Början på vår resa
Hållbarhetsredovisning 2010

Snabbfakta om …
… MTRS och TBT
 Vi på MTR Stockholm, MTRS, och Tunnelbanan Teknik Stockholm, TBT,

har ett gemensamt och viktigt mål. Det är att leverera en god tunnelbanetrafik som är säker, punktlig och ren till Stockholms resenärer årets
alla dagar. Sedan den 2 november 2009 och åtta år framåt gör vi det på
uppdrag av Storstockholms Lokaltrafik, SL. Våra runt 3 000 medarbetare
ser tillsammans med 100 stationer och 500 tåg till att 1,2 miljoner resande
kommer dit de ska varje dag.

… hållbar utveckling
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 Hållbar utveckling beskrivs i Brundtlandrapporten från FN:s världs-

konferens 1987: ”En hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”
Det förutsätter långsiktighet och helhetssyn samt ett globalt perspektiv.
Man brukar också säga att hållbar utveckling består av tre delar: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet som är
ömsesidigt beroende av varandra. Det är så vi har valt att se på det.

… GRI
 Organisationen Global Reporting Initiative, GRI, har tagit fram riktlinjer

för hur företag och andra slags organisationer kan redovisa sitt arbete
med hållbar utveckling – sitt hållbarhetsarbete. Allt fler företag i Sverige
och världen, både stora och små, börjar nu följa dessa frivilliga riktlinjer.
Det har även vi på MTR Stockholm och Tunnelbanan Teknik Stockholm
bestämt oss för att göra i och med den här redovisningen. En fullständig
förteckning över vad som ska redovisas för att uppfylla den högsta nivån
A finns på www.globalreporting.org.

… redovisningen
 Det här är MTR Stockholm AB:s och Tunnelbanan Teknik Stockholm

AB:s första och gemensamma hållbarhetsredovisning som följer de internationella riktlinjerna för hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting
Initiative (GRI). Den beskriver vårt arbete med hållbar utveckling. Redovisningen utgör samtidigt en företagspresentation för oss, som berättar om
vårt första intensiva och händelserika tid – från starten den 2 november
2009 till och med 2010.
Redovisningen tar sin utgångspunkt i sådana frågor som vi har
bedömt är väsentliga för båda företagens långsiktiga verksamhet och för
våra viktigaste intressenter. Någon specifik intressentdialog kopplad till
den här redovisningens innehåll och urval har inte gjorts. Däremot lyfter
vi upp centrala frågor som har kommit fram i andra intressentdialoger.
Innehållet bygger på internt material, externa mätningar, pressklipp och
intervjuer med totalt tio nyckelpersoner inom företagen och bland intressenterna.
Denna redovisning uppfyller C-nivån enligt GRI:s riktlinjer, där vi själva
intygar att det som står i den stämmer. Vår nästa hållbarhetsredovisning,
som avser år 2011, kommer vi låta en extern part granska.

Hållbar utveckling
för MTRS & TBT
Miljömässig hållbarhet
För vårt uppdrag: Att öka andelen
resande med tunnelbanan.
För vår egen verksamhet: Att aktivt
arbeta med miljöförbättringar genom
att ställa relevanta miljö- och kvalitetskrav på underleverantörer, engagera
medarbetarna samt minska vår energianvändning, antalet farliga kemikalier
och mängden osorterat avfall.
Social hållbarhet
För vårt uppdrag: Att leverera utmärkt
service genom en säker, pålitlig resa i
en trygg och ren miljö för att uppfylla
resenärernas behov och förväntningar.
Att som företag förstå vår roll för Stockholmsregionens samhällsutveckling.
För vår egen versamhet: Att skapa en
öppen företagskultur som uppmuntrar
till egna initiativ, trivsel och delaktighet
i verksamhetens ständiga utveckling.
Ekonomisk hållbarhet
För vårt uppdrag och vår egen verksamhet: Att vara en sund och framgångsrik verksamhet med god ekonomi
och ett långsiktigt perspektiv.
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Nu börjar vi resan mot världsklass
Det har varit ett händelserikt och intensivt första år för MTR
Stockholm, MTRS, och Tunnelbanan Teknik Stockholm, TBT,
sedan övertagandet av Stockholms tunnelbana i slutet av
2009. Ett kvalitetslyft av hela tunnelbanan har varit i fokus.
Nu gäller det att få med hela organisationen på tåget mot
slutmålet: En tunnelbana i världsklass.



Här får du träffa tre viktiga kuggar i
hjulet för denna resa: Peter Viinapuu, Tor Henriksen och Rolf Torwald. Peter
är nytillsatt vd för MTRS, Tor är vd för TBT
sedan starten och Rolf är direktören som
ansvarat för förarbetet, upphandlingen och
mobiliseringen av Hongkongbaserade MTR i
Stockholm.
Strategiskt upplägg från start

Upphandlingen av Stockholms tunnelbana
fanns med väldigt tidigt i MTR:s internationella plan, redan 2003–2004, av ett tungt
skäl.
– Vi visste att tunnelbanan skulle upphandlas, men inte riktigt när. Affären var en
av de absolut största inom kollektivtrafik
i Europa, då uppdraget sträckte sig under
hela 14 år om man tar med möjligheten till
förlängning, säger Rolf Torwald.
Det var ett klart strategiskt upplägg från
MTR:s sida. Tre år före anbudstiden började
en relation med SL att byggas upp för att skapa förtroende, trovärdighet och förväntan.
– Vi kom ju långt bort ifrån och ville visa
att det vi lyckats så bra med i Hongkong
också skulle vara möjligt i Stockholm, säger
Rolf Torwald, som i omgångar varit med
personer från SL i Hongkong under tiden
före anbudet, samtidigt som MTR-folk varit
i Stockholm för att mäta, undersöka och
analysera tunnelbanesystemet för att ta reda
på vad som skulle erbjudas.

Var förberedda
Tiden efter att kontraktet var undertecknat
gällde det att få allt på plats och göra det
som hade utlovats. Men upphandlingen blev
överklagad av dåvarande operatören Veolia
Transport.
– Vi var grymt förberedda, men överklagandet påverkade oss negativt när tiden
för förberedelserna blev väsentligt kortare.
Ingen kunde ju garantera att affären skulle
gå igenom. Därför blev det rätt komprimerat
mot slutet då vi äntligen fick grönt ljus, säger
Rolf Torwald.
TBT:s vd Tor Henriksen, var också med redan vid anbudsskrivandet till SL, och beskriver den första tiden och året som utmanande
och intressant:
– Underhåll av tåg är en väldigt komplex
verksamhet. I anbudet till SL har vi lovat
större förändringar för att skapa ett bättre
och effektivare underhåll, både vad gäller
metoder och vad som ska uppnås. TBT har
därför genomfört stora ändringar under det
gångna året.
Förebild i samhället
Moderbolaget MTR har höga ambitioner och
vill skapa världens bästa tunnelbana, även
i Stockholm. Hongkongs tunnelbana, som
drivs av MTR, har sedan många år jämfört sig
med de allra främsta.
– Vi tillhör en av världens tre bästa tunnelbanor, där vår nivå på kundservice är extremt
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hög. I Hongkong upplevs resan inte som en
störning, utan som en aktiv del i vardagen,
säger Rolf Torwald.
För att nå dit också med Stockholms
tunnelbana lyfter Peter Viinapuu upp tre
områden som helt centrala: säkerhet, punktlighet och kundnöjdhet. Som resenär ska du
uppleva en trevlig service i en trygg miljö.
– Vi måste även vara en förebild i samhället när det gäller ekonomi, kunder, medarbetare och miljö. När grundförutsättningarna
är på plats ska vi lägga fokus på kundbemötande, information och hantering av trafikstörningar. Allt måste fungera eftersom vår
verksamhet påverkar stockholmarna varje
dag, varje minut.
Hållbarhet naturlig del
I både anbud och avtal ställs höga krav på
MTRS och TBT inom hållbarhetsområdet. För
att lyckas nå dessa är det helt avgörande,
enligt Peter Viinapuu, att hållbarhetsarbetet
utgör en integrerad del av verksamheten och
inte bedrivs vid sidan av.
– Det gäller att jobba processorienterat
och tvärfunktionellt. För att vi lättare ska
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Viktigt få med medarbetarna
Inför övertagandet av driften av Stockholms
tunnelbana skapade MTRS och TBT höga
förväntningar hos de medarbetare som gick
över från den tidigare operatören Veolia
och underhållsentreprenören Tågia. Den
allmänna uppfattningen var: ”Bara MTRS tar
över, då blir allt bra.” Peter Viinapuu fanns
inte med på den tiden, men konstaterar:
– Vi har inte lyckats uppfylla medarbetarnas förväntningar, det är vår största
miss även generellt sett. Målbilden som då
gavs över vad vi stod för och ville skapa är
fortfarande giltig. Men man var otydlig med
hur lång tid det skulle ta att nå dit och den
interna kommunikationen var inte tillräckligt
effektiv. En sådan här jätteförändring kräver
många små steg i rätt riktning. Nu arbetar vi
med att få ordning på detta.
Han poängterar att var och en av medarbetarna behöver förutsättningar för att förstå
hur de själva kan bidra till att nå målen. För
det är inte förrän när alla blir delaktiga och allas erfarenheter används som engagemanget kommer. Det är just det som är nyckeln i
MTR:s arbetssätt.
– Nu blev det istället ett stort fokus på att
verksamheten bara skulle fortsätta fungera
som vanligt den 2 november 2009 i samband
med övertagandet, så att stockholmarna inte
skulle uppleva att trafiken gick sämre eller
stod stilla, säger Peter Viinapuu.
Vitalt ”face-lift” som märks
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kunna nå eller överträffa våra mål behöver
vi också löpande fundera över om något kan
göras annorlunda.
MTRS har inte behövt börja från nolläge.
Moderbolaget MTR har lång erfarenhet av
hållbarhetsfrågor som MTRS kan ta del av.
Vissa saker går att kopiera rakt av, medan
annat behöver anpassas till Stockholms miljö
och infrastruktur. Men en sak skiljer sig åt
rejält.
– Vår väg framåt blir inte lika rak som den
i Hongkong. Där har MTR ett totalansvar för
hela tunnelbanetrafiken. Här i Stockholm har
vi bara ett delansvar. Därför är en tät dialog
med vår uppdragsgivare SL en förutsättning
för att vi tillsammans ska kunna utveckla
Stockholms tunnelbana till världsklass, säger
Peter Viinapuu.

Hur har då resenärerna märkt av att MTRS
och TBT har tagit över driften av Stockholms
tunnelbana? Rolf Torwald, med sina erfarenheter från Hongkong, svarar:
– Närvarande och mer synlig personal
satsade vi mest på inledningsvis. Vår levnadsregel är ju kundservice och den levereras ju
bara i mötet mellan vår personal och resenär.
Ett annat område som stått i centrum
under det första året har varit en ordentlig
städning – även kallad face-lift – av både
tåg och stationsmiljöer. En mängd åtgärder
har genomförts som resenärerna i tunnelbanan indirekt känner av. Det är exempelvis
sanering av hissar och nya hela skyltar. En
tredje sak är en förbättrad punktlighet, med
undantag för den sista månaden i 2010.
– Resenärerna upplever en generell ansiktslyftning, men vi är ännu inte framme där
vi vill vara, säger Peter Viinapuu.
Fyra faser med målbild i sikte
Tor Henriksen har varit vd för TBT, bolaget
som sköter underhållet åt MTRS, sedan övertagandet. Under hans tid har hela organisa-

FÖRSTA ÅRET

tionen och arbetssättet förändrats radikalt.
Till skillnad mot tidigare då Tågia skötte
underhållet, har TBT nu ett totalåtagande för
underhållet gentemot SL via MTRS.
– I dag kan vi fokusera på att åtgärda
fel på tågen, effektivisera och jobba med
ständiga förbättringar, istället för att lägga
mycket tid på administration och kostnadsdiskussioner med SL. Men det kommer att ta
ytterligare två till tre år för att få allt på plats,
säger Tor Henriksen.
För att lyckas infria medarbetarnas höga
förväntningar på förändring har Peter Viinapuu delat in förbättringsresan i fyra faser:
etablera, stabilisera, utveckla och världsklass.
Den första fasen är avklarad. När verksamhetsplanen tas fram är det helt avgörande att
också jobba med den långsiktiga målbilden
– där MTRS ska vara om tre till fem år. Den
bilden behöver målas upp extremt tydlig för
samtliga medarbetare. Förutsättningar måste
skapas så att alla kan bidra med hur målen
ska nås.
– Vi är nu inne i stabiliseringsfasen, det
vill säga vi arbetar igenom processerna på så
sätt som vi vill att de ska fungera. Struktur,
ordning samt lugn och ro måste därför råda.
När de väl sitter som de ska kan det stora
hjulet med löpande utvecklingsarbete ta
fart. Det är inte förrän då som vår resa mot
världsklass börjar.
Under arbetets gång gäller det också,
enligt Peter Viinapuu, att hinna med att
reflektera: Vad har vi lyckats med? Organisationer har annars ofta en tendens att bara
jäkta på och tar sig inte tid att vara stolt över
allt bra som gjorts. Det vill han bygga in som
en del av företagskulturen.

