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Kort om året som gått

Svag resandeökning p g a konjunkturned-

gången.

28 500 påstigande nytt rekord för Tvärbanan.

Pendeltågsresandet tangerar rekordet från

1999.

Maxbeloppet för resegarantin höjt till 

400 kronor.

Andelen nöjda kunder i SL-trafiken ökade från

59 % till 61%.

Tvärbanan till Sickla ett år tidigare än 

planerat.

Avtal om nya pendeltågsvagnar med leverans-

start 2005.

Grön el i SLs spårtrafik. 

Keolis ny majoritetsägare i Busslink.

Roslagståg ny trafikoperatör för Roslags-

banan.

SLs ekonomi i korthet

Belopp i Mkr 2001 2002

Trafikintäkter 3 227 3 405

Trafikkostnader

Tunnelbana 2 295 2 381

Pendeltåg 989 1090

Lokalbanor 387 403

Buss 2 393 2 642

Skattefinansieringsgrad 49,6 % 50,3 %

Investeringar 2 884 4 733



År 2002 har varit ett år av fortsatt återhämtning,

ett år då förtroendet för SL stadigt förbättrats

tack vare ett målmedvetet kvalitetsarbete. Sam-

tidigt var 2002 ett år då resandet med SL inte

ökade märkbart. Förklaringarna är flera. Befolk-

ningsökningen har tappat fart. Sysselsättningen

har minskat. Bensinpriset har sjunkit, samtidigt

som vi höjde priset. Den kundupplevda kvali-

teten har i vissa avseenden utvecklats positivt,

men inom flera områden återstår en bit till god-

känd nivå. 

Tre fokusområden för ökad kvalitet

Tre fokusområden för verksamheten identifiera-

des inför 2002: pålitlighet, information och städ-

ning. Dessa områden är nu de mest avgörande

för en mer positiv upplevelse av SL-resan.

Trots ihärdiga ansträngningar nådde vi inte

alla våra mål för året. Resandet med buss har

minskat kraftigt i stora delar av länet. Tunnel-

banans pålitlighet har ännu en bit kvar till god-

känt resultat. Inom vissa områden ser vi dess-

bättre framsteg. Utvecklingen inom pendel-

tågstrafiken har varit snabb och mycket positiv.

Pendeltågsresandet ligger nu åter på samma

nivå som rekordåret 1999. Tvärbanan är en

VDs ord _ fokus på ökad kvalitet

fortsatt succé med ökat resande och praktiskt

taget enbart nöjda resenärer. 

Nu är det dags att höja tempot i arbetet att till-

sammans med operatörerna förbättra kvaliteten.

Det ekonomiska resultatet var positivt. För-

klaringen ligger i första hand i reavinster från

försäljningen av aktier i Connex och en positiv

utveckling av index i trafikavtalen.

4,7 miljarder kronor investerade under året

Årets investeringar uppgick till 4,7 miljarder

kronor. En fjärdedel av investeringarna avsåg

nya tunnelbanevagnar. Den 215:e nya tunnel-

banevagnen sattes i drift. Nya vagnar till Tvär-

banan levererades. Ombyggnad av stationer

genomfördes.

Den höga investeringstakten har lett till att

våra årliga kapitalkostnader närmar sig 2 mil-

jarder kronor. En rad fördelaktiga finansierings-

upphandlingar för våra stora investeringar har

under året bäddat för kostnadsminskningar.

Renodlingen av beställarrollen fortsatte

Organisatoriskt har koncernen tagit ytterligare

några steg mot en renodling av beställarrollen.

Det positiva utfallet av en noggrann utvärdering
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av samarbetet med Connex resulterade i att vi

förlängde avtalsperioden och sålde aktieinne-

havet i tunnelbanebolaget för 239 Mkr. I slutet

av året godkände EU-kommissionen försälj-

ningen av 60% av aktierna i Busslink till Keolis.

Ny samägd kundtjänst

Tillsammans med samtliga trafikentreprenörer

driver vi nu trafikupplysning, klagomålshan-

tering och andra kundtjänstfunktioner i ett och

samma bolag, SL Kundtjänst AB. Detta är ett

tydligt uttryck för våra ambitioner att utveckla

partnerskapet med våra huvudleverantörer och

därigenom erbjuda en bättre kvalitet.

Till följd av bristande kvalitet bröt vi avtalet

för Roslagsbanan. Efter upphandlingen träder

en ny aktör in på Stockholmsmarknaden, Ros-

lagståg, med rötter i Tågkompaniet och den

danska statsjärnvägen (DSB).

Upphandlingen resulterade i en viss kost-

nadsökning, vilket är symptomatiskt för utveck-

lingen i Sverige och övriga Norden just nu.

Under 2002 uppstod en akut brist på buss-

förare vid flera tillfällen inom regionen, vilket

orsakade störningar i form av inställda avgångar

på flera linjer.



spår från Tomteboda till Kallhäll på Kungsängs-

pendeln och utbyggnad av Nynäsbanan. Ut-

byggnaden av Tvärbanan öster-, norr- och

söderut är ett angeläget krav från kommuner

och företag.

Fortsatt kundorienterad utveckling

2003 innebär en fortsatt och envis satsning på

kundorienterad verksamhetsutveckling. Den allt

stramare finansiella situationen ställer samti-

digt krav på ett fokus på kostnadsminskningar

och effektiv hushållning med allt knappare re-

surser. 2002 ökade vi trafikutbudet med 4,7 %

samtidigt som resandet ökade 0,3%. En effektiv

resurshushållning kräver en noggrann prövning

av de delar av utbudet där efterfrågan är svag.

Jag ser fram emot att tillsammans med en-

gagerade medarbetare och partners fortsätta

arbetet med att förverkliga våra mål om att för-

bättra kvaliteten inom hela vårt verksamhetsom-

råde och därmed ge våra kunder en helt igenom

positiv upplevelse av SL-resan _ varje dag.

Gunnar Schön, VD och koncernchef

Tvärbanan glädjeämne

Årets kanske mest positiva enskilda händelse

var invigningen av Tvärbanan till Sickla i Ham-

marby Sjöstad. SL-trafiken rullar där samtidigt

som byggnationen pågår för fullt. Tvärbanan

återhämtade snabbt sin popularitet efter pro-

blem med sprickbildning i ett par broar, där

svensk ingenjörskonst inte visade sig från sin

bästa sida.

Upphandlingen av en ny generation pendel-

tågsvagnar genomfördes under året, en affär

på närmare 4 miljarder kronor. Om tre år rullar

de nya tågen på spåren. Den understundom

akuta vagnbristen understryker vikten av att nya

pendeltåg snabbt kan erbjudas denna växande

del av vår marknad.

Ett viktigt led i arbetet med att förbättra in-

formationen till våra kunder är en satsning på

realtidsinformation i hela SL-trafiken. Parallellt

utvecklas nu vårt nya biljettsystem, där det

”smarta kortet” ska vara i drift om några år.

I Stockholms län finns ca 200 000 funktions-

hindrade personer. För hälften av dessa är det

svårt att använda kollektivtrafiken om ingen an-

passning görs. Därför förbättrar vi sedan många

år tillgängligheten. Tunnelbanans entréer komp-

letteras systematiskt med hissar, och höjdskill-

nader mellan tåg och plattform klaras med hjälp

av ramper.

Nytt avtal om grön el

Från år 2002 gäller ett nytt avtal om förnybar

el inom SLs spårtrafik. Avtalet löper på fem år

och leveranserna innebär att tunnelbanan och

lokalbanorna drivs av el som till 5 % kommer

från vindkraft och till 95 % från vattenkraft. 

Efter fordonsleverantörens beslut att upphöra

med tillverkningen av etanoldrivna motorer, finns

ett hot mot etanolbussarna i innerstaden. Bio-

gas är ett bränslealternativ som vi nu planerar

att pröva. Förberedelserna för testet av bränsle-

cellsdrift under 2003 har pågått under året.

Stockholmsberedningen kom under början

av året med ett delbetänkande som visade

politisk enighet om en kraftfull satsning på

kollektivtrafiken i regionen. Om inte enigheten

beträffande finansieringen blir lika stor riskerar

projektet att hamna i långbänk vilket skulle

äventyra regionens utveckling. Pendeltågs-

tunneln/Citybanan är en förutsättning för att

pendeltågstrafiken ska leva upp till dagens och

morgondagens krav. Dessutom krävs två nya
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2002 har varit ett år med svag tillväxt i Stock-

holmsregionen. De kraftiga neddragningarna

inom framför allt it- och telekomsektorn har

ökat arbetslösheten med upp till 40 % bland

dem som har minst två års eftergymnasiala

studier. Detta har fått till följd att regionen

tappat högutbildade personer, som sökt sig till

regioner där det fortfarande finns efterfrågan

på akademiker. Totalt har sysselsättningsök-

ningen avstannat helt under året. I ett längre

perspektiv kvarstår dock Stockholm som

Sveriges tillväxtmotor. Mäter man tillväxten i

ökningen av de totala lönesummor som betalas

ut i privat och offentlig sektor, kan man kon-

statera att Stockholm noterat en ökning med

30 % under den senaste tioårsperioden. Mot-

svarande siffra för övriga landet är 15 %. 

Flest pendlare Stockholm - Uppsala

En klar och tydlig trend som har stor betydelse

för regionens utveckling är den ökande lång-

pendlingen till och från Stockholm. Sträckan

Stockholm - Uppsala har 22 000 dagliga pend-

lare. Av dessa arbetspendlar 14 000 människor

varje dag med kollektivtrafiken, vilket kan jäm-

föras med Köpenhamn - Malmö som har 3 000

dagliga pendlare.

Även pendlingsresorna i Mälardalen ökar

stadigt. Lägre priser på bostäder med ökande

avstånd från Stockholm och förbättrade kommu-

nikationer i och med Svealandsbanans tillkomst

är viktiga orsaker till utvecklingen.

Stora vinster med förbättrad 

pendeltågstrafik

Ur miljösynpunkt är det viktigt att fler bilister

väljer att resa med SL. Varje genomsnittsbilist

som byter till pendeltåg sparar energi som mot-

svarar ett helt års uppvärmning av en normal-

villa. Under åren 1995-2001 har vi genomfört

stora förbättringar för pendeltågsresenärerna.

Kvartstrafik i den största delen av trafiken har

införts. Förlängningen till Bro och Bålsta har

inneburit stora vinster i flera avseenden. Tack

vare förbättringarna görs totalt 320 000 färre

bilresor per år, vilket minskat utsläppen av kväve-

oxid med 9,5 ton per år och av kolväten med

5,9 ton årligen. Behovet av parkeringsplatser

har minskat med ca 500 st. De bilister som

finns kvar i trafiken har fått en restidsvinst på

uppskattningsvis 100 000 timmar. Trots detta

Infrastrukturen nyckelfråga 
för regionens framtid

beräknas regionens kostnader för bilköerna

uppgå till 5-6 miljarder kronor varje år, vilket

understryker behovet av kontinuerliga förbätt-

ringar i SL-trafiken.

Stockholm har bästa tillväxtpotentialen

I augusti presenterade det tyska forskningsföre-

taget Empirica - Delasasse en undersökning om

vilken region inom EU, Norge och Schweiz

som har den största ekonomiska potentialen.

Av totalt 240 genomgångna regioner visade sig

Stockholm ha de bästa förutsättningarna för

tillväxt när man bedömt kriterier som arbets-

marknad, inkomster och livskvalitet. Detta

accentuerar ytterligare SL-trafikens betydelse

för regionens utveckling och status som etable-

ringsort. En stark tillväxt i Stockholmsregionen

är med andra ord till fördel för hela landets ut-

veckling, vilket motiverar särskilda insatser i

länet.

Stockholmsberedningen förordar ökad 

kapacitet i kollektivtrafiken

Stockholmsberedningen tillsattes av regeringen

för ett par år sedan för att lösa upp knutarna

kring trafiken i Stockholm. I början av 2002

kom beredningen med ett delbetänkande, där

det finns en bred enighet kring kollektivtrafikens

framtid i regionen.

Utbyggnad av Tvärbanan, bättre och fler pen-

deltågsspår, nya pendeltåg och modernisering

av stationer är några av de projekt som före-

slås för att öka kapaciteten i kollektivtrafiken.

Detta ligger helt i linje med våra bedömningar

för vilka satsningar som behövs för att klara be-

hovet för den framtida kollektivtrafiken. Finan-

sieringsfrågan är dock ännu inte löst och även

den tidsmässiga prioriteringen återstår. Från vår

synpunkt är det en framgång att det nu finns

en politisk enighet om en kraftfull satsning på

kollektivtrafiken i regionen. Men nu krävs hand-

ling om resenärerna skall få nytta av satsningen.
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Även om Stockholmsregionens
tillväxt avtagit 2002, kommer
Stockholm att förbli landets största
tillväxtmotor. Under de närmaste
30 åren beräknas Stockholms län
få uppemot 600 000 nya invånare,
det vill säga en ökning som mot-
svarar dagens befolkning i Göte-
borg. Detta skapar en kraftig efter-
frågan såväl på bostäder som på
en effektiv kollektivtrafik med ökad
kapacitet.
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Alla har nytta av SL

Under en vanlig vardag reser nästan 650 000

med SL. Antalet dagliga resor som var och en

gör ligger i genomsnitt på 2,4. Det innebär att

merparten av länsinvånarna utnyttjar SL i stort

sett dagligen. Hela 95 % av länets invånare i

åldrarna 15-75 år reser någon gång under ett

år med SL. 

Den största kundgruppen är ungdomar

mellan 17 och 19 år, där mer än 90 % reser med

SL varje vecka. Efter 25-årsåldern minskar
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resandet med SL och allt fler använder bil för

sina pendlingsresor. Vår styrka är resor till och

från innerstaden, dit även sällanresenärer ut-

nyttjar SL-trafiken på grund av köer och par-

keringsproblem. För att öka konkurrenskraften

och få fler sällanresenärer att resa oftare, är det

viktigt att trafiken blir mer pålitlig, störnings-

informationen förbättras och att trängseln på

fordonen minskar. Idag uppfattas det också

som dyrt att resa när man betalar kontant.

Till och från arbetet vanligaste resan

Det helt dominerande skälet att resa inom

länet är att komma till och från arbetet. Resor

mellan hemmet och arbetet svarar för ca 78 %

av resorna i länet, alla färdsätt inräknade. Vårt

marknadsmål är att det totala resandet med SL

ska öka med 100 000 resenärer mellan 1998

och 2004. Den stora potentialen för att nå

målet ligger i att få fler bilister att ställa bilen

och utnyttja SL-trafiken för sina resor till och

från jobbet. 

SLs verksamhet är helt avgörande
för att livet i länet ska fungera.
Det gäller inte bara dem som reser
ofta med SL, utan alla i länet. Alla
har nytta av det miljöansvar SL tar.
Även bilister drar nytta av ett
effektivt SL som skapar utrymme
i trafiken. Utan SL stannar bilen.

Regionens utveckling 
skapar behov av utvecklad 

kollektivtrafik.

Mål och 
ekonomiska ramar 

läggs fast.

SLs styrelse 
uppdrar åt SL att genomföra 

trafikuppgiften.

SL handlar upp 
anläggningar och trafik

 med hänsyn till resenärernas 
krav och behov.

Entreprenörer uppför
anläggningar och operatörerna

utför trafik enligt SLs krav. 
SL kontrollerar och betalar.



Fler nöjda kunder

För att få fler att resa med SL måste vi få mer

nöjda resenärer. År 2004 ska 75 % av resenä-

rerna vara nöjda. Hösten 2001 var 59 % nöjda

och motsvarande siffra för hösten 2002 är

61%. Ökningstakten ligger på ett par procent-

enheter per år. Detta indikerar att andelen 

nöjda kunder år 2004 kommer att vara lägre än

marknadsmålet, om inte kvalitetssatsningarna

får fullt genomslag. 

