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AB Storstockholms Lokaltrafik ägs av 

Stockholms läns landsting och ansvarar 

för kollektivtrafiken inom Stockholms län. 

Knappt hälften av verksamheten finansie-

ras via biljettintäkter och andra kommer-

siella intäkter som reklam och lokal-

hyror. Resterande del finansieras via 

skatt i form av bidrag från landstinget. 

Totalt gjordes 410 miljoner resor med 

SL under 2006. Det innebär att mer än 

hälften av alla resor med kollektivtrafik 

i Sverige görs med SL-trafiken.

SL erbjuder resor som är anpassade 

efter de behov som boende, arbetande 

och besökare i Stockholms län har. SL 

ansvarar för helheten, trafikens om-

fattning och kvalitet samt för att byten 

mellan olika trafikslag fungerar. Detalj-

planeringen och utförandet av trafiken 

är upphandlade i konkurrens från olika 

entreprenörer. SL äger trafiknätets 

infrastruktur. Många av fordonen är 

leasade. SL äger, utvecklar och förvaltar 

också depåer för reparation och under-

håll. Spåranläggningarna för pendel-

tågen ägs av statliga Banverket.

† Antalet resenärer ökade med knappt 5 procent under vardagar jämfört med 

2005 medan biljettintäkterna sjönk med 1 procent på grund av prissänkning.

† Det totala trafikutbudet i sittplatskilometer ökade med 4,8 procent.

† Varje vardag reste drygt 670 000 människor med SL.

† 64 procent av SLs resenärer var nöjda med trafiken i oktober 2006 jämfört 

med 64 procent i oktober 2005 enligt SLs ombordundersökning.

† 55 procent av länsinvånarna är nöjda med SL-trafiken jämfört med 56 procent 

under 2005 enligt SLTFs kollektivtrafikbarometer.

† SLs hemsida sl.se hade i genomsnitt 75 800 besökare per dag. 

se definitioner sidan 57.

Kort om SL Viktiga nyckeltal 2006

SLs ekonomi i korthet

Belopp i Mkr 2006 2005

Rörelseintäkter 11 182 10 257

Trafikkostnader

   Tunnelbana 2 584 2 408

   Buss 3 299 3 025

   Pendeltåg 1 249 1 101

   Lokalbanor 529 487

Årets resultat –955 340

Årets resultat före jämförelsestörande poster* 1 340

Skattefinansieringsgrad, % 52,0 49,2

Investeringar 3 445 2 309

Medelantal anställda 567 549
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Januari

† Mobil.sl.se startar. Det är en wap-tjänst på mo-

biltelefonen som innehåller reseplaneraren och 

som kan ge viss trafikinformation i realtid.

† Försöket med Trängselskatt inleds den 3 januari 

och ska pågå till den 31 juli. SL har sedan augusti 

månad 2005 utökat busstrafiken med bl a 

direktbussar från olika kommuner till centrala 

Stockholm. Den utökade trafiken kommer att 

finnas kvar året ut.

† Ny infartsparkering öppnas i Sickla med 100 

gratisplatser i parkeringshuset söder om Nacka 

station.  

† En rosa pudel i glasfiberarmerad plast stjäls från 

en utställning på Stockholms stadsmuseum. 

Den hittas av en tunnelbaneförare på perrongen 

på Vällingby tunnelbanestation.

† Måndag den 9 januari är det trafikstart för den 

nya pendeltågsstationen Årstaberg mellan 

Älvsjö och Stockholm södra. Därmed knyts 

pendeltågstrafiken ihop med Tvärbanan och fle-

ra lokala busslinjer, och öppnar helt nya tidsbe-

sparande resmöjligheter för många som bor 

och arbetar söder om Söder. 

† De tekniska orsakerna till branden i Rinkeby i 

maj 2005 har nu ringats in. Ett åtgärdsprogram 

har arbetats fram gemensamt mellan SL, Veolia 

Transport och Tågia. 

† Fler reser med SL. Jämfört med januari 2005 

reser nu 40 000 fler resenärer.

Februari

† SLs verksamhet blir miljöcertifierad. Miljömålen 

för 2006 är att 75 % av el- och värmeenergin i 

SLs lokaler och 25 % av bussarnas drivmedel 

ska komma från förnyelsebara energikällor. 

† Nya direktbussar startar mellan Gullmarsplan 

och Nynäshamn samt från Upplands Väsby till 

Sergels torg respektive från Salem till Fridhems-

plan.

† SL deltar i kollektivtrafiksatsningen ”Hela Värmdö 

tillsammans”.

Mars

† SL köper ytterligare 16 nya pendeltåg. Totalt 

är 71 tåg beställda, varav 38 kommer att vara 

levererade den sista december 2006.

† En utredning presenteras som förklarar de stora 

problemen i pendeltågstrafiken. Förutom att 

vintern har varit ovanligt kall och snörik finns 

förklaringar i gamla tåg och begränsat utrymme 

på spåren. 

† Satsningen ”Dialog med unga” drar igång. Syftet 

är att få reda på vad ungdomar tycker om trygg-

heten i SL-trafiken.

April

† SL anordnar ett seminarium i Bilsalongen till-

sammans med Trafikkontoret i Stockholms stad. 

Företag bjuds in för att få tips om hur de kan 

sänka sina resekostnader.

† Filmisk tillbakablick. I monitorerna i biljetthallen 

på Skanstulls tunnelbanestation visas sex nya – 

men gamla – konstfilmer. Filmerna är gjorda 

mellan 1924 och 1982. 

† Antologin ”Poesi på väg” utkommer i sin tredje 

upplaga. Den innehåller samtliga 147 dikter som 

har visats i projektet ”Poesi på väg” 1993–2006.

Maj

† Enhetstaxa införs den 1 maj och zonindelningen 

tas bort. En enkel resa kostar nu 20 eller 10 

kronor. Samtidigt höjs åldersgränsen för ung-

domsrabatt från 18 till 20 år.

† Fruängsgrenen på tunnelbanans Röda linje 

stängs av under 15 veckor för total upprustning. 

Renoveringen präglas av ett nytt miljötänkande. 

Både spår och stationer renoveras. Under av-

stängningen ersätts tågtrafiken av ersättnings-

bussar som går med ungefär samma turtäthet 

som t-banan skulle ha haft. En omfattande in-

formationskampanj genomförs.

Juni

† 7-dagarskort införs. För 220 kronor kan man 

resa hur mycket som helst under en vecka.

† SL beslutar att införa övervakningskameror på 

alla bussar.

† Stockholmståg tar över ansvaret för driften av 

pendeltågstrafiken från Citypendeln.

Hänt under 2006
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† Upprustningen av Roslagsbanan fortsätter. I 

sommar är det Kårstalinjen som står på tur. 