Hållbarhet och effektivitet
Det konkreta hållbarhetsarbetet inom MTRS
och TBT är inne i en fas med att definiera
mål. Några prioriteringar har därför ännu
inte gjorts inom området, men under första
kvartalet 2011 kommer det bli tydligare.
Arbetssättet rent generellt håller på att sätta
sig, där hållbar utveckling är en integrerad
del med exempelvis miljöledning enligt ISO
14001 och kvalitetsledning enligt ISO 9001.
– Just sådana här externa värderingar är
viktiga för oss, för att vi ska kunna utvärdera
oss själva och sätta oss i relation till andra
företag. På sikt, när vi blivit världens bästa
tunnelbana, vill vi att företag ska komma hit
och jämföra sig med oss. Men vi har en bit
kvar tills vi är där, säger Peter Viinapuu.
Kortsiktigt handlar arbetet om att sätta
processerna på plats. En del måste också
ändras, exempelvis planeringsprocessen.
– Vi behöver i ett mycket tidigare skede
bli överens med SL om hur vi ska lägga
tidtabellen, så att den fungerar hela vägen.
Bättre stabilitet, robusthet och precision i
tunnelbanan leder till att vi kan schemalägga
medarbetare på ett smartare sätt och minska
energianvändningen genom att undvika
onödiga transporter av tomma vagnar. Vi
får samtidigt nöjdare kunder. Hållbarhet
och effektivitet går hand i hand, säger Peter
Viinapuu.
Framtidsbransch under avreglering
Vilka är då de viktigaste trenderna som
påverkar MTRS och TBT och hur påverkar de
prioriteringarna inom hållbar utveckling?
– Politiskt är det helt uppenbart att man
vill få fler människor att åka kollektivt. Det



Första året med
MTRS och TBT
2009-11-02
 Från trafikstarten på morgonen
måndagen den 2 november tar MTRS och
TBT över det operativa ansvaret för tunnelbanan från Veolia Transport och Tågia.
Trafiken fungerar mycket bra redan från
första början. Premiär för plattforms- och
kundservicevärdar samt ersättningsbussar
som står i beredskap vid knutpunkter.
2009-11-09
 Storstädningen på stationerna sätter
igång. Första station ut är Slussen.
2009-12-10
 En värmeanläggningsfirma borrar sig
igenom tunneltaket mellan Mariatorget
och Slussen, och krossar ett passerande
tågs frontsidoruta. Lyckligtvis uppstår inga
fysiska personskador.
2009-12-18
 Den första av totalt fem gemensamma
julfester för både MTRS och TBT går av
stapeln i Spårvagnshallarna.
2010-02-21
 Extrem väderlek under flera dagar
medför att trafiken på tunnelbanans
utomhussträckor ställs in. Successivt
startas trafiken upp sträcka för sträcka
och på kvällen den 24 februari trafikeras
åter hela tunnelbanenätet.
2010-02-25
 Start för utrullning av sluten kontanthantering i spärrarna vid Västra skogen,
Stadshagen och Fridhemsplan.
2010-04-06
 Nya arbetsscheman införs inom TBT
med start i Nyboda.
2010-05-19
 Första sprängstoppet på grund av
arbetet med Citybanan på Blå linjen vid
T-Centralen genomförs.
2010-05-28
 Felrapporteringscentralen (FRC) tas över
i egen regi.

MÅLBILD 2015

2010-06-01
 Omorganisation inom Station genomförs.
2010-06-08
 SL redovisar vårresultatet för kundundersökningen ”Upplevd kvalitet” och tunnelbanan har den högsta kundnöjdheten
sedan mätningarna startade, 79 procent.
2010-06-19
 Prinsessbröllopet innebär gratisåkning,
många resenärer, utökad trafik och
förstärkt bemanning i tunnelbanan, som
fungerar utmärkt.

Etablera
2009/10

Stabilisera
2010/11

Utveckla
2011/14

Världsklass
2015 
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av stationerna
Rejäl upprustning
tillgängliga transportsystemet har en enorm
kapacitet. Men ju fler som åker, desto bättre
måste vi vara för att klarar av tillväxten, säger
Rolf Torwald.
– All spårbunden trafik, inte minst tunnelbanan, kommer de följande decennierna
att ta allt större marknadsandelar. Det är en
framtidsbransch som är under avreglering
med alla möjligheter som en sådan för med
sig. Jag tror också att allmänheten vill ha en
kollektivtrafik som underlättar deras vardag.
Det stämmer också väl överens med vår
vision, säger Peter Viinapuu.
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Flera framsteg under året
Till de största framstegen inom MTRS och TBT
under 2009–2010 kommer själva övertagandet den 2 november 2009 på första plats,
åtminstone enligt MTRS vd Peter Viinapuu:
– Normalt skulle det ha kunnat bli ett
hack i kurvan, men det gick fantastiskt bra
tack vare alla medarbetares insatser. På plats
två kommer uppstädningen och uppröjningen av kundmiljöerna.
När TBT:s vd Tor Henriksen ska välja
viktiga framsteg lyfter han särskilt fram den
kraftigt förbättrade städkvaliteten inom
underhållet. Sista kvartalet 2010 gav viten,
men i övrigt har städningen fått nästan full
bonus av SL.
Andra saker inom TBT som gått extra bra
är det tekniska underhållet på tågen och
att det är färre fel. Dessutom har långtidsavställda vagnar återställts i trafikdugligt skick.
Tekniska förbättringsprojekt och ansiktslyftningen har genomförts. Och sist men inte
minst viktigt det ekonomiska resultatet är bra
för underhållsbolaget 2010.
– Tack vare det goda resultatet för TBT har
vi haft möjlighet att förbättra arbetsmiljön
lite extra. I Hammarby har vi reparerat golv
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och fräschat upp matrum. I Vällingby har
köket fixats till. Och gymmen har fått nya
maskiner, säger Tor Henriksen.
Nöjdare resenärer
Hur ser då resultatet ut mot uppsatta mål?
– Leveransen till kund har vi lyckats bra
med. Exempel på det är hur resenärerna
upplever tågen och stationsmiljön utifrån
ett städ- och renhetsperspektiv, säger Peter
Viinapuu.
Däremot har de ekonomiska målen för
2010 inte uppnåtts av MTRS. Organisationen
är heller inte riktigt på plats och omsättningen på ledningspersonal har varit hög.
Att de ekonomiska målen inte nåtts beror på
en kombination av olika saker enligt Peter
Viinapuu:
– Kommer organisationen in i en sådan
här negativ spiral, då adderar det ofta på
ytterligare saker. Men nu håller vi på att
sätta organisationen, hitta en struktur och
formerna för hur vi vill jobba.
Organisation och process i fokus
De största utmaningarna och målen som
ligger framför MTRS den närmaste tiden är
att få ordning på planeringsprocessen, få
organisationen bemannad med permanenta
medarbetare och införa processerna.
– På längre sikt gäller det att införa och
jobba med strategiska utvecklingsprojekt,
tillsammans med SL, som tar utgångspunkt
i kundens och resenärernas behov nu och i
framtiden, säger Peter Viinapuu.
För Tor Henriksen på TBT handlar det på
kort sikt om att får ordning på planering, styrning, transporter och materialbrister. En av
de allra största utmaningarna blir att få med
sig medarbetarna – att förbättra dialogen,
informationen och samarbetet med dem.
– Alla parter på ett företag måste jobba

för dess framgång. Därför behöver vi avsluta
våra svåra diskussioner, lägga dem bakom
oss och blicka framåt. När vi snart tar över
Reneriets personal, som i dag arbetar med
nattstädning, måste de tas emot väl. Städningen är ju en av de verksamheter som har
förändrats allra mest sedan övertagandet,
och som vi lyckats riktigt bra med. Därför är
det extra viktigt att behålla samma arbetssätt
även efter att de börjar jobba direkt för oss,
säger Tor Henriksen.
Ömsesidig förståelse är A och O
Förutsättningen för att lyckas är ju att de
två bolagen MTRS och TBT ska jobba som
ett enda, även om de formellt är två olika.
Hur ska det gå till Peter Viinapuu, ytterst
ansvarig?
– Det handlar om att arbeta tillsammans
och hitta gemensamma beröringspunkter.
Redan tidigt i planeringsprocessen behöver
vi bli bättre på att förstå varandras förutsättningar. Med ömsesidig förståelse och
kunskap för hur vi kan jobba med det förebyggande underhållet, kommer störningarna
i trafiken att minska. Det ska vara en naturlig
del av vardagen, istället för något som bara
händer vid en måndagsavstämning.

FÖRSTA ÅRET



2010-07-01
 Start för ”face-lift”. Skadat glas och
skyltar byts ut, klotterskuggor tas bort och
hissar rustas upp på stationerna.
2010-07-13
 Vd Torborg Chetkovich arbetar sin sista
dag på MTRS och ersätts av tillförordnad
vd David Franks.
2010-07-26
 MTRS deltar i Pride-festivalen som inleds
denna dag.
2010-07-31
 Den hittills högsta punktligheten för en
månad uppmäts under juli: 96,6 procent.
2010-08-18
 Start för utrullning av
handdatorerna (PDA).
2010-08-23
 Tre tåg står ”stand-by” vid varje
linje när vintertidtabellen börjar gälla.
2010-08-27
 Premiär för uniformsbutiken vid TCentralen.
2010-09-01
 Tomm Bråten tillträder som ny underhållschef på TBT.
2010-09-20
 Peter Viinapuu tillträder som ny vd för
MTRS.

Peter
Viinapuu
Titel: Vd för
MTRS.
Ålder: 45 år.
Familj: Fru och en dotter.
Utbildning: Ekonom från IHM
Business School i Stockholm.
Bakgrund: Hela karriären inom
SAS och Linjeflyg i ledande
befattningar.
Intressen: Natur, jakt och
snickra på huset.
Så tar jag mig till jobbet: Med
pendeltåg och tunnelbana,
ibland bil om jag missar tåget.
Så är jag som ledare: Öppen,
tydlig i måldiskussioner samt
rak.
Favoritstation: Skärmarbrink/
Blåsut, där jag går av till jobbet.

Rolf Torwald
Titel: Etableringsdirektör
på MTR Corporation Ltd
i Hongkong.
Ålder: 61 år.
Familj: Fru och tre utflugna
barn med familjer.
Utbildning: Elektrotekniker

från Chalmers tekniska
högskola i Göteborg, examen
från International Institute for
Management Development i
Lausanne (Schweiz) och MILutbildningen i Lund.
Bakgrund: Jobbat med
internationellt ledarskap i olika
branscher i Tyskland, Storbritannien, Sydafrika, Asien och
Sverige. I tågbranschen sedan
1991 och där jobbat för bland
andra SJ och Bombardier.
Konsult till
MTR sedan
2003 med
ansvar för
etableringen
av MTR i
Stockholm.
Intressen: Flyga flygplan och
musik – spelar gitarr, piano och
trumpet, är med i orkester och
sjunger i kör.
Därför är MTR ett så spännande företag: Ett av extremt
få företag som verkligen gör
det de säger.
Favoritstation: Hongkong
Central, otroligt fräsch station
med alla elementen i sig.

Tor Henriksen
Titel: Vd för TBT och fordons
direktör på MTRS.
Ålder: 63 år.
Familj: Fru, tre barn och fyra
barnbarn.
Bor: I norska Tønsberg, lite
söder
om Oslo.
Veckopendlar till
jobbet på
TBT i Stockholm.
Utbildning: Civilingenjör inom
maskin från Norges dåvarande
tekniska högskola i Trondheim.
Bakgrund: Har ofta arbetat
utomlands i olika företag
framför allt inom teknik,
produktionsledning, kvalitet
och marknadsföring. Blev
anställd 2003 i Mantena, som
är delägare till TBT.
Intressen: ”Gå på tur”, fiske,
jakt och friluftsliv.
Favoritstation: Ingen särskild.

2010-09-30
 Ett strömförsörjningsfel leder till stopp
under cirka sju timmar på förmiddagen
mellan Västra skogen och Kungsträdgården samt mellan Alvik och Odenplan.
2010-10-01
 Nästa steg i omorganisationen inom
Trafik genomförs.
2010-10-07
 Det står klart att MTRS inte fullt ut följt
avtalet med SL vad gäller bemanningen på
trafikledningscentralerna. Felet korrigeras
samma dag.
2010-10-20
 Den nystartade blodgruppen inom
MTRS och TBT börjar ge blod på Söder
tappen.
2010-10-22
 Oktobermätningen av SL:s kundundersökning ”Upplevd kvalitet” visar det bästa
resultatet för städning på stationerna
hittills, 70 procent nöjda.
2010-10-25
 De första av totalt 19 nya förare är klara
med sina utbildningar. Därmed förbättras
arbetssituationen för förarna, så de slipper
jobba så mycket övertid. Även utbildningar
för yttre och inre trafikledare genomförs.

MTRS & TBT Hållbarhetsredovisning 2010
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SOCIALT ANSVAR – VÅR ROLL I SAMHÄLLET

Visste du att …
… varje dag gör vi på
MTRS och TBT följande:
 städar 430 vagnar
 våtmoppar 120 C20-vagnar
 tvättar utvändigt 40 tåg
 levererar 105 trafikklara tåg
 plockar ihop 55 sopsäckar
med tidningar

10
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Tillsammans skapar vi resan
Det här är MTRS och TBT
MTR Stockholm AB

Partners och leverantörer



SL är inte bara MTRS enda kund, utan också
en mycket betydelsefull samarbetspartner,
eftersom:
• SL fortfarande äger och underhåller alla
anläggningar som är kopplade till tunnelbanan: stationer, depåer, signalsystem, spår,
lok och vagnar. Vi hyr alltså utrustningen och
lokalerna. När SL ska handla upp ny teknik
görs det därför i nära samverkan med oss.
• SL sköter också de direkta kundkontakterna
med resenärerna via den egna webbplatsen,
sl.se, och SL:s kundtjänst.
• SL genomför regelbundna kundundersökningar. Vi får återkoppling och tar del av
resultaten för att bli ännu bättre.
I de fall då MTRS måste ta in ersättningstrafik anlitar vi bussbolaget Westin Buss AB.
Strukton Rail AB röjer snö åt oss. Reneriet AB
tar bort klotter och sanerar vagnar. Och utvalda serviceföretag reparerar på stationerna
på uppdrag av oss.
MTR Corporation Ltd är en viktig partner i
vårt prioriterade arbete med kvalitetsutveckling och benchmarking – jämförelser med
andra företag.

