslinjen blir i högtrafik en förlängning av trafiken
på Märstalinjen som då fortsätter ända till Uppsala. Förlängningen innebär
också högre turtäthet på sträckan mellan Älvsjö och Upplands Väsby i lågtrafik.
Med den nya pendeltågslinjen stärks kopplingen mellan norra Storstockholm,
Arlanda och Uppsala samt ger bland annat resenärer i Solna och Sollentuna en
direktförbindelse till Arlanda och Uppsala.

•

Oktober: Spårvägsmuseet
anordnade kurser om konsten
i tunnelbanan.

Oktober: Ny bussdepå i
Vallentuna klar för drift.

Oktober Tunnelbanan fyllde
60 år vilket firades med ett
evenemang vid Slussen.

December SL:s medarbetare
har gått en utbildning om
tillgänglighet.

SL ÅRSBERÄTTELSE 2010
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SL:s samarbeten bidrar till

samhälls
utvecklingen

Utan samarbeten stannar Stockholm
– bokstavligt talat. Utveckling av
infrastruktur i regionen är ett ständigt
pågående arbete som ställer stora
krav på samarbete mellan många
olika aktörer.

14
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– SL är en viktig aktör i samhället och vår verksamhet inom infrastruktursutveckling grundar sig på
samverkan mellan oss och kommunerna i länet,
säger Gunilla Glantz, chef för SL:s trafikplanering.
Hon beskriver det som ett ömsesidigt beroende
mellan kommunerna och SL eftersom alla parter
behöver varandra lika mycket. Även om samtliga
aktörer har medborgarnas bästa i åtanke är samarbeten inte helt okomplicerade. I somliga frågor
tar det lång tid att nå ett beslut som alla känner sig
nöjda med.
– Det är klart att alla aktörer inte alltid har samma
prioriteringar men i de allra flesta fall fungerar

Lars-Herman Larsson företräder Sundbybergs stad i
rollen som näringslivs- och exploateringsdirektör och
deltar, bland annat, i diskussioner kring Tvärbanans
utbyggnad. Han betonar vikten av god samverkan
och bra framförhållning.
– Vi kan ha olika syn på saker i vissa frågor men i
vårt nära samarbete har vi både trevliga och resultatinriktade diskussioner. Fungerande infrastruktur
är viktig för såväl enskildas vardag som samhällets
utveckling och jag upplever att alla parter har perspektivet att vi till syvende och sist ska erbjuda
människor så bra lösningar som möjligt, säger
Lars-Herman Larsson.

25%
I dag står SL för
runt 25 procent
av persontrafiken
i länet, men för
bara knappt sex
procent av kol
dioxidutsläppen.

26
Stockholms län
har 26 kommuner.

Som en del av den nya organisationen satsar SL på
att förbättra den viktiga dialogen med kommunerna.
I dag har en kommun ofta många olika kontaktpersoner inom SL, beroende på ärende. För att effektivisera antar SL i den nya organisationen ett mer
strategiskt angreppssätt där varje kommun har en
primär kontaktperson som sedan lotsar vidare till
rätt kontakt inom SL.
– Vi tror att detta kommer att göra samarbetet
med länets kommuner smidigare och enklare, säger
Gunilla Glantz.

 unilla Glantz, chef för
G
SL:s trafikplanering.

våra samarbeten mycket bra. Samverkan bygger
på kontinuerlig dialog och det faller sig naturligt
att den dialogen upprätthålls eftersom nästan alla
investeringar är mycket långsiktiga och ställer
höga krav på planering, säger Gunilla Glantz.
Dialog en grundpelare för en god samhällsaktör
I stora infrastrukturprojekt, som Tvärbanans förlängning och bygget av Citybanan, krävs trafikomläggningar i mycket stor skala. Då är många parter
inblandade i såväl planarbete som i genomförande.
SL har en nyckelroll i de samtal som för projekten
framåt.

Långsiktiga projekt
Infrastrukturprojekt handlar inte bara om att erbjuda
resmöjligheter. Projekt genomförs med hänsyn till
var människor bor och var fler kan bo. På det viset
kommer en stor samhällsekonomisk aspekt in i planeringsarbetet. Man bygger för framtiden, och för
både människor och företag.
Under 2010 har SL satt ett antal stora projekt i drift.
Ett av de mest uppmärksammade var Spårväg City.
Under sommaren öppnades spårvägen för trafik
efter en jämförelsevis kort och intensiv arbetsperiod. Planeringsarbetet har pågått under en längre
tid, men den faktiska byggtiden gick ovanligt fort.
Spårvagnen rullar än så länge mellan Djurgården
och Sergels torg, men det finns en strategi lagd för
etappvis utbyggnad åt båda håll. Spårvägen kommer att fortsätta till Värtan och Ropsten och därefter
kopplas samman med Lidingöbanan.
– Utbyggnaden är ett stort projekt som ställer stora
krav på samarbete mellan SL, Lidingö stad och Stockholms stad, inte minst eftersom det påverkar många
av våra resenärer. Med goda informationsinsatser
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Biogas
tar cirka två
veckor att framställa, naturgas
och olja tar flera
miljoner år.

hoppas vi att resenärerna kommer att bemöta förändringsarbetet med förståelse, säger Gunilla Glantz.
SL arbetar löpande med kommunikation och lägger
stort fokus på att informera om kommande och pågående projekt och hur de påverkar resandet. Även
informationshanteringen kräver lång framförhållning
så att resenärerna hinner anpassa sig och känna sig
trygga.
Information ger trygghet
Men det är inte bara kommuner som är stora samarbetsparter, även Trafikverket samt polis och andra
samhällsaktörer är viktiga. Många projekt äger rum
i absolut närhet till resenärerna. Ett exempel är de
sprängningar som genomförs för Citybanans utbyggnad. För att minimera trafikstörningarna och obehaget för resenärerna har SL och Trafikverket kommit
överens om att sprängningar bara sker vid lågtrafiktid
och vid fasta tider när de stör minst. En lösning som
har fungerat mycket bra.
SL lägger stor vikt vid att göra miljön där resenärerna
befinner sig trygg. Arbetet innebär en väl upparbetad
kontakt med såväl de olika stadsdelsnämnderna som
polis och lokala brottsförebyggande råd. Samverkan
är nödvändig och tillsammans med andra aktörer
strävar SL alltid efter att nå lösningar med resenärernas bästa i åtanke.

SL värnar om tryggheten
Resan i SL-trafiken ska upplevas trygg
och säker för både resenärer och
personal.
I dagsläget finns det cirka 110 utbildade ordningsvakter på vardagar och
cirka 150 ordningsvakter på helgerna,
som på uppdrag av SL bidrar till att
öka tryggheten och hjälpa såväl resenärer som personal. SL:s trygghetsskapande arbete sker i nära samarbete
med entreprenörer, kommuner och
polisen.
SL har cirka 19 000 kameror i fordon
och på stationer. Kamerorna är till stor
hjälp för att få en ögonblicksbild över
olika situationer, och att snabbt kunna
dirigera personal dit det behövs insatser. Kamerorna underlättar också polisens arbete med att utreda brott som
begås i SL:s miljöer.

•

Läs mer på sidan 52

•

Jakobsberg och Danderyd får tillgängliga bussterminaler
År 2011 får 12 000 dagliga bussresenärer vid Danderyds sjukhus och 7 000 i
Jakobsberg nya, trygga och tillgängliga
terminaler. Stationen i Jakobsberg är en
av landets största och har 14 anslutande
busslinjer. Bygget startade våren 2010. Den
nya bussterminalen får elva dockningsplatser, ”gater” som gör att resenärerna kan gå
inomhus mellan tåg och buss. Det blir både
tryggare och säkrare och resenärerna slipper vänta utomhus. I terminalen kommer
även café och kiosk att finnas.
Vid Danderyds sjukhus började bygget
hösten 2010. I stället för dockningsplatser
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förlängs bussterminalen med två hållplatslägen för att ge utrymme för fler avgångar i
rusningstrafik för de 31 busslinjerna.
De båda terminalerna från 1970-talet blir
helt tillgänglighetsanpassade med bland
annat hållplatser och bussar i samma marknivå och kännbara (taktila) stråk i marken.

•

Investering Jakobsberg: 196 miljoner kronor
Byggstart: våren 2010
Klart: sommaren 2011
Investering Danderyd: 26,3 miljoner kronor
Byggstart: hösten 2010
Klart: sommaren 2011

Lyhörd dialog

– ett sätt att utveckla verksamheten
Hur startar man ett samtal
mellan SL och alla resenärer
i Stockholmsregionen? Svaret
visade sig vara: genom en
kampanj som uppmuntrar till
dialog. I stället för att ”bara”
kommunicera vad SL gör bjöd
SL in till samtal, där enskilda
resenärer fick möjlighet att
komma till tals.
– Vi kände spontant att vi inte bara
vill berätta vad vi gjort. Det känns inte
öppet. Vi vill att alla ska kunna använda
sig av SL och därför ville vi skapa en
plattform för dialog snarare än envägskommunikation, säger Carina Holm, som
arbetar med kommunikationsfrågor.
I augusti lanserades en dialogkampanj
kopplad till sl.se. Innehållet fokuserade
på trygghet och punktlighet och var ett
verktyg för SL att kommunicera vad som
gjorts inom dessa områden. Den gav
också SL möjlighet att lyssna till resenärerna kring deras åsikter och vilka förändringar de föreslår.
– Några av de förslag vi har fått in kan
genomföras relativt snabbt och lätt,
säger Carina Holm.
Kommentarer via Facebook
Kampanjens syfte var att skapa en
dialog mellan SL och resenärerna
utifrån lyhördhet och öppenhet. Därför
kopplades dialogkampanjens webbsida
ihop med Facebook och Twitter. På så
sätt kunde man nå betydligt fler människor.
Kampanjen pågick under två veckor,
men webbsidan har varit i gång hela
hösten. Alla förslag som kommit in har
skickats till ansvarig avdelning på SL.
Avdelningscheferna har sedan tillsammans med sina team prioriterat vad som
kan genomföras direkt, vad som kan
läggas i långsiktiga planer och vad som

Dialogkampanj visades
bland annat på stortavlor
i tunnelbanan.

kanske redan är gjort, men som behöver
kommuniceras tydligare.

Exempel på förslag från
dialogkampanjen

Dialogen fortsätter 2011
Dialogformen kommer att leva vidare.
– Den här kommunikationsformen är bra
för att den gör våra resenärer delaktiga
i att berätta hur det fungerar ute i SLtrafiken. Då får vi både in viktig information som kan göra oss bättre och hjälp
med att sprida den informationen till
fler, säger Johan Nordgren, kommunikationschef.

• Sätt upp digitala skyltar på T-Centralen vid rullbandet till Blå linjen.
• Visa tunnelbanans avgångstider
vid ändstationer.
• Markera önskade köriktningar vid
pendeltågsspärrar i gången mellan
Stockholms central och T-Centralen
för att undvika blockering av passage.
• Släpp ett API för att möjliggöra
för webb- och mjukvaruutvecklare
att bygga egna program med information från reseplaneraren.
• Gör det möjligt att få reseinformation via Google maps.

Dialogformen innebär förändringar i SL:s
sätt att arbeta med verksamhetsförbättringar.
– Vi behöver bli mer öppna i kommunikationen med våra resenärer och kanske
vara fler som har kontakt med våra
kunder, avslutar Johan Nordgren.

•
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Vad lärde SL av årens

kalla vintrar och snökaos?
De senaste årens vintrar med massiva snöfall
och ihållande kyla satte SL-trafiken under
hård press. I februari 2010 var snökaoset ett
faktum: spårtrafiken stod still. Ett år senare
drabbades busstrafiken av stopp under en
hel dag. SL har lärt sig en hel del av dessa
situationer och genomfört flera förbättringar.

Kapaciteten fanns inte för att hantera vinterns ihållande kyla och återkommande
tunga snöfall. Efter att ha lyckats stävja
fyra massiva snöoväder i början av 2010
blev det femte för mycket. Då hade isen
frusit fast i lager på fordonen som pressats
hårt ute på snöklädda spår. Resurserna att
hinna ploga alla spår fanns helt enkelt inte.
– Vi räknade inte med att det skulle
komma så stora mängder snö i februari.
Snön och det kalla vädret gjorde att snön
yrde in i fordonen och satte sig fast som
iskristaller, förklarar Johan von Schantz,
teknisk direktör på SL.

som ska klara av allt ifrån plogning av
spår till att avlägsna is från växlar.
– Vi har sett över många rutiner, förändrat organisationen och upprättat en
”tjänsteman i beredskap” (TIB). Det ska
alltid finnas någon som är ansvarig och
beredd att fatta de beslut som krävs.
Tanken är att ligga steget före, säger
Johan von Schantz.

tande snöfall som denna gång fick allvarliga konsekvenser för busstrafiken.
Under en hel dag uteblev i princip alla
bussar i Stockholm. Det som inte får
hända var på nytt ett faktum. SL har
efter detta inlett ett samarbete med
Stockholms stad och Trafikverket för
att förbättra beredskapen för stora
snömängder.

För att ytterligare förbereda sig har SL
haft krisövningar där de har satt ”tjänstemannen i beredskap” på prov och gått
igenom alla rutiner.

Ligga steget före
Pendeltåg och tunnelbana stod still och
ersattes med bussar under tre dygn. För
Roslagsbanan tog det ytterligare tid att
nå normal trafik. Alla tillgängliga resurser
sattes in för att ploga och snöröja spåren
och växlarna. Fordonen fick tina och
många av dem hade fått skador och var
tvungna att repareras. Snabbt insåg SL
att situationen krävde flera åtgärder och
arbetet satte igång direkt. Under 2010
har SL beställt nya snöröjningsfordon

På samma sätt som vintern överraskade
i början på året, kom snön även plötsligt
i slutet av 2010. Trots den rikliga mängd
snö som föll i slutet på november har
det inte inträffat något långt stopp i den
spårburna kollektivtrafiken under vintern
2010/2011. SL:s snöberedskap och de
översyner som genomförts har gjort SL
bättre rustad.

Kommunikation är A och O
Frågorna blir snabbt många när trafiken
står still. Som resenär finns ofta förståelsen för att saker kan inträffa. Kritiken mot
SL handlar snarare om bristande kommunikation. Med just kommunikation kan
man öka förståelsen hos resenärerna.
– Som resenär är det viktigast att veta
när och hur man kommer fram till slutdestinationen. När något inträffar på en
resa vill man snabbt ha aktuell och
korrekt information för att kunna fatta
nya beslut om sin resa, säger Ingela
Norelid, trafikinformationschef på SL.

Stopp i busstrafiken
Under februari 2011 kom ett nytt omfat-

SL har arbetat mycket med informationsflöden under året som gått. Flera möten
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med trafikentreprenörerna har lett till ett
förbättrat samarbete kring trafikinformation. SL:s webbplats har säkrats så att
den ska klara en belastning på upp till en
miljon besök per dygn. Normalt har sl.se
cirka 130 000 besök på ett dygn.
Reseplaneraren visar numera även trafikstörningar för den resa som sökts. De
tre stora radiobolagen SBS och MTG
samt Radio Stockholm har fått bättre tillgång till störningsinformation, så att de
kan nå ut till flera hundra tusen resenärer i sina sändningar. Ett stort arbete har
lagts ner på att förbättra informationen
om ersättningstrafiken. Alla entreprenörer har dessutom utbildats i det nya
störningsinformationssystemet, vilket
innebär att de kan ge bättre information
på sl.se och på skyltar ute i trafiken.
– I SL:s arbete med sociala medier testas
nu en prenumerationstjänst för ”SL-trafiken just nu” på Facebook och Twitter.
Under början av 2011 lanserades även
en RSS-tjänst, det vill säga en prenumerationstjänst, för att få störningsinformation i sin webbläsare eller som mejl. Det

är bra om man kan nå resenärerna med
information redan innan de gett sig av
hemifrån, menar Ingela Norelid.
Lärdomar inför kommande vintrar
SL har lärt sig mycket av dessa vintrar
och även vidtagit åtgärder. Under 2010
har ett fördröjningsled kapats bort genom
att ge trafikentreprenörerna mandat att
bestämma när de ska röja spår och detta
kommer att ske innan stora mängder snö
fylls på. SL har också reservlösningar för
att värma upp garagen så att spårfordon
har en chans att tina upp om kylan blir
långvarig. Frågan många stockholmare
ställer sig är nog ändå: Kan man gardera
sig mot snöoväder eller kommer vi att få
se nya snökaos?
– Vi har fått nya erfarenheter och jag
är övertygad om att vi är bättre rustade
att klara extremt väder nu. Men samtidigt har vädrets makter gjort oss mer
ödmjuka. Det vi kan utlova är att vi ska
göra det vi kan för att trafiken ska fungera så störningsfritt som möjligt, säger
Johan von Schantz, teknisk direktör på
SL.

1 000 000
besök är kapaciteten för sl.se
under ett dygn.

1 500
nya digitala trafikinformations
skyltar kommer finnas vid
busshållplatser i Stockholm
år 2011.

•

SL ÅRSBERÄTTELSE 2010

19

Tillgänglighet i centrum

Olika resor för olika behov �
För personer som har nedsatt
rörlighet, inte ser eller inte
hör bra kan det ibland bli svårt
att hinna följa med i dagens
ganska hetsiga trafikrytm.

Även om SL:s mål är att kollektivtrafiken
ska vara tillgänglig så att äldre resenärer
och de med funktionsnedsättning ska
kunna resa, så finns det alltid resenärer
som, i vissa situationer, inte klarar att
resa med den vanliga kollektivtrafiken.
Då finns det alternativ som är anpassade
för att möta mer individuella resebehov.

Närtrafiken består av mindre bussar med
låga golv som gör på- och avstigningen
enkel. Bussarna kör utan tidspress och
förarna hjälper gärna resenärerna med
rullatorn och kassarna.
Färdvägen går ofta förbi affärer, servicehus och vårdcentraler. Dagligen reser
ungefär 2 500 människor med närtrafikens busslinjer.
– Närtrafiken är till för alla som har
SL-biljett, oavsett ålder, berättar Hans
Adeby som ansvarar för utvecklingen av
närtrafiken. Den används dock mest av
ålderspensionärer eftersom den bara går
på dagarna, utanför rusningstiden.

Det finns 37 närtrafiklinjer i länet och
tillsammans med kommunerna planeras
det för fler. SL ser över möjligheterna att
starta närtrafik i områden där det bor
minst 2 500 pensionärer.
– Pensionärerna är en trevlig kundgrupp
och förarna blir ofta så bekanta med
dem att de kan namnet på vartenda
barnbarn, säger Hans Adeby.
Flexibla resor med rullstolstaxi
Varje vecka görs ungefär 20 000 resor
med rullstolstaxi, specialbyggda bilar
med plats för både rullstol och vanliga
sittplatser. För resenären innebär detta
större valfrihet eftersom han eller hon
själv väljer bolag att resa med. Det innebär också att resorna kan bokas spontant och utan lång framförhållning, precis som när man bokar en vanlig taxi.
Möjligheten att resa med rullstolstaxi
har funnits sedan 2008, men verksamheten ökade under 2010. SL samarbetar
i dag med sex taxiföretag som erbjuder
tjänsten.

•

Fakta färdtjänsten
Färdtjänst är särskild kollektivtrafik för personer med varaktig funktionsnedsättning. Rättten till färdtjänst regleras i färdtjänstlagen. I
Stockholms län har ungefär 71 000 personer
färdtjänsttillstånd. Varje dag görs cirka 8 000
färdtjänstresor och 1 500 resor med specialfordon och rullstolstaxi (fordon utrustade med
lift eller ramp för rullstol). Sedan juli 2009 är
all färdtjänstverksamhet, utom myndighetsutövningen, överförd till SL. En färdtjänstresa kan
ske med taxibil, specialfordon eller rullstolstaxi,
beroende på resenärens funktionsnedsättning. Färdtjänstresenärer har också rätt att
resa med SL-trafiken utan avgift. Närtrafiken
kan användas både av färdtjänstresenärer men
också av resenärer med SL-biljett.

•
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SL får hjälp av unga resenärer
med funktionsnedsättning
Det finns ungefär 1 800 barn och ungdomar i länet som har rätt till färdtjänst. Många av dem reser i SL-trafiken. För att ta vara på deras önskemål
och behov finns ett barn- och ungdomsråd. Det består av färdtjänstresenärer
mellan 10 och 20 år, med varierande funktionsnedsättningar. Barn- och ungdomsrådet träffas två gånger per år och diskuterar vad som kan göras bättre
i kollektivtrafiken, utifrån deras behov. Diskussionerna kan handla om hur en
bra eller dålig resa i kollektivtrafiken ser ut, hur tillgänglig trafiken är, vad som
gör att man känner sig trygg och säker och hur man blir bemött av personal. Syftet med rådet är att ta tillvara synpunkter och förbättringsförslag som
kommer in så att kollektivtrafiken kan göras ännu bättre, på barn och ungas
villkor.

Svårare
att fuskåka

– De barn och ungdomar som är med i rådet är experter, de vet bättre än vi
vad som fungerar och inte fungerar för dem praktiskt ute i trafiken, berättar
Ann-Cathrine Medwik som är ansvarig för barn- och ungdomsrådet. Därför
har vi det här rådet, så att vi kan lära oss av deras erfarenheter och därmed
förbättra trafiken.

•

Blogg som kanal för tillgänglighet
Riksdagen fastslog på slutet av 90-talet att samhället ska vara tillgängligt för
alla år 2010. SL arbetar på olika sätt för att göra trafiken tillgänglig, bland
annat genom att ta bort nivåskillnaden mellan vagn och plattform, utrusta
stationer med kännbara markeringar i golven och använda bussar med lågt
golv. I samband med tillgänglighetsåret skapades en blogg för att engagera
resenärer och ta del av deras synpunkter runt tillgängligheten i trafiken, men
också för att berätta om det arbete som görs, men kanske inte alltid syns.
Reaktionerna var mycket positiva och SL fick konkreta synpunkter och förslag
från cirka 7 000 unika besökare under en månads tid. Förslagen som kom in
handlade om allt från möjligheten att kunna spänna fast sin rullstol på bussarna till att stoppskyltarna på bussar ska kompletteras med ett akustiskt ljud
för resenärer med synnedsättning. Nu ser SL över hur man kan göra verklighet
av förslagen. Samtidigt fortsätter en aktiv dialog med resenärerna.

•

Läs mer om Tillgänglighet och resor
för olika behov på sidan 44

Den stora majoriteten av alla resenärer
betalar för sig i SL-trafiken. För de
övriga blev det svårare att fuskåka 2010.
Med ny entreprenör för biljettkontrollen
ökade antalet kontroller med 25 procent
och antalet tilläggsavgifter för fuskåkare
ökade med ungefär lika mycket.
Effektivare kontroller vid spärrarna
till tunnelbanan och pendeltågen, fler
utpasseringskontroller, höga glasspärrar
och de nya svårförfalskade SL Accesskorten är några av förklaringarna.
Trots det kostade fusk och svinn i SLtrafiken cirka 350 miljoner kronor, eller
cirka 960 000 kronor per dag 2010.
Pengar som hade kunnat användas till
utökad kollektivtrafik, eller till sänkta
biljettpriser för alla resenärer.

•
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SL:s interna översyn ger

ett nytt vassare SL
Hur ska SL rusta sig för att möta framtidens
stora utmaningar, i en region som växer med
cirka 30 000 personer om året? Det har varit
huvudfrågan i den översyn av verksamheten
som SL genomfört under det gångna året.

Under de senaste tjugo åren har SL
genomgått en gradvis förändring. Från
att ha varit en trafikoperatör med i det
närmaste totalt monopol på kollektivtrafik i länet har SL utvecklats till en renodlad beställare, som handlar upp trafiken
på en fri och konkurrensutsatt marknad.

”En viktig roll för SL
är att vara en
kompetent strateg
och ett bollplank.”
Göran Gunnarsson, vd

Förändringen som inleddes i början
av 1990-talet medförde stora fördelar,
och kostnaderna för verksamheten
sjönk markant. Under de senaste två
decennierna har antalet anställda inom
SL minskat från 14 000 personer till
cirka 700.
Men ny lagstiftning och nya villkor på
marknaden gör att SL har behov att
ytterligare vässa rollen som trafikbestäl-
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lare. I och med att SL under 2009 övertog det samlade ansvaret för Landstingets trafikplanering för länet, ställs också
helt nya krav på hur SL i framtiden ska
vara organiserat.

Målet med översynen är att utveckla SL
till ”en tydligare och effektivare beställare
och strateg med hög kompetens”. För att
lyckas i den rollen har sex grundläggande
krav ställts på den nya organisationen:

Under 2010 och början av 2011 har SL
genomfört en genomgripande översyn
för att skapa en modern och effektivare
organisation som är anpassad till dagens
situation.

• Förstärkt strategisk planering
• Integrerad verksamhets- och ekonomistyrning
• Bättre projektkultur
• Samlat fokus på affärer och avtal
inom trafikslagen
• En tydlig roll- och ansvarsfördelning
• Ett utvecklat ledarskap

SL:s uppgift år 2011 och framåt uttrycks
i den nya verksamhetsidén: ”SL ska
utifrån ägarens krav och intressenters
förväntningar, föreslå och genomföra
regionala kollektivtrafiklösningar som
underlättar arbetspendling och förenklar
vardagen för alla i Stockholmsregionen.”
– En viktig roll för SL är att vara en
kompetent strateg och ett bollplank. Vi
ska kunna ge väl underbyggda förslag
på hur SL och framtida kollektivtrafik
kan bidra till en god kund- och samhällsnytta. Sedan är det upp till våra
uppdragsgivare att besluta vad som ska
genomföras, säger Göran Gunnarsson,
SL:s vd.

Organisationskartan för SL ritas om
rejält efter översynen. Verksamheten
organiseras i huvudsak utifrån tre nya
avdelningar: Trafikförsörjningsavdelningen ansvarar för den dagliga driften
av trafiken och utvecklingsarbetet läggs
i avdelningen för strategisk utveckling.
Avdelningen för verksamhetsstyrning
och ekonomi får i uppdrag att styra och
följa upp verksamheten inom hela SL.
– Vi knyter tydligare ihop långsiktigt strategiskt tänkande med trafikplaneringen
på kortare sikt. Vi får ett bättre samar-

2010 års organisation
Trafik

Teknik

Marknad

Utveckling
Styrning och
uppföljning
Förvaltning

Ny organisation 1 maj 2011

Niklas Personne
Chef för Verksamhetsstyrning
och ekonomi

Strategisk
utveckling

Verksamhetsstyrning och
ekonomi

Trafikförsörjning

Utveckling

Styrning och uppföljning

Förvaltning

FRAMTID

Ansvarar för ekonomi och finansfrågor
inklusive verksamhetscontrolling, verksamhetsstöd och administrativ IT samt
för SL:s projektkontor.

NUTID

En ny organisationslogik
SL:s tidigare organisation baserades på en funktionsindelad struktur med enheterna Trafik,
Marknad och Teknik i centrum. Utveckling, styrning och avtalsförvaltning låg spridda i organisationen med bristande samordning och helhetssyn som följd. Den nya organisationen har
i stället en processorienterad utformning – från framtid till nutid – som ger ett tydligt fokus
och ansvar för respektive avdelning.
Ragna Forslund
Trafikdirektör

bete mellan alla som berörs när vi samlar allt strategiskt arbete i en avdelning.
Därmed blir vi en tydligare och mer professionell beställare, säger Jens Plambeck, strategichef.
Ett närmare och tydligare samarbete
med kommuner är en tydlig ambition
med SL:s nya organisation och ansvaret
för dessa kontakter ligger på avdelningen
för Strategisk utveckling. SL har i dag
trafikavtal värda nio miljarder kronor
per år. I den nya organisationen samlas
avtalsförvaltningen i avdelningen för
Trafikförsörjning som därmed ansvarar
för alla affärer och kontakter med såväl
trafikentreprenörer som andra leverantörer som på olika sätt bidrar till trafikförsörjningen. I målet att bli en ”tydligare

beställare” ligger att skapa ökat handlingsutrymme för leverantörerna.