Under sommaren rustas även Hammarbyhöjdens 

tunnelbanestation upp och får en ny plattform.

† Storstädningen i tunnelbanan fortsätter. Alla 

100 stationer ska storstädas ordentligt under 

2006 och 2007. 

† Pendeltågsstationen Haninge Centrum byter 

namn till Handen. 

Augusti

† Viktiga trafiknyheter i vintertidtabellen är för-

bättrad trafik i Ekerö kommun och från Ingarö 

till Slussen.

† Quickomaten är en automatkiosk där man bl a 

kan köpa SL-kort och ladda mobiltelefonen. 

Den testas på fem ställen. Senare under året 

beslutar SL att utöka antalet automater till 100 

runt om i länet.

† Zoner för mobilprat införs i SL-trafiken.

† Upptåget är ett samarbete med Upplands Lokal-

trafik som gör det möjligt att i Upplands Väsby 

byta tåg för att åka vidare till Arlanda, Uppsala 

och Gävle. Det enda som krävs för resan till 

Arlanda är ett tillägg till den vanliga SL-biljetten.

† SL drabbas av omfattande kopparstölder under 

sommaren och hösten med störningar i trafiken 

som följd.

† Installation av de första kortläsarna för SLs nya 

betalsystem SL Access påbörjas vid tunnelbane-

stationer längs Röda linjen.

September

† Skyddsombuden från fackförbundet Kommunal 

inför skyddsstopp för kontanthantering på lä-

nets bussar på grund av rånrisken. Senare un-

der året förbjuder Arbetsmiljöverket kontant-

hantering på bussarna från den 1 januari 2007. 

Beslutet överklagas av Busslink, Veolia och 

Swebus till regeringen som beslutar att flytta 

förbudet till den 31 mars 2007.

† Bollhav på Odenplan. I konstmontern på Oden-

plan finns nu ett rött bollhav – och under något 

som rör sig. Ulla Fredriksson visar sitt verk 

UNDER fram till december.

Oktober

† SL inleder stora förberedelser inför den vänta-

de lövhalkan.

† Guldmobil till SL. SL vinner priset ”Årets Nytto-

tjänst” av tidningen Mobils läsare för tjänsten 

mobil.sl.se.

† En stor ombyggnad av Centralstationen påbör-

jas, vilket bland annat innebär att pendeltågen 

periodvis måste gå från andra spår än de 

brukar. Informationsinsatserna är omfattande.

November

† Årets första halka med snö och hård vind drab-

bar Stockholm den 1 november. SLs buss- och 

pendeltågstrafik får stora bekymmer. För pen-

deltågen fryser växlar. Flertalet bussavgångar 

ställs in p g a bristande halkbekämpning.

† Under året har SL nu investerat i 123 nya 

etanolbussar.

† Skulpturen ”min vän” på Norsborgs tunnelbane-

station invigs. Skulpturen skapar optiska 

effekter då betraktaren förflyttar sig.

† Årets ombud, Pressbyrån Kista Galleria, upp-

vaktas av Jarl Klang och Helga Lindström från SL.

December

† Sabotage mot SL-trafiken genomförs. 

Vass ståltråd i säten på bussar och pendeltåg 

har skadat passagerare och deras kläder.

† SL vinner utmärkelsen ”Årets innovativa IT-

projekt 2006” för projektet Just Nu.

† Ingemar Ziegler utses till VD på SL från den

1 januari 2007.
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2006 var ett år som framför allt präglades 
av försöket med trängselskatter. SL genom-
förde också många stora och små åtgärder 
för att förbättra punktligheten i trafiken. 
Grunden för SL är att trafiken fungerar som 
den ska; det vill säga att tunnelbana, bussar, 
pendeltåg och lokalbanor kommer fram i 
den tid som utlovas i tidtabellen, samtidigt 
som vi naturligtvis aldrig ger avkall på säker-
heten. Vi vill även öka den upplevda trygg-
heten i vår trafik. 

Punktligheten ska öka 

Vi är väl medvetna om att punkligheten är den 

kvalitetsaspekt som våra resenärer sätter främst 

och den har därför högsta prioritet. Jag kan dock 

konstatera att det tar tid att få nya fordon i drift, 

att ändra beteenden och att genomföra nödvän-

diga tekniska förändringar i en verksamhet av vår 

storlek som måste fungera varje dag. 

Flera av de genomförda förbättringsåtgärderna 

har inneburit en tillfällig försämring under genom-

förandefasen 2006. När den omfattande tekniska 

genomgången av våra äldre tunnelbanevagnar är 

slutförd och samtliga nya pendeltåg är i drift kom-

mer det att påverka punkligheten positivt. Under 

2006 har vi även bytt entreprenör för pendeltågs-

trafiken och i samband med detta höjt kvalitets-

kraven. Positivt är också ett gott samarbete med 

Banverket som ansvarar för spår, växlar och signa-

ler avseende pendeltågstrafiken, samt de ombygg-

nader som Banverket har gjort för att förbättra till-

gängligheten.

Trängselskatteförsöket präglade året

Försöket med trängselskatter har i hög grad på-

verkat SL under året. Redan under hösten 2005 

utökade vi vårt utbud med sju procent. Under för-

söksperioden med trängselskatt, januari–juli 2006, 

ökade antalet resande med sex procent, till stor 

del en följd av trängselskatten. Under hösten note-

rades resanderekord med 690 000 resenärer per 

vardag. 

Glädjande är att flertalet ”nya” resenärer stannade 

kvar hos oss även efter trängselskatteförsöket. En 

stor del av de trafikförstärkningar som gjordes un-

der försöksperioden ligger också kvar för att klara 

den bestående resandeökningen och för att möta 

det kommande permanenta införandet av träng-

selskatt sommaren 2007.   

SLs utökade trafik under 2006 finansierades i sin 

helhet av staten. Under sommaren 2007 kommer 

trängselskatt att införas permanent i Stockholm. 

Det innebär att kollektivtrafikens konkurrenskraft 

stärks. Stockholms läns landsting har dock förut-

satt att staten även vid permanent trängselskatt 

kompenserar för de betydande merkostnader som 

den utökade trafiken genererar. 

Säkerhet och trygghet

Vår satsning på säkerhet och trygghet fortsätter 

och är en förutsättning för allt vi gör. För säkerhet 

är det absolut nolltolerans mot olyckor som gäller. 

Men det är inte tillräckligt. Vi vill även att den upp-

levda tryggheten ska öka. SLs styrelse har därför 

beslutat att investera betydande belopp i kamera-

övervakning av stationer och bussar, väktare samt 

mer synlig trafikpersonal. Snygga, städade miljöer 

har också betydelse för den upplevda tryggheten, 

varför vi fortsätter med mer frekvent städning och 

upprustning av stationsmiljöer. Det blir också aktu-

ellt att testa nya avtals- och samarbetsformer med 

trafikentreprenörerna och göra nya investeringar 

för att göra stationsmiljöerna mer attraktiva.