MTR Stockholm AB, MTRS, bildades
den 22 juli 2008 inför AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) internationellt sett
stora upphandling av ny operatör för minst
åtta år framåt till tunnelbanan i Stockholm.
Vårt moderbolag, det Hongkongbaserade
MTR Corporation Ltd med lång erfarenhet
av och spetskompetens inom tunnelbanedrift från bland annat Hongkong, lämnade
efter grundliga studier av den dåvarande
operatörens tunnelbanedrift in ett anbud. En
upphandling som vi så småningom vann.
Den 2 november 2009 tog MTRS över
helhetsansvaret för planering, drift och
underhåll av Stockholms tunnelbana på
uppdrag av SL. För att sköta underhåll och reparationer av tunnelbanevagnarna skapades
Tunnelbanan Teknik Stockholm AB, där MTRS
köper tjänster ifrån.
Tunnelbanan Teknik Stockholm AB
Tunnelbanan Teknik Stockholm AB, TBT, startades samtidigt med MTRS den 22 juli 2008.
De två företagen är separata, men har ett
mycket nära samarbete – en förutsättning för
att MTRS ska kunna leva upp till sitt anbud till
och avtal med SL.
Tjänster
MTRS har ett så kallat funktionellt helhetsuppdrag till SL kring hela Stockholms tunnelbanesystem – det vill säga den Blå, Gröna
och Röda linjen. Uppdraget omfattar allt som
gör att tunnelbanan fungerar: trafikledning,
tunnelbanetrafik, trafikinformation i tunnelbanan, biljettförsäljning, kundservice, städning av fordon och stationer, samt underhåll
av fordon och annan utrustning. SL ställer
också tydliga krav på oss inom säkerhet,
punktlighet, renhet och service, områden där
vi lovat ständigt förbättrad kvalitet.
TBT erbjuder tjänster inom underhåll och
reparationer av spårfordon och tillhörande
komponenter, inte endast tunnelbanevagnar. Företaget har fyra depåer i Högdalen,
Nyboda, Rissne respektive Vällingby och en
verkstad i Skärmarbrink/Blåsut (Hammarby).

Organisation
Ytterst ansvarig för MTRS är sedan september
2010 vd Peter Viinapuu. Högst ansvarig för
TBT är vd Tor Henriksen, som även är fordonsdirektör inom MTRS och har varit med sedan
start.
MTRS är indelat i åtta avdelningar där
respektive ansvarig direktör tillsammans med
vd Peter Viinapuu bildar ledningsgruppen för

MTRS. Under sig har de cirka 150 chefer där
många är nya i ledarrollen.
Den operativa verksamheten omfattar
tre avdelningar, som är uppdelade på de
tre tunnelbanelinjerna, och har runt 2 700
medarbetare:
• Station ansvarar för biljettförsäljning, kundservicevärdar och städning.
• Trafik ansvarar för trafikledning, trafikinformation och bemanning av tågförare.
• Fordon (utgörs av TBT) ansvarar för underhåll och service av fordon som utförs vid fyra
depåer och en verkstad.
På MTRS huvudkontor finns fem avdelningar med ungefär 70 medarbetare:
• Säkerhet ansvarar för trafiksäkerhet, elsäkerhet, verksamhetsskydd och trygghet.
• Kvalitet och miljö ansvarar för verksamhetsledningssystemet, kvalitets-, miljö- och
hållbarhetsutveckling.
• HR ansvarar för rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö och personaladministration.
• Ekonomi ansvarar för budget, ekonomisk
redovisning, uppföljning och analys samt
IT och inköp (IT och inköp är gemensamma
funktioner för MTRS och TBT).
• Serviceutveckling ansvarar för uppföljning av SL-avtalets kvalitetsparametrar samt
intern och extern kommunikation.
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 En ny trafikorganisation
tog också
form under året. Sedan
den 1 mars
2010 ligger ansvaret för
trafikledningen
hos chefen för trafiklednin
g och kontroll – ett ansvar som föru
t delades av
tre trafikområdeschefer.
Tre nya trafikområdeschefer har även
blivit tillsatta.
Dessa fyra ingår nu i Tra
fiks ledningsgrupp. I oktober tillkom
funktionerna
strategisk planerare (lån
gsiktig bemanning) och bemanningsko
ordinator
(daglig bemanning), för
att centralisera
de tidigare tjänsterna per
sonalledare
och -planerare. Enhetsc
heferna har
också försvunnit och ersa
tts av fler
arbetsledare för respekt
ive linje.
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MTRS Organisation 2010

TBT Organisation 2010

Vd
Peter Viinapuu

Vd
Tor Henriksen

Serviceutveckling
Nina Sandler

Säkerhet
Bert Myde

HR
Tf Virve Meesak

Ekonomi
Tf Bo Rutberg

Ekonomi
Arne Pettersson

Kvalitet
& säkerhet
Jan Lindström

Personal
Inge Asplund

Underhåll
Tomm Bråten

Kvalitet & miljö
Marie Hagberg

Trafik
Matt Kinane

Vällingby
Depå

Nyboda
Depå

Högdalen
Depå

Hammarby
Verkstad

Fordon (TBT)
Tor Henriksen
Det 110 kilometer långa tunnelbanenätet
som MTRS har helhetsansvaret för.
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T14 Mörby centrum
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Medborgarplatsen
Mälarhöjden

Skanstull

Bredäng
Gullmarsplan
Midsommarkransen

Sätra

Skärmarbrink
Globen

Skärholmen

Enskede gård

Telefonplan

Vårberg

Sockenplan
Vårby gård

Svedmyra
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Stureby
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Alby
Hallunda
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Farsta

T18 Farsta strand

T17 Skarpnäck
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För att öka möjligheterna att skapa lokal
förankring samt närhet mellan ledare och
medarbetare strävar vi efter att organisera
verksamheten så att en chef eller arbetsledare inte har personalansvar för mer än totalt
35 medarbetare.
Huvudkontoren för båda företagen ligger i gemensamma lokaler vid verkstaden i
Hammarby.
Ägarstruktur

Resandeutveckling i tunnelbanan – sedan vår start
miljoner påstigande per månad
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Källa: ÅF:s mätningar på uppdrag av SL
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MTRS driver en tunnelbana som dels är ett
2000
mycket1800
energieffektivt transportmedel, dels
enbart 1600
går på förnybar el producerad av
1400
vind- och
vattenkraft. Det ger väldigt små
1200
utsläpp1000
av koldioxid och andra föroreningar.
På så sätt800
bidrar vi till att skapa en renare
miljö och600
långsiktigt mer hållbar utveck400
ling i Stockholmsregionen,
när allt fler tar
200
0 framför bilen. Men här kan vi
tunnelbanan
bli ännu bättre. Det gäller särskilt energieffektivisering. Tillsammans med SL planerar vi
att minska tågens energianvändning genom
så kallad eco-drivning,
mjukare körstil och
20
andra metoder som effektiviserar energianvändningen. 15
På köpet minskar slitaget av
bromsbeläggning och buller.
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Tunnelbanan i Stockholm brukar ofta liknas
vid Stockholms blodomlopp – en helt vital
del av huvudstaden som verkligen måste
fungera. Den blir allt viktigare i takt med att
regionen växer. En stor del av dagens kollektivtrafik sker just med tunnelbana, som är
ett mycket resurseffektivt sätt att resa på. Vår
kund SL har satt målet att öka andelen resenärer med 1,5 procent per år de kommande
åren, något som vi, MTRS och TBT, ska hjälpa
till att förverkliga. Resan måste därför vara
säker och pålitlig samt ske i en trygg och ren
miljö för att vi ska kunna behålla nuvarande

Bidrar till renare Stockholm

k

Gör effektivt resande möjligt

resenärer och attrahera nya. Vi jobbar målmedvetet för att nå dit.

Tr
afi

Här redogör vi för de tre områden där
MTRS och TBT ger allra störst bidrag
till en hållbar utveckling – oavsett om det
är positivt eller negativt. Dessa, våra största
påverkansområden, fångas sedan upp och
hanteras inom ramen för den löpande verksamhetsstyrningen.
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MTRS enda egentliga kund är SL, som har
Stockholms läns landstings uppdrag att sköta all kollektivtrafik i länet där tunnelbanan
utgör en central del. I förlängningen blir då
MTRS slutkunder de boende och besökarna
i Stockholmsområdet. De köper tjänsten –
själva tunnelbaneresan – främst vid spärrarna
till stationerna och vid SL Center, men ibland
även på SL:s webbplats eller i diverse kiosker
som är ombud för SL-biljetter i närheten av
stationerna.
TBT:s absolut största kund är MTRS. Men
företaget reparerar också komponenter
åt andra, framför allt Stockholmsbaserade
företag.
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Marknad

Vår största påverkan

Hu

MTR Stockholm AB är ett helägt dotterbolag till MTR Corporation (UK) Ltd med säte
i London, Storbritannien. Det i sin tur ingår
i koncernen MTR Corporation Ltd med huvudkontor i Hongkong – en koncern som är
noterad på aktiebörsen i Hongkong sedan år
2000 och där staten Hongkong är majoritetsägare med 77 procent.
Tunnelbanan Teknik Stockholm AB ägs
till 50 procent av MTR Stockholm AB och
50 procent av Mantena A/S, som är Norges
ledande företag inom tågunderhåll med säte
i Oslo. Det exakt lika stora ägandet ska tydligt
visa på det delade ansvaret att leverera sitt
allra bästa till kunden SL.

10

Skapar mångkulturell mötesplats
5
Som de stora serviceföretag
MTRS och TBT är,
är det våra många medarbetares kompetens
0
och engagemang
som vi erbjuder våra slutOmkomna
Allvarligt skadade
kunder – resenärerna. De håller flödet igång,
har direktkontakten med resenärerna och är
ansiktet utåt. Våra medarbetare kommer från
världens alla hörn och utgör därmed en spegelbild av dagens mångkulturella Stockholm,
vilket skapar identitet och bryter barriärer. Det
är därför viktigt för oss att behålla våra medarbetare genom att vara en god arbetsgivare
med stark företagskultur där egna initiativ,
trivsel, delaktighet och personlig utveckling
uppmuntras. Vi jobbar nu med att bygga upp
en stark och varaktig relation med vår medarbetare baserad på ömsesidig respekt.

MTRS & TBT Hållbarhetsredovisning 2010
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Våra intressenter


För att vi på MTRS och TBT ska utvecklas, förbättras och bli en accepterad
aktör i samhället är det avgörande att vi är
lyhörda för vad våra intressenter tycker om
oss. Intressenter är de som vi som företag på
olika sätt har en regelbunden kontakt med
och/eller som påverkas av vår verksamhet.
Under 2010 lade vi grunden för ett målmedvetet arbete kring just detta, där verktygen har varit analys, strategier och planer
kring kommunikation. Dessa har bland annat

baserats på ett tjugotal intervjuer med personer från ett brett spektra av samhället och på
resultat från de fokusgrupper som följde upp
vår första medarbetarenkät. Illustrationen
till höger visar våra olika huvudgrupper av
intressenter. I tabellen därunder presenteras
våra mest betydelsefulla intressenter, som vi
kommer att föra en kontinuerlig dialog med.
Bland dessa är medarbetarna och SL de allra
viktigaste.
Våra medarbetare får information via

olika kanaler, se exempel till höger. Under våren 2011 kommer de viktiga arbetsplatsträffarna igång ordentligt, där alla medarbetare
får möjlighet att träffa sin chef. För chefer
och arbetsledare ordnas löpande chefsmöten för att de ska vara välinformerade om
vad som planeras. Minst en gång per år ska
chefen också ha utvecklingssamtal med sina
medarbetare.

Några intressenter om oss
… facket

… medarbetare

… SL

”MTRS och TBT måste börja

”MTRS och TBT kan bli

Hur skiljer sig den här

leva upp till sina ambitioner
och löften samt ta tillvara på
medarbetarnas kunskaper. I
dag råder en hel del förvirring
och osäkerhet då rollerna är
oklara. Vi har träffat vår tredje
vd Peter Viinapuu som säger
att allt ska bli bättre. Nu vill vi
se resultat och blicka framåt!
Hur kan vi tillsammans utveckla verksamheten?”
Jan ”Jampe” Melakoski,
Seko-ordförande för MTRS
stationspersonal.

bättre på tre saker:
1. Kommunicera hela vägen
ner till oss på golvet så alla är
med på noterna.
2. Gör uppföljningar när
rutiner, datasystem med mera
ändras så att alla förstår hur
de ska användas.
3. Ge en helhetsbild av
verksamheten så att alla
medarbetare förstår hur allt
hänger ihop.”
Christina Melin,
produktionsplanerare
på TBT i Hammarby.

upphandlingen av tunnelbanan mot tidigare upphandlingar?
– Den är i högre grad
funktionsinriktad. SL lägger
här ett utökat ansvar på entreprenören MTRS för att planera verksamheten och lösa
problem så att den fungerar.
Målet med upphandlingen är
förbättrad kundservice.
Hur tycker du att samarbetet
med MTRS har fungerat?
– Rutinerna för samarbetet
har fungerat bra. Men det är
också ett omfattande avtal
och en verksamhet med
många människor inblandade. Därför har det tagit tid att
skapa förståelse för hur vi har
tänkt jobba och skapa insikt i
hur det nya avtalet fungerar.

FAKTA / SL-kontraktet
MTRS kontrakt med SL består av
en grundersättning på 2 465 miljoner
kronor per år och en möjlighet till
ytterligare bonus om prestationen
är bättre än baskraven för god
punktlighet, god städning, bra
service till resenärerna och 14 andra
kriterier. För icke uppnådd leverans
får MTRS viten. SL fick utmärkelsen
”Årets upphandling 2009” för den här
upphandlingen.
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I stora drag, hur väl anser
du att MTRS lever upp till
sina utfästelser i anbud och
avtal?
– De är på god väg,
men har en bit kvar på en
del områden. Det är i vissa
avseenden stora förändringar
jämfört med tidigare avtal,
både vad gäller praktiska och
kulturella förändringar.
Vilken återkoppling kan
du ge till medarbetarna på
MTRS som kämpar på med
att leva upp till ert avtal?
– Nöjd kund-mätningarna
visar goda och förbättrade
resultat. Det är egentligen ett
av de bästa omdömena de
kan få!
Intervju med Ulla Markström,
affärsansvarig för tunnelbana
på SL.