Ansvarar för SL:s trafikförsörjningsprocess, vilket innebär förvaltning av
befintliga affärer och upprätthållande av
SL-trafikens infrastruktur.

”Vi knyter tydligare ihop
långsiktigt strategiskt
tänkande med trafik
planeringen på kortare
sikt.”
Jens Plambeck, strategichef
Jens Plambeck
Strategichef

– Våra affärer kommer i allt större
utsträckning att bygga på att trafikentreprenörerna får ökat ansvar och incitament för att skapa nya kunderbjudanden

Ansvarar för SL:s strategiska arbete och
säkerställer att det bedrivs som en helhet
samt att SL:s affärer sker i enlighet med
vision, verksamhetsidé och mål.
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och verka för ett ökat resande i kollektivtrafiken, säger Ragna Forslund, trafik
direktör.
Till detta kan läggas en investerings
volym på cirka 4,5 miljarder kronor
(år 2010) och som ökar ytterligare under
de kommande åren. Med så stora summor är det uppenbart att även marginella förbättringar eller effektiviseringar
leder till att mycket pengar kan sparas
eller frigöras för andra ändamål. För att
få bättre kontroll på alla projekt är en
nyhet i den nya organisationen ett särskilt projektkontor som ska säkerställa
att projekten går i mål på tid och håller
sig inom budget- och kvalitetsram.
– Det handlar om att få en bättre koppling mellan verksamheten och budgeten.
Med det nya projektkontoret kan vi ta ett
helhetsgrepp och jobba smartare. Hela
den nya organisationen möjliggör en
högre grad av professionalism och att SL
blir en tydligare kravställare, säger Niklas
Personne, chef för Verksamhetsstyrning
och ekonomi.

– Ett så här genomgripande förändringsarbete tar tid att genomföra. Resenärer
och våra entreprenörer kommer inte att
märka några stora förändringar i det
första skedet. Men jag är övertygad om

att översynen i förlängningen kommer
att leda till en mer effektiv kollektivtrafik som är bättre rustad för dagens och
morgondagens krav, säger vd Göran
Gunnarsson.

•

Styrelse

Vice vd

Vd

Vd-stab

Kommunikation

Juridik och
internrevision

HR

Administrativ
service

Strategisk
utveckling

Den 1 maj 2011 träder den nya organisationen i kraft. Men förändringsarbetet
är inte avslutat i och med det.

Verksamhetsstyrning
och ekonomi

Trafikförsörjning

Större trafikupphandlingar under 2010
E19

E20

Andra upphandlingar under 2010

Trafikupphandling E19 inkluderar busstrafikområdena Nacka/Värmdö samt Huddinge,
Botkyrka och Söderort. Uppdraget gick till
operatören Keolis i Sverige AB och omfattar cirka 470 bussar. Trafikstart sker i augusti
2011.

Trafikupphandling E20 inkluderar lokalbanorna Tvärbanan, Saltsjöbanan, Roslagsbanan samt bussområdena Solna/Sundbyberg,
Bromma, Sollentuna och Norrort (Täby, Vaxholm och Åkersberga) och omfattar såväl buss
som spårtrafik med cirka 170 spårfordon och
500 bussar. Anbud ska lämnas in våren 2011
och tilldelningsbeslut är planerat till hösten
2011 med trafikstart augusti 2012 respektive
januari 2013 beroende på område.

•• Nytt signalsystem för Röda linjen
•• Lagerproduktion (Manpower business
solutions)
•• Kundtjänst och SL-Center (GoExcellent)
•• Spårvagnar A35 inför utökad trafik på
Tvärbanan Sundbyberg/Solna (CAF)
•• Pendeltåg X60 UL/SL-trafiken, 12 vagnar
(Alstom)
•• Upprustning av vagnar på Roslagsbanan
(Euromaint Rail AB)
•• Underhåll av likriktarstationer (Vattenfall)
•• Underhåll av IT/tele/radioanläggningar i
trafiksystemet (Eltel)

E19B
Trafikupphandling E19B inkluderar busstrafik i
Norrtälje samt sträckan Stockholm – Norrtälje.
Uppdraget gick till entreprenören Nobina
Sverige AB och omfattar cirka 100 bussar, varav
20 dubbeldäckare. Trafikstart sker i juni 2011.
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Samordning och informationsinsatser

så att resenärerna kan planera sin vardag
– Välinformerade resenärer
blir sällan irriterade, säger Per
Hallberg, projektledare på SL:s
kommunikationsavdelning.
SL satsar stora resurser på att hålla
resenärerna uppdaterade på förändringar som sker. Allt för att ge så god
service som möjligt.
Samordning mellan olika aktörer
Många infrastrukturprojekt, som till
exempel byggnationen av Citybanan,
påverkar resenärernas vardag. Flera
projekt påverkar också varandra, vilket
ställer stora krav på samordning mellan
inblandade aktörer.
– Vi vill att resenärerna ska kunna planera sitt resande som vanligt, trots att
det pågår arbeten. Därför räcker det
inte att bara på plats annonsera utan det
handlar om att informera i förväg genom
olika kanaler så att vi når ut med vad
som kommer att ske och hur det eventuellt kommer att påverka, säger Per
Hallberg.
Påverkan genom samråd
SL är skyldigt att genomföra så kallade
samråd, där allmänhet och sakägare
ges möjlighet att lämna synpunkter och
därmed kunna påverka inför genomförandet av stora byggprojekt. Ett exempel
är utbyggnaden av Spårväg Syd, där SL
under oktober – november genomförde
sex välbesökta samrådsmöten. Medborgarnas synpunkter värderas högt:
– Som en del av processen har vi, i samarbete med berörda kommuner, bjudit
in boende, markägare samt berörda
intresseorganisationer, för att informera
och diskutera med så många som möjligt. Det är alltid bra att få in allmänhetens synpunkter. Givetvis är det svårt att
hitta en lösning som passar alla, men
därför är det extra viktigt att information om planer når ut så att de som blir

berörda hålls informerade långt i förväg
och sedan fortlöpande, säger Monica
Casemyr, strategisk planerare.
Oplanerade händelser
För långsiktiga förändringsarbeten
finns upparbetade rutiner som en del
i planeringen. Det är när det oväntade
sker som SL:s rutiner sätts på prov.
Därför arbetar SL intensivt med den
egna webbplatsen och har ett gott
samarbete med etermedierna för att
nå ut till resenärer med information om
trafikstörningar. Ett annat exempel är
den etablerade telefonitjänsten för
Tvärbanans utbyggnad till vilken man
kan anmäla sig. Då ringer SL upp 30
minuter före en sprängning så att man
slipper bli orolig eller överraskad. Med
nya tider följer också krav på kommunikation i nya kanaler.

Detta görs i samband med
stora avstängningar
Annonsering i tidningar
Information på stationer
Entreprenörerna har extra personal
som informerar
Utskick till boende och verksamma
i berörda områden
Målgruppsanpassad information
exempelvis på olika språk
Riktade insatser görs till exempel
mot resenärer med funktionsnedsättning

– Ett fungerande kommunikationsarbete
är en förutsättning för att alla ska få
förståelse för de många parallella pro
jekten, men också för att alla ska påverkas i sin vardag så lite som möjligt, säger
Per Hallberg.

•
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Anna-Märta Gustavsson, 85 år
Som pensionär brukar Anna-Märta inte
resa med kollektivtrafiken på kvällarna
efter klockan tio eller elva. Trots det är
hon aldrig rädd när hon reser med SL.
– Jag känner mig trygg när det inte finns
bråkstakar i närheten, men jag tycker att
det oftast är väldigt lugnt.

Lars Andersson, 59 år

Resenärerna känner sig

allt tryggare
Varje år genomför SL omfattande undersökningar
bland resenärerna. Under 2010 deltog fler än 46 000
kunder. Ett tydligt resultat för 2010 är att tryggheten
bland resenärerna fortsätter att öka. På tre år har
trygghetskänslan ökat med 10 procentenheter.

Lars reser med SL varje dag till och
från jobbet. Han tycker att det absolut
viktigaste är att man kommer i tid dit
man är på väg.
– Det är ok att det blir förseningar
ibland, bara jag får tydlig information
om vad som händer och när nästa
tunnelbana eller buss kommer.
Tyvärr fungerar inte alltid högtalarna.

Anja Klöfving, 21 år
Reseplaneraren använder Anja flitigt
när hon ska åka någonstans med SL.
Då kan hon tydligt se vilka störningar
som finns och när hon beräknas vara
framme. Det är oftast lugnt och tryggt
att åka med SL.
– Om förarna kan se om några bråkar
i en vagn, då kan de ha mer koll och
kontakta säkerhetsvakter tills de kommer till nästa station.
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I undersökningarna får resenärerna
bland annat svara på hur nöjda de är
med tidhållning, turtäthet och störningsinformation. Även om tryggheten har
ökat de senaste åren är det andra faktorer som är än viktigare för resenärerna.
– Vi fortsätter att prioritera tidhållning.
Om nöjdheten med tidhållning ökar, ökar
även kundnöjdheten totalt sett och vice
versa, säger Lena Lovén, marknadsanalytiker på SL.
SL har sett en positiv trend de senaste
tio åren där den totala kundnöjdheten
har ökat cirka 15 procentenheter. Under
2010 drabbades kollektivtrafiken av vinterns snökaos och då blev tidhållningen
lidande vilket syns i undersökningsresultaten.
– Efter förra vinterns snöoväder, med
stora störningar i trafiken som följd, har
SL fokuserat på att öka pålitligheten och
tryggheten i trafiken, säger Lena Lovén.

Bland de olika trafikslagen (tunnelbana,
buss, pendeltåg, spårväg och lokalbana)
är det lokalbanorna som har högst andel
nöjda resenärer – 82 procent. Att 82
procent är nöjda är dock inte detsamma
som att resten är missnöjda. Många svarar neutralt på de olika frågorna i undersökningarna.
En av de tydligaste ökningarna i 2010
års undersökningar har skett bland kvinnor när det gäller upplevd trygghet.
Sedan våren 2007 har andelen kvinnor som känner sig trygga när de reser
ensamma på kvällar/nätter ökat med 13
procentenheter på tunnelbana och 14
procentenheter på pendeltåg.
– Vi ser långsiktigt på arbetet med kundnöjdhet på alla områden och arbetar
vidare med att ytterligare förbättra upplevelsen för våra kunder, säger Lena
Lovén.

•

Alexander Rothman, tillräckligt gammal
Som pensionär önskar Alexander sig
bara att pensionärsrabatten hade varit
högre så att det inte var så dyrt att resa
kollektivt. I övrigt känner han sig trygg
när han reser med SL.
– Jag har ingen anledning att inte känna
mig trygg.

Andel nöjda resenärer alla trafikslag*
2007

68 %
72 %
76 %
74 %

2008
2009
2010

Andel nöjda kunder
– tidhållning i procent

Höst 2008

Nockebybanan
94
Tvärbanan

63

Höst 2009

89

67

Höst 2010

Shaheer åker mycket och långt med
SL och därför köper han 30-dagarskort varje månad och tycker att det är
ganska dyrt.
– Hade det varit billigare hade nog
ännu fler människor åkt kollektivt, det
hade varit positivt.

Mest nöjda resenärer i procent

58

Höst 2007

Shaheer Jamal, 35 år
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Andel nöjda kunder
– trygghet i procent
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T-banans Gröna linje
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Höst 2010
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– Man känner sig trygg när en station
ger ett bra intryck.

76
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Emilia och Mikaela ser ett samband
mellan fräscha miljöer och säkerhet.

T-banans Röda linje

61

Höst 2008

78
Bussar Ekerö
77

Andel nöjda kunder
– bemötande i procent
Höst 2007

Emilia Modigh, 16 år
Mikaela Linnerstam, 17 år

Bussar Tyresö
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Samtliga uppgifter i diagrammen avser helår.
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När de åker tunnelbana till skolan är
det viktigt att få veta om de kommer
för sent till en lektion. Eftersom de
lyssnar på musik under resan missar
de ibland information.
– Det hade varit perfekt om man fick
ett sms med information.
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Lösning för ostsektorn utreds
Tvärbana Ost är ett projekt som SL planerar tillsammans med Stockholms stad
och Nacka kommun. Kortfattat handlar
det om att koppla ihop Tvärbanan med
Saltsjöbanan och på så sätt binda ihop
Hammarby Sjöstad med Slussen. Efter
ett styrelsebeslut 2010 är huvudalternativet som ska utredas att Saltsjöbanan
dras till Slussen i befintlig tunnel genom
Stadsgårdsberget medan Tvärbanan
dras till Saltsjö-Järla. Dessutom utreds
om en gatuspårväg från Londonviadukten via Folkungagatan till Slussen är
möjlig.

Nya spår till Hagsätra
7,7 kilometer spår, 22 broar och nio stationer ska renoveras på Gröna linjen
från Globen mot Hagsätra. I september 2011 ska arbetet vara klart. 2010 var
ett intensivt år med förberedelser inför avstängningen i mars 2011. Då började
en rekordsnabb renovering som ska ge 34 000 dagliga resenärer en rustad,
mindre störningskänslig och helt tillgänglighetsanpassad tunnelbana.
De äldsta delarna av Hagsätralinjen togs i bruk 1951. Hela sträckan går utomhus och 60 års användning har slitit hårt på spår och broar. Livslängden närmar sig slutet för det viktiga tätskiktet som skyddar broarnas bärande delar.
Förutom renovering av spår och broar ska SL byta ut fem växlar och installera
tio nya för att göra trafiken mindre störningskänslig. Perronger och biljetthallar ska rustas och tillgänglighetsanpassas. Alla hissar, ett flertal rulltrappor och
ett antal butiker renoveras. När renoveringen är klar ska inga stora trafikavstängningar behövas på minst 15 år, för denna sträcka.

•

Fakta om Hagsätragrenen: 7,7 kilometer spår, 9 stationer, 22 broar,
34 000 dagliga resenärer, 1,1 miljarder kronor i investeringskostnad,
27 veckors avstängning med ersättningstrafik.

Spårväg för bättre tillgänglighet i södra länshalvan
SL har inlett en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att bygga
Spårväg Syd. Förstudien blir klar under 2011 och därefter fattas beslut. Spårvägen är tänkt att knyta ihop den södra länsdelen mellan Älvsjö – Fruängen –
Kungens kurva – Skärholmen – Flemingsberg.
Projektet är den första planen för spårväg i den södra delen av länet och SL
är mån om att vara en del i arbetet med att öka tillgängligheten mellan nya
bostadsområden och arbetsområden i regionen.

•
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Utredningen om Tvärbana Ost ska ta
hänsyn till utredningen ”Spårvägs- och
Stomnätsstrategin” och har utökats med
en idéstudie för alternativa koncept för
den framtida kollektivtrafikförsörjningen
i ostsektorn. Genom detta kommer SL:s
utredning som beräknas vara klar i september 2011 att kunna presentera både
kortsiktiga och långsiktiga planer för
Saltsjöbanan och Tvärbanan i kombination med en eventuell framtida tunnelbana.

•

Populär spårväg byggs ut
Under sommaren 2010 började spårläggningen av Tvärbanans förlängning
från Alvik till Solna. Förlängningen blir
6,7 km lång och får åtta nya hållplatser.
Tre av åtta hållplatser blir viktiga bytespunkter på Tvärbanan: Sundbyberg,
Solna centrum och Solna station. Där
kan man byta till tunnelbana, pendeltåg
och buss.
Förlängningen av Tvärbanan kommer att
ge tidsvinst för resenärer som ska åka
på tvären och därmed uppstår också en
miljövinst. Förlängningen mellan Alvik
och Solna ska stå klar 2013 och då
beräknas den totala sträckan ha cirka
116 000 dagliga påstigande.

•
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De är överens

Vi engagerar oss
för förändring
SL är en stor och mångfasetterad arbetsplats
som har behov av många och olika typer av
kompetenser. Tre personer med olika arbetsuppgifter delar med sig av sina erfarenheter
av att arbeta på SL.

Carina, Maria och Thomas arbetar inom
olika enheter och de har olika ansvarsområden, men trots det är synen på
företaget densamma:
– SL är en verksamhet som verkligen
påverkar människors vardag. Anledningen till att jag började arbeta på SL
var att jag känner att här kan jag göra
nytta, säger Maria Folke, controller.
Maria började på SL 2007 och sedan
dess har hon fått chansen att arbeta
med olika uppgifter. Hon har varit både
controller och projektledare. Thomas
Fylkehed, som arbetar som trafikplanerare, håller med om att just det är en
stor fördel med SL.
– Jag började arbeta som trafikplanerare för buss. Nu får jag chansen att vara
med och planera spårtrafiken. Det finns
ett driv på SL att göra förbättringar och
inte bara förvalta, säger Thomas Fylkehed.
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Synen på verksamheten viktig
– Att arbeta på SL är både engagerande
och viktigt. Kollektivtrafiken påverkar
stockholmare varje dag och verksamheten är viktig för att vardagen ska rulla
på. En styrka är att man arbetar med
något där man får ta del av resultatet
direkt, menar Carina Trofast, projekt
ledare och kravanalytiker.
– Jag arbetade som konsult innan och
då lämnade jag ofta över arbete utan
att få vara en del av resultatet. Här är
jag en del av verksamheten och jag gör
något som verkligen syns, säger hon.
Personalen arbetar ofta i projekt. Det
innebär att arbetet är väldigt flexibelt
och utvecklande, med stort personligt
ansvar. Att de som arbetar inom SL har
samma syn på verksamheten tror Maria
Folke är en förutsättning för att arbetet
ska gå smidigt.
– Vi tror på SL – nu och i framtiden. Vi
ser att kollektivtrafiken är något som

är otroligt viktigt för Stockholm och
stockholmarna. Det är spännande att få
arbeta i en sådan verksamhet.
Nytänkande lockar unga
De är överens om att SL är en bra
arbetsplats för unga. Det finns så många
olika uppgifter och man lär sig väldigt
mycket samtidigt som man får möjlighet
att utvecklas internt.
– Det finns så många experter som
gärna delar med sig av sin kunskap.
Det är ovanligt och inte något självklart,
säger Carina Trofast.
För att locka unga nyutexaminerade
studenter finns SL ute på lärosäten för
att informera om verksamheten. Thomas tror att de flesta i Sverige vet vad
SL är, det är ett känt varumärke. Många
studenter hör av sig och vill vara med i
olika projekt och det finns även möjlighet att vara praktikant. Carina tycker att
det är viktigt med det nytänkande som

de unga tar med sig in i verksamheten.
– Det är stor spridning avseende såväl
kompetensområden och erfarenheter
som åldersstruktur och bakgrund inom
SL och det är väldigt lärorikt och spännande, säger Thomas Fylkehed.

Namn: Thomas Fylkehed
Ålder: 29
Tid på SL: Sedan 2008
Befattning: Trafikplanerare, Trafikenheten
Utbildning: Samhällsplanerare vid
Stockholms universitet

Arbetet på SL ger förståelse
Deras egen syn på kollektivtrafiken har
förändrats sedan de började arbeta på
SL. Nu har de större förståelse för att
det ibland blir trafikstörningar. Arbetet
har gjort att de kan se alla olika delar
och hur allt kan påverkas av att något
litet går fel.
– Jag reser dagligen med SL. Genom
mitt arbete på SL har jag fått en större
förståelse för komplexiteten i trafiken
och jag imponeras av hur bra det trots
allt fungerar, säger Maria Folke.

Namn: Carina Trofast
Ålder: 40
Tid på SL: Sedan 2009
Befattning: Projektledare och
kravanalytiker på IT, Teknikenheten
Utbildning: Systemvetare vid
Högskolan i Karlskrona/Ronneby

Namn: Maria Folke
Ålder: 43
Tid på SL: Sedan 2007
Befattning: Controller, Ekonomienheten
Utbildning: Civilekonom vid
Stockholms universitet

•

Läs mer om SL som
arbetsgivare på sidan 45
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Nya bussdepåer under mark
SL bygger flera nya bussdepåer i Stockholms innerstad de närmaste åren.
Ett nytt samarbete med Stockholms stad ger både SL och staden tillgång
till mark i attraktiva lägen. SL får mark för tre nya bussdepåer i Hornsberg,
Fredriksdal och Värtahamnen. De två första byggs delvis under mark.
Hornsberg
På västra Kungsholmen, i ett av stadens mest expansiva områden, flyttar SL
sin nuvarande depå längre in under Essingeleden. Ett nytt uppställningsgarage
byggs under Kristinebergs idrottsplats som även i fortsättningen ska användas
som idrottsplats. Hösten 2012 kan den nya depån börja byggas, förutsatt att
detaljplanen godkänns. Då kan den nya depån för 120 bussar vara klar 2016.
Mark frigörs också i samband med att av- och påfarterna till Essingeleden
byggs om och blir smäckrare och mindre utrymmeskrävande. 800 bostäder
planeras i området och dessutom kontorsfastigheter som bullerbarriär.
Fredriksdal
I december 2010 beslöt SL:s styrelse att Stockholms stad får överta marken
vid nuvarande bussdepå i Danvikstull. SL får då mark för en helt ny depå i västra delen av Hammarby Sjöstad. Depån placeras i en flerdimensionell fastighet
med uppställningsgarage under mark och verkstadslokaler och administrativa utrymmen i våningsplanen ovanför. I de övre våningsplanen byggs kontor
på cirka 25 000 kvadratmeter. I samma kvarter, Fredriksdal, byggs även 380
lägenheter. Depån på cirka 48 000 kvadratmeter har plats för 120 bussar som
fortsatt får leverans av biogas från Henriksdalsverket. Depån beräknas stå klar
2015 – 2016.

•

Bus Rapid Transit
– framtidens stombuss
Bekväma bussar med täta avgångar,
egna körfält, hållplatser och signal
prioritering (trafikljusen är ställda att
prioritera bussarna) kan ge resenärerna
ett nytt alternativ till bil. Bussar med hög
kapacitet kan också bli ett alternativ till
spårtrafik eller ett första steg i väntan på
spårutbyggnad i expansiva områden. SL
tänker spår, men kör buss.
Under 2010 har SL tagit fram en förstudie om en ny typ av snabb busslinje
som binder ihop länets ost- och nordostsektor med Stockholms innerstad och
Solna. Berörda kommuner, Trafikverket
och bussbranschen har deltagit i studien.
En remissversion av förstudien är klar
våren 2011.

•

Alkolås i alla bussar år 2012
Resenärernas trygghet står alltid i centrum. Därför har SL beslutat att alkolås
i bussarna ska vara ett krav vid alla nya
upphandlingar. Under 2010 gjordes de
första tre upphandlingarna med det nya
kravet. Hösten 2011 kommer därmed
cirka 500 bussar i Huddinge/Botkyrka,
Nacka/Värmdö, Söderort och Norrtälje
att vara utrustade med alkolås. Kravet
finns givetvis också med i pågående upphandlingar i Solna/Sundbyberg, Sollentuna, Norrort och Bromma.

Läs mer om SL:s fastigheter
på sidan 87– 88

Delar av Hornsbergs
depån kommer att
ligga under Kristinebergs
idrottsplats.

Parallellt med trafikupphandlingarna
förhandlar SL om tilläggsavtal för alkolås
med de entreprenörer som redan är
upphandlade.
– Målet är att alla bussar ska vara utrustade med alkolås under 2012, förklarar Erik Stenbäck på SL:s säkerhetsenhet. Sedan två år är bussarna i Kallhäll
utrustade med alkolås. Inom färdtjänsten
har SL upphandlat alkolås i nya taxibilar
sedan 2008 och i specialfordon är det
obligatoriskt med alkolås i alla fordon.

•
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SL vill vara transportbranschens föregångare

Hållbar
utveckling
Innehåll
Det här är AB Storstockholm Lokaltrafiks
första ”Communication on Progress”, eller
COP, en redogörelse för hur SL arbetar
med FN-initiativet Global Compacts tio
principer. Läs mer om principerna på
sidan 37. Här redovisas hur SL tar ett
miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar – och på så sätt bidrar till en hållbar
utveckling i hela Stockholmsregionen.
Informationen täcker områden som är av väsentlig
betydelse för SL ur ett hållbarhetsperspektiv. Den bygger
på ett tiotal intervjuer med nyckelpersoner inom före
taget samt på interna styrdokument.
För frågor om redovisningen kontakta miljo@sl.se.
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Så arbetar SL med hållbarhet
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Övergripande styrdokument
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SL:s miljöansvar
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SL:s sociala ansvar
– Produkter
– Medarbetare
– Samhälle
– Mänskliga rättigheter
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SL:s ekonomiska ansvar
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Samarbeten, engagemang
och dialog

†
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SL:s största påverkan

Vinst för samhället när

allt fler åker kollektivt
Därför agerar SL på olika fronter för att
minska bullret.

SL:s verksamhet bidrar på många sätt till en hållbar utveckling.
Men det finns även problemområden, inte minst vad gäller verksamhetens påverkan i form av buller och utsläpp av koldioxid.
Här nämns i prioriteringsordning de områden där SL:s påverkan
är av central betydelse.
Effektivt resande
Det enskilt största positiva bidraget till
en hållbar utveckling är SL-trafiken som
sådan. Ju fler som väljer bort resor i
egen bil till förmån för kollektivtrafik,
desto mindre blir den negativa påverkan på miljön. SL:s trafik är omfattande
och utgör hälften av all kollektivtrafik i
Sverige. En Stockholmsregion utan en
väl utbyggd kollektivtrafik skulle innebära betydligt mer buller, trängsel, framkomlighetsproblem och mycket sämre
luft. Därför arbetar SL ständigt med att
utveckla och bygga ut kollektivtrafiken
för att göra den allt mer attraktiv, så att
fler vill åka.
Rejäla luftutsläpp
Trots att SL har gjort viktiga framsteg
med förnybara drivmedel under de
senaste decennierna, drivs fortfarande
en majoritet av bussarna med fossil
diesel. Förbränning av fossila drivmedel
ger nettoutsläpp av koldioxid och bidrar
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därmed till global klimatpåverkan.
Avgaserna innehåller också partiklar,
kvävedioxider och kolväten. De sist
nämnda ämnena kan orsaka både
lokal och regional miljöpåverkan när
skadlig marknära ozon bildas. Utsläppen
kan även leda till hälsoproblem för
känsliga personer. SL arbetar med
att ställa om hela sin busstrafik till
förnybara drivmedel med låga utsläpp,
såsom biogas.
Störande buller
Spår- och busstrafiken orsakar buller
som kan upplevas störande för omgivningen. Det kan även bullra från spår
arbeten, utbyggnader och verksamhet
vid depåer. När befolkningen i Stockholmsregionen växer och bebyggelsen
blir allt tätare, krymper ofta avstånden
mellan bostäder och trafik. Samtidigt
önskar sig resenärerna fler avgångar
och snabbare resor. Allt som allt medför
det en ökad risk för bullerstörningar.

Energikrävande
SL:s verksamhet förbrukar stora mängder energi – ungefär lika mycket som
en medelstor svensk stad. Merparten av
energin går till att driva transporterna,
det vill säga drivmedel till bussar och el
till spårtrafik. Belysning och värme till
SL:s alla fastigheter kräver också energi.
På så sätt medverkar SL till att såväl
förnybara som ändliga naturresurser förbrukas. Dessutom orsakar energianvändningen utsläpp till framför allt luft. SL
arbetar målmedvetet med att öka andelen förnybar energi och strävar efter att
effektivisera användningen.
Resor för alla
Vem som helst ska kunna resa med SL
– oavsett ålder, funktionsnedsättning,
etnisk bakgrund eller kön. SL:s tillgänglighetsarbete har därför en stor positiv
social påverkan på regionen. Ett mål
är att SL-trafiken ska vara så välkomnande och tillgänglig att debuten för att
använda färdtjänsten kan skjutas högre
upp i åldrarna. Det ger större flexibilitet
för den enskilde resenären, men spar
även skattepengar.
Tung kravställare
SL är en betydande beställare av varor,
tjänster och entreprenader. Därmed har
SL möjlighet att påverka flera företags
agerande i en positiv riktning genom att
ställa krav vid upphandlingar. Det kan till
exempel gälla krav på att ta hänsyn till
mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och
miljöeffekter i produktionen, eller att
utbilda leverantörernas medarbetare i
tillgänglighetsfrågor och energisnål körning, eller att utveckla mer miljöanpassad teknik.