Andelen nöjda kunder varierar 

mellan trafikslagen

Hösten 2000 var 51% av tunnelbaneresenä-

rerna nöjda och sedan dess har andelen nöjda

kunder ökat till 60 %. Den relativt kraftiga ök-

ningen beror på den förbättrade tidhållningen.

När det gäller pendeltågen var andelen nöjda

resenärer som lägst hösten 2000, då endast

29 % av pendeltågsresenärerna var nöjda.

Hösten 2002 har andelen nöjda resenärer stigit

till 47% beroende på förbättringar avseende

tidhållning, personalens bemötande och stör-

ningsinformation.

För övrig spårtrafik varierar andelen nöjda

kunder mellan de olika banorna. Av alla dessa

resenärer ökade andelen nöjda kunder från

69 % till 78 % mellan våren och hösten 2002.

Framför allt är det tidhållning och störningsin-

formation som förbättrats.

Andelen nöjda bussresenärer har minskat

från 67% hösten 2000 till 64 % hösten 2002.

Bussresenärerna har blivit mer missnöjda med

tidhållning, störningsinformation och persona-

lens bemötande.

Gemensamt för alla trafikslag är att bristande

tidhållning och störningsinformation är orsaken

till missnöje. Därför är det också inom dessa

områden som vi gör de största satsningarna.
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Resenärsperspektivet ska alltid styra vår verk-

samhet och den planering som sker för fram-

tiden. Resenärsperspektivet är därför även en

viktig del i de avtal som gäller hur trafiken ska

skötas inom de olika trafikslagen. 

Därför har arbetet med att föra ut de krav

och förväntningar kunderna har på SL-trafiken

fortsatt under året. Det är vår förmåga att ta

ansvar för hela resan, pålitligheten och enkel-

heten i resorna, som är avgörande för inställ-

ningen till vår verksamhet.

Ansvar för hela resan

Ansvaret för hela resan ska genomsyra vår verk-

samhet och tydliggöra vår roll som huvudman

för kollektivtrafiken i Stockholms län. I detta

ligger ett långsiktigt åtagande och ansvar för

kontinuitet i trafiken, för samhället och för miljön

i Stockholm. För våra resenärer ska det vara

tydligt att det är SL som samordnar kollektiv-

trafiken och garanterar ett integrerat, överskåd-

ligt och miljövänligt trafiksystem. 

Vårt erbjudande 
till kunderna utvecklas

Pålitlighet

Våra kunder ska uppfatta SL-trafiken som till-

gänglig, säker, trygg och punktlig. För att ut-

veckla en förtroendefull relation till kunderna

måste ”pålitlighet” känneteckna all vår trafik i

ord och i handling. Det innebär att:

• all information ska vara korrekt

• vi ska sträva efter att alltid infria förvänt-

ningarna

• aldrig lova mer än vad vi kan hålla

• vi informerar snabbt om orsakerna när tra-

fiken inte fungerar. 

Enkelhet

Det ska vara lätt att resa med SL-trafiken i hela

länet. Vi ska sträva efter ett så användarvänligt

trafiksystem som möjligt. Gemensamma bil-

jetter, ett taxesystem och ett formspråk med

en enhetlig visuell identitet är viktiga instru-

ment för att vi ska framstå som enkla och

tydliga.
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I SLs strategiska plan slås fast att
vägen till att nå marknadsmålet 
– fler och mer nöjda resenärer –
är att arbeta kundorienterat på
alla nivåer och förbättra SL-trafi-
kens kvalitet.
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Unga resenärer är en prioriterad målgrupp

Det är viktigt att skapa en positiv relation till

unga och att förmedla en positiv bild av SL och

kollektivtrafiken. Den relation till SL som man

får som yngre resenär idag, behåller man oftast

även i vuxen ålder. 

Vi har ca 30 skolinformatörer som är kon-

taktpersoner mot den yngre målgruppen. In-

formatörerna är utbildade av oss och kommer

från alla våra operatörer. Exempel på olika

aktiviteter är: 

• Sexårsverksamhet - i samarbete med polis, 

brandkår, ambulans får sexåringar träffa och

praktiskt prova på de olika verksamheterna.

• Skolbesök i årskurs 5 - alla får personligen 

möta en informatör. Eleverna har möjlighet 

att ställa frågor och knyta en kontakt.

• Högstadie- och gymnasieelever - på skolans

eller enskilda elevers initiativ är vi positiva

till att besöka skolan eller ta emot besök.

• SL kompis - en klubb för unga upp till tretton

år. Klubbmedlemmarna får en medlemstid-

ning flera gånger per år och får komma på 

utflykter bakom kulisserna i SL-trafiken. 

• Lugna gatan, Non Fighting Generation - två

ungdomsorganisationer som SL varit en 

initiativtagare till och som finns i och kring 

kollektivtrafiknätet under kvällar och nätter. 

Organisationerna ska vara förebilder och 

knyta kontakter i ungdomsgrupper.

• SLs Spårvägsmuseum - skolklasser är en 

prioriterad och ökande målgrupp.

Internationellt samarbete för ökad kvalitet

SL är initiativtagare till BEST, ett långsiktigt

samarbete som nio europeiska regioner i åtta

länder deltar i. Syftet är att lära av varandras

framgångar och misstag. Genom att jämföra

angreppssätt och arbetsprocesser hos fram-

gångsrika kolleger, identifieras förbättringsmöj-

ligheter för det egna serviceutbudet. Exempel

som vi tagit till oss under året är Manchesters

angreppssätt för att utveckla samverkan med

kommunerna, Köpenhamns it-stöd för att han-

tera kundsynpunkter samt Oslos strategi för

trygghetsarbete.
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Antal påstigande en vanlig vardag 1998-2002

Att resa kollektivt är prisvärt jämfört med bil

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

28 507.

Antal påstigande en vanlig vardag per trafikslag 2002
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I januari 2002 bildade SL tillsammans med ope-

ratörerna SL Kundtjänst AB, där vi är huvud-

ägare med ett aktieinnehav på 51%. Störst

ägare bland operatörerna är Connex som äger

ca 22 % av aktierna i det nya bolaget.

Huvudsyftet med bolagiseringen är att skapa

delaktighet och därmed ett ansvar att samla

och förmedla information i ett konstruktivt sam-

arbete operatörerna emellan, trots att man är

konkurrenter i upphandlingar.

60010 00 - nytt nummer för all information

Kundtjänsten samordnar service som Trafikupp-

lysningen och SL Forum, liksom vissa informa-

tionsenheter hos operatörerna. Detta som ett

led i vår ambition att ta ansvar för hela resan

och göra det enkelt för kunden. Kundtjänsten

Ny kundtjänst för hela SL-trafiken
_ ring 60010 00

får tre prioriterade kundgrupper. För det första

resenärerna som kräver snabb och säker infor-

mation. För det andra personalen inom SL-

trafiken som kan lämna bättre och snabbare

besked till resenärerna. För det tredje trafik-

planerare som får bättre kvalitet i sina underlag.

Den nya kundtjänsten lanserades i början av

oktober i en kampanj med fokus på telefon-

numret 60010 00. Där finns all information om

SL-trafiken att hämta oavsett om det handlar

om att lämna synpunkter, fråga efter kvarglömda

föremål eller att få besked om när sista bussen

går.

Företaget har 125 anställda som bland

mycket annat svarar på upp emot 4 000 sam-

tal från resenärer varje dag. Till uppgiften hör

också att arbeta med tidtabeller, utveckla den

10

Genom att bilda en ny kundtjänst
som ägs gemensamt av SL och
operatörerna förbättras möjlig-
heterna att ge snabbare och bättre
information.
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Kundsynpunkter till SL Kundtjänst
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automatiska trafikupplysningen och uppdatera

informationen om störningar och förändringar

på www.sl.se. Vår nätplats tillhör en av de mest

besökta i landet. I genomsnitt låg antalet be-

sök på 25 000 per dag under året.

JustNu - samordning av informationsflödet

genom effektiv it 

De 650 000 människor som varje dag väljer

att åka med SL ska inte märka någon skillnad

i det sätt som informationen lämnas när man

rör sig mellan olika trafikslag. Det innebär att

samtliga tekniska system måste samordnas.

Arbetet med samordningen påbörjades hösten

2002 under samlingsnamnet JustNu och om-

fattar flera olika projekt.

Vår vision är att information om SL-trafiken

alltid ska finnas tillgänglig för våra kunder oav-

sett tid och plats.

Tack vare ny teknik har vi möjlighet att

lämna rätt information till våra kunder oavsett

tid och plats. Snabbt, enkelt och pålitligt kan vi

lämna information före, under och efter resan.

En tryggare resa viktigt mål

Våra resenärer ska känna sig trygga i trafiken.

Förbättringar när det gäller trygghet och säker-

het sker dels genom att öka närvaron av per-

sonal i trafiken, dels genom ny teknik och om-

byggnader. Till detta kommer ett väl fungerande

samarbete med polis och olika intresseorga-

nisationer.

Särskilda brandskyddsinsatser har gjorts i

stationer med endast en utgång. Utveckling av

en ny typ av brand-/röklarm, spårbeträdande-

larm och brand- och utrymningsberäkningar

vid kabelbrand i tunnel, är exempel på andra

projekt som påbörjats under året.

Åtgärder för tryggare arbetsmiljö

Ett allvarligt och oacceptabelt problem är att

hot och våld mot personal har ökat med ca

25 % under året. Vi samarbetar med operatö-

rerna för att förbättra personalens säkerhet,

bland annat genom utökad kameraövervakning

på stationerna.

På bussidan har projekt startats med opera-

törerna för att förbättra händelserapporteringen.

Ett utökat samarbete med branschorganisa-

tionen SLTF har inletts i en nybildad säkerhets-

grupp.
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För att öka trygghet och trivsel i SL-trafiken samarbetar

vi med flera olika organisationer, till exempel Non Fighting

Generation och Stadsmissionen.
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Den 14 augusti invigdes förlängningen av Tvär-

banan till Sickla udde, flera månader före den

planerade trafikstarten, som var satt till årsskiftet

2002-2003, vilket i sin tur var ett år tidigare än

den ursprungliga planen. Vid årets slut slog

Tvärbanan nytt rekord med 28 500 påstigande

passagerare en vanlig vardag. Förklaringarna

till framgångarna är flera. De resande är på-

fallande nöjda med tidhållning, rengöring, trygg-

het såväl dag- som kvällstid och personalens

bemötande. Tvärbanan har största andelen nöjda

kunder i hela SL-trafiken, 93 %.

Tvärbanan, en förlängd succé

Helhetstänkande i trafikplaneringen

I den nya stadsdelen Hammarby Sjöstad har

projekteringen av Tvärbanan samordnats med

projekteringen av den övriga infrastrukturen.

Det har funnits en medveten satsning på att be-

gränsa biltrafiken i området dels för att minska

luftföroreningarna, dels för att frigöra markytor

av andra skäl. Tvärbanan har fått gatuutrymme

med god framkomlighet och detta tillsammans

med den höga kapaciteten har bidragit till po-

pulariteten. Breda dörrar, låga insteg och gene-

rösa utrymmen skapar trivsel och välkomnas

Tvärbanan ärdet mest uppskattade
sättet att resa kollektivt i Stock-
holm. Hela 93 % av resenärerna
är nöjda. I augusti förlängdes
Tvärbanan till Sickla udde. Ytter-
ligare förlängningar planeras.

SL
Årsberättelse 2002
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speciellt av rullstolsburna passagerare, liksom

av resenärer med barnvagn. 

Från miljösynpunkt är Tvärbanan en före-

gångare, inte bara när det gäller energiförbruk-

ningen och den låga ljudnivån. 90 % av mate-

rialen i vagnarna kan återvinnas.

Brosprickor stoppade Tvärbanan

I slutet av januari konstaterades sprickor i Grön-

dals- och Alviksbroarna av en så allvarlig art att

säkerheten inte kunde garanteras. Följden blev

en avstängning av trafiken medan ansvariga

byggföretag eliminerade risken och förstärkte

broarna. Under tiden hänvisades resenärerna till

andra alternativ i SL-trafiken. I februari månad

återupptogs trafiken med Tvärbanan och rese-

närerna återkom.

Ytterligare förlängningar utvärderas

Framgången med Tvärbanan har bidragit till att

nya planer för dess utveckling diskuteras och ut-

värderas. Förstudier görs nu av en förlängning

dels i ostlig riktning där Tvärbanan kan knytas

samman med Saltsjöbanan och fortsätta till

Slussen via Danvikstull. Från Alvik studeras

möjligheten att förlänga banan norrut mot

Solna och Sundbyberg, där det kan skapas nya

knutpunkter mellan pendeltåg, tunnelbana och

Tvärbanan. Vid en förlängning mot Kista skulle

Tvärbanan kunna dras fram till järnvägen i

Sollentuna och ett framtida Stockholm Nord. 

Finansieringsfrågan för detta mycket om-

fattande projekt är dock ännu inte avgjord.
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Vi har redan idag ett förhållandevis enkelt sys-

tem för hur resorna betalas. Såväl kuponger

som 30-dagarskortet, säsongskortet och års-

kortet gäller för resor med alla trafikslag. Korten

möjliggör även resor med obegränsad längd

och de kan användas hur ofta som helst under

giltighetstiden. 

Med det nya kortet kommer flexibiliteten att

förbättras ytterligare. Kortet kommer att kunna

användas både som periodkort och för betal-

ning av enstaka resor. Det går med andra ord

att anpassa kortet efter det egna resbehovet.

Från vår synpunkt öppnas möjligheten till en

mer effektiv prissättning.

Genomförda tester har visat att systemet är

bekvämt, snabbt och säkert. Rent praktiskt fun-

gerar det så att resenären håller upp kortet

ett par centimeter från en kortläsare som re-

gistrerar inpasseringen/påstigningen. Ytterligare

en fördel är att ett borttappat kort kan spärras

och det värde som finns kvar i det förlorade

kortet, kan överföras till ett nytt.

Investeringen på ca en kvarts miljard kronor

ska tjänas in genom minskat fusk och ökat

resande. Förutom nya kort och kortläsare om-

fattar investeringen t ex försäljningsutrustning,

ombudsmaskiner, bussförarmaskiner, laddnings-

Ny service på väg och på spår

maskiner för resenärerna, internetsystem för

laddning, system för prenumeration, handhållna

kontrollapparater och ett nytt redovisnings-

system.

Nya kort - tills vidare

I avvaktan på det nya biljettsystemet introdu-

cerades två nya kort under året. Det ena är ett

fritidskort som kan användas av ungdomar till

och med det år de fyller arton. Det andra är ett

lördag-söndagskort för resenärer som bara reser

med SL under helgerna.

Utökad handikappanpassning

Vår strategiska plan anger att SL-trafikens till-

gänglighet skall öka i enlighet med FNs regler

om delaktighet och jämlikhet för människor med

funktionsnedsättningar. Fordon, linjenät och

trafikering ska utformas med hänsyn till detta.

Genom att utforma trafiken så att fler funk-

tionshindrade kan använda den och genom

att personer med försämrade kroppsfunktioner

kan fortsätta att använda den vanliga kollek-

tivtrafiken ytterligare ett antal år, görs stora

vinster i livskvalitet. Resultatet blir också min-

skade kostnader för samhället i stort, eftersom

behovet av färdtjänst och andra samhällsin-

Arbetet med att utveckla ett nytt
sätt att betala resorna fortsatte
under året. Det smarta kortet, som
tas fram i samarbete med landets
övriga länstrafikbolag, kommer på
sikt att bli möjligt att använda för
resor i hela Sverige.