TILLSAMMANS SKAPAR VI RESAN

ÄGARE

MTR i London
MTR i Hongkong
Mantena

MEDARBETARE
Anställda

RESENÄRER

• Monthly Rewiev
Chefer/arbetsledare
”London-rapporten”
Fackföreningar
• Styrelsemöte
• Studiebesök
• Tubnet
• Korrespondens
• Tillsammans/
(e-post, telefon
Veckans Tub/TBT-nytt
m m)
• Arbetsplatsträffar (APT)
• 40- respektive 150-gruppen
• Ledningsgruppsmöten på olika nivåer
• Förhandlingar och skyddskommittéer

• Operativ personal
möter resenärer via
spärrar, perronger,
tunnelbanetåg,
trafikinformation
etc

KONKURRENTER

• Finns som intressentgrupp, men är inte
en aktiv grupp som
vi kommunicerar med

MTRS & TBT

• Lokal-tv och lokalradio
• Metro, City och andra
tidningar
• Våra hemsidor

OMVÄRLD
Massmedia
Resenärer

• Avtal
• Leveranser
• Inköp och avrop
• Beställningar
• Korrespondens
(e-post, telefon m m)

• Korrespondens
(e-post, telefon m m)
• Tillståndsansökningar
• Föreläggande
• Lagar och föreskrifter

OFFENTLIGA
ORGANISATIONER
Transportstyrelsen
Arbetsmiljöverket
Riksdag & regering
Kommuner

• Månadsmöten i Team Tub
• Månadsrapporter
• Korrespondens (e-post,
telefon m m)
• Revisioner

KUND

AB Storstockholms
Lokaltrafik – SL
Stockholms läns
landsting – SLL
(Resenärer via SL)

LEVERANTÖRER
Reneriet AB
Westin Buss AB
Friio, Strukton
Rapid, Panaxia

Detta är våra åtta identifierade huvudgrupper av intressenter. I de grå ekrarna
ges exempel på hur vi kommunicerar
med var och en av dessa.

Våra mest betydelsefulla intressenter
Intressent

Varför viktig intressent?

Centrala frågor i dialogen?

Hur går dialogen till?

MEDARBETARE

Som serviceföretag är de vår
viktigaste resurs.

Vision, mål, värderingar, kundnöjdhet,
arbetsmiljö, förändringsarbete, omorganisationer, nya arbetssätt, SL-avtalet,
säkerhet och trygghet.

Intranät, nyhetsbrev, medarbetartidning, anslagstavlor och olika möten där
arbetsplatsträffar är viktigast. Här har vi
en bit kvar.

RESENÄRER

Det är för dessa vi ytterst finns till.

Störningsinformation och avvikelser.
Ett utvecklingsområde.

Går via SL.

SL

Vår primära och egentligen enda kund.

SL-avtalet och uppföljning av avtalet.

Löpande kontakter i flera forum på olika
nivåer inom respektive organisation.

FACKFÖRENINGAR

Företräder många av våra medarbetare
och är en viktig dialogpart vid förändringar.

Förändringsarbete, omorganisationer,
nya arbetssätt, SL-avtalet, säkerhet och
trygghet.

Olika forum på central och lokal nivå samt
informella samarbetsgrupper.

MASSMEDIA

Via dessa når vi alla våra viktiga
intressenter.

Säkerhet och trygghet.

Öppen och tillgänglig presstjänst som är
bemannad dygnet runt.

MTRS & TBT Hållbarhetsredovisning 2010
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Så styr vi företagen – hållbart och långsiktigt
Övergripande system



Styrande för oss på MTRS och TBT är
dels SL:s omfattande krav, dels det
faktum att verksamheten är tillståndsbaserad
inom säkerhet och miljö (endast TBT). Vi har
därför infört var sitt verksamhetsledningssystem som innehåller ledningsprocesser,
huvudprocesser, stödprocesser och rutiner.
I systemen integreras områdena säkerhet,
kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Våren 2011
ska ledningssystem för kvalitet, ISO 9001, och
miljö, ISO 14001, vara certifierade.
För att styra och följa upp processerna har
vi identifierat olika nyckeltal (KPI). Detaljerade mål är på gång. Inom ramen för verksamhetsledningssystemen ställer vi också krav på
våra leverantörer och underentreprenörer.
Ett sammanhållet hållbarhetsarbete är
under uppstart, men i dag sköts de olika
delarna var för sig.
Ansvar och befogenheter

Olika avdelningsdirektörer eller enhetschefer
är ägare av processerna i verksamhetsledningssystemen. De ansvarar för att följa upp
sina respektive processers innehåll. De ska
också bedöma om nyckeltal och mätmetoder
är relevanta.
Någon övergripande funktion med ett uttalat samordningsansvar för hållbarhetsområdet för MTRS och TBT har inte beslutats om

under 2010. Men som vd för MTRS är Peter
Viinapuu ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet, liksom Tor Henriksen är ytterst ansvarig
för TBT:s. Ansvariga för de olika ingående
delarna av hållbarhetsarbetet rapporterar till
respektive vd.
Uppföljning och rapportering
Vid ledningens genomgång diskuterar högsta ledningen hur verksamhetsledningssystemet fungerar och beslutar om bland annat
förbättringar. Även den treåriga affärsplanen
följs upp under ledningsmöten, där utfallet
rapporteras till MTR i London. Krav finns
också på att rapportera in hållbarhetsdata
(kopplat till UITP och GRI) till MTR i Hongkong och London.
För att stimulera utveckling och jämförelse med andra företag arbetar vi med
EFQM-modellen och ansökte 2010 om vår
första utmärkelse enligt Svensk Kvalitet. Resultatet visar att vi har en bit kvar till de bästa
företagen, men vi strävar efter att nå toppen.
Vi är ändå stolta över resultatet då vår kvalitetsbeskrivning endast omfattade vårt första
halvår i drift. Det är en god indikator på att vi
är på rätt spår.
Varje månad har SL och MTRS formella
möten inom ramen för Team Tub för sju olika
ämnesområden samt ett affärsmöte. Där följs
avtalet upp och resultatet ligger till grund

 Under året infördes

2010-10-06
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Styrelsernas oberoende och påverkan
I styrelsen för MTRS, sitter förutom vd och två
arbetstagarrepresentanter, representanter
från MTR i Hongkong respektive London.
Styrelseordförande är Jeremy Long, vd för
MTR i London. Fem medlemmar i styrelsen är
oberoende och/eller ingår inte i företagsledningen för 2010.
I styrelsen för TBT, sitter förutom vd och
två arbetstagarrepresentanter, medlemmar
från MTR i London, vd för MTRS och representanter från Mantena. Styrelseordförande
är Jeremy Long, vd för MTR i London. Fyra
medlemmar i styrelsen är oberoende och/
eller ingår inte i företagsledningen.
Medarbetare kan ge rekommendationer
till företagsledningarna genom exempelvis
utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar och
förbättringsförslag. I styrelserna företräds
medarbetarna av utsedda arbetstagar
representanter.
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Compass för koll
Compass, ett system för
att registrera avvikelser i
tunnelbanan. Det ersatte då
det tidigare systemet som
användes vid starten i november 2009.
Först ut med att använda Compass var
Trafik på Röda linjen sedan följde Blå
och Gröna linjen. Därefter började stationverksamheten använda Compass för
att registrera olika avvikelser. Compass
var ett viktigt steg i vår utveckling för
att bättre kunna följa upp den dagliga
verksamheten. Systemet går att utveckla
för att användas till många olika typer av
avvikelser inom flera verksamhetsområden. För TBT används sedan tidigare
systemet C2 för att registrera avvikelser.

för avtalets bonus och viten. Inför varje möte
med SL rapporterar MTRS in drygt 450 nyckeltal som är sammanställda i 51 rapporter.
I uppdragsavtal, tilläggsavtal och anbud
beskrivs cirka 45 nyckeltal, målsättningar och
leveranser. Utöver detta har vi också utvecklat egna nyckeltal som är väsentliga för oss
för att följa vår egen utveckling och kunna
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MTRS Ledning 2010
Översta raden från vänster:
Marie Hagberg
Kvalitets- och miljödirektör
Bert Myde
Säkerhetsdirektör
Peter Viinapuu
Vd
Matt Kinane
Trafikdirektör
Nedre raden från vänster:
Nina Sandler
Serviceutvecklingsdirektör
Kimmo Piri
Stationsdirektör
Virve Meesak
Tillförordnad HR-direktör
Bo Rutberg
Tillförordnad ekonomidirektör

Vässad organisation inf
ör

vintern

 För att undvika 2009
års snökaos i
trafiken fick MTRS inför
vintersäsongen
2010 ett utökat ansvar av
SL. Det innebär att vi hädanefter led
er och samordnar alla aktiviteter som
förebygger och
avhjälper trafikstörningar
samt snöröjer
och halkbekämpar plattfo
rmar och
perronger. Nu ligger ett
tydligt ansvar i
en organisation som led
s av ”snögeneralen” Rida Zeki. Han har
även fått en
större organisation till förf
ogande,
fyra nya heltidstjänster
fram till vecka
12. Målet är att resenärern
a ska kunna
genomföra sina resor oav
sett väderlek.
2010

TBT Ledning 2010

-12-13

Tor Henriksen
Vd
Fordonsdirektör
MTRS

Arne Pettersson
Ekonomichef

Inge Asplund
Personalchef

Jan Lindström
Kvalitets- och
säkerhetschef

Tomm Bråten
Underhållschef

MTRS & TBT Hållbarhetsredovisning 2010
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Övergripande styrdokument – visar oss vägen
Interna krav



I MTRS och TBT:s ”Etiska regler”, som
antogs av ledningen i juni 2010,
beskrivs hur vi ska bete oss mot varandra och
vår omvärld. De bygger på MTR i Hongkongs
uppförandekod och gäller samtliga medarbetare hos oss och andra som agerar för vår
räkning. De mest centrala skrivningarna där
är vår vision och våra kärnvärden.
Visionen
”Vi ska vara ett ledande globalt företag som
genom omsorgsfull service länkar samman
och utvecklar samhällen.”
Vi har höga ambitioner för hur tunnelbanan ska utvecklas och förändras. Förändringar tar tid men vårt mål är att skapa en
tunnelbana i världsklass, då vi vet hur viktig
den är för alla våra dagliga resenärer.

18
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De fyra kärnvärdena
• Utmärkt service: Vi engagerar oss proaktivt
för en säker, effektiv och omsorgsfull service
som värdesätts av våra kunder.
• Ömsesidig respekt: Vi arbetar tillsammans
med förtroende, gemensamt åtagande och
respekt. Vi är lyhörda för och respekterar vår
omgivnings åsikter.
• Värdeskapande: Vi skapar värden och
bidrar till utveckling genom effektivitet,
ständig förbättring och innovation.
• Ständig utveckling: Vi har modet att
ständigt ifrågasätta, att söka förbättring och
att ta initiativ för att övervinna hinder och nå
nya höjder.

Externa krav
SL:s avtalskrav – en förutsättning för vårt
uppdrag, där kraven stäms av en gång i
månaden, www.sl.se
Global Reporting Initiative – ett krav från
MTR Corporation Ltd att vi ska hållbarhetsredovisa enligt deras riktlinjer,
www.globalreporting.org
UITP Charter on Sustainable Development
– ett krav från MTR Corporation Ltd att vi ska
gå med i denna branschsammanslutning för
kollektivtrafiken under 2011, www.uitp.org
Global Compact – ett krav från SL att vi
ska ansluta oss till detta FN-initiativ för
ansvarsfulla företag under 2011,
www.unglobalcompact.org

TILLSAMMANS SKAPAR VI RESAN

Övergripande mål – med säkerheten i centrum


”Vi ska vara en tunnelbana som
på alla viktiga områden levererar i
världsklass 2014/2015.”
För att nå denna ambition har vi under 2010
haft åtta övergripande nyckeltal för verksamheten som har lett oss i rätt riktning. Under
2011 kommer arbetet med nyckeltalen att
fortsätta. De är kopplade till våra främsta
risker och utmaningar.
Ekonomin följs noggrant och MTRS och
TBT har olika ekonomiska mål efter skatt.
Årets resultat var -27,5 miljoner kronor för
MTRS och 5,1 miljoner kronor för TBT. De
ekonomiska mål som däremot följs upp som
nyckeltal är resultat före finansnetto, EBIT, se
tabellen till höger. Mer om det ekonomiska
resultatet finns på sidan 33.

