
årsberättelse

2
0

01

∑



Innehåll:                                        sid

VDs ord 2

Snart 2 miljoner invånare 

i Stockholms län 4

Landstingets ägarroll 6

Utan SL stannar bilen 8

Att verka genom andra 10

På väg mot det hållbara 

samhället 12

Fler och mer nöjda kunder 14

Förnyad vagnpark 16

Investeringsprogrammet 

fortsätter planenligt 18

Rätt finansiering dämpar 

kostnadsökningen 20

Årsredovisning 22

Förvaltningsberättelse 22

Resultaträkning 26

Balansräkning 27

Kassaflödesanalys 28

Tilläggsupplysningar 30

Noter och kommentarer 31

Styrelse och 

revisionsberättelse 40

Verksamhetstal 42

SL omsatte drygt 8 miljarder kronor 

och investerade 2,9 miljarder kronor.

Antalet resor ökade med 0,3% till 

2,3 miljoner.

Tvärbanan fortsatte att utvecklas 

positivt. Andelen nöjda resenärer steg 

till 96%.

Andelen nöjda kunder i hela SL-trafiken

ökade från 56% till 59%.

Sprickbildningar i pendeltågsvagnarna 

och eftersatt banunderhåll orsakade 

trafikstörningar.

Från 1 november gäller resegarantin 

all SL-trafik.

Pendeltågstrafiken förlängdes till Bro 

och Bålsta.

50 nya tunnelbanevagnar sattes 

i trafik.
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giska framtidsfrågan vi har inom detta område. Det gäller

att skapa starka drivkrafter för ett ökat resande. Att koppla

ersättningen till resande, kundupplevd kvalitet och intäkter

är exempel på vägar vi prövar.

Kraftigt ökade kostnader är ett genomgående in-

slag i samband med trafikupphandlingar i olika delar av

landet. Låg lönsamhet har kännetecknat framför allt buss-

branschen under flera år, men kostnadsökningar på upp

emot 40%, som noterats på vissa håll, är ett tecken även

på att konkurrensen på busstrafikmarknaden inte är som

den ska. Ett långsiktigt minoritetsägande i Busslink är där-

för en strategisk fråga.

Med kompetenta och delaktiga medarbetare inom

hela SL-trafiken, ett engagerat ledarskap på alla nivåer

och lyhördhet när det gäller kundernas behov, önskemål

och förväntningar, ska vi under kommande år ta de steg

som krävs för att erbjuda Europas bästa kollektivtrafik till

fler och mer nöjda kunder.

Gunnar Schön
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VDs ord: Ett år av återhämtning.
Att erbjuda Europas bästa kollektivtrafik är en vision som

inspirerar och förpliktigar. Det förutsätter ett målmedvetet,

systematiskt och envist förbättringsarbete med fokus på

resenärerna och deras upplevelser av SL-trafikens kvalitet.

Under 2001 togs betydelsefulla steg för att förbättra

SL-trafikens pålitlighet, som återspeglades i våra mätningar

av kundnöjdhet. Tunnelbanans punktlighet förbättrades,

bristen på förare och de tekniska problem som drabbat

pendeltågstrafiken kunde lösas under året.

Två iakttagelser är speciellt glädjande: dels att an-

delen nöjda kunder på tunnelbanans Gröna linje har ökat,

dels att Tvärbanans redan utomordentligt fina resultat ytter-

ligare förbättrades under året. 96% nöjda resenärer är mer

än godkänt! 

Pendeltågstrafiken förlängdes till Bro och Bålsta. Ar-

betet med att få en helt ny generation pendeltåg på spåren

fortsatte planenligt, med sikte på upphandling under 2002

och första leverans 2004. Ytterligare 70 tunnelbanevagnar

av modell Vagn 2000 beställdes. Bygget av Tvärbanan till

Hammarby Sjöstad går snabbare än tidsplanen och vag-

nar beställdes till den planerade driftstarten vid årsskiftet

2002/2003. Nya regionala stombusslinjer togs i drift.

Arbetet för att komma till rätta med bristerna i stör-

ningsinformationen intensifierades tillsammans med våra

entreprenörer. Detta är ett av våra högst prioriterade fokus-

områden. En utveckling av organisation, kompetens, atti-

tyder och tekniska hjälpmedel ska ge påtagliga resultat

inom de närmaste åren.

Realtidsinformation är målet. Detta förutsätter att vi på

ett klokt sätt utnyttjar den nya informationsteknikens möj-

ligheter. En handlingsplan för IT-stöd till kundkommunika-

tion togs fram under året.

Vissa strategiska kapacitetsproblem måste undan-

röjas för att vi ska kunna leva upp till de krav den växande

stockholmsregionen ställer. Den infrastrukturproposition

som regeringen presenterade under året är en av de största

satsningarna som gjorts för att förstärka kapacitet och på-

litlighet hos SL-trafiken. Nu är det dags att gå från ord till

handling. Pendeltågstunneln under centrala Stockholm är

avgörande för att pendeltågen ska kunna växa med upp-

giften.

En stor del av den infrastruktur som SL-trafiken är be-

roende av är gammal och behöver bytas ut. Investerings-

volymen ligger sedan några år tillbaka på 2,5 - 3 miljarder

kronor per år. Att söka effektiva finansieringslösningar har

blivit en nödvändig uppgift för att hålla den starkt ökande

kapitalkostnadsutvecklingen under kontroll. Under 2001

nåddes förmånliga finansiella avtal med bland annat ame-

rikanska investerare.

Den åldrande materielen är dock inte enbart och inte

ens i första hand ett finansieringsproblem. Försämrad drift-

säkerhet drabbade under året pendeltågsresenärerna, när

boggiesprickor uppstod på de äldre pendeltågsvagnarna.

Den ökande biltrafiken i länets mest centrala delar

sätter käppar i hjulet för busstrafiken, vars framkomlighet

försämras. Stockholms stads prioriteringar drabbar här SL-

trafiken negativt.

För mer än 10 år sedan valde SL strategin ”att verka

genom andra”. Fem trafikentreprenörer och ett antal andra

aktörer svarar för trafikproduktion, underhåll av rullande

och fasta anläggningar och allt annat som behövs för att

erbjuda 647000 personer att under en vanlig vardag göra

2,3 miljoner resor med SL. Som ytterst ansvarig för hela

resan med SL och för verksamhetens långsiktiga utveck-

ling är det vår uppgift att försäkra oss om att våra entre-

prenörer har rätt förutsättningar för sitt arbete.

Ansvars- och rollfördelningen mellan oss och våra

entreprenörer har nu tydliggjorts. SL är en renodlad be-

ställare med ansvar för hela resan. Eftersom SL-trafikens

olika delar är tätt integrerade innebär det en mycket aktiv

roll för oss. En förtydligad visuell identitet, en ny kommu-

nikationsstrategi och -policy lägger grunden för den aktiva

och målmedvetna marknadskommunikation som är nöd-

vändig för att nå våra mål.

Att utveckla trafikavtalen är den kanske mest strate-

Tunnelbanestation Rinkeby. Konstnärlig gestaltning: 
Nisse Zetterberg, Sven Sahlberg, Lennart Gram.



än 300 000 resor per år nu sker med pendeltåg i stället 

för med bil. Enbart förlängningen av pendeltågstrafiken

till Bålsta hösten 2001 har inneburit att 70 000 tidigare

bilresor nu ersätts av resor med pendeltåg. Restiden för

kvarvarande bilister har därmed minskat vilket ger en av-

sevärd samhällsekonomisk vinst. Dessutom har utsläppen

av luftföroreningar, koldioxid och antalet trafikolyckor mins-

kat. Eldriven pendeltågstrafik innebär mycket låga utsläpp,

även om man tar hänsyn till utsläppen vid produktion av

elenergi.

Även om SL-trafiken och de förbättringar som genom-

förs, i första hand är till för SLs resenärer, kan alla länsbor

dra nytta av dem. Det är en viktig anledning till att SL-tra-

fiken delvis betalas med gemensamma skattemedel. 

SL ska erbjuda Europas bästa
kollektivtrafik 2005.

Visionen i SLs strategiska plan är att erbjuda stockholmarna

Europas bästa kollektivtrafik. Planen är grunden för den

utveckling av hela resan som SL nu är mitt inne i, med syfte

att skapa ett trafikutbud som motsvarar nuvarande och

potentiella kunders behov, önskemål och förväntningar. 

I den strategiska planen finns ett antal konkreta mål:

antalet resenärer en vanlig vardag ska öka till 700 000

år 2004.

antalet påstigande en vanlig vardag ska öka till 

2,5 miljoner år 2004.

andelen vaneresenärer ska öka till 60% år 2004.

andelen nöjda resenärer i SL-trafiken ska öka till 75% 

år 2004.

andelen nöjda medborgare ska öka till 75% år 2004.

SL-trafiken bidrar till miljön och trafiksäkerheten.

Utsläpp per personkilometer från bil respektive pendeltåg.

leder den utvecklingen till att tidigare bilister väljer SL-tra-

fiken. Vid sidan av effekterna i transportsystemet har en 

utbyggd kollektivtrafik även positiva regionala effekter. Inte

minst förbättras tillgängligheten till regionens arbetsmark-

nad och utbildningsplatser. 

Stora samhällsvinster.

En satsning på SL-trafiken förbättrar framkomligheten i

vägsystemet. Varje resenär som ställer bilen och i stället

väljer SL bidrar till att trängseln i vägsystemet minskar och

att restiderna för övriga bilister blir kortare. Samtidigt mins-

kar olycksrisken och skadorna som bilismen orsakar på

miljön.

300 000 nya SL-resor.

Den under senare år utbyggda pendeltågstrafiken med

bl a 15-minuterstrafik har lett till att ytterligare inte mindre
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Under hösten 2001 har ett förslag till regional utvecklings-

plan för Stockholms-regionen lagts fram. Planen är ut-

arbetad av landstingets regionplane- och trafikkontor och

bygger på det faktum att huvudstadsregionen är navet i

den svenska ekonomin. 

Åke E. Andersson, professor vid KTH i Stockholm,

menar att det är de ”klusterbildningar” som sker inom vissa

branscher i näringslivet som driver tillväxten i en region,

inte politiska beslut. Den största inflyttningen sker av

människor i åldrarna 20-30 år, som sedan i hög utsträck-

ning väljer att stanna kvar i regionen eller i dess närom-

råden. Nya förbättrade kommunikationer gör Mälardalen

till en gemensam bostads- och arbetsmarknad, vilket ger

regionen en ännu större potential och en särställning i

landet.

Stockholms-regionen konkurrerar inte med övriga

Sverige om företagsetableringar eller om den unga väl-

utbildade arbetskraften, utan med andra tillväxtregioner

utomlands. Stockholm är navet i svensk ekonomi och här

läggs grunden för många arbetstillfällen i hela landet. Av

det skälet är det avgörande att Stockholms-regionens till-

växt både stimuleras och möjliggörs genom en framsynt

planering av infrastrukturens utveckling, speciellt när det

gäller utbildning och trafik. 

Stockholm har växtvärk.

Den kraftiga expansionen skapar även problem i regionen.

Förslaget till utvecklingsplan anger behovet till 300 000

nya bostäder och mellan 25 000 och 35 000 nya högskole-

platser. Redan inom några år beräknas folkmängden i re-

gionen passera 2-miljonersstrecket. År 2030 räknar man

med att regionen har 2,5 miljoner invånare. En sådan ut-

veckling kräver stora investeringar på trafiksidan och en

fortlöpande utveckling av utbudet. 

Förutom att våra nuvarande resenärer får förbättringar

Snart 2 miljoner invånare i Stockholms län.



Lands-
tingets 
ägarroll.

SL ägs av Stockholms läns landsting vars huvuduppgifter

är att svara för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafiken

i länet. Andra uppgifter är färdtjänst, tandvård, kultur och

regionplanering. 

Landstinget hade drygt 42 700 anställda 2001, varav

95% inom vården.

Verksamheten finansieras i huvudsak via landstings-

skatten, som varit 10,32 kronor per beskattningsbar 100-

lapp under 2001. Landstingets skatteintäkter uppgick till

28 miljarder kronor. 

En familj på fyra personer med en hushållsinkomst på

400 000 kr per år, betalar 41 280 kronor i landstingsskatt,

varav 4 680 kronor går till SL. För var och en av de fyra

familjemedlemmarna ger det en skattekostnad för SL-tra-

fiken på 1170 kr per år eller 3,20 kr per dag.

Ungefär hälften av SLs verksamhet finansieras genom

landstingsskatten, den andra hälften betalas av biljettin-

täkter.

Det faktum att landstinget är ensam huvudman för

kollektivtrafiken i länet är unikt för landet. I övriga delar

av Sverige delas huvudmannaskapet av landstingen och

kommunerna.

Sveriges näst största politiska organ.

Stockholms läns landsting styrs i enlighet med resultatet

i allmänna val vart fjärde år. För innevarande mandatperiod

1998 - 2002 är majoriteten borgerlig. Styrkeförhållandet

återspeglas i samtliga nämnder och styrelser, så även i

SLs styrelse.

Landstingets högsta beslutande organ är landstings-

fullmäktige med 149 ledamöter som därmed är den största

beslutande politiska församlingen i landet efter Sveriges

Riksdag. Högsta verkställande organ är landstingsstyrelsen

med 17 ledamöter.

Mer information om landstinget finns på nätplatsen

www.sll.se

Politiska beslut genomförs 
i en specialiserad organisation.

Landstingsfullmäktige beslutar om mål och ekonomiska

ramar för trafikverksamheten medan ansvaret för trafikens

omfattning, kvalitet och utveckling ligger hos SLs styrelse. 

Det finns självklart en mängd uppfattningar om hur

kollektivtrafiken ska drivas och utvecklas i länet. Uppfatt-

ningarna kanaliseras ofta via de politiska partierna i lands-

tinget. SL handlar upp de tjänster som krävs för att utföra

trafiken av olika entreprenörer, både när det gäller själva

trafiken och när det gäller byggande och underhåll av tra-

fikanläggningarna. På så sätt, men även via de över
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100 000 årliga kundkontakterna som kundtjänsten har, blir

SLs roll i förlängningen att genomföra de önskemål som

länets medborgare har. Målet är att medborgarna får ut så

mycket som möjligt av vad man betalar för kollektivtrafiken.

7

Hur kollektivtrafiken drivs och utvecklas i Stockholms län.

SLs ansvar.Landstingets ansvar.

