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Början på vår resa
Hållbarhetsredovisning 2010

TILLSAMMANS SKAPAR VI RESAN

Nu börjar resan mot världsklass
Det har varit ett händelserikt
första år för MTR Stockholm,
MTRS, och Tunnelbanan Teknik
Stockholm, TBT. Här är en kortversion av vår första hållbarhetsredovisning för 2010.
Upphandlingen av Stockholms tunnelbana fanns med tidigt i MTR:s internationella plan,
redan 2003–2004. När sedan
kontraktet med SL var undertecknat gällde det att få allt på

Peter Viinapuu, vd MTRS:
– Allt måste fungera eftersom vår
verksamhet påverkar stockholmarna
varje dag, varje minut.

plats inför övertagandet. Men
upphandlingen blev överklagad
och därför blev det bråttom
mot slutet. Som nya och framåt
aktörer skapade MTRS och TBT
höga förväntningar, särskilt hos
medarbetare från de tidigare
operatörerna Veolia Transport
och Tågia.
En av MTRS och TBT:s hittills
största framgångar är att övertagandet den 2 november 2009
gick smidigt utifrån resenärernas perspektiv. När TBT:s vd
Tor Henriksen ska välja viktiga
framsteg lyfter han särskilt fram
den kraftigt förbättrade städkvaliteten inom underhållet.
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

Tor Henriksen, vd TBT: – Underhåll av
tåg är en väldigt komplex verksamhet.

ständiga förbättringar, säger Tor
Henriksen.
De två företagen är nu inne i
en stabiliseringsfas.
– Struktur, ordning samt
lugn och ro måste därför råda.
Det är inte förrän då som vår
resa mot världsklass börjar, säger Peter Viinapuu, vd för MTRS.
Förutsättningen för att
lyckas nå ända dit är att MTRS
och TBT jobbar som ett enda
företag, även om de formellt är
två olika.
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ÄGARE

Våra intressenter

MTR i London
MTR i Hongkong
Mantena

MEDARBETARE

För att vi på MTRS och TBT ska
Anställda
RESENÄRER
• Monthly Rewiev
Chefer/arbetsledare
utvecklas, förbättras och bli en
”London-rapporten”
Fackföreningar
•
Styrelsemöte
accepterad aktör i samhället är
• Studiebesök
• Tubnet
• Korrespondens
• Tillsammans/
det avgörande att vi är lyhörda
(e-post, telefon
Veckans Tub/TBT-nytt
• Operativ personal m m)
för vad våra intressenter tycker
• Arbetsplatsträffar (APT)
möter resenärer via
• 40- respektive 150-gruppen
spärrar, perronger,
om oss. Intressenter är de som
• Ledningsgruppsmöten på olika nivåer
tunnelbanetåg,
• Förhandlingar och skyddskommittéer
vi som företag på
trafikinformation
etc
• Korrespondens
olika sätt har en
(e-post, telefon OFFENTLIGA
• Finns som
regelbunden kontakt
ORGANISATIONER
m m)
intressentgrupp,
KON• TillståndsTransportstyrelsen
men är inte en
med och/eller som
MTRS & TBT
ansökningar
KURRENTER
aktiv grupp som
Arbetsmiljöverket
• Föreläggande
vi
kommunicerar
påverkas av vår
• Lagar och före- Riksdag & regering
med
Kommuner
skrifter
verksamhet.

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

• Lokal-tv och lokalradio
• Metro, City och andra
tidningar
• Våra hemsidor
• Avtal
• Leveranser
• Inköp och avrop
• Beställningar
• Korrespondens
OMVÄRLD
(e-post, telefon m m)
Massmedia

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

KUND

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

Resenärer

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

Övergripande mål
”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 våra nyckeltal
att fortsätta. De är kopplade till
våra främsta risker och utmaningar.
* 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.