Åtta övergripande nyckeltal (KPI) MTRS och TBT
Utfall 2010

Mål 2010

Mål 2011

Mål 2012

Mål 2013

Säkerhet					
- Allvarligt skadade och
35
0*
0
0
0
omkomna					
- Förlorad arbetstid
0,6
< 0,7
< 0,7
< 0,7
< 0,7
på grund av skada**
Trafik					
- Punktlighet, %
93,5
91,8
93,5
94,6
95,4
- Tågkilometer
33 673
34 182
34 779
Station					
- Kundnöjdhet (mäts av SL), %
78
81
81
81
81
Underhåll (TBT)					
- Tågtillgänglighet, %
99,2
100
100
100
100
Personal					
- Nöjd medarbetar-index
32
Nåddes ej
50
50
75
(via Great Place to Work), %		
Ekonomi						
- Resultat före finansnetto
-22 962 (MTRS) Nåddes ej
***
***
***
(EBIT), kkr
10 555 (TBT) Nåddes
* Nollvisionen för antalet allvarligt skadade inklusive antalet omkomna arbetar vi aktivt med för att nå.
Definitionen av ”allvarligt skadad” kommer ändras jämfört med 2010, därför förväntas en ökning för 2011.
** Detta är nyckeltalet ”Lost Time Injury” och beräknas som förlorade arbetstimmar per 100 000 mantimmar
på grund av olycka.
*** Finns, men redovisas ej externt.
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NÖJDA MEDARBETARE

EKONOMISKT RESULTAT
En balanserad målbild och leverans
är fundamentet för ett långsiktigt
framgångsrikt företag.
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Felrapportering i egen regi

 Den 28 maj 2010 gick Felrapporteringscentralen, FRC, över från en exter
n
leverantör till en intern funktion inom
MTRS. Vårt ansvarsområde gentemo
t SL
ökade därmed väsentligt, vilket ska
ge
förbättrad kvalitet, minskade kostn
ader
och förtätat SL-samarbete. Centralen
är
placerad vid Gullmarsplan och har be
mannats med interna sökande. Dygn
et
runt tar den emot felanmälningar kring
stationers kund- och personalmiljö,
trafikledningscentraler, personal- och
kontorsytor samt vissa ärenden kopplade
till TBT:s lokaler. Knappt 1
 100 samtal
per vecka kommer in där 90 procent
besvaras inom två minuter.
2010-04-23/2010-05-28
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Social hållbarhet – resan i
samhället och i vår verksamhet
Det här är social hållbarhet för MTRS och TBT:
För vårt uppdrag – Att leverera utmärkt service genom en säker,
pålitlig resa i en trygg och ren miljö för att uppfylla resenärernas behov och förväntningar. Att som företag förstå vår roll för
Stockholmsregionens samhällsutveckling.
För vår egen verksamhet – Att skapa en öppen företagskultur
som uppmuntrar till egna initiativ, trivsel och delaktighet i verksamhetens ständiga utveckling.

Vår produkt – en säker, punktlig och ren resa
Styrdokument

Så arbetar vi

• Säkerhetspolicy
• Safety Plan
• Kvalitetspolicy
• SL:s uppdragsavtal

Det operativa ansvaret för vår produkt –
själva tunnelbaneresan – har trafikdirektör
Matt Kinane, stationsdirektör Kimmo Piri och
vd för TBT, tillika fordonsdirektör MTRS, Tor
Henriksen. För MTRS och TBT är det nytt att
använda begreppet produktansvar som för
oss konkret innebär säkerhet, punktlighet
och renhet. Dessa tre delar övervakas och
mäts på olika sätt.
Säkerheten är högprioriterad inom
verksamheten. Under 2010 har vi infört ett
säkerhetsledningssystem, baserat på 17 områden, som är utvecklat av MTR i Hongkong.
Säkerhetsledningssystemet granskas av såväl
interna som externa revisorer. Nästan alla,
över 2 700, medarbetare inom MTRS har fått
utbildning och övat sig i säkerhetsfrågor för
att kunna hantera olika typer av hot, utrymningar av stationer och tåg oavsett händelse.
Under året har vi också genomfört tre krisövningar, ett antal utrymningsövningar och
byggt upp en organisation för extraordinära
händelser. Mycket av säkerhetsarbetet sker i
samarbete med SL, polis, räddningstjänst och
bevakningsbolag.

Mål & resultat
Säkerhet

• Ingen människa ska skadas allvarligt eller
omkomma till följd av tunnelbanans verksamhet.
Resultat: 35 skadades allvarligt eller omkom
under år 2010.
Punktlighet
• Punkligheten ska vara över 91,8 % år 2010.
Resultat: 93,5 %.
Renhet
• Andelen resenärer som är nöjda med städningen både på stationer och i vagnar ska
öka år 2010.
Resultat: Kundnöjdhetsmätningar av SL visar
att resenärerna upplever att tunnelbanan
blivit renare både på stationer och i vagnar.

Kundservicevärdar är en ny personalkategori
som infördes vid övertagandet 2009.
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När det gäller renhet kompletterar vi
SL:s kundundersökningar om städning och
upplevd renhet med egna mätningar enligt
en modell som kallas INSTA. Under året har
en ansiktslyftning gjorts både på stationerna
och i vagnarna beträffande städning. En ren
tunnelbanemiljö är en del i trygghetsupplevelsen för resenärerna.

Specifika frågor
Resenärernas säkerhet och hälsa

Marknadskommunikation

var ”obehörigt spårbeträdande”.
Stockholms tunnelbana ska upplevas
som våra resenärers naturliga och pålitliga
val. När vi tog över driften den 2 november
2009 hade vi ett stort fokus på att det skulle
fungera, utan några störningar för resenärerna. Det lyckades vi med tack vare erfarna
och kunniga medarbetare.
Det första halvåret genomförde vi ett
välbehövligt och stort städprogram, som
vi kallar face-lift, för att fräscha upp hela
stationsmiljön och tågen. Det har bidragit till
en renare och tryggare miljö. För att förbättra
tryggheten ännu mer har vi anställt extra
medarbetare, kundservicevärdar, som vistas i
2000
stationsmiljön.
1800

Våra etiska regler omfattar skrivningar
om hur vi ska sköta vår marknadskommunikation. När det gäller anslutningar till
standarder och frivilliga koder regleras det i
SL-avtalet.
Kundernas integritet
Resenärer som kräver ersättning för skada
på person eller egendom, i samband med
sin tunnelbaneresa, får genom samtal med
SL:s kundtjänst kontaktuppgifter till MTRS
skadereglering som tar hand om ärendet.
Under 2010 har vi hanterat 248 ärenden,
där merparten är kopplade till fall vid färd,
klämning vid dörrstängning och skador i
automatspärr.
För att följa upp hur vi sköter oss genomför SL varje månad kundundersökningar,
använder hemliga kontrollanter och gör
städmätningar av tåg och stationer.

Vi har en nollvision för allvarligt skadade
och omkomna, och arbetar systematiskt
69
68
med att minska antalet för varje år. Varje
67
dag har vi över en miljon påstigande 66
och
tunnelbanan är även en arbetsplats för
65 cirka
1600
1400
3 000 människor. Ingen ska skadas till64följd
Märkning av produkter
63
1200
av vår verksamhet. Men under 2010 skedde
All el till driften av tunnelbanan är miljömärkt
62
1000
ändå 35 olyckor med allvarlig skada eller
61
med Bra Miljöval, ett elavtal som vår kund 800
60 1 587
600
dödlig utgång. Det registrerades också
SL äger.
0
59
400
säkerhetshändelser, där den klart vanligasteHöst 2009
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 Punktlighet  Andel nöjda resenärer

 Stationsstädning  Städning i vagnar

 Entreprenörer  Egen personal  Resenärer

* Endast november och december
Källa: ÅF:s mätningar på uppdrag av SL

Källa: SL:s kundnöjdhetsmätning

* Exklusive framförhopp och försök till framförhopp
Källa: MTRS säkerhetsavdelning
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Allvarligt skadade och omkomna 2010*

dk

Andel nöjda resenärer (%)

vu

Resenärer om städningen

(%)

Hu

Punktlighet och andel nöjda resenärer
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i tunnelbanan och vi arbetar2009*
utifrån en nollvision. Varje
dödsfall som inträffar är en
tragedi. Därför arbetar vi förebyggande för att den här typen
av händelser inte ska inträffa
och självklart sätter vi alltid
säkerheten i centrum!
Hur väl förberedda är MTRS
och TBT för allvarliga händelser i tunnelbanan?
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skydd och 2010
beredskap (MSB)
som har bra beredskap. Vi
anpassar oss efter vad myndigheterna säger och förlitar oss
på deras expertbedömningar.
Kan jag som resenär känna
mig helt trygg i tunnelbanan?
– Ja. Vi har även ett säkerhetsledningssystem där vi
hanterar risker, både vad gäller
trygghet och trafiksäkerhet.
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Utifrån det jobbar vi löpande

decfölja händelseutvecknov
med att

lingen i verksamheten.
Vad kan jag själva göra som
resenär för att öka min säkerhet i tunnelbanan?
– Följ anvisningarna från
vår personal och de som finns
anslagna. Tveka heller aldrig
att be kundservicevärdar eller
spärrexpeditörer om hjälp om
du till exempel tappar något
på spåret.
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Medarbetare – vår inre resa
rer i drift
Mobila handdato

Styrdokument

Så arbetar vi

• Arbetsmiljöpolicy
• Likabehandlingspolicy
• Säkerhetspolicy
• Alkohol- och drogpolicy
• Friskvårdspolicy
• Rehabiliteringspolicy
• Omhändertagandepolicy

Högst ansvarig för medarbetarområdet är
personaldirektör Tomas Pira, som tillträdde i
början av 2011. Under merparten av 2010 har
Virve Meesak varit tillförordnad personaldirektör. Inom TBT är Inge Asplund personalchef som rapporterar till TBT:s vd. Under 2010
har vi fokuserat på att dokumentera området
i ett 50-tal processer och ett antal policyer. I
det inledande arbetet ingår också systematiskt arbetsmiljöarbete.
I slutet av 2010 fick alla medarbetare
möjlighet att delta i medarbetarundersökningen Great Place to Work, som blir årligt
återkommande. Där kan vi jämföra vår egen
utveckling över tid, men även med andra
företag. Tre fokusgrupper, brett sammansatta från olika delar av verksamheten, fick i
uppdrag att tillsammans arbeta fram förbättringsförslag i syfte att öka medarbetartrivseln
under kommande år. Deras förslag rörde
särskilt frågor om kommunikation, tid med
närmaste ledaren och tillfällen till dialog. Läs
om resultatet och nya personaldirektörens
kommentarer på sidan 25.

Mål & resultat
Säkerhet
• Lost Time Injury (LTI) ska understiga 0,7 för
år 2010.
Resultat: 0,6.
Medarbetare
• Genomföra medarbetarundersökningen
Great Place to Work under år 2010.
Resultat: Genomfördes med resultatet 32 %
som genomsnitt för MTRS och TBT.

10 blev MTRS
 Under hösten 20
ndservicevärdar på
arbetsledare och ku
samtliga stationsom
d
råden utrustade me
er.
mobila handdator
de
Dessförinnan hade
fått ordentlig utbild
a.
ern
on
kti
fun
i
ning
as
På så sätt förbättr
igt
resenärerna samtid
informationen till
tiek
eff
ete
arb
s
nalen
som stationsperso
intensivt
ett
av
s
ått
eg
för
r
viseras. Det ha
tarbete under
utvecklings- och tes
t ett 30-tal medarna
an
nd
bla
våren, då
rådet Liljeholmen
om
ns
betare på statio
erna.
pilottestade dator
-04
2010-04-15/2010-08


MTRS & TBT Hållbarhetsredovisning 2010

23

68
67
66
65
64
63
62
61
60
0
59

SOCIAL HÅLLBARHET

Specifika frågor

Omkomna

 Egen begäran (39 %)
 Uppsagd arbetsbrist, personliga skäl, avsked
eller provanställning upphör (8 %)
 Pension (6 %)
 Annan orsak, hel sjukersättning
och avliden (4 %)
 Koncernflytt (4 %)
 Visstidsanställning upphör (39 %)
Källa: MTRS HR-avdelning 2010-12-31

Visste du att …
… medelåldern
under 2010 var
42 år på MTRS
och 47 år på TBT.

Ledning och medarbetare
I samband med MTRS övertagande skapades
höga förväntningar bland våra nya medarbetare om snabba förbättringar, som tagit tid
2000
och ännu till viss del inte är infriade. Det har 1800
skapat besvikelse och kritik. En del i detta har1600
1400
varit otillräcklig internkommunikation.
1200
För att bättra på relationerna mellan
1000
800
medarbetare och ledning har fokus lagts
på att utveckla samarbetet med de fackliga 600
400
organisationerna Seko, Saco och ST. Det är 200
med dessa MTRS och TBT har tecknat kollek- 0
tivavtal. För att lyfta angelägna frågor träffas
nu de tre avtalsbärande facken, personaldirektör, vd, stationsdirektör, trafikdirektör och
ibland även säkerhetsdirektör en gång per
månad.
Medarbetarnas hälsa och säkerhet
Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet har vi involverat de kollektivavtalsbärande facken. För att snabbt kunna

Vi har under året skapat och genomfört olika
typer av utbildningar inom exempelvis ledarskap, arbetsmiljö och arbetsrätt, säkerhet och
IT-system samt trafikledning och station. En
del av denna utbildning är helt nödvändig
för att vi ska behålla tillstånd för verksamheten, medan andra syftar till yrkesmässig och
personlig utveckling för medarbetarna.
Under 2010 har 4 071 deltagare utbildats
inom MTRS och TBT, totalt 44 644 timmar
varav 3 704 timmar gällde personal från TBT.
Utav de 616 genomförda utbildningarna under året utgjorde satsningen på kundservicevärdar en stor del, tillsammans med de inom
brandskydd och periodiska TRI-skrivningar
för att upprätthålla nödvändiga säkerhetskunskaper för tågförare.
Mångfald och jämställdhet
Inom MTRS och TBT finns nästan hela världen
representerade – över 100 språk talas av
våra medarbetare. Det innebär många
olika bakgrunder och förutsättningar. Vår
grundsyn är att alla ska behandlas lika där
religion, kultur eller sexuell läggning saknar
betydelse. Integration och mångfald ser vi
som
20 något positivt. Andelen kvinnliga chefer
är för företagen som helhet 26 procent, se
15 sidan 34.
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Höst 2010
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 Operativ
personal*  Tjänstemän
20