Fler bussar med förnybara bränslen

Inom miljöområdet är jag stolt över att SL har varit 

och är pionjär i flera avseenden. SL har bland an-

nat en av världens största etanolbussflottor och 

våra bussar ska vara så energieffektiva och miljö-

anpassade som möjligt. Under 2006 investerade vi 

Resanderekord och krav på punktlighet sammanfattar 2006



SL Årsberättelse 2006  •  5

i 123 nya etanolbussar. Det innebär att 25 procent 

av vår busspark drivs med förnybar energi. Ytterli-

gare samarbetsprojekt med fordonstillverkare har 

inletts under 2007 med sikte på utveckling av ny 

miljövänlig teknik.

Framgångsrik renovering med miljöhänsyn

Under 15 veckor i somras genomförde SL en total-

renovering av broar, spår, plattformar och stationer 

utmed tunnelbanesträckan Liljeholmen–Fruängen. 

I etapper ersattes all trafik på sträckan med bussar. 

Det var första gången SL valde att utföra så om-

fattande renoveringar under en så koncentrerad 

tidsperiod. Om vi enligt tidigare modell utfört arbe-

tena nattetid hade renoveringen tagit 3–4 år. För-

söket gav mycket goda erfarenheter och under-

sökningar visar att resenärerna är mycket nöjda 

med såväl ersättningstrafiken som slutresultatet. 

Vi planerar att göra motsvarande avstängning för 

totalrenovering av Farstalinjen under 2008.

2007 blir ett spännande år

Projekten för ökad punktlighet, säkerhet och trygg-

het kommer att prägla 2007. Vi ska också förbättra 

trafikinformationen till våra resenärer, framför allt 

vid störningar. Tekniken finns och nu handlar det 

om att samordna resurser och utbilda personal för 

att kunna informera på ett korrekt och pedagogiskt 

sätt. Vid störningar i trafiken är det extra viktigt 

med ett kunnigt och bra bemötande. 

Det ska vara enkelt att resa med SL. SL Access är 

vårt nya moderna betalsystem som nu successivt 

installeras och kommer att introduceras i slutet av 

året. Det är ett smart kort som våra resenärer kom-

mer att kunna ladda med olika typer av biljetter. 

Därmed försvinner remsor, kuponger och magnet-

kort. SL Access kommer att underlätta betalningen 

för både resenärer och trafikpersonal. 

Den trafik vi erbjuder resenärerna utförs av olika 

entreprenörer, men det är vi på SL som har hel-

hetsansvaret. Vi är också starkt beroende av andra 

parter, bl a Banverket. Under 2007 kommer jag att 

lägga stor vikt vid samarbetet med dem och övriga 

intressenter.

Ett annat viktigt internt projekt är införandet av ett 

nytt ledningssystem för att förbättra möjligheterna 

att mer systematiskt sätta upp mål och utvärdera 

vår verksamhet till grund för beslut om åtgärder. 

Sammanfattningsvis ska vi göra vårt yttersta för att 

våra kärnvärden pålitlighet, enkelhet och helhetssyn 

i än högre grad ska genomsyra SL.

Framtiden

Satsningar på infrastruktur är viktigt för framtiden. 

Stockholm behöver en väl utbyggd kollektivtrafik 

för att kunna fungera och utvecklas. De investe-

ringar som kontinuerligt krävs i en växande storstad 

är stora och behoven kommer inte att försvinna 

– tvärtom. Till exempel delar all den tågtrafik som 

idag går genom Stockholm på de två spår som in-

vigdes 1871. Det säger sig självt att det inte är till-

räcklig kapacitet och störningar leder snabbt till 

förseningar för såväl våra resenärer som för annan 

järnvägstrafik genom Stockholm. Citybanan, en 

pendeltågstunnel under Stockholm, ska förhopp-

ningsvis långsiktigt lösa det problemet. Andra vik-

tiga satsningar är Tvärbanan Ost, Slussens utform-

ning, en lösning av kollektivtrafiken till och från 

Nacka och Lidingö samt tunnelbana till Norra Sta-

tionsområdet och Karolinska universitetssjukhuset 

i Solna. 

De stora investerings- och underhållsbehoven sät-

ter naturligtvis fokus på SLs ekonomi och möjlig-

heterna att finansiera såväl investeringarna som 

den löpande verksamheten. Nya intäktsmöjligheter 

och finansieringsvägar måste därför undersökas 

och prövas. En möjlighet ligger i det nya betalsys-

tem med potentiella kringfunktioner som SL lanse-

rar i slutet av 2007. Andra möjligheter är att bättre 

utnyttja de kommersiella tillgångarna i SLs fastig-

heter och att öka reklamintäkterna från SLs väl-

exponerade anläggningar och fordon.

Jag vill slutligen rikta ett tack till alla SL-medarbe-

tare som med liv och lust har arbetat för en ännu 

bättre lokaltrafik, i både mot- och medvind. Min 

vision och mitt mål är att stockholmarna ska älska 

sitt SL. Det är det som jag och mina medarbetare 

brinner för. 

Stockholm i mars 2007

Ingemar Ziegler

Verkställande direktör

Mitt mål är att 

stockholmarna ska 

älska sitt SL.
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Detta är SL

Verksamheten

SL erbjuder trafik med utgångspunkt i de resebe-

hov som finns i Stockholms län utifrån prioritering-

ar om vilken trafik som ger de för samhället mest 

effektiva alternativen.

På SL arbetar ungefär 700 medarbetare med 

övergripande planering samt med att bestämma 

trafikens omfattning och kvalitet samt beställa, för-

valta, utveckla och marknadsföra trafiken i länet. 

SL ansvarar för att det finns ett bra system av kol-

lektiva resmöjligheter i Stockholms län. Det inne-

bär att SL ansvarar för helheten och för att byten 

mellan olika trafikslag fungerar. Tidsplaneringen 

och själva utförandet av trafiken är delegerat till 

ett antal trafikentreprenörer. Totalt arbetar över 

14 000 personer i SL-trafiken.

Varumärke

Varumärket SL är dels en avsändare för den verk-

samhet som bedrivs inom ramen för AB Stor-

stockholms Lokaltrafik, dels en avsändare för hela 

SL-trafiken som bedrivs av trafikentreprenörerna 

på uppdrag av SL. En utmaning är att skapa en 

tydlig och attraktiv bild av SL och SL-trafiken i 

resenärernas medvetande som överensstämmer 

med vad som levereras. Bilden av SL och SL-trafi-

ken skapas av alla intryck som människor får – allt 

ifrån att planera resan, hitta information, köpa bil-

jetter, upplevelsen av fordon och trafikmiljöer till 

att läsa annonser och hemsida. För att kommu-

nicera en samordnad kollektivtrafik och göra 

resandet så enkelt som möjligt har en gemensam 

visuell identitet för SL och SL-trafiken utvecklats.