Tunnelbanestation Kungsträdgården. 
Konstnärlig gestaltning Ulrik Samuelson.



Förändringar av resandet (antal påstigande).

tjänster vilket innebär att det nu går att söka och få infor-

mation om avgångstider m m direkt till sin mobiltelefon.

SLs nätplats har uppmärksammats för sin användar-

vänlighet och fått flera utmärkelser i IT-fackpress.

Under året har tjänsten www.sl.se/ trafiknyheter ut-

vecklats. Tjänsten är ett led i störningsinformationspro-

jektet. Under snöovädret i andra halvan av december, gick

vissa dagar upp till 30% av nätplatsens besök till denna

tjänst. Under året har nätplatsen uppgraderats med WAP-

Antal inkomna resegarantiärenden per vecka år 2001.
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Efter ett par motiga år med driftstörningar och andra pro-

blem i SL-trafiken, kan vi nu konstatera att mycket blev

bättre under 2001. Den negativa trenden är bruten, sakta

men säkert återvänder förtroendet för SL-trafiken.

I den senast gjorda kvalitetsmätningen har 20 000

resenärer intervjuats om allt från turtäthet till städning.

Undersökningen gjordes i hela regionen och samtliga tra-

fikslag är representerade, dvs tunnelbana, pendeltåg, spår-

vagn, bussar och lokaltåg.

Klar förbättring av SLs betyg.

Resultatet visar ett kraftigt förbättrat betyg för såväl tunnel-

banan som för pendeltågen. Totalt för hela SL-trafiken visar

undersökningen en ökning av antalet nöjda kunder och

mycket nöjda kunder från 56% förra året till 59% 2001.

Räknas även de med som gav betyget ”godkänt” hamnar

siffran på 81%. 

Det totala betyget dras ned av kvardröjande låga be-

tyg för pendeltågen och av de stora problem som drabbat

Roslagsbanas resenärer under året.

Flest nöjda SL-kunder finns på Tvärbanan där hela 96%

av resenärerna är nöjda eller mycket nöjda, vilket är en ök-

ning med 2 procentenheter jämfört med föregående år.

Målet för kvalitetsarbetet är fastlagt i SLs strategiska

plan. Om några år ska 75% av resenärerna vara nöjda med

SL-trafiken.

SL-trafiken är unik.

Över hälften av all kollektivtrafik i Sverige finns i Stock-

holms län. Pendeltågstrafiken har mer än dubbelt så

många resenärer som SJ. Medan man i övriga landet har

kollektivtrafiken som ett alternativ till bilen, är kollektiv-

trafiken det enda möjliga ressättet för många länsinvånare.

Dagligen reser 647 000 stockholmare med SL. Om alla

skulle ta bil skulle trafiken kollapsa. Bilarna skulle helt

enkelt inte få plats. Ett enda tunnelbanetåg rymmer 1200

bilister. 

Den kraftiga tillväxten i regionen ökar såväl kvantitets-

som kvalitetskraven. De senaste 15 åren har befolkningen

i länet ökat med 250 000 personer, vilket motsvarar en stad

av Malmös storlek.Varje år beräknas befolkningen öka med

20 000 personer. Var femte svensk bor nu i länet. Därtill

kommer en växande grupp som efterfrågar service av SL,

nämligen långpendlare från närliggande län som arbetar

inom Stockholms län. 

En hög kvalitet och en hög kapacitet i SL-trafiken är

därför inte bara viktigt för våra kunder utan även för de bilis-

ter som knappast skulle ta sig fram utan SL på grund av

trängseln. Det äger nog sin riktighet att utan bilen stannar

Sverige men det är i lika hög grad sant att utan SL stan-

nar bilen. 

Den mest framgångsrika av SLs nysatsningar är Tvär-

banan som i november 2001 slog nytt rekord med 23 900

resande på ett dygn. Motsvarande siffra för 2000 var

19 400 resande per dygn.

Framgångsrik nätplats.

Vår nätplats www.sl.se har haft en mycket positiv utveck-

ling och antalet besökare ökar stadigt. Att det i december

slogs rekord för både antalet besökare och användningen

av sidorna bekräftar en ständigt ökande trend. Under

året ökade antalet besökare en vanlig vardag från drygt

10 000 i januari till nära 25 000 i december. De mest upp-

skattade tjänsterna är möjligheten att direkt söka bästa

resväg och avgångstider.

Utan SL stannar bilen.

Att resa kollektivt är prisvärt jämfört med bil.

Antal svarande i Stockholms län: 5 000. I övriga landet: 28 507.

Kundkontakter till SL Forum.



öka resandet. Att bygga in starka och positiva drivkrafter i

avtalen är avgörande för SL-trafikens utveckling. 

Incitamentsavtal för höjd kvalitet.

Städning är ett exempel där incitament används för att för-

bättra kvaliteten. Städningen kontrolleras på stationer och i

fordon av oberoende företag. Mätbara förbättringar ger en-

treprenören en bonus. Även förbättringar i resenärernas

inställning kan ge entreprenören en bonus. Swebus Söder-

tälje, Busslink Söderort och Linjebuss Järfälla /Upplands-

Bro har arbetat med nöjd kund som incitament under 2001.

För spårtrafiken är ansvarsfördelningen mer komplex.

SL Infrateknik garanterar utrymme för en viss mängd trafik

på spåret till operatören som i sin tur garanterar beställd

trafik till SL. Kan inte spårägaren uppfylla den utlovade

kapaciteten, utgår ett vite och kan man överträffa kapaci-

teten utgår en bonus. För pendeltågen där statliga Ban-

verket ansvarar för infrastrukturen finns ännu inte denna

typ av incitament.

Trafikkostnadernas fördelning.

Antal påstigande per trafikslag 1991 och 2001.

Under de senaste åren har vi flyttat fokus från kostnads-

besparing till kvalitetsökning. Syftet är att få fler och mer

nöjda kunder och det kan bara ske genom att kunderna

upplever tydliga och bestående förbättringar i SL-trafiken.

SLs kunder ska få ett större värde för sina pengar.

SL har ansvar för hela resan.

De kravspecifikationer SL skriver in i anbudsunderlag och

därefter i de avtal som sluts, är förankrade i resenärernas

önskemål och behov. Därtill är det väsentligt att de olika

entreprenörernas verksamheter samordnas, så att resenä-

rerna känner att det finns ett odelat ansvar för SL-trafiken.

De avtal SL tidigare haft med sina entreprenörer är så

kallade bruttoavtal som innebär att entreprenören svarar

för produktionskostnaderna och får en överenskommen er-

sättning för att utföra en fastställd trafik. För att kunna nå

kvalitetsmålen, har SL valt att utveckla bruttoavtalen mot

incitamentsavtal. Tanken är att entreprenören ska kunna

öka sina intäkter genom att höja kvaliteten och därigenom

SLs entreprenörer.

SL samarbetar med fem trafikentreprenörer. Under året har

en del förändringar skett i entreprenörernas ansvarsom-

råden, vilket inneburit utökat ansvar och större möjligheter

att påverka verksamhetens resultat.

Busslink bildades i januari 1999 när SL Buss AB och

Näckrosbuss AB slogs ihop. Bolaget driver linjetrafik från

Boden i norr till Jönköping i söder. Busslink har 6 000 med-

arbetare och ca 2 000 bussar. Sedan i januari 2001 äger

SL temporärt 90% av aktierna i bolaget. Övriga ägare är

Länstrafiken i Örebro och Länstrafiken i Sörmland.

Busslink ansvarar för ca 70% av SLs busstrafik, bland

annat trafiken med de blå innerstadsbussarna. 

Citypendeln ansvarar från januari 2000 för pendeltågs-

trafiken i Stockholms län. Företaget ägs till 90% av Keolis

(Frankrike) och till 10% av BK Tåg (Sverige). Citypendeln

har ca 900 anställda.

Connex ingår i Connex Transport som är en av Europas

ledande trafikoperatörer med verksamhet på stora delar

av kontinenten samt i Australien och Asien. Samarbetet

med SL omfattar tunnelbanan och den övriga spårburna

trafiken, utom pendeltågen. Antal Connex-anställda i

Stockholms-trafiken är ca 3 000.

Linjebuss driver linjebunden busstrafik i tätort, förort och

landsbygd i Norden. Företaget har ca 3 100 anställda och

totalt ca 1600 fordon. Linjebuss ingår i Connex Transport.

Busstrafiken bl a i Järfälla, Sollentuna, Solna, Sundbyberg

och Upplands Bro körs av Linjebuss för SL.

Swebus ägs av norska Concordia och är Sveriges största

bussbolag med ca 6 000 anställda, 3 000 bussar och en

årsomsättning strax över 3 miljarder kronor.

Att verka genom andra.
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Uppdraget för SL omfattar sedan tidigare tra-

fiken i Södertälje, Bromma, Mälaröarna, Tyresö

och Märsta och fr o m mars 2002 även trafiken i

Huddinge/Botkyrka samt Nacka/Värmdö.

Visste du att...

...mer än hälften av alla resor till och från innerstaden

görs med SL?

...det sker tre gånger så många resor med SL som

med bil inom innerstaden?

...SLs marknadsandel är betydligt mindre än 50% när

det gäller lokalresor utanför innerstaden?

...resor till arbete och skola utgör mer än hälften av 

alla fordonsresor i länet och att SL står sig väl mot

bilen när det gäller dessa resor?



Sedan 1990 har SL visat att det går bra att använda för-

nyelsebara bränslen i busstrafiken. Idag drivs 15% av

bussarna i SL-trafiken, ungefär 250 stycken, med etanol.

Målsättningen är att nå 25% förnybarhet till år 2005 och

den långsiktiga visionen är att hela bussflottan ska drivas

med förnyelsebara bränslen 2021.

Under 2001 har EU-kommissionen beslutat att minst

20% av all bensin och diesel ska vara ersatt av förnyelse-

bara drivmedel innan 2020. Avsaknaden av en långsiktig

nationell strategi för hur förnyelsebara bränslen ska er-

sätta fossila, innebär dock en osäkerhet för SLs satsning

på etanoldrivna bussar, liksom för alla andra satsningar

på förnyelsebara bränslen i Sverige.

Eldriven spårtrafik är idag det i särklass mest miljö-

anpassade sättet att resa. SLs introduktion av bland annat

Tvärbanan och Vagn 2000, som är återvinningsbara till

94%, innebär att resandet med spårburen trafik i SL-trafi-

ken blivit ännu mer energisnålt, miljöanpassat och samti-

digt bekvämare.

All el till tunnelbanan, Tvärbanan, Roslagsbanan, Salt-

sjöbanan, Nockebybanan och Lidingöbanan kommer från

förnyelsebar källa. Senast vid årsskiftet 2002-2003 ska

även alla övriga elinköp inom SL vara miljöanpassade.

Nytt miljöprogram.

Under året antog SLs styrelse ett nytt miljöprogram

”Program för ett hållbart resande med SL”. Programmet

ingår i strategiska planen och beskriver de principer och

riktlinjer som ska ligga till grund för allt miljöarbete.

I det nya miljöprogrammet betonas kollektivtrafikens

betydelse i ett framtida hållbart samhälle och SLs roll som

förebild på vägen dit. De viktigaste strategierna för vårt

miljöarbete är:

att öka andelen förnyelsebar energi som används i SL-

trafiken.

att ställa och följa upp hållbarhets- och kretsloppskrav

vid upphandling av trafik, underhåll och fordon.

att stödja tekniker och arbetsformer som leder till ett

hållbart transportsystem.

att öka andelen resenärer genom att erbjuda en be-

kväm och pålitlig kollektivtrafik.

Mätbara mål.

För att nå bästa miljöeffekt i avtalen med våra entrepre-

nörer, krävs inte bara kloka och långsiktiga krav. Det är

andra områden än transporter. CUTE är det första stora

fullskaleprojektet för bränslecellsfordon i världen.

SL driver CUTE i samarbete med bland andra Busslink,

Miljöförvaltningen i Stockholm och Birka Energi. 

Branschsamarbete för miljön.

SL är den största enskilda medlemmen i SLTF, Svenska

Lokaltrafikföreningen. Ett av de områden där SL deltar

aktivt i SLTFs arbete är miljöarbetet. Under året har SLTF

lagt fram ett miljöprogram för kollektivtrafiken i hela landet.

Den nya visionen är att kollektivtrafiken under de kommande

åren ska förbättras ur miljösynpunkt och vara en föregång-

are i fråga om låga utsläppsnivåer och kretsloppsinriktad

helhetssyn.

också nödvändigt att kunna följa upp och mäta att de upp-

satta kraven uppfylls. För att klara uppföljningen har SL

under 2001 handlat upp ett webbaserat miljöuppföljnings-

system som kommer att leda till en effektiv utvärdering

och förbättring av SL-trafikens miljöpåverkan.

”I stan utan min bil.”

Drygt 700 kommuner i Europa deltog i manifestationen 

”I stan utan min bil” den 22 september, däribland Södertälje,

Huddinge, Botkyrka och Tyresö kommun. Dagen arrange-

rades med festligheter, miljöinformation, underhållning och

andra aktiviteter. Gator stängdes av för biltrafik och blev

arena för evenemang av olika slag. Medarbetare från SL

och de lokala entreprenörerna berättade om miljöarbetet

inom kollektivtrafiken samt delade ut gratis prova-på-kort

till besökarna. Inte mindre än 11500 kort delades ut under

dagen. Korten berättigade till fria resor i SL-trafiken under

ett valfritt dygn.

Start för bränslecellsprojektet CUTE.

Projektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) in-

leddes under årets sista månad. Med planerad start års-

skiftet 2003/2004, kommer tre bränslecellsdrivna bussar

att testas i Stockholm. Bränslecellen ger inte bara en effek-

tivare och tystare drift, utan har också vattenånga som

enda utsläpp. Övergången till bränslecellsdrift på fordons-

sidan är ett tekniskt paradigmskifte och ett mycket viktigt

steg mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Bränslecellen

har även stor potential för hållbar energiförsörjning inom
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På väg mot det hållbara samhället.

SLs arbete leder till resultat.

SLs arbete med att introducera förnyelsebara bränslen leder till konkreta
miljöförbättringar för luften i Stockholms län. Diagrammen visar hur eta-
nolbussarna står för en mycket liten andel av utsläppen, trots att de står
för en stor del av trafikarbetet.