100

När MTRS tog över driften
90 av tunnelbanan
80
i november 2009 bytte också
hela 2 400
70
personer arbetsgivare i ett
svep – en grupp
60
med mycket lång erfarenhet
av arbete inom
50
Stockholms tunnelbana.40För att förstärka
30
bemanningen nyrekryterades
cirka 400
20
personer. Utav dessa utgör
10 250 en helt ny
0
kategori medarbetare: kundservicevärdar.
2009*
De har den viktiga uppgiften att förbättra
servicen till våra resenärer. Vid rekrytering
har alltid interna sökanden förtur om de
uppfyller kriterierna.
För att uppmuntra medarbetarna att
utveckla verksamheten finns ett system för
förbättringsförslag.
Vår operativa personal, som utgör
merparten av all personal, är de som möter
resenärer dagligen. Dessa är till exempel tågförare, kundservicevärdar, spärrexpeditörer
och lokalvårdare.
Från 31 december 2009 till 31 december
2010 har det totala antalet anställda minskat
något inom MTRS från 2 705 anställda till 
2 633. Under året har den vanligaste avgångsorsaken varit egen uppsägning. Totalt
har 394 personer slutat och 322 börjat inom
MTRS.
Antalet anställda varierar över året.
Exempelvis arbetar ofta studerande extra
och säsongsvis på MTRS, vilket påverkar
statistiken gällande avgångsorsaker.
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lösa problemen där de uppstår är arbetsmiljöansvaret delegerat till personalansvariga
chefer, så att de kan göra nödvändiga åtgärder. Men till viss del är vi begränsade av att
vi själva inte kan styra över allt, då det är SL:s
tunnelbanevagnar och lokaler som vi verkar
i. Åtgärder kan därför ta längre tid.
Vi har också under året lagt grunden för
ett systematiskt friskvårdsarbete som omfattar rehabilitering, friskvårdsbidrag och hälsofrämjande
ledarskap. Bland medarbetarna
2010
har vi utbildat 30 så kallade hälsoinspiratörer
för att driva på det praktiska arbetet.
Medarbetare kan själva kontakta
företagshälsovården för ett första besök
eller telefonrådgivning. För tågförare krävs
särskilda trafikmedicinska undersökningar.
Till nattarbetare och personal som hanterar
kemikalier erbjuds medicinska kontroller.
Under hösten 2010 har vi tagit fram ett
nytt trygghetslarm för medarbetarna, som
nu testas, innan det införs fullt ut.
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Inom MTRS och TBT deltog 1 261 i
medarbetarundersökningen enligt
modellen från Great Place To Work. Påståendena i undersökningen har behandlat fem
huvudområden: trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Resultatet i stort
har pekat på vikten av att stärka kommunikationen mellan medarbetare och ledning. Det
område som har högst resultat är stolthet. De
svarande har haft fem svarsalternativ till varje
påstående i undersökningen. Procenttalen
nedan visar andelen medarbetare som svarat
antingen ”Ofta sant” eller ”Nästan alltid sant”.

Område
MTRS
antal svarande
1 074
Trovärdighet*, %
26
Respekt*, %
23
Rättvisa*, %
38
Stolthet*, %
44
Kamratskap*, %
38
Allt sammantaget, skulle
jag säga att det här är en
mycket bra arbetsplats, %
29
Resultat – genomsnitt, %
32

TBT Totalt
187 1 261
25
26
29
24
39
38
45
44
40
38

35
34

”Medarbetarna har gett
oss ett tydligt besked
i medarbetarundersökningen och resultatet tar vi på största
allvar. Nu måste vi börja arbeta på många
plan för att förstärka förtroendet. Framför
allt behöver vi göra konkreta saker som att
fortsätta med fokusgrupperna, starta ledarutvecklingsprogram, förbättra internkommunikationen och skapa ett aktivt ägarskap hos
ledarna i företaget för medarbetarnas trivsel
på jobbet. Då kommer vi en bit på vägen mot
en tunnelbana i världsklass och en hållbar
utveckling för medarbetarna. För oss som
serviceföretag är våra medarbetares kompetens och engagemang helt avgörande.”

30
32

* Medel för området			
Källa: Great Place to Work® Model®, medarbetarenkät 2010		

INTERVJU/ Jan ”Jampe” Melakoski, Seko-ordförande för MTRS stationspersonal
Hur tycker du, som representant för det största
fackförbundet, att dialogen
har fungerat med ledningen
för MTRS under det gångna
året?
– Vi för förhandlingar på
olika nivåer, ibland har det
fungerat, men som helhet har
dialogen varit sämre än vad
vi hade hoppats på. Utav alla
spekulanter som lämnade
anbud på upphandlingen var
MTRS den bästa och mest nyfikna motparten. Inledningsvis gick det bra, men sedan
hände något.
Vilka frågor har tagit störst
plats?
– Det är att försvara kollektivavtalet mot attacker. I och
med ägarbytet hade vi till och

med förhoppningar om att
det skulle bli bättre. En annan
fråga som strulat är försenade
och felaktiga löner. Jag vet att
MTRS inte gör det medvetet, men det innebär stora
problem för våra medlemmar
som har små marginaler.
Vilka frågor har ni fått gehör
för?
– Jag är ju Seko-ordförande för stationspersonalen.
Den första juni 2010 införde
vi nattjänster för spärrexpeditörer. Tidigare fanns det
bara väldigt tidiga tjänster
och väldigt sena. Nästan alla
jobbade mer eller mindre
natt. Tack vare dessa nya
nattjänster har vi fått en mer
koncentrerad tjänstgöring
under natten, där övriga har

mer eller mindre normala
tider. Det är positivt.
Vad gör ni själva (de olika
facken) för att dialogen ska
fungera bättre med MTRS
och TBT?
– Vi har förhandlingar
med MTRS där vi för fram bra
argument för att skapa bättre
villkor för våra medlemmar.
Det finns till exempel ett
bonusavtal mellan SL och
MTRS. Om MTRS får del av de
här pengarna anser vi inom
Seko att de anställda som
utför jobbet ska få vara med
och dela. MTRS borde se oss
som en resurs och inte bara
som ett nödvändigt ont.
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Samhälle – resan i vår omvärld
Styrdokument
• Etiska regler

Mål & resultat
Skolinformation
• 600 timmars skolinformation ska genomföras under år 2010 (uppdragsavtal).
Resultat: 607 timmar.

Så arbetar vi
Högst ansvarig för frågor kring vår roll i samhället är inte utsedd, därför är vd Peter Viinapuu ytterst ansvarig. Det är ännu ett ganska
outvecklat område inom MTRS och TBT.
Men vi är väl medvetna om vår verksamhets
centrala betydelse för stockholmarna och
Stockholmregionens utveckling, där vi har
ambitionen att tillsammans med SL öka trafiken. Fram till i dag har arbetet främst kretsat
kring olika samhällsprojekt, som startats upp
av serviceutvecklingsavdelningen.

Specifika frågor
Samhälle
Vi vill uppmuntra våra medarbetare att
vara aktiva i samhället och stockholmarnas
vardag. I vissa fall sätter SL:s avtal gränser för
vad vi kan göra, men här är de projekt vi satt
igång hittills:

26
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• Blodgruppen. Ett samarbete mellan oss på
tunnelbanan – även kallad för Stockholms
blodomlopp – och blodcentralerna. Ett 50-tal
medarbetare har under 2010 anmält sig
som blodgivare och de bidrar därmed till att
rädda människoliv. De har en egen sida på
vårt intranät där de kan kommunicera med
varandra.
• Mentor. Från och med 2011 startar samarbetet med organisationen Mentor Sverige
som arbetar mot droger och våld bland
ungdomar. Det går ut på att våra medarbetare deltar som mentorer till 13–17-åringar
som behöver fler vuxna relationer. Med vårt
unika utbud av medarbetare med blandade
bakgrunder, kulturer och språk ser vi att vi
kan ha en viktig funktion att fylla.
www.mentorsverige.se
• Skolinformatörer. Inom ramen för vårt avtal
med SL har vi lovat att genomföra 600 timmar information i skolor årligen. Det görs av
tolv särskilt utbildade medarbetare, skolinformatörer, som besöker femteklassare i Stockholms län för att informera om säkerhet,
resande, klotter, SL-trafiken, sina egna yrken
och roller, men också för att bygga relationer
med de unga. Under året utförde dessa 427
timmar skolinformation och planerade 180
timmar, vilket totalt innebär att 607 timmar
har avsatts för skolinformation.
• Stockholm Pride. Under 2010 deltog MTRS
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och TBT med tält under Pride-festivalen för
att kommunicera det fördomsfria företaget.
Det bemannades framför allt av frivilliga
medarbetare. Ett annat syfte var att knyta
kontakter med framtida medarbetare.
www.stockholmpride.org
Istället för gåvor till våra medarbetare,
som kommer från hela världen, skänkte vi
under 2010 pengar till olika hjälpinsatser
enligt deras önskemål:
• 100 000 kronor till Plan Sverige för stöd till
översvämningsdrabbade i Pakistan (MTRS)
• 50 000 kronor till Stockholms Stadsmission
för stöd till utsatta människor i Stockholm
(TBT)
• 50 000 kronor till Röda Korset för stöd till
jordbävningsdrabbade i Haiti (MTRS)
Korruption
Våra etiska regler är mycket tydliga: MTRS
och TBT ska ta avstånd från all slags korruption. MTR i Hongkongs uppförandekod har
varit en viktig grund för våra etiska regler.
Konkurrenshämmande aktiviteter
I samband med upphandlingen av tunnelbanan, som vi slutligen vann, överklagade den
tidigare operatören Veolia beslutet. De var
missnöjda med hur SL hade hanterat upphandlingen och menade att kvalitetskraven
hade varit otydliga.

SOCIAL HÅLLBARHET

Mänskliga rättigheter – vägen till våra medmänniskor
Styrdokument
• FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen)
• Inköpspolicy
• Supplier Code of Practice, bilaga till avtal
med leverantörer

Mål
Saknas inom området.

Så arbetar vi
Högst ansvarig för området mänskliga rättigheter är personaldirektör Tomas Pira tillsam-

mans med fordonsdirektör Tor Henriksen,
när det specifikt gäller större inköp. Samtliga
våra leverantörsavtal inkluderar krav inom
mänskliga rättigheter, men hur väl dessa följs
har ännu inte kontrollerats.
I SL-avtalet ingår det att vi ska arbeta med
barnfrågor utifrån barnkonventionen samt
tillgänglighet, frågor som våra medarbetare
också utbildas i. Vi ska ta hänsyn till barnets
perspektiv i tunnelbanetrafiken och arbeta
för att tunnelbanan är tillgänglig för alla.
Det handlar främst om bemötande och att
vara ett stöd till resenärer som behöver extra
hjälp. Till exempel erbjuder våra kundservice

värdar ledsagning. Våra projekt med skol
informatörer och mentorer är delar i arbetet
med barnkonventionen.
Klagomål kopplade till kränkningar av
mänskliga rättigheter hanteras på samma
sätt som övriga klagomål.

Specifika frågor
Upphandlingsrutiner
Inför vårt stora inköp av nya uniformer, till
medarbetarna under 2009, ställdes inga
specifika krav för att förhindra kränkningar
av mänskliga rättigheter i tillverkningsledet.
Ursprungligen var tanken att alla underentreprenörer till SL skulle ha en gemensam
uniform och att SL skulle samordna denna
upphandling.
Icke-diskriminering
Till och med år 2010 hade MTRS fått två
anmälningar som gått till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Dessa har åtgärdats
genom förhandling med arbetstagarens
fackliga organisation, enligt anvisningar i
diskrimineringslagen. Inget av fallen har
medfört rättsliga åtgärder. Ett ärende gällande kränkning på grund av sexuell läggning
har även utretts och hanterats internt inom
MTRS under året. Det ledde till disciplinära
åtgärder.
Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal
Alla anställda inom MTRS och TBT har föreningsfrihet och omfattas av kollektivavtal.

Som ett led i vårt arbete med FN:s barnkonvention togs boken ”En gång träffade jag
en snäll tunnelbaneförare, han heter Erik”
fram. Den innehåller intervjuer med barn
om vad de tycker om tunnelbanan. Barnens föräldrar arbetar på MTRS eller TBT.

MTRS & TBT Hållbarhetsredovisning 2010
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Visste du att …
… ett års pendlings
resor tur och retur
Hässelby–T-Centralen
med tunnelbana motsvarar utsläppet av en
matsked bensin!
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Miljömässig hållbarhet –
en resa för klimatet
Det här är miljömässig hållbarhet för MTRS och TBT:
För vårt uppdrag – Att öka andelen resande med tunnelbanan.
För vår egen verksamhet – Att aktivt arbeta med miljöförbättringar genom att ställa relevanta miljö- och kvalitetskrav på underleverantörer,
engagera medarbetarna samt minska vår energianvändning, antalet
farliga kemikalier och mängden osorterat avfall.

Styrdokument
• Miljöpolicy
• Miljöaspektsregister
• Kvalitetspolicy

Övergripande miljömål
(antogs april 2011)
• Öka tunnelbanans marknadsandel
• Minska energianvändningen i tågtrafiken
• Minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier
• Minska utsläppen från tjänstefordon
• Minska utsläppen till mark och vatten

Mål & resultat
Ledningssystem
• Ett certifierbart verksamhetsledningssystem
ska byggas för kvalitet och miljö år 2010.
Resultat: Verksamhetsledningssystemet är
uppbyggt enligt ISO-standarder.
Förnybara drivmedel
• 25 % av bilparken ska drivas med förnybara
bränslen år 2010.
Resultat: Den 1 januari 2011 kunde 36 %
av bilparkens fordon drivas med förnybara

bränslen. På grund av stora problem med tillgång till gas på bensinstationer i Stockholm
tankades bilarna till 14 % med förnybara
bränslen.