Åtta övergripande nyckeltal (KPI) MTRS och TBT
Utfall 2010

Mål 2010

Mål 2011

Mål 2012

Säkerhet					
- Allvarligt skadade och
35
0*
0
0
omkomna					
- Förlorad arbetstid
0,6
< 0,7
< 0,7
< 0,7
på grund av skada**
Trafik					
- Punktlighet, %
93,5
91,8
93,5
94,6
- Tågkilometer
33 673
34 182
34 779
Station					
- Kundnöjdhet (mäts av SL), %
78
81
81
81
Underhåll (TBT)					
- Tågtillgänglighet, %
99,2
100
100
100
Personal					
- Nöjd medarbetar-index
32
Nåddes ej
50
50
(via Great Place to Work), %		
Ekonomi					
- Resultat före finansnetto
-22 962 (MTRS) Nåddes ej
***
***
(EBIT), kkr
10 555 (TBT) Nåddes

Mål 2013
0
< 0,7

95,4
81
100
75

***
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Vår produkt – en säker, punktlig och ren resa
Styrdokument
• Säkerhetspolicy
• Kvalitetspolicy
• SL:s uppdragsavtal

ningar visar att resenärerna
upplever att tunnelbanan blivit
renare både på stationer och i
vagnar.

Mål & resultat
Säkerhet
• Ingen människa ska skadas
allvarligt eller avlida till följd av
tunnelbanans verksamhet.
Resultat: 35 skadades eller
omkom under 2010.
Punktlighet
• 2010: > 91,8 %
Resultat: 93,5 %
Renhet
• Andelen nöjda med städningen både på stationer och i
vagnar ska öka år 2010.
Resultat: Kundnöjdhetsmät-

Så arbetar vi
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 verksam-

Kundservicevärdar är en ny personalkategori som infördes vid övertagandet 2009.

heten. Under 2010 har vi infört
ett säkerhetsledningssystem,
baserat på 17 områden, som är
utvecklat av MTR i Hongkong.
69
Säkerhetsledningssystemet
68
67 såväl interna som
granskas av
66
externa revisorer.
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Medarbetare – vår inre resa
Styrdokument
• Arbetsmiljöpolicy
• Likabehandlingspolicy
• Säkerhetspolicy100
90
80
• Alkohol- och drogpolicy
70
• Friskvårdspolicy 60
50
• Rehabiliteringspolicy
40
• Omhändertagandepolicy
30
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Omkomna

Allvarligt skadade

Mål & resultat
0
2009*
• 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.

Höst 2009

Vår 2010

Så arbetar vi
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. Under 2010 har vi
fokuserat
på att dokumentera
2010
området i ett 50-tal processer
och ett antal policyer. I det inledande arbetet ingår också systematiskt arbetsmiljöarbete. Vår
operativa personal, som utgör
merparten av all personal, är de
som möter resenärer dagligen.
Dessa är till exempel tågförare,
kundservicevärdar, spärrexpeditörer och lokalvårdare.

Höst 2010

SOCIAL HÅLLBARHET

Medarbetarundersökningen
Medarbetarundersökningen
enligt modellen från Great Place
To Work genomfördes i september 2010. Den har behandlat
fem grupper: trovärdighet,
respekt, rättvisa, stolthet och
kamratskap. Resultatet i stort
har pekat på vikten av att stärka
kommunikationen mellan
Område
antal svarande
Trovärdighet*, %
Respekt*, %
Rättvisa*, %
Stolthet*, %
Kamratskap*, %
Allt sammantaget, skulle jag säga att det
här är en mycket bra arbetsplats, %
Resultat – genomsnitt, %

katalysator 
Fokusgrupper
g
för förändrin

medarbetare och ledning. Det
område som har högst resultat
är stolthet. De svarande har
haft fem svarsalternativ till varje
påstående i undersökningen.
Procenttalen i tabellen visar
andelen medarbetare som
svarat antingen ”Ofta sant” eller
”Nästan alltid sant”.
MTRS
1 074
26
23
38
44
38

TBT
187
25
29
39
45
40

Totalt
1 261
26
24
38
44
38

29
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34
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* Medel för området
Källa: Great Place to Work® Model®,
medarbetarenkät 2010		

Samhälle – resan i vår omvärld
Styrdokument
• Etiska regler
Mål
Skolinformation
• 600 timmars skolinformation
ska genomföras under år 2010
(uppdragsavtal).
Resultat: 607 timmar.
Specifika frågor
Samhälle
Vi vill uppmuntra våra medarbetare att vara aktiva i samhället och stockholmarnas vardag.
Här är de projekt vi satt igång
hittills:
• Blodgruppen. Ett samarbete

mellan oss på tunnelbanan och
blodcentralerna.
• Mentor. Från och med 2011
startar samarbetet med organisationen Mentor Sverige.
www.mentorsverige.se
• Skolinformatörer. Inom ramen
för vårt avtal ska vi genomföra
600 timmar information i skolor
årligen.
• Stockholm Pride. Under 2010
deltog MTRS och TBT med tält
under Pride-festivalen.
Istället för gåvor till våra
medarbetare, som kommer från
hela världen, skänkte vi under
2010 pengar till olika hjälpinsatser:

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

• 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)
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Miljömässig hållbarhet – en resa för klimatet
Styrdokument
• Miljöpolicy
• Kvalitetspolicy
Övergripande miljömål
(antogs april 2011)
• Öka tunnelbanans marknadsandel
• Minska energianvändningen i
tågtrafiken
• Minska användningen av miljöoch 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

Koldioxidutsläpp från tjänstefordon MTRS och TBT 2010
Liter Utsläpp, kg
Bensin
18 204
46 019
Diesel
48 886
130 282
Etanol
2 132
960
Fordonsgas
148
214
Biogas
8 986
6 182
Motorgas
46
115
Totalt		
183 773

6

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.

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.

Koldioxidutsläpp MTRS och TBT 2010
 Tågtrafik (2 %)
 Ersättningstrafik (15 %)
 Budbilar (8 %)
 Köldmedia i CO2-ekvivalenter (0 %)
 Tjänstefordon (63 %)
 Tjänsteresor (11 %)
 Arbetsresor med taxi (1 %)
Källa: Miljöutredning, leverantörsstatistik

EKONOMISK HÅLLBARHET

Ekonomisk hållbarhet – en samhällsnyttig resa
Styrdokument
• Rutin för budgetprocess
• Rutin för bokslut
Mål & resultat
EBIT
• Resultat före finansnetto och
skatt (EBIT) målsätts årligen.
Resultat: -22,96 miljoner kr
(MTRS) och 10,55 miljoner kr
(TBT).
Så arbetar vi
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.

Specifika frågor
Ekonomiska resultat
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
landstingsskatten. 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.
Indirekt ekonomisk påverkan
Tunnelbanan är en central
samhällsfunktion. Fungerar

den inte påverkas en stor del
av Stockholms företag och
organisationer när medarbetarna får svårt att ta sig till sina
arbeten. Av den anledningen
är hela SL-avtalet baserat på en
incitamentsmodell som består
av bonus och viten – för att
säkra en pålitlig och attraktiv
tunnelbana. Under hela 2010
har punktligheten i tunnelbanan varit hög, vilket har varit
positivt för samhällsekonomin
i Stockholm. Dock påverkades
punktligheten negativt av
snökaoset i februari 2010.

Fördelning av kostnader MTRS 2010

Hyra
spårfordon
27 %
Underhåll
och depådrift
(TBT)
18 %
Övrigt 1 %

Slutet system
för kontanter
 Efter ett pilo
ttest i decembe
r
2009 började vi
i februari 2010
att introducera
systemet iCash,
eller sluten ko
ntanthanterin
g,
tillsammans m
ed SL Access
i stationsverksa
mheten. Det
skedde i etappe
r med ett par
stationer åt gå
ngen. Först ut
var
Fridhemsplan,
Stadshagen oc
h
Västra skogen
. I juni 2010 ha
de
samtliga statio
ner fått iCash.
Med systemet
ökar vi säkerheten för medarbe
tarna genom
en sluten kont
anthantering vid
biljettförsäljnin
gen i spärrarna.
2010-02-25

 Fordon (46 %)
 Personal (35 %)
 Drivström (4 %)
 Övrigt (15 %)
Källa: MTRS ekonomiavdelning
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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.

Vill du ha ett exemplar av hela redovisningen, kontakta Janina Gröhn, Kvalitet och Miljö, telefon
08-5786 1096 eller janina.grohn@mtrstockholm.se. Du kan också ladda ner en pdf på tubnet.

MTR Stockholm (MTRS)
Växel: 08-578 610 00
E-post: info@mtrstockholm.se
Webb: www.mtrstockholm.se

Tunnelbanan Teknik Stockholm (TBT)
Växel: 08-578 620 00
E-post: info@tbtstockholm.se
Webb: www.tbtstockholm.se
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