•

Så arbetar SL med hållbarhet

Ny organisation

lyfter frågorna strategiskt
Det breda hållbarhetsarbetet inom SL får under våren 2011 en
rejäl skjuts framåt. Då börjar det övergripande arbetet att ledas
från den nyetablerade avdelningen Strategisk utveckling.
Miljö har funnits med länge
SL har arbetat med miljöfrågorna i
många år. Likaså har sociala frågor
funnits på agendan under ganska lång
tid. Det gäller särskilt jämställdhet och
arbetsmiljö för medarbetare samt tillgänglighet och barnperspektiv i trafiken.
Redan under 1980-talet började SL leta
efter förnybara drivmedel och hade då
också de första samråden med länets
handikapporganisationer. Sedan mitten
av 2000-talet har barnens syn på SL-
trafiken fått allt större fokus. Områden
där SL i dag ligger långt fram – även ur
ett internationellt perspektiv.

•• Deltagit i referensgruppsmöten med
Utrikesdepartementets projekt
Globalt Ansvar
•• Breddat avdelningen Miljö och bytt
namn till Hållbar utveckling
Dagens organisation
Ytterst ansvarig för SL:s hållbarhetsarbete är vd. Styrelsen inom SL fattar
beslut om policyer och frågor av särskild
betydelse. På direktiv från styrelsen
bestämmer sedan SL:s ledning den

närmare inriktningen på arbetet med
hållbar utveckling.
Ansvarig för samordning, strategier och
expertstöd är chefen för avdelningen
Hållbar utveckling. Avdelningen hanterar
övergripande miljö- och tillgänglighetsfrågor, men svarar även för att organisationen som helhet går i rätt riktning inom
hållbarhetsområdet. Juridikavdelningen
bidrar till att hållbarhetskrav ställs vid
upphandlingar.

Global Compact i sin linda
Den 13 maj 2009 undertecknade SL
FN-initiativet Global Compact. Det innebär att SL ska arbeta med initiativets
tio principer inom mänskliga rättigheter,
arbetsrätt, miljö och motverkande av
korruption, samt årligen redovisa hur
arbetet går framåt till FN.
Merparten av principerna har SL tidigare
redan arbetat med, medan några har
saknats och håller på att utvecklas. Som
en direkt följd av att SL anslutit sig till
Global Compact har SL:
•• Genomfört inledande kartläggning av
hållbarhetsrisker kopplade till inköpta
varor och tjänster
•• Justerat rutin för upphandling och
inköp samt granskat skrivningar i
avtal
•• Arrangerat flera seminarier om
Global Compact för leverantörer
och medarbetare

SL ÅRSBERÄTTELSE 2010

35

Så arbetar SL med hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet
upp av avdelningen Trafikförsörjning.
Avdelningen Verksamhetsstyrning och
Ekonomi ska utföra det interna kontrollarbetet.

Hållbar
utveckling
Ekonomisk
hållbarhet

Social
hållbarhet

”SL:s hållbarhetsarbete bör stå i proportion till
det uppdrag vi har fått av vår ägare. Vi kan verka
för ett ansvarstagande som går längre än svensk
lagstiftning, inom områden som har en naturlig
koppling till oss och det vi upphandlar.”
Helene Molander, bolagsjurist på SL och tidigt engagerad i företagets arbete
med Global Compact

En hållbarhetsstyrgrupp, med representanter från de större enheterna inom SL,
fungerar som referensgrupp för de hållbarhetsfrågor som är gemensamma för
hela SL-koncernen.
Personalavdelningen ansvarar övergri
pande för medarbetarfrågor, som jämställdhet och arbetsmiljö. Kommunikationsavdelningen hanterar barnfrågor
samt sköter den interna och externa
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kommunikationen kring hållbarhetsarbetet. Ekonomienheten bevakar de ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling.
I den nya SL-organisationen kommer
det strategiska hållbarhetsarbetet att
samordnas från Hållbar utveckling, en
sektion under avdelningen Strategisk
utveckling. Det operativa hållbarhets
arbetet drivs framför allt av entreprenörer
och regleras i avtal, som skrivs och följs

Dagens ledningssystem
De olika delområdena miljö, medarbetarfrågor, tillgänglighet och barnfrågor
hanteras i dag var för sig, via policyer
eller riktlinjer samt genom ansvariga för
utveckling, uppföljning och rapportering.
Inom miljöområdet finns ett certifierat
miljöledningssystem enligt ISO 14001
och på medarbetarområdet arbetar SL
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
systematiskt arbetsmiljöarbete. Samtliga
medarbetare utbildas i miljö, tillgänglighet och FN:s konvention om barnets rättigheter.
Eftersom SL främst arbetar genom
upphandling går mycket av hållbarhets
arbetet ut på att påverka, utbilda, sam
arbeta och ställa krav på leverantörer.
SL genomför i dagsläget egna miljö
revisioner för att se till att ställda miljökrav följs.
Så går SL vidare
Arbetet med att införa Global Compact
är en kontinuerlig process, som ska vara
effektiv, systematisk och leda till ständiga förbättringar av hållbarhetsarbetet.
Framöver kommer SL att fokusera på
följande:
•• Integrera hållbarhetsfrågor i befintliga intressentdialoger
•• Följa upp leverantörers hållbarhetsarbete
•• Ta fram hållbara strategier

Övergripande styrdokument

På god väg med

Global Compact
Här presenteras de viktigaste dokumenten som styr
SL:s hållbarhetsarbete på en generell nivå.
•• SL:s vision och verksamhetsidé, www.sl.se
•• SLL:s Miljö Steg 5, Miljöpolitiskt program för Stockholms
läns landsting 2007–2011, www.sll.se
•• UITP Charter on Sustainable Development, www.uitp.org
•• FN:s Global Compact, www.unglobalcompact.org
Arbete pågår med samtliga av Global Compacts tio principer. Inom SL:s
egen verksamhet på huvudkontoret är principerna väl införda. Kontrollen av leverantörernas efterlevnad är nyligen påbörjad, och ännu inte fullt
implementerad i alla led. Det återstår att lägga upp ett kontrollsystem för
varor och tjänster.

•

Global Compacts 10 principer
Mänskliga rättigheter
1.	Stödja och respektera internationella mänskliga
rättigheter inom den sfär som företaget kan påverka.

Sid 47

2.	Försäkra sig om att det egna företaget inte är inblandat
i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Sid 47

Arbetsrätt
3.	Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till
kollektiva förhandlingar.

Sid 45

4.

Eliminera alla former av tvångsarbete.

Sid 47

5.

Avskaffa barnarbete.

Sid 47

6.	Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och
arbetsuppgifter.

Sid 45

Miljö
7.	Stödja förebyggande åtgärder för att motverka
miljöproblem.

Sid 38–42

8.

Ta initiativ för att stärka större miljömedvetande.

Sid 38–42

9.

Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.

Sid 38–42

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

Sid 46
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År 2025 ska alla

drivmedel vara förnybara
SL:s ambitiösa plan för att göra hela trafiken fossilfri ligger fast.
I löpande takt tar biogas, etanol och rapsmetylester över efter
diesel som bränsle i bussar och bilar. Spårtrafiken är redan
avklarad.
Styrdokument
••Miljöpolicy
••Energistrategi
••Policy avseende luftburet buller från
spårbunden trafik
••Strategi för omställning till förnybara
drivmedel för bussar 2007–2011
Mål och resultat
SL-trafikens marknadsandel
••SL:s mål för resandet för år 2010 är
722 000 resenärer per vardag och
att resandet ska öka med 1,5 procent
per år under perioden 2011–2014,
med minst bibehållen marknadsandel.
	Resultat: 722 000 resenärer per vardag,
jämfört med 705 000 resenärer år 2009.
Sett till antalet påstigande är ökningen
2,3 procent jämfört med 2009.

Utsläpp till luft från SL-trafiken
••Minst 50 procent av SL:s busstrafik
ska vid utgången av 2011 drivas med
förnybara drivmedel och vid utgången
av 2025 ska det vara 100 procent.
	Delresultat 2010: 36,3 procent. Antalet
miljöbussar har ökat med 28 biogasbussar
och 127 etanolbussar. De preliminära fordonslistorna för de nya trafikavtalen med
start 2011 tillsammans med övriga aktiviteter
i handlingsplanen medför en beräknad andel
förnybar busstrafik på över 50 procent vid
slutet av 2011.

••Minst 50 procent av taxibilarna som
kör för färdtjänstverksamheten ska
2011 vara miljöbilar (enligt statens
definition).
	Delresultat 2010: 69 procent. Andelen etanol-, biogas- och hybridbilar har ökat kraftigt
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jämfört med 2009. Ökningen beror bland
annat på bonussystemet som premierar
transporter med miljöbilar med 4,50 kronor
per mil. Specialfordonsflottan och Närtrafiken
består fortfarande uteslutande av dieselfordon.

••Utsläppen av fossil koldioxid från SL:s
busstrafik ska vid utgången av 2011
vara högst 55 gram per personkilometer.
Delresultat 2010: 72,48 gram per person
kilometer. Det fossila koldioxidutsläppet från
buss har ökat något, men resandet i form av
personkilometer har ökat mer, vilket gör att
nyckeltalet minskat sedan 2009. Om målet
50 procent förnybar busstrafik nås bör även
detta mål nås.

••Utsläppen av kväveoxider och partiklar från SL:s busstrafik ska vid utgången av 2011 ha minskat med 15
procent respektive 25 procent, jämfört med 2006 och relaterat till trafikarbetets storlek (personkilometer).
	Delresultat 2010: Relaterat till personkilometer har kväveoxider och partiklar minskat
med 38 respektive 53 procent sedan 2006.
Det beror på att äldre bussar fasats ut och
andelen bussar med förnybart bränsle ökat.

Energianvändning
••Andel förnybar energi till SL:s totala
verksamhet ska vid utgången av
2011 vara minst 74 procent.
 elresultat 2010: 66 procent. Andelen
D
förnybar energi ökade för samtliga verksamheter, utom för spårtrafiken som redan uppfyller 100 procent.

••Minst 85 procent av värmen till SL:s
lokaler ska vid utgången av 2011
komma från förnybara energikällor.
	Delresultat 2010: Ökning från 82 procent
2009 till 84 procent. Beror främst på övergång från olja till fjärrvärme på bussdepåerna i Märsta och Kallhäll.

••Energianvändningen till spårtrafik
och lokaler ska vid utgången av 2011
ha minskat med fem procent, baserat
på trafikvolymen under 2006.
	Delresultat 2010: Minskning med 5,4 procent. Den graddagskorrigerade energi
användningen ligger på i stort sett samma
nivå som 2006. Den korrigerade energi
användningen till lokaler har ökat medan
den korrigerade energianvändning till spårtrafik har minskat. Trafikvolymen har ökat,
vilket leder till att nyckeltalet har minskat.

Kemikalieanvändning
••Relevanta ämnen på landstingets utfasningslista ska ha fasats ut ur SL:s
verksamhet vid utgången av 2011.
Delresultat 2010: Sista ämnet på listan,
ett smörjmedel till fordon som innehöll
blynaftenat är utbytt till annan produkt.

Process
SL har ett certifierat miljöledningssystem
enligt ISO 14001 som säkrar ett förebyggande och systematiskt miljöarbete.
SL delar aktivt med sig av sina erfarenheter inom framför allt förnybara drivmedel, och samarbetar med andra aktörer för att utveckla mer miljöanpassad
teknik inom området. I upphandlingar är
miljö även ett absolut krav eller ett utvärderingskriterium, vilket gör det möjligt
att premiera anbud med en högre ambitionsnivå på just miljöområdet. I reklamkampanjer uppmuntras även stockholmarna att bli mer miljömedvetna och att
åka kollektivt.

SL:s miljöansvar

Aktiviteter
Framåt för förnybart
De målmedvetna satsningarna på förnybara drivmedel har fortsatt. Bästa möjliga
och kommersiellt tillgängliga teknik är
det som gäller. Valet faller på biogasen i första hand, med sin extremt höga
miljöprestanda. Bioetanol är ett annat
miljömässigt bra alternativ som använts
länge på bred front, där dagens SL-flotta
om 545 etanolbussar är världens största.
Etanolen som SL använder är en blandning av jästa biprodukter från svensk
massaindustri och brasilianskt rörsocker.
Den tredje förnybara drivmedelskomponenten inom SL är RME (rapsmetylester),
som blandas in i diesel med fem procent.
Samtliga bussar i innerstaden går på förnybara drivmedel och all spårtrafik drivs
med el av förnybart ursprung, där största
delen är Bra Miljöval-märkt el. Läs mer
om biogasen på nästa sida.

med SL medför, jämfört med en mot
svarande resa med bil.

Utredning av energiledningssystem
SL vill få bättre kontroll över sin totala
energianvändning och utreder därför
möjligheterna att införa ett energiledningssystem. I utredningen ingår
en energikartläggning, där SL:s totala
energivolym och kostnader för energi
har beräknats. Dessutom har en analys
gjorts för att identifiera och åtgärda de
luckor som finns i det befintliga miljöledningssystemet, så att det även kan uppfylla kraven på ett energiledningssystem.

Gratis parkering med SL Access
För att skapa bättre framkomlighet och
luftkvalitet i Stockholms innerstad – men
även för att uppmuntra och förenkla
för stockholmarna att resa kollektivt –
genomför SL och Stockholm Parkering
ett test. På sju olika infartsparkeringar
i kommunens utkanter finns 777 par
keringsplatser, där kunder med en
periodbiljett som sträcker sig 30 dagar
eller längre får parkera kostnadsfritt.
Utöver dessa tillhandahåller SL tillsammans med kommunerna nästan 11 000
gratis parkeringsplatser på ett hundratal
infartsplatser i länet.

Världens första etanolhybridbussar
Mellan juni 2009 och juni 2010 har SL
tillsammans med busstillverkaren Scania
och trafikentreprenören Nobina testat
sex etanolhybridbussar. I testet har den
förnybara etanolen kombinerats med en
delvis elektrifierad drivlina. Bussarna har
god potential att minska användningen
av drivmedel, men det har också visat
sig att fler åtgärder behöver göras innan
de är redo för linjetrafik. Framför allt
behöver komponenterna i drivlinan bli
mer robusta.

Miljöstyrning av projekt
Under 2010 har SL tagit fram en miljöhandbok för miljöstyrning av bygg- och
anläggningsprojekt, som ska reglera
arbetet inför, under och efter ett projekt.
Målet med handboken är att göra miljöarbetet effektivare, samtidigt som alla
projekt får en jämn nivå och blir integrerade i SL:s miljöledningssystem.

•

Bra Miljöval
Hela SL:s spårtrafik drivs i dag med
förnybar el från vind- och vatten
kraft. Elen till tunnelbanan och
lokalbanorna uppfyller dessutom
Naturskyddsföreningens
kriterier för Bra Miljöval.
Bra Miljöval garanterar
fönybar el som är producerad i anläggningar
som drivs med hänsyn till
miljö och naturvård. SL:s
miljömärkta el levereras
av E.ON.

Reseplanerare nu med utsläppsdata
Sedan 2010 kan alla som besöker sl.se
och använder reseplaneraren också få
miljödata kring sin resa. Där går det att
se hur mycket koldioxidutsläpp resan

Koldioxidutsläpp vid resa med SL eller bil, kg

3,3

Bilresa

3,3

Bilresa

SL-resa

0,85

Bilresa3,3

Bilresa
6,5

Bilresa
SL-resa

SL-resa

0,12
0,0

1,6

3,2

4,8

6,4

Bilresa

0,85 SL-resa

Bilresa
8,0
SL-resa

3,2

4,8

6,4

0,0

1,6

6,5
3,2

4,8

6,4

0,0

8,0

3,2

4,8

6,4

8,0

0,0

SL-resa 0,0
Bilresa

SL-resa
8,0

0,0

1,6

3,2

4,8

6,4

2,3

SL-resa
1,6

Bilresa

2,9

Bilresa

2,3

1,6

0,12

2,9
6,5

SL-resa 0,0

0,12

6,5
0,0
1,6 Bilresa
3,2
4,8
6,42,3
Upplands Väsby –SL-resa
Stockholms central
1,3

0,0

1,3

SL-resa 0,0

Bilresa

SL-resa

SL-resa
0,85
2,9
Bilresa
Bilresa
SL-resaC –0,0
Tyresö
Karolinska Sjukhuset
SL-resa
0,12

3,3

Bilresa

Bilresa

SL-resa
0,85
Nynäshamns
station – Slussen

Viksjö centrum – Nacka strand

1,3
0,0

1,6

3,2

4,8
6,4
SL ÅRSBERÄTTELSE
2010

39

1

SL:s miljöansvar

Biogasen på stark frammarch

Lennart Hallgren, first senior adviser

”SL är i dag världs
ledande på att använda
biogas som bränsle
inom kollektivtrafiken.”

Pågående arbeten inom projektet:
••Ta fram regionala strategier för •
introduktion, eller ökad användning •
av biogas•
••Utvecklad produktion, distribution •
och konsumtion•
••Aktiviteter som främjar biogasens
tekniska utveckling•
••Undersökning av biogasens potential

Läs mer
www.balticbiogasbus.eu
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Det förnybara drivmedlet biogas får allt större genomslag,
och SL är lite av en pionjär
inom området. Vid slutet av
2010 rullade så många som
131 biogasbussar i Stockholms
innerstad.

Tolv organisationer och trafikföretag från
åtta länder i Östersjöregionen deltar i
projektet, som pågår mellan åren 2009
och 2012. Kunskapsspridning, erfaren
hetsutbyte och konkreta åtgärder är cen
trala delar i projektet, där SL är huvud
ansvarig. Kostnaderna för projektet
ligger runt 40 miljoner kronor.

– Biogas är i dag det miljömässigt absolut
bästa bränslet, säger Lennart Hallgren,
projektledare för biogas inom SL.

Biogas till 500 bussar
Allt som allt har SL säkrat tillgången
av biogas till cirka 500 bussar, av totalt
drygt 2 000 bussar som kör för SL. Det
sker genom långsiktiga kontrakt med
leverantörer i regionen. SL har i dag avtal
om leveranser av biogas med Stockholm
Vatten och Käppalaförbundet fram till
2023. Från och med hösten 2011 ska
även Stockholm Gas AB börja leverera.

Gasen har fördelen att den är helt förnybar samtidigt som den hjälper till att
knyta ihop det naturliga kretsloppet. På
endast två veckor skapas den närproducerade gasen när bakterier i biogasanläggningar bryter ned avfall från hushåll,
avloppsrening och jordbruk. Genom att
byta ut fossil diesel mot biogas i SL:s
bussar minskar koldioxidutsläppen med
cirka 10 kilo per körd mil.
Populärt studieobjekt
Redan 2003 började SL testa biogas tillsammans med Stockholm Vatten, något
som har utvecklats till en stor miljösatsning i Stockholm. I dag är SL världs
ledande i hur biogas kan användas inom
kollektivtrafiken och många utländska
delegationer kommer därför på studie
besök för att se och lära. Under just
2010 kom ovanligt många besökare tack
vare firandet av miljöhuvudstadsåret i
Stockholm, där SL ingått som en naturlig
och viktig del.
Driver stort EU-projekt
För att stimulera marknaden, teknikutvecklingen och efterfrågan kring biogas
som drivmedel i bussar har SL tagit initiativ till ett treårigt internationellt samarbetsprojekt – ”Baltic Biogas Bus” – som
finansieras inom ramen för EU:s Östersjöprogram.

Det har initialt varit svårt att få fram
tillräckligt många biogasbussar i tid för
att utnyttja den färdiga biogasen. Under
tiden har SL sålt vidare den outnyttjade
gasen, bland annat används den av kommunala sopbilar i Stockholm.

•
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Spårtrafikens buller kartlagt
En omfattande kartläggning
av bullret längs SL:s spår är
färdig. Nu ska åtgärder sättas
in där de bäst behövs.
Ökade krav från bland andra boende
gör att SL har prioriterat bullerfrågan
under de senaste åren. Men någon ny
fråga är det absolut inte. Redan i början av 1990-talet tog SL fram sin första
policy för buller.
Systematiskt arbete
Kartläggningen blev klar under hösten
2010. Den omfattar spårtrafiken på tunnelbanans samtliga linjer, Tvärbanan,
Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Nockebybanan, Lidingöbanan och utmed före detta
Djurgårdslinjen.
Tillsammans med SL:s policy för luftburet buller från spårtrafik kommer
kartläggningen att utgöra basen för
en handlingsplan för insatser som ska
minska bullret till omgivningen.
– Vi vill jobba systematiskt och åtgärda
de bostäder som har högst bullernivåer
först, säger Maria Röjvall, miljösamordnare på SL.
Bullerpolicy
Alla boende längs spår där ljudnivån är
över 80 dB(A) vid fasad och uteplats,
eller över 55 dB(A) inomhus i sovrum
kommer att få hjälp att minska det oönskade ljudet, enligt SL:s bullerpolicy.
De vanligaste bullerdämpande lösningarna är skärmar och plank utmed spåren. Även skärmar vid uteplatser och
åtgärder vid fönster kan vara effektiva.
Skärmning med gräsbeklädd jordvall
kan också förekomma. Vid mycket höga
ljudnivåer kan en kombination av flera
lösningar bli aktuell.

Åtgärdas vid upprustning
Flera av de bullerutsatta områdena
0
165
330
kommer att klaras av inom ramen för
planlagda större upprustningar: Roslags
banan, Lidingöbanan och Saltsjöbanan.
– Här planerar vi byte till tystare fordon,
vilket innebär att behovet av bullerskärmar minskar. Åtgärder vid källan är bäst
ur bullersynpunkt och alla uppskattar
heller inte kilometerlånga skärmar i sin
närmiljö, säger Maria Röjvall.
Efter upprustningarna ska bullernivån
klara de lägre nationella riktvärdena för
nybyggnation på maximalt 70 dB(A) vid
uteplats och 45 dB(A) inomhus under
natten. När SL bygger nya spåranläggningar följs nybyggnadsriktvärdet. Enligt
ett beslut i riksdagen ska dessa riktvärden på lång sikt även gälla för befintliga
spåranläggningar.

•

SL arbetar med bullerkartläggning över
hela Storstockholm. Ljudnivån visas i 65
660 till 90 dB(A)990
1 320
dB(A) i grönt
i mörklila.
Meter

Maria Röjvall, miljösamordnare

”Nya fordon är oftast
väldigt tysta, och
åtgärder vid själva
källan är alltid bäst,
ur bullerhänseende.”
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Utvecklingen av SL:s

viktigaste miljöfrågor
46
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Bussbränsleförbrukning, procent
Biogas
Biogas
Etanol
Etanol

6,4
6,4
26,6
26,6
RME-inblandning
RME-inblandning 3,4
3,4
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Elförbrukning i lokaler, MWh
2008

123 100

2009

128 500

2010

133 300
0
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2009

2008

127•343
10
9•447
16,2
997
1,4
11
1•757•milj.
72,5

127 040
11
10 364
17
1 381
3,7
17,5
1 713 milj.
74,2

121 390
11
–
–
1 491
–
18
1 673 milj.
72,6

131
545
69
2•050
36,3
100
22,8
69

103
418
75
2 016
29,6
100
–
46

64
424
72
1 929
29
100
–
–

Trafik
• Fossilt bränsle, färdtjänst, liter
3•669•391
• Förnybart bränsle, färdtjänst, liter
1•084•116
• El (Bra Miljöval), tunnelbana och lokalbana, MWh 443•485
• El (vattenkraft), pendeltåg, MWh
157•451•
• Etanol, buss, miljoner liter
24,32
• Biogas, buss, normalkubikmeter
3•955•228
• RME, buss, miljoner liter
2,49
• Diesel, buss, exkl RME-inblandning, miljoner liter
47,36
• Naturgas, buss, normalkubikmeter
146•852
Total förbrukning el till lokaler, MWh
133•300
Andel förnybar el till lokaler, %
100
Total mängd fjärrvärme till lokaler, MWh
121•600
Andel förnybar fjärrvärme till lokaler, %
84
Total förbrukning kyla till lokaler, MWh
2•038
Andel förnybar kyla till lokaler, %
100
Andel förnybar energi (trafik och lokaler), %
66
Förbrukning av diesel, arbetsfordon, liter
130•929

4 112 263
1 004 244
428 809
159 681
21,68
2 691 577
2,47
46,98
80 865
128 500
100
117 200
82
1 472
100
64
128 534

–
–
419 445
147 861
19,92
1 828 235
2,19
45,40
56 543
123 100
100
117 100
89
1 143
85
66
116 660

Utsläpp från SL-trafik

Andel miljöbilar inom
färdtjänsttaxi, procent
2009

2010

135000

180000

Test med 100 procent RME
Under våren 2011 genomförs ett test
med 100 procent rapsmetylester
(RME) som bränsle i dieselbussar.
I kommande trafikavtal planeras att
en del bussar ska drivas med RME.
Totalt beräknas omkring 220 bussar
att drivas med RME före 2011 är till
ända.

Fossilt koldioxid (CO2), buss, ton
Fossilt koldioxid (CO2), spårtrafik, ton
Fossilt koldioxid (CO2), färdtjänsttrafik, ton
Kväveoxider (NOx), färdtjänsttrafik, ton
Kväveoxider (NOx), buss, ton
Partiklar, färdtjänsttrafik, ton
Partiklar, buss, ton
Personkilometer, buss
Fossilt koldioxid per personkilometer, buss, gram

Miljöfordon i SL-trafik
Biogasbussar, st
Etanolbussar, st
Effekt av RME-inblandade dieselbussar, st
Totalt antal bussar, st
Andel miljöbussar, %
Andel spårfordon med Bra Miljöval-el, %
Andel förnybart drivmedel i färdtjänsttrafiken, %
Andelen miljöbilar * i färdtjänsttaxi, %

Energianvändning

* Enligt statens definition.
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SL:s sociala ansvar – Produkter

Allt viktigare med

medborgarnas syn på trafiken
under 2010 med att kommunicera sitt
arbete. Det har skett via annonser i tidningar, på bussar och på webb, i bloggen ”Alla reser olika” samt på mässor.
SL:s reklambyråer, trafikentreprenörer
och medarbetare inom kommunikation
har också bjudits in till seminarier för att
lära sig mer om hur kommunikation kan
göras ännu mer tillgänglig. Läs mer om
tillgänglighetsarbetet på nästa sida.

Varje år får runt 20 000 skolbarn i länet besök av bussföraren
eller spärrexpeditören från SL-trafiken i deras närhet. Det är ett
långsiktigt arbete som ger de yngre resenärerna en tryggare resa.
SL möter även grupper med funktionsnedsatta samt äldre.
Styrdokument
•• Handlingsprogram för ökad tillgänglighet för funktionshindrade 2006–2010
•• Långsiktig tillgänglighetsplan 2011–
2021
•• RiTill – Riktlinjer för tillgänglighet för
äldre och resenärer med funktionsnedsättning
•• RiBarn – Riktlinjer för SL:s arbete
enligt FN:s konvention om barnets
rättigheter
•• Riktlinjer för hantering av person
uppgifter inom SL
Mål och resultat
•• Alla som själva, eller med hjälp av
ledsagare, kan ta sig till en station
eller hållplats, ska kunna resa med
SL år 2010.
Resultat: Andelen låginstegsbussar har ökat
under 2010 från 77 procent till 83 procent.
Merparten av alla bussterminaler har tillgänglighetsanpassats och alla bussar har
fått yttre utrop. I tunnelbanan har 83 av 100
plattformar fått taktila och visuella varningsmarkeringar. Pratorer (som ger talad infor-

mation) har installerats på samtliga stationer.
För att få ett plant insteg har spårjusteringar
gjorts på 80 av 100 stationer. Ledsagning
finns numera på 118 bytespunkter i SL:s trafikmiljö.