SL
Årsberättelse 2002

SLs arbete leder till resultat

SLs arbete med att introducera förnyelsebara bränslen

leder till konkreta miljöförbättringar för luften i Stock-

holms län. Diagrammen visar hur etanolbussarna står för

en mycket liten andel av utsläppen, trots att de står för

en stor del av trafikarbetet.

 Diesel  Etanol

SLs busstrafik i km

Utsläpp partiklar i kg

Utsläpp koldioxid i kg
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satser minskar. En ökad tillgänglighet gynnar

alla eftersom trafiken blir effektivare när rese-

närerna kan stiga på och av snabbare. 

Vi förbättrar tillgängligheten inom SL-trafiken

successivt. Efterhand har tunnelbanan syste-

matiskt kompletterats med hissar. Av samtliga

100 stationer, med totalt 142 entréer, finns idag

hissförbindelse mellan plattform och gatuplan

vid 119 entréer. Under 2001 och 2002 installe-

rades tolv hissar och under 2003 kommer ytter-

ligare tre stycken att färdigställas.

Dagens pendeltåg är inte anpassade för per-

soner med funktionshinder. Vi har tagit investe-

ringsbeslut för nya pendeltågsvagnar med be-

räknad leverans från 2005 av 55 nya vagnar

med låga golv.

För bussar är tillgängligheten beroende på

instegen och på hållplatserna och deras om-

givningar. Bussar med låga insteg är en viktig

faktor när det gäller att öka tillgängligheten

och därför prioriteras sådana när nya bussar

köps in. Vid utgången av 2002 hade 36 % av

bussarna lågt insteg. Med planerad utbytestakt

beräknas 60 % av bussarna ha låga insteg vid

utgången av 2005. Låga insteg i kombination

med busshållplatser som byggs i enlighet med

Vägverkets riktlinjer för hållplatsutformning

skapar förutsättningar för att betydligt fler med

funktionshinder skall kunna åka buss.

Servicelinjer, ett uppskattat inslag 

i busstrafiknätet

Servicelinjer är en del av det reguljära linjenätet,

men är mer anpassade för äldres och funktions-

hindrades behov. En servicelinje har inte den

vanliga busstrafikens begränsningar, eftersom

fordonen är små och därför kan ta sig fram på

trånga gator och andra begränsade utrymmen.

Bussarna stannar nära ingångar till servicehus,

sjukhus och affärscentrum. De går långt in i bo-

stadsområden för att minimera gångavstånden.

Bussar som trafikerar servicelinjer tar minst en

rullstol och har låga insteg. De har en tidtabell

som gör det möjligt för föraren att ge alla rese-

närer den service de behöver.

Ännu grönare SL-trafik

Vi beslutade under året att helt gå över till el-

leveranser med enbart förnybar el till tunnel-

banan och all annan spårtrafik utom pendel-

tågen som får sin el från Banverket. Avtalet

löper på fem år och leveranserna består av el

som till 5 % kommer från vindkraft och till 95 %

från vattenkraft. Därmed släpper SL inte heller

indirekt ut någon koldioxid från spårtrafiken. 

På bussidan utökades antalet etanoldrivna

bussar och vid årsskiftet 2002/2003 fanns 

ca 270 sådana bussar i trafik. Även etanol är

förnybart och bidrar inte till växthuseffekten.

Bussarna har även mycket låga utsläpp av

andra giftiga gaser.

Tyvärr upphör tillverkningen av etanoldrivna

motorer till bussar och vi utvärderar nu andra

alternativ för förnybara bränslen.

Test av bränslecellsdrivna bussar

Projektet CUTE (Clean Urban Transport for

Europe) har under året förberett test av tre

bränslecellsdrivna bussar i Stockholm med start

i slutet av 2003. En tankstation för vätgas har

projekterats och beställts. Bränslecellen ger

effektivare och tystare drift med vatten som

enda avgas. Vi driver detta spetsteknikprojekt 

i samarbete med Busslink, Fortum och Miljö-

förvaltningen i Stockholm.
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Året har präglats av en hög investeringsvolym.

Till de viktigaste händelserna på investerings-

sidan hör styrelsens beslut om inköp av 55 nya

pendeltågsvagnar med option på ytterligare 50

vagnar. Det är tyska Alstom som kommer att

leverera vagnarna med start under våren 2005.

Ordersumman för de första 55 vagnarna är

400 miljoner euro (ca 3,7 miljarder kronor). 

Pendeltågstrafik med speciella krav

Vagnarna är beställda med hänsyn till de spe-

ciella förhållanden som råder i länet. Till grund-

kraven hör snabb acceleration eftersom statio-

nerna ligger tätt. Lågt insteg, det vill säga golv

i nivå med plattformarna, är prioriterat i alla

våra inköp av nya vagnar. Det låga insteget i de

nya pendeltågsvagnarna är en ny konstruktion

som ställer exakta krav på plattformarnas läge

i höjd- och sidled. Detta för att funktionshind-

rade verkligen ska kunna utnyttja möjligheten

att ta sig på och av med tex rullstol eller rollator.

Vidare är det viktigt att vagnarna klarar av den

mycket varierande väderlek vi har i regionen med

temperaturskillnader under året på 50 grader.

För att minska risken för driftstörningar är de

tekniska systemen dubblerade. Höga miljökrav

Grönt ljus för nya pendeltåg

har ställts på hela projektet, 95 % av vagnarna

kan återvinnas.

Fakta om de nya pendeltågsvagnarna

Yttre mått:

• Bredd 3,3 m.

• Höjd 4,3 m.

• Längd per vagn 106 m. Två vagnar utgör

ett tåg.

• Antal sittplatser per vagn 380-390 (slutlig  

utformning ej fastställd).

• Antal ståplatser ca 530 per vagn.

• Total kapacitet per tåg ca 1840 passagerare.

• Maxhastighet 160 km/h. Nuvarande pendel-

tågs maxhastighet är 120 km/h.

Inhyrda tåg i väntan på nya pendeltåg

För att klara pendeltågstrafiken på ett tillfreds-

ställande sätt innan de helt nya vagnarna leve-

reras under 2005, måste vagnparken komp-

letteras genom temporära lösningar. Dels har

vagnar köpts in från DSB, den danska järn-

vägen, dels har vid årsskiftet fyra av avtalade

15 s k Olympiatåg från Tyskland kommit.

Tågen fräschas upp och anpassas till svenska

förhållanden. Ca 110 Mkr har satsats på upp-

Årets investeringar uppgick till
4,7 miljarder kronor. Till de större
investeringsbesluten hör inköp av
55 nya pendeltågsvagnar med
leveransstart 2005, fortsatta
leveranser av Vagn 2000, utbygg-
naden av Tvärbanan och upprust-
ningen av stationer.

SL
Årsberättelse 2002



gierna hos tio nästan nya tunnelbanevagnar.

Bombardier Transportation som tillverkar vag-

narna uppgav att sprickorna beror på ett kon-

struktionsfel och har åtgärdat skadorna tempo-

rärt men ett krav från SLs sida är självklart att

en permanent lösning måste till för att helt eli-

minera risken för sprickor i vagnarnas boggier,

eftersom skador av det slaget i värsta fall kan

orsaka urspårningar. 
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rustning av de äldre vagnarna och på Olympia-

vagnarna.

Vagninvesteringar enligt långsiktig plan

Till de mer kapitalkrävande investeringarna hör

fortsatta leveranser av Vagn 2000 till tunnel-

banan där nära 1,1 miljarder kronor avsattes

under året. Efter leverans kommer 80% av vagn-

parken i tunnelbanan att bestå av Vagn 2000. 

Investeringarna i utbyggnaden av Tvärbanan

till Sickla udde uppgick till knappt 300 Mkr

under 2002. Totalt har 2,3 miljarder kronor in-

vesterats i Tvärbanan (Alvik-Gullmarsplan-

Sickla udde).

Modernisering av stationer för närmare 

en halv miljard kronor

En prioriterad satsning i investeringsprogrammet

är upprustningen av stationer i spårtrafiken, dels

för att skapa fräschare och tryggare miljöer,

dels för att öka tillgängligheten. Totalt investe-

rades ca 470 Mkr under året i ett långsiktigt

program som bland annat omfattar en reno-

vering av alla de 53 tunnelbanestationer som

ligger ovan jord, ett omfattande arbete som

planeras bli slutfört 2005.

Under våren 2003 kommer även moderni-

seringen av T-Centralen att påbörjas. Nya upp-

gångar mot Drottninggatan, nya rulltrappor och

hissar samt en ny vänthall i ljus natursten ingår i

ombyggnaden. ”Muttern” vid Sergels torg kom-

mer att rivas och ge plats för en ny glasad entré.

Nya krav på depåer kräver nyinvesteringar

Tunnelbanans servicedepåer byggs nu om i

snabb takt eftersom Vagn 2000 kräver andra

ytor och annan utrustning än de tidigare vag-

narna. Under året har Nybodadepån vid Lilje-

holmen färdigställts efter att i stort sett byggts

om från grunden. Ca 100 Mkr har investerats

i depåer totalt under året. Mark i Upplands-Bro

har anskaffats för en ny pendeltågsdepå.

Stora belopp har under året även investe-

rats i förbättringar av spår, signalsystem, växlar

och annan infrateknik. Syftet är att vidmakt-

hålla anläggningarna, förbättra driftsäkerheten

och sänka underhållskostnaderna i infrastruk-

turen som uppgår till i storleksordningen 1 mil-

jard kronor per år.

Sprickor i nästan nya vagnar

I mars månad konstaterades sprickor i bog-

Bilden är ett montage som visar hur de nya pendeltågsvagnarna kan komma att se ut.
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SL i samarbete med operatörerna

Vi som arbetar inom AB Storstockholms Lokal-

trafik har till uppgift att på ett professionellt

sätt handla upp, styra och samordna trafiken

inom de ramar politikerna och indirekt med-

borgarna i länet har satt upp för verksamheten.

Fokuseringen på kvalitetsökning har fortsatt

under året. Det innebär att de avtal som skrivs

med våra operatörer utöver kvantitativa kriterier

får omfattande kvalitativa inslag. Avtalen inne-

håller därför allt fler incitament för att förbättra

kvaliteten i trafikuppdraget.

Mystery shopping i tunnelbanan

Med hjälp av ”mystery shopping”-metoden (kon-

troller som utförs av utbildad undersöknings-

personal) har vi infört nya incitament i avtalen

med Connex och Citypendeln. De incitament

som används idag handlar om städningen på

stationer och i vagnar samt om personalens

servicevilja. Liknande incitament har införts på

Saltsjöbanan och Lidingöbanan. 
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Även hållplatser på entreprenad

Under året flyttades hållplatsskötseln över till

operatörerna i Huddinge/Botkyrka, Nacka/

Värmdö samt Söderort. Swebus ansvarar sedan

våren 2001 för hållplatsunderhållet i Södertälje.

Avtalet med Swebus innehåller en incitaments-

konstruktion som innebär att Swebus ersätt-

ningsnivå styrs av hur bra underhållet sköts.

Uppföljningen av hållplatsunderhållet sker med

hjälp av ”mystery shopping”-kontroller. 

Nöjd kund-incitament inom fler områden

Uppföljningen av nöjd kund-incitamentet sker

två gånger per år genom att enkäter delas ut

till resenärerna i de aktuella avtalsområdena.

Bonus och viten beräknas på utfallet av dessa

mätningar. 

Nöjd kund-incitamentet fanns under 2002

inom följande avtalsområden: Linje 640, Söder-

tälje, Söderort, Kallhäll, Nockebybanan och

Tvärbanan.

På tio år har vi gått från att driva
all trafik i egen regi till att verka
genom andra. Nu är det trafikope-
ratörer som utför trafiken, medan
det är vi som styr verksamheten
och tar ansvaret för hela resan.



Uppföljande undersökningar

För att följa upp hur väl operatörerna klarar

sina åtaganden, görs flera undersökningar ut-

över nöjd kund-undersökningarna. 

Undersökningar har genomförts i alla buss-

avtalsområden. Likaså har alla lokalbanor under-

sökts. I Råsta och innerstaden har den så kallade

24-timmarsregeln för borttagande av klotter

följts upp. Viten har dömts ut i de fall operatören

inte har utfört sitt åtagande.

I avtalsområdena Nacka/Värmdö och

Huddinge/Botkyrka har extrainsatser genom-

förts avseende klotter i fordon och på hållplatser.

Avtalen utvecklas

Under året har en åtgärdsplan tagits fram som

ska användas i uppföljningen av entreprenö-

rernas kvalitet. Planen beskriver vilka kvalitets-

krav vi ska ställa i avtalen och vilka rutiner och

åtgärder som operatörerna ska använda sig av

för att uppfylla kraven. Upplägget har testats i

tre avtalsområden; busstrafiken i Handen och

Upplands Väsby och Citypendeln.

Vi utför nu en grundlig utvärdering av de

incitament som vi har i avtalen med våra ope-

ratörer.

All personal kör för SL

Sammanlagt arbetar över 10 000 människor

i SL-trafiken, de flesta hos våra operatörer

som Busslink, Citypendeln, Connex, Linjebuss,

Swebus och från årsskiftet 2002/2003 Roslags-

tåg. Varje medarbetare hos våra operatörer

är en viktig representant för SL och har ansvar

för att våra resenärer får ett bra och professio-

nellt bemötande i hela SL-trafiken. Därför pågår

ett fortlöpande arbete för att förse all personal

med hjälpmedel som gör det möjligt att lämna

bra service, speciellt på informationssidan, t ex

handdatorer.

Förarbrist orsakade störningar 

i busstrafiken

Under 2002 uppstod en akut brist på bussförare

vid flera tillfällen inom regionen, vilket orsakade

störningar i form av inställda avgångar på flera

linjer. Förklaringen är en generell brist på buss-

förare i hela landet i kombination med tidvis

hög sjukfrånvaro. 

Vi arbetar tillsammans med operatörerna för

att komma tillrätta med problemet bland annat

genom projekt som syftar till att öka rekryte-

ringen till bussföraryrket. 

Nya kontrakt

Till de viktigare händelserna på avtalssidan under

året hör att Connex får förlängt förtroende att

driva tunnelbanan, medan ansvaret för Roslags-

banan övergår till Roslagståg AB. Under året

tog Swebus över busstrafiken i Nacka/Värmdö

och Huddinge/Botkyrka.
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Trafikkostnadernas fördelning 2002

Busslink 26 %

Citypendeln 17 %

Connex 36 %

Swebus 15 %

Linjebuss 6 %
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SL ägs av Stockholms läns landsting som är

ensam huvudman för kollektivtrafiken i länet.

I övriga delar av landet delas normalt huvud-

mannaskapet för kollektivtrafiken mellan lands-

tingen och kommunerna.

Ungefär hälften av verksamheten finansieras

genom landstingsskatten, den andra hälften

via biljettintäkter. Tack vare vår satsning på att

handla upp trafik och annan verksamhet i kon-

kurrens, har kostnadsnivån kunnat sänkas med

mer än en miljard kronor sedan 1990-talets

början. Detta i kombination med höjningar av

biljettpriset innebär att skattefinansierings-

graden har minskat från 70 % 1990 till 50 %

2002. 

Driftskostnaderna för trafiken uppgår till ca

5 miljarder kronor per år, medan tekniskt under-

håll och förvaltning av infrastrukturen uppgår

till ca 1 miljard kronor.

Hög investeringstakt ger höga 

kapitalkostnader

Den höga investeringstakten leder till att våra

årliga kapitalkostnader ökar kraftigt. Om fem år

beräknas de uppgå till 2 miljarder kronor, vilket

ökar kraven på att finansieringen av investe-

SLs finansiering

ringarna kan göras så fördelaktigt som möjligt. 