SLs busstrafik i km.               SLs utsläpp från busstrafiken (partiklar).



veckla SL-trafiken och nå fler och mer nöjda resenärer,

är att hitta nya former av incitament som stimulerar

entreprenörerna att driva verksamheten i en riktning

som gynnar SLs mål. I trafikavtalen är alltså inte bara 

levererad trafik grund för ersättning, utan exempelvis

även den kvalitet som resenärerna upplever i resan.

BEST - att lära av andra.

För att dra nytta av de erfarenheter som görs av kollektiv-

trafikbolag i andra länder, har SL tagit initiativet till ”Bench-

marking European Service of public Transport”. Under

2001 deltog åtta europeiska regioner med utvecklade

kollektivtrafiksystem. Syftet är i första hand att:

öka fokuseringen på kundernas behov och förvänt-

ningar.

skapa en lärande process för att överföra erfarenheter

om hur kvalitetsförbättringar uppnås inom olika om-

råden.

etablera ett nätverk av europeiska kollegor.

Stockholms tillväxt ökar kraven 
på högre kvalitet.

De nya länsinvånarna bor allt längre från Stockholms city

samtidigt som de ofta har sitt arbete där. Detta gör pendel-

tågstrafiken än mer viktig. För att kunna öka kapaciteten på

pendeltågssidan, krävs att problemet med den så kallade

getingmidjan för spårtrafiken i city får sin lösning. Detta

kommer dock att ta cirka 10 år och innan dess måste tra-

fiken kompletteras på andra sätt och kvaliteten förbättras

genom upprustning och inköp av nya tåg.

En annan strategiskt viktig fråga är en förbättring av

framkomligheten för bussarna i innerstan. Separata buss-

körfält och prioritet i signalreglerade korsningar är ett måste.

Ytterligare satsningar för bättre kvalitet och kapacitet

är utbyggnader av tunnelbanesystemet, utökning av regio-

nala stombusslinjer och förlängningar av Tvärbanan. I kva-

litetsarbetet ingår även upprustning av stationer och ter-

minaler, liksom inköp av fler nya tunnelbanevagnar.

Åtta kundvinnande projekt.

Under året fortsatte arbetet med de åtta projekt för in-

tensifierad kundorientering som ska bidra till att SL får

100 000 nya resenärer till år 2004. Gemensamt för pro-

jekten är att de handlar om en fokusering på kundens be-

hov/efterfrågan. Ytterst handlar det om att SL tar det av-

görande steget från en produktionsorienterad verksam-

hetsstyrning till ett kundorienterat arbetssätt.

SLs varumärke - det är viktigt att klargöra att det är 

SL som ansvarar för hela resan i ett sammanhållet

trafiksystem. Det ska vara enkelt för resenärerna att

vända sig till SL när det gäller frågor oavsett på vilket 

sätt man reser i länet. Under året har varumärkesar-

betet fortsatt, bland annat för att tydliggöra SLs och

entreprenörernas roller.

Kundgrupper - det är helt avgörande för en framgångs-

rik kundanpassning att ha en klar och rättvisande bild

av SLs resenärer. Det pågår därför en kontinuerlig kart-

läggning av behov, önskemål och förslag till förbätt-

ringar. Det sker genom olika undersökningar, SL Forum

och även genom den dialogmöjlighet som finns på nät-

platsen. I förlängningen leder detta även till bättre 

information om exempelvis nya möjligheter att resa 

med SL.

Arbetet med att lansera de snabba och bekväma re-

gionala stombusslinjerna har fortsatt. Under året har

nya linjer till Norrtälje och Upplands Bro startats. 

Kapacitet i spårtrafiken - arbetet med att kartlägga 

dagssituationen och framtida behov har fortsatt.

Störningsinformation - projektet drivs i nära samarbete

mellan entreprenörerna och SL. Arbetet med att för-

bättra informationen sker på flera områden, t ex infor-

mationens innehåll och genom att använda ny teknik.

Kundavtal ska skapa rätt förväntningar och öka trycket

i kvalitetsutvecklingen. Resegarantin är ett första steg

för att erbjuda ett smidigt sätt att lösa situationen då 

trafiken inte fungerar som den ska. Under året har rese-

garantin utökats och omfattar nu all trafik.

Ny prisstruktur - projektet syftar till att stimulera efter-

frågan och samtidigt öka intäkterna från trafiken. Under

året har en förändring skett i prisstrukturen genom att

priset för kupongresor blivit mer avståndsberoende.

Nytt för i år är att det är möjligt att köpa en remsa med

10 rabattkuponger. Ett nytt biljettsystem med kontakt-

lösa kort planeras till 2004, som öppnar nya möjlig-

heter till en effektiv prissättning.

Incitament - ett av de viktigaste projekten för att ut-

Fler och mer nöjda kunder.
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avsevärt, med tanke på att det berör så många bussar i

länet.

Ett stort problem för busstrafikens framkomlighet i

innerstaden har varit den ökande biltrafiken som också

har fördröjt starten av stombusslinje 2. Stora satsningar

på ny busstrafik har gjorts i Nacka och Botkyrka. Ny buss-

trafik har också startats i landets största bostadsbyggnads-

projekt i Södra Hammarbyhamnen.

Fler och nya vagnar.

Under 2001 har beslut fattats om investeringar för att för-

bättra och förstärka SL-trafiken. 

Ytterligare 70 nya tunnelbanevagnar köps in, vilket 

ger totalt 270 Vagn 2000.

För att komma till rätta med kapacitetsbristen i pendel-

Under året har leveranserna av de nya tunnelbanevagn-

arna fortsatt i hög takt. 50 nya vagnar har tillförts tunnel-

banan 2001, vilket innebär att det vid årets slut fanns totalt

165 nya vagnar i trafik. Det innebär samtidigt att ca 50%

av vagnparken i tunnelbanan består av nya vagnar. Tre vag-

nar av den nya typen ersätter åtta äldre vagnar.

Uppgradering av tunnelbanevagnarna.

Sedan de första vagnarna introducerades 1997, pågår en

rullande utvärdering som resulterat i uppgraderingar på

ett flertal punkter. De vagnar som levererats under år 2001

har till exempel en ny typ av ventilation som ger bättre

komfort såväl sommar- som vintertid. Det nya ventilations-

systemet införs successivt även på de tidigare levererade

vagnarna. Andra förbättringar som har införts är videoöver-

vakning i vagnarna för ökad trygghet och mindre skade-

görelse. Nya stöd för stående passagerare och uppgra-

dering av informationstekniken tas i bruk. 

Vagnarna slutmonteras i Västerås och körs på räls

till Liljeholmen i Stockholm, där de växlas över till tunnel-

banans spårsystem.

Modernisering av pendeltågstrafiken.

Vid sidan av investeringarna i nya vagnar till tunnelbanan,

Tvärbanan och lokaltågen, har moderniseringsprogrammet 

för pendeltågen av typ X10 fortsatt. Programmet startade

1999 och innebar att 22 fordon moderniserades under år

2000 och 15 fordon under 2001. I augusti 2002 beräknas

samtliga 52 pendeltåg av denna typ vara moderniserade.

Syftet med moderniseringsprogrammet är att öka fordonens

attraktivitet så att de motsvarar dagens krav på komfort

och fräschör.

På något längre sikt kommer en helt ny generation

pendeltåg att betjäna länsinvånarna. Leveransstarten av

de nya tågen beräknas till 2004.

Fortsatt utveckling av busstrafiken.

Satsningen på mer komfortabla bussar som klarar högt

ställda miljökrav har fortsatt. Medelåldern på bussarna i

länet har sänkts fortlöpande och var i slutet av året 7 år.

När det gäller bussarnas maximala ålder är målet, av både

komfort- och miljöskäl, att ingen buss i länet ska vara äldre

än 12 år.

Ett viktigt projekt för busstrafiken har varit att öka till-

gängligheten och därför har övergången till låginstegs-

bussar prioriterats under året. Under 2001 har även olika

handikappåtgärder i vanlig linjetrafik prövats i Årsta, vilket

är en förberedelse för de tvingande åtgärder i kollektiv-

trafiken som diskuteras redan för år 2003. Ett eventuellt

beslut om att införa kraven kommer att öka SLs kostnader
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Förnyad vagnpark.

tågstrafiken hyrs extra vagnar in från Danmark och 

Tyskland.

Arbetet med upphandlingen av nya pendeltåg inleds.

Antal fordon i SL-trafik, fördelat på trafikslag.

Vagn 20001) 165

Tunnelbanevagnar, äldre 543

Pendeltågsvagnar 2) 309

Lokaltågs- /spårvagnar 177

Bussar 1 730

Totalt 2 924

1) 165 Vagn 2000 motsvarar cirka 440 äldre vagnar.
2) 292 är vanliga pendeltågsvagnar parvis hopkopplade

till tågenheter eller fordon. Härutöver finns 3 rälsbussar

och 14 inhyrda danska vagnar.

Tunnelbanestation Kungsträdgården. 
Konstnärlig gestaltning Ulrik Samuelson.



tiv organisation av underhållet av tunnelbanevagnar har

Tågia bildats. Bolaget ägs i lika delar av SL, operatören

Connex och Bombardier, som har producerat vagnarna.

Stationsupprustningar.

Upprustning och modernisering av tunnelbanestationer

har fortsatt. Exempel är Bredäng, Gubbängen och Stora

Mossen. S:t Eriksplan har fått en ny uppgång samt ny hiss

och rulltrappa. Husby, T-Centralen och Östermalmstorg

har rustats upp.

Uppskattad förlängning av
pendeltågstrafiken till Bålsta.

En mycket uppskattad nyhet i pendeltågstrafiken är för-

längningen till Bålsta som invigdes i augusti. I samband

med förlängningen öppnades nya stationer i Bro och Bålsta.

Ytterligare en nyhet för året på pendeltågssidan

är att jämn 15-minuterstrafik har införts på samt-

liga linjer.
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SL förvaltar ett mycket stort anläggningskapital i kollektiv-

trafiksystemet. Anläggningstillgångarna måste kontinuer-

ligt underhållas och vidareutvecklas. Stora investeringar

genomförs därför inom de befintliga trafiksystemen.

Många investeringar innebär samtidigt betydande kvalitets-

förbättringar för resenärerna och underlättar uppnåendet

av SLs mål. Det investeringsprogram som nu löper om-

fattar totalt 13 miljarder kronor under de kommande sex

åren. Den största delen av årets investeringar, knappt 

3 miljarder kronor, har gått till nya och renoverade vagnar

i tunnelbanan, pendeltågen och lokalbanorna. 

Bra underhåll viktigt för tillförlitlighet 
och tillgänglighet.

I SLs uppgift ingår att tillhandahålla en infrastruktur som

ger förutsättningar för trafikoperatörerna att erbjuda en

trafik av hög kvalitet när det gäller tillgänglighet och till-

förlitlighet. 

Ett omfattande reinvesteringsprogram genomförs nu

för all infrastruktur inom SL. Reinvesteringarna kommer

att ligga på en fortsatt hög nivå de närmaste åren. 

Under en anläggnings livstid ökar risken för störningar

med stigande ålder och samtidigt ökar behovet av årligt

underhåll.

Valet av objekt och tidpunkt för förnyelse görs med

hänsyn till kapacitet, spårtillgänglighet och tillgång till

kapital. Underhållet av vagnarna är lika viktigt som när

det gäller fasta anläggningar. För att åstadkomma en effek-

Investeringsprogrammet fortsätter planenligt.
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Bruttoinvesteringar i löpande priser.



Finansiering av SLs tillgångar per 01 12 31.

Finansiering av SLs drift 2001.

Procent av omsättningen (rörelseintäkter + tillskott).
Skattefinansieringsgraden är 49,6%. Den beräknas som tillskott dividerat
med summan av tillskott och trafik-, reklam- och externa hyresintäkter.
Beräkningsmetoden gör att skattefinansieringsgraden inte påverkas om
andelen trafik i egen regi ändras.
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annat genom trafikupphandlingarna kunde SL under 1990-

talet minska de årliga kostnaderna med mer än 1 miljard.

Därigenom och genom biljettprishöjningar har skattefinan-

sieringsgraden kunnat sänkas från 70% år 1990 till 50%

år 2001, samtidigt som omfattande investeringar genom-

fördes utan statligt bidrag. 

De skattemedel som SL tar i anspråk kommer alla läns-

invånare till del. Kunderna får direkt nytta av sina skatte-

pengar, samtidigt som bilisterna får bättre plats och alla

tjänar på att miljön blir bättre när fler reser med SL.

SL Finans.

SL Finans är SL-koncernens finansieringsbolag. Bolaget

äger eller har avtal om leasing av merparten av SLs spår-

fordon. Finansieringen av de nya tunnelbane- och lokal-

tågsvagnarna genomförs av SL Finans tillsammans med

landstingets internbank. Genom vagnbolaget Transitio som

Rätt finansiering dämpar kostnadsökningen.

De omfattande investeringar som ska göras och den ut-

ökning av trafiken som planeras ökar kostnaderna och

kapitalbehovet. SLs trafikkostnader beräknas fram till år

2004 öka med 15% i förhållande till år 2001. Kapitalkost-

naderna beräknas under samma tid öka med 65%.

För att balansera kostnadsökningarna och för att kunna

behålla skattefinansieringsgraden på ca 50%, är det nöd-

vändigt att söka effektivare former för finansiering och

prissättning.

SL-resan billigast i Norden.

Jämfört med andra nordiska städer är det billigt att resa

med SL. Även i en jämförelse med andra städer i Sverige

är SL-taxan låg, särskilt med hänsyn till SLs mycket om-

fattande trafikutbud.

Biljettintäkter och landstingsskatt finansierar.

SL-trafiken betalas av länsinvånarna till ungefär lika delar

via landstingsskatten och via färdbevis. Tack vare en mål-

medveten satsning på att pressa driftskostnaderna, bland

görs i samråd med landstinget. Under år 2001 har SL Finans

inlett ett samarbete med ett antal välrenommerade svenska

och internationella finansieringsrådgivare.

Ny finansiering med fördelaktiga finansieringsvillkor

har under året tecknats för nya tunnelbane- och tvärbane-

vagnar omfattande 1 650 Mkr. Finansieringsvillkoren har

ytterligare förbättrats med amerikanska leasinglösningar.

Ett samarbete har inletts med EIB, Europeiska Invester-

ingsbanken och i december 2001 tecknades en ramkredit

omfattande 1 000 Mkr för finansiering av vagnmaterial.

Ekonomi i balans.