Process
SL:s arbete med det sociala ansvaret
gentemot kunderna kring produkterna–
resorna – fokuserar främst på tillgängligheten och barnperspektivet i trafiken.
Tillgänglighetsarbetet påminner i sitt
upplägg om miljöarbetet. Arbetet med
barnperspektivet bygger på tanken att
alla beslut som påverkar barn också ska
utgå ifrån deras bästa. Det sker genom
samtal med barn, undersökningar bland
barn och utbildning av medarbetarna. En
gång per år ska arbetet med barnfrågor
rapporteras direkt till SL:s styrelse.
Aktiviteter
Kampanjer om tillgänglighet
För att få fler att förstå vilka stora möjligheter som en mer tillgänglig SL-trafik för med sig har SL jobbat intensivt

Skolinformatörer
Tillsammans med trafikentreprenörerna
utbildar SL skolinformatörer. De är ett
40-tal som under 2010 har träffat cirka
20 000 barn i länets grundskolor för att
berätta om SL, hur de kan resa säkert,
skadegörelse och varför det är viktigt
att betala för sin resa. I gengäld får SL
synpunkter från eleverna. I många klasser kommer diskussionerna in också på
miljö- och framtidsfrågor.
Förbättrad trygghet
Under 2010 har säkerhetsfrågorna
kopplade till bland annat extremväder,
prioriterats upp. Det görs dels för att
öka kundernas trygghet, dels för att ha
beredskap om något skulle hända. I den
nya organisationen ingår säkerhetschefen i vd-staben.
Värnad integritet
I SL:s elektroniska betalsystem,
SL Access, lagras alla korttransaktioner. Väljer kunden att registrera kortet
– det vill säga koppla kortet till uppgifter
om namn – får SL spara informationen i
högst 60 dagar, sedan måste den avidentifieras. Kamerorna ombord på vagnarna
och i stationslokalerna är främst till för
resenärernas trygghet. Men i flera fall har
de dessutom hjälpt polisen att klara upp
brott. Det är strängt reglerat hur bild
materialet får användas.

•

SL ÅRSBERÄTTELSE 2010

43

SL:s sociala ansvar – Produkter

Tillgängligt för alla
Hela Sverige ska vara tillgäng
ligt för alla när 2010 är till
ända. SL arbetar nu vidare
med att göra trafiken allt mer
trygg, enkel och bekväm för
resenärerna – oavsett behov.
Ylva Preutz Papantoni,
tillgänglighetssamordnare

”Om tio år ska vår
kollektivtrafik vara
förstahandsvalet för
resenärer med
funktionsnedsättningar.”

För SL betyder tillgänglighet inte bara
fysiska åtgärder som nedsänkta golv,
rullstolsramper, automatiska dörrar,
taktila markeringar och högtalarutrop.
Det omfattar också att resenärer ska bli
bemötta på ett insiktsfullt sätt. Därför
utbildas alla medarbetare inom SL och
trafikpersonal hos SL:s entreprenörer
i tillgänglighetsfrågor. Då får de själva
prova på hur det är att vara synskadad
eller rullstolsburen i trafiken.
– Det handlar inte längre om att bara
kunna resa, utan också om att vilja resa,
säger Ylva Preutz Papantoni, tillgänglighetssamordnare på SL.
Självklara valet
Kollektivtrafiken ska vara det naturliga
transportmedlet även för länets cirka
250 000 invånare med olika funktionsnedsättningar.

Digitala skyltar
med högtalare för
talad information

Elektroniska
skyltar
Hållplatsutrop

Rulltrappa/
rullband
Hiss
Utjämnat
insteg
Taktila, kännbara,
markeringar vid
perrongkanten
Automatiska
informationssystem med tal

Skyltar som visar
nästa blåbuss
Ramp
Taktila markeringar, kännbara
mönster på
marken
Knapp för
hållplatsinformation
Lågt insteg
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SL har sedan många år ett värdefullt
samarbete med länets handikapporga
nisationer. Sedan 2009 ansvarar SL
också för färdtjänsten, och nu involveras
pensionärsorganisationerna i länet på ett
liknande sätt. Det har därmed blivit allt
viktigare att visa att den vanliga SL-trafiken är tillgänglig också för dem.
– I och med att vi fick hand om färdtjänstens resor gäller det nu för oss att
leverera ”från dörr till dörr”, i stället för
som tidigare ”från station till station”,
säger Ylva Preutz Papantoni.
Konkret har SL under årens lopp utvecklat och byggt om många fordon, hållplatser och stationer för att göra dem
alltmer tillgängliga. Nyare delar av SLtrafiken har i dag mycket god tillgänglighet, medan det i äldre delar kan vara lite
sämre. Arbetet fortsätter därför.
Sverige och SL ligger långt fram
År 2000 antog riksdagen en ny handlingsplan för handikappolitiken med ett tydligt
mål om att hela samhället skulle vara tillgängligt för alla 2010. Men redan under
1980-talet började SL sin resa för att göra
trafiken mer öppen för alla.
– Såväl Sverige som SL ligger långt fram
inom tillgänglighet internationellt sett.
Vi tänker på helheten och att det finns
många grupper med olika behov. Att
riksdagen satt upp nationella mål för
handikappolitiken har satt fokus på frågan och skapat en ännu bättre förståelse
hos både allmänheten och oss på SL,
säger Ylva Preutz Papantoni.
SL:s långsiktiga mål är att den allmänna
kollektivtrafiken ska upplevas som det
mest attraktiva resealternativet för
resenärer med funktionsnedsättning år
2021.

•

Läs mer
sl.se/tillganglighet

SL:s sociala ansvar – Medarbetare

Enkät står i centrum

för förbättringar
SL vill vara en attraktiv arbetsgivare. Därför tas medarbetarnas synpunkter på verksam
heten på största allvar.
Styrdokument
•• SL:s värderingar, SAFE (Samverkan,
Ansvar, Förtroende, Engagemang)
•• Policy för etnisk mångfald
•• Jämställdhetsplan för SL
•• Mångfaldsplan 2009–2010
•• Riktlinjer för lönesättning inom
SL-koncernen
•• Riktlinjer för medarbetarenkät
Process
SL:s arbete kring anställningar och
arbetsvillkor för de egna medarbetarna
är praktiskt inriktat och målstyrt, där
handlingsplanerna för mångfald och
jämställdhet är centrala. Alla medarbe
tare behandlas på lika sätt, oavsett
fackligt deltagande. Genom ett syste-

Medarbetarstatistik
Medelantal anställda
- varav kvinnor, st
- varav tjänstemän, %
Genomsnittsålder
Personalomsättning, %
Arbetsskador, %
Sjukfrånvaro, %
Jämställdhet i ledarskapet
Antal i styrelse + suppleanter
- varav kvinnor, st
Antal i ledningsgrupp
- varav kvinnor, st
Antal chefer
- varav kvinnor, st

matiskt arbetsmiljöarbete erbjuder SL
en säker och trygg arbetsmiljö. Varje år
får också medarbetarna i en enkät ge
sin uppfattning om arbetssituationen, SL
som arbetsgivare och viktiga områden
inom SL. Resultaten för varje enhet ligger sedan till grund för en handlingsplan
som följs upp.
Aktiviteter
Stor omorganisation
Sedan i mars 2010 pågår en omfattande
översyn av hela SL som ska leda till en
mer effektiv, strategisk och samverkande
organisation. Den gäller från den 1 maj
2011. Personalstyrkan minskar och alla
har haft möjlighet att lämna intresse
anmälan på nya tjänster. Översynen har
medfört en del oro bland medarbetarna.
I den nya organisationen står kompetens
och ledarskap i fokus och SL erbjuder
extra stöd i de nya chefernas utveckling.
Läs mer på sidan 22.

•

2010
697
300
100
47
5,4
0,8
3,8

2009
866
339
100
45
15,8 *
0,8
4,9

2008
765
282
100
45
7,8
0,5
5,4

2010

2009

2008

13 + 13
5+6
13
6
77
37

13 + 13
5+6
10
4
87
42

15 + 15
5+7
11
5
79
39

Motiverad personalindex, %
Tydliga och utmanande arbetsmål
68
67

2008
2009

Erkännande för prestation
64
63

2008
2009

Bra stämning
75
77

2008
2009
2008
2009

Tydligt sätt att styra företaget
54
52
Utvecklar kontinuerligt arbetssätt
66
67

2008
2009

Känner tydlig utveckling
68
70

2008
2009
2008
2009

Tillhandahåller möjligheter till karriärsutveckling
54
52
Bra ledare
68
70

2008
2009

Påverka beslut
64
68

2008
2009

Självständigt planera
2008
2009

81
81

2008
2009

Intressanta och engagerande arbetsuppgifter
78
80
Får ta ökat ansvar

2008
2009

73
74

personalindex)
0MPI (motiverad
20
40
60 är 80

styrmåttet för medarbetarperspektivet
i SL:s målstyrningsmodell. Det är ett
medelvärde av tolv frågor i medarbetarenkäten som bedöms ha stor betydelse för den personliga motivationen.
På grund av omorganisationen har
ingen medarbetarenkät genomförts
under 2010. Medelvärdet för 2009
är 68, samma som året innan.
(IC Quality AB, 2009)

* 2009 organiserades Färdtjänstförvaltningen och delar av Regionplanekontoret in i AB SL.
Utan dessa extraordinära personalövergångar var personalomsättningen 2009 6,5 procent.
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SL:s sociala ansvar – Samhälle

SL verkar för att vara

en god samhällsaktör
På Spårvägsmuseet kan barn och unga
delta i en teckningstävling om hur de tror
att framtidens kollektivtrafik kommer att
se ut.

Många aktiviteter genomförs för att stärka SL som en god
samhällsaktör. Tydliga riktlinjer och handfasta utbildningar
om mutor och korruption är bland annat steg för att säkra
att allt går rätt till vid upphandlingar.
Styrdokument
•• Riktlinjer för att förhindra mutor och
annan korruption
Process
SL:s arbete med sin påverkan på samhällets hållbara utveckling är under
ständig utveckling men behöver bli mer
övergripande. Det har tills i dag främst
handlat om ett etiskt förhållningssätt i
affärerna. Alla medarbetare och leverantörer ska ta del av SL:s riktlinjer om
mutor och annan korruption. Upphandlare, men även övriga medarbetare inom
SL får till exempel ökade kunskaper
om mutor och korruption i samband
med olika internutbildningar. Dessutom
anordnas en utbildning i offentlighet
och sekretess. Vid vissa upphandlingar
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genomförs skuggkalkyler för att bland
annat upptäcka svart arbetskraft.
Aktiviteter
Partikelmätning vid Mariatorget
Under 2010 genomförde SL för allra
första gången en undersökning av partikelhalten i tunnelbanans omgivning på
gatunivå – och inte som brukligt längs
perrongen. Anledningen var att närboende kring Mariatorget var oroliga för
sin hälsa, eftersom det på deras innergård mynnade ut luft från tunnelbanans
schakt för tryckutjämning. SL lät därför
genomföra en spridningsberäkning av
utsläppen av partiklar från schaktet.
Resultatet blev att utsläppet klarade den
satta miljökvalitetsnormen. Andra undersökningar som genomförts av universi-

tet visar på mycket låg hälsopåverkan av
partiklar i tunnelbanemiljö.
Fria blodgivarresor
Sedan början av 2010 får alla 44 000
blodgivare i Stockholms län åka gratis
med SL till och från blodgivningen. SL vill
uppmuntra de som redan lämnar blod,
men även få fler att göra detsamma.
Anledningen är att det ofta råder brist
på blod i regionen och planerade operationer riskerar därför att ställas in.
Miljöpedagogik för skolbarn
I maj 2010 öppnades en ny miljöutställning – ”Sällskapsresan” – på Spårvägsmuseet. Utmed en snitslad bana kan
skolklasser och andra intresserade få
reda på fakta, men också testa spännande aktiviteter kopplade till SL:s miljöarbete. Till exempel kan man få veta hur
mycket koldioxidutsläpp väger och vad
biogas är gjort av.

•

SL:s sociala ansvar – Mänskliga rättigheter

Risker i leverantörsleden

under lupp
Styrdokument
•• Upphandlingspolicy för SL
Process
SL:s arbete med att värna om de mänsk
liga rättigheterna kretsar främst kring
upphandling och agerande gentemot
resenärer. SL ställer krav i upphandlingar
och avtal om att följa Global Compacts
principer, det gäller då varor tillverkas för
SL:s räkning samt när tjänster levereras
till SL. En förutsättning för att kunna ställa
dessa krav är att de är förenliga med

den så kallade proportionalitetsprincipen.
Uppföljning av hur kraven följs har ännu
inte gjorts i någon större utsträckning,
men det kommer att ske. För att öka
samtliga medarbetares kunskaper utbildas de bland annat i tillgänglighetsfrågor
för funktionsnedsatta och i FN:s konvention om barnets rättigheter.

riskerna i leverantörsleden för vissa produkter, kopplade till mänskliga rättigheter.
Kartläggningen startade under 2009 och
fortsätter under 2011. Studenterna har
skrivbordsgranskat de största leverantörerna baserat på belopp och har hittat
flera risker. Studien visar också att leverantörsriskerna är ett område som behöver undersökas ytterligare.

•

Aktiviteter
Leverantörsrisker kartlagda
I samarbete med studenter vid Handelshögskolan i Stockholm har SL kartlagt

SL:s ekonomiska ansvar

Lägger grunden för

en resurseffektiv region
Styrdokument
•• Trafikplan 2020
Process
SL skapar sedan länge stor samhällsekonomisk nytta genom sin omfattande
kollektivtrafik i länet. Däremot är frågan
ny om hur SL konkret bidrar till hållbarhet ur ett bredare ekonomiskt perspektiv.
Tankesättet håller på att integreras i den
ordinarie verksamhetsstyrningen. Det gäller att lyfta blicken, tänka utanför ramarna
och göra långsiktiga investeringar anpassade efter både människa och miljö.
Den ekonomiska kostnaden för samhället hade sannolikt varit större om inte
anpassningar till miljö och tillgänglighet
hade genomförts. Som exempel kostar

särskild kollektivtrafik (färdtjänst) mer än
allmän kollektivtrafik. Ju fler som kan åka
med SL:s ordinarie trafik desto mer skattepengar kan läggas på annat i samhället. SL försöker numera fatta strategiska

beslut i ett tidigt skede inför en upphandling, vilket underlättar balansen mellan
alla kravdelar. Därigenom kan även SL:s
kostnader minskas.

•

”SL bidrar till en öppen, tillgänglig och resurseffektiv
region, där utsläpp av koldioxid och andra förore
ningar minskar. Beräkningar visar att trängseln i
Stockholmsområdet årligen kostar hela sju miljarder
kronor. Därför spelar SL-trafiken en nyckelroll när
visionen om en långsiktigt hållbar Mälardalsregion
ska förverkligas.”
Niklas Personne, chef för Verksamhetsstyrning och ekonomi
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Samarbeten, engagemang och dialog

Exempel på SL:s viktiga

intressentdialoger
Medarbetare
Utvecklingssamtal. Medarbetarmöten med vd.
Internutbildningar. Intranät. Företagstidningen
”Hela Resan”. Event om Baltic Biogas Bus.

Kunder
Ungdomsråd och Pensionärsråd (för ungdomar och pensionärer med färdtjänst). Tillgänglighetsblogg. Dialogblogg. Kundundersökningar. sl.se. SL:s
kundtjänst. Trygghetstelefon med 020-nummer. Medlingssamtal med unga
som begår brott mot SL. Reklamkampanjer, bland annat radioreklam om
biogasbussar och tidningsannonser om möjligheten att resa med SL till
Arlanda. Mässor, till exempel SL-dagen, i samband med Love 2010 samt
Seniormässan. Resenärsforum.

Ägare (SLL)
Årsstämma. Löpande avstämningar.
Nätverk om buller. Trafiknämnden.

Organisationer
Samverkansråd med Handikapporganisationernas samarbetsorgan.
Referensgruppsmöten med Diskrimineringsombudsmannen.
Samarbete med Lugna Gatan och Pride.

Leverantörer
CSR-dag för leverantörer. Seminarium om tillgänglig kommunikation för reklambyråer och trafikentreprenörer. Tekniksamarbete med Scania och
Nobina kring etanolhybridbussar.

Certifieringsbolag

Näringsliv

Revisioner av ISO
14001.

Dialoger med berörda företag
om samhällsplanering. Seminarier
om biogas. Besök från Brasilien
om etanol. Besök från Polen om
biogas.

Skolor och universitet
Projekt med Handelshögskolan i Stockholm. Föreläser om
CSR på universitet och högskolor. Deltar i forskningsprojekt
om trafikbuller. Skolinformatörer träffar barn i grundskolan.

Politiker och myndigheter

Massmedier
Intervjuer och nyhetsinslag i press och etermedier,
samt SL:s egna annonseringskanaler. Utländsk
media, bland annat från Kina och Lettland, har
uppmärksammat SL:s miljöarbete, exempelvis
satsningen på biogas.

Tiotal besök av utländska delegationer (ofta kring biogas),
exempelvis från ryska duman, kanadensiska ambassaden,
stortinget och statens Vegevesen i Norge. Reklamsamarbeten
med Swedavia och kollektivtrafikbolag för ökat kollektivtrafikresande till och från Arlanda. Besök av miljöminister Andreas
Carlgren och justitieminister Beatrice Ask.

Partnerskap och nätverk
Kommuner
Samtal och samarbeten kring samhällsplanering,
buller, biogasdepåbyggen med mera. Deltar i
kommunernas olika ungdomsting samt i Stockholms stads Ung08-festival. Rundabordssamtal
med Stockholms borgarråd om biogas.
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Projektledare för EU-projektet Baltic Biogas Bus. Medlem i Näringslivets
Miljöchefer, UD:s Globalt Ansvar, Svensk Kollektivtrafik, Trafik i Mälardalen
och Reklamombudsmannen. Byggvarubedömningen. Resekortssamarbete.
Handelskammaren. Lobbying i EU genom EMTA (European Metropolitan
Transport Authority) och UITP (International Association of Public Transport).
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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 2010-01-01 – 2010-12-31.

1. Ägarförhållanden
SL-koncernens moderbolag, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL),
ägs av Stockholms läns landsting (SLL). Koncernen omfattade
vid slutet av år 2010 moderbolaget, fyra rörelsedrivande och tre
vilande dotterbolag samt ett intressebolag.

AB Storstockholms
Lokaltrafik

SL Infrateknik AB
100 %

SL HR-Service AB
vilande
100 %

AB SL Finans
100 %

SL Lidingö Trafik AB
vilande
96,7 %

Tågia AB
100 %

Fastighets AB
Viggstaberg, vilande
100 %

SL Kundtjänst AB
100 %

AB Transitio
43,5 %

SL beslutar om trafikens omfattning, kvalitet och utveckling
inom ramen för de direktiv och förutsättningar SLL angivit. SL
upphandlar och beställer trafiken från olika entreprenörer samt
svarar för trafikens infrastruktur, dess skötsel samt ny- och reinvesteringar. AB SL Finans svarar för finansiering av fordon.
I SL Infrateknik AB återfinns fordon som ägs av SL eller avses bli
externfinansierade.
SL Kundtjänst AB sköter viss information till allmänheten om trafikutbudet.

Förändringar i koncernen
Under 2010 har koncernens verksamhet enligt plan fortsatt att
renodlas och utvecklas. Verksamheter som har bedrivits i egen
regi har outsorcats helt eller upphandlats inom ramen för trafikavtalen. Förändringarna är ett led i att vidareutveckla SL som
beställarorganisation.
Busslink
Ägandet i Busslink i Sverige AB har avvecklats. Sedan tidigare
fanns avtalade köp- och säljoptioner mellan SL och Keolis Nordic
AB avseende förvärv av SL:s resterande innehav av 30 procent
av aktierna i Busslink i Sverige AB. Säljoptionen påkallades under
2009 och försäljningen av aktierna genomfördes under 2010.
SL HR-Service AB
Verksamheten inom SL HR-Service AB har outsorcats och bedrivs från och med 1 januari 2010 i extern regi.
SL Kundtjänst AB
Under året har biljettkontrollverksamheten outsorcats och bedrivs från och med 1 januari 2010 i extern regi. Under maj månad 2010 genomfördes planenligt regiövergång till extern entreprenör avseende resegarantiadministration, synpunktshantering
samt driften av samtliga SL-center.
Viss begränsad verksamhet avseende trafikinformation bedrivs
fortsatt inom ramen för bolagets verksamhet.
SL:s lagerverksamhet
1 maj 2010 fattade SL:s styrelse beslut om att upphandla lagerverksamheten från extern entreprenör. Regiövergång har skett
vid årsskiftet 2010/2011.

2. Verksamhet
SL:s affärsidé är att erbjuda dem som bor i Stockholms län en
väl utbyggd, attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik. SL möter
olika kunders behov av enkla, pålitliga och prisvärda resor. Alla
resor ska vara säkra och trygga. SL bidrar genom sin verksamhet till en långsiktigt hållbar utveckling av regionen.

Tågia ABs verksamhet avser utbildning med inriktning på underhåll och skötsel av spårbundna fordon.

SL ansvarar för drift och underhåll, investeringar samt utveckling och marknadsföring av den allmänna kollektivtrafiken på
spår och väg samt den särskilda kollektivtrafiken avseende färdtjänstresor och sjukresor.

I koncernen ingår de vilande bolagen Fastighets AB Viggestaberg, SL Lidingö Trafik AB och SL HR-Service AB.

Beslut om trafikens omfattning, kvalitet och utveckling fattas av
SL:s styrelse inom de ekonomiska ramar som SLL anger.

SL är dessutom delägare i intresseföretaget AB Transitio (43,5
procent) vars verksamhet omfattar förvärv och finansiering av
fordon på uppdrag av delägarna.

Färdtjänstverksamheten är en resultatenhet inom Stockholms
läns landsting och ingår inte i SL-koncernens finansiella rapportering.

Därutöver har moderbolaget en ägarandel i Samtrafiken i Sverige
AB (2,12 procent) vars verksamhet avser samverkan för att förbättra för kollektivtrafikresenärer och verka för ökad kollektivtrafik i hela Sverige.

Verksamhetsplanering och målstyrning
SL:s verksamhetsplanering tar sin utgångspunkt i SL:s vision och
affärsidé, varumärkets kärnvärden och SL:s gemensamma värderingar samt direktiv och anvisningar från ägaren. Med ut-
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gångspunkt ifrån detta har verksamhetsplan och övergripande
mål formulerats.

Den totala trafikproduktionen mätt i sittplatskilometer sjönk
med 2,1 (2,9) procent till 15 802 (16 135) miljoner kilometer.

Målstyrningsmodellen är indelad i perspektiv efter SL:s fem viktigaste intressentgrupper samt perspektivet SL:s gemensamma
arbetssätt.

Kunden i centrum
Sedan 2007 genomförs SL:s ombordmätning av Upplevd Kvalitet varje månad. Den genomsnittliga nöjdheten för 2010 var 74
(76) procent.

Perspektiven är:
•• Kund
•• Leverantör
•• Medarbetare
•• Samhälle
•• Ägare
•• Gemensamt arbetssätt

Ägare

Gemensamt

Samhälle

Leverantör

Kund

arbetssätt

Medarbetare

Kunderna har en särställning som SL:s viktigaste intressenter
och är placerade i centrum av målstyrningsmodellen. Det övergripande målet i kundperspektivet är ”Fler och mer nöjda kunder”. Måluppfyllelsen mäts genom ”Nöjda kunder, Resenärer per
vardag samt Andel kunder i tid”.
Perspektivet ”gemensamt arbetssätt” består av processer, rutiner och verktyg som syftar till att säkerställa ett effektivt arbetssätt och skapa förutsättningar för ständiga förbättringar.
Marknad
Stockholms län har den högsta marknadsandelen för kollektivtrafik i Sverige. Vid maxtimmen är marknadsandelen över innerstadssnittet cirka 80 procent. Drygt 80 procent av Stockholms
läns befolkning åker med SL någon gång per månad eller mer.
Knappt 15 procent säger att de åker mer sällan än en gång i
månaden och 4 procent uppger att de aldrig åker med SL.
En vanlig vintervardag 2010 reser över 700 000 personer med
SL.
Det trafikslag som har flest antal påstigningar är tunnelbanan
med 45 procent, därefter kommer buss med 40 procent, pendeltåg med 10 procent och lokalbanor med 5 procent. Fördelningen mellan trafikslagen är stabil mellan åren.
Med nuvarande utbud och kapacitet kan SL framför allt öka sina
marknadsandelar under andra tider än morgon- och kvällsrusningen.
Resandet med SL ökade under år 2010 med 2,3 (0,7) procent
jämfört med föregående år. Antalet påstigande en vanlig vintervardag uppgick till 2 556 (2 498 ) tusen. Antalet resenärer vintervardagar uppgick under 2010 till 717 (705) tusen per dag, en
ökning med 1,7 (0,6) procent jämfört med föregående år.
Antalet personkilometer har fortsatt att utvecklas positivt under
2010 och uppgick till 4 966 (4 872) miljoner kilometer, en ökning med 2,0 (0,7) procent. Ökningen avser samtliga trafikslag.

Under snökaoset under inledningen av verksamhetsåret, liksom
under vintermånaderna i slutet av året, sjönk nöjdhetssiffrorna
som lägst till 72 procent, vilket påverkat årets genomsnittliga
värde negativt.
Andelen missnöjda kunder i SL:s ombordmätning av Upplevd
kvalitet låg under 2010 i nivå med utfallet för 2009 och uppgick
till 10 (9) procent, vilket är en halvering jämfört med när mätningarna startades.
Enligt Kollektivtrafikbarometern från Svensk Kollektivtrafik är
andelen nöjda med SL 60 (65) procent bland länsinnevånarna
och 67 (72) procent bland de resenärer som reser en gång i
veckan eller mer. Andelen missnöjda är 9 (7) procent bland länsinnevånarna och 5 (4) procent bland dem som reser en gång i
veckan eller mer. Resultaten är en försämring jämfört med föregående år och följer utvecklingen i SL:s egen mätning ”Upplevd
Kvalitet” där intervjuerna sker ombord i trafiken.
Resegarantin fortsätter att utvecklas för att möta kundernas
krav och är en viktig service om det uppstår störningar i SL-trafiken. Garantin gäller för all SL-trafik i Stockholms län och för pendeltågen även över länsgränserna till Bålsta respektive Gnesta.
Ersättning kan erhållas både för taxiresor och resor med bil.
Under 2010 uppgick antalet ersättningar till 63 892 (25 953)
stycken. Utbetald ersättning uppgick till 18,6 (7,9) mkr.
Årets höga utfall är främst ett resultat av omfattande störningar
i trafiken till följd av snökaoset under februari/mars 2010. Under
hösten inträffade vidare två omfattande strömavbrott på tunnelbanans gröna och röda linjer med längre avbrott i trafiken som
följd.
Klottersanering och förebyggande åtgärder för att reducera vandalisering och klotter är fortsatt högt prioriterade åtgärder. Under 2010 minskade kostnaderna dels till följd av satsningar på
förebyggande åtgärder och mer kostnadseffektiva lösningar för
återställande och dels som en följd av att trafikoperatörerna har
fått ett större åtagande inom ramen för tecknade trafikavtal.
Kostnaderna uppgick till 12 (42) mkr.