SL Finans är SL-koncernens finansierings-

bolag. Bolaget äger eller har avtal om leasing

för merparten av SLs spårfordon. Finansieringen

av de nya pendeltågsvagnarna, liksom finansie-

ringen av tunnelbanevagnarna och lokaltågs-

vagnarna, genomförs av SL Finans tillsammans

med landstingets internbank. Upphandlingen av

i första hand regionaltåg sker genom vagnbo-

laget Transitio, som ägs av SL och andra trafik-

huvudmän. SL Finans och Transitio samarbetar

för att totalt sett nå fördelaktiga finansiella

lösningar. Den ökade upplåningen leder också

till ett ökat behov av effektiv skuldförvaltning.

Nya finansieringsformer dämpar 

kostnadsökningen

En rad framgångsrika finansieringsupphand-

lingar för våra stora investeringar har under året

lett till fördelaktiga villkor. Finansiering har upp-

handlats motsvarande 6,3 miljarder kronor. Ar-

betet med att finna effektiva finansieringsformer

har mycket hög prioritet även kommande år. 

Den traditionella formen för finansiering av

våra investeringar är lån från landstinget, som

i sin tur finansieras via skatten eller på kapital-

Vi söker ständigt efter de bästa
finansieringslösningarna för de
investeringar som är nödvändiga 
i SL-trafiken. Det handlar om att
skattebetalarna och våra rese-
närer ska få ut mesta möjliga för
sina pengar.

SL
Årsberättelse 2002
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marknaden. Numera används finansiell leasing

för vagnparken, eftersom den formen för när-

varande ger fördelaktigare villkor. För att ytter-

ligare förbättra villkoren, har SL Finans och

Transitio fortsatt sitt samarbete med ett antal

svenska och internationella finansieringsråd-

givare. Finansieringsvillkoren har ytterligare för-

bättrats genom amerikanska leasinglösningar.

Förmånliga lån från EIB

Europeiska Investeringsbanken (EIB), har under

2001 och 2002 beviljat Stockholms läns lands-

ting och SL lån på sammanlagt ca 2 miljarder

kronor kopplat till Vagn 2000-projektet. Ambi-

tionen från vår och landstingets sida är att fort-

sätta samarbetet med EIB, även när det gäller

andra projekt inom vårt investeringsprogram.

En viktig uppgift för SL Finans har under året

varit att påbörja refinansieringen av den äldre

vagnparken inom spårtrafiken. Bussar har under

året finansierats med drygt 850 Mkr och hyrs

ut på kommersiella villkor till Busslink.

Statsbidrag nödvändiga för trafikutvecklingen

För att klara de stora investeringarna i länets

infrastruktur som är nödvändiga för länets och

landets utveckling, är det viktigt att de goda

intentioner som kommit till uttryck i Stockholms-

beredningen, övergår i faktisk handling i form

av statsbidrag till SL. 

Länsinvånarna reser billigt

Jämfört med invånarna i andra delar av landet

och i övriga Norden reser stockholmarna billigt.

Pris för ett länskort hösten 2002 (SEK):

SL-kortet 500

Helsingfors 560

Malmö 850

Köpenhamn 1 100

Göteborg 1 150

Oslo 2 250

Alla regioner utom Stockholm har ett flexibelt

sortiment som bl a ger möjlighet att köpa lokala

periodkort till lägre pris.
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1991 1996 2002

Miljarder personkilometer

Kostnader     Tillskott     Trafikintäkter     Resandet i antal person km 

Miljarder kronor

Finansiell leasing 
34 % (29 %)

Näringsbidrag 
12 % (12 %)

Investeringslån SLL 
7 % (10 %)

Eget kapital/av-
sättningar 34 % (37 %)

Övriga skulder 
m m 13 % (12 %)

Intäkter, nettokostnader, tillskott och resande 1991-2002

Fast prisnivå år 2002.

Finansieringen av SLs tillgångar
( ) avser 2001.



Styrelsen och verkställande direktören för AB Stor-
stockholms Lokaltrafik avger härmed redovisning
för bolagets och koncernens verksamhet räken-
skapsåret 2002 01 01-200212 31.

Ägarförhållanden
SL-koncernens moderbolag, AB Storstockholms
Lokaltrafik (SL), ägs av Stockholms läns landsting
(SLL). Koncernen omfattade vid slutet av år 2002
moderbolaget med fem rörelsedrivande dotterbolag
och fem intresseföretag.

Moderbolaget beslutar om trafikens omfattning,
kvalitet och utveckling samt beställer trafiken från
olika operatörer. Dotterbolagen SL Infrateknik AB
och AB SL Finans ansvarar huvudsakligen för tra-
fikens infrastruktur, dess skötsel, ny- och reinves-
teringar samt finansiering. Dotterbolaget Svensk
Banproduktion AB är inriktat på banunderhåll och
dotterbolaget SL HR-Service AB på hiss- och rull-
trappsservice. Dessa dotterbolag ägs till 100 %.
Dotterbolaget SL Kundtjänst AB ägs till 51%.

I koncernen ingår de vilande bolagen Fastighets
AB Viggestaberg och SL Lidingö Trafik AB.

Moderbolaget äger andelar i följande intresse-
företag med kollektivtrafikrelaterad verksamhet:
AB Transitio (fn 54 %, kommer att minska till under
50 %), Stockholms Terminal AB (40 %), Tågia AB
(33,3 %), Busslink i Sverige AB (30 %) och FAC Flyg-
bussarna Airport Coaches Nya Holding AB (30 %).

SL har sedan hösten 1998 genomgått en kraftig
omdaning för att renodla beställarrollen och sätta
verksamhetens fokus på kundorientering och 
kvalitet.

Under1999 såldes 60 % av aktierna i SL Tunnel-
banan AB för 90 Mkr till Connex Transport AB.
Under 2002 såldes resterande innehav (40 %) till
Connex. Försäljningen har genomförts på affärs-
mässiga grunder. Köpeskillingen för återstående
aktiepost uppgår till 125 Mkr. Därutöver har till-
läggsköpeskilling om 114 Mkr erhållits för tidigare
sålda 60 %. Den totala köpeskillingen för bolaget
uppgår till 329 Mkr. 

Omstruktureringsarbetet i Busslink har fortsatt
under 2002. Underskottet har under året nedbringats,

Förvaltningsberättelse

men uppgår- bl a till följd av omställningskostnader,
ovanligt omfattande vinterskador på fordonen samt
omräknad pensionsskuld - till preliminärt 90 Mkr
2002. 

Under året har den planerade ägarförändringen
i Busslink ägt rum genom att 70 % av aktierna i
bolaget sålts till Keolis Nordic SA. Inom ramen för
transaktionen överläts de aktier som innehades
av Länstrafiken i Örebro respektive Sörmland till
Keolis. Därmed är Keolis huvudägare och SL kvar-
står som delägare med ett innehav om 30 % av
aktierna i bolaget. Genom ägarförändringen bedöms
förutsättningar ha skapats för bolagets långsiktiga
fortlevnad och därmed gynnsamma konkurrens-
effekter ha uppnåtts.

Underskottet 2002, medel för att täcka förut-
sedda framtida förluster samt förstärkning av eget
kapital, har täckts genom aktieägartillskott från SL,
Keolis samt länstrafiken i Örebro och Sörmland.
SL har därvid givit ett aktieägartillskott med 55 Mkr.
Därutöver har avsättningar för att täcka vissa garan-
tiåtaganden gjorts. 

Om upplösningen av del av ingående omstruk-
tureringsreserv på 189 Mkr också tas i beaktande,
har försäljningen i årets bokslut medfört en positiv
resultatpåverkan med 65 Mkr netto.

Ägarförhållandena i Flygbussarna Airport
Coaches har ändrats. De tidigare delägarna Nordico
Invest och 3i Group har lämnat bolaget. Majoritets-
ägandet har i stället övertagits av Flygbussarnas
ledning. Genom omstruktureringen har SLs innehav
ökat från 20 % till 30 %.

SL Kundtjänst AB bildades i början av året för
att tillvarata den samlade kundtjänsten för SL-
trafiken. SL äger 51% medan resterande aktier är
fördelade på SLs fem stora trafikoperatörer.

SLs verksamhet med hiss- och rulltrappsservice
har under 2002 bolagiserats och drivs som ett hel-
ägt bolag under namnet SL HR-Service AB.

Under året har innehavet i AB Transitio tillfälligt
ökat till 54 % genom att SL övertagit Västtrafiks
aktier i Transitio. För närvarande pågår diskussioner
med Skånetrafiken om ett delägande i Transitio. 

SLs ägare, Stockholms läns landsting, garanterar
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genom avtal nuvarande och framtida resultattäck-
ning för AB Storstockholms Lokaltrafik och dotter-
bolagen.

Verksamheten
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 an-
ger skall antalet dagliga resenärer år 2004 uppgå
till 700 000 jämfört med 647 000 under år 2002.

Det totala resandet med SL under år 2002 ökade
med 0,3 % till 2,3 miljoner påstigande en vanlig var-
dag. Detta innebär en lika svag ökning som 2001
och ligger under förväntningarna. Andelen nöjda
kunder har totalt sett ökat från 59 % till 61%.

Trafikproduktionen mätt i sittplatskilometer
ökade med 4,7%, vilket överensstämmer med ut-
budsplanen.

Tunnelbanans utbud har ökat med 0,8 %. På Blå
linjens1) Hjulstagren har planenligt fullängdståg in-
förts från augusti 2002. Ett antal stationer har
byggts om och moderniserats. Extra stora under-
hållsinsatser har genomförts på Gröna2) och Röda3)

linjerna delvis för att komma tillrätta med eftersatt
underhåll. Ballast, slipers och räler har bytts. Ström-
skenan och strömskenevärmen har fått livstidsför-
längande underhåll. 

Tunnelbanan drabbades av stora störningar till
följd av snöovädret i början av 2002. Beredskapen
har därför förbättrats inför vintern 2002/2003.
Under hösten uppstod störningar och kapacitets-
brist till följd av bl a lövhalka främst på de Gröna
och Röda linjerna. Till följd av lövhalkan fick hjulen
svarvas om på ett hundratal vagnar, med trafikpro-
blem som följd.

Punktligheten har förbättrats på Gröna linjen
men försämrats på Röda linjen. Båda linjerna ligger
under fastställd målnivå 93 %. Blå linjens punktlig-
het 98,8 % överträffar målnivån och har förbättrats
jämfört med föregående år. Antalet inställda av-
gångar har ökat på Gröna och framför allt Röda

SLs organisation Koncernen och dess intressebolag 2002 12 31
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Busslink i Sverige AB
30 %

FAC Flygbussarna Airport 
Coaches Nya Holding AB 30 %

AB SL Finans
100 %

Tågia AB
33,3 %

AB Transitio
54 %

Stockholms Terminal AB
40 %

SL Kundtjänst AB
51 %

Svensk Banproduktion AB
100 %

SL HR-Service AB
100 %

AB Storstockholms Lokaltrafik

Kansli Ekonomi och Finans

Strategisk planering

Säkerhet

Personal

Information

VD

Affärsenheten

planering
upphandling • kontrakt

försäljning

Infrateknik

bana • fastighet
fordon• signal • tele

driftcentral



linjen men minskat på Blå linjen. Även antal stopp
i trafiken har ökat på Röda linjen men minskat på
de båda övriga linjerna.

Andelen nöjda resenärer i tunnelbanan har ökat
från 51% i september 2000 till 60 % i oktober 2002
framför allt beroende på den bättre tidhållningen.

Utbudet i pendeltågstrafiken utökades plan-
enligt under året och var 2002 sammanlagt 14 %
större än 2001. En stor del av ökningen hänför sig
till trafiken till Bålsta och Bro som startade hösten
2001 och andra trafikökningar som genomfördes
vid samma tid. Från sommaren 2002 infördes 15-
minuterstrafik lördag/söndag från Upplands Väsby
till Märsta och från Jakobsberg till Kungsängen
samt till och från Västerhaninge. Under hösten för-
stärktes trafiken på Kungsängenlinjen för att minska
trängseln. Södertäljependeln avlastades genom
att busstrafiken Tumba- Fridhemsplan förstärktes.

För att säkra fordonstillgången har äldre räls-
bussar och begagnade danska vagnar använts. Avtal
har vidare slutits med Deutsche Bahn om inhyrning
av pendelfordon från hösten 2002, s k Olympiatåg,
som kommer i trafik 2003. Under året har beslut
fattats om anskaffning av en ny generation pendel-
tågsvagnar, som ska komma i trafik 2005.

Pendeltågens punktlighet har förbättrats sedan
2001 men ligger fortfarande under fastställd mål-
nivå. Andelen inställda tåg var 2002 något högre
än föregående år. Ca 65 % av förseningarna beror
på förhållanden som Banverket ansvarar för. Även
pendeltågstrafiken drabbades av stora störningar
till följd av snöovädret vintern 2001/2002. Vinter-
beredskapen har sedan dess förbättrats hos både
Citypendeln och Banverket. Avtal om särskilt punkt-
lighetsincitament slöts med Banverket i mars 2002.

Andelen nöjda resenärer i pendeltågstrafiken har
stadigt ökat sedan bottennoteringen 29 % hösten
2000 och uppgick hösten 2002 till 47 %. Rese-
närerna har blivit mer nöjda med tidhållningen, per-
sonalens bemötande och störningsinformationen.

För Roslagsbanan har en ny operatör upphand-
lats under året. Roslagståg AB, ett samarbete mellan
DSB (danska statsbanorna) och Tågkompaniet, tog
över trafiken fro m 7 januari 2003. Sträckan Täby
kyrkby-Kårsta var under sommaren avstängd för
banarbeten. Punktligheten har förbättrats sedan
2001 men ligger under målnivån 95 %. Andelen
nöjda resenärer på Roslagsbanan har ökat markant
mellan hösten 2001 och hösten 2002 och uppgår
nu åter till 67%. 

Sommartrafiken på Saltsjöbanan bedrevs under
2002 enligt ny, tätare och mer regelbunden tid-
tabell. Utökad konduktörsbemanning har införts.
Banan har varit avstängd under kortare perioder för
banarbeten. Punktligheten har fallit markant från
2001 och ligger under målnivån 98 %. Ändå har an-
delen nöjda resenärer ökat med 7 procentenheter
från hösten 2001 till 72 % hösten 2002.

För Tvärbanan började året dåligt med sprickor
i Alviks- och Gröndalsbroarna. Under hela februari
och halva mars var sträckan Liljeholmen-Alvik av-

stängd. Sträckan Liljeholmen-Gullmarsplan trafike-
rades med spårvagnar från Nockebybanan. Broarna
har reparerats provisoriskt men trafiken körs på
enkelspår över Alviksbron, vilket påverkar punkt-
ligheten, som ligger under fastställd målnivå 99 %.

Den 14 augusti invigdes sträckan Gullmarsplan-
Sickla udde. 10 nya vagnar levererades till idriftta-
gandet av den nya sträckan. Den nya förbindelsen
utnyttjas dagligen av ca 7000 resande. Från samma
datum har turtätheten söndagar kl 10.00-18.00 ut-
ökats från 15- till 10-minuterstrafik. Andelen nöjda
resenärer med Tvärbanan föll i samband med av-
stängningen för brosprickorna till 83 % men har
återhämtat sig under hösten och är uppe i 93 %.

På Lidingöbanan och Nockebybanan är andelen
nöjda resenärer 80 % resp 90 %. Båda banorna har
haft vissa problem med vagnarna som har påverkat
trafiken. Båda banorna har marginellt lägre punkt-
lighet än 2001 och når inte riktigt upp till fastställd
målnivå 98 % resp 99 %.