Mot bakgrund av de omfattande investeringsbehoven i

kollektivtrafiken samt ökade kostnader för kvalitetssats-

ningar m m är fortsatt hög kostnadseffektivitet nödvändig

för att SL ska kunna nå och upprätthålla resande- och kva-

litetsmålen.

ägs av SL och andra trafikhuvudmän är ambitionen att

stora samordnade upphandlingar av främst regionaltåg

skall göras, vilket ska pressa investeringskostnaderna och

effektivisera vagnarnas skötsel och underhåll. 

Ny modell för finansiering.

Med hänsyn till det omfattande investeringsbehovet strävar

SL efter att skapa en på lång sikt optimal skuldsamman-

sättning med låga kostnader inom ramen för gällande fi-

nansiell policy. Den traditionella formen för finansiering

av SLs investeringar är lån från landstinget som i sin tur

finansieras på kapitalmarknaden. Finansieringen av främst

vagninvesteringarna handlas upp för att nå så bra villkor

som möjligt och därigenom lägre kostnader för skattebe-

talarna. Den finansieringsform som numera används för

vagnar till spårtrafik, är finansiell leasing eftersom de bästa

villkoren därmed uppnås. SLs finansieringsupphandlingar

Intäkter, nettokostnader, tillskott och resande 1991 - 2001.

Fast prisnivå år 2001.

Pris för ett länskort hösten 2001.



SLs organisation.

Koncernen och dess intressebolag 2002 01 01.
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mot Hornstull har inrättats på Liljeholmsbron.

Under året har stomledbussarna haft tekniska problem

som lett till störningar i trafiken. Busslink arbetar aktivt till-

sammans med leverantören Scania för att eliminera pro-

blemen. 

Den regionala stomlinjen 640 till Norrtälje hade under

2001 ett fortsatt starkt ökat resande. Linje 670 till Vaxholm

omformades till regional stomlinje och trafikeras nu med

högstandardbussar. Regionala stomlinjer etablerades plan-

enligt även i Tyresö och Ekerö.

Fr o m 2001har bussflottan som helhet en genomsnitts-

ålder på 8 år. Inga bussar äldre än 15 år går i SL-trafik.

Upphandling av busstrafiken i Nacka / Värmdö och

Huddinge /Botkyrka har genomförts. Swebus övertar tra-

fiken från Busslink i mars 2002. Fyra servicelinjer har under

året upphandlats, varav en ny i Fruängen.

SLs resegaranti utökades under året till att gälla all

SL-trafik. Sist ut var busstrafiken den 1 november. Antal

ersättningar som utbetalats till följd av trafikstörningar

under 2001 uppgår till 22 892 st till en kostnad av 2,8 Mkr.

Arbete pågår med att genomföra ett program för SL-

trafikens tillgänglighet för handikappade. Häri ingår in-

troduktion av låginstegsbussar vilken dock försenats p g a

att det saknas förortsanpassade ledbussar på marknaden.

I slutet av 2001 gick ca 470 låginstegsbussar i SL-trafik,

vilket är 27% av bussarna. Under 2001 prövades olika

handikappåtgärder i vanlig linjetrafik på en busslinje i Årsta.

En nystart av projektet sker i mars 2002 då bussarna kom-

mer att förses med andra rullstolsramper. Färdtjänsten 

och SL har intensifierat samarbetet under 2001. På Söder-

malm ska ny trafik prövas som i första hand vänder sig till

färdtjänstkunder. Planering pågår för att förbättra tillgäng-

ligheten till Vagn 2000.

Klotter och annan vandalisering beräknas ha

förorsakat återställandekostnader på 99 Mkr under året,

vilket är en minskning med ca 3% från föregående år. Det

är vandalisering av fordon som har minskat.

Personal.

Antalet årsarbetare inom SL-koncernen exklusive Busslink

har under år 2001 uppgått till 757 (922), varav inom moder-

bolaget till 197 (176). För koncernen uppgick personalkost-

naderna till totalt 405 (487) Mkr. För moderbolaget var

motsvarande kostnader 87 (111) Mkr. Busslink hade 5 737

anställda per 200112 31.

Linjernas sträckning.
1) Blå linjen: Kungsträdgården - Akalla/Hjulsta.
2) Röda linjen: Mörby - Fruängen, Ropsten - Norsborg.
3) Gröna linjen: Hässelby Strand - Hagsätra/Skarpnäck/Farsta Strand.

Styrelsen och verkställande direktören för AB Storstock-

holms Lokaltrafik avger härmed redovisning för bolagets

och koncernens verksamhet räkenskapsåret 

2001 01 01 - 200112 31.

Ägarförhållanden.

SL-koncernens moderbolag, AB Storstockholms Lokaltrafik

(SL), ägs av Stockholms läns landsting (SLL). Koncernen

omfattade vid slutet av år 2001 moderbolaget med fyra

rörelsedrivande dotterbolag och fem intresseföretag.

Moderbolaget beslutar om trafikens omfattning, kvali-

tet och utveckling samt upphandlar och beställer trafiken

från olika entreprenörer. Dotterbolagen SL Infrateknik AB

och AB SL Finans ansvarar huvudsakligen för trafikens

infrastruktur, dess skötsel, ny- och reinvesteringar samt

finansiering. Dotterbolaget Svensk Banproduktion AB är

inriktat på banunderhåll. 

Sedan januari 2001 äger SL 90% av aktierna i Busslink

i Sverige AB. Resterande 10% ägs av Länstrafiken i Sörm-

land och Örebro. SL ägde tidigare 40% men i januari 2001

beslöt SLs styrelse att överta Atle ABs och Nordico Invests

aktier i Busslink för 1 kr. Busslinks resultat har varit svagt

med stora redovisade förluster. Efter ägarförändringen

genomförs en rekonstruktion av företaget för att säkerställa

bolagets fortbestånd och därigenom stärka konkurrensen

på marknaden. Avsikten är att därefter sälja ut aktiemajo-

riteten.

I koncernen ingår vidare Fastighets AB Viggestaberg,

samt de vilande bolagen SL Lidingö Trafik AB, SL Fastig-

heter AB och SL Specialbuss AB, det senare under namn-

ändring till SL Kundtjänst AB. Samtliga aktier i Svensk Tra-

fikkompetens AB såldes under året till ÅF Industriteknik AB.

Värmlandstrafik AB övertog 0,5 procentenheter av SLs

aktier i intresseföretaget AB Transitio.

SL har sedan hösten 1998 genomgått en kraftig om-

daning för att renodla beställarrollen och sätta verksam-

hetens fokus på kundorientering och kvalitet. SLs ägare,

Stockholms läns landsting, garanterar genom avtal nu-

varande och framtida resultattäckning för AB Storstock-

holms Lokaltrafik och dotterbolagen.

I den fortsatta framställningen kommenteras SL-kon-

cernen huvudsakligen exklusive Busslink av skäl som fram-

går ovan.

Verksamhet.

SLs uppgift är att erbjuda dem som bor och verkar i länet

persontrafiktjänster. Beslut om trafikens omfattning, kvalitet

och utveckling fattas av SLs styrelse inom de ekonomiska

ramar som SLL anger.

Verksamheten styrs av den strategiska plan som SLs

styrelse fastställt. Enligt de mål som planen anger skall

antalet dagliga resenärer år 2004 uppgå till 700 000 jäm-

fört med 647 000 under år 2001.

Det totala resandet med SL under år 2001 ökade

med 0,3% till 2,3 miljoner påstigande en vanlig vardag.

Detta innebär en svagare ökning än 2000, när resande-

ökningen uppgick till 1,8%. Andelen nöjda kunder totalt

sett har ökat från 56% till 59%.

Trafikutbudet mätt i sittplatskilometer ökade med

2,7%, vilket överensstämmer med planen.

Tunnelbanans utbud har ökat med 1,6%. På Blå

linjens1) Akalla-gren har planenligt fullängdståg införts från

januari 2001. Vagn 2000 har börjat köras på Röda linjen2)

från hösten 2001. Punktligheten på Gröna linjen3) var under

2001 fortfarande dålig men förbättrades något. Röda och

Blå linjen hade fortsatt tillfredsställande punktlighet. An-

delen inställda tåg ligger dock på för hög nivå på alla tre

linjerna. Andelen nöjda kunder på Gröna linjen visar en

fortsatt klar förbättring. Totalt ligger dock andelen nöjda

kunder under målet. Incitamentsavtalen för städning på

stationer och personalens servicevilja har givit goda re-

sultat. Omfattande rälsbyten på Gröna linjen har genomförts

nattetid.

Pendeltågstrafiken utökades planenligt i augusti

2001 med trafik till Bålsta och Bro. Samtidigt ökades tra-

fiken till fyra tåg i timmen från Märsta och från Kungsängen.

Till sommaren infördes planenligt jämn 15-minuterstrafik

med anpassning av anslutande busstrafik. Produktions-

ökningen uppgick till 4%.

I januari och februari minskade förarbristen och tra-

fiken fungerade allt bättre. Från mitten av mars och till

sommartrafikens början drogs trafik in till följd av sprickor

i boggierna i ett stort antal av de äldre pendeltågsvagnarna,

X1. Ett tiotal tåg ställdes in dagligen och ersattes av bussar.

Extra fordon har hyrts in för att minska risken för störningar

till följd av vagnfel och för att säkerställa planerad trafik-

ökning hösten 2001.

Pendeltågens punktlighet har varit svag (85% i rätt tid)

och var under 2001 något sämre än tidigare, delvis till följd

av brister hos Citypendeln, men framför allt till följd av att

Banverkets anläggningar drabbades av många fel. Andelen

inställda tåg ligger fortfarande på en för hög nivå. Andelen

nöjda kunder visade dock under 2001 en klar ökning från

ett lågt värde 2000.

Trafiken på Saltsjöbanan har störts av personalbrist

och av banarbeten. Ett flertal tåg har förlängts för att an-

passa utbudet till efterfrågan. Roslagsbanans kvalitet

har varit otillfredsställande med många inställda turer. SL

sade i november upp avtalet med Connex Tåg till följd av

kvalitetsbrister. Ny entreprenör beräknas efter upphandling

tillträda vid årsskiftet 2002 /2003. Lidingöbanan för-

längdes i maj till Gåshaga Strand och har liksom Nocke-
bybanan mycket god pålitlighet.  

Tvärbanan har fortsatt att uppvisa mycket god punkt-

lighet med få inställda avgångar. För att möta en ökande

efterfrågan utökades trafiken sommartid till 10 -minuters-

trafik under högtrafiktid vardagar. Fr o m hösten körs två-

vagnarståg i morgonrusningen och på två turer i eftermid-

dagsrusningen.

Brister i busstrafikens framkomlighet i innerstaden

är ett stort problem. Stockholms stad fortsätter att vidta åt-

gärder i trafiksystemet, på gatorna och i planläggningen

som försvårar för dem som väljer att resa med SL. Starten

för stomlinje 2 har av detta skäl skjutits upp medan andra

förändringar genomförts planenligt. Busskörfält i riktning

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

1)Avses under 2002 
minskas till 51%.



Ekonomi.

SL-koncernens resultaträkning återfinns på sid 26. Nedan

kommenteras vissa poster i resultaträkningen.

SL-koncernens rörelseintäkter 2001 uppgick till 4 900

(4 667) Mkr. De allmänna linjetrafikintäkterna svarade

för 3 227 (2 907) Mkr. Ökningen förklaras av ökat resande

och prishöjningar 2001 09 01 och 200110 01. Övriga

rörelseintäkter som utgörs av reklamintäkter, hyresintäkter

och intäkter från annan tjänsteproduktion uppgick till

1 673 (1760) Mkr. 

De totala rörelseintäkterna för moderbolaget redovisas

till 3 770 (3 411) Mkr, vari ingår koncernens samtliga all-

männa linjetrafikintäkter.

Koncernens totala rörelsekostnader uppgick till 7 915

(7 284) Mkr. Häri ingår främst produktionskostnader för

busstrafiken, tunnelbanan, pendeltågen och lokaltågen

samt kostnader för drift och underhåll av SLs trafikantan-

läggningar. Koncernens kostnader för externa entrepre-

nörer uppgick till 5 680 (5 109) Mkr, inklusive ersättningar

till Busslink för utförd trafik med 1 585 Mkr. 

I bokslutet ingår som entreprenadkostnader kapital-

kostnadsersättning till SJ med 344 Mkr för investeringar

i pendeltågstrafikens fordon och infrastruktur, de äldsta

gjorda för 35 år sedan. SL anser kostnaderna orimliga.

Sedan hösten 2000 pågår ett skiljeförfarande angående

omfattningen av SLs ersättningsskyldighet för de äldre

investeringarna. Skiljeförfarandet avser hela perioden

2000 - 2010 med årliga belopp i samma storleksordning

som 2001. SL har för år 2001 innehållit 258 Mkr av SJs

krav på betalning. Skiljeförfarandet kan komma att avslutas

före sommaren 2002. Innehållna medel inklusive ränta

redovisas som avsättning i balansräkningen, se not 18.

Planenliga avskrivningar ingår i koncernens rörelse-

kostnader med 396 (444) Mkr. Av beloppet hänför sig

103 (80) Mkr till amorteringsdelen i finansiell leasing.

Minskningen av avskrivningarna beror på försäljningen av

vagnar i slutet av föregående år till vagnbolaget Transitio.

Vagnarna återhyrs operationellt, vilket ökat hyreskostnad-

erna för vagnar i motsvarande grad.

Koncernens finansnetto uppgick till -141 (-148) Mkr.

Av beloppet hänför sig räntekostnader på 167 (97) Mkr till

räntedelen i finansiell leasing.

Det villkorade aktieägartillskottet från SLL uppgår för

2001 till 3 314 Mkr. Skattefinansieringsgraden (beräknad

som aktieägartillskottet dividerat med summan av tillskottet

och trafik-, reklam- och externa hyresintäkter) år 2001 var

49,6 (49,7)%. Sedan början av 1990-talet har skattefinan-

sieringsgraden sänkts från cirka 70% genom ökade intäk-

ter och sänkta kostnader.
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Skattenämnden har beslutat att inte godkänna SLs

redovisning av villkorade aktieägartillskott från landstinget.

Man ser dessa som skattepliktiga driftsbidrag. De ska där-

för enligt skattemyndigheten redovisas som intäkt i rörelse.

Ställningstagandet får ingen skattekonsekvens för SL, men

har enligt överenskommelse med SLL ändå överklagats.

Skattemyndigheten aktualiserade också frågan om drifts-

bidraget skulle beläggas med moms, men släppte sedan

den frågan.