3. 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 10
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principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och att
motverka korruption.

Verksamheten inom Trygghetscentralen vidareutvecklas, och ny
stödjande teknik installeras fortlöpande.

SL bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
avseende mellanlagring av farligt avfall på Bandepå Slakthuset.
Anmälan är gjord. Dessutom har en anmälan gjorts till läns
styrelsen om egna transporter av mindre mängder farligt avfall.

Resan med SL ska upplevas trygg och säker för både resenärer
och personal. SL arbetar med utbildade ordningsvakter, s.k.
trygghetsresurser respektive trygghetsvärdar fördelade mellan
de olika trafikslagen. Trygghetsresurserna och trygghetsvärdarna finns till för att öka tryggheten och hjälpa såväl resenärer
som personal. Särskilda trygghetsrum har iordningställts vid fem
större stationer dit omhändertagna personer kan föras i avvaktan på polis. Ytterligare trygghetsrum planeras utefter tunnelbane- och pendeltågsnätet under 2011.

Övriga tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter bedrivs av
SL:s entreprenörer där de har tillstånds- eller anmälningsplikt.
SL har eller har haft verksamhet på ett stort antal platser i
Stockholmsområdet. I ett tidigare skede inventerades möjliga
förorenade områden inom de fastigheter som är i SL:s ägo, men
där ingen verksamhet längre bedrivs. Ett par av dessa områden
har analyserats kemiskt och bedömts med avseende på föroreningar. I ett fall är föroreningen sannolikt av äldre datum än SL:s
övertagande av marken. SL har låtit göra en ansvarsutredning
och för nu diskussioner med berörda kommuner och Trafikverket
om vad som bör göras. En avsättning för åtgärder har gjorts med
35 mkr.
SL har under 2010 bedrivit ett systematiskt bullerreduktionsarbete. Detta har bla. inneburit uppdaterad bullerkartläggning för
den befintliga spårtrafiken samt uppföljning och utvärdering av
bullerkrav för nya spårfordon.
Antalet miljöfordon utökas successivt. Vid årets slut var 545
(418) etanolbussar och 131 (103) biogasbussar i trafik, mot
svarande 33 (26) procent av bussflottan.
Inkluderas effekten av låginblandad RME stiger andelen miljö
fordon till drygt 36 (30) procent. Under året levererades 218
(185) nya bussar varav 56 (43) biogasdrivna, 152 (19) etanoldrivna och 10 stycken dieseldrivna. Nettotillskottet av biogasbussar begränsas dock av att 28 bussar är avställda på grund av
tekniska problem.
Totalt utrangerades 242 (205) äldre bussar samtidigt som 98 (108)
begagnade bussar tillkom i SL-trafiken varav 11 etanoldrivna.
I enlighet med SLL:s och SL:s miljömål, baserade på Miljösteg 5,
Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2007 –
2011, ska minst hälften av bussarna i SL-trafiken drivas med
förnybara drivmedel år 2011.

4. Säkerhet, trygghet, tillgänglighet och information
4.1 Säkerhet – Trygghet
SL arbetar systematiskt och långsiktigt för att öka säkerheten
och tryggheten för resenärer och anställda. Samverkan med
kommuner, polis och frivilligorganisationer sker kontinuerligt.
Under 2010 fastställde styrelsen en uppdaterad trafiksäkerhetspolicy. Enligt denna ska alla fordon i SL-trafiken utrustas med
alkolås.

Installation och driftsättning av ett nytt brandlarmssystem på
tunnelbanans underjordsanläggningar pågick under 2010. Systemet reagerar på såväl brandrök som på de gaser som avges vid
klotter. Därmed kan systemet tidigt upptäcka såväl brand som
pågående skadegörelse. Driftsättningen slutförs under 2011
Ett fortsatt arbete med trygghet och säkerhet sker inom projektet ”Trygg med SL”. Vidare har en ny krisledningsfunktion ”Tjänsteman i beredskap” (TIB) inrättats.
4.2 Tillgänglighet – Trafikantinformation
Den 7 februari 2006 antog SL:s styrelse ett program för ökad
tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning. Målet för
programmet är att den som själv, eller med hjälp av en ledsagare, kan ta sig till en station eller hållplats även ska kunna resa
med SL senast vid utgången av år 2010. Det innebär att om en
person har en sådan funktionsnedsättning att utemiljön inte är
begränsande, så ska kollektivtrafiken inte utgöra ett hinder för
individens fria rörlighet.
Stora insatser har under åren gjorts för att förbättra tillgängligheten i SL-trafiken, främst inom buss- och tunnelbanetrafiken.
Detta arbete intensifierades under 2010 genom bland annat
stora insatser inom information och kommunikation samt utbildning. Vid årsskiftet 2010–2011 hade 83 av 100 tunnelbanestationers plattformar taktila och visuella varningsmarkeringar. Andelen låginstegsbussar ökade under 2010 från 77% till 83% och
spårjusteringar för att minimera avstånd i höjd- och sidled har
genomförts på 80 av 100 tunnelbanestationer.
Under 2010 har investeringarna i tillgänglighetsanpassningar
uppgått till 106 (138) mkr. Investeringarna avser i huvudsak åtgärder i stationer med avseende på plattformshöjd, hissar, rulltrappor och taktila ledstråk. Därutöver har 119 (97) mkr investerats på att förbättra trafikinformationen samt att kunna visa information i realtid på skyltar och displayer.
En kartläggning av så kallade ”enkelt avhjälpta hinder” på pendeltågs- och lokalbanestationer har gjorts. Dessa fel kommer att
avhjälpas successivt under 2011.

5. Personal
Det övergripande målet inom personalområdet är att SL ska

52

SL ÅRSBERÄTTELSE 2010

vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla medarbetare som förverkligar bolagets vision och affärsidé. För att nå framgång arbetar SL inom tre målområden:
•• Engagerat och tydligt ledarskap
•• Aktivt varumärkesbyggande på arbetsmarknaden
•• Säkerställa kompetens

ras i enlighet med angivna riktlinjer. Genom samordning av finansverksamheten inom landstingskoncernen bär landstingets
internbank, AB SLL Internfinans, huvudansvaret för hantering av
de finansiella risker som uppkommer inom landstingskoncernen.
De risker som återstår för SL är framför allt ränterisk i form av
förändrad marknadsränta samt administrativa risker.

SL har genomfört flera aktiviteter för att marknadsföra bolaget
som en intressant teknikarbetsgivare.

SL hanterar de ränterisker och administrativa risker som uppkommer inom finansieringsverksamheten genom ett aktivt agerande, god kompetensförsörjning samt dokumenterade rutiner
och processer.

Det mest frekventa utbytet sker med Kungliga tekniska högskolan (KTH). SL har utökat samarbetet till att även omfatta KTH
Syd och Uppsala tekniska högskola. Ett antal studenter från
KTH, som är i slutskedet av sin utbildning har varit projektanställda och skrivit sina examensarbeten hos SL.
En av flera satsningar för att förebygga ohälsa är att erbjuda
samtliga anställda hälsoundersökning vartannat år. 2010 utnyttjade 112 (112) medarbetare erbjudandet. Under året nyttjade
cirka 470 (450) medarbetare SL:s friskvårdssubvention. Det välutrustade ”gymet” besöks varje vecka av cirka 10 procent av
våra medarbetare.
Jämställdhets- och mångfaldsplan finns och uppdateras årligen.
SL strävar efter en jämn könsfördelning i alla yrkesgrupper inkluderande ledningsgrupper på olika nivåer i företaget. I företagsledningen är könsfördelningen jämn. Bland övriga chefer är
andelen kvinnor 48 (51) procent.

Utvecklingen på finansmarknaden har inneburit krav på ett aktivt löpande arbete i samråd med Stockholms läns landsting 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. SL:s krisberedskapsplan
har omarbetats under 2010.
För att säkerställa en hög och uthållig krisberedskap, har funktionen Tjänsteman i Beredskap (TIB) införts. TIB finns i tjänst
dygnet runt och har ett långtgående mandat att hantera och
uppkomna händelser under tid då ordinarie befattningshavare
inte är tillgänglig.

6. Risker och riskhantering
Riskbedömning
Sedan 2007 har ett omfattande arbete gjorts för att identifiera
och prioritera väsentliga risker i förhållande till SL:s möjligheter
att uppnå fastställda mål och riktlinjer. Riskhanteringen omfattar
åtta identifierade riskområden, bland annat omvärldsrisker, verksamhetsrisker och finansiella risker.
Riskhanteringen integreras i den strategiska och operativa styrningen som ett naturligt led i den löpande planeringen, uppföljningen och kontrollen.
I februari 2010 fastställde SL:s styrelse en intern kontrollplan.
Kontrollplanen följs upp och revideras årligen.
Försäkringsbara risker
SL har sedvanliga försäkringsprogram avseende egendoms- och
ansvarsrisker för koncernen.
Finansiella risker
Styrelsen för SL fastställer årligen “Riktlinjer för finansverksamheten inom AB Storstockholms Lokaltrafik”. Riktlinjerna följer i
tillämpliga delar landstingets finanspolicy.
Målet för den finansiella verksamheten är att säkerställa kortoch långfristig kapitalförsörjning samt uppnå lägsta möjliga finansieringskostnad samtidigt som de finansiella riskerna hante-

Målet för krishanteringen inom SL är att minska riskerna för, och
konsekvenserna av allvarliga händelser och kräver funktionell
organisering, koordinering, samordning, information och utbildning i krishantering inom organisationen.
En större krisövning tillsammans med trafikentreprenörerna har
genomförts under året.

7. Ekonomi
Verksamhetens utveckling
Årets resultat uppgick till –420 (414) mkr. Förändringen mellan
år 2009 och 2010 avser huvudsakligen ökade trafikkostnader
till följd av helårseffekter av beslutade trafikutökningar, driftsättning av Spårväg City från och med augusti 2010 samt ett utökat
åtagande för kvalitetshöjande åtgärder inom ramen för det nya
tunnelbaneavtalet.
Resultatet belastas vidare med kostnader för att uppnå SLL:s och
SL:s miljö- och tillgänglighetsmål, Miljösteg 5, på cirka 120 mkr.
Snökaoset under inledningen av verksamhetsåret innebär reducerade intäkter och ökade kostnader med sammanlagt cirka
120 mkr.
Under finansiella kostnader redovisas kostnader för avslut av
US-leasar med 70 mkr.
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Forts. 7. Ekonomi –Verksamhetens utveckling
2010

(mkr)

2009

2008

2007

2006

Biljettintäkter

5 370

5 217

5 099

4 476

4 049

Verksamhetsbidrag SLL

6 099

5 945

5 685

5 346

4 588

Aktiverat arbete för egen räkning1)

119

89

54

–

–

2 536

2 597

2 267

2 213

2 545

14 124

13 848

13 105

12 035

11 182

Köpt trafik

–9 637

–8 561

–8 049

–7 534

–7 225

Övriga kostnader

–4 496

–4 525

–4 119

–3 737

–4 608

Finansiella poster

–411

–348

–655

–444

–304

Årets resultat

–420

414

282

320

–955

35 782

32 769

30 477

29 614

27 418

51,2%

48,6%

49,9%

51,4%

52,0%

Övriga intäkter
Summa
1)

För år tidigare än 2008 saknas redovisning

Balansomslutning
Skattefinansieringsgrad

Skattefinansieringsgraden visar den andel av kostnaderna för SL:s
verksamhet som täcks av bidrag från SLL.
Baserat på landstingets samlade skatteintäkter innebär detta att
av varje beskattad 100-lapp går 1,46 (1,46) kronor till SL.
Sedan början av 1990-talet har skattefinansieringsgraden sänkts
från cirka 70 procent till dagens nivå genom ökade intäkter och
reducerade kostnader.
Koncernens resultat
SL-koncernens intäkter uppgick till 14 124 (13 848) mkr, en ökning med 2,0 (6,1) procent. Biljettintäkterna svarade för 5 370
(5 217) mkr, en ökning med 153 (118) mkr motsvarande 2,9 (2,3)
procent. Verksamhetsbidraget från landstinget uppgick till 6 099
(5 945) mkr, en ökning med 2,6 (4,6) procent.
I samband med snökaoset under inledningen av verksamhetsåret
erhölls ett extra landstingsbidrag med 50 mkr för att täcka de
minskade biljettintäkterna i samband med försäljningen av rabatterade periodkort.
Totalt beräknas biljettintäkterna ha reducerats med 86 mkr till
följd av rabatten på periodkort.
Övriga rörelseintäkter såsom reklamintäkter, hyresintäkter med
mera uppgick till 2 536 (2 597) mkr.
De totala rörelseintäkterna för moderbolaget uppgick till 12 773
(12 401) mkr.
Koncernens rörelsekostnader uppgick till 14 133 (13 082) mkr.
Här ingår främst produktionskostnader för tunnelbanan, busstrafiken, pendeltågen och lokalbanorna samt kostnader för drift och
underhåll av SL:s trafikanläggningar.
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Kostnaderna för köpt trafik uppgick till 9 637 (8 561) mkr, en ökning med 12,6 (5,8) procent. Inom ramen för det nya avtalet för
tunnelbanedriften har operatören ett utökat åtagande avseende
lågfrekvent underhåll med mera.
Till följd av detta ökar kostnaden till största delen genom en omfördelning från driftskostnader till trafikkostnader. Kostnadsökningen omfattar även helårseffekter av beslutade trafikutökningar.
Därutöver har SL Kundtjänsts verksamhet under året upphandlats
och bedrivs på entreprenad.
Outsorcing av verksamheter som ett led i att vidareutveckla SL
som beställarorganisation, har inneburit att personalkostnaderna
reducerats. Årets kostnader uppgår till 486 (748) mkr, en minskning med 262 mkr motsvarande 35 procent.
Avskrivningar och nedskrivningar ingår i koncernens rörelsekostnader med 1 590 (1 469) mkr. Av beloppet hänför sig 623 (627)
mkr till vagnar och fordon som finansierats med finansiell leasing.
Bland övriga rörelsekostnader redovisas kapitalkostnadsersättning till Statens Järnvägar med 57 (53) mkr. Beloppet avser kapitalkostnad för investeringar i pendeltågtrafikens infrastruktur.
Rörelseresultatet uppgick till –9 (766) mkr.
Koncernens finansnetto uppgick till –411 (–348) mkr. Av beloppet
hänför sig räntekostnader på 74 (139) mkr till räntedelen i finansiella leasar.
Årets resultat uppgick till –420 (414) mkr.

Verksamhetens resultat per trafikslag
2010

2009

2008

2007

2006

Tunnelbana

–2 866

–2 760

–2 669

–2 713

–2 584

Pendeltåg

–1 615

–1 567

–1 492

–1 394

–1 249

–807

–668

–586

–555

–529

–4 636

–4 234

–4 051

–3 741

–3 299

–631

–418

–376

–318

–631

–10 555

–9 647

–9 174

–8 721

–8 292

(mkr)

Lokalbanor
Buss
Trafikslagsgemensamt
Produktionskostnad

Under 2010 har satsningen på miljö- och tillgänglighetsåtgärder
fortsatt liksom arbetet med att minska trängseln i trafiken.

Kostnaderna för trafikproduktionen har under 2010 ökat med
908 (473) mkr eller 9,4 (5,2) procent. Av produktionskostnaderna avser 27 (29) procent tunnelbanan, 15 (16) procent pendeltåg, 44 (44) procent bussar, 8 (7) procent lokalbanor samt 6 (4)
procent trafikslagsgemensamma kostnader.

Indexeringen av trafikavtalen sker utifrån en indexkorg huvudsakligen bestående av inflation, marknadsräntor, bränslekostnadsindex och arbetskraftskostnadsindex.

De ökade produktionskostnaderna beror bland annat på ökade
driftkostnader och ökade kostnader för ersättande busstrafik i
samband med snökaoset under inledningen av verksamhetsåret
samt höga el- och värmekostnader både i början och slutet av
2010.

Investeringar
Investeringar uppgick till 4 662 (3 862) mkr, en ökning jämfört
med föregående år med 800 (329) mkr. Investeringarna avser
nyinvesteringar, investeringar till följd av myndighetsbeslut samt
ombyggnad av befintliga anläggningstillgångar liksom investeringar i fordon och tekniska system.

Kostnaderna ökade vidare till följs av helårseffekter av beslutade
trafikutökningar samt att den nya spårvägen Spårväg City togs i
drift under hösten 2010.

Under året har 2 (9) fastigheter förvärvats till en köpeskilling på
50 (276) mkr.

Investeringarna i SL-trafiken framgår av följande tabell:
2010

2009

2008

2007

Tunnelbana

790

890

1 046

812

707

Pendeltåg

671

492

1 083

1 104

1 797

Lokalbana

1 900

1 101

520

447

284

886

521

431

387

466

(mkr)

Buss
Gemensamt/Övrigt
Summa investeringar

2006

416

858

453

360

191

4 662

3 862

3 533

3 110

3 445

20,7

9,3

13,6

–9,7

49,2

Förändring i procent

Större investeringsprojekt 2010
Spårväg City är den nya spårvägslinje som inom några år ska
binda samman stora delar av centrala Stockholm, och gå från
Värtan till Kungsholmen via Sergels torg och Stockholms central.
Den första etappen mellan Sergels torg och Djurgården färdigställdes under året och trafikeras sedan augusti 2010.

Under de senaste åren har Roslagsbanan genomgått en omfattande modernisering. Utbyggnad till dubbelspår på ett antal delsträckor pågår för att göra trafiken mindre störningskänslig,
samt att möjliggöra för trafikökningar på sikt. Utbyggnaden görs
etappvis och dubbelspår mellan Åkers Runö och Åkersberga
färdigställdes under året.

Utbyggnaden av Tvärbanan norr mot Solna fortskrider. Ett omfattande arbete med detaljplaner avseende vissa sträckor och
depåer pågår. Trafikstart är planerad till 2013.

Ett stort antal projekt genomförs för att tillgodose behoven avseende den omfattande busstrafiken. Investeringarna avser depåer, bussterminaler samt inköp av bussar för att uppnå av SLL
och SL fastställda miljö- och tillgänglighetsmål.
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Finansieringen av SL:s investeringar
2010

2009

2008

2007

Statsbidrag

259

140

208

297

292

Finansiell leasing

230

210

1 060

1 485

2 253

3 500

2 000

1 000

700

900

673

1 512

1 265

628

0

4 662

3 862

3 533

3 110

3 445

(mkr)

Lån SLL
Egna medel
Summa finansiering

Under 2010 har SL erhållit 259 (140) mkr i statliga investeringsbidrag. Investeringsbidrag har betalats ut av Trafikverket avseende den nya länsplanen för utbyggnaden av Tvärbana norr mot
Solna och för dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan.
SL:s spårfordon finansieras till stor del genom finansiell leasing.
Totalt uppgår antalet spårfordon i SL-trafiken till 904 stycken,
varav tunnelbanevagnar svarar för 57 procent eller 513 stycken.
Andelen bussar som finansieras av SL genom finansiell leasing
har reducerats något. Vid årsskiftet var 738 (797) bussar, av
totalt 2 050 (2 016) bussar i trafik finansierade via SL. Detta motsvarar cirka 36 (40) procent av SL-trafikens bussflotta. Bussarna
hyrs ut till trafikentreprenörerna på marknadsmässiga villkor.
Likviditet och räntebärande skulder
Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 814 (514)
mkr. Av de likvida medlen är 660 (405) mkr tillgodohavande på
koncernkontot. Disponibel likviditet inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgår till 1 814 (1 514) mkr.
Räntebärande låneskulder uppgick per den sista december 2010
till 8 324 (4 918) mkr, en ökning med drygt 69 procent.
Leasingfinansiering av fordon uppgår per den sista december
2010 till 12 240 (12 569) mkr.

8. Andra händelser
SL Access
Lanseringen av SL Access har fullföljts enligt plan. Samtliga
biljetter utom förköpsremsor finns tillgängliga via SL Access.
Försäljning via SL Access utgör 53 procent av biljettförsäljningen under 2010. Försäljning av periodkort görs uteslutande via
SL Access.
Introduktion av Reskassan som ersättare till förköpsremsan
planeras till hösten 2011.
Under året infördes möjligheten för resenärerna att registrera
sitt SL Accesskort för förlustgaranti. En e-handelslösning som
innebär att resenären kan köpa en ny biljett till befintligt SL
Accesskort introduceras under 2011.
Spårvägsmuséet
Under 2010 slog Spårvägsmuséet besöksrekord med 96 140
besökare. Under 2010 genomfördes utställningarna ”Mot för
orten” (om kollektivtrafik och stadsutveckling), ”Sällskapsresan”
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(om SL:s miljöarbete), ”Alla reser olika” (om SL:s tillgänglighetsarbete) och ”Banarbete pågår” (om Citybanan).
Snökaoset och samordning av insatser
Erfarenheterna från snökaoset under inledningen av verksamhetsåret har lett till att en rad åtgärder vidtagits. Ansvarsfördelningen mellan SL och operatörerna har justerats så att samordningen av snöinsatser utförs av trafikentreprenörerna. Vidare
har SL beställt fem nya snöröjningsfordon för leverans 2011.
Trafikupphandlingar 2010
Nytt trafikavtal har träffats med Busslink i Sverige AB avseende
trafikområde Nacka/ Värmdö samt Huddinge, Botkyrka och
Söderort.
Vidare har avtal träffats med Nobina Sverige AB avseende busstrafik i Norrtälje.
Trafikupphandling pågår avseende Tvärbanan, Nockebybanan,
Saltsjöbanan och Roslagsbanan samt bussar i Bromma och
Norrort. Utvärdering av anbud kommer att ske under 2011.
Terminering US-leasar
År 2000 ingick AB Transitio, på uppdrag av SL, leasingavtal med
amerikanska investorer. Under verksamhetsåret har, efter beslut
i SL:s styrelse och i landstingsfullmäktige, överenskommelse
förhandlats fram om förtida avslut av US-leasar avseende 88
tunnelbanevagnar och 39 pendeltågsvagnar till en kostnad netto
om 70 mkr. Kostnaden uppvägs mer än väl av större kostnads
effektivitet i den fortsatta optimeringen av fordonsflottan samt
reducerade kapitalkostnader under kommande år.
Avtal med Stockholms stad
Avtal träffades 2008 mellan SL och Stockholms stad angående
förvaltning och utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar samt
bostäder och arbetsplatser.
Överenskommelsen innebär en totallösning av cirka fyrtio år
gamla gränsdragningsfrågor. Därmed ges förutsättningar att
utveckla kollektivtrafikens resemiljöer samt förutsättningar för
att utveckla nya, moderna bussdepåer i Stockholms närområde.
De positiva resultateffekterna av överenskommelsen utfaller
under ett antal år framöver.
Översyn SL 2010
Sedan i mars 2010 pågår ett genomgripande förändringsarbete
”Översyn SL”. Projektets mål är att utveckla SL till en tydligare och

effektivare beställare med hög kompetens. Vårens analysarbete
inom Översyn SL ledde till att styrelsen i juni fattade beslut om
vision, verksamhetsidé, styrande principer och övergripande organisationsstruktur för SL. Under hösten har arbetet fortsatt med
att utarbeta SL:s nya organisationsstruktur. Totalt har den nya
organisationen 48 chefer fördelade på 6 avdelningar, 21 sektioner
och 9 grupper. De nya cheferna utsågs i december 2010. Under
december fortsatte arbetet med att detaljutforma organisationen
med beskrivning av processer, uppdrag, ansvar och arbetsuppgifter samt att specificera tjänster på avdelnings-, sektions- och
gruppnivå. Den 1:a maj 2011 sätts den nya organisationen i drift.
Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting
En ny Trafiknämnd har inrättats från och med 2011. Nämnden
svarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer
med funktionshinder. Nämnden har det övergripande ansvaret
för planering och upphandling av erforderliga trafiktjänster och
följer upp verksamheten. SL svarar för att trafiknämndens beslut
verkställs inom ramen för SL:s verksamhetsområde.
Reviderade specifika ägardirektiv samt ny bolagsordning fastställdes i landstingsfullmäktige den 14 – 15 december 2010 och
vid extra bolagsstämma i SL den 21 december 2010.

9. Fortsatt utveckling
Befolkningen i Stockholms län uppgår till drygt 2 miljoner in
vånare och beräknas under 2010 öka med knappt 32 000 in
vånare. Fram till år 2020 förväntas befolkningen öka med cirka
220 000 – 325 000 invånare.
Den största tillväxten av bostäder kommer att ske i nordost- och
sydostsektorn. Under den kommande tioårsperioden kommer
efterfrågan på resor att öka både avseende både kollektivtrafikoch bilresor. Den största ökningen av resor kommer att ske från
länets ytterområden till de centrala delarna, men även antalet
tvärresor kommer att öka i framtiden.
Stockholms län har sedan länge den högsta marknadsandelen
kollektivtrafik i Sverige. Drygt 80 procent av Stockholms läns
befolkning åker med SL någon gång per månad eller mer.
En vanlig vintervardag reser över 700 000 personer med SL
och resandet i SL-trafiken fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Ett antal samverkande faktorer såsom konjunktur, arbetslöshet, bränslekostnader med mera gör att resandeutvecklingen
de kommande åren är svårbedömd. En kontinuerlig anpassning
sker av trafikutbudet, i samarbete med berörda kommuner, till
efterfrågesituationen i både nya och etablerade bostads- och
arbetsplatsområden.
Arbetet med att utveckla SL-trafiken för att minska trängseln
och öka punktligheten fortsätter. Under 2011 planeras en översyn av kapacitetsutnyttjandet i tunnelbanan i nära samarbete
med operatören. Översynen syftar till att effektivisera trafiken
med avseende på kapacitet och störningskänslighet.
Pendeltågstrafiken utvecklas i takt med att nya bostadsområden
och nya stadsdelar utvecklas. Exempel på detta är ny pendel-

tågsstation i Vega, Haninge kommun och ny stationsuppgång vid
Solna station i samband med att Arenastaden utvecklas.
För busstrafiken fortsätter arbetet med att minska trängseln
samt att anpassa kapaciteten för att kunna erbjuda alla resenärer sittplats på bussar som trafikerar vägsträckor med en tillåten
hastighet över 70 km per timme. Utökning planeras av de tvärgående stombusslinjerna och satsningar görs på framkomlighetsåtgärder och signalprioriteringar i samarbete med länets
kommuner och vägverket.
Utbyggnad och upprustning av lokalbanor fortsätter. Satsningarna innebär utbyggnad av nya sträckningar, dubbelspårsutbyggnader, tillgänglighetsanpassningar, bullerdämpande åtgärder
samt investeringar i nya fordon.
Den planerade sträckningen av Spårväg City omfattar Ropsten
till Kungsholmen via Nybroplan och Sergels Torg. Den första
etappen mellan Sergels Torg och Waldemarsudde invigdes den
21:a augusti 2010. Den fortsatta utbyggnaden, Etapp 2 av Spårväg City, omfattar sträckan Ropsten till Västra Kungsholmen och
berör även en upprustning av Lidingöbanan.
Byggandet av Citybanan fortsätter under Stockholms city med
beräknad trafikstart 2017. T-Centralen påverkas av de sprängningar som sker och delar av tunnelbanestationen kommer att
behöva stängas av periodvis. Tunnelbanans blå linje kommer att
vara avstängd på sträckan Rådhuset – Kungsträdgården under
sommaren 2011.
Arbetet med Tvärbanan – Solnagrenen fortgår med planerad
trafikstart sommaren 2013.
Planering pågår för en förlängning av Tvärbanan från Alvik norrut mot Kista. Syftet är att förbättra tvärförbindelserna i norra
och västra Stockholmsregionen.
Fördjupade studier pågår inför olika sträckningsalternativ för
Tvärbana Ost – Saltsjöbanan samt lösningen in mot Slussen.