Resandeutvecklingen i busstrafiken är svag.
Den kvalitet som erbjuds kunderna är inte tillfreds-
ställande. Andelen nöjda resenärer visar en sjun-
kande tendens och var hösten 2002 nere på 64 %.
Under perioden maj-oktober var det stora kvali-
tetsbrister i busstrafiken i Nacka/Värmdö och
Huddinge/Botkyrka. Genom aktiva åtgärder från
SL och Swebus har de akuta problemen undanröjts.

Under året har bl a följande förändringar genom-
förts i trafikutbudet: 

• stomlinje 179 mellan Vällingby och Sollentuna 
startade i augusti. Den har drabbats av stora 
framkomlighetsproblem på Kymlingelänken. SL
bearbetar Stockholm för att få en ändring av det
felaktigt utformade busskörfältet

• stomlinje 172 mellan Norsborg och Skarpnäck 
inrättades också i augusti

• ny busslinje 71 har inrättats mellan Nacka och 
Normalmstorg via Sickla udde

• nytt linjenät för centrala Södertälje 

• p g a kraftig efterfrågan har turtätheten ökats 
markant på linje 402 mellan Slussen och Kvarn-
holmen.
Stombussarna i innerstaden hade stora driftpro-

blem under sommaren. Ombyggnad av motorerna
för att lösa detta problem pågår och ska vara av-
slutad under april 2003.

Framkomligheten för stombussarna i innerstaden
har försämrats p g a bristande engagemang från
staden. Ett projekt för att förbättra regulariteten
på linje 1 pågick under hösten 2002. Slutresultat
redovisas i början på 2003. Linje 2 startar i slutet
av 2003 sedan uppgörelse nåtts under 2002 med
Stockholms stad om linjesträckning och framkom-
lighetsåtgärder. Planering för förbättrad framkom-
lighet är klar och utbyggnad av de planerade åt-
gärderna pågår bl a vid Slussen. Som en förbere-
delse för linje 2 lades linje 46 om på Södermalm
samtidigt som linje 59 gjordes mer lokal på Söder-
malm. Detta förde med sig omfattande lokala pro-
tester på Söder. Utvärdering av förändringen görs f n.

Södermalm trafikeras enbart med låggolvbussar
från 19 augusti. Linjevis kommer även bussar med
ramper att införas där behov finns med början på
Söder. 

Återupphandling av vissa servicelinjer avbröts
i höstas på grund av bristande konkurrens och för
höga priser.

Vid årets slut hade bussflottan som helhet en
genomsnittsålder på 6,9 år.

Beloppsgränsen för SLs resegaranti ökades i
mars 2002 till 400 kr. Antal ersättningar som ut-
betalats till följd av trafikstörningar under 2002 upp-
gick till 31687 st och sammanlagda ersättningsbe-
loppet i form av kontanter och presentkort uppgick
till 5,6 Mkr. 

Arbete med att förbättra tillgängligheten till SL-
trafiken pågår kontinuerligt.

Samarbetet med Färdtjänsten har intensifierats.
Flera servicelinjer har studerats gemensamt.  

Under året har ett handlingsprogram tagits fram
som beskriver hur SL fram till 2010 ska få en ökad
andel färdtjänstkunder. Avsikten är att underlätta
för berörda resenärer och att minska landstingets
totala kostnad. Handlingsprogrammet visar på åt-
gärder som förbättrar tillgängligheten såväl till och
från spår- och busstrafiken som i fordonen. 

Installation av hissar och rulltrappor har fortsatt
planenligt under 2002 liksom inköp av låggolvs-
bussar, vilket har kunnat ske med stöd av statsbi-
drag.

SLs handikappgrupp har under året diskuterat
tillgängligheten i tunnelbanan och behov och för-
slag till anpassningsåtgärder av nya fordon och an-
läggningar. Från hösten 2002 har en ny service in-
rättats i tunnelbanan, som innebär att stationsper-
sonalen hjälper till när en rullstolsburen skall resa.
Det finns också ramper som kan användas vid
behov.

Från 2002 markeras linjer som endast trafikeras
med låggolvsbussar med en särskild symbol i kund-
tidtabellerna.

Klotter och annan vandalisering beräknas ha
förorsakat kostnader för återställande med 93 Mkr
under året, vilket innebär att kostnaderna sjunkit
för andra året i följd. År 2000 översteg kostnaden
100 Mkr.

Personal
Antalet årsarbetare inom SL-koncernen har under
år 2002 uppgått till 798 (757) och inom moder-
bolaget till 135 (197). För koncernen uppgick perso-
nalkostnaderna till totalt 400 (405) Mkr. För moder-
bolaget var motsvarande kostnader 31 (87) Mkr.
Se vidare not 16 och 22.

Linjernas sträckning
1) Blå linjen: Kungsträdgården-Akalla/Hjulsta.
2) Gröna linjen: Hässelby strand-Hagsätra/Skarpnäck/  

Farsta strand.
3) Röda linjen: Mörby-Fruängen, Ropsten-Norsborg.
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5,0 miljarder kronor avseende investeringar för mot-
svarande 0,8 miljarder. 

SJ har trots detta åberopat betalningsskyldighet
enligt avtal (med belopp i samma storleksordning)
för alla åren 2000-2010, dvs efter det att SJs
monopolavtal avseende pendeltågstrafiken upp-
hörde. För åren 2000-2002 uppgår det tvistiga be-
loppet till 504 Mkr, vilket SL har reserverat jämte
ränta. Sedan hösten 2000 har ett skiljeförfarande
pågått med anledning av tvisten. Skiljedom med-
delades 2003 02 07 och kommenteras nedan under
avsnittet Händelser efter räkenskapsårets utgång.

Planenliga avskrivningar ingår i koncernens
rörelsekostnader med 458 (396) Mkr. Av beloppet
hänför sig 148 (103) Mkr till vagnar och fordon som
finansierats med finansiell leasing.

Koncernens finansnetto uppgick till -185 (-141)
Mkr. Av beloppet hänför sig räntekostnader på
221 (167) Mkr till räntedelen i finansiella leasar.

Bland årets jämförelsestörande poster redovisas
bl a reavinst vid försäljning av Connexaktier och av-
sättningar till anläggningsreserv.

Det villkorade aktieägartillskottet från SLL upp-
går för 2002 till 3 596 Mkr. Skattefinansierings-
graden (beräknad som aktieägartillskottet dividerat
med summan av tillskottet och trafik-, reklam- och
externa hyresintäkterna) år 2002 var 50,3 (49,6) %.
Sedan början av 1990-talet har skattefinansierings-

24

SL
Årsredovisning 2002

Ekonomi
SL-koncernens rörelseintäkter 2002 uppgick till

5 240 (4 900) Mkr. De allmänna linjetrafikintäkterna
svarade för 3 405 (3 227) Mkr. Ökningen förklaras
av de prishöjningar som genomfördes hösten 2001.
Övriga rörelseintäkter som utgörs av reklamintäk-
ter, hyresintäkter och intäkter från annan tjänste-
produktion uppgick till 1835 (1673) Mkr. De totala
rörelseintäkterna för moderbolaget redovisas till
4 048 (3770) Mkr, vari ingår koncernens samtliga
allmänna linjetrafikintäkter.

Koncernens totala rörelsekostnader uppgick till
8 236 (7915) Mkr. Häri ingår främst produktions-
kostnader för busstrafiken, tunnelbanan, pendel-
tågen och lokaltågen samt kostnader för drift och
underhåll av SLs trafikantanläggningar. Koncernens
kostnader för externa entreprenörer uppgick till 
6131 (5 680) Mkr. 

I bokslutet ingår som entreprenadkostnader kapi-
talkostnadsersättning till Statens Järnvägar med
343 Mkr. Beloppet avser ersättning för investeringar
i pendeltågstrafikens fordon och infrastruktur, de
äldsta gjorda för 35 år sedan. Av beloppet för 2002
har 229,5 Mkr innehållits, eftersom kostnaderna
bedömts som orimliga och mer än full betalning er-
lagts för de äldre investeringar som Statens Järn-
vägar gjort i pendeltågssystemet. Sammantaget
har SL hittills ersatt Statens Järnvägar med drygt

graden sänkts från cirka 70 % genom ökade in-
täkter och sänkta kostnader.

Skattenämnden har beslutat att inte godkänna
SLs redovisning av villkorade aktieägartillskott från
landstinget. Man ser dessa som skattepliktiga drift-
bidrag. De ska därför enligt skattemyndigheten
redovisas som intäkt i rörelse. Ställningstagandet
får ingen skattekonsekvens, men har överklagats.
Om skattenämndens beslut fastställs reduceras 
ett ackumulerat skattemässigt underskott från
47 miljarder kronor till 30 miljarder kronor. Under-
skottsavdraget har inte åsatts något värde i SLs
redovisning.

SLs trafikintäkter och det villkorade tillskottet
från SLL har finansierat följande huvudsakliga verk-
samheter.

(Mkr) 2002 2001 2000 1999

Trafikintäkter 3 405 3 227 2 907 2 574

Tunnelbana -2 381 -2 295 -2 129 -1932

Pendeltåg -1090 -989 -874 -1311

Lokaltåg/spårvagn -403 -387 -331 -316

Buss -2 642 -2 393 -2 181 -1975

Reklamintäkter 77 75 74 67

Produktion netto -6 439 -5 989 -5 441 -5 467

Kapitalkostnader -878 -763 -624 -765

Övrigt netto 316 211 146 490

Villkorat aktieägartillskott 3 596 3 314 3 012 3 168

Tunnelbanestation Fittja. 
Konstnärlig utsmyckning Eva Rosengren.



Samtliga kapitalkostnader för anläggningar är i
sammanställningen inte fördelade på trafikslag.
Kapitalkostnader för vagnar och depåer är fördelade
i form av hyror till trafikoperatörerna. Redovis-
ningsmässigt återfinns motsvarande hyresintäkter
under Övrigt netto tillsammans med bl a beställar-
kostnader. Under Övrigt netto redovisas fro m 2000
också kapitalkostnadsersättningen till SJ, som
tidigare redovisades som kostnad för pendeltågs-
trafiken.

Investeringar och finansiering
Utöver drift och underhåll av kollektivtrafiken görs
också omfattande investeringar i tunnelbanan, buss-
trafiken, pendeltågen, Roslagsbanan, Tvärbanan 
m m. För år 2002 uppgick SL-koncernens totala
investeringar i anläggningstillgångar till 4 733 Mkr
jämfört med 2 884 Mkr föregående år. 

Investeringarna i SL-trafiken framgår av följande
uppställning.

(Mkr) 2002 2001 2000 1999

Banupprustning 349 281 373 360

Bytespunkter, stationsupprustning 444 335 357 277

Nya tunnelbanevagnar 914 1594 1267 1069

Nya pendeltågsvagnar 1446 0 0 0

Tvärbanan 266 187 165 442

Bussar 858 0 0 0

Övrigt 456 487 392 279

Summa investeringar 4 733 2 884 2 554 2 427

Förutom ett omfattande utbytesprogram av
vagnarna i tunnelbanan och utbyggnaden av Tvär-
banan från Gullmarsplan till Sickla är den över-
vägande delen av investeringarna av reinvesterings-
karaktär. Helt nya investeringar 2002 avser pendel-
tågsvagnar och bussar. Bussarna hyrs ut till Busslink
på kommersiella villkor.

Större investeringsobjekt är nya vagnar till tunnel-
banan samt fortsatt upprustning av tunnelbanan
och tunnelbanans stationer. Under året har 50 st
Vagn 2000-vagnar levererats. Därmed har totalt
215 vagnar levererats sedan leveransstarten 1997.
Med de ytterligare 70 vagnar som beställts, varav
15 levererats, kommer totala antalet att uppgå till
270 st Vagn 2000.

Nya pendeltågsvagnar (Coradia) är upphandlade
och beställda. Vagnarna kommer att levereras av
Alstom. Beställningen omfattar 55 vagnar med 
option på ytterligare 50 vagnar. Förserievagnar
kommer att levereras under 2004, varefter serie-
leveranser sker 2005-2007. Ordersumman för de
beställda 55 vagnarna är ca 3,7 miljarder kr. Ett för-
skott på 1331 Mkr har utbetalats till Alstom. Hela
förskottet har lånats externt. 

Utbyggnaden av Tvärbanan till Sickla har avslutats
och nya vagnar anskaffats.

Banupprustning avser till större delen tunnel-
banan, bl a byte av plattformarna på Islandstorget
och Johannelund, ombyggnad av Tranebergsbron,
utbyte av ballast, slipers och räler, byte av växlar.
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Även på Roslagsbanan upprustas banan, bl a in-
stalleras ATC (Automatic Train Control).

Större moderniseringar av tunnelbanestationerna
Fittja, Fruängen, Solna, Telefonplan, Västertorp,
Zinkensdamm och Hammarbyhöjden har färdig-
ställts. I samband med vissa av moderniseringarna
samt vid vissa andra stationer har nya hissar in-
stallerats. På ett par andra stationer har nya rull-
trappor installerats för att förbättra tillgängligheten.
Förutom dessa installationer har utbyte av hissar
och rulltrappor gjorts på ett antal stationer. Ut-
byggnaden av Liljeholmens bytespunkt pågår och
planeras bli färdig 2003.

Finansieringen av SLs investeringar har skett på
följande sätt.

(Mkr) 2002 2001 2000 1999

Statsbidrag 485 332 344 474

Finansiell leasing, m m 4 248 1721 1459 1205

Upplåning från SLL/Egna medel 0 831 751 748

Summa finansiering 4 733 2 884 2 554 2 427

SLs spårfordon, bl a Vagn 2000, finansieras till stor
del genom finansiell leasing. Under året har leasing-
kontrakt motsvarande 6 250 Mkr tecknats med
Handelsbanken Finans AB, inklusive de nya pendel-
tågsvagnarna, samt 833 Mkr med SEB Finans AB
avseende bussar. Finansieringsvillkoren för vissa
vagnar har ytterligare förbättrats med amerikanska
leasingtransaktioner. SLs likviditet har härigenom
förstärkts med ca 100 Mkr. SL-koncernens likvida
medel uppgick per 200212 31 till 1387 (1478) Mkr.
Av SLs likvida medel är 1355 (1464) Mkr tillgodo-
havanden på koncernkonto hos SLL.

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Skiljenämndens dom i skiljeärendet mellan SJ och
SL meddelades 2003 02 07. SLs motpart är svenska
staten via affärsverket Statens Järnvägar och inte
bolaget SJ AB. Innebörden av domen är att SLs be-
talningsskyldighet kvarstår oförändrad t o m 2010,
d v s i ytterligare 8 år. För 2002 uppgick från SJ
fakturerade kapitalkostnader till knappt 343 Mkr.
Dessa kapitalkostnader kan uppdelas enligt följande:

• Den äldsta typen av pendeltågsvagnar, vilka 
tidigare överlåtits vederlagsfritt till SL och alltså
ägs av SL. Kapitalkostnaden för dessa uppgick 
år 2002 till drygt 51 Mkr. 

• Övriga infrastrukturinvesteringar i pendeltågs-
systemet avslutade före 1983 06 30. Också dessa
anser sig SL redan ha betalt. Kapitalkostnaden 
för dessa uppgick 2002 till 178 Mkr. 

• Investeringar av yngre datum. Dessa har ej be-
stridits av SL och vidarebefordras i praktiken 
av SJ till Banverket och Jernhusen AB. Dessa 
uppgick till drygt 114 Mkr 2002.
Av kapitalkostnader för åren 2000 till 2002 av-

seende de två första punkterna har 504 Mkr inne-
hållits av SL. Efter domens meddelande utbetalades
detta belopp 2003 0214 till SJ. Beloppet har kost-
nadsförts hos SL åren 2000 till 2002. Därtill är SL

i och med domen skyldigt att erlägga dröjsmåls-
ränta för innehållna belopp. Denna uppgår till ca
65 Mkr, varav merparten avsatts i boksluten. SJs
rättegångskostnader om 2,4 Mkr har också ersatts
av SL. Kapitalkostnader åren framöver har av SL
medtagits i budgeten. Den redovisningsmässiga be-
handlingen av dessa belopp fr o m 2003, kommer
att diskuteras och slutligen fastställas tillsammans
med ägarna. 