Så arbetar vi
Högst ansvarig för miljöområdet är Marie
Hagberg, kvalitets- och miljödirektör på
MTRS. Under 2010 har ett systematiskt miljöarbete påbörjats inom MTRS och TBT, där
siktet är inställt på att ha hela verksamheten
certifierad enligt miljöledningsstandarden
ISO 14001 under maj 2011. Det blir två certifikat: ett för både MTRS och TBT, och ett för enbart TBT. Kvalitetsledningssystemet kommer
också enligt plan certifieras enligt ISO 9001
under maj 2011. Sedan tidigare är TBT certifierat enligt denna standard. För att kunna
utveckla verksamheten är processkartläggning en viktig del i ledningssystemen och blir
en viktig del för ständiga förbättringar.
Miljöutredningen som gjordes under
2010, har i början av 2011 uppdaterats och
utvecklats. Den omfattar nu båda företagen. I utredningen konstateras att en viktig
miljöfråga för oss är att få fler att åka med
tunnelbana.

Specifika frågor
Energi
SL handlar upp och tillhandahåller el för
driften av tunnelbanan, samt el och värme till
stationerna och de övriga lokalerna som vi
hyr. MTRS debiteras för energikostnaderna.
Elen till tågen är enbart förnybar från
vind- och vattenkraft, där all el är miljömärkt
med Bra Miljöval. Det medför minimala
utsläpp av koldioxid och andra föroreningar.
Men även om utsläppen är små kan vi effektivisera energianvändningen, framför
allt för tågen. Där kan vi göra våra största
miljövinster. Därför pågår ett arbete med att
öka energieffektiviteten vid framförandet av
tunnelbanetåg. Exempelvis ska en förarsimulator köpas in för att användas vid tågförarutbildning.
Kemikalier
De vanligast förekommande inköpen
utgörs av kemikalier, reservdelar till vagnar,
bromsbelägg och stål till underhåll. Flödena
är hårt styrda på grund av höga säkerhetskrav. Kemikalier används för underhåll samt
vid stationsstädning och klottersanering.
Kemikaliemängderna understiger reglerna

MTRS & TBT Hållbarhetsredovisning 2010
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Vilken är din konkreta uppgift på
MTRS och TBT när det
gäller hållbarhetsarbetet?
– Jag har två
uppgifter: driva på
miljöarbetet och
hålla samman hela hållbarhetsarbetet genom
att bland annat ansvara för att hållbarhetsredovisningen blir gjord. Sedan jag började här i
september 2010 har jag även jobbat med MTRS
miljöledningssystem. Hållbarhetsarbetet är bara
i sin linda.
Hur vill du att hållbarhetsarbetet på MTRS och
TBT ska fungera?
– Det är viktigt att medarbetarna blir engagerade och förstår helheten. Hållbarhetsarbetet
måste bli aktivt, fyllas med innehåll och kunna
hantera medarbetarnas förbättringsförslag.
jul långt
nov dec
aughar sep
okt
Hur
ni kommit?
– Fram till i dag har det varit fokus på dokumenteringen av ledningssystemen inom miljö
och kvalitet. Det som återstår är att mer tydligt
involvera medarbetarna genom utbildning,
information och kommunikation.
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INTERVJU/

Utsläppen från tunnelbanetågen är mycket
låga, då elen som driver dessa enbart kommer från vatten- och vindkraft. När det gäller
ersättningstrafiken, som tas in när tunnelbanan inte går, ställer vi krav på bussbolagen
att 2000
de ska använda gas- och etanolbussar.

dk

Källa: Miljöutredning, leverantörsstatistik

Privata tjänste- eller förmånsbilar förekommer inte.
MTRS leasar totalt 24 bilar, varav 11 är miljöbilar (enligt statens definition av miljöbil)
och 2 är gas-skåpbilar som främst används
vid städning, klottersanering och trafikledning. Det innebära att 54 procent av MTRS
bilpark är miljöanpassad, då de kan drivas
med förnybart bränsle. TBT har 12 bilar. Totalt
har MTRS och TBT alltså 36 bilar varav 36

Utsläpp till luft

vu

 Tågtrafik (2 %)
 Ersättningstrafik (15 %)
 Budbilar (8 %)
 Köldmedia i CO2-ekvivalenter (0 %)
 Tjänstefordon (63 %)
 Tjänsteresor (11 %)
 Arbetsresor med taxi (1 %)

för registrering enligt Reach, EU:s kemikaliedirektiv.
För att säkra hanteringen av våra cirka
700 kemikalier använder vi de elektroniska
systemen Chemsoft och ECOonline. Samtliga
ämnen på förbudslistor från Kemikalieinspektionen, Trafikverket och SLL har rensats
ut. Nu pågår ett arbete med att få ned antalet
ytterligare och minska användningen.
Exempelvis kommer klottersanerarna att få
mer utbildning med fokus på kunskaper om
kemikalier och dess miljöpåverkan.

Hu

Koldioxidutsläpp MTRS och TBT 2010
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procent kan drivas med förnybart drivmedel
enligt SL:s krav. I Stockholm är tillgången
på fordonsgas (mix av naturgas och biogas)
mycket dålig, vilket har inneburit problem
för oss vid tankning. Endast 14 procent av
allt tankat bränsle har varit förnybart. För att
minska problemet har ytterligare avtal med
bränslebolag tecknats under året för att öka
chanserna till att kunna tanka med förnybara
bränslen.
Utsläpp till mark och vatten
Vi har ökade krav på oss från SL när det gäller
städning av tågen och stationsmiljön. För att
minska vattenförbrukningen, och kemikalieförbrukningen, kopplat till städningen har vi
gått över till olika torrmetoder där det passar.
Mirakeltrasor och städmaskiner används för
att polera upp ytor så att de inte drar till sig
smuts.

Inför och direkt efter övertagandet
gjordes miljötekniska undersökningar av de
lokaler MTRS och TBT hyr för att se statusen
på exempelvis golvbrunnar och oljeavskiljare. Det kom fram en del brister, men det som
hittades då har åtgärdats av SL eller kommer
att åtgärdas.
Det är framför allt inom underhåll (TBT)
som frågan om utsläpp till vatten är extra
viktig eftersom vagnarna tvättas och klottersaneras här. Provtagningar på utgående
vatten görs regelbundet på samtliga depåer.
Arbete pågår för att förbättra rutinerna så att
riskerna för driftsproblem som översvämningar och försämrad reningsfunktion minskar.
Det är också vid depå-verksamheten som
större mängder avfall och miljöfarligt avfall
uppkommer. Avfallet sorteras i 24 fraktioner
och hanteras vidare av företaget Sita. De väsentligaste volymerna redovisas på sidan 34.

Koldioxidutsläpp från tjänstefordon
MTRS och TBT 2010
Liter
Bensin
18 204
Diesel
48 886
Etanol
2 132
Fordonsgas
148
Biogas
8 986
Motorgas
46
Totalt		

Utsläpp, kg
46 019
130 282
960
214
6 182
115
183 773

Visste du att …
... en resa med tunnelbana innebär upp till
30 000 gånger mindre
koldioxidutsläpp än
motsvarande resa
med bil!
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Visste du att …
… många delar/komponenter i tunnelbanevagnarna som repareras
eller byts ut har egen
milräknare som är skild
från vagnens egen milräknare.
32
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Ekonomisk hållbarhet –
en samhällsnyttig resa
Det här är ekonomisk hållbarhet för MTRS och TBT:
All vara en sund och framgångsrik verksamhet med
god ekonomi och ett långsiktigt perspektiv.

Styrdokument

Fördelning av kostnader MTRS 2010

• Rutin för budgetprocess
• Rutin för bokslut

Hyra
spårfordon
27 %

Mål & resultat

Underhåll
och depådrift
(TBT)
18 %

EBIT

5
0

Källa: MTRS ekonomiavdelning
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Av samhällsekonomiska skäl är det extra angeläget att MTRS och TBT har god ekonomi.
Under 2010 har dessvärre MTRS gjort ett
negativt resultat. En bidragande orsak är vi
har underskattat vissa kostnader, exempelvis
införandet av SL:s nya kassahanteringssystem iCash.
I och med att vi indirekt är skattefinansierade, via vår kund SL, är det särskilt viktigt
att vi är ansvarsfulla med våra ekonomiska
medel. Hälften av SL:s biljettintäkter kommer
från Stockholms läns innevånare via lands-

baserat på en incitamentsmodell som består
av bonus och viten – för att säkra en pålitlig
och attraktiv tunnelbana.
Under hela 2010 har punktligheten i tun20
nelbanan varit hög, vilket
har varit positivt för
samhällsekonomin i Stockholm. Dock påver15
kades punktligheten negativt av snökaoset i
februari 2010.
10
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Ekonomiska resultat
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Specifika frågor
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200
beten. Av den anledningen
är hela SL-avtalet
0
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Högst ansvarig för vår ekonomiska hållbarhet
är ekonomidirektör Pär Christiansen, som
tillträdde i början av 2011. Arne Pettersson är
ekonomichef för TBT. Till skillnad från det rent
finansiella perspektivet av verksamheten, är
ekonomisk hållbarhet mycket bredare och
något vi börjat tänka kring, genom att analysera och sortera våra nyckeltal för att kunna
välja långsiktiga ekonomiska inriktningar.
Budgetering och ekonomisk uppföljning sker
månadsvis och ekonomin följs upp noggrant.

tingsskatten. MTRS behåller inte inkomsterna
av biljettförsäljningen i spärrkioskerna, men
har möjlighet till provision. Det är också
viktigt att göra våra ägare nöjda med det
ekonomiska resultatet då de har investerat i
verksamheten.
Under 2010 har ersättningar (tantiem) om
562 000 kronor betalats ut till styrelse och vd
2000
inom MTRS.

vu

Så arbetar vi

Övrigt 1 %

Hu

• Resultat före finansnetto och skatt (EBIT)
målsätts årligen.
Resultat: - 22,96 miljoner kr (MTRS) och 10,55
miljoner kr (TBT).
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2009*

ÅRET 2010 I SIFFROR

Året 2010 i siffror
Medarbetare – MTRS & TBT

Miljö – MTRS & TBT

				
Totalt
		
MTRS
TBT MTRS/TBT
Antal anställda			
- Tjänstemän
291
89
380
- Operativ personal*
2 342
298
2 640
Medelantalet anställda (FTE)
1 994
387
2 381
Anställningsform heltid			
- Män, %
50
99,7
- Kvinnor, %
19
100
Könsfördelning 			
- Män, antal (%)
1 836 (70 %)
368 (95 %) 2 204 (73 %)
- Kvinnor, antal (%)
797 (30 %)
19 (5 %)
816 (27 %)
Chefer med personalansvar			
- Män, antal (%)
69 (63 %)
45 (98 %)
114 (74 %)
- Kvinnor, antal (%)
40 (37 %)
1 (2 %)
41 (26 %)
Åldersfördelning			
- < 30 år, %
20,6
12,1
- 31–40 år, %
21,5
13,4
- 41–50 år, %
24,7
26,6
- 51–55 år, %
13,6
36,4
- 56–60 år, %
10,3
11,1
- > 60 år, %
9,4
2,1
- Medelålder, år
42
47
Utbildningstimmar 			
- Antal timmar
42 218
3 704
Sjukfrånvaro (kort och lång)			
- Tjänstemän, %
3,0
3,1
- Operativ personal, %
6,4
6,2
Övertid			
- Tjänstemän, %
4,77
5,00
- Operativ personal, %
2,68
5,00
Personalomsättning			
- Nyanställningar, st
322
0
- Avgångar, st
394
1

Transportsträckor
- C20 (nya tåg), km			 32 102 672
- CX (gamla tåg), km			
9 600 366
- Totalt, km			 41 703 038
Energianvändning
- El till tågtrafik, kWh			 202 104 130
Utsläpp koldioxid
- Tågtrafik, kg			
4 850
- Ersättningstrafik, kg			
43 579
- Tjänstefordon, kg			
183 773
- Tjänsteresor (bland annat flyg), kg			
33 301
- Budbilar, kg			
22 222
- Arbetsresor med taxi, kg			
1 975
0
- Köldmedia (läckage i CO2-ekvivalenter), kg 		
Utsläpp kväveoxid
- Tågtrafik, kg			
20
Avfall
- Brännbart, kg			
19 500
- Sorterbart, kg			
10 270
- Blandskrot, kg			
7 550
- Slam från oljeavskiljare, kg			
3 800
- Miljöfarligt, kg			
3 020
- Järn- och aluminiumspån, kg			
2 940
- Motor-, transmissions- och smörjoljor, kg			
2 530
- Färg, tryckfärg, lim och hartser, kg			
2 000
- Absorbent, filtermaterial m m, kg			
1 760
- Elektronik, kg			
1 030

* Operativ personal är spärrexpeditörer, kundservicevärdar, lokalvårdare, klottersanerare,
tågförare och reparatörer. Se även ordlistan på sidan 38.
Källa: HR plus, Hogia etc
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Källa: SL, leverantörsfakturor, leverantörsdata. Nyckeltal för utsläppsberäkningar från NTM – Nätverket för transporter och miljön

ÅRET 2010 I SIFFROR

Ekonomi – MTRS
Direkt ekonomiskt värde skapat 		
Intressent Miljoner kr
och fördelat		
Intäkter 		 Huvudsakligen SL
2 655,1
Skapat ekonomiskt värde			
2 655,1
Driftskostnader		
SL och TBT
-1 367,3
Övriga externa kostnader		
SL med flera
-363,1
Personalkostnader		
Medarbetare
-947,6
Kapitalintäkter/kostnader, netto		 Koncernföretag
-4,6
Fördelat ekonomiskt värde			
-2 682,6
Kvar i företaget			
-27,5

Ekonomi – TBT
Direkt ekonomiskt värde skapat 		
Intressent Miljoner kr
och fördelat		
Intäkter från MTRS för underhåll enligt kontrakt
MTRS
486,2
Intäkter från andra uppdragsgivare		
SL
38,7
Övriga intäkter från MTRS		
MTRS (extra
57,4
			 insatser, förstärkt
			underhåll/”face-lift”)
Övriga intäkter från andra		 Veolia med flera
9,9
Skapat ekonomiskt värde			
592,2
Råvaror, förnödenheter och 		
Diverse
-140,8
materialkostnader		
leverantörer
Övriga externa kostnader 			
-231,7
(entreprenader, anläggningar, viten etc )			
Personalkostnader		
Medarbetare
-208,1
Kapitalkostnader till kreditgivare		MTRS och Mantena
-5,3
Utdelning till ägare		
Aktieägare
0
Skatt		
Samhälle
-1,2
Fördelat ekonomiskt värde			
587,1
Kvar i företaget			
5,1

Källa: MTRS och TBT:s ekonomisystem
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GRI-Index

GRI-index
MTRS och TBT redovisar nivå C enligt GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer
för hållbarhetsredovisning. I tabellen får du reda på var i denna redovisning –
”Början på vår resa” – som informationen finns. Vi redovisar de kärnindikatorer
och tilläggsindikatorer som vi bedömt vara relevanta för verksamheten med
utgångspunkt i våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor.
				