Genom att leva efter SLs kärnvärden och vara 

konsistenta i den visuella identiteten är det möj-

ligt att:

† Tydliggöra vad SL och SL-trafiken är och står 

för.

† Underlätta för resenärerna att förstå och     

använda SL-trafiken.

† Skapa en attraktiv, distinkt och särskiljande 

profil som stärker relationerna till alla intres-

senter i omvärlden.

SLs mål

SLs övergripande mål är att få fler och mer nöjda 

resenärer, vilket ska bidra till en bättre miljö, bra 

säkerhet och en positiv regional utveckling inom 

Stockholms län.

Målen som fastställdes 2004 mäts enligt 

tre parametrar:

SLs vision
SL är det bästa valet för de flesta

SL minskar avståndet mellan människor och 

är ett smidigt sätt för alla att ta sig fram i 

Stockholms län. SL erbjuder ett stort samord-

nat nät av snabba, bekväma och säkra förbin-

delser i moderna, trevliga och trygga miljöer. 

SL är ett av Stockholms läns 
mest attraktiva företag
SL är ett modernt, etiskt medvetet och lyhört 

företag som är drivande i frågor som rör kollek-

tivtrafiken och som ständigt bevakar resenärer-

nas intressen. 

SL-trafiken ska vara effektiv i alla delar

Samarbetet mellan SL och entreprenörerna ska 

fortsätta att utvecklas. En tydlig rollfördelning 

har lagt grunden till ett stimulerande arbete 

med resenären i fokus. Oavsett arbetsgivare 

arbetar alla i SL-trafiken utifrån en gemensam 

syn på vad som skapar värde för resenärerna 

samt ett mer attraktivt Stockholms län.

Affärsidé
SL erbjuder alla i Stockholms län en väl ut-

byggd, attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik 

på spår och väg. 

SL möter olika resenärers behov av enkla, på-

litliga och prisvärda resor. Alla resor ska vara 

säkra och trygga. 

SL bidrar till en rättvis och långsiktigt hållbar 

utveckling av regionen.

SLs kärnvärden
SLs kärnvärden står för vårt åtagande till rese-

närerna och de ska vägleda utformningen av 

vårt erbjudande, kommunikation och uppträ-

dande. På så sätt ska SL säkerställa en tydlig 

position i resenärens medvetande. 

Kärnvärdena är:

Enkelhet – Det ska vara enkelt och bekvämt 

att åka med SL-trafiken men också tids- och 

kostnadseffektivt. Trafikpersonalen liksom tid- 

tabeller, reseplaneraren, skyltar och så vidare 

ska bidra till att resan med SL upplevs som 

enkel. 

Pålitlighet – Resenärerna ska kunna ta sig 

fram överallt i Stockholms län, tryggt och 

säkert samt enligt tidtabell.

Helhetssyn – SL har ett totalansvar för kollek-

tivtrafiken i Stockholms län. I det ligger ett lång-

siktigt åtagande och ansvar för samordning 

och kontinuitet i trafiken.

Andel nöjda resenärer
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Påstigande ska öka med 10 procent från 2004 till 2010 

eller med 150 000 resor per dag. Till och med 2006 upp-

går ökningen till 6,1 procent

Andel nöjda resenärer ska uppgå till 75 procent och 

andel missnöjda får inte vara fler än 10 procent. I oktober 

2006 uppgick andel nöjda resenärer till 64 procent.

SLs intäkter ska till 2010 öka med 400 miljoner kronor 

rensat för taxeändringar. Nya intäkter kan vara olika till-

läggstjänster, reklam- och hyresintäkter etc men också att 

fler resenärer åker med SL och att fler betalar för sin resa. 

Till och med 2006 har intäkterna ökat med 75 miljoner 

kronor.
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En vanlig vardag...

Varje vardag åker totalt drygt 670 000 resenärer med SL. En person gör ofta flera resor per dag. Totalt antal påstigande, dvs delresor en 
vanlig vardag, uppgår till 2 383 000. Totalt arbetar cirka 14 000 personer i SL-trafiken. 

Tunnelbana

1 071 000 Påstigande

1 950 Avgångar

105 Tåg

2 050 Förare och spärrexpeditörer

Buss

968 000 Påstigande

25 000 Avgångar

1 924 Bussar

4 150 Förare

Pendeltåg

230 000 Påstigande

750 Avgångar

40 Tåg

440 Förare, konduktörer och spärrexpeditörer

Lokalbanor

114 000 Påstigande

1 000 Avgångar

53 Tåg

320 Förare och konduktörer

Trafikgemensamt

172   Personer på Kundtjänst inklusive 

biljettkontrollen

670 439 Telefonsamtal till Kundtjänst

Försäljningsställen

142 Pressbyråer

273 Privata ombud

49 Pendeltågsstationer

100 Tunnelbanestationer

7 SL-Center

571 Totalt

Internet och Reseplanerare

En vanlig vintervardag i december 2006 hade SL 

i genomsnitt 75 000 besökare på sl.se och drygt 

2 000 besökare på mobil.sl.se och totalt en sådan 

dag presenterade reseplaneraren 360 000 svar.

Övrigt på stationer

416 Rulltrappor/Rullramper

374 Hissar
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Antalet invånare i Stockholms län uppgår till 
ungefär 1,9 miljoner varav ungefär hälften 
är förvärvsarbetande. Stockholm växer med 
cirka 20 000 invånare per år. Nya bostads-
områden byggs och innerstaden förtätas. 
Den största tillväxten av bostäder kommer 
att ske i nordost och sydost. Resandet kom-
mer att öka mellan länets ytterområden och 
innerstaden. Även antalet resor mellan olika 
länshalvor kommer att öka. 

För att Stockholm ska fungera krävs en god kollek-

tivtrafik. Över hälften av alla kollektivresor i Sverige 

görs med SL.  

Ungdomar och kvinnor reser mest

Över 90 procent av invånarna i Stockholms län upp-

ger i SLs undersökningar att de någon gång under 

ett år nyttjar SLs tjänster, och över 80 procent 

åker med SL minst en gång i månaden. Ungdomar 

åker oftare med SL. Ungefär 80 procent av alla 

ungdomar mellan 18–25 år uppger att de reser 

med SL minst en gång per vecka. I åldrarna mellan 

25 och 65 år är det ungefär 60 procent. 