Framtida utveckling
SLs arbete kommer fortsatt att präglas av en stark
fokusering på att förbättra kvaliteten i trafiken. 
I samarbete med operatörerna ska en allt bättre
kollektivtrafik erbjudas och resandet med SL öka.

SL förvaltar idag ett mycket stort anläggnings-
kapital i kollektivtrafiksystemet. Detta kapital måste
kontinuerligt underhållas och vidareutvecklas.
Stora investeringar kommer därför att genomföras.
Många investeringar innebär betydande kvalitets-
höjningar för resenärerna, även om stora delar av
investeringsprogrammet i sig är reinvesteringar för
att ersätta uttjänt materiel och teknik.

Den höga investeringsnivån samt pågående
kvalitetssatsningar i trafiken kommer att leda till
kraftigt ökade kostnader som måste finansieras.
Kostnadsnivån fram till år 2008 beräknas öka med
över 2 500 Mkr, eller med i genomsnitt 6 % per år,
till stor del på grund av ökade kapitalkostnader.

Mot bakgrund av de omfattande investeringsbe-
hoven samt ökade framtida produktionskostnader
för trafiken är en långsiktigt hög kostnadseffektivitet
samt effektiv trafikplanering nödvändigt för att SL
ska kunna nå och kunna upprätthålla resande- och
kvalitetsmålen. Ökad fokus på resultat- och affärs-
mässighet är av största vikt.

Resultatdisposition
Ingen disposition är erforderlig eftersom moderbo-
lagets nettoresultat är noll. Fritt eget kapital saknas
per 200212 31 i moderbolaget.

Beträffande koncernens och moderbolagets
resultat och finansiella ställning m m hänvisas till
efterföljande resultaträkningar, balansräkningar
och kassaflödesanalyser samt notspecifikationer.



(Belopp i Mkr) Koncernen Moderbolaget

Not 2002 2001 2002 2001
Rörelseintäkter
Nettoomsättning 1 3 405 3 227 3 405 3 227
Övriga rörelseintäkter 1 1 835 1 673 643 543

Summa rörelseintäkter 3 5 240 4 900 4 048 3 770

Rörelsekostnader
Entreprenadkostnader 2 -6 131 -5 680 -6 195 -5 763
Drift- och underhållskostnader -301 -283 -374 -371
Personalkostnader 22 -400 -405 -31 -87
Avskrivningar 8, 9, 20 -458 -396 -267 -253
Jämförelsestörande poster 4 37 -208 282 -219
Övriga rörelsekostnader 23 -983 -943 -1 007 -924

Summa rörelsekostnader 3 -8 236 -7915 -7592 -7617

RÖRELSERESULTAT -2 996 -3 015 -3 544 -3 847

Finansiella intäkter och kostnader
Resultat från andelar i intresseföretag 11 2 27 - -
Ränteintäkter från dotterbolag - - 12 10
Övriga ränteintäkter 133 134 59 63
Räntekostnader till dotterbolag - - 0 -1
Övriga räntekostnader 5, 20 -321 -291 -92 -119
Övriga finansiella poster 6 1 -11 -1 -3

Summa finansiella poster -185 -141 -22 -50

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -3181 -3156 -3 566 -3 897

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag och aktieägartillskott, netto 7 - - 404 979
Överavskrivningar - - -434 -396
Villkorat aktieägartillskott från SLL 3 596 3 314 3 596 3 314

ÅRETS RESULTAT 415 158 0 0

Resultaträkning
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(Belopp i Mkr) Koncernen Moderbolaget

Not 021231 011231 021231 011231
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Nyttjanderätter 2 4 2 4
Materiella anläggningstillgångar 8, 9

Byggnader och mark 2 046 1 871 2 046 1 858
Spåranläggningar 3 435 2 680 3 435 2 680
Rullande materiel 20 8 028 5 779 15 16
Maskiner och inventarier 102 97 92 93
Pågående nyanläggningar och förskott 4 510 3 486 160 82

18 123 13 917 5 750 4 733
Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i koncernföretag 10 - - 31 14
Aktier och andelar i intresseföretag 10, 11 33 64 25 25
Långfristiga fordringar hos intresseföretag 1 005 1 053 0 0
Övriga långfristiga fordringar 55 0 50 0

Summa anläggningstillgångar 19 216 15 034 5 856 4 772

Omsättningstillgångar
Förrådsmaterial 74 76 74 76
Kundfordringar 722 713 166 171
Fordringar hos SLL 65 7 65 7
Fordringar hos koncernföretag - - 5 600 5 404
Fordringar hos intresseföretag 203 227 138 151
Övriga fordringar 436 387 414 260
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 180 181 152 159

1 680 1 591 6 609 6 228

Kassa och bank 12 1 387 1 478 1 332 1 476

Summa omsättningstillgångar 3 067 3 069 7 941 7 704
SUMMA TILLGÅNGAR 22 283 18 103 13 797 12 476

EGET KAPITAL OCH SKULDER 13, 14
Eget kapital
Aktiekapital 4 000 4 000 4 000 4 000
Bundna reserver 1 274 1 116 1 1
Årets resultat 415 158 0 0

5 689 5 274 4 001 4 001

Obeskattade reserver - - 1 641 1 207
Avsättningar 15, 16 1783 1 446 1 032 873

Långfristiga skulder
Långfristiga lån från SLL 17 1 560 1 657 1 560 1 657
Näringsbidrag 18 2 596 2 181 2 596 2 181
Övriga långfristiga skulder 20 8 763 5 187 0 0

12 919 9 025 4 156 3 838
Kortfristiga skulder
Skulder till SLL 97 97 97 97
Leverantörsskulder 642 1 260 330 286
Skulder till koncernföretag - - 2 240 1 650
Skulder till intresseföretag 41 241 27 232
Övriga kortfristiga skulder 474 211 45 22
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 638 549 228 270

1 892 2 358 2 967 2 557
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 283 18 103 13 797 12 476

Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser 21 36 352 32 754 36 352 32 754

Balansräkning
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(Belopp i Mkr) Koncernen Moderbolaget

2002 2001 2002 2001
Rörelsen
Rörelseintäkter 5 239 4 900 4 048 3 770
Rörelsekostnader, netto1) -7 642 -7 257 -7 462 -6 993
Finansiella poster, netto -187 -169 -22 -50
Aktieägartillskott, netto 3 596 3 314 3 290 3 086
Koncernbidrag - - 710 1 207

Summa kassaflöde 1 006 788 564 1 020

Förändring rörelsekapital (exkl likvida medel) -556 27 -213 109
Förändring av kortfristiga mellanhavanden inom koncernen - - -242 -697

Nettofinansiering av verksamheten 450 815 593 432

INVESTERINGAR
Investeringar i anläggningar -4 733 -2 884 -1 284 -528
Investeringar i aktier och andelar i dotterbolag - - -18 -12
Investeringar i intresseföretag -3 0 -3 0
Försäljning av anläggningar 2 263 0 0
Försäljning av dotterbolag 0 2 0 2
Försäljning av intresseföretag 247 0 247 0
Förändrad koncernsammansättning 0 4 0 1

Återstår efter investeringar -4 037 -1 800 -465 -105

FINANSIERING
Näringsbidrag 485 332 485 332
Förändring långfristiga skulder 3 576 1 372 0 0
Förändring av kortfristig fordran/skuld SLL 0 -9 0 -9
Förändring av långfristiga fordringar 44 399 0 0
Förändring av pensionsskulden 8 -8 2 -3
Återbetalning av SLL-lån -97 -97 -97 -97
Övrigt -70 -133 -69 -64

Summa finansiering 3 946 1 856 321 159

Förändring av likvida medel -91 56 -144 54

LIKVIDA MEDEL
Behållning den 1 januari 1 478 1 422 1 476 1 422
Förändring av likvida medel -91 56 -144 54

Behållning den 31 december 1 387 1 478 1 332 1 476

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

Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpas överens-
stämmer med årsredovisningslagen (ÅRL) samt
rekommendationer och uttalanden från Bokförings-
nämnden (BFN), och FARs rekommendationer.
Redovisningsrådets rekommendationer har tilläm-
pats i följande fall; finansiella leasingavtal (RR6:99),
intäkter (RR11), avsättningar (RR16) samt ned-
skrivningar (RR17). 

Ändringar har gjorts i föregående års värden för
att öka jämförbarheten mellan åren.

Koncernredovisning
Koncernens redovisning omfattar AB Storstock-
holms Lokaltrafik (moderbolaget) och de bolag där
moderbolaget ägde mer än 50 % av aktierna vid
årets slut. Resultat- och kapitalandelar i intresseföre-
tag där ägarandelen är 20-50 % redovisas enligt
kapitalandelsmetoden. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med förvärvsmetoden. Detta
innebär att anskaffningsvärden för aktier i förvär-
vade bolag eliminerats mot det egna kapitalet vid
förvärvstidpunkten. Obeskattade reserver redovi-
sade i de enskilda koncernföretagen uppdelas i
koncernens balansräkning i en kapitaldel och en
skattedel. Kapitaldelen har förts till koncernens
bundna reserver. 

Skatter
Moderbolaget har per 2002 12 31 outnyttjade
skattemässiga underskottsavdrag uppgående till
åtskilliga miljarder kronor. Osäkerhet föreligger om
dessa underskottsavdrag kommer att kunna ut-
nyttjas 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 
relaterad till outnyttjade underskottsavdrag. Detta
innebär att uppskjuten skatteskuld inte kommer
att realiseras som aktuell skatt. Samtidigt råder
osäkerhet om uppskjutna skattefordringar hänför-
liga till avdragsgilla temporära skillnader kommer
att kunna utnyttjas för att avräknas mot framtida

skattemässiga överskott. Mot bakgrund av ovan-
stående redovisar inte moderbolaget 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 oav-
sett i vilket SL-bolag tillgången redovisas. 

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas
bedömda ekonomiska livslängd enligt följande:

Inventarier 3-10 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 av-
skrivningstid 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), organistions-
nummer 556013-0683, ägs av Stockholms läns
landsting, organisationsnummer 232100-0016. 
Av SL-koncernens totala inköp och försäljning av-
ser 0,4 (0,4) % av inköpen och 0,7 (0,6) % av för-
säljningen andra företag och enheter inom Stock-
holms läns landsting.
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Not 1 Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter
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, lokal-
tåg/spårvagn och buss. SL tillämpar successiv vinstavräkning för färdbevis sålda i form av periodkort. Detta innebär att inkom-
sten periodiseras och redovisas som intäkt jämnt fördelad över periodkortets giltighetstid. Sålda ännu ej utnyttjade kort redovisas
som en förutbetald intäkt i balansräkningen. Färdbevis sålda i form av kuponger tas upp som intäkt vid försäljningstillfället. 
I posten övriga rörelseintäkter ingår bl a hyresintäkter för fordon, depåer och kommersiella ytor samt reklamintäkter. 

Not 2   Entreprenadkostnader
Entreprenadkostnader utgörs huvudsakligen av ersättningar till externa trafikoperatörer. 

Not 3   Koncerninterna intäkter och kostnader
Moderbolagets försäljning till andra bolag inom koncernen uppgick till 73 (28) Mkr, vilket utgjorde 2 (1) % av bolagets rörelse-
intäkter. Motsvarande köp från övriga koncernbolag, uppgick till 388 (617) Mkr, vilket utgjorde 5 (8) % av moderbolagets totala
rörelsekostnader.

Not 4   Jämförelsestörande poster

Koncernen Moderbolaget
(Mkr) 2002 2001 2002 2001

Vinst vid försäljning av aktier 262 12 295 12
Försäljning och utrangering av spårfordon m m -29 -12 - -
Försäljning av andra anläggningar 1 12 0 0
Nedskrivning av aktier i Busslink -50 -172 -50 -172
Upplösning av omstruktureringsreserv, netto 109 - 109 -
Avsättning till anläggningsreserv -210 - -11 -
Beräknade kostnader för underhåll, netto -31 -22 -31 -22
Övrigt -15 -26 -30 -37

Summa 37 -208 282 -219

Not 5   Räntekostnader
Ökningen av pensionsskulden har delats upp i en finansiell del och i en rörelsedel. Den finansiella delen redovisas som ränte-
kostnad och uppgick för SL-koncernen till 11 (9) Mkr. För moderbolaget är motsvarande kostnad 4 (4) Mkr. Ränta på lån från
SLL för finansiering av infrastrukturen ingår med 86 (90) Mkr. I koncernen redovisas vidare räntedelen av årets finansiella leasing
med 221 (167) Mkr.

Not 6   Övriga finansiella poster
Häri ingår bland annat bankavgifter i samband med årets finansiering, periodiserade nettoinkomster i samband med amerikanska
leasingtransaktioner samt periodiserad reavinst vid försäljning av Tvärbanevagnar. 

Not 7   Koncernbidrag och aktieägartillskott, netto

Moderbolaget
(Mkr) 2002 2001

Erhållna koncernbidrag 712 1 215
Lämnade koncernbidrag -2 -8
Lämnade aktieägartillskott till dotterbolag -306 -228

Summa 404 979

Noter och kommentarer
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Not 8   Anläggningstillgångar i SL-koncernen

Nyttjande- Byggnader Spår- Leasat Övrigt Rullande
rätter och mark anläggningar rullande rullande materiel

(Mkr) materiel materiel totalt

Anskaffningsvärde 0112 31 147 5 012 5 568 5 705 1 090 6 795
Årets anskaffningar 0 311 867 2 441 53 2 494
Ansk värde sålt/utrangerat -16 -4 -592 -596
Ändrad koncernstruktur/omklassificeringar -22 -22

Anskaffningsvärde 02 12 31 147 5 307 6 435 8 142 529 8 671

Ack plan avskrivningar 0112 31 142 2 111 913 415 601 1 016
Årets plan avskrivningar 2 125 113 148 40 188
Ack plan avskrivn sålt/utrangerat -5 -1 -561 -562
Ändrad koncernstruktur/omklassificeringar 1 1

Ack plan avskrivn 02 12 31 144 2 231 1026 562 81 643

Ack näringsbidrag 0112 31 1 1 030 1 974
Årets näringsbidrag3)

Ack näringsbidrag 02 12 31 1 1030 1974 0 0 0

Planenligt restvärde 0212 31 2 2 046 3 435 7580 448 8 028

Taxeringsvärde
1)

2002 214
Taxeringsvärde

1)
2001 154

Maskiner Pågående Summa
och anl. och anlägg-

(Mkr) inventarier förskott2) ningar

Anskaffningsvärde 0112 31 668 3 485 21 675
Årets anskaffningar 37 1 024 4 733
Ansk värde sålt/utrangerat -2 0 -614
Ändrad koncernstruktur/omklassificeringar 0 -22

Anskaffningsvärde 02 12 31 703 4 509 25 772

Ack plan avskrivningar 0112 31 444 0 4 626
Årets plan avskrivningar 32 -2 458
Ack plan avskrivn sålt/utrangerat -1 1 -567
Ändrad koncernstruktur/omklassificeringar -1 0 0

Ack plan avskrivn 02 12 31 474 -1 4 517

Ack näringsbidrag 0112 31 127 3 132
Årets näringsbidrag3) 0

Ack näringsbidrag 02 12 31 127 0 3132

Planenligt restvärde 0212 31 102 4 510 18123

Taxeringsvärde
1)