SLs trafikintäkter och det villkorade tillskottet från SLL

har finansierat följande verksamheter:

(Mkr) 2001 2000 1999 1998

Trafikintäkter 3 227 2 907 2 574 2 574

Tunnelbana - 2 295 - 2 129 -1 932 -1 860

Pendeltåg - 989 - 874 -1 311 -1 348

Lokaltåg/spårvagn - 387 - 331 - 316 - 284

Buss - 2 393 - 2 181 -1 975 -1 964

Reklamintäkter 75 74 67 61

Produktion netto - 5 989 - 5 441 - 5 467 - 5 395

Kapitalkostnader - 763 - 624 - 765 - 676

Övrigt netto 211 146 490 520

Villkorat aktieägartillskott 3 314 3 012 3 168 2 977

Samtliga kapitalkostnader för anläggningar är i samman-

ställningen inte fördelade på trafikslag. Kapitalkostnader

för vagnar och depåer är fördelade i form av hyror till tra-

fikentreprenörerna. Redovisningsmässigt återfinns mot-

svarande hyresintäkter under Övrigt netto tillsammans med

bl a beställarkostnader. Under Övrigt netto redovisas dess-

utom fr o m 2000 kapitalkostnadsersättningen till SJ, som

tidigare redovisades under rubriken Pendeltåg.  

Investeringar och finansiering.

Utöver drift och underhåll av kollektivtrafiken görs också

omfattande investeringar i tunnelbanan, busstrafiken, pen-

deltågen, Roslagsbanan, Tvärbanan m m. För år 2001 upp-

gick SL-koncernens totala investeringar i anläggningstill-

gångar till 2 884 Mkr jämfört med 2 554 Mkr föregående

år. Investeringarna i SL-trafiken framgår av följande upp-

ställning:

(Mkr) 2001 2000 1999 1998

Banupprustning 281 373 360 307

Bytespunkter, stationsupprustning 335 357 277 270

Nya tunnelbanevagnar, Vagn 2000 1 594 1 267 1 069 806

Tvärbanan 187 165 442 504

Övrigt 487 392 279 373

Summa investeringar 2 884 2 554 2 427 2 260

Förutom ett omfattande utbytesprogram av vagnarna i

tunnelbanan och utbyggnaden av Tvärbanan från Gullmars-

plan till Sickla är den övervägande delen av investering-

arna av reinvesteringskaraktär.

av fastighetsdomstolen. Domen reglerar tomträtts-

avgälder för två av SLs anläggningar och innebär

höjda avgifter. Avsättningar finns som täcker de re-

troaktiva avgäldshöjningarna på uppskattningsvis 25 Mkr.

I början av februari 2002 tvingades SL stänga av trafi-

ken på Tvärbanan på grund av upptäckta konstruktions-

fel på Gröndals- och Alviksbroarna. Broarna uppvisar ej den

hållfasthet som krävs enligt SLs säkerhetsnormer.Trafiken

planeras nu kunna komma igång i viss omfattning från

mitten av mars. SLs kostnader för störningarna bedöms

bli täckta av brobyggarna inom ramen för gällande avtal.

Framtida utveckling.

SLs arbete kommer åren framöver att fortsätta präglas av

en stark fokusering på att förbättra kvaliten i SL-trafiken. 

I samarbete med entreprenörerna ska en allt bättre kollek-

tivtrafik erbjudas och resandet med SL öka.

SL förvaltar idag ett mycket stort anläggningskapital i

kollektivtrafiksystemet. Detta kapital måste kontinuerligt

underhållas och vidareutvecklas. Åren framöver kommer

därför stora investeringar att genomföras. Många inves-

teringar innebär betydande kvalitetshöjningar för resenär-

erna, även om stora delar av investeringsprogrammet i

sig är reinvesteringar för att ersätta uttjänt materiel och

teknik.

Den höga investeringsnivån samt pågående kvalitets-

satsningar i trafiken leder åren framöver till kraftigt ökade

kostnader som måste finansieras. 

Utöver kostnader för SLs egna satsningar är kostnads-

nivån i kommande trafikupphandlingar ett osäkerhetsmo-

ment. Vid busstrafikupphandlingar runt om i landet har kraf-

tiga kostnadsökningar noterats.

Mot bakgrund av de omfattande investeringsbehoven

samt ökade framtida produktionskostnader för trafiken är

en långsiktigt hög kostnadseffektivitet nödvändig för att

SL ska kunna nå och kunna upprätthålla resande- och

kvalitetsmålen. Ökad fokus på resultat- och affärsmässig-

het är av största vikt.

Resultatdisposition.

Ingen disposition är erforderlig eftersom moderbolagets 

och koncernens nettoresultat är noll. Fritt eget kapital sak-

nas per 200112 31 i koncernen och moderbolaget. 

Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och  

finansiella ställning m m hänvisas till efterföljande resultat-

räkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser med

notspecifikationer.

Större investeringsobjekt är främst nya vagnar till tunnel-

banan samt fortsatt upprustning av tunnelbanan och tunnel-

banans stationer. Under året har 50 st Vagn 2000 leve-

rerats. Därmed har totalt 165 vagnar levererats sedan

leveransstarten 1997. Med de ytterligare 70 vagnar som

beställts under året kommer det totala antalet att uppgå

till 270 st Vagn 2000, vilket motsvarar ca 80% av vagn-

behovet för tunnelbanan. Förskott för de nya vagnarna in-

går med 587 (170) Mkr. Utbetalning av förskottet har gjorts

i januari 2002. Utbyggnaden av Tvärbanans sträcka Gull-

marsplan -Sickla Udde går snabbare än beräknat. Trafik-

start beräknas ske vid årsskiftet 2002/2003. De anlägg-

ningsdelar som färdigställts är Kvarnbron och hela spår-

läggningen. Brommadepån har anpassats för ett ökat antal

vagnar. Bytespunkt Liljeholmen påbörjades under året.

Projektet innebär bl a överdäckning av tunnelbanestationen

och bussterminalen med direktomstigning mellan tunnel-

bana och buss.

Större moderniseringar av tunnelbanestationerna

Farsta C, Husby, Rådmansgatan, Stora Mossen, S:t Eriks-

plan och T-Centralen har färdigställts. I samband med

moderniseringarna har större rulltrappsinstallationer gjorts

vid innerstadsstationerna. Förutom dessa installationer

har utbyten av hissar och rulltrappor gjorts på ett antal

andra stationer.

Finansieringen av SLs investeringar kan redovisas

enligt följande:

(Mkr) 2001 2000 1999 1998

Statsbidrag 332 344 474 106

Finansiell leasing, mm 1721 1 459 1 205 591

Upplåning från SLL/Egna medel 831 751 748 1 563

Summa finansiering 2 884 2 554 2 427 2 260

SLs spårfordon, bl a Vagn 2000, finansieras till stor del

genom finansiell leasing. Under året har leasingkontrakt

motsvarande 1 650 Mkr tecknats med Handelsbanken

Finans AB. Finansieringsvillkoren för vissa vagnar har ytter-

ligare förbättrats med en amerikansk leasingtransaktion.

SLs likviditet har härigenom förstärkts med ca 150 Mkr. 

I samband med refinansiering av 12 spårvagnar har likvi-

diteten förbättrats med 250 Mkr. Ett samarbete har inletts

med EIB, Europeiska Investeringsbanken. I december

2001 tecknades en ramkredit omfattande 1 000 Mkr för

finansiering av vagnmateriel.

SL-koncernens likvida medel exkl. Busslink uppgick

per 200112 31 till 14 78 (1422) Mkr. Av SLs likvida medel är

1464 (1419) Mkr tillgodohavanden på koncernkonto hos SLL.

Händelser efter bokslutsdagen. 

I en tvist som SL har med Stockholms stad har högsta

domstolen efter bokslutsdagen fastställt en tidigare dom
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(Belopp i Mkr) Koncernen Moderbolaget

Exkl Busslink

Not 011231 011231 001231 011231 001231
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 9,10
Immateriella anläggningstillgångar

Nyttjanderätter 4 4 5 4 5
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 1 871 1 871 1 724 1 858 1 707
Spåranläggningar 2 680 2 680 2 454 2 680 2 454
Rullande materiel 24 6 019 5 779 4 502 16 16
Maskiner och inventarier 110 97 100 93 94
Pågående nyanläggningar och förskott 3 486 3 486 2 703 82 182

14 170 13 917 11 488 4 733 4 458
Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i koncernföretag 
och intresseföretag 11,12 64 64 45 39 28
Andra långfristiga fordringar 
hos intresseföretag m m 13 1 056 1 053 1 152 0 1

1 120 1 117 1 197 39 29
Summa anläggningstillgångar 15 290 15 034 12 685 4 772 4 487

Omsättningstillgångar
Förrådsmateriel 100 76 81 76 18
Kundfordringar 22 790 742 732 182 178
Fordringar hos SLL 7 7 736 7 735
Fordringar hos koncernföretag – 131 – 5 535 6 104
Övriga fordringar 13 499 444 768 269 453
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 221 191 134 159 88

1 617 1 591 2 451 6 228 7 576

Kassa och bank 14 1 587 1 478 1 422 1 476 1 422

Summa omsättningstillgångar 3 204 3 069 3 873 7 704 8 998
SUMMA TILLGÅNGAR 18 494 18 103 16 558 12 476 13 485

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 15,16,17
Aktiekapital 4 000 4 000 4 000 4 000 4000
Bundna reserver 1 274 1 274 1 117 1 1
Årets resultat 0 0 0 0 0

5 274 5 274 5 117 4 001 4001

Obeskattade reserver – – – 1 207 810
Avsättningar 18,19 1 465 1 446 1 118 873 504

Långfristiga skulder
Långfristiga lån från SLL 20 1 657 1 657 2 453 1 657 2 453
Näringsbidrag 21 2 181 2 181 1 913 2 181 1 913
Övriga långfristiga skulder 24 5 316 5 187 3 814 0 0
Övriga långfristiga skulder till koncernföretag 0 0 0 0 1

9 154  9 025 8 180 3 838 4 367
Kortfristiga skulder
Skulder till SLL 97 97 136 97 136
Leverantörsskulder 22 1 498 1 323 802 340 313
Skulder till koncernföretag – 152 0 1 802 3 068
Övriga kortfristiga skulder 303 211 863 22 19
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 703 575 342 296 267

2 601 2 358 2 143 2 557 3 803
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 494 18 103 16 558 12 476 13 485

Ställda säkerheter 25 250 Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser 25 32 736 32 736 29 422 32 736 29 422
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Resultaträkning Balansräkning

(Belopp i Mkr) Koncernen Moderbolaget

Exkl Busslink

Not 2001 2001 2000 2001 2000

Rörelseintäkter
Nettoomsättning 1 3 645 3 227 2 907 3 227 2 907
Övriga rörelseintäkter 1 1 802 1 673 1 760 543 504

Summa rörelseintäkter 3 5 447 4 900 4 667 3 770 3 411

Rörelsekostnader
Entreprenadkostnader 2 - 4 129 - 5 680 - 5 109 - 5 763 - 5 104
Drift- och underhållskostnader - 948 - 283 -139 - 371 - 595
Personalkostnader 26 -1 734 - 405 - 487 - 87 -111
Avskrivningar 9,10,24 - 464 - 396 - 444 - 253 - 227
Jämförelsestörande poster 4 - 41 - 208 -70 - 219 - 351
Övriga rörelsekostnader 27 -1 149 - 943 -1 035 - 924 -734

Summa rörelsekostnader 3 - 8 465 -7 915 -7 284 -7 617 -7 122

RÖRELSERESULTAT - 3 018 - 3 015 - 2 617 - 3 847 - 3 711

Finansiella intäkter och kostnader
Resultat från andelar i intresseföretag 12 27 27 16 – –
Ränteintäkter från dotterbolag – – – 10 90
Övriga ränteintäkter 5 147 134 43 63 40
Räntekostnader till dotterbolag – – – -1 0
Övriga räntekostnader 6,24 - 310 - 291 - 207 -119 -106
Övriga finansiella poster 7 -19 -11 0 - 3 3

Summa finansiella poster -155 -141 -148 - 50 27

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER - 3 173 - 3 156 - 2 765 - 3 897 - 3 684

Bokslutsdispositioner 8
Koncernbidrag, aktieägartillskott netto – – – 979 1 241
Överavskrivningar – – – - 396 - 569
Villkorat aktieägartillskott från SLL 3 314 3 314 3 012 3 314 3 012
Avsatt till bundna reserver 15 -158 -158 - 247 – –
Minoritetens andel 17 17 – – – –

ÅRETS RESULTAT 0 0 0 0 0
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Kassaflödesanalys

Tunnelbanestation Kungsträdgården. 
Konstnärlig gestaltning Ulrik Samuelson.

Pendeltågsstation Bro.
Konstnärlig utsmyckning Annika Oskarsson.

(Belopp i Mkr) Koncernen Moderbolaget

Exkl Busslink

2001 2001 2000 2001 2000

Rörelsen
Rörelseintäkter 5 447 4 900 4 667 3 770 3 411
Rörelsekostnader, netto1) -7 742 -7 257 - 6 740 - 6 993 - 6 680
Finansiella poster, netto -182 -169 - 164 - 50 27
Aktieägartillskott,netto 3 314 3 314 3 012 3 086 2 772
Koncernbidrag – – – 1 207 1 481

Summa kassaflöde 837 788 775 1 020 1 011

Förändring rörelsekapital (exkl likvida medel) 247 27 96 109 -172
Förändring av kortfristiga mellanhavanden
inom koncernen – – – - 697 - 625

Nettofinansiering av verksamheten 1 084 815 871 432 214

INVESTERINGAR
Investeringar i anläggningar - 2 916 - 2 884 - 2 554 - 528 - 1 257
Investeringar i aktier och andelar i dotterbolag – – – -12 –
Investeringar i intresseföretag – – -15 – -15
Försäljning av anläggningar 263 263 1 231 0 16
Försäljning av dotterbolag 2 2 45 2 45
Förändrad koncernsammansättning - 281 4 - 35 1 0

Återstår efter investeringar -1 848 -1 800 - 457 -105 - 997

FINANSIERING
Nyemission – – 3 982 – 3 982
Investeringslån 0 0 735 0 735
Näringsbidrag 332 332 450 332 450
Förändring långfristiga skulder 1 501 1 372 1 049 0 0
Förändring av kortfristig fordran/skuld SLL - 9 - 9 - 39 - 9 - 39
Förändring av långfristiga fordringar 396 399 -1 451 - 151
Förändring av pensionsskulden 11 - 8 19 - 3 8 
Återbetalning av SLL-lån - 97 - 97 - 4 080 - 97 - 4 080
Övrigt -121 -134 - 41 - 64 - 41

Summa finansiering 2 013 1 855 624 159 1 166

Förändring av likvida medel 165 55 167 54 169

LIKVIDA MEDEL
Behållning den 1 januari 1 422 1 422 1 255 1 422 1 253
Förändring av likvida medel 165 55 167 54 169

Behållning den 31 december 1 587 1 477 1 422 1 476 1 422 

1) Exklusive avskrivningar, nedskrivningar och andra ej likviditetspåverkande poster.
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Redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpas överens-

stämmer i allt väsentligt med den EU-anpassade

årsredovisningslagen samt rekommendationer och

uttalanden från Bokföringsnämnden, Redovisnings-

rådet och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR).