Av alla resor med SL görs ungefär hälften i inner-

staden och en tredjedel till/från innerstaden. Bo-

ende i innerstaden och närförort är de som gör 

flest antal resor med SL. Det är en något högre 

andel kvinnor än män som reser med SL. 

SL är viktigt för Stockholm

SLs verksamhet är en förutsättning för att Stock-

holm ska kunna fungera och fortsätta att utveck-

las. Kollektivtrafiken har en annan roll i Stockholm 

än i många andra städer i Sverige. I Stockholm är 

SL för många det enda möjliga sättet att resa. 

Landstingets övergripande mål för kollektivtrafiken 

är ett effektivt och hållbart transportsystem. 

Kollektivtrafiken ska vara trygg, pålitlig och lätt-

tillgänglig. Att öka kollektivtrafikens marknads-

andelar är också en viktig miljösatsning.

Under 2006 ökade antalet resenärer per dag med 

5 procent. Att antalet resande ökar respektive 

minskar beror enligt SLs bedömning till ungefär 

50 procent på att SLs trafiksystem fungerar, på 

priset och på aktiv marknadsföring. De resterande 

50 procenten beror på olika omvärldsfaktorer. Det 

allra viktigaste är konjunkturen och sysselsätt-

ningsgraden. Beslut som hade stor påverkan på 

antalet resande under 2006 var naturligtvis träng-

selskatteförsöket samt förmånsbeskattningen av 

tidigare fria arbetsparkeringsplatser. 

Stockholmsförsöket med trängselskatter 

ledde till fler resenärer

Under perioden med trängeselskatteförsöket, 

januari–juni 2006, ökade antalet resande med cirka 

6 procent. SLs bedömning är att drygt 2 procent 

av ökningen berodde på trängselskatteförsöket 

och det ökade utbudet av SL-trafik. 

SL utökade trafikutbudet redan från den 22 au-

gusti 2005 med totalt sju procent. Spårtrafiken ut-

ökades, rusningstiden i tunnelbanan förlängdes 

och det tillkom nya avgångar både för pendeltågs-

trafiken och för lokalbanorna. Dessutom tillkom 16 

helt nya busslinjer och fler avgångar för befintliga 

bussturer. 197 nya bussar köptes in, vilket ledde till 

ett behov av nya depåer och verkstäder. SL bygg-

de även ytterligare platser vid infartsparkeringar. 

De direktbusslinjer till och från innerstaden som till-

kom fick ett positivt bemötande. Hela 87 procent av 

resenärerna var nöjda, varför många resenärer fort-

satt att åka med direktbussarna även under hösten. 

Den utökade trafiken bekostades av staten till och 

med sista december 2006.

SLs marknad växer

Hur ofta reser man med SL

Dagligen 32%

Minst en gång i veckan 

31%

Minst en gång i 

månaden 19%

Mer sällan 13%

Aldrig 5%

Nytt resanderekord i

SL-trafiken under hösten, 

690 000
resenärer per vardag.
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Funktionshindrade

Det finns ungefär 200 000 invånare med funk-

tionshinder i Stockholms län. Ungefär hälften av 

dem har svårt att åka kollektivt om inte anpass-

ningar sker. SLs målsättning är att alla som själva 

eller med hjälp kan ta sig till en station eller håll-

plats ska kunna resa med SL.

Förbättringar av tillgängligheten till SL-trafiken ge-

nomförs kontinuerligt enligt ett beslutat handlings-

program för handikappfrågor. SL samarbetar med 

olika handikapporganisationer för att prioritera 

vilka förändringar som är mest akuta. Samarbetet 

med Färdtjänsten utvecklas och fördjupas. Det sys-

tem med skyltar och automatiska hållplatsutrop 

som införs både i spårtrafik och på bussarna syftar 

bland annat till att underlätta för hörsel- respektive 

synskadade resenärer. På större tunnelbanestatio-

ner kan synskadade även beställa ledsagare.

Under 2006 har ett antal förbättringar i tillgänglig-

heten gjorts. Till 2010 ska samtliga stationer ha 

hiss. Inköpen av låginstegsbussar fortsätter och vid 

årsskiftet hade 63 procent lågt insteg. Antalet håll-

platser och stationer med taktila plattor för syn-

skadade har ökat under året och test med förhöj-

da plattformar för tunnelbanestationer utomhus 

pågår. De nya pendeltågen innebär också en enk-

lare resa för många med funktionshinder, då de 

har insteg i plattformsnivå. Vid Liljeholmens buss-

terminal testas också möjligheten att via monitor 

få avgångarna upplästa samt taktila skyltar, på   

vilka synskadade kan känna vid vilken busshåll-

plats de befinner sig. Ett prioriterat område är att 

se över hur informationen för funktionshindrade 

kan förbättras på stationer/hållplatser och via 

www.sl.se. 

Barn och unga 

Ungefär en fjärdedel av länets invånare är under 

25 år. SL har fått i uppdrag från landstinget att an-

passa SL-trafiken utifrån barns perspektiv. Arbetet 

ska ta avstamp i FNs barnkonvention. Därför har 

bland annat barnkonventionen åberopats i SLs av-

tal med entreprenörerna under året.

Ungdomar har länge varit en av SLs prioriterade 

målgrupper. Unga reser ofta med SL och för att de 

ska fortsätta med det är det viktigt att skapa en 

långsiktig, positiv relation med denna målgrupp. SL 

har 33 skolinformatörer som besöker alla klasser i 

årskurs fem i länet. SL driver också klubben SL 

Kompis för barn upp till 13 år, som genomfört en 

mängd aktiviteter för sina medlemmar. Under 2007 

ska möjligheten att intensifiera dialogen med barn 

och ungdomar ses över.

Barns resvanor har kartlagts och barn ska ges 

möjlighet att påverka SL-trafiken. Kampanjen ”Dia-

log med unga” som genomfördes under året, bi-

drar till hur kommande trygghetssatsningar inom 

SL-trafiken ska utformas. Barn och unga har också 

getts möjlighet att lämna synpunkter på utseende 

och innehåll på informationstavlor och kartor.

SLs medarbetare har under hösten 2006 genom-

gått en utbildning i ämnet Barnkonventionen i sam-

arbete med Rädda Barnen. Utbildningen ska fram-

över spridas till övriga medarbetare i SL-trafiken.

Trender som har och 
kommer att få stor betydelse 
för kollektivtrafiken i 
Stockholms län

Region- och befolkningsutveckling

Befolkningen bedöms öka med sju procent till 2010 el-

ler med cirka 29 000 per år. Även Mälardalens betydel-

se ökar, vilket gör att människor reser mer och längre.

Begränsningar i privatbilismen

Förmånsbeskattning av fria parkeringsplatser och 

försöket med trängselskatter är två exempel på för-

sök att begränsa privatbilismen, vilka ställer nya och 

högre krav på SL.