10. Styrelsearbete
Styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik har under 2010
bestått av 13 ledamöter och 13 suppleanter, samt två arbets
tagarrepresentanter med två suppleanter. Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Styrelsen har under året haft 13 styrelsemöten.
Arbetet följer av styrelsen fastställd arbetsordning vilken även
reglerar styrelsens och verkställande direktörens åligganden
samt arbetsfördelningen dem emellan.
Vid extra bolagsstämma den 21:a december 2010 fastställdes
landstingsfullmäktiges beslut av den 14:e december 2010 avseende styrelse för tiden 1:a januari 2011 intill slutet av årsstämman 2011. Beslutet innebar att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter.
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11. Resultatdisposition
Enligt upprättad balansräkning uppgår fritt eget kapital i moderbolaget till 1 862 485 587 kronor.
Avsättning till bundna reserver behöver ej göras.
Till årsstämmans förfogande står följande resultatmedel:
Balanserad vinst
Årets resultat

2 759 726 517 kronor
– 897 240 930 kronor
1 862 485 587 kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning
balanseras 1 862 485 587 kronor.
Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och finansiella ställning med mera hänvisas till
efterföljande resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar.

12. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Vid styrelsemöte den 25:e januari 2011 utsågs SL:s VD Göran Gunnarsson till VD även för
Waxholms Ångfartygs AB.
Terminering av US-leasar
Villkoren för avslut gällande Stockholms läns landstings borgensåtagande i samband med termineringen av US-leasar kommer att framläggas för landstingsfullmäktige för kompletterande beslut
avseende löptid för borgensåtagande efter genomförd terminering.

Stockholm 2011-02-22

Christer G Wennerholm
Styrelsens ordförande

Helene Hellmark Knutsson

Lennart Rohdin

Lennart Hallgren
Arbetstagarrepresentant

Arne Grundberg
Arbetstagarrepresentant

Göran Gunnarsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning
har avlämnats 2011-03-18

Ernst & Young AB
Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende 2010 års granskning är avgiven 2011-03-16
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Resultaträkning
(Mkr)

Not

KONCERNEN
2010
2009

MODERBOLAGET
2010
2009

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

1

Aktiverat arbete för egen räkning

11 469

11 162

11 469

11 162

119

89

120

89

Övriga rörelseintäkter

2

2 536

2 597

1 184

1 150

Summa rörelsens intäkter

3

14 124

13 848

12 773

12 401

Rörelsens kostnader
Entreprenadkostnader, trafik
Personalkostnader

–9 637

–8 561

–9 677

–8 590

4

–486

–748

–461

–498

5, 9, 10, 11

–1 590

–1 469

–897

–765

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Andel i intresseföretags resultat

12

–1

–17

–

–

Övriga rörelsekostnader

8

–2 419

–2 287

–2 403

–2 401

Summa rörelsens kostnader

3

–14 133

–13 082

–13 438

–12 254

–9

766

–665

147

6

230

34

218

9

7, 11

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande intäkter

–641

–382

–450

–133

Summa resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader

–411

–348

–232

–124

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

–420

418

–897

23

Skatt på årets resultat

0

–2

0

–1

Minoritetens andel av årets resultat

0

–2

0

–

–420

414

–897

22

ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning
(Mkr)

Not

KONCERNEN
2010-12-31
2009-12-31

MODERBOLAGET
2010-12-31
2009-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

9, 25

Nyttjanderätter och tomträtter

2

7

2

Pågående nyanläggningar

9

6

9

6

11

13

11

13

Byggnader och mark

6 635

5 251

6 635

5 250

Spåranläggningar

7 400

7 110

7 400

7 110

Rullande materiel

12 168

12 681

429

476

1 592

1 024

1 592

1 023

Materiella anläggningstillgångar

7

10, 11, 25

Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar och förskott

5 977

4 782

5 491

4 703

33 772

30 848

21 547

18 562

175

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i koncernföretag

12

–

–

175

Aktier och andelar i intresseföretag

12

13

22

9

9

19

19

19

19

32

41

203

203

33 815

30 902

21 761

18 778

13

178

184

179

187

Övriga långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

23

363

486

344

398

Fordringar hos koncernföretag

3

–

–

0

13

Fordringar hos intresseföretag

3

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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21

14, 23

61

93

61

93

326

319

371

263

225

271

221

262

975

1 169

997

1 029

814

514

693

457

1 967

1 867

1 869

1 673

35 782

32 769

23 630

20 451

(Mkr)

Not

KONCERNEN
2010-12-31
2009-12-31

MODERBOLAGET
2010-12-31
2009-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

15

Aktiekapital

4 000

Bundna reserver/reservfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

4 000

1 988

1 991

14

14

5 988

5 991

4 014

4 014

835

418

2 760

1 869

–420

414

–897

22

415

832

1 863

1 891

6 823

5 877

5 905

5

5

–

–

16

–

–

1 923

1 923

17, 18

1 132

1 315

1 075

1 228

19, 23

8 230

4 824

8 230

4 824
4 358

Minoritetsintresse

Avsättningar

4 000

6 403

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

4 000

Långfristiga skulder
Långfristiga lån från SLL
Långfristiga upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Övriga långfristiga skulder

19, 20

5 108

4 801

3 906

11, 19, 20

11 666

12 173

2

64

25 004

21 798

12 138

9 246

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till SLL

94

94

94

94

23

1 439

1 031

1 315

837

Skulder till koncernföretag

3

–

–

188

306

Skulder till intresseföretag

3

Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder

2

111

2

97

624

682

38

41

1 079

910

980

774

3 238

2 828

2 617

2 149

35 782

32 769

23 630

20 451

Inga

Inga

10

33

10

33

Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

22

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter

11

Ansvarsförbindelser

24
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Kassaflödesanalys
(Mkr)

Not

KONCERNEN
2010
2009

MODERBOLAGET
2010
2009

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

–9

766

1 590

1 469

897

765

–297

–185

–268

–169

114

12

110

–4

–217

–156

–187

–223

5

–22

–7

6

1 186

1 884

–118

522

–663

147

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

5

Avsättningar
Rearesultat försäljning/utrangering
Resultatförda näringsbidrag
Övrigt

Erhållen ränta
Erlagd ränta

7

16

4

9

–232

–245

–161

–108

961

1 655

–275

423

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

6

72

8

–49

97

158

–26

246

230

–517

47

53

1 294

1 368

–246

673

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella och materiella
anläggningstillgångar

25

–4 432

– 3 512

–3 990

– 3 557

Förvärv av dotter- och intresseföretag

25

–

–56

–

–56

48

–

48

–

Försäljning av dotter- och intresseföretag
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

14

0

13

–4 384

–3 554

–3 942

–3 600

3 500

2 000

3 500

2 000

300

500

300

500

–559

–559

–

–

Amortering av lån samt övriga skulder

–94

–94

–94

–94

Erhållet näringsbidrag

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Investeringslån SLL
Förändring av övriga långfristiga skulder
Amortering av leasingskuld

259

140

259

140

Erhållet koncernbidrag

–

–

467

237

Utbetalt villkorat aktieägartillskott

–

–

–

–24

–8

–10

–8

–10

3 398

1 977

4 424

2 749

Förändring av övriga långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

308

–209

236

–178

14, 25

514

723

457

635

–8

–

–

–

14, 25

814

514

693

457

Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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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 Koncern
redovisning, RR 2:02 Varulager, RR 4 Redovisning av extraordinära intäkter och kostnader samt upplysningar för jämförelse
ändamål, 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.
Omklassificeringar bland balansräkningens poster i samband
med översyn av kontoplan 2010 har föranlett uppdateringar av
jämförelsesiffror 2009.
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.

Intresseföretag
Företag där koncernens röstinnehav uppgår till minst 20 % och
högst 50 %, 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.

Skatter
SL redovisar aktuell och uppskjuten skatt i den mån det före-

kommer. För närvarande redovisas inga skatter för moderbolaget och dess helägda dotterbolag. Moderbolaget har ackumulerade underskottsavdrag som kan nyttjas i enlighet med gällande
skatteutjämningssystem. Med koncernbidrag samt aktieägartillskott 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 periodkort redovisas linjärt över periodens löptid. Sålda ännu ej utnyttjade kort
redovisas som en förutbetald intäkt i balansräkningen. Biljetter
sålda i form av kuponger tas upp som intäkt vid försäljnings
tillfället.
Verksamhetsbidraget från SLL utgör ersättning för prestationer beräknade enligt av SLL bestämd budget. SLLs bidrag kan
ändras från år till år. Ändringar 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.

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
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
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. De immateriella tillgångarna värderas till anskaffningsvärde

SL ÅRSBERÄTTELSE 2010

63

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

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

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

Lånekostnader

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

Varulager
Förrådsmateriel och varulager har värderats till det lägsta av
anskaffnings-värdet 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.

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 en kostnad 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.

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.
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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, investeringsverk-

samheten 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, 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.

delser 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.

Koncernuppgifter
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL),
organisationsnummer 556013-0683,
ägs av Stockholms läns landsting,
organisationsnummer 232100-0016.

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.
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 SLLs koncernkonto. Likvida medel redovisas till
nominellt belopp.
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 vid efterföljande värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket är summan av återstående betalningsåtaganden. Långfristiga skulder har en förväntad löptid
längre än ett år, medan kortfristiga skulder har en löptid kortare
än ett år. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp.

Ansvarsförbindelser
Upplysning om ansvarsförbindelse lämnas när:
a) det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade hän-
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Noter och kommentarer
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges)
NOT 1 Nettoomsättning

Transaktioner 2010 mellan moderbolaget och dotterbolagen.
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2010

2009

2010

2009

Biljettintäkter

5 370

5 217

5 370

5 217

Verksamhetsbidrag SLL

6 099

5 945

6 099

5 945

11 469

11 162

11 469

11 162

Summa

I verksamhetsbidraget 2010 ingår ett extra verksamhetsbidrag från SLL för
snöröjningskostnader om 50 mkr.

NOT 2 Övriga rörelseintäkter
KONCERNEN

Fordonsuthyrning
Hyresintäkter
Näringsbidrag mm

1)

Reklamintäkter
Övrigt
Summa
1)

MODERBOLAGET

2010

2009

2010

2009

1 304

1 281

27

24

596

390

598

443

221

217

191

217

189

196

190

196

226

513

178

270

2 536

2 597

1 184

1 150

Se not 22

Dotterbolag
AB SL Finans

Köp
från

Fordringar
hos

Skulder
till

16

34

0

170

SL HR-Service AB

0

1

0

8

SL Kundtjänst AB

1

6

0

5

SL Infrateknik AB

2

2

0

2

SL Lidingö Trafik AB

0

0

0

2

Tågia AB

2

0

0

1

Summa

21

43

0

188

Moderbolagets försäljning till andra företag inom koncernen utgjorde 0,1 (0,5)
procent av rörelseintäkterna. Motsvarande köp från övriga koncernbolag
utgjorde 0,3 (1,6) procent av moderbolagets rörelsekostnader.
Intressebolag
Vid köp och försäljning av tjänster och produkter mellan SL-koncernen och
intressebolag tillämpas marknadsmässiga priser. De affärsmässiga relationerna med intressebolagen styrs av trafikavtal, hyresavtal med flera avtal.
Avtal med Transitio avser finansiering av fordon samt hyresavtal.

Transaktioner 2009 mellan koncernbolagen och intressebolagen.
Intressebolag

NOT 3 Transaktioner med närstående

Försäljning
till

Busslink i Sverige AB
AB Transitio

Försäljning
till

Köp
från

Fordringar
hos

Skulder
till

296

2 284

93

109

1

2

0

2

Koncernföretag

Tågia AB

70

56

0

0

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

Summa

367

2 342

93

111

Försäljning till och köp från Tågia omfattar räkenskapsperiod till 2009-04-30.

AB SL Finans svarar för finansiering av ny- och reinvesteringar, främst av
spårfordon.

Transaktioner 2010 mellan koncernbolagen och intressebolagen.
Intressebolag

SL HR-Service AB har under året avvecklat sin verksamhet inom områdena
hiss- och rulltrappsservice.
SL Kundtjänst AB ansvarade för den samlade kundtjänsten för SL-trafiken till
och med 2010-03-31. Därefter övergick verksamheten till extern entreprenör.

Busslink i Sverige AB
AB Transitio
Summa

Försäljning

Köp

Fordringar

Skulder

till

från

hos

till

73

1 430

61

0

0

2

0

2

73

1 432

61

2

I SL Infrateknik AB redovisas fordon som avses bli externfinansierade.
Tågia AB bedriver friskola på gymnasienivå inom ett specialutformat industriprogram med inriktning på service pch underhåll. Under 2010 har den gamla
verksamheten inriktad på fordonsunderhåll avvecklats.

Försäljning till och köp från Busslink i Sverige AB omfattar räkenskapsperiod
till 2010-08-02

Transaktioner 2009 mellan moderbolaget och intressebolagen.
Transaktioner 2009 mellan moderbolaget och dotterbolagen.
Dotterbolag

Intressebolag

Försäljning

Köp

Fordringar

Skulder

till

från

hos

till

Busslink i Sverige AB

16

36

0

69

AB Transitio

SL HR-Service AB

3

74

0

13

Tågia AB

SL Kundtjänst AB

8

57

2

0

Summa

SL Infrateknik AB

4

0

0

223

SL Lidingö Trafik AB

0

0

0

1

Tågia AB

37

37

11

0

Summa

68

204

13

306

AB SL Finans

Försäljning till och köp från Tågia omfattar räkenskapsperiod från 2009-04-30.
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Försäljning
till

Köp
från

Fordringar
hos

Skulder
till

149

2 284

93

95

0

2

0

2

35

0

0

0

184

2 286

93

97

Försäljning till och köp från Tågia omfattar räkenskapsperiod till 2009-04-30.

Transaktioner 2010 mellan moderbolaget och intressebolagen.
Intressebolag
Busslink i Sverige AB
AB Transitio
Summa

Löner och andra ersättningar samt Sociala kostnader

Försäljning
till

Köp
från

Fordringar
hos

Skulder
till

Löner och andra
Ersättningar totalt

73

1 430

61

0

0

2

0

2

Moderbolaget

73

1 432

61

2

(varav pensionskostnader)
Dotterbolagen

Försäljning till och köp från Busslink i Sverige AB omfattar räkenskapsperiod

2010

2009

2010

2009

303

286

137

156

(32)

(61)

168

17

(varav pensionskostnader)
Koncernen totalt

till 2010-08-02

Sociala
kostnader

320

454

(varav pensionskostnader)

7

76

(2)

(20)

144

232

(34)

(81)

Stockholms läns landsting
Löner och andra ersättningar			

AB Storstockholms Lokaltrafik är ett av Stockholms läns landsting helägt
dotterbolag. Av SL-koncernens totala inköp och försäljning avser 0,2 (0,2)
procent av inköpen och 0,7 (0,3) procent av försäljningen andra företag och
enheter inom Stockholms läns landsting.

Styrelse och vd

Övrigt
För information om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare
se presentation av SL:s styrelse och företagsledning samt i not 4.

Övriga anställda

2010

2009

2010

2009

Moderbolaget

2,7

2,7

300

283,6

Dotterbolagen

0,4

4,8

17

162,6

Koncernen totalt

3,1

7,5

317

446,2

Antal

kvinnor

Antal

kvinnor

Varav
Könsfördelning

NOT 4 Personal

2010
KONCERNEN

Personalkostnader
Styrelse och vd
Övriga

Sociala kostnader
Övriga personalkostnader
Totalt

MODERBOLAGET

2010

2009

2010

2009

3

8

3

3

317

446

300

283

320

454

303

286

144

232

137

156

22

62

21

56

166

294

158

212

486

748

461

498

Av koncernens sociala kostnader utgör pensionskostnader till vd och vd i
dotterbolag 0,8 (5,3) mkr.

5

13

5

Ersättare

13

6

13

6

Företagsledning

13

6

10

4

2

1

5

2

Ledande befattningshavare i db, vd
Anställdas sjukfrånvaro
I enlighet med årsredovisningslagen redovisas sjukfrånvaron bland koncernens och moderbolagets anställda.

Sjukfrånvaro i relation till ordinarie tid, procent

Varav kvinnor

2009

2010

2009

Sjukfrånvaro för kvinnor

5,6

6,0

5,3

4,2

Sjukfrånvaro för män

2,3

4,2

2,2

2,7

3,3

5,4

2,8

3,3

3,5

4,9

3,3

3,6

Sjukfrånvaro för anställda
30-49 år
Sjukfrånvaro för anställda

2010

2009

2010

2009

Moderbolaget

650

622

279

Dotterbolagen

47

244

21

84

697

866

300

339

255

2010

2009

2010

2009

50 år eller äldre

4,1

4,8

4

3,0

Total sjukfrånvaro

3,8

4,9

3,6

3,3

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro
enligt ovanstående tabell, procent		

Antalet anställda
per 31 december
Moderbolaget

690

725

311

320

Dotterbolagen

19

258

7

94

709

983

318

414

Koncernen totalt

MODERBOLAG

2010

29 år eller yngre

Medelantal anställda

Koncernen totalt

13

Sjukfrånvaro för anställda

Antal anställda, löner och ersättningar
Antal anställda

2009

Styrelse

KONCERN

Av sociala kostnader utgör pensionskostnader till vd i moderbolaget 0,7
(4,8) Mkr.

(årsarbetare)

Varav

2010

2009

2010

2009

2,5

2,3

2,4

1,5

0,7

1,8

0,8

1,1

1,5

2,0

1,5

1,3

Sjukfrånvaro för kvinnor,
60 dagar eller mer
Sjukfrånvaro för män,
60 dagar eller mer
Total sjukfrånvaro
60 dagar eller mer
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Förmåner till ledande befattningshavare:
Löner och ersättningar till styrelse och vd i AB SL har uppgått till 2 726
(2 736) tkr, varav till vd med 1 849 (1 857) tkr. Av AB SL:s pensionskostnader
avser 726 (4 835) tkr vd.

NOT 7 Räntekostnader och liknande kostnader

Den 30 september 2009 avgick Ingemar Ziegler som vd och erhåller enligt
avtal pension motsvarande 65 procent av lön fram till 65 år.

Ränta på lån från SLL

Den 1 oktober 2009 tillträdde Göran Gunnarsson som vd för SL.

Ränta, övriga

Ränta finansiell leasing

skulder, netto

Vid uppsägning från företagets sida utgår lön under 24 månader, dock längst
till pensionsåldern uppnås. I det fall vd erhåller annan förvärvsinkomst ska
uppsägningslönen under de sista tolv månaderna samordnas på så sätt att
uppsägningslönen minskas med 100 procent av den nya förvärvsinkomsten.
Uppsägningstid initierad av vd är 6 mån.

MODERBOLAGET

2009

2010

2009

Byggnader och mark

–291

–261

–292

–261

Spåranläggningar

–373

–316

–373

–316

Rullande material

–724

–735

–45

–38

Maskiner och inventarier

–188

–153

–187

–150

–1 576

–1 465

–897

–765

–

–4

–

–

Avskrivningar

Nedskrivningar
Rullande material

–14

Summa nedskrivningar

–14

–4

–

–

–1 590

–1 469

–897

–765

Av- och nedskrivningar,
totalt

NOT 6 Ränteintäkter och liknande intäkter
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2010

2009

2010

2009

Ränteintäkter från SLL

2

4

2

4

Ränteintäkter från övriga

2

7

1

5

0

0

2

0

Reavinst försäljning av
andelar I intressebolag
Valutakursförlust på kortfristiga
fordringar, netto

–5

0

0

0

Övriga finansiella intäkter

231

23

213

0

Summa

230

34

218

9

I koncernens övriga finansiella intäkter ingår beräknade intäkter från amerikanska leasingtransaktioner om 211 mkr. Nettoeffekten 70 mkr redovisas
bland avsättningar i not 17.
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2009

–294

–222

–160

–107

–74

–139

–

–

–9

–21

–10

–26
0

15

0

–1

Övriga finansiella kostnader

–279

0

–279

0

Summa

–641

–382

–450

–133

I koncernens övriga finansiell kostnader ingår beräknad termineringskostnad
för avslut av US lease om 281 mkr. Nettoeffekten 70 mkr redovisas bland
avsättningar i not 17.

NOT 8 Arvoden och övrig ersättning till revisorer

Revisionsuppdrag

2010

Goodwill

2010

Beloppen gäller för såväl koncernen som moderbolaget. Undantaget är Tågia,
som fakturerats med 249 (486) tkr.

NOT 5 A
 vskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar

Summa avskrivningar

MODERBOLAGET

2009

Valutakursförlust på

Pensionsvillkor för vd: Pensionslösning följer enligt regler i Stockholms läns
landstings chefspension. Chef som omfattas av SLLs 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.

KONCERNEN

KONCERNEN

2010

Andra uppdrag

Belopp i tkr

2010

2009

2010

Ernst & Young

1 229

1 410

197

2009
31

Deloitte

–

–

100

33

Summa

1 229

1 410

297

64

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisorer att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag
utförda av företagets revisorer och revisorer som representerar företaget i
intressebolag.
I posten andra uppdrag ingår kostnader för Ernst & Youngs skatterådgivning
med 48 (0) tkr.

NOT 9 Immateriella anläggningstillgångar

NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

Nyttjanderätter, tomträtter och hyresrätter
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2010

2009

2010

2009

154

151

154

151
4

Ingående anskaffningsvärden,
1 jan
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

–

4

–

–136

–

–136

–

–

–1

–

–1

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

18

154

18

154

–140

–139

–140

–139

–

–

–

–

131

–

131

–

–

–1

–

–1

Utgående ack avskrivningar,
31 dec
Ingående nedskrivningar, 1 jan

–9

–140

–9

–140

–7

–7

–7

–7

–7

–7

–7

–7

2

7

2

7

Utgående ack nedskrivningar,
31 dec
Utgående redovisat värde,
31 dec
Goodwill
Koncernmässig goodwill kopplad till förvärv av aktier i Tågia AB.
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2010

2009

2010

2009

4

–

–

–

Investeringar

–

60

–

–

Försäljningar/utrangeringar

–

–

–

–

Omklassificeringar

–

–56

–

–

4

4

–

–

–4

–

–

–

–

–4

–

–

–4

–4

–

–

0

0

–

–

2010

2009

2010

2009

Ingående anskaffningsvärden,
1 jan

Utgående anskaffningsvärden ,
31 dec
Ingående nedskrivningar, 1 jan
Årets nedskrivning
Utgående ack nedskrivningar,
31 dec

Omföringar från pågående nyanläggningar till övriga tillgångsslag inom materiella anläggningstillgångar redovisas som omföring från pågående nyanläggningar.
Byggnader och mark
Tillgångsslaget Byggnader och mark omfattar byggnader, byggnadstillbehör,
mark, markanläggningar samt förbättringsutgifter på annans fastighet.
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2010

2009

2010

2009

8 852

8 030

8 851

8 029

130

138

131

138

1 547

702

1 547

702

–3

–18

–2

–18

–

–

–

–

10 526

8 852

10 527

8 851

–3 590

–3 338

–3 590

–3 338

–291

–261

–292

–261

Försäljningar/utrangeringar

1

9

1

9

Omklassificeringar

–

–

–

–

–3 880

–3 590

–3 881

–3 590

–11

–11

–11

–11

–11

–11

–11

–11

6 635

5 251

6 635

5 250

Ingående anskaffningsvärden,
1 jan
Investeringar
Omföring från pågående
nyanläggningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärden,
31 dec
Ingående ack avskrivningar,
1 jan
Årets avskrivningar

Utgående ack avskrivningar,
31 dec
Ingående ack nedskrivningar,
1 jan
Utgående ack nedskrivningar,
31 dec
Utgående redovisat värde,
31 dec

Taxeringsvärde 2010-12-31: 238 varav mark 79
Taxeringsvärde 2009-12-31: 218 varav mark 78
Vissa fastigheter har ej åsatts taxeringsvärde

Utgående redovisat värde,
31 dec

Pågående immateriella anläggningstillgångar
KONCERNEN

MODERBOLAGET

Ingående anskaffningsvärden,
6

0

6

0

Investeringar

1 jan

3

6

3

6

Försäljningar/utrangeringar

–

–

–

–

Omklassificeringar

–

–

–

–

9

6

9

6

9

6

9

6

Utgående anskaffningsvärden,
31 dec
Utgående redovisat värde,
31 dec
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Spåranläggningar
Spåranläggningar omfattar banöverbyggnader, underbyggnader samt el- och
signalsystem.
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2010

2009

2010

2009

9 593

8 274

9 593

8 274

0

0

0

0

Ingående anskaffningsvärden,
1 jan
Investeringar
Omföring från pågående
nyanläggningar

665

1 339

665

1 339

–4

–

–4

–

–

–20

–

–20

10 254

9 593

10 254

9 593

–2 483

–2 171

–2 483

–2 171

–373

–316

–373

–316

Försäljningar/utrangeringar

2

–

2

–

Omklassificeringar

–

4

–

4

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

Utgående ack avskrivningar,
31 dec

–2 854

–2 483

–2 854

–2 483

Utgående redovisat värde,
31 dec

7 400

7 110

7 400

7 110

Omklassificeringar

1 jan
Investeringar
nyanläggningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

2009

2010

2009

17 296

17 208

583

603

230

273

0

11
49

80

87

80

–189

–245

–103

–

–

–27

–

–80

17 296

560

583

31 dec

1 jan
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

1 jan
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

1 209

0

0
486

776

485

776

–40

–3

–29

–3

–

96

–

96

2 535

1 799

2 535

1 788

–773

–626

–765

–618

–188

–153

–187

–150

18

4

9

3

–

2

–

–

–943

–773

–943

–765

–2

–2

–

–

–

–

Utgående ack avskrivningar
31 dec
Ingående ack nedskrivningar,
1 jan

2
0

–2

–

–

1 592

1 024

1 592

1 023

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 tvärbana norr mot
Solna och dubbelspår på Roslagsbanan.
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2010

2009

2010

2009

Ingående anskaffningsvärden,
Investeringar

–4 615

–4 063

–107

–69

–724

–735

–45

–38

104

227

21

–

Försäljningar/utrangeringar

–

–44

–

–

Omklassificeringar

–5 235

–4 615

–131

–107

Utgående ack avskrivningar
31 dec

1 788

0

Ingående ack avskrivningar,

1 jan
Ingående ack avskrivningar,
Årets avskrivningar

1 221

0

MODERBOLAGET

2010

17 417

1 799

Utgående anskaffningsvärden

Utgående anskaffningsvärden
31 dec

2009

Omföring från pågående

31 dec

Omföring från pågående
nyanläggningar

2010

Utgående redovisat värde,

Ingående anskaffningsvärden,

Försäljningar/utrangeringar

2009

Ingående anskaffningsvärden,

31 dec

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2010

Utgående ack nedskrivningar,

om leasat rullande materiel finns i not 11.

1 jan

KONCERNEN

Försäljningar/utrangeringar

Rullande materiel
Spårbundna fordon och bussar ingår i balansposten rullande materiel. I koncernen redovisas fordon som innehas genom finansiell leasing. Upplysning

Investeringar

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

4 782

3 960

4 703

3 747

4 299

3 441

3 856

3 535

–3 068

–2 613

–3 068

–2 576

–

–

–

–

–36

–6

–

–3

5 977

4 782

5 491

4 703

5 977

4 782

5 491

4 703

Omföring till övriga
anläggningstillgångar

Utgående anskaffningsvärden
31 dec
Utgående redovisat värde

Ingående nedskrivningar,
1 jan
Årets nedskrivning

31 dec
–

–

–

–

–14

–

–

–

–14

–

–

–

12 168

12 681

429

476

Utgående ack nedskrivningar,
31 dec

bolaget 212 (0) Mkr. Under året har i koncernen 0 (29) Mkr förskott reglerats

Utgående redovisat värde
31 dec
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I årets investeringar ingår förskott med 615 (0) Mkr i koncernen och i moderoch i moderbolaget 0 (3). Omklassificeringar avser upparbetningar, vilka har
omvärderats och bokats mot resultatet.