Belopp redovisas i miljoner kronor (Mkr) där ej

annat anges. I koncernbokslutet har obeskattade

reserver samt finansiella leasingavtal redovisats i

enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer,

RR1 respektive RR6:99. Uttalandet från Redovis-

ningsrådets akutgrupp angående redovisning av

koncernbidrag och aktieägartillskott har ej tillämpats,

se not 8.

Ändringar har gjorts i föregående års värden

för att öka jämförbarheten mellan åren.

Koncernredovisning

Koncernens redovisning omfattar AB Storstockholms

Lokaltrafik (moderbolaget) och de bolag där moder-

bolaget ägde mer än 50% av aktierna vid årets slut.

Resultat- och kapitalandelar i intressebolag där

ägarandelen är 20 - 50% redovisas enligt kapital-

andelsmetoden. Koncernredovisningen har upp-

rättats i enlighet med förvärvsmetoden. Detta inne-

bär att anskaffningsvärden för aktier i förvärvade

bolag eliminerats mot det egna kapitalet vid för-

värvstidpunkten. Obeskattade reserver redovisade

i de enskilda koncernföretagen uppdelas i koncer-

nens balansräkning i en kapitaldel och en skattedel.

Kapitaldelen har förts till koncernens bundna

reserver. 

Ägandet i Busslink i Sverige AB (Busslink) har

under året ökats från 40% till 90%. I koncernens

resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt

i vissa noter redovisas för år 2001 SL-koncernen

både inklusive och exklusive Busslink-koncernen.

För år 2000 redovisas endast SL-koncernen exklu-

sive Busslink. Verksamhetskommentarerna är främst

inriktade på SL-koncernen exklusive Busslink.

Skatter

SL-koncernen har per 200112 31 outnyttjade skatte-

mässiga underskottsavdrag uppgående till åtskilliga

miljarder kronor. Osäkerhet föreligger om dessa

underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas för

att avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Uppskjuten skatt har beräknats på temporära

skillnader mellan tillgångars och skulders redovi-

sade och skattemässiga värden. Den beräknade

uppskjutna skatteskulden hänförlig till skattepliktiga

temporära skillnader uppgår till ett belopp väsent-

ligen understigande uppskjuten skattefordran rela-

terad till outnyttjade underskottsavdrag. Detta inne-

bär att uppskjuten skatteskuld inte kommer att rea-

liseras som aktuell skatt. Samtidigt råder osäker-

het om uppskjutna skattefordringar hänförliga till

avdragsgilla temporära skillnader kommer att kunna

utnyttjas för att avräknas mot framtida skattemäs-

siga överskott. 

Mot bakgrund av ovanstående redovisar inte

SL-koncernen någon uppskjuten skatt i resultat-

och balansräkningen.

Anläggningstillgångar och avskrivningar

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-

värde med avdrag för planenliga avskrivningar

baserade på en bedömning av tillgångarnas eko-

nomiska livslängd. Planenliga avskrivningar på

anläggningstillgångar har för respektive SL-bolag

anpassats till koncernens avskrivningspolicy.

Policyn innebär att anläggningstillgångar inom SL-

koncernen har samma slutavskrivningstid oavsett

i vilket SL-bolag tillgången redovisas. 

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas

bedömda ekonomiska livslängd enligt följande: 

Inventarier        5 - 10  år

Rullande materiel                              5 - 30  år

Spåranläggningar 20  år

Byggnader, markanläggningar och

förbättringar på annans fastighet       20 - 50  år

De nya tunnelbanevagnarna, Vagn 2000, som

finansieras genom finansiella leasingavtal har en

avskrivningstid motsvarande 30 år.

Förrådsmateriel 

Förrådsmateriel och varulager har värderats till

genomsnittligt inköpspris med avdrag för individuell

inkurans.

Fordringar 

Fordringar redovisas till de belopp varmed de be-

räknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta 

Fordringar och skulder i utländsk valuta belöper

till den vid affärstidpunkten aktuella valutakursen.

Koncernuppgifter

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), organisations-

nummer 556013 - 0683, ägs av Stockholms läns

landsting, organisationsnummer 232100 - 0016.

Av SL-koncernens totala inköp och försäljning

avser 0,4 (0,1)% av inköpen och 0,6 (0,6)% av 

försäljningen andra företag och enheter inom

Stockholms läns landsting.

Not 1  Nettoomsättning

Under rubriken nettoomsättning redovisas trafikintäkter i allmän linjetrafik, d v s sådan trafik som SL bedriver

enligt lagen om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik. Köpt biljett ger tillträde till SLs trafiksystem med

tunnelbana, pendeltåg, lokaltåg/spårvagn och buss. I posten övriga rörelseintäkter ingår bl a hyresintäkter och

reklamintäkter.

Not 2   Entreprenadkostnader

Entreprenadkostnader utgörs huvudsakligen av ersättningar till externa trafikentreprenörer. 

Not 3   Koncerninterna intäkter och kostnader

Moderbolagets försäljning till andra bolag inom koncernen uppgick till 28 (63) Mkr, vilket utgjorde 1 (2)% av

bolagets rörelseintäkter. Motsvarande köp från övriga koncernbolag, exklusive Busslink, uppgick till 601 (697) Mkr,

vilket utgjorde 8 (10)% av moderbolagets totala rörelsekostnader. Moderbolagets köp av trafik från Busslink

uppgick till 1 585 Mkr för 2001.

Not 4   Jämförelsestörande poster

Koncernen Moderbolaget
(Mkr) 2001 2000 2001 2000

Vinst vid försäljning av aktier 12 23 12 23

Försäljning/utrangering av spårfordon m m -12 262 – –

Försäljning av andra anläggningar 12 22 0 12

Nedskrivning aktier i Busslink -172 -172 -172 -181

Omstruktureringsreserv 0 -189 0 -189

Beräknade kostnader för underhåll, netto - 22 -16 - 22 -16

Övrigt - 26 – - 37 –

Delsumma - 208 -70 - 219 - 351
Busslink, netto - 5 – – –

Koncernjustering 172 – – –

Summa - 41 -70 - 219 - 351

Not 5   Ränteintäkter

I årets ökning av ränteintäkterna ingår 66 Mkr från intresseföretaget AB Transitio.

Not 6   Räntekostnader

Årets ökning av pensionsskulden har delats upp i en finansiell del och en rörelsedel. Den finansiella delen

redovisas som räntekostnad och uppgick för SL-koncernen till 9 (7) Mkr. För moderbolaget är motsvarande

kostnad 4 (2) Mkr. Ränta på lån från SLL för finansiering av infrastrukturen ingår med 90 (97) Mkr. 

I koncernen redovisas vidare räntedelen av årets finansiella leasing med 167 (97) Mkr.

Not 7   Övriga finansiella poster

Häri ingår bland annat bankavgifter i samband med årets finansiering, periodiserade förutbetalda nettointäkter

avseende försäljning av Tvärbanevagnar samt en periodiserad finansiell nettointäkt genom en amerikansk

leasingtransaktion. 

Not 8   Bokslutsdispositioner

Moderbolaget
(Mkr) 2001 2000

Erhållna koncernbidrag 1 215 1 517

Lämnade koncernbidrag - 8 - 36

Villkorat aktieägartillskott från SLL 3 314 3 012

Överavskrivning - 396 - 569

Aktieägartillskott har lämnats till dotterbolag med 228 (240) Mkr för att täcka skattemässiga underskott.

Dessa aktieägartillskott har redovisats över resultaträkningen.
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Not 10   Anläggningstillgångar i Moderbolaget 

Nyttjande- Byggnader Spår-
(Mkr) rätter och mark anläggningar

Anskaffningsvärde 0012 31 146 4 731 5 245

Årets anskaffningar 1 265 323

Ansk värde sålt/utrangerat

Anskaffningsvärde 011231 147 4 996 5 568

Ack plan avskrivningar 0012 31 140 1 994 817

Årets plan avskrivningar 2 114 97

Ack plan avskrivn sålt/utrangerat

Ack plan avskrivn 011231 142 2 108 914

Ack näringsbidrag 0012 31 1 1 030 1 974

Årets näringsbidrag 3)

Ack näringsbidrag 011231 1 1 030 1 974

Planenligt restvärde 011231 4 1 858 268

Taxeringsvärde1) 2001 154

Taxeringsvärde1) 2000 151

Rullande Maskiner Pågående Summa
materiel och inventarier anläggningar anläggningar

(Mkr) och förskott2)

Anskaffningsvärde 0012 31 29 579 182 10 912

Årets anskaffningar 39 -100 528

Ansk värde sålt/utrangerat

Anskaffningsvärde 011231 29 618 82 11 440

Ack plan avskrivningar 0012 31 13 358 3 322

Årets plan avskrivningar 40 253

Ack plan avskrivn sålt/utrangerat 0

Ack plan avskrivn 011231 13 398 0 3 575

Ack näringsbidrag 0012 31 127 3 132

Årets näringsbidrag 3) 0

Ack näringsbidrag 011231 0 127 0 3 132

Planenligt restvärde 011231 16 93 82 4 733

Taxeringsvärde1) 2001 154

Taxeringsvärde1) 2000 151

1) vissa fastigheter har ej åsatts taxeringsvärde.
2) se not 21 angående näringsbidrag för pågående nyanläggningar.
3) fr o m 2001 resultatförs näringsbidrag.

Not 9   Anläggningstillgångar i SL-koncernen

Nyttjande- Byggnader Spår- Leasat Övrigt Rullande
(Mkr) rätter och mark anlägg- rullande rullande materiel

ningar materiel materiel totalt

Anskaffningsvärde 0012 31 146 4 750 5 245 4 243 2 027 6 270

Årets anskaffningar 1 265 323 1 284 137 1 421

Ansk värde sålt/utrangerat -1 178 -1 074 - 896

Ändrad koncernstruktur - 2

Anskaffningsvärde 011231 147 5 012 5 568 5 705 1 090 6 795

Ack plan avskrivningar 0012 31 140 1 996 817 323 1 445 1 768

Årets plan avskrivningar 2 117 96 104 34 138

Ack plan avskrivn sålt/utrangerat - 2 -12 - 878 - 890

Ack plan avskrivn 011231 142 2 111 913 415 601 1 016

Ack näringsbidrag 0012 31 1 1 030 1 974

Årets näringsbidrag 4)

Ack näringsbidrag 011231 1 1 030 1 974 0 0 0

Planenligt restvärde 011231 4 1 871 2 681 5 290 489 5 779

Taxeringsvärde1) 2001 154

Taxeringsvärde1) 2000 151

Busslink Busslink

Maskiner Pågående Delsumma Rullande Maskiner Summa
och anl. och anlägg- materiel och anlägg-

(Mkr) inventarier förskott2) ningar inventarier ningar

Anskaffningsvärde 0012 31 661 2 703 19 775 524 21 20 320

Årets anskaffningar 40 834 2 884 27 5 2 916

Ansk värde sålt/utrangerat - 52 - 949 - 41 - 3 - 993

Ändrad koncernstruktur - 33 - 35 -7 7 - 35

Anskaffningsvärde 011231 668 3 485 21 675 503 30 22 208

Ack plan avskrivningar 0012 31 434 0 5 155 246 13 5 414

Årets plan avskrivningar 45 - 2 396 47 5 4483)

Ack plan avskrivn sålt/utrangerat - 892 - 25 - 2 - 919

Ändrad koncernstruktur - 35 2 - 33 - 4 1 - 36

Ack plan avskrivn 011231 444 0 4 626 264 17 4 907

Ack näringsbidrag 0012 31 127 3 132 3 132

Årets näringsbidrag 4) 0 0

Ack näringsbidrag 011231 127 0 3 132 0 0 3 132

Planenligt restvärde 011231 97 3 485 13 917 239 13 14 169

Taxeringsvärde1) 2001 154 154

Taxeringsvärde1) 2000 151 151

1) vissa fastigheter har ej åsatts taxeringsvärde.
2) se not 21 angående näringsbidrag för pågående nyanläggningar.
3) i Busslink tillkommer avskrivning på nyttigheter med 16 Mkr.
4) fr o m 2001 resultatförs näringsbidrag.



Not 12   Resultat- och kapitalandelar i intressebolag

(Mkr) 2001 2000

Resultat från andelar i intressebolag
Resultatandelar1) 27 162)

Kapitalandelar i intressebolag
Busslink – 02)

Flygbussarna Airport Coaches AB 2 4

Connex Tunnelbanan AB 39 17

Tågia AB 12 12

AB Transitio 10 10

Övriga intressebolag 1 2

Summa 64 45

1) resultatandelar i intresseföretagen har baserats på delvis preliminära bokslutsuppgifter.
2) exklusive resultatandel i Busslink där SLs kapitalandel skrivits ner till 0.

Not 13   Långfristiga fordringar hos intresseföretag m m

Häri ingår främst en fordran på intresseföretaget AB Transitio med 1 053 (1151) Mkr som uppkom i sam-

band med föregående års försäljning av spårfordon. 2002 års amortering med 48 Mkr redovisas bland

övriga korta fordringar.

Not 14   Kassa och bank

SL-koncernens likvida tillgodohavande på koncernkonto (exklusive Busslink) hos SLL redovisas i posten

kassa och bank. Detta tillgodohavande utgör en kortfristig fordran på SLL inom ramen för koncernkonto-

systemet. Likvida medel fördelas enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
(Mkr) 2001 2000 2001 2000

Tillgodohavanden på koncernkonto 1 464 1 419 1 464 1 419

Övriga likvida medel 1231) 3 12 3

Summa 1 587 1 422 1 476 1 422

1) varav Busslink 109 Mkr.