Nya kundkrav på högre kvalitet och mer flexibilitet

Människor ställer allt större kvalitetskrav på sin resa. 

Värderingsstudier visar att svenskar är bland de mest 

individuellt inriktade folken i världen. Ett flexibelt och 

mer individuellt anpassat arbetsliv ställer andra krav 

på SLs utbud. 

Äldre befolkning 

Antalet pensionärer förväntas öka med 13 procent 

under den närmaste tioårsperioden, vilket ställer krav 

på kollektivtrafikens tillgänglighet för äldre och funk-

tionshindrade. 

Risk för brist på arbetskraft

Då 40-talistgenerationen drar sig tillbaka från arbets-

marknaden kan brist på arbetskraft uppstå.

Miljöanpassningar och alternativa drivmedel

Transportbehovet ökar och därmed miljöbelastning-

en, vilket leder till ökade krav på miljöanpassning. 

Dessutom förväntas oljan bli dyrare, varför det blir allt 

viktigare att säkra tillgången till alternativa drivmedel.
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Att lyssna på och fånga upp resenärernas 
idéer är ett viktigt inslag för att förbättra 
trafiken och kringtjänsterna samt styra bilden 
av hur medborgare och resenärer ser på SL.

SL gör två typer av reguljära resenärsundersöknin-

gar. Den ena mätningen, SLTFs kollektivtrafikbaro-

meter, görs tio gånger per år via telefon till cirka 

500 personer per gång. Avsikten med den under-

sökningen är att mäta trender och attityder i stort. 

Den andra undersökningen har till syfte att mäta 

resenärernas upplevelse av de olika trafikslagen 

och genomförs genom enkäter som delas ut till re-

senärerna ombord på fordonen. Fram till hösten 

2006 har två sådana undersökningar per år genom-

förts. Från november 2006 genomförs undersök-

ningen varje månad. Varje månad tillfrågas 5 000 

resenärer.

För att fånga upp resenärernas åsikter använder 

sig SL även av kundpaneler och fokusgrupper.

Punktlighet är det viktigaste

Hösten 2006 var 64 procent av resenärerna nöjda 

och 15 procent missnöjda med SL. Det är samma 

andel nöjda/missnöjda som vid föregående års 

mätning.

Punktlighet är det som har störst inverkan på om 

SLs resenärer är nöjda eller inte. Det gäller alla 

trafikslag.  

Trängsel

Många upplever också trängsel som störande. 

Trängseln beror på att resandet koncentreras 

mycket starkt till några få timmar på dygnet vilket 

leder till kapacitetsbrist. Även bristande tidhållning 

leder till trängsel. Rusningstrafiken är central för SL. 

Fler fordon tas löpande i drift där det är möjligt. 

En väsentlig framgångsfaktor är att SL-trafiken 

prioriteras, såväl spårtrafiken som busstrafiken. 

Information, bemötande och städning

Information om trafikavvikelser är viktig. Vid förse-

ningar ska resenärerna informeras så att de kan 

besluta om de ska vänta eller ta en annan resväg. 

De ska också informeras om orsaken till störning-

en. Ett antal projekt pågår för att förbättra möjlig-

heterna till realtidsinformation till berörd personal 

men även direkt till resenärernas egna mobiltelefo-

ner, internet, etc. Under 2007 kommer alla infor-

mationstavlor i buss- och spårtrafik att uppdateras 

med förbättrad information med bl a närområdes-

kartor. Det är viktigt att resenärerna även får be-

sked om anslutande trafik.

Personalens bemötande

SL har som mål att 80 procent av resenärerna ska 

vara nöjda med personalens bemötande. Idag är 

siffran 64 procent. Mest nöjd är man på lokalbana 

och på buss där resenärerna har direktkontakt med 

personalen. För att fler resenärer ska bli nöjda med 

bemötandet har SL utarbetat en strategi för kund-

service som bl a innehåller en utbildning av all 

kundnära personal i service och bemötande.

Resenären kommer till tals

Faktisk punktlighet i trafiken

2005 2006
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Tunnelbana

Upplevd kvalitet † 65% nöjda Mål 2010 † 75 % nöjda

Viktigast för resenären † Punktlighet Mest missnöje med † Trängsel

† Trängsel

† Information om trafikavvikelser

Mål och viktigaste åtgärder för fler nöjda resenärer

Viktigaste åtgärder under 2007

† Fler vagnar kommer i drift efter diverse tekniska korrige-

ringar för att öka säkerheten.

† Fortsatt upprustning av infrastrukturen, planering för att 

rusta Farstabanan under 2008.

† Fortsatta justeringar av tidtabeller för att hitta optimala 

lösningar. 

† Fortsatt vidareutbildning av personal för mjukare 

körning, vilket leder till mindre slitage (och färre vagnar 

på verkstad).

† Bättre utnyttjande av ATO (automatic train operations) 

för bättre regularitet.

† Prov med personal på stationens plattform för att hin-

dra resenärer att hålla upp dörrarna vid stationer som 

har en strid ström av resenärer.

† Översyn av plattformar för att sprida ut resenärerna 

bättre på tågen.

† Utbyte av dekaler på och i alla fordon så att det blir enkelt 

för resenären att se vad som gäller ombord på tågen.

† Uppdatering av innehållet på alla informationstavlor så 

att resenärerna möts av tydlig och enhetlig information.

Bussar

Upplevd kvalitet † 70% nöjda Mål 2010 † 75 % nöjda

Viktigast för resenären † Punktlighet Mest missnöje med † Information om trafikavvikelser

† Trängsel

† Bussföraren kör säkert

Viktigaste åtgärder under 2007

† Inom projektet Just Nu, se sidan 24, har tekniska möj-

ligheter skapats att ge realtidsinformation via SMS om 

när nästa buss kommer till respektive busshållplats. 

Projektet kommer att fortgå under 2007.

† Diskussioner med kommunerna i länet om att, där det 

är möjligt, förbättra bussarnas framkomlighet genom 

fler bussfiler.

† Fortsatt certifiering av busschaufförer

† Utbyte av dekaler på och i alla bussar så att det blir enkelt 

för resenären att se vad som gäller ombord på bussen.

† Uppdatering av innehållet på alla informationstavlor så 

att resenärerna möts av tydlig och enhetlig information.

Pendeltåg

Upplevd kvalitet † 36% nöjda Mål 2010 † 70 % nöjda

Viktigast för resenären † Punktlighet Mest missnöje med † Punktlighet, information om

† Information om trafikavvikelser     trafikavvikelser och trängseln

† Trängsel

Viktigaste åtgärder under 2007

† De äldsta pendeltågsvagnarna kommer att fasas ut och i 

slutet av året kommer 90% av avgångarna att trafikeras 

av nya X60-tåg.