NOT 11 Leasingavtal

Finansiella leasingavtal där SL är leasegivare
SL-koncernen har inte några finansiella leasingavtal där koncernbolag är
leasegivare.

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

Operationella leasingavtal där SL är leasegivare
Sammanställningen avser rullande materiel.
Anskaffningsvärde 2010-12-31
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar 2010-12-31

Rullande materiel
2010-12-31

2009-12-31

Anskaffningsvärde

15 398

15 251

Avgår ackumulerade avskrivningar

–4 051

–3 522

–14

–

11 333

11 729

623

627

Avgår ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde finansiellt
leasade tillgångar
Årets avskrivningar
och nedskrivningar uppgår till

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 1,6 procent 2011, 2,4 procent 2012 och
2,7 procent 2013 och framåt.
Sammanställningen avser åtagande för vagnar och bussar:
KONCERNEN

Minimileaseavgifter
inkl lösen

2011

Nuvärde

717

698

2012–2015

4 360

3 951

2016 och senare

9 329

7 390

		
Operationella leasingavtal där SL är leasetagare
Sammanställningen avser vagnar:
MODERBOLAGET

Minimileaseavgifter
inkl lösen

2011
2012 – 2015
2016 och senare

9
176
–

–724
–5 644

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
1,6 procent 2011, 2,4 procent 2012 och 2,7 procent 2013 och framåt
KONCERNEN

Minimileaseavgifter
2011

Leasingskulden uppgår till 12 240 (12 569) Mkr. Av leasingskulden har
11 664 (12 012) Mkr redovisats som långfristig skuld och kommande års
amorteringar samt lösen 576 (557) Mkr som kortfristig skuld. Dessa leasingengagemang redovisas i SL-koncernens balansräkning. I SL-koncernens resultaträkning redovisas kostnaden för leasade fordon som räntekostnad 74
(139) Mkr, vilket motsvarar räntedelen av leasingavgifterna, samt som avskrivning 617 (627) Mkr.

17 396

1 279

2012–2015

5 146

2016 och senare

3 420

Amerikanska leasingavtal
SL och SL Finans har under 2001, 2002 och 2003 genomfört leasing
transaktioner med amerikanska banker som investerare avseende spår
fordon. 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.
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 senaste årens utveckling på finansmarknaden har lett till att kompletterande säkerhet i form av bankgarantier uppgående till sammanlagt 115 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.
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.
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.
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NOT 12 Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag m fl
Moderbolaget
Bokfört värde
Org.nummer

Säte

Antal andelar

Ägdandel1)

Eget Kapital

Årets resultat

2010-12-31

AB SL Finans

Koncernföretag

556402-7166

Stockholm

1 000

100,0 %

0,1

450,2

0,10

0,10

SL HR-Service AB

556402-7190

Stockholm

1 000

100,0 %

0,1

–3,6

0,10

0,10

2009-12-31

SL Kundtjänst AB

556401-0022

Stockholm

1 000

100,0 %

7,2

–0,1

0,10

0,10

SL Infrateknik AB

556402-4684

Stockholm

1 000

100,0 %

1,3

425,7

174,90

174,90
–

SL Lidingö Trafik AB2) 3)

556011-3267

Stockholm

11 609

96,74 %

138,0

–

–

Tågia AB

556591-7233

Stockholm

3 000

100,0 %

3,7

–3,8

–

–

Fastighets AB Viggestaberg2)

556094-4158

Stockholm

1 000

100,0 %

0,1

–

0,10

0,10

175,30

175,30

Summa aktier och andelar
i koncernföretag

Moderbolaget
Bokfört värde
Org.nummer

Säte

Antal andelar

Ägdandel1)

Eget Kapital

Årets resultat6)

2010-12-31

AB Transitio

Intresseföretag m fl

556033-1984

Stockholm

87 000

43,5 %

18,4

0

8,7

8,7

Stockholms Terminal AB7)

556255-1928

Stockholm

–

–

–

–

–

0,4

Samtrafiken i Sverige AB 4)

556467-7598

Stockholm

30

2,12 %

–

2009-12-31

–

Summa aktier och andelar i intresseföretag

8,7

9,1

184,0

184,4

Summa aktier och andelar i koncernföretag
och intresseföretag m fl

NOT 13 Varulager

Resultat- och kapitalandelar i intresseföretag
KONCERNEN

Resultat från andelar i intresseföretag

2010

2009

–1

–17

KONCERNEN

Förrådsmaterial
Kapitalandelar i intresseföretag
Busslink i Sverige AB7)
AB Transitio
Stockholms Terminal AB7)
Summa kapitalandelar i intresseföretag

MODERBOLAGET

2010

2009

2010

2009

116

122

116

119

Pågående arbeten för
0

5

13

16

0

1

13

22

annans räkning
Summa

62

62

63

68

178

184

179

187

Pågående arbeten för annans räkning omfattar huvudsakligen upparbetade
utgifter för projektet Citybanan. Löpande fakturering sker månadsvis.

Resultatandelar och kapitalandelar i intresseföretag har baserats på delvis
preliminära uppgifter.

1)

Ägd andel = rösträttsandel

2)

Vilande bolag

3)

Ägs av SL Infrateknik AB till 96,74 procent

4)

Ej intresseföretag

5)

Eget kapital från UB 2009

6)

Årets resultat baserat på delvis preliminära siffror

7)

Samtliga andelar i bolaget har sålts 2010

NOT 14 Kassa och bank – kassaflödesanalys
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

MODERBOLAGET

2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Tillgodohavanden
660

405

660

Övriga banktillgodohavanden

på koncernkonto

154

109

33

405
52

Summa

814

514

693

457

Koncernens kassaflöde har påverkats av poster av engångskaraktär.
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NOT 15 Eget kapital
Balanserad

Årets

Summa

Aktiekapital

Bundna reserver

vinst/förlust

resultat

Eget kapital

KONCERNEN

Ingående eget kapital 2009-01-01

4 000

2 029

68

282

6 379

Förvärvskorrigeringar *

–

–5

35

–

30

Förskjutning mellan bundna och fria reserver

–

–33

33

–

0

Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämma

–

–

282

–282

0

Årets resultat

–

–

–

414

414

4 000

1 991

418

414

6 823

Förskjutning mellan bundna och fria reserver

–

–3

3

Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämma

–

–

414

–414

0

Årets resultat

–

–

–

–420

–420

4 000

1 988

835

–420

6403

Eget kapital 2009-12-31

Eget kapital 2010-12-31

0

* Korrigeringar i samband med förvärv av andelar i Tågia upp till 100%

MODERBOLAGET

Eget kapital 2009-01-01

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad

Årets

Summa

resultat

Eget kapital
5 416

Aktiekapital

Bundna reserver

vinst/förlust

4 000

14

1 248

154

Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämma

–

–

154

–154

0

Lämnade/erhållna koncernbidrag

–

–

467

–

467

–

–

–

22

22

4 000

14

1 869

22

5 905

Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämma

–

–

22

–22

0

Lämnade/erhållna koncernbidrag

–

–

869

–

869

Årets resultat
Eget kapital 2009-12-31

–

–

–

–897

–897

4 000

14

2 760

–897

5 877

Årets resultat
Eget kapital 2010-12-31
Aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik:

Antal aktier, serie A uppgår till 315 000 stycken och kvotvärdet är per aktie 50 kr per aktie.
Antal aktier, serie B uppgår till 79 685 000 st och kvotvärdet är 50 kr per aktie.
Bolaget har under tidigare år erhållit villkorade aktieägarstillskott från SLL på 36 211 Mkr.

NOT 16 Obeskattade reserver
MODERBOLAGET

2010-12-31

2009-12-31

Ackumulerade överavskrivningar

1 923

1 923

Summa

1 923

1 923
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NOT 17 Avsättningar

2008-12-31

Ianspråktaget
under året

2009-12-31

Ianspråktaget
under året

Avsatt till pensioner (not 18)

264

–

–

45

309

–

–

15

324

Beräknade underhållskostnader

530

–43

–96

125

516

–2

–22

50

542
97

KONCERNEN

Omstruktureringsreserv
Betalningar till SJ
Anläggningsreserv
Miljöriskreserv

Återföring
ej utnyttjat
Årets
belopp avsättning

Summa

2010-12-31

93

–65

–13

64

79

–51

–4

73

564

–275

–9

–

280

–277

–3

–

0

80

–

–11

–

69

–

–69

33

33

–

–

–

35

35

–

–

–

35

–

–

–

70

70

Terminering US lease
Övrigt

Återföring
ej utnyttjat
Årets
belopp avsättning

25

–15

–8

25

27

–21

–

25

31

1 556

–398

–137

294

1 315

–351

–98

266

1 132

Återföring
ej utnyttjat
Årets
belopp avsättning

2010-12-31

2008-12-31

Ianspråktaget
under året

2009-12-31

Ianspråktaget
under året

Avsatt till pensioner (not 18)

259

–

–

44

303

–

–

14

317

Beräknade underhållskostnader

530

–138

–

124

516

–2

–22

50

542
97

MODERBOLAGET

Omstruktureringsreserv
Betalningar till Statens Järnvägar
Miljöriskreserv

Återföring
ej utnyttjat
Årets
belopp avsättning

81

–65

–1

57

72

–47

–1

73

564

–275

–9

–

280

–277

–3

–

0

–

–

–

35

35

–

–

–

35

–

–

–

70

70

19

–11

–8

22

22

–18

–1

11

14

1 453

–489

–18

282

1 228

–344

–27

218

1 075

Terminering US lease
Övrigt
Summa

•• Beräknade underhållskostnader avser tunnelbanevagnar, pendeltåg och
tvärbanevagnar. Avsättningsbehovet beräknas på fordonens livslängd, 30
år. Underhållsreserven baserar sig på en detaljerad underhållsplan för
respektive fordonstyp. SL har ett åtagande från SLL att utföra spårbunden
trafik i Stockholms län. Utöver detta åtagande har SL även ett åtagande för
vissa specifika fordon kopplade till de så kallade US Leaseavtal som SL
tecknat i samband med finansieringen av dessa fordon. Se not 11. Som en
följd av nytt trafikavtal för tunnelbanetrafiken från 2009 upplöses reserven
avseende tunnelbanevagnar från 2010 på 20 år som motsvarar tunnel
banevagnarnas, bedömda, återstående livslängd.

•• Omstruktureringsreserven upptar huvudsakligen förpliktelser till entreprenörer eller ägare till dessa.
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•• SL har 2010 fullgjort sina betalningar till Statens Järnvägar, vilka avser
beräknade betalningar avseende äldre investeringar i pendeltågsystemet,
som ej bedöms ha en kvarvarande nytta för SL. Slutförhandlingar mellan
parterna pågår.

•• Avsättning till miljöriskreserv avser markförorening.
•• Terminering av US lease avser av SL:s styrelse och landstingsfullmäktige
beslutat avslut av US lease.

•• Övrigt består av ett antal mindre poster där krav ställts mot SL eller
s vårigheter i övrigt föreligger att bedöma åtagandets exakta storlek.
De ingående posterna bör vara färdigbehandlade inom några år.
			

NOT 18 Avsatt till pensioner

NOT 19 Långfristiga skulders förfallotid

Pensionsförpliktelser som upparbetats fr.o.m. 1992 redovisas av SL som
pensionsskuld i respektive bolag.

KONCERNEN

AB SL
SL HR-Service AB
Summa

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

317

303

7

6

324

309

SL-koncernens åtagande för tjänstepension för anställda tryggas genom
centralt tecknat kollektivavtal, KAP-KL. Undantag är Tågia AB, som följer
ITP1 respektive ITP2 planerna. 2002 valde Tågia en försäkringslösning för
trygggande av pensioner.
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. Under året
upparbetad avgiftsbestämd ålderspension är inte inräknad i avsättningen
utan redovisas som kortfristig skuld.
Räntan fastställs årligen av Finansinspektionen (FI) och gäller för nästkommande år. Diskonteringsränta som fastställdes av FI den 15 oktober 2009 är
3,5 procent för nominella åtaganden och 1,8 % för indexerade åtaganden för
år 2010. För år 2011 har FI den 14 oktober 2010 fastställt motsvarande
räntor till 3,6 % resp. 1,4 %. SLL har centralt beslutat att en lägre ränta, 1,4 %,
ska användas för indexerade åtagande för år 2010.
Kostnaderna för pensionsförpliktelser avseende tiden före 1992 redovisas av
och belastar SLL.

Långfristiga lån från SLL
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Långfristiga skulder
Summa

1 – 5 år

Senare än 5 år

Totalt

375

4 449

4 824

1 659
2 578

3 142
9 595

4 801
12 173

4 612

17 186

21 798

1 – 5 år

KONCERNEN

2010-12-31

Senare än 5 år

Totalt

Långfristiga lån från SLL
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Långfristiga skulder

375

7 855

8 230

1 898
3 483

3 210
8 183

5 108
11 666

Summa

5 756

19 248

25 004

1 – 5 år

MODERBOLAGET

2009-12-31

Senare än 5 år

Totalt

Långfristiga lån från SLL
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Långfristiga skulder

375

4 449

4 824

1 569
64

2 789
0

4 358
64

Summa

2 008

7 238

9 246

1 – 5 år

MODERBOLAGET

2010-12-31

Senare än 5 år

Totalt

Långfristiga lån från SLL
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Långfristiga skulder

375

7 855

8 230

1 687
2

2 219
0

3 906
2

Summa

2 064

10 074

12 138

Se kommentar not 20.

NOT 20 Långfristiga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2010-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2 637

2 474

2 637

2 474

791

861

0

861
290

Statliga bidrag enligt Länsplanen
Dennisöverenskommelsen m.fl.
Banverkets Framtidsplan
Statligt bidrag för merkostnad
272

290

272

Finansieringsbidrag

för trängselskatteförsöket

453

479

42

36

Förutbetalda intäkter på fastigheter

955

697

955

697

5 108

4 801

3 906

4 358

Summa

Statliga bidrag enligt Länsplanen och Dennisöverenskommelsen med flera utgör bidrag för fasta anläggningsinvesteringar. Av det statliga bidraget för merkostnad för trängselskatteförsöket avser 144 (162) Mkr investeringar i anläggningstillgångar.
Bidrag för Roslagsbanan om 40 mkr har 2010 hos moderbolaget omförts till Stagliga bidrag enligt Länsplanen och Dennisöverenskommelsen med flera. 821 mkr
har 2010 överförts från moderbolaget till dotterbolaget SL Infrateknik AB.
Förutbetalda intäkter innehåller förutbetalda intäkter som har omklassificerats från Långfristiga skulder. Jämförelsetalet från 2009 har uppdaterats.
Kortfristig del redovisas i not 22.
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NOT 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2010-12-31

2009-12-31

2010-12-31

12

10

12

9

0

19

0

19

Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda entreprenadkostnader, trafik
Förutbetalda entreprenörskostnader

2009-12-31

137

140

137

140

Upplupna trafikintäkter

0

21

0

21

Upplupna avtalsintäkter

15

2

15

2

Upplupna biljettintäkter

23

20

23

20

Övrigt

38

59

34

51

225

271

221

262

2010-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

216

34

216

34

81

81

–

–

251

285

251

285
210

Summa

NOT 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
KONCERNEN

Upplupna entreprenadkostnader, trafik
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda biljetter och kort

MODERBOLAGET

Kortfristig del av långfristiga
194

231

180

Soc avgifter, pensions- och lönekostnader

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

26

73

25

62

Upplupna avtalskostnader

72

110

72

110

Övrigt
Summa

239

96

236

73

1 079

910

980

774

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 SLL ska i tillämpliga delar följa dess policys. Syftet med
finanspolicyn är att den ska utgöra ett övergripande regelverk för den finansiella verksamheten.
Målet för den finansiella verksamheten är att förvaltning av medlen ska ske
på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. SL ska inom de riskramar som anges sträva efter att erhålla god
avkastning på medelsförvaltningen och att ådra sig så låga kostnader som
möjligt för upplåning och skuldförvaltning. 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 2010-12-31 har ränteswapavtal på totalt 3 700
(3 700) Mkr tecknats. Marknadsvärdet per 2010-12-31 var –109,0 (–204,6)
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 ränteswappar redovisas löpande som räntekostnader eller ränteintäkter.
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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 SLLs finanspolicy ska valutaexponering av betydelse ej förekomma. Finansiering och placeringar får göras i
utländsk valuta, men all valutaexponering ska elimineras när avtalen tecknas
om inte annat överenskommits med AB SLL Internfinans. Valutaflöden som
uppstår tolv månader framåt i tiden eller där avtalet gäller ett belopp över
5 Mkr ska skyddas med derivatinstrument. 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 3 700 (3 700) Mkr.
På balansdagen 2010-12-31 var den genomsnittliga räntebindningstiden
2,0 (2,7) år, vilket ligger inom ramen för vad SL:s riktlinjer och landstingets
finanspolicy föreskriver.

NOT 25 Kassaflödesanalys

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.

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Förvärv av
anläggningstillgångar

SL undviker i möjligaste mån förskottsbetalningar. Om så sker ska bankgaranti från leverantören erhållas innan dess att betalning görs. SL:s nettoomsättning 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.

Investeringar/inköp

Likviditetsrisk

Summa kassaflöde

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.

från investeringar

enligt not 9–10

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2010

2009

2010

2009

4 662

3 922

3 990

3 694
–

Ej kassaflödespåverkande post:
Koncerngoodwill

–

–60

–

Redovisning finansiell leasing

–230

–213

–

–

Ej reglerade fastighetsaffärer

–

–137

–

–137

4 432

3 512

3 990

3 557

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 		
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31
–

23

–

Miljörisk

Borgen Stockholm Terminal AB

10

10

10

23
10

Summa

10

33

10

33

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

Vi har granskat årsredovisningen, omfattande sidorna 50–77,
koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning i AB Storstockholms
Lokaltrafik för räkenskapsåret 2010-01-01–2010-12-31. Det
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på
grundval av vår revision.

verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden
nedan.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.
Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med
hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av
underlagen för belopp och annan information i räkenskaps
handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla upp
skattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när
de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt
att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om
ansvarsfrihet har vi 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

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar
vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild
av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med
god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Stockholm 2011-03-18
Ernst & Young AB
Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport
Granskningsrapport för AB Storstockholms Lokaltrafik år 2010

Vi av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer har granskat AB
Storstockholms Lokaltrafiks verksamhet år 2010.
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.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunal
lagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och landstingets
revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för vår bedömning och har gett det resultat som redovisas i
Årsrapport 2010 för AB Storstockholms Lokaltrafik. Vi bifogar
en redogörelse för resultatet av granskningen.1)

1)

Vi noterar problem i bolagets styrning. Det gäller främst avtalsstyrningen, projektstyrningen och måluppfyllelsen. Bolaget har
vidtagit åtgärder, vilka dock ännu inte givit effekt. Vi noterar
förbättringar men också kvarstående problem i den interna
kontrollen. Det gäller särskilt uppföljningen och kontrollen
gentemot trafikavtalen samt kontrollerna i SL Access-systemet.
Efter samråd med den auktoriserade revisorn bedöms därför att
det finns brister i styrningen och i den interna kontrollen i viktiga
avseenden. Vi bedömer därför att bolagets verksamhet inte fullt
ut skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.

Stockholm 2011-03-16
Gunilla Jerlinger
Bernt Östh
Gunilla Hansson

Göran Dahlstrand
Benkt Kullgard

Årsrapport 2010 för AB Storstockholms Lokaltrafik, SL finns tillgänglig på www.sll.se/rev.
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Färdtjänstverksamheten
Årsredovisning och förvaltningsberättelse • Färdtjänstverksamheten • Org.nr. 232100-0016
Styrelsen och verkställande direktören för AB Storstockholms
Lokaltrafik (SL) avger härmed årsredovisning för färdtjänstverksamheten för räkenskapsåret 2010-01-01– 2010-12-31.

tjänstresenärerna med åtta resor till totalt 198 resor per resenär. Resevolymen har bland annat av denna anledning ökat
jämfört med föregående år.

Ägarförhållande

Färdtjänstens kundservice har enligt beslut av SL:s styrelse
permanentat sina utökade öppettider till klockan 07–20 på
vardagar och klockan 09–17 på helger för att erbjuda en bättre
tillgänglighet.

Färdtjänstverksamheten är en resultatenhet inom Stockholms
läns landsting, i vilken redovisning sker av landstingets färdtjänstservice exklusive myndighetsutövning. Färdtjänstverksamheten förvaltas sedan 2009-07-01 av SL enligt beslut av Stockholms läns landsting och i enlighet med de specifika ägardirektiv
och den ändrade bolagsordning som fullmäktige beslutat om
2009-05-12.
Färdtjänstverksamheten har inte haft någon anställd personal.

Sedan oktober 2009 levereras ett nytt kombinerat resekort –
färdtjänstkort i kombination med SL Access - till nyblivna färdtjänstresenärer. Kortet gäller för resor i färdtjänsttrafiken och i
SL-trafiken. Befintliga resenärers resekort har bytts ut under
2010. Från och med 1 september 2010 gäller endast det nya
resekortet.

Verksamhetens art och inriktning
Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och regleras av lagen om färdtjänst. I Stockholms län har
kommunerna överlåtit sitt lagstadgade ansvar för färdtjänsten
till landstinget, som givit uppdraget avseende färdtjänsttrafiken
till SL. Verksamheten innefattar förutom färdtjänstresor också
närtrafik samt sjuk- och tjänsteresor. Sjukresor regleras av lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor. Resorna utförs av
upphandlade taxi-, buss- och specialfordonsföretag.

Ett avtal om mottagning av beställningar av färdtjänstresor
löpte ut 31 januari 2010 och förlängdes i avvaktan på ersättningsupphandling. Efter överprövning trädde ett nytt avtal i
kraft 1 juni 2010. Verksamhetens övriga avtal om beställningstjänster förlängdes till 31 januari 2012. Under 2011 kommer
en omfattande upphandling att göras av taxitransporter och
beställningstjänster. Kostnadsansvaret för sjukresor ska över
föras till hälso- och sjukvården 2011.

Tillståndsprövning och resetilldelning handhas av en myndighets
utövande färdtjänstnämnd. Tillstånd till sjukresa ges av vård
givaren.

Rullstolstaxi startade i oktober 2008. Tjänsten erbjuds med
kundval. Efterfrågan på rullstolstaxiresor ökar. Antalet resor har
ökat och uppgår till 259 000 (93 000). Under 2010 har avtal
tecknats med nya leverantörer.

Ekonomi
Rörelseintäkterna uppgick för 2010 till 1 125 mkr. Rörelsens
intäkter utgörs till största delen av bidrag från landstinget. Därutöver ingår egenavgifter för färdtjänst- och sjukresor, intäkter
från försäljning av tjänsteresor till landstingets förvaltningar,
hyresintäkter från uthyrning av kommunikationsutrustning till
entreprenörer samt försäljning av utbildning för specialfordonsförare.
Kostnaderna uppgick till 1 168 mkr. Rörelsens kostnader avser i
huvudsak köpt trafik. Därutöver ingår kostnader för färdtjänst
anknutna IT-system, callcentertelefoni, ekonomiadministration,
posthantering och viss information.

Upphandling av specialfordonstransporter för färdtjänst- och
sjukresor med inriktning på kundvalt resande har genomförts
under 2010. Upphandlingen har överprövats och överprövningen har bifallits. Vid prövning i kammarrätten har ärendet delvis
återförvisats till förvaltningsrätten. Nuvarande avtal gäller till 31
januari 2011. Därefter kommer resenärer med behov av specialfordon att hänvisas till rullstolstaxi. Vissa specialtjänster som
bårtransporter och viss närtrafik, som tidigare ingått i specialfordonsavtalet har upphandlats separat.
I december 2010 utökades närtrafiken med två specialfordonsbaserade linjer i Bromma. Ytterligare en linje i Nynäshamn har
förberetts för driftstart våren 2011.

Resultatet uppgick efter finansnetto till –43 mkr.

Investeringar
Inga investeringar har gjorts under år 2010.

Under 2010 har en översyn gjorts av SL:s organisation. En ny
organisation med tydligare beställarfokus tas i drift 1 maj 2011.
Färdtjänstverksamheten är fullt integrerad i SL:s nya organisation, men fortsätter vara en egen ekonomisk resultatenhet.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Ett avtal mellan landstinget och länets kommuner om det fortsatta ansvaret för färdtjänsten trädde i kraft 1 januari 2010. En
länsövergripande färdtjänst med landstinget som huvudman
bibehålls. Avtalet gäller tillsvidare.
Färdtjänstnämnden (myndigheten) har efter samråd med SL
beslutat om en ökning av den årliga resetilldelningen till färd-
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En ny politisk organisation träder i kraft från början av 2011. En
särskild trafiknämnd får ansvar för kollektivtrafiken till lands och
till sjöss samt för resandet för personer med funktionsnedsättning.

Balansräkning

Resultatdisposition
Årets resultat
–42 984 917 kronor
						
Styrelsen och verkställande direktören för SL föreslår att resultatet, enligt gällande regelverk för resultatenheter inom landstinget och i avvaktan på överföring till landstingets koncernfinansiering disponeras så

		

att i ny räkning balanseras

Summa materiella

2010-12-31

2009-12-31

0

0

0

1

0

1

0

1

Kundfordringar

23

22

		
Göran Gunnarsson
Christer G Wennerholm
Styrelsens ordförande
Verkställande direktör
AB Storstockholms Lokaltrafik
AB Storstockholms
				Lokaltrafik

Övriga fordringar

10

8

Landstingsrevisorerna upprättar en årsrapport för färdtjänst
verksamheten. Rapporten finns på www.sll.se/rev

Kassa och bank

–42 984 917 kronor

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

3

anläggningstillgångar

Beträffande redovisat resultat och finansiell ställning för år
2010, hänvisas till efterföljande resultaträkning, balansräkning
och kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar. Samtliga belopp anges i mkr om inte annat anges.

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Stockholm den 15 februari 2011

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

12

16

45

46

11

0

Summa omsättningstillgångar

56

46

SUMMA TILLGÅNGAR

56

47

Not

2010

2009-07-01
2009-12-31

1

1 125

542

Eget kapital

1 125

542

Årets resultat

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

6

48

0

–43

–23

5

–23

48

42

0

18

0

0

3

10

51

70

56

47

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Summa eget kapital

Rörelsens kostnader
Entreprenadkostnader, trafik
2

–1 127

–544

–40

–20

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

5

Eget kapital

Summa rörelsens intäkter

Övriga externa kostnader

4

Summa kortfristiga fordringar

Resultaträkning
(Mkr)

(Mkr)

3

Summa rörelsekostnader

–1

–1

–1 168

–565

–43

–23

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Utnyttjad checkräkningskredit
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

RÖRELSERESULTAT

Ränteintäkter och liknande intäkter

0

0

Räntekostnader och liknande kostnader

0

0

Summa resultat från finansiella poster

0

0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

–43

–23

ÅRETS RESULTAT

–43

–23

7

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

Resultat från finansiella poster

5

Övriga kortfristiga skulder
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Kassaflödesanalys

Tilläggsupplysningar

		

2010

2009

–43

–23

Avsättningar

0

0

Avskrivningar

1

1

–42

–22

Erhållen ränta

0

0

Erlagd ränta

0

0

Betald skatt

0

0

–42

–22

Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar

1

–46

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager

0

0

Ökning(+)/Minskning(-) av skulder

0

52

–41

–16

(Mkr)

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet
Förändring i rörelsekapitalet

Kassaflöde från löpande verksamheten

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med kommunallagen,
lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.
Fordringar upptas till det belopp varmed de efter prövning
beräknas inflyta. Skulder redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde.