Not 15   Eget kapital i SL-koncernen

(Mkr) Aktiekapital Bundna reserver Årets resultat Summa 
eget kapital

Belopp vid årets ingång 4 000 1 117 0 5 117

Överföring från obeskattade reserver 158 158

Koncernjustering -1 -1

Årets resultat 0 0

Utgående balans 4 000 1 274 0 5 274

Tillämpade redovisningsprinciper avseende bundna reserver framgår av tilläggsupplysningarna till SLs 

koncernredovisning.

Not 11   Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag m m 

Aktier i koncernföretag Organisations- Säte Antal Ägd Nom. Bokfört
(Belopp i Mkr) nummer andel värde värde

011231

AB SL Finans 556402-7166 Stockholm 1 000 100% 0,1 0,1

SL Fastigheter AB1) 556402-7190 Stockholm 1 000 100% 0,1 0,1

SL Specialbuss AB1) 2) 556401-0022 Stockholm 1 000 100% 0,1 0,1

SL Infrateknik AB 556402-4684 Stockholm 1 000 100% 0,1 0,1

SL Lidingö Trafik AB1) 556011-3267 Stockholm 11 609 96,74% 1,2 1,2

Fastighets AB Viggestaberg 556094-4158 Stockholm 1 000 100% 0,1 0,1

Svensk Banproduktion AB 556571-9449 Stockholm 1 000 100% 0,1 0,1

Busslink i Sverige AB 556473-5057 Stockholm 30 105 90% 30,1 0

1,8
Kapitalandel genom:

villkorat aktieägartillskott till Svensk Banproduktion AB 12,5

villkorat aktieägartillskott till Busslink i Sverige AB 03)

Delsumma (A) 14,3

1) vilande bolag.
2) under namnändring till SL Kundtjänst AB (ändrat 02 0119).
3) kapitalandelen i Busslink har p g a det negativa resultatet 2001 nedskrivits till noll.

Härutöver äger SL följande andra aktier och andelar:

Andra aktier Organisations- Säte Antal Ägd Nom. Bokfört
och andelar i nummer andel värde värde
intresseföretag mm 011231

Connex Tunnelbanan AB 556401-0030 Stockholm 400 40% 0,0 0,0

Stockholm Terminal AB 556255-1928 Stockholm 400 40% 0,4 0,4

AB Transitio 556033-1984 Stockholm 98 000 49% 9,8 9,8

Tågia AB 556591-7233 Stockholm 1 000 33,3% 0,1 12,1

FAC Flygbussarna 

Airport Coaches AB 556401-0055 Stockholm 200 20% 0,0 2,7 

Samtrafiken i Sverige AB 556467-7598 Stockholm 30 2,12% 0,0 0,0

Delsumma (B) 25,0
Summa A + B 39,3

Aktier och andelar Organisations- Säte Antal Ägd Nom. Bokfört
i Busslink nummer andel värde värde

011231

Busslink i Sverige AB är moderbolag i en underkoncern med följande dotterbolag:

SL Buss AB 556401-0063 Stockholm 1000 100% 0,1 6,8

Näckrosbil AB 556056-4840 Stockholm 100 100% 0,1 0,3

Busslink i Östergötland AB 556177-9892 Stockholm 250 100% 0,3 0,3

Busslink i Norrland AB 556258-7708 Nyköping 1 500 100% 0,2 0,6
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Not 20   Långfristiga skulders förfallotid

Av långfristiga lån från SLL förfaller 1169 (1 782) Mkr till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Övriga långfristiga skulder förfaller inom fem år. 2000 års lånelöfte från SLL, 735 Mkr har ej utnyttjats

under år 2001.

Not 21   Näringsbidrag

Erhållna näringsbidrag som ej är ianspråktagna för investeringar i anläggningar m m uppgår per 

200112 31 till 2 181 (1 913) Mkr. Av detta belopp utgör 1 603 (1 339) Mkr bidrag för planerade och på-

gående anläggningsinvesteringar.

Not 22   Kundfordringar och leverantörsskulder

Vid bokslutstillfället finns kundfordringar hos och leverantörsskulder till SLs intresseföretag som en följd 

av löpande verksamhet. Dessa mellanhavanden har ej särredovisats.

Not 23   Större periodiseringsposter

Koncernen Moderbolaget
(Mkr) 2001 2000 2001 2000

Förutbetalda kostnader 67 74 24 43

varav hyror 3 3 2 1

leasing 10 13 – –

entreprenadkostnader 21 42 21 41

Busslink 32 –

Upplupna intäkter 154 60 135 45

varav trafikintäkter 42 33 42 33

avtalsintäkter 36 – 26 –

näringsbidrag 66 – 66 –

Busslink 10 –

Förutbetalda intäkter 298 87 80 85

varav sålda färdbevis 77 51 77 51

periodiserade finansiella intäkter 156 – 2 –

Upplupna kostnader 405 255 216 182

varav pendeltågstrafik m m 35 20 35 20

soc. kostn. samt löneskatt 15 17 4 3

semester- och löneskuld 31 33 7 6

avvecklingskostnader 19 27 14 24

tunnelbanetrafik 52 11 52 11

busstrafik 33 74 33 74

spårvagnstrafik 16 – 16 –

Busslink 154 –

Not 24   Leasingåtaganden 

Utöver egna anläggningar har SL-koncernen under året genom finansiella leasingavtal disponerat an-

läggningstillgångar (spårfordon) med ett sammanlagt anskaffningsvärde av 5 705 (4 243) Mkr, varav 

5 290 (3 920) Mkr återstår att betala. Dessa leasingengagemang redovisas i SL-koncernens balans-

räkning. Av det oamorterade värdet förfaller 4 731 Mkr till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Årets leasingavgifter 270 (177) Mkr redovisas som avskrivningar 103 (80) och ränta 167 (97) i SL-

koncernens resultaträkning. För moderbolaget uppgår motsvarande leasingengagemang till 275 (275) Mkr

och återstående betalningar till 242 (249) Mkr. I Busslink, där aktiemajoriteten planeras bli avyttrad, har

alla leasingavtal klassificerats som operationella i likhet med tidigare års redovisning för bolaget. Kapital-

värdet per 200112 31 för Busslinks samtliga leasade bussar uppgick till 1 093 Mkr.

SL Finans genomförde under 2001 en leasingtransaktion med amerikanska banker som investerare 

Not 16   Eget kapital i moderbolaget

(Mkr) Aktiekapital Bundna reserver Årets resultat Summa 
eget kapital

Belopp vid årets ingång 4 000 1 0 4 001

Årets resultat 0 0

Utgående balans 4 000 1 0 4 001

Aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik

Aktier, serie A 315 000 st à nominellt 50 kronor, d v s 15 750 tkr.

Aktier, serie B 79 685 000 st à nominellt 50 kronor, d v s 3 984 250 tkr.

Not 17   Minoritetsintresse

Ägd  Aktiekapital  Reservfond Minoritetens Minoritetens
andel andel av andel av

(Belopp i tkr) aktiekapital reservfond

SL Lidingö Trafik AB 96,74% 1 200 240 39 8

Summa 39 8

Busslink delägs med Länstrafiken i Örebro AB (5%) och Länstrafiken i Sörmland AB (5%).

Minoritetsintresset i Busslink motsvarar en resultatandel med -17 Mkr och kapitalandel 0.

Not 18   Avsättningar

Koncernen Moderbolaget
(Mkr) 2001 2000 2001 2000

Avsatt till pensioner (not 19) 248 239 115 118

Tvist avseende tomträttsavgälder 111 99 111 99

Beräknade underhållskostnader 92 70 92 70

Omstruktureringsreserv 189 189 189 189

Kontrakterade modifieringar av vagnar 157 214 – –

Internvinstreserv 269 280 – –

Tvistigt belopp, SJ 276 – 276 –

Övrigt 123 27 90 28

Summa (exkl Busslink) 1 465 1 118 873 504

Not 19   Avsatt till pensioner

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

(Mkr) 2001 2000

AB SL 115 118

SL Infrateknik AB 104 118

Svensk Banproduktion AB 10 2

Svensk Trafikkompetens AB – 1

Delsumma 229 239
Busslink 19 –

Summa 248 239

Pensionsskulderna för SL-bolagen har i allt väsentligt beräknats enligt pensionsavtalet PFA-SL. Under 

året upparbetad individuell del är inräknad i skulden. Kostnaderna för pensionsförpliktelser avseende tiden

före 1992 redovisas av och belastar SLL. Den totala pensionsförpliktelsen för SL-koncernens anställda 

och tidigare anställd personal (inklusive utfästa garantipensioner och den del SLL har kostnadsansvaret

för) uppgick enligt KPA:s beräkningar per 200112 31 till 1 605 (1 678) Mkr. I avsättningen ovan för AB SL

ingår även en äldre skuld för f d SL-bolag.
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Noter och kommentarer Noter och kommentarer

Förmåner till ledande befattningshavare:

Till styrelse och VD i AB SL har utgått löner och ersättningar med 1705 (1715) tkr, varav till VD med

1 220 (1 231) tkr. VD har rätt att gå i pension efter fyllda 60 år med ersättning enligt ITP-plan. Förmånen

beräknas även på lönedelen överstigande 30 basbelopp. Kostnaden för dessa pensionsåtaganden har

för 2001 uppgått till 237 (367) tkr. Vid uppsägning från företagets sida utgår gällande anställningsförmåner

under två år från uppsägningstidpunkten. Om uppsägning sker på VDs initiativ är uppsägningstiden 

6 månader.

Utöver ovan angivna löner m m har för tillförordnad VD i Busslink utgått konsultarvode med 2 763 

(750) tkr.

Not 27   Arvoden och övrig ersättning till revisorer

För verksamhetsåret har revisionsarvoden uppgått till totalt 1 093 tkr, varav till Deloitte & Touche 650 tkr 

(fast arvode 300 tkr), resterande del avser landstingsrevisorerna. Till Deloitte & Touche har dessutom ut-

gått övrig ersättning med 756 tkr. För Busslink tillkommer revisionsarvoden och övriga ersättningar till

Deloitte & Touche med 922 tkr respektive 145 tkr.

Not 28   Fonder under särskild förvaltning

Fonder under särskild förvaltning av AB Storstockholms Lokaltrafik har följande kapitalvärden:

(Belopp i tkr) 2001 2000

Fränckelska fonden 16 16

L G Ågrens understödsfond 11 10

Söderberg - Wickströms fond 33 33

avseende spårfordon. I den finansiella transaktionen har SL åtagit sig att under löptiden betala leasingav-

gifter. Erforderliga medel har dels deponerats på konto i bank med rating AA, dels placerats i amerikanska

värdepapper med rating AAA. SL står en kreditrisk men denna bedöms, genom avtalens utformning, vara

ringa. Om säkerheten i framtiden skulle försämras, har SL möjlighet att byta till annan bank med bättre rating.

Mottagna förskottsbetalningar och lämnade depositioner har per 200112 31 nettoredovisats i balansräk-

ningen. Avtalen har utarbetats och granskats av juridisk expertis i Sverige och USA och följer vad som är

sedvanligt för denna typ av transaktion.

Not 25   Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Borgen har ställts för Stockholms Terminal AB på 5 (5) Mkr. Villkorat aktieägartillskott från SLL uppgår till

32 731 (29 417) Mkr. SLL har övertagit redovisningen och borgar för pensionsskulden avseende förplikt-

elser t o m 199112 31. Nya förpliktelser fr o m 1992 01 01 redovisas av SL (se not 19). SLL borgar även

för dessa. 

Busslink har ställt säkerhet för lån med 250 Mkr genom företagsinteckning.

Not 26   Personal

Antal anställda, löner och ersättningar

Antal anställda Varav kvinnor
Exkl Busslink Exkl Busslink

Medelantal anställda (årsarbetare) 2001 2001 2000 2001 2001 2000

Moderbolaget 197 197 176 93 93 85

Dotterbolagen 5 154 560 746 648 47 71

Koncernen totalt 5 351 757 922 741 140 156

Fördelningen per kommun av medelantalet anställda lämnas i bilaga till Patent- och Registreringsverket.

Exkl Busslink Exkl Busslink
Antal anställda per 31 december 2001 2001 2000 2001 2001 2000

Moderbolaget 212 212 213 105 105 107

Dotterbolagen 6 359 622 634 980 56 68

Koncernen totalt 6 571 834 847 1 085 161 175

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

Löner och andra
ersättningar, totalt Sociala kostnader

Exkl Busslink Exkl Busslink
(Mkr) 2001 2001 2000 2001 2001 2000

Moderbolaget 62 62 62 18 18 33

(varav pensionskostnader) (- 5) (- 5) (10)

Dotterbolagen 1 152 208 260 453 97 107

(varav pensionskostnader) (67) (26) (18)

Koncernen totalt 1 214 270 322 471 115 140

(varav pensionskostnader) (62) (21) (28)

Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Övriga anställda

Exkl Busslink Exkl Busslink

(Mkr) 2001 2001 2000 2001 2001 2000

Moderbolaget 1,7 1,7 1,7 60,7 60,7 60,2

Dotterbolagen 2,3 1,8 1,6 1 149,0 205,9 258,2

Koncernen totalt 4,0 3,5 3,3 1 209,7 266,6 318,4



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i AB Storstockholms Lokaltrafik Organisationsnummer 556013 - 0683.

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande

direktörens förvaltning i AB Storstockholms Lokaltrafik för räkenskapsåret 2001 01 01 - 200112 31. Det är

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av

min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genom-

fört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte

innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan

information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciper och styrelsens

och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredo-

visningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot

eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelse-

ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-

ningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 

ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redo-

visningssed i Sverige.

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och

koncernen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 14 mars 2002

Leif Lundfors
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport för år 2001

Till bolagsstämman i AB Storstockholms Lokaltrafik Organisationsnummer 556013 - 0683.

Vi av landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting utsedda lekmannarevisorer har granskat bolagets

verksamhet under 2001.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed för kommunal verk-

samhet och landstingets revisionsreglemente samt av revisorskollegiet utfärdade riktlinjer för bolagsrevision

och samordnad revision inom SLL.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 

Årsrapport för AB SL 20011).

Vi kan konstatera att bolaget har en god redovisning avseende uppföljning gentemot fastlagda mål, att

bolaget skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets

interna kontroll varit tillräcklig. En skriftlig uppföljningsrapport avseende efterlevnaden av träffade avtal

bör utvecklas.