2002 214
Taxeringsvärde

1)
2001 154

1) Vissa fastigheter har ej åsatts taxeringsvärde
2) Se not 18 angående näringsbidrag för pågående nyanläggningar
3) Fr o m 2001 resultatförs näringsbidrag
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Not 9   Anläggningstillgångar i moderbolaget 

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

Anskaffningsvärde 0112 31 147 4 996 5 568
Årets anskaffningar 0 312 867
Ansk värde sålt/utrangerat

Anskaffningsvärde 02 12 31 147 5 308 6 435

Ack plan avskrivningar 0112 31 142 2 108 914
Årets plan avskrivningar 2 125 112
Ack plan avskrivn sålt/utrangerat -1

Ack plan avskrivn 02 12 31 144 2 232 1026

Ack näringsbidrag 0112 31 1 1 030 1 974
Årets näringsbidrag3)

Ack näringsbidrag 02 12 31 1 1030 1974

Planenligt restvärde 0212 31 2 2 046 3 435

Taxeringsvärde
1)

2002 214
Taxeringsvärde

1)
2001 154

Rullande Maskiner och Pågående anl. Summa
(Mkr) materiel inventarier och förskott2) anläggningar

Anskaffningsvärde 0112 31 29 618 82 11 440
Årets anskaffningar 27 78 1 284
Ansk värde sålt/utrangerat 0 0

Anskaffningsvärde 02 12 31 29 645 160 12724

Ack plan avskrivningar 0112 31 13 398 3 575
Årets plan avskrivningar 1 27 267
Ack plan avskrivn sålt/utrangerat 1 0

Ack plan avskrivn 02 12 31 14 426 0 3 842

Ack näringsbidrag 0112 31 127 3 132
Årets näringsbidrag3) 0

Ack näringsbidrag 02 12 31 0 127 0 3132

Planenligt restvärde 0212 31 15 92 160 5750

Taxeringsvärde
1)

2002 214
Taxeringsvärde

1)
2001 154

1) Vissa fastigheter har ej åsatts taxeringsvärde
2) Se not 18 angående näringsbidrag för pågående nyanläggningar
3) Fr o m 2001 resultatförs näringsbidrag



34

Noter och kommentarer

Not 10   Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag m m

Aktier i koncernföretag Organisations- Säte Antal Ägd Nom. Bokfört
nummer andel värde värde

(Mkr) 02 12 31

AB SL Finans 556402-7166 Stockholm 1 000 100 % 0,1 0,1
SL HR-Service AB 556402-7190 Stockholm 1 000 100 % 0,1 0,1
SL Kundtjänst AB 556401-0022 Stockholm 1 000 51% 0,051 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 Viggestaberg1) 556094-4158 Stockholm 1 000 100 % 0,1 0,1
Svensk Banproduktion AB 556571-9449 Stockholm 1 000 100 % 0,1 0,1

1,8

Kapitalandel genom:
villkorade aktieägartillskott till Svensk Banproduktion AB 29,4

Delsumma (A) 31,2

Härutöver äger SL följande andra aktier och andelar:

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

02 12 31

AB Transitio2) 556033-1984 Stockholm 108 000 54 % 10,8 10,8
Stockholms Terminal AB 556255-1928 Stockholm 400 40 % 0,4 0,4
Tågia AB 556591-7233 Stockholm 1 000 33,3 % 0,1 12,1
Busslink i Sverige AB3) 556473-5057 Stockholm 10 035 30 % 10,035 0
FAC Flygbussarna Airport
Coaches Nya Holding AB 556632-7788 Stockholm 18 000 30 % 0,72 1,8 
Samtrafiken i Sverige AB 556467-7598 Stockholm 30 2,12 % 0,0 0,0

Delsumma (B) 25,1
Summa A + B 56,3

1) Vilande bolag.
2) AB Transitio ingår inte i koncernens redovisning trots att SL under 2002 ökade sin ägarandel i bolaget från 49 % till 54 %.

Anledningen till detta är att SL har för avsikt att under 2003 sälja andelar till nya intressenter i Transitio så att ägandet åter  
understiger 50 %.

3) Under 2002 har aktiemajoriteten i Busslink i Sverige AB avyttrats. Bolaget har därför exkluderats ur koncernens redovisning. 
För att uppnå jämförbarhet har i enlighet med ÅRL och BFNs anvisningar Busslink exkluderats 2001. Aktievärdet i Busslink 
har p g a det negativa resultatet 2002 nedskrivits till noll.
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Not 11   Resultat- och kapitalandelar i intresseföretag

(Mkr) 2002 2001

Resultat från andelar i intresseföretag
Resultatandelar1) 2 27
Kapitalandelar i intresseföretag
FAC Flygbussarna Airport Coaches Nya Holding AB 2 2
Connex Tunnelbanan AB - 39
Tågia AB 14 12
AB Transitio 16 10
Övriga intresseföretag 1 1

Summa 33 64

1) Resultatandelar i intresseföretag har baserats på delvis preliminära uppgifter.

Not 12   Kassa och bank
SL-koncernens likvida tillgodohavande på koncernkonto hos SLL redovisas i posten kassa och bank. Detta tillgodohavande ut-
gör en kortfristig fordran på SLL inom ramen för koncernkontosystemet. Likvida medel fördelas enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
(Mkr) 2002 2001 2002 2001

Tillgodohavanden på koncernkonto 1 297 1 464 1 297 1 464
Övriga likvida medel 90 14 35 12

Summa 1387 1478 1332 1476

Not 13   Eget kapital i SL-koncernen

Aktie- Bundna Årets Summa
(Mkr) kapital reserver resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 4 000 1 116 158 5 274
Vinstdisposition 158 -158 0
Årets resultat 415 415

Utgående balans 4 000 1274 415 5 689

Noten avseende det egna kapitalet enligt årsredovisningen för 2001 redovisade en annan fördelning mellan bundet och fritt
eget kapital i utgående balans. Detta har ändrats i enlighet med specifikationen ovan.

Not 14   Eget kapital i moderbolaget

Aktie- Bundna Årets Summa
(Mkr) kapital reserver resultat 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.
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Not 15   Avsättningar

Koncernen Moderbolaget
(Mkr) 2002 2001 2002 2001

Avsatt till pensioner 177 229 57 115
Tvist avseende tomträttsavgälder 87 111 86 111
Beräknade underhållskostnader 136 92 136 92
Omstruktureringsreserv 118 189 80 189
Kontrakterade modifieringar av vagnar 135 157 - -
Internvinstreserv 258 269 - -
Anläggningsreserv 224 38 29 20
Tvistigt belopp, SJ 562 276 562 276
Övrigt 86 85 82 70

Summa 1783 1 446 1 032 873

Not 16   Avsatt till pensioner
Pensionsförpliktelser som upparbetats fr o m 1992 redovisas av SL som pensionsskuld i respektive bolag.

(Mkr) 2002 2001

AB SL 57 115
SL Infrateknik AB 107 104
Svensk Banproduktion AB 13 10
SL HR-Service AB 0 -
SL Kundtjänst AB 0 -

Summa 177 229

Pensionsskulderna för SL-bolagen har beräknats enligt pensionsavtalet PFA-SL. Under året upparbetad individuell del är inte
inräknad i avsättningen utan redovisas som kort skuld. Under 2001 upparbetad individuell del redovisas som pensionsavsätt-
ning. En äldre skuld för f d SL-bolag om 61 Mkr har upplösts. Den ingick tidigare i avsättningen för AB SL. Kostnaderna för
pensionsförpliktelser avseende tiden före 1992 redovisas av och belastar SLL. Denna pensionsskuld uppgick enligt KPA:s be-
räkningar per 2002 12 31 till 773 Mkr. 

Not 17   Långfristiga skulders förfallotid
Av långfristiga lån från SLL förfaller 1 072 (1169) Mkr till betalning senare än fem år efter balansdagen. Av långfristig leasing-
skuld förfaller 5 813 (4 169) senare än fem år efter balansdagen. Övriga långfristiga skulder förfaller inom fem år. SL har tills
vidare kunnat avstå från att låna från SLL till de investeringar som gjordes 2000 och 2001. Lånelöftet för båda åren förutsätts
ändå kvarstå.

Not 18   Näringsbidrag
Erhållna näringsbidrag som ej är ianspråktagna för investeringar i anläggningar m m uppgår per 200212 31 till 2 596 (2181) Mkr.
Av detta belopp utgör 1981 (1603) Mkr bidrag för planerade och pågående anläggningsinvesteringar.
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Not 19   Större periodiseringsposter

Koncernen Moderbolaget
(Mkr) 2002 2001 2002 2001

Förutbetalda kostnader 82 35 69 24
varav

hyror 3 3 2 2
leasing 9 10 - -
entreprenadkostnader 70 21 66 21

Upplupna intäkter 98 146 83 135
varav

trafikintäkter 38 42 38 42
avtalsintäkter 44 26 30 26
näringsbidrag - 66 - 66
hyresintäkter 9 - 9 -

Förutbetalda intäkter 381 298 70 80
varav

sålda färdbevis 69 77 69 77
ej resultatförda finansiella inkomster 305 156 - 2

Upplupna kostnader 257 251 158 190
varav

soc kostn samt löneskatt 20 15 2 4
semester- och löneskuld 29 31 5 7
avvecklingskostnader 31 19 29 14
tunnelbanetrafik 13 52 13 52
pendeltågstrafik 19 35 19 35
busstrafik 35 33 35 33
spårvagnstrafik 6 16 6 16
övriga entreprenadkostnader 55 - 5 -

Not 20   Leasingåtaganden
Utöver egna anläggningar har SL-koncernen under året genom finansiella leasingavtal disponerat anläggningstillgångar (spår-
fordon och bussar) med ett sammanlagt anskaffningsvärde av 8 142 (5 705) Mkr, varav 7580 (5 290) Mkr återstår att betala.
Av restskulden har 7432 (5187) Mkr redovisats som långfristig skuld och kommande års amorteringar 148 (103) Mkr som
kortfristig skuld. Dessa leasingengagemang redovisas i SL-koncernens balansräkning. Årets leasingavgifter 369 (270) Mkr redo-
visas som avskrivningar 148 (103) och ränta 221 (167) i SL-koncernens resultaträkning. För moderbolaget uppgår motsvarande
leasingengagemang till 276 (276) Mkr och återstående betalningar till 234 (242) Mkr. SL Finans har under 2001 och 2002
genomfört leasingtransaktioner med amerikanska banker som investerare avseende spårfordon. I dessa finansiella transaktioner
har SL åtagit sig att under löptiden betala leasingavgifter. 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 ut-
formning, 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 2002 12 31 nettoredovisats i balansräkningen. Avtalen har
utarbetats och granskats av juridisk expertis i Sverige och USA och följer vad som är sedvanligt för denna typ av transaktion.

Not 21   Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Borgen har ställts för Stockholms Terminal AB på 23 (23) Mkr. Villkorat aktieägartillskott från SLL uppgår till 36 329 (32731) Mkr.
SLL har övertagit redovisningen och borgar för pensionsskulden avseende förpliktelser t o m 199112 31. Nya förpliktelser fr o m
1992 01 01 redovisas av SL (se not 16). SLL borgar även för dessa. 
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Not 22   Personal

Antal anställda, löner och ersättningar
Antal anställda Varav kvinnor

Medelantal anställda (årsarbetare) 2002 2001 2002 2001

Moderbolaget 135 197 62 93
Dotterbolagen 663 560 92 47

Koncernen totalt 798 757 154 140

Antalet anställda per 31 december 2002 2001 2002 2001

Moderbolaget 154 212 74 105
Dotterbolagen 699 622 108 56

Koncernen totalt 853 834 182 161

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
Löner och andra Sociala

ersättningar totalt kostnader
(Mkr) 2002 2001 20021) 2001

Moderbolaget 50 62 38 18
(varav pensionskostnader) (19) (-5)
Dotterbolagen 247 208 106 97
(varav pensionskostnader) (20) (26)

Koncernen totalt 297 270 144 115
(varav pensionskostnader) (39) (21)

Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD Övriga anställda

(Mkr) 2002 2001 2002 2001

Moderbolaget 1,8 1,7 47,9 60,7
Dotterbolagen 2,6 1,8 244,8 205,9

Koncernen totalt 4,4 3,5 292,7 266,6

1) Exkl upplöst äldre pensionsskuld 61 Mkr (se not 16).

Förmåner till ledande befattningshavare: 
Till styrelse och VD i AB SL har utgått löner och ersättningar med 1 837 (1705) tkr, varav till VD med 1 344 (1 220) tkr. Utöver
pensionsvillkor enligt PFA-SL äger SL och VD en ömsesidig möjlighet att påkalla förtida pension, dock tidigast från 60 års ålder.
För den förtida pensionen betalar SL premier för en kapitalförsäkring. Förmånen beräknas även på lönedelen överstigande 
30 basbelopp. Kostnaden för dessa pensionsåtaganden har för 2002 uppgått till 330 (237) tkr. Vid uppsägning från företagets
sida utges ett engångsbelopp motsvarande 24 månadslöner. Om uppsägning sker på VDs initiativ är uppsägningstiden 6 månader.

Not 23   Arvoden och övrig ersättning till revisorer verksamhetsåret 2002
För verksamhetsåret har revisionsarvoden uppgått till totalt 1 278 (1 093) tkr, varav till Deloitte&Touche 954 (650) tkr (fast
arvode 300 tkr), resterande del avser landstingsrevisorerna. Till Deloitte&Touche har dessutom utgått övrig ersättning med 
1186 (756) tkr.

Not 24   Fonder under särskild förvaltning
Fonder under särskild förvaltning av AB Storstockholms Lokaltrafik har följande kapitalvärden:

Belopp i tkr 2002 2001

Fränckelska fonden 17 16
L G Ågrens understödsfond 11 11
Söderberg - Wickströms fond 34 33

Noter och kommentarer
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Styrelse, revisorer, VD och ledningsgrupp i AB Storstockholms Lokaltrafik

Styrelse, revisorer och VD i
AB Storstockholms Lokaltrafik 2002

Ordförande
Elwe Nilsson (m)
1:e vice ordförande
Ulf Uebel (fp)
2:e vice ordförande
Anna Berger Kettner (s)
Ledamöter
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
Lars-Åke Sandström Kommunal Sthlms län
Ronnie Hansson SKTF t o m 2002 04 16
Wivianne Ling SKTF fr o m 2002 04 17
Suppleanter
Christina Schüttman SEKO
Wivianne Ling SKTF t o m 2002 04 16
Arne Grundberg SKTF fr o m 2002 04 17
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

Ledningsgrupp i
AB Storstockholms Lokaltrafik 2002

Gunnar Schön, Verkställande direktör, koncernchef
Lars Nordstrand, Affärsenheten
Helena Sundberg, Strategisk planering
Lennart Hallgren, Ekonomi
Jan Hamrin, Personal
Bo Tengblad, Kansli
Jan Ström, Information
Anders Sjöberg, SL Infrateknik AB

SLs styrelse

Från vänster: Gertrud Brorsson (mp), 1:a v ordf, Michael Stjernström (kd), Anna Berger Kettner (s), 

styrelsens ordförande, Hans-Erik Malmros (m), Kerstin Pettersson (v), Maria Wallhager (fp), 2:a v ordf, Christina Lyngå (s),

Wivianne Ling, arbetstagarrepresentant, Sven-Inge Nylund (s). Saknas på bild: Charlotte Broberg (m).