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits
eller kommer att erhållas. Verksamhetsbidraget från SLL utgör
ersättning för prestationer beräknade enligt av SLL bestämd
budget. SLL:s bidrag kan ändras från år till år till följd av ändrad
verksamhet eller kostnadsnivå för denna. Resenärsavgifter
faktureras färdtjänst- och sjukresenärer månadsvis. SLL fast
ställer avgiftsnivån i sitt budgetbeslut. Tjänsteresor faktureras
landstingets förvaltningar och andra avtalsbundna parter
månadsvis utifrån färdtjänstverksamhetens kostnad för dessa.
Övriga intäkter faktureras löpande.

Materiella anläggningstillgångar
Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar tas vid förvärvet upp till anskaff		

ningsvärde. Efter anskaffningstidpunkten redovisas de materiella
anläggningstillgångarna med avdrag för ackumulerade avskriv0
–2
ningar 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.
23
0
0

–2

Erhållen del av eget kapital

47

0

Kassaflöde från finansiering

70

0

Årets kassaflöde

29

–18

–18

0

Förändring av likvida medel

11

–18

Likvida medel vid årets slut

29

–18

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansiering
Erhållen täckning av resultat

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början
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Avskrivningar baseras på tillgångarnas bedömda nyttjande
period enligt följande:
Maskiner och inventarier

3 – 5 år

Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp de beräknas inflyta.

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 netto
resultatet från den löpande verksamheten 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

Noter

NOT 5 Kassa och bank
Verksamhetens tillgodohavande på koncernkonto hos SLL redovisas i posten

NOT 1 Rörelseintäkter

kassa och bank. Detta tillgodohavande är en kortfristig fordran på SLL inom
ramen för koncernkontosystemet. Beviljad kreditlimit på koncernkontot upp2010

2009

Resenärsavgifter

160

82

Verksamhetsbidrag från SLL

946

450

Försäljning övriga tjänster
Summa

19

10

1 125

542

Färdtjänstverksamheten är en redovisningsenhet under landstingsstyrelsens
förvaltning. Av omsättningen utgör 84 % verksamhetsbidrag från Stockholms

går till 84 mkr. Vid slutet av 2010 utnyttjades 0 (18) mkr av denna kredit.

NOT 6 Eget kapital
Fördelning av den tidigare färdtjänstnämndens balansräkning mellan färdtjänstnämnden och färdtjänstverksamheten har slutförts under 2010.

läns landsting och 1 % försäljning till andra enheter och bolag inom Stock-

Eget kapital

holms läns landsting. Av den totala kostnadsomslutningen utgör 3 % inköp

Ingående eget kapital 2009-07-01

från andra landstingsenheter.

NOT 2 Arvoden och övriga ersättningar till revisorer

–23

Eget kapital 2009-12-31

–23

Överföring av 2009 års resultat till landstingets koncernfinansiering

23

Tillfört landstingskapital

48

Arvoden till revisorer har utgått från Stockholms läns landstings

Årets resultat

revisionskontor.

Eget kapital 2010-12-31

NOT 3 Anläggningstillgångar

0

Resultat 2009

–43
5

NOT 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2010-12-31

2009-12-31

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 1 jan

2

0

Årets investeringar

0

2

Utgående anskaffningsvärde 31 dec

2

2

Ingående ackumulerade avskrivningar 1 jan

1

0

Årets avskrivningar

1

1

Utgående ackumulerade avskrivningar 31 dec

2

1

Utgående redovisat värde 31 dec

0

1

2010-12-31

2009-12-31

Köpt trafik

2

9

Övriga upplupna kostnader

1

1

Summa

3

10

NOT 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2010
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter för resenärsavgifter, färdtjänst

2009

0

1

11

11

Upplupna intäkter för resenärsavgifter, sjukresor

0

3

Övriga upplupna intäkter

1

1

12

16

Summa
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Styrelse och revisorer
från och med januari 2011

1:e vice ordförande
sedan 2007
Lennart Rohdin (FP)
Född 1947, Gräddö
Stockholm
fd Riksdagsledamot

Ordförande sedan
2007
Christer G
Wennerholm (M)
Född 1953,
Stockholm
Trafiklandstingsråd

Ny politisk organisation
Landstingsfullmäktige beslutade den 30
november 2010 om en ny politisk orga
nisation för SL. En trafiknämnd har inrättats som ansvarar för kollektivtrafiken
på land, till sjöss och för personer med
funktionsnedsättning. Nämnden har det
övergripande ansvaret för planering och
upphandling av erforderliga trafiktjänster
och följer upp verksamheten. Nämnden
ansvarar för landstingets trafikplanering
och framtagande av förslag till trafikförsörjningsplan. Till stöd för trafiknämnden inrättades även ett färdtjänstutskott
samt två beredningar.
Färdtjänstutskottet ersatte nuvarande
färdtjänstnämnd och ansvarar för lands
tingets myndighetsutövning i form av
prövning och beslut om behov av ytterligare tilldelning av resor.
Som en följd av den nya organisationen
minskar antalet ledamöter i SL:s styrelse.
Vid extra bolagsstämma den 21 december 2010 fastställdes landstingsfullmäktiges beslut från den 14 december 2010
avseende styrelse för tiden 1 januari
2011 intill slutet av årsstämman 2011.
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2:e vice ordförande
sedan 2011
Helene Hellmark
Knutsson (S)
Född 1969, Sundbyberg
Landstingsråd

Arbetstagarrepresentanter
Lennart Hallgren
Arne Grundberg
SACO
SKTF
Född 1950, Enskede
Född 1956, Haninge
Projektledare
Säkerhetssamordnare
Arbetstagarsuppleanter
Martin Lindahl
Mona Tallberg
SACO
SKTF

Beslutet innebar att styrelsen ska bestå
av tre ordinarie ledamöter.

Bolagsstämma
SL:s senaste årsstämma hölls den 18 maj
2010. På stämman fastställdes 2009 års
resultat- och balansräkningar. Samtidigt
beviljade stämman styrelseledamöterna
och vd ansvarsfrihet för förvaltningen
under år 2009.

narevisorer till AB SL medan den auktoriserade revisorn och revisorssuppleanter
för bolaget väljs av bolagsstämman. Om
närvarorätt för arbetstagarrepresentanter gäller bestämmelserna i lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation
för de privatanställda. I SL:s styrelse har
arbetstagarrepresentanterna yttrandeoch yrkanderätt samt rätt att få sin mening antecknad till protokollet, men ej
beslutanderätt.

Bolagsordning
Ändamålet med SL:s verksamhet är enligt
gällande bolagsordning att bolaget på
uppdrag av Stockholms läns landsting,
genom dess trafiknämnd, ska utföra den
lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter till lands samt i enlighet
med trafiknämndens tillståndsgivning
handha de uppgifter som erfordras för
att säkerställa en god färdtjänstservice.
I detta uppdrag ingår genomförande
av upphandlingar av erforderliga varor,
tjänster och entreprenader i enlighet med
trafiknämndens beslut.

Styrelsen
Stockholms läns landstingsfullmäktige
väljer styrelseledamöter och lekman-

Styrelsen hade 12 styrelsesammanträden
under 2010. Vid sina sammanträden har
styrelsen behandlat fasta punkter som
affärsläge, upphandlingar, ekonomisk
rapportering, investeringar samt budget
och trafikförändringar för pendeltåg och
tunnelbana. Därutöver har övergripande
strategiska frågor avseende bland annat
SL:s framtida inriktning och visioner
diskuterats. Under året har Ingela
Svanberg varit styrelsens sekreterare.

Ordförande
Landstingsfullmäktige utser styrelse
ordförande och vice styrelseordföranden.
Ordförande för styrelsen är sedan 1 januari 2007 trafiklandstingsrådet Christer

G Wennerholm (M). Lennart Rohdin (FP)
är 1:e vice ordförande sedan 2007 och
Helene Hellmark Knutsson (S) 2:e vice
ordförande sedan 2011.

att bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Granskningen ska ske enligt god sed för
lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer
väljs av landstingsfullmäktige och anmäls
på bolagsstämman.

Verkställande direktören

Auktoriserad revisor

Vd sköter den löpande förvaltningen och
leder verksamheten i enlighet med de
instruktioner som styrelsen har antagit.
Vd ska, efter samråd med styrelsens
ordförande, tillse att styrelsen får information och nödvändigt beslutsunderlag.
Vd, eller den han utser, är föredragande
och förslagsställare vid styrelsemötena i
frågor som beretts inom bolagsledningen
och ska kontinuerligt hålla styrelsen och
ordföranden informerade om bolagets
och koncernens finansiella ställning
och utveckling. Vd är föredragande i
trafiknämnden.

Magnus Fagerstedt, Ernst & Young AB.

Lekmannarevisorer
Gunilla Jerlinger (S), ordförande,
Berit Assarsson (M), vice ordförande,
Karin Brodin (M), Gunilla Hansson (C),
Amir Sajadi (MP)

Styrelse, revisorer
och vd
AB Storstockholms Lokaltrafik 2010

Ledningsgrupp
Vd för AB SL leder SL:s ledningsgrupp.
Ledningsgruppen består förutom vd av
de personer som vd utser, se sidan 86.
Den är ett 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 orga
nisation 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.

Revisorerna
Bolagets auktoriserade revisor ska granska
räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning e
 nligt
god revisionssed. Den auktoriserade
revisorn väljs av bolagsstämman. Lekmannarevisorer ska granska att bolagets
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt
och ekonomiskt tillfredsställande sätt och

Ordförande
Christer G Wennerholm (M)
1:e vice ordförande
Lennart Rohdin (FP)
2:e vice ordförande
Lars Dahlberg (S)
t o m 2010-12-31
Ledamöter,
t o m 2010-12-31
Charlotte Broberg (M)
Lennart Kalderén (M)
Marie Bladholm (M)
Peter Kockum (M)
Jan Stefansson (KD)
Tage Gripenstam (C)
Johan Sjölander (S)
Nanna Wikholm (S)
Gun Eriksson (S)
Yvonne Blombäck (MP)
Suppleanter,
t o m 2010-12-31
Shashika Padmaperuma (M)
Tobias Lodestrand (M)
Ingmar Wallén (M)
Roland Dehlin (M)
Stella Fare (FP)
Alexandra Birk (FP)
Michael Stjernström (KD)
Andreas Strömberg (C)
Staffan Holmberg (S)
Göran Wrene (S)
Erika Ullberg (S)
Helena Söderlind Paues (S)
Gunilla Roxby Cromvall (V)

Arbetstagarrepresentanter
Arne Grundberg SKTF
Lennart Hallgren SACO
Suppleanter
Wivianne Ling SKTF
t o m 2010-05-12
Mona Tallberg SKTF
fr o m 2010-05-13
Martin Lindahl SACO
Revisorer 2007 – 2010
Gunilla Jerlinger, ordförande
Bernt Östh
Benkt Kullgard
Gunilla Hansson
Göran Dahlstrand
Ernst & Young AB
Huvudansvarig revisor
Magnus Fagerstedt
(auktoriserad revisor)
Suppleant
Magnus Fredmer
(auktoriserad revisor)
Verkställande direktör
Göran Gunnarsson
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SL:s ledningsgrupp
från och med januari 2011

Bengt Carlsson
Säkerhetschef
sedan 2009.
Anställd i SL sedan
1996.

Sara Catoni
Chefsjurist
sedan 2010.
Anställd i SL sedan
2006.

Göran Gunnarsson
Vd och anställd i SL
sedan 2009.

Ragna Forslund
Trafikdirektör
Anställd i SL sedan
2004.

Jens Plambeck
Strategichef
Anställd i SL sedan
2010.

Johan von Schantz
Teknisk direktör
sedan 2004.
Anställd i SL sedan
2004.

Jan Hamrin
Personaldirektör
sedan 1998.
Anställd i SL sedan
1980.

Madelene Raukas
Vice vd sedan 2010.
Anställd i SL sedan
2010.

Niklas Personne
Chef för Verksamhetsstyrning och ekonomi.
Anställd i SL sedan
2010.

Björn Holmberg
Stabschef sedan 2007.
Anställd i SL sedan
1988.
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SL äger och förvaltar
Fastighetsverksamhetens uppdrag är att utveckla befintliga
fastigheter som utgörs av stationer, hållplatser, terminaler,
depåer samt övriga fastigheter. De förvaltade fastigheterna
hyrs ut till trafik- och verkstadsentreprenörer som en del av
trafikavtalen samt till övriga hyresgäster på kommersiella villkor.
Hyresintäkterna för denna uthyrningsverksamhet år 2010 var
478 miljoner.

Fastighetsinvesteringar 2010, miljoner kronor
Tunnelbana
Tunnelbana

213,4

Pendeltåg

157,1

Pendeltåg

Lokalbanor

Lokalbanor
Buss

Buss

Gemensamt

Gemensamt

SL:s fastighetsavdelning bedriver en omfattande projektverksamhet. Under år 2010 investerades 1,1 miljarder kronor i
fastigheter. Några av de viktigaste investeringarna under 2010
var uppförande av ny bussdepå i Frihamnen, arbeten med nya
bussdepåer i Gubbängen och Charlottendal, biogasanläggningar
på Lidingö, i Gubbängen och i Frihamnen. Arbeten med hjulsvarv
i Bro, bussterminal i Jakobsberg samt utbyte av automatspärrar
har även pågått under 2010.

157,1
3,3

3,3

664,0

664,0
86,1

86,1

Hyresintäkter 2010, miljoner kronor

Hyresintäkter
i SL:s
Hyresintäkter
i SL:s
verksamhet
verksamhet

AB SL:s rätt till mark och anläggning för att bedriva trafik skiljer
sig mellan trafikslagen:

213,4

Externa hyresintäkter

Externa hyresintäkter

384384
94

94

•• Tunnelbaneanläggningens rättigheter är i huvudsak nyttjanderätt och servitut, tunnelbanans verkstäder ligger dock på
mark som SL äger.
•• Pendeltågsverksamheten bedrivs i och på Trafikverkets och
Jernhusens anläggningar som SL nyttjar med avtalsformen
trafikeringsrätt. Verkstadsanläggningarna är förlagda på mark
som SL äger, undantag är Älvsjödepån som ligger på Jernhusens mark.
•• Roslags-, Saltsjö- och Lidingöbanan inklusive dess verkstadsanläggningar är förlagda på mark som SL äger, Nockeby- och
Tvärbanan är förlagd på mark som disponeras via servitut, för
Brommadepån gäller tomträtt. Spårväg Citys markområde
disponeras genom nyttjanderätt.
•• Bussdepåer och terminaler har olika dispositionsformer såsom
ägande, tomträtt, arrende och nyttjanderätt.
Totalt äger SL 3,6 miljoner kvadratmeter mark, 1,2 miljoner kvadratmeter lokaler varav 463 000 kvadratmeter hyreslokaler. I
den uthyrningsbara arean ingår ej driftutrymmen, plattformar
och entreér. På följande sida finns dessa redovisade per trafikslag
och kommun.
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Fastighetsbestånd
kvm
Trafikslag

Kommun

Tunnelbana
I trafikslag tunnelbana ingår
stationer och depåer.

Botkyrka
Danderyd
Huddinge
Solna
Stockholm
Sundbyberg

Tunnelbana totalt
Pendeltåg
I trafikslag pendeltåg ingår
stationer och depåer.

Botkyrka
Gnesta
Haninge
Huddinge
Järfälla
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Södertälje
Upplands Väsby
Upplands-Bro

Pendeltåg totalt
Lokalbanor
I trafikslag lokalbanor ingår
Lidingöbanan, Nockebybanan,
Roslagsbanan, Saltsjöbanan,
Tvärbanan och Spårväg City.

Danderyd
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Solna
Stockholm
Täby
Vallentuna
Österåker

Lokalbanor totalt
Buss
I trafikslag buss ingår
bussdepåer och bussterminaler.

Buss totalt
TOTALT
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Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Nacka
Norrtälje
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker

Markareal

Lokalarea

Hyreslokaler

3 385
394 601
43 857

18 240
9 472
6 091
35 910
536 203
46 690

899
237
381
3 286
184 000
29 395

441 843

652 606

218 198

428 332

2 083
504
20 315
20 427
20 980
10 590
9 167
4 290
16 876
4 983
69 553
43 428
8 028
31 966

6
6
28 910
25 401
6
29 060

433 794

263 190

83 604

236 497
176 587
308 106
143 811
9 002
180 087
376 523
400 473
243 433

13 925
5 216
6 509

7 778
4 699
5 686

32 759
10 206
5 086
4 321

23 233
914
358
156

2 074 519

78 022

42 824

30 315

4 637
358
3 053
3 939
96
2 002
4 383
1 648
1 209

149 812
57 131
21 420
32 398
46 995
32 396
3 261
22 715
12 220

7 403
344
3 910
5 377
140
2 709
6 647
2 856
1 785
15
2 787
65
119 923
12 916
3 494
4 468
8 379
1 015
30
2 327
510

1 976
43
75 185
9 304
2 807
2 543
7 741
984
40
1 360
610

612 298

187 100

123 918

3 562 454

1 180 918

468 543

5 462

16 440
67 735
19 349
37 313
26 437
12 167
24 194

89
37
83
6

Verksamhetstal
Befolkning i Stockholm län (1000-tal invånare)
Befolkning

2010
2 050

2009
2 017

2008
1 981

2007
1 949

2006
1 918

							
Antal personbilar i Stockholms län (1000-tal)
Personbilar

2010
800

2009
793

2008
791

2007
783

2006
759

2010
1 137
258
136
1 025
2 556

2009
1 123
252
126
997
2 498

2008
1 117
250
126
989
2 482

2007
1 094
242
123
975
2 434

2006
1 072
233
116
971
2 392

2010
310
70
38
284
702

2009
307
69
34
277
687

2008
307
68
35
270
680

2007
303
66
34
269
672

2006
297
64
32
267
660

2010
436

2009
427

2008
422

2007
417

2006
410

Påstigande en vanlig vintervardag (1000-tal)
Trafikslag
Tunnelbana
Pendeltåg
Lokalbanor
Buss
Summa
Påstigande (miljoner)
Trafikslag
Tunnelbana
Pendeltåg
Lokalbanor
Buss
Summa
Helresor (miljoner)
Totalt

							
Personkilometer (miljoner)
Trafikslag
Tunnelbana
Pendeltåg
Lokalbanor
Buss
Summa

2010
1 731
1 226
252
1 757
4 966

2009
1 715
1 218
226
1 713
4 872

2008
1 715
1 211
241
1 673
4 840

2007
1 690
1 177
240
1 654
4 761

2006
1 657
1 147
225
1 639
4 668

							
Sittplatskilometer (miljoner)
Trafikslag
Tunnelbana
Pendeltåg
Lokalbanor
Buss
Summa

2010
4 131
5 010
1 082
5 569
15 802

2009
4 475
4 867
944
5 849
16 135

2008
4 289
4 855
921
5 609
15 674

2007
4 390
4 504
938
5 336
15 168

2006
4 502
4 620
941
5 723
15 786
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Kollektivresandeandel (%)
Infartssnitt
tullsnitt 6–21
tullsnitt maxtimme

2010
67
80

2009
66
79

2008
66
78

2007
66
78

2006
64
77

2010
4 379
47
53
187
18
129 105
7 894
10 724

2009
4 010
88
–
183
15
136 927
10 154
8 764

2008
4 056
77
–
181
4
143 086
10 812
7 148

2007
3 969
36
–
191
3
111 000
11 259
3 676

2006
3 792
–
–
213
1
51 822
4 506
–

2010
242
271
136
71
194
2 050
2 954

2009
242
271
144
71
184
2 016
2 928

2008
244
271
166
58
188
1 929
2 869

2007
264
271
188
38
188
1 897
2 866

2006
264
271
236
11
188
1 924
2 921

Antal sålda biljetter (1000-tal)
30-dagarsbiljett
Studentbiljett (terminsbiljett tom VT 2010)
90-dagarsbiljett
Säsongsbiljett
Års- och företagsbiljett
Förköps- och rabattremsor – antal kuponger
Kontant- och förköpskuponger
Zonbiljetter (SMS,SL Access, automater)
Antal fordon i SL-trafiken
Tunnelbanevagnar, äldre
Nya tunnelbanevagnar C20
Pendeltågsvagnar, äldre
Nya pendeltågsvagnar X60
Lokaltågs-/spårvagnar
Bussar
Totalt

							
Antal resenärer vintervardag (1000-tal)
Totalt

2010
722

2009
705

2008
701

2007
687

2006
675

							
Punktlighet (% avgångar i rätt tid)
Tunnelbana
Gröna linjen
Röda linjen
Blå linjen
Pendeltåg
Roslagsbanan
Lidingöbanan
Tvärbanan
Nockebybanan
Saltsjöbanan
Spårväg City
Busstrafik
norra regionen
centrala regionen
– varav innerstaden
södra regionen

2010
93,5
91,8
94,0
96,9
84,8
90,6
94,3
95,9
99,0
82,9
96,9
88,0
93,9
83,4
76,7
93,2

2009
94,8
92,6
95,3
98,0
90,4
95,4
95,2
96,5
98,3
91,7

2008
94,1
92,2
94,7
97,5
87,7
96,0
95,6
95,8
98,4
93,6

2007
92,7
91,6
93,0
95,4
84,5
92,9
95,2
95,2
98,6
94,1

2006
91,0
87,8
92,9
95,9
81,1
93,5
95
97,7
99,1
94,1

91,1
96,3
88,3
82,0
95,4

91,0
95,5
88,4
82,8
95,3

91,2
95,3
88,5
83,7
95,7

91,5
95,9
88,6
84,3
95,5
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Inställda avgångar (% av beställda)
Tunnelbana
Gröna linjen
Röda linjen
Blå linjen
Pendeltåg
Roslagsbanan
Lidingöbanan
Tvärbanan
Nockebybanan
Saltsjöbanan
Spårväg City
Busstrafik
norra regionen
centrala regionen
– varav innerstaden
södra regionen

2010 *
2,5
2,7
3,2
1,4
3,4
1,2
0,8
1,0
0,2
1,1
2,1
0,4
0,3
0,5
0,5
0,4

2009
0,7
0,6
0,9
0,6
1,5
0,4
0,6
0,9
1,1
0,5
–
0,3
0,2
0,4
0,5
0,3

2008
0,6
0,4
0,9
0,6
1,7
0,3
0,6
0,9
0,7
0,6
–
1,7
1,2
2,4
2,9
1,2

2007
1,0
0,4
1,3
1,3
2,3
1,4
1,1
1,4
0,5
0,3
–
0,3
0,2
0,5
0,8
0,2

2006
2,0
1,3
3,3
1,3
2,7
0,7
1,1
1
0,2
0,6
–
0,4
0,3
0,6
0,7
0,4

2008
333
133
149
51

2007
357
152
140
65

2006
515
226
199
90

* Utfallen påverkades under 2010 av problem med snö, kyla och halka, framför allt under februari.

Stopp i tunnelbanetrafiken (mer än 10 minuter)
Tunnelbanan totalt
Gröna linjen
Röda linjen
Blå linjen

2010
176
74
70
32

2009
244
85
112
47

							
Andel nöjda resenärer och länsinvånare (%)
Andel nöjda resenärer (SL ombord)
Andel missnöjda resenärer (SL ombord)
Andel nöjda resenärer (Svensk Kollektivtrafik)
Andel missnöjda resenärer (Svensk Kollektivtrafik)
Andel nöjda länsinvånare (Svensk Kollektivtrafik)
Andel missnöjda länsinvånare (Svensk Kollektivtrafik)

2010
74
10
64
5
60
9

2009
76
9
68
4
66
7

2008
72
11
62
6
60
8

2007
68
14
60
9
55
11

2006
64
15
58
9
55
11

2009
5 217
11 162
5 945

2008
5 099
10 784
5 685

2007
4 476
9 822
5 346

2006
4 049
8 637
4 580

Biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag i löpande priser (Mkr)
Biljettintäkter
Nettokostnader inkl resultat
Verksamhetsbidrag, SLL

2010
5 370
11 469
6 099

							
Biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag i prisnivå med 2010 (Mkr)

Biljettintäkter
Nettokostnader inkl resultat
Verksamhetsbidrag, SLL

2010

2009

2008

2007

2006

5 370
11 469
6 099

5 347
11 441
6 094

5 226
11 054
5 827

4 588
10 068
5 480

4 150
9 194
5 044
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Biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag per helresa i prisnivå 2010 (kronor)
Biljettintäkter per helresa
Nettokostnader inkl resultat per helresa
Verksamhetsbidrag, SLL per helresa

2010
12,43
26,3
13,87

2009
12,52
26,8
14,27

2008
12,39
26,2
13,81

2007
11,00
24,1
13,14

2006
10,12
22,4
12,30

2010

2009

2008

2007

2006

1,46
1,46
1,44
1,44
1,30
Skattefinansieringsgrad (%)
51,2
48,6
51,4
53,1
52
Bruttoinvesteringar
4 662
3 862
3 533
3 110
3 445
							
Biljettintäkter, fördelat på biljetter i löpande priser (Mkr)
Verksamhetsbidrag/ skattekrona

Periodbiljetter
Förköps- och rabattkuponger
Zonbiljetter och kuponger
Övriga biljetter

2010
3 758
1 192
394
26

2009
3 565
1 261
374
17

2008
3 466
1 291
337
5

2007
2 949
1 129
354
44

2006
2 697
740
578
34

							
Pris 30-dagarskort inklusive moms (kr)
Löpande priser
I 2010 års prisnivå

2010
690
690

2009
690
707

2008
690
707

2007
620
636

2006
600
615

							

VERKSAMHETSTAL särskild kollektivtrafik – 2010 (%)

Andel nöjda resenärer
Tidpassning vid resa (inom 10 minuter)
Taxi
Specialfordon

2010
*
93
91

2009
91
94
92

2008
88
93
92

2007
89
93
93

2006
90
93
91

2010
3 037
694
3 789

2009
2 894
660
3 612

2008
2 775
662
3 437

2007
2 765
689
3 454

2006
2 869
674
3 543

* Uppgift saknas

Antal resor (1 000-tal)

Färdtjänstresor
Sjukresor
Totalt
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Definitioner
Global Compact
Ett strategiskt FN-initiativ som syftar till
att få näringslivet att verka för tio universellt erkända principer inom områdena
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö
och korruptionsbekämpning.

Skattefinansieringsgrad
Den andel av kostnaderna för SL:s verksamhet som täcks av bidrag från SLL.

Graddag

Sociala medier
Sociala medier betecknar aktiviteter som
kombinerar teknologi, social interaktion
och användargenererat innehåll. Det kan
ta sig uttryck i internetforum, bloggar,
Facebook och bildcommunityn Flickr.

Antalet graddagar under ett år är summan av dygnsmedeltemperaturernas
avvikelser från en referenstemperatur.
Graddagar används bland annat till att
fortlöpande skapa en rättvis bedömning
av hur effektivt en fastighet värms upp av
sitt värmesystem, då energiåtgången för
att värma upp ett hus starkt korrelerar
till utomhustemperaturen.
Helresa
Varje resenärs resa, från start till mål inklusive byten.
Medelantal anställda
Det totala antalet arbetade arbetstimmar
för samtliga anställda dividerat med normalarbetstid per anställd.

SLL
Stockholms läns landsting

Tillgänglighet
Tillgänglighet är ett begrepp som används
för att beskriva hur pass väl en verksamhet,
plats eller lokal fungerar för människor med
funktionsnedsättning. Detta innefattar
lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången
till information och ett bra bemötande.
Tullsnitt
Infarterna till innerstaden, oftast tullarna.

Pratorer
En röstfunktion där resenärer med nedsatt
syn trycker på en knapp och får information
uppläst.
Punktlighet
Andel godkända avgångar (högst tre minuter efter och högst en minut före tidtabell)
av beställda avgångar.
Påstigande
Antal gånger resenärerna stiger ombord på
något av SL:s fordon.
RME
Rapsmetylester är en biodiesel som produceras av rapsolja och metanol. RME är en
biokomponent som kan blandas in i vanlig
diesel i stor skala.
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