Vi kan vidare konstatera att flertalet av fullmäktige beslutade mål har uppfyllts. För de kvalitetsrelaterade

målsättningarna bedöms måluppfyllelsen som godtagbar för flertalet av trafikslag och kvalitetsfaktorer.

Detta gäller dock ej för pendeltågstrafiken och Roslagsbanan, som utvisar ej acceptabel grad av målupp-

fyllelse. AB SL har dock under året agerat i syfte att återställa trafiken till målsatta nivåer. 

Situationen kräver en fortsatt kontinuerlig bevakning och ett aktivt agerande från styrelsen i syfte att upp-

fylla sitt kollektivtrafikansvar i enlighet med av landstingsfullmäktiges fastlagda målsättningar. 

Stockholm den 14 mars 2002

Bo Klasmark          Kenneth Strömberg          Thore Flygel

1) Bilägges ej här.

SLs styrelse

Övre raden från vänster: Jan Stefansson (kd) ord. styrelseledamot, Nils Johnson (m) suppleant för 

Björn Hamilton (m), Birgitta Sevefjord (v) suppleant för Jan Strömdahl (v), Ulf Uebel (fp) 1:e v ordf,

Elwe Nilsson (m) Styrelsens ordförande, Sven-Inge Nylund (s) ord. styrelseledamot.

Nedre raden från vänster: Charlotte Broberg (m) ord. styrelseledamot, Lars-Åke Sandström ord. Kommunal

arbetstagarrepresentant, Christina Lyngå (s) ord. styrelseledamot, Ronnie Hansson ord. SKTF arbetstagar-

representant, Anna Berger-Kettner (s) 2:a v ordf.

Styrelse, revisorer och VD i AB Storstockholms Lokaltrafik

Ordinarie ledamöter 2001
Ordf Elwe Nilsson (m), 1:e v ordf Ulf Uebel (fp), 2:a v ordf Margareta Persson (s) 2001 0213 - 2001 0515, 

2:a v ordf Anna Berger-Kettner (s) fr o m 2001 0613, Björn Hamilton (m), Charlotte Broberg (m), 

Jan Stefansson (kd), Christina Lyngå (s), Sven-Inge Nylund (s), Jan Strömdahl (v).

Suppleanter
Nils Johnson (m), Karl-Axel Boström (m), Ann-Margret Örnberg (m), Sten Erson-Wester (kd), Lena Kling (fp),

Urban Ryadal (s), Adnan Can (s), Gertrud Brorsson (mp), Birgitta Sevefjord (v).

Arbetstagarrepresentanter
Anders Karlsson (SEKO) t o m 2001 08 22, Lars-Åke Sandström (Kommunal Sthlms län) fr o m 2001 08 23,

Ronnie Hansson (SKTF).

Suppleanter
Christina Schüttman (SEKO), Wivianne Ling (SKTF).

Revisorer
Bo Klasmark (m), Kenneth Strömberg (s), Thore Flygel (kd), Leif Lundfors (auktoriserad revisor).

Suppleanter
Lars Berkesten (fp), Gunilla Jerlinger (s), Tyrgils Saxlund (m), Lars Egenäs (auktoriserad revisor).

Verkställande direktör
Gunnar Schön.

SLs ledningsgrupp 2001 12 31

Gunnar Schön Verkställande direktör, koncernchef

Lars Nordstrand Affärsenheten

Helena Sundberg Strategisk planering

Lennart Hallgren Ekonomi

Jan Hamrin Personal

Bo Tengblad Kansli

Anders Sjöberg SL Infrateknik AB
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MARKNAD

Befolkning i Stockholms län (1000-tal invånare)

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

Befolkning 1 839 1 823 1 803 1 783 1 763 1 745 1 726 1 708 1 687 1  670

Antal personbilar i Stockholms län (1000-tal )

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Personbilar 730 716 680 644 620 603 593 584 578 586

Antal resenärer en vanlig vardag

2001 2000 1999 1998

Resenärer 647 000 641 000 621 000 614 000

Andel av länets invånare som åker med SL minst en gång per vecka (%)

2001 2000 1999 1998
Andel veckoresenärer 57 57 57 57

Kollektivreseandel (%)

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Tullsnitt 6 -21 57,5 57,5 57,2 56,8 57 57 56 56 55 55
Tullsnitt maxtimme 73,8 73,3 73,2 72,5 72 71 72 70 70 71

Verksamhetstal.

Försäljning av färdbevis (1000-tal )

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
30-dagarskort1) 4 034 4 080 3 733 3 624 3 347 2 774 2 627
Säsongskort 247 272 298 338 403 625 648
Årskort 4 2 3 5 6 5 6
Rabattkuponger 147 110 131 880 147 449 142 144 135 851 142 605 137 173
Kontantkuponger 37 164 41 643 41 075 39 221 36 047 37 702 39 271

1) Månadskort tom 1996. 30-dagarskort from1997.

Helresor (miljoner)

En helresa kan bestå av flera påstigningar. 
Ny beräkningsmetod från 1996.

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Totalt 391 389 383 379 374 364 354 344 340

Påstigande fördelat på trafikslag (miljoner)

Påstigande är lika med det tidigare begreppet delresor. En helresa med ett byte motsvarar två påstigande. 
Ny beräkningsmetod från 1996.

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Tunnelbana 283 284 273 269 263 257 256 244 247 247
Pendeltåg 64 61 66 63 62 58 56 54 54 54
Lokaltåg och spårvagn 25 22 18 17 17 16 16 15 14 15
Buss 258 259 260 261 258 254 242 233 225 223
Totalt 630 626 617 610 600 585 570 546 540 539

Påstigande en vanlig vardag, fördelat på trafikslag (1000-tal )

2001 2000 1999 1998
Tunnelbana 1 032 1 042 995 979
Pendeltåg 231 218 235 223
Lokaltåg och spårvagn 90 81 66 63
Buss 929 934 939 942
Totalt 2 282 2 275 2 235 2 207

Personkilometer fördelat på trafikslag (miljoner)

Ny beräkningsmetod från 1996.

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Tunnelbana 1 581 1 588 1 526 1 505 1 496 1 481 1 441 1 391 1 407 1 408
Pendeltåg 1140 1 093 1 164 1 112 1 072 1 002 975 937 950 951
Lokaltåg och spårvagn 201 189 176 168 165 149 145 133 115 123
Buss 1 494 1 499 1 479 1 466 1 455 1 455 1 416 1 371 1 317 1 283
Totalt 4 416 4 369 4 345 4 251 4 188 4 087 3 977 3 832 3 789 3 765

KVALITET

Punktlighet (% avgångar i rätt tid)

Andel godkända avgångar (högst 3 minuter efter och högst 1 minut före tidtabell) av beställda avgångar.

2001 2000 1999 1998
Tunnelbana Gröna linjen 84,6 81,3 79,5 80,9

Röda linjen 92,0 95,5 95,7 95,6
Blå linjen 97,3 98,0 94,9 96,2

Pendeltåg 84,9 85,1 91,3 93,1
Roslagsbanan 89,5 93,4 95,7 95,8
Lidingöbanan 97,9 1) 99,3 99,1
Tvärbanan 99,3 1) 99,2
Nockebybanan 98,6 1)

Saltsjöbanan 94,7 1) 98,5 98,4

Buss norra regionen 96,02) 97,0 97,13) 97,0
centrala regionen 86,02) 86,0 87,83) 87,0
- varav innerstan 81,02) 80,0 82,13) 78,0

södra regionen 96,02) 97,0 95,93) 96,0

1) Punktlighetsmätningar har endast gjorts sporadiskt eller inte alls. 
2) To m 01 08 19. 3) Rensat från strejkeffekter.

42 43

Tunnelbanestation Stadshagen. 
Konstnärlig utsmyckning Lasse Lindqvist.



Inställda avgångar (% av beställda)

2001 2000 1999 1998
Tunnelbana Gröna linjen 0,5 0,6 2,1 1,5

Röda linjen 0,8 0,5 0,7 0,5
Blå linjen 0,5 0,5 0,5 0,3

Pendeltåg 1,6 13,0 0,7 0,2
Roslagsbanan 3,5 0,8 0,4 0,2
Lidingöbanan 0,1 0,1 0,1 1,0
Tvärbanan 0,0
Nockebybanan 0,1 0,6 0,4 1,0
Saltsjöbanan 0,1 3,6 0,0 1,0

Buss norra regionen 0,3 0,2 0,21) 0,2
centrala regionen 0,3 0,3 0,41) 1,0
- varav innerstan 0,4 0,3 0,41)

södra regionen 0,1 0,1 0,11)

1) Rensat från strejkeffekter.

Stopp i trafiken (minst 10 minuter)

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Tunnelbana Gröna linjen 395 372 453 398 295 134 141 319 238 143

Röda linjen 305 265 227 272 257 150 217 248 175 252
Blå linjen 89 56 39 31 40 47 52 41 29 30

Andel nöjda resenärer och medborgare (%)

2001 2000 1999 1998 1997 1996
Resenärer 59 56 1) 69 79
Medborgare 52 46 48 62 75 75

1) Ingen mätning gjord. 

PRODUKTION

Sittplatskilometer fördelat på trafikslag (miljoner)

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Tunnelbana 4 236 4 168 4 209 4 110 4 083 4 097 4 006 3 837 3 737 3 675
Pendeltåg 3 442 3 310 3 491 3 465 3 469 3 483 3 327 3 418 3 405 3 352
Lokaltåg och spårvagn 830 747 717 703 718 644 681 671 534 589
Buss 5 493 5 407 5 088 5 182 4 997 4 869 4 807 4 695 4 521 4 467
Totalt 14 001 13 632 13 505 13 460 13 267 13 093 12 821 12 621 12 197 12 083

Antal fordon i SL-trafik, fördelat på trafikslag

Trafikfordon per 31 december. Fordonen ägs av SL-koncernen, entreprenör eller leasegivare.

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Tunnelbanevagnar, äldre 543 685 759 873 873 873 873 873 881 882
Vagn 2000 165 115 67 24 6
Pendeltågsvagnar1) 3092) 292 292 292 292 290 290 290 290 284
Lokaltågs-/spårvagnar 177 174 175 163 163 163 163 148 142 175
Bussar 1 730 1 674 1 727 1 683 1 676 1 654 1 604 1 609 1 602 1 623
Totalt 2 924 2 940 3 020 3 035 3 010 2 980 2 930 2 920 2 915 2 964

1) De vanliga pendeltågsvagnarna (292 st) är parvis hopkopplade till tågenheter eller fordon.
2) Inkl 3 stycken rälsbussar och 14 stycken inhyrda danska vagnar.

EKONOMI OCH INVESTERINGAR

Trafikintäkter, nettokostnader och tillskott i löpande priser (Mkr)

Trafikintäkter är trafikintäkter i allmän linjetrafik, dvs ej trafikintäkter i bl a flygbusstrafik eller abonne-
mangstrafik. 
Nettokostnader är samtliga kostnader minus samtliga intäkter utom trafikintäkter. 
Tillskott är ett villkorat aktieägartillskott från Stockholms läns landsting som täcker den del av netto-
kostnaderna som inte täcks av trafikintäkterna.

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Trafikintäkter 3 227 2 907 2 574 2 574 2 482 2 270 2 224 2 162 2 013 1 844
Nettokostnader 6 541 5 919 5 742 5 551 5 308 5 221 4 996 5 078 4 963 4 951
Tillskott 3 314 3 012 3 168 2 977 2 826 2 951 2 772 2 916 2 950 3 107

Trafikintäkter, nettokostnader och tillskott i prisnivå 2001 (Mkr)

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Trafikintäkter 3 227 2 978 2 664 2 675 2 577 2 368 2 331 2 324 2 211 2 120
Nettokostnader 6 541 6 064 5 942 5 769 5 511 5 447 5 237 5 458 5 451 5 692
Tillskott 3 314 3 086 3 278 3 094 2 934 3 079 2 906 3 134 3 240 3 572

Trafikintäkter, nettokostnader och tillskott per helresa i prisnivå 2001 (kr)

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Trafikintäkter 8,25 7,66 6,96 7,06 6,89 6,51 6,58 6,76 6,50
Nettokostnader 16,73 15,59 15,51 15,22 14,74 14,96 14,79 15,87 16,03
Tillskott 8,48 7,93 8,56 8,16 7,84 8,46 8,21 9,11 9,53

Tillskott i kronor per skattekrona

Av varje beskattad 100-lapp går så här mycket till SL.

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Tillskott/skattekrona 1,19 1,17 1,35 1,33 1,31 1,41 1,41 1,54 1,60 1,72

Skattefinansieringsgrad (%)

Tillskott dividerat med tillskott plus trafik-, reklam- och externa hyresintäkter.

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Skattefinansieringsgrad 49,6 49,7 53,9 52,7 52,1 55,3 54,2 56,2 58,1 61,3

Bruttoinvesteringar i löpande priser (Mkr)

To m 1999 investeringar i infrastruktur. Infrastruktur är alla gemensamma anläggningar (banor, depåer
etc.) och spårgående trafikfordon. Bussar är ej infrastruktur.

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Bruttoinvesteringar 2 884 2 554 2 427 2 260 1 946 799 775 852 842 683

Trafikintäkter fördelat på färdbevis i löpande priser (Mkr)

Trafikintäkter i allmän linjetrafik, dvs ej trafikintäkter i bl a flygbusstrafik eller abonnemangstrafik.

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Kort 2 027 1 803 1 602 1 611 1 598 1 428 1 402 1 367 1 276 1 178
Rabattkuponger 683 575 536 530 504 464 445 430 387 324
Kontantkuponger 293 297 258 245 227 219 228 228 218 225
Övriga färdbevis 224 232 178 188 153 159 149 137 132 117
Totalt 3 227 2 907 2 574 2 574 2 482 2 270 2 224 2 162 2 013 1 844

Pris periodkort (kr)

Månadskort t o m 1996. 30-dagarskort fr o m 1997. 
Moms ingår i kortpriset. Momspåslag 0% t o m 1990, 25% 1991, 18% 1992, 21% 93 01 01- 93 06 30, 
12% 93 07 01- 00 12 31 och 6% fr o m 2001.

Oktober
2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1971

Löpande priser 5001) 450 400 400 400 355 355 355 355 325 50
I 2001 års prisnivå 500 461 414 416 415 371 372 382 390 374 287
I 1971 års prisnivå 85 78 70 71 71 63 63 65 66 63 50

1) Fr o m 01 09 01.
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AB Storstockholms Lokaltrafik
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