				
Innehåll
GRI-indikator
Sid
Strategi och analys			
Vd:s uttalande
1.1
5–9
Beskrivning av hållbarhetsrelaterad
påverkan, risker och möjligheter
1.2
13, 19
Organisationsprofil			
Organisationens namn
2.1
11
Primära varumärken,
produkter och/eller tjänster
2.2
11
Organisationsstruktur, enheter,
affärsområden etc
2.3
11–12
Huvudkontorets adress
2.4
40
Länder där verksamhet bedrivs
2.5
11
Ägarstruktur och bolagsform
2.6
13
Marknader
2.7
13
Organisationens omfattning
2.8 11, 34–35
Större förändringar under
redovisningsperioden
2.9		
Erhållna utmärkelser under
redovisningsperioden
2.10		
Information om redovisningen			
Redovisningsprofil			
Redovisningsperiod
3.1
2
Datum för senaste redovisning
3.2		
Redovisningscykel
3.3
2
Kontaktperson för redovisningen
3.4
39
Process för att bestämma
redovisningens innehåll
3.5
2
Redovisningens avgränsningar
3.6
2
Begränsningar för redovisningens
omfattning och avgränsning
3.7
2
Grunder för redovisningen som
påverkar jämförbarhet
3.8
2
Jämförbarhet med tidigare
redovisningar
3.10		
Väsentliga förändringar sedan
förra redovisningen
3.11		
Innehållsförteckning enligt GRI			
GRI-index
3.12
36–37
Granskning			
Policy och praxis avseende extern
granskning av redovisning
3.13
2
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Innehåll
GRI-indikator
Sid
Styrning, åtaganden och
intressentrelationer			
Styrning			
Bolagsstyrning
4.1
16
Styrelseordförandens roll
4.2
16
Oberoende och icke-verkställande
ledamöter
4.3
16
Möjligheter att lämna förslag etcetera
till styrelse eller företagsledning
4.4
16
Ersättning till styrelseledamöter,
ledande befattningshavare och chefer
4.5
33
Undvikande av intressekonflikter
i styrelsen
4.6		
Policyer, värderingar, uppförandekoder
och principer inom hållbarhetsområdet
4.8 18, 21–23,
			26, 27, 29, 33
Engagemang i externa initiativ			
Tillämpning av försiktighetsprincipen
4.11		
Externa frivilliga koder, principer eller
andra initiativ inom hållbarhetsområdet 4.12
18
Medlemskap i organisationer
4.13
18
Intressentengagemang			
Intressentgrupper
4.14
15
Identifiering och urval av intressenter
4.15
14
Metoder för kommunikation med
intressenter
4.16
15
Viktiga frågor som lyfts i
intressentdialoger
4.17
15

Grad av
redovisning/
kommentar
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GRI-Index

				
				
Innehåll
GRI-indikator
Sid
Ekonomisk hållbarhet			
Skapat och levererat direkt
ekonomiskt värde
EC1
35
Väsentligt finansiellt stöd
från det allmänna
EC4
33, 35
Investeringar i infrastruktur och
tjänster för allmänhetens nytta
EC8
33
Beskrivning av betydande indirekta
ekonomiska effekter, inklusive
effekternas omfattning
EC9
33
Miljömässig hållbarhet			
Direkt energianvändning per
primär energikälla
EN3
31
Initiativ för att tillhandahålla
energieffektiva och förnyelsebara
produkter och tjänster som minskar
energibehovet
EN6
29
Totala direkta och indirekta utsläpp
av växthusgaser
EN16
31, 34
Andra relevanta indirekta utsläpp
av växthusgaser
EN17
34
NOX, SO2 och andra väsentliga
luftföroreningar i vikt per typ
EN20
34
Total avfallsvikt, per typ och
hanteringsmetod
EN22
34
Vikt farligt avfall enligt
Baselkonventionen
EN24
34
Åtgärder för att minska miljöpåverkan
från produkter och tjänster,
samt resultat
EN26
29
Summan av betydande böter/
sanktioner på grund av brott mot
miljölagstiftning
EN28		
Väsentlig miljömässig påverkan
avseende transporter
EN29
30–31
Social hållbarhet			
Medarbetare			
Total personalstyrka, uppdelad på
anställningsform och region
LA1
34
Totalt antal anställda och personalomsättning, per åldersgrupp,
kön och region
LA2
34
Procent av personalstyrka som
omfattas av kollektivavtal
LA4
27
Representation i hälso- och
säkerhetskommittéer
LA6
24
Omfattning av skador och frånvaro
samt totala antalet arbetsrelaterade
dödsolyckor per region
LA7 19, 22, 34

Grad av
redovisning/
kommentar
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Innehåll
GRI-indikator
Sid

Grad av
redovisning/
kommentar

Rådgivning till medarbetare
vid allvarlig sjukdom
LA8
23–24
Hälso- och säkerhetsfrågor som täcks
i formella överenskommelser
med fackföreningar
LA9
24
Genomsnittligt antal tränings- och
utbildningstimmar per anställd och år,
fördelade på personalkategorier
LA10
24, 34
Mänskliga rättigheter			
Mänskliga rättighetsklausuler
vid investeringsavtal
HR1
27
Granskning om leverantörer följer
mänskliga rättighetsklausuler
HR2
27
Antal fall av diskriminering och
vidtagna åtgärder
HR4
27
Betydande risk för kränkning
av föreningsfrihet
HR5
27
Samhälle			
Rutiner som utvärderar och styr
verksamhetens påverkan på samhällen,
inklusive inträde, verksamhet och utträde SO1
26
Andel och totalt antal affärsenheter
som analyserats avseende korruptionsrisk SO2
26
Böter och icke-monetära sanktioner mot
organisationen för brott mot gällande
lagar och bestämmelser
SO8		
Produktansvar			
Faser i livscykeln då produkters och
tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet
utvärderas i förbättringssyfte
PR1
21–22
Märkning av produkter och tjänster
PR3
22
Rutiner för kundnöjdhet, inklusive
resultat från kundundersökningar
PR5
22
Program för efterlevnad av lagar,
standarder och frivilliga koder för
marknadskommunikation
PR6
22
Klagomål avseende kunders integritet
och förlust av kundinformation
PR8
22
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Grad av redovisning:
 = helt redovisad
 = delvis redovisad






*
**
***
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*****

Detta är första redovisningen
Inga erhållna
Inga kända
Har inte fastställt rutiner för att tillämpa
försiktighetsprincipen vid stora beslut
Inga överträdelser under 2010
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ORDLISTA

Ordlista
Arbetsplatsträff
Regelbundet strukturerat möte
där medarbetare träffar närmaste chef. Förkortas APT.
C20
Nya tunnelbanevagnarna som är
i drift i Stockholms tunnelbana.
CSR-arbete
Corporate Social Responsibility. Ett begrepp som ibland
är liktydigt med ett företags
hållbarhetsarbete.
CX
Gamla tunnelbanevagnarna
som är i drift i Stockholms
tunnelbana.
EFQM
European Foundation for Quality
Management. Global icke-vinstdrivande organisation med unik
plattform för ömsesidigt lärande
och förbättring av prestanda.
Förnybart drivmedel
Exempel på förnybara drivmedel
är biogas, etanol (E85) och el
från förnybara källor som vind
och vatten.
Global Compact
FN:s initiativ för ansvarsfulla
företag som innehåller tio principer om mänskliga rättigheter,
arbetsrätt, miljö och motverkande av korruption.
Great Place to Work
Etablerad internationell modell
för att bedöma olika dimensioner på arbetsplatsen som
trovärdighet, respekt, rättvisa,
stolthet och kamratskap.

GRI
Global Reporting Initiative.
Oberoende internationell organisation som tagit fram allmänt
accepterade riktlinjer för hållbarhetsredovisning.
Hållbarhetsarbete
En organisations arbete med att
integrera miljömässiga, sociala
och ekonomiska hänsyn i sin
verksamhet samt att föra en
dialog med sina intressenter. Se
CSR-arbete.
Hållbarhetsredovisning
Frivillig redovisning som ger en
balanserad bild av en organisations resultat inom hållbarhetsområdet.
Intressent
Individ, samhälle eller organisation som påverkar eller påverkas
av företagets verksamhet.
ISO 9001
Internationell standard för
kvalitetsledning.

SAM
Systematiskt arbetsmiljöarbete.
SL
AB Storstockholms Lokaltrafik,
ägs av SLL.
SLL
Stockholms läns landsting.
Team Tub
Forum för möten mellan SL och
MTRS där leverans och prestation enligt avtalet följs upp.

ISO 14001
Internationell standard för
miljöledning.

Tjänstemän
Personalgrupper på MTRS och
TBT:s huvudkontor, trafikledare
samt administrativ och arbetsledande personal inom Trafik,
Station och Fordon (TBT).

KPI
Key Performance Indicator. På
svenska kallas det ofta för nyckeltal eller måltal. Är oftast ett
mått på effektivitet, produktion
eller utförande i en verksamhet.

TRI
Trafiksäkerhetsinstruktion för
tunnelbanan. Säkerhetsbestämmelser enligt järnvägslagen och
SL:s instruktioner. Godkänt prov
krävs för tunnelbaneförare.

Kundservicevärd
Ny stationspersonalgrupp inom
MTRS med huvuduppgift att förbättra servicen till resenärerna
på plattformar och perronger.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet
Sveriges mest prestigefyllda
utmärkelse för framgångsrika
organisationer.

Miljöbil
En miljöbil kan helt eller delvis
köras på förnybara drivmedel
och exempelvis får en personbil
max släppa ut 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad
körning (SFS 2006: 227).
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Operativ personal
Medarbetare inom MTRS som
har möjlighet till direktkontakt
med resenärerna. Där ingår
personalgrupperna spärrexpeditörer, kundservicevärdar,
lokalvårdare, klottersanerare och
tågförare. Även reparatörer vid
TBT ingår i definitionen operativ
personal trots att de inte har
direkt kontakt med resenärer.

MTRS & TBT Hållbarhetsredovisning 2010

SOCIALT ANSVAR – VÅR ROLL I SAMHÄLLET

MTR Corporation Ltd driver sedan
1975 tunnelbanan i Hongkong

Frågor eller synpunkter?
Undrar du över något eller vill dela med dig av
vad du tycker om redovisningen? Hör då gärna
av dig till Janina Gröhn, miljö- och hållbarhetsspecialist på MTR Stockholm, på telefon
08-578 610 96 eller e-post
janina.grohn@mtrstockholm.se

Produktion av
redovisningen
Projektgrupp MTRS och TBT:
Janina Gröhn (projektledare),
Ralf Fröberg, Johan Lindblad, Jan Lindström,
Tove Möller, Lars Nyström, Anders Persson,
Andreas Rydell, Meta Stefanutti
Skribent: Anne Nilsson
Grafisk design/illustrationer:
Jan Olsson form & illustration
Bilder: Anna Carlsson, Johan Dali, Ellinor Hall,
Fredrik Hjerling, Amanda Lindelöf,
Tom Martinsen, Johan Olsson, Skogqvist
Tryck: Printfabriken juli 2011
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MTRS och TBT
 MTR Stockholm, MTRS, har från

hösten 2009 och minst åtta år framåt
ansvaret för drift, planering och underhåll av tunnelbanan i Stockholm.
MTR Corporation Ltd driver sedan
1975 tunnelbanan i Hongkong,
som är känd för att vara världens
punktligaste med över 99 procent
tåg i tid. Vi är ett dotterbolag till
MTR Corporation (UK) Ltd i London.
För underhållet svarar Tunnelbanan
Teknik Stockholm, TBT, som är ett
samägt bolag mellan MTRS och
norska Mantena. Tillsammans är vi
omkring 3 000 medarbetare.

Stockholms tunnelbana
 Varje dag görs drygt en miljon

resor med tunnelbanan
 Är den 20:e längsta i världen med

110 kilometer spår
 Gröna linjen invigdes 1950, Röda

linjen 1964 och Blå linjen 1975
 Slussen är den äldsta stationen,

Skarpnäck yngst
 T-Centralen har flest påstigande –

161 000 per dygn
 271 tunnelbanevagnar av ny

typ (C20)
 242 tunnelbanevagnar av äldre

typ (CX)

Din bästa resa!

MTR Stockholm (MTRS)
Huvudkontor
Garagevägen 18 G, Johanneshov
Postadress: Box 10038,
121 26 Stockholm
Växel: 08-578 610 00
E-post: info@mtrstockholm.se
Webb: www.mtrstockholm.se

Tunnelbanan Teknik Stockholm (TBT)
Huvudkontor
Garagevägen 18 G, Johanneshov
Postadress: Box 10005,
121 26 Stockholm
Växel: 08-578 620 00
E-post: info@tbtstockholm.se
Webb: www.tbtstockholm.se