† Under 2006 slöts ett nytt entreprenadavtal med Stock-

holmståg som innehåller ett antal kvalitetsförbättringar, 

vilka ska märkas under 2007.

† Samarbetet med Banverket har förbättrats under 2006 

och stockholmstrafiken har fått en högre dignitet.

† Banverkets ombyggnad av Tegelbacken slutförs, vilket 

leder till högre kapacitet som ska användas för bättre 

regularitet.

† Arbetet startar med utökning av enkelspår till dubbel-

spår på vissa sträckor till Nynäshamn.

† Direktbussar till innerstaden från vissa orter som ett 

alternativ till pendeltåget för att minska trängsel.

† SMS-tjänst för information om trafikavvikelser fortsätter 

för Nynäshamn- och Gnestapendlare.

† Samlokalisering av Banverkets och Stockholmstågs 

informatörer.

† Utbyte av dekaler på och i alla fordon så att det blir en-

kelt för resenären att se vad som gäller ombord på pen-

deltåget.

† Uppdatering av innehållet på alla informationstavlor så 

att resenärerna möts av tydlig och enhetlig information.

Lokalbanor

Upplevd kvalitet   † 77% nöjda Mål 2010 † 90 % nöjda

Viktigast för resenären † Punktlighet Mest missnöje med † Information om trafikavvikelser och trängsel

Viktigaste åtgärder under 2007

†  Beslut har fattats om en forcerad upprustning av Roslags-

banan. Roslagsbanan är den lokalbana som har minst 

nöjda resenärer.

† Beslut om Saltsjöbanans framtid, då anläggningen är 

gammal och sliten.

† Nya vagnar är inköpta till Tvärbanan och Nockebybanan 

och kommer att levereras under 2007/08.

† Utbyte av dekaler på och i alla fordon så att det blir enkelt 

för resenären att se vad som gäller ombord på tågen.

† Utökning av antalet informationstavlor på alla stationer 

samt upprustning av befintliga. Alla informationstavlor 

uppdateras med tydlig och enhetlig information.
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Rätt budskap i rätt kanaler

SL utvecklar och förfinar sin marknadssegmentering för att säkerställa att tjänsteutbudet utvecklas och att marknadsföringen till respektive 
resenärsgrupp blir mer träffsäker. Rätt budskap i rätt kanaler är nödvändigt för att nå ut med SLs tjänster och budskap i linje med kundens 
behov och förväntningar. Marknadsföringen ska vara kärnfull, lätt att ta till sig och fokusera på resenärernas nytta. Under 2006 har stora 
informationsinsatser lagts bl a på införandet av enhetstaxan samt den utökade trafiken i samband med Stockholmsförsöket.

Dialog med unga

Kampanj om ungas upplevelse av trygghet och 

säkerhet i SL-trafiken.

Stockholmsförsöket slut

SL genomför kampanj om att den utökade trafiken 

fortsätter.

Företagskortet

Företagskortet lanseras gentemot företag genom 

direktreklam.

Biogasbussar

Kampanj om biogasbussar i samarbete med 

Stockholm Vatten.

Avstängning av Fruängsgrenen

Information i samband med att Fruängsgrenen på 

Röd linje stängs för renovering.

Enhetstaxan

En omfattande informationskampanj genomfördes 

vid bytet till enhetstaxa.

Vi vill hjälpa dig att sänka företagets resekostnader

De senaste 30 åren har befolkningen i Stockholm ökat med 23 %. Antalet bilar har ökat med 65 %
och vägtrafi ken med 80 %. Så mycket folk och trafi k kostar både tid och pengar. Det är en fara för
miljön och det påverkar företagets lönsamhet. 
Du kan enkelt ändra på detta!

Vi har en lösning 

som minskar antalet tidskrävande resor, skapar billigare tjänsteresor, bygger förutsättningar för
bättre hälsa hos företagets anställda och skapar positiv image för er. Den heter Företagskort.

Låt oss tillsammans titta närmare på hur just ditt företag kan spara pengar.

Så här lätt går det till: alla anställda fyller i en webbenkät om sina resvanor. Utifrån det gör vi en
analys och kommer med konkreta idéer, råd och åtgärdsförslag. 
Det kostar ingenting – men ger resultat! Är du intresserad? Kontakta oss på foretag@sl.se.

Med vänliga hälsningar

Maria Tuvesson  Mats Nyström  
Affärsansvarig, SL Projektledare, Hållbart Resande

PS. Redan nu kan du sänka resekostnaderna! Gå in på sl.se/foretag och beställ SLs Företagskort. Här
kan du också se hur ett förändrat resesätt direkt påverkar ditt företags ekonomi.

Oktober 2006

Våra biogasbussar 
går på gazpacho,
ugnsstekt korv och 
lammfiol.

Läs mer om biogasbussar på sl.se och www.stockholmvatten.se

Själva gasen framställs nämligen på Henriksdals avloppsreningsverk, 
och råvaran är sådant som du och alla andra stockholmare spolat 
ner i toaletten.

SL och Stockholm Vatten fortsätter sin gemensamma miljösatsning 
genom att i dagarna låta ytterligare 20 biogasbussar rulla ut på 
Stockholms gator. 

Biogastekniken omvandlar avfall till resurs och låter oss köra dig till 
jobbet, bion eller innebandyträningen utan att bidra till växthuseffekten.
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Säkerhet är en grundförutsättning för SL-
trafiken som aldrig får äventyras. Upplevd 
trygghet är en kombination av frihet från 
olyckor, hot, våld och effekter av exempelvis 
klotter och skadegörelse.

Många resenärer upplever otrygghet i kollektivtra-

fiken, särskilt under kvällar och helgnätter. SLs 

målsättning är att resenärerna ska känna sig trygga 

och uppleva SL som ett säkert alternativ. Otrygga 

miljöer ska i största möjliga mån byggas bort och 

personalen ska bli mer synlig för resenärerna efter-

som personalens närvaro inger trygghet. 

Resenärsundersökning

I SLs regelbundna resenärsundersökning ingår frå-

gor om upplevd trygghet. I höstens mätning svara-

de 60 procent att de känner sig trygga när de reser 

ensamma på helger och kvällar. Lägst upplevs 

tryggheten på tunnelbana och pendeltåg medan 

den upplevs som högre på de trafikslag som har 

personal ute bland resenärerna. Det är framför allt 

SLs kvinnliga resenärer som känner sig otrygga när 

de reser ensamma på kvällar och helger. 

Otryggheten är störst på vägen till och från statio-

nerna. Endast 29 procent av kvinnorna känner sig 

trygga till och från sin pendeltågsstation på kvällar 

och nätter. Ett viktigt arbete för ökad trygghet är 

därför att i samarbete med kommunerna skapa 

gångvägar som känns tryggare, med exempelvis 

belysning och fri sikt.

Trygghetscentralen och ordningsvakter

Under 2005 omorganiserade SL de väktare som 

finns i trafiken till en gemensam resurs istället för att 

varje entreprenör har egna väktare. Väktarna kan på 

så sätt utnyttjas mer optimalt då det ofta finns flera 

entreprenörer vid större bytespunkter och stationer.

Samtidigt inrättades en gemensam Trygghetscen-

tral som samordnar trafikpersonalens kontakter 

med väktare, polis, nattvandrare, Lugna Gatan, 

Non-fighting Generation med flera. På Trygghets-

centralen finns också utryckningspersonal. Rese-

närerna når Trygghetstjänsten via 600 10 00. Det 

kommer cirka 2 000 ärenden per månad till 

Trygghetscentralen. 

Förbättra resenärsmiljöer

Städning, design, ljus, färgsättning och konstnärlig 

utsmyckning är viktiga faktorer för en positiv och 

trygg reseupplevelse. SL deltar i ett internationellt 

forskningsprojekt som studerar upplevd trygghet 

och utformning av stationer runt om i Europa. 

Syftet är att lära sig mer om hur resenärerna upp-

lever trygghet och att hitta bra idéer.  

Den särskilda väktargrupp för egendomsskydd 

som skapades för att minska klotter på och skade-

görelse av pendeltågsvagnar och -stationer har nu 

införts även inom tunnelbanan. Gruppen samarbe-

tar med polisen och arbetar okonventionellt och 

förutsättningslöst, vilket har lett till mycket goda 

resultat. Kostnaden för klottersanering av pendel-

tågen har minskat med över 50 procent. Den data-

bas mot skadegörelse där SL samlar information 

och bilder är ett bra hjälpmedel.

Tunnelbanepolisen har fått utökade resurser under 

året och SL har genom bra samarbete med lokal-

polis och stadsdelsnämnderna delvis kunnat lösa 

problem med ordningsstörning vid stationer och 

på fordonen. 

Kameraövervakning

Under året har beslut fattats om att samtliga tunnel-

banestationer och större pendeltågsstationer kom-

mer att kameraövervakas och installationer pågår. 

Kameraövervakning uppfattas positivt av de allra 

flesta resenärerna. Den bidrar till ökad trygghets-

känsla, men har också en brottsförebyggande effekt 

och kan användas vid brottsutredningar. Dessutom 

kan de användas som hjälpmedel och dokumen-

tation om en station behöver utrymmas, för att ge 

rätt råd till resenärer och räddningstjänst. Alla nya 

tåg, såväl pendeltåg som tunnelbanevagnar, utrus-

tas med kamera. Beslut har även fattats under året 

om att utrusta samtliga bussar med kameror.

I tunnelbanan kommer kamerorna att utrustas med 

spårbeträdandelarm. Om spåret beträds av någon 

obehörig går information direkt till Trygghetscen-

tralen och respektive trafikledning. På natten kom-

mer samma ”intelligenta” videoteknik att användas 

som skydd av anläggningarna. I samband med att 

kameraövervakningen installeras kommer även 

hjälptelefoner att installeras på stationerna.

Brandskyddsarbete

Beslut har fattats om ett nytt brandlarmsystem med 

lagom känsliga elektroniska/kemiska ”näsor” för 

tunnelbanestationerna. Det kommer att installeras 

under 2007/08. SLs systematiska brandskyddsar-

bete har intensifierats och utrymningsinformatio-

nen till resenärerna har setts över. Projektet med 

rökavskiljare mellan plattform och rulltrappa för 

stationer med enbart en uppgång har fortsatt.

Kopparstölder

Framförallt i samband med de ombyggnader som 

skedde på Röda linjen samt på Roslagsbanan un-

der sommaren var kopparstölder ett stort problem. 

Genom goda insatser från polisen mot hälarna/

uppköparna minskade stölderna under andra halv-

året.

Städning, design, ljus, 

färgsättning och konst-

närlig utsmyckning är 

viktiga faktorer för en 

positiv och trygg 

reseupplevelse.

Fokus på säkerhet och trygghet
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Transporterna ökar i samhället och utgör 
ett växande miljöproblem, såväl globalt som 
lokalt. Omvärlden kräver och förväntar sig 
att aktörerna inom transportbranschen ska 
miljöanpassa sin verksamhet. 

För SL är det viktigt att hålla en fortsatt hög profil 

i miljöfrågan, framför allt i omställningen till en 

mer miljöanpassad trafik. Ett av kollektivtrafikens 

starkaste argument är att den är det mest miljö-

effektiva sättet att resa.

Miljöpolicy

SL ska fortsatt vara det mest miljövänliga resealter-

nativet och en föregångare på miljöområdet inom 

transportbranschen.

SL-trafikens miljöeffektivitet ska ständigt förbättras.

SL ska förutom att följa aktuell lagstiftning, ställa 

krav på trafik och infrastruktur, vilket leder till:

† Minskat utnyttjande av fossil energi.

† Minskade utsläpp av föroreningar till luft.

† Att ökade andelar av använda resurser ingår i 

kretsloppet.

† Bästa möjliga produktval ur miljösynpunkt.

† Tystare SL-trafik.

Principer

† SL ska aktivt deltaga i, initiera och pådriva utveck-

lingen av ett miljöanpassat transportsystem.

† 100 procent av SLs spårtrafik ska fortsatt drivas 

med el från förnybar källa.

† SL ska ha hög kompetens i miljöfrågor.

† Vid inköp av nya spårfordon ska minst 95 pro-

cent av materialet i fordonen vara möjlig att åter-

vinna vid demontering.

† SL ska fortsatt aktivt arbeta med att öka antalet 

kollektivresenärer och få färre att välja bilen, vil-

ket innebär en minskad miljöbelastning för trans-

portsektorn.

Arbetssätt

För att underlätta ett systematiskt och strukturerat 

arbete med miljöfrågor arbetar SL efter ett miljö-

ledningssystem, certifierat 2006 enligt den inter-

nationella miljöstandarden ISO 14001. Detta inne-

bär att SL har krav på sig att miljöarbetet hela 

tiden leder till förbättringar och att miljöpåverkan 

minskar.

I och med att SL är en beställarorganisation består 

miljöarbetet i huvudsak av att ställa avtalskrav, 

samt att följa upp dessa avtal med trafikentrepre-

nörer och andra entreprenörer. SL har därför en 

omfattande internrevision, både av egen och av 

entreprenörernas verksamhet. Till exempel ska 

hälften av SLs större entreprenörer miljörevideras 