Styrelse, revisorer och VD i
AB Storstockholms Lokaltrafik 2003

Ordförande
Anna Berger Kettner (s)
1:e vice ordförande
Gertrud Brorsson (mp)
2:e vice ordförande
Maria Wallhager (fp)
Ledamöter
Sven-Inge Nylund (s), Christina Lyngå (s), 
Kerstin Pettersson (v), Hans-Erik Malmros (m), 
Charlotte Broberg (m), Michael Stjernström (kd)
Suppleanter
Urban Ryadal (s), Adnan Can (s), Nanna Wikholm (s),
Jan Strömdahl (v), Carl Frick (mp), 
Lennart Kalderén (m), Anna Manhag (m),
John Glas (fp), Lena Kling (fp)
Arbetstagarrepresentanter
Wivianne Ling SKTF
SEKO Vakant
SEKO Vakant
Suppleanter
Arne Grundberg SKTF
SEKO Vakant
SEKO Vakant
Revisorer
Ulf Uebel (fp), Gunilla Jerlinger (s), 
Göran Dahlstrand (s), Tyrgils Saxlund (m),
Lars Nordqvist (kd), Britta Båvner (v). 
Auktoriserad revisor väljs på ordinarie bolags-
stämma.
Suppleanter
Niklas Rengen (s), Siv Blomqvist (s),
Thomas Magnusson (v), Karl-Axel Boström (m),
Bent Östh (m), Mats Ifvarsson (fp). 
Auktoriserad revisor väljs på ordinarie bolags-
stämma.
Verkställande direktör
Gunnar Schön

40



Revisionberättelse

41

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i AB Storstockholms Lokaltrafik

Organisationsnummer 556013 - 0683.

Denna revisionsberättelse ersätter av mig den 25 mars

2003 lämnad revisionsberättelse.

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen

och bokföringen samt styrelsens och verkställande direk-

törens förvaltning i AB Storstockholms Lokaltrafik för

räkenskapsåret 2002 0101- 200212 31. Det är styrelsen

och verkställande direktören som har ansvaret för räken-

skapshandlingarna 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 genomfört re-

visionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredo-

visningen och koncernredovisningen inte innehåller väsent-

liga fel. En revision innefattar att granska ett urval av

underlagen för belopp och annan information i räkenskaps-

handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovis-

ningsprinciperna och styrelsens och verkställande direk-

törens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade

informationen i årsredovisningen och koncernredovis-

ningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet

har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhål-

landen i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse-

ledamot 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, årsredovisningslagen

eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig

rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upp-

rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed

en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat

och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen för moderbolaget och

koncernen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet

för räkenskapsåret.

Vid revisionen har framkommit uppgifter som ger an-

ledning till bedömningen att verkställande direktören har

överskridit sin rättsliga kompetens i samband med en

rättshandling för bolaget, som i belysning av vad som hit-

tills framkommit kan vara oförmånligt för bolaget. Det är,

på tillgängliga uppgifter, inte möjligt att för närvarande

bedöma omfattningen av den ekonomiska skada som kan

uppkomma.

Det har vidare framkommit att verkställande direktören

har låtit bolaget betala privat levnadskostnad för vilken

denne, enligt min bedömning, är ersättningsskyldig. Be-

loppet är inte väsentligt för bolaget. Händelsen har polis-

anmälts av bolagets styrelse.

Vid en sammanvägd bedömning av dessa händelser

och omständigheter kan jag inte tillstyrka att bolags-

stämman beviljar verkställande direktören ansvarsfrihet

för räkenskapsåret.

Stockholm den 17 juni 2003

Leif Lundfors

Auktoriserad revisor

Granskningsrapport för år 2002

Till bolagsstämman i AB Storstockholms Lokaltrafik

Organisationsnummer 556013 - 0683.

Denna granskningsrapport ersätter av oss 2003 03 25

avgiven granskningsrapport.

Vi av landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting

utsedda lekmannarevisorer har granskat bolagets verk-

samhet under 2002.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kom-

munallagen, god revisionssed för kommunal verksamhet

och landstingets revisionsreglemente samt av revisors-

kollegiet utfärdade riktlinjer för bolagsrevision och sam-

ordnad revision inom SLL.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning

samt givit det resultat som redovisas i bilagan Årsrapport

för AB SL 2002.1)

Vi kan konstatera att bolaget har en god redovisning

avseende uppföljning gentemot fastlagda mål, samt att

bolaget skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk

synpunkt tillfredsställande sätt. Bolagets interna kontroll

har i vissa avseenden satts ur spel vad gäller resor och

representation, vilket orsakat stor förtroendeskada.

Vi kan vidare konstatera att flera av fullmäktige beslu-

tade mål har uppfyllts. AB SL har under året agerat i syfte

att återställa trafiken till målsatta nivåer. För de kvalitets-

relaterade målsättningarna bedöms måluppfyllelsen som

godtagbar för flera av trafikslagen och de olika kvalitets-

faktorerna. Detta gäller dock ej för pendeltågstrafiken,

hälften av busstrafiken samt tunnelbanans gröna och röda

linjer, som utvisar klara kvalitetsbrister främst vad avser

punktlighet.

Att rätta till återstående kvalitetsbrister i trafiken förut-

sätter en fortsatt utveckling av drivkrafterna i trafikavtalen.

Det pågående arbetet med kundorienterad verksamhets-

utveckling, där avtalsstyrningsinstrumentet är en viktig del,

måste ges fortsatt hög prioritet.

Situationen kräver en fortsatt kontinuerlig bevakning

och ett aktivt agerande från styrelsen i syfte att uppfylla

sitt kollektivtrafikansvar i enlighet med av landstingsfull-

mäktiges fastlagda målsättningar, samt i syfte att upprätt-

hålla en tillräcklig intern kontroll.

Stockholm den 16 juni 2003

Bo Klasmark

Kenneth Strömberg

Thore Flygel

1) Bilägges ej här.

Som ett resultat av ett uppdrag 2003 05 09 att förnya

revisionen avseende SL-koncernen med speciell inriktning

på resor och representation framlade den auktoriserade

revisorn vid bolagsstämman 2003 06 17 en ny revisions-

berättelse, som ersätter 2003 03 25 framlagd revisions-

berättelse. 

Landstingsrevisorernas framlade samtidigt en reviderad

granskningsrapport 2003 06 16, som ersätter 2003 03 25

framlagd granskningsrapport.

Den nya revisionsberättelsen samt sammanfattningen

av den reviderade granskningsrapporten återges nedan i

detta ersättningsblad.



MARKNAD

Befolkning i Stockholms län (1000-tal invånare)

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Befolkning 1 850 1 839 1 823 1 803 1 783 1 763 1 745 1 726 1 708 1 687

Antal personbilar i Stockholms län (1000-tal)

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Personbilar 738 730 716 680 644 620 603 593 584 578

Antal resenärer en vanlig vardag

2002 2001 2000 1999 1998
Resenärer 647 000 647 000 641 000 621 000 614 000

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

2002 2001 2000 1999 1998
Andel veckoresenärer 57 57 57 57 57

Kollektivreseandel (%)

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Tullsnitt 6-21 58,5 57,9 58,0 57,5 56,9 57 57 56 56 55
Tullsnitt maxtimme 72,8 73,9 73,7 73,5 72,6 72 71 72 70 70

Uppgifterna för 1998-2001 är korrigerade.

Försäljning av biljetter (1000-tal)

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
30-dagarskort1) 4 012 4 034 4 080 3 733 3 624 3 347 2 774 2 627
Säsongskort 226 247 272 298 338 403 625 648
Årskort 2 4 2 3 5 6 5 6
Rabattkuponger 162 630 147 110 131 880 147 449 142 144 135 851 142 605 137173
Kontantkuponger 27 129 37 164 41 643 41 075 39 221 36 047 37 702 39 271

1) Månadskort t o m 1996. 30-dagarskort fr o m 1997.

Helresor (miljoner)

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

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Totalt 390 391 389 383 379 374 364 354 344 340

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.

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Tunnelbana 283 283 284 273 269 263 257 256 244 247
Pendeltåg 64 64 61 66 63 62 58 56 54 54
Lokaltåg och spårvagn 25 25 22 18 17 17 16 16 15 14
Buss 257 258 259 260 261 258 254 242 233 225
Totalt 629 630 626 617 610 600 585 570 546 540

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

2002 2001 2000 1999 1998
Tunnelbana 1 034 1 032 1 042 995 979
Pendeltåg 232 231 218 235 223
Lokaltåg och spårvagn 92 90 81 66 63
Buss 931 929 934 939 942
Totalt 2 289 2 282 2 275 2 235 2 207

42

VerksamhetstalSL
Årsberättelse 2002



Personkilometer fördelat på trafikslag (miljoner)

Ny beräkningsmetod från 1996.

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Tunnelbana 1 581 1 581 1 588 1 526 1 505 1 496 1 481 1 441 1 391 1 407
Pendeltåg 1 146 1 140 1 093 1 164 1 112 1 072 1 002 975 937 950
Lokaltåg och spårvagn 197 201 189 176 168 165 149 145 133 115
Buss 1 509 1 494 1 499 1 479 1 466 1 455 1 455 1 416 1 371 1 317
Totalt 4 433 4 416 4 369 4 345 4 251 4 188 4 087 3 977 3 832 3 789

KVALITET

Punktlighet (% avgångar i rätt tid) 

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

2002 2001 2000 1999 1998
Tunnelbana Gröna linjen 87,2 84,6 81,3 79,5 80,9

Röda linjen 90,9 92,0 95,5 95,7 95,6
Blå linjen 98,8 97,3 98,0 94,9 96,2

Pendeltåg 87,4 84,9 85,1 91,3 93,1

Roslagsbanan 92,7 89,5 93,4 95,7 95,8
Lidingöbanan 97,1 97,9 1) 99,3 99,1
Tvärbanan 96,6 99,3 1) 99,2
Nockebybanan 98,2 98,6 1)

Saltsjöbanan 92,9 94,7 1) 98,5 98,4

Buss norra regionen 95,9 95,3 97,0 97,12) 97,0
centrala regionen 87,8 85,5 86,0 87,82) 87,0
- varav innerstan 82,8 79,9 80,0 82,12) 78,0
södra regionen 96,0 96,2 97,0 95,92) 96,0

1) Punktlighetsmätningar har endast gjorts sporadiskt eller inte alls. 
2) Rensat från strejkeffekter.

Inställda avgångar (% av beställda)

2002 2001 2000 1999 1998
Tunnelbana Gröna linjen 0,7 0,5 0,6 2,1 1,5

Röda linjen 1,2 0,8 0,5 0,7 0,5
Blå linjen 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3

Pendeltåg 1,7 1,6 13,0 0,7 0,2

Roslagsbanan 1,9 3,5 0,8 0,4 0,2
Lidingöbanan 0,3 0,1 0,1 0,1 1,0
Tvärbanan 0,2 0,0
Nockebybanan 0,2 0,1 0,6 0,4 1,0
Saltsjöbanan 0,2 0,1 3,6 0,0 1,0

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

södra regionen 0,4 0,1 0,1 0,11)

1) Rensat från strejkeffekter.

Stopp i trafiken (minst 10 minuter)

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Tunnelbana Gröna linjen 362 395 372 453 398 295 162 191 319 238

Röda linjen 369 305 265 227 272 257 245 261 248 175
Blå linjen 67 89 56 39 31 40 47 57 41 29

Uppgifterna för 1995 och 1996 är korrigerade.

43



Andel nöjda resenärer och medborgare (%)
2002 2001 2000 1999 1998 1997

Resenärer 61 59 56 1) 69 79
Medborgare 49 52 46 48 62 75
1) Ingen mätning gjord. 

PRODUKTION

Sittplatskilometer fördelat på trafikslag (miljoner)

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Tunnelbana 4 270 4 236 4 168 4 209 4 110 4 083 4 097 4 006 3 837 3 737
Pendeltåg 3 921 3 442 3 310 3 491 3 465 3 469 3 483 3 327 3 418 3 405
Lokaltåg och spårvagn 815 830 747 717 703 718 644 681 671 534
Buss 5 651 5 493 5 407 5 088 5 182 4 997 4 869 4 807 4 695 4 521
Totalt 14 657 14 001 13 632 13 505 13 460 13 267 13 093 12 821 12 621 12 197

Antal fordon i SL-trafik, fördelat på trafikslag

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

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Tunnelbanevagnar, äldre 415 543 685 759 873 873 873 873 873 881
Vagn 2000 215 165 115 67 24 6
Pendeltågsvagnar1) 3142) 309 292 292 292 292 290 290 290 290
Lokaltågs-/spårvagnar 187 177 174 175 163 163 163 163 148 142
Bussar 1 797 1 730 1 674 1 727 1 683 1 676 1 654 1 604 1 609 1 602
Totalt 2 928 2 924 2 940 3 020 3 035 3 010 2 980 2 930 2 920 2 915
1) De vanliga pendeltågsvagnarna (292 st) är parvis hopkopplade till tågenheter eller fordon.
2) Inkl 18 danska vagnar och 4 tyska Olympiatåg.

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 abonnemangstrafik. 
Nettokostnader är samtliga kostnader minus samtliga intäkter utom trafikintäkter. 
Tillskott är ett villkorat aktieägartillskott från Stockholms läns landsting som täcker den del av nettokostnaderna som inte
täcks av trafikintäkterna.

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Trafikintäkter 3 405 3 227 2 907 2 574 2 574 2 482 2 270 2 224 2 162 2 013
Nettokostnader 7 001 6 541 5 919 5 742 5 551 5 308 5 221 4 996 5 078 4 963
Tillskott 3 596 3 314 3 012 3 168 2 977 2 826 2 951 2 772 2 916 2 950

Trafikintäkter, nettokostnader och tillskott i prisnivå 2002 (Mkr)

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Trafikintäkter 3 405 3 296 3 042 2 721 2 732 2 632 2 419 2 381 2 373 2 258
Nettokostnader 7 001 6 681 6 194 6 069 5 892 5 628 5 564 5 349 5 574 5 567
Tillskott 3 596 3 385 3 152 3 348 3 160 2 996 3 145 2 968 3 201 3 309

Trafikintäkter, nettokostnader och tillskott per helresa i prisnivå 2002 (kr)

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Trafikintäkter 8,73 8,43 7,82 7,10 7,21 7,04 6,65 6,73 6,90 6,64
Nettokostnader 17,95 17,09 15,92 15,85 15,55 15,05 15,29 15,11 16,20 16,37
Tillskott 9,22 8,66 8,10 8,74 8,34 8,01 8,64 8,38 9,31 9,73
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Tillskott i kronor per skattekrona

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

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Tillskott/skattekrona 1,19 1,19 1,17 1,35 1,33 1,31 1,41 1,41 1,54 1,60

Skattefinansieringsgrad (%)

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

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Skattefinansieringsgrad 50,3 49,6 49,7 53,9 52,7 52,1 55,3 54,2 56,2 58,1

Bruttoinvesteringar i löpande priser (Mkr)

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

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Bruttoinvesteringar 4 7331) 2 884 2 554 2 427 2 260 1 946 799 775 852 842
1) Varav förskott för nya pendeltågsvagnar 1331 Mkr och bussar 858 Mkr.

Trafikintäkter fördelat på biljettslag i löpande priser (Mkr)

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

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Kort 2 131 2 027 1 803 1 602 1 611 1 598 1 428 1 402 1 367 1 276
Rabattkuponger 760 683 575 536 530 504 464 445 430 387
Kontantkuponger 257 293 297 258 245 227 219 228 228 218
Övriga färdbevis 257 224 232 178 188 153 159 149 137 132
Totalt 3 405 3 227 2 907 2 574 2 574 2 482 2 270 2 224 2 162 2 013

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
2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1971

Löpande priser 500 5001) 450 400 400 400 355 355 355 355 50
I 2002 års prisnivå 500 511 471 423 425 424 379 380 390 398 301
I 1971 års prisnivå 83 85 78 70 71 71 63 63 65 66 50
1) Fr o m 01 09 01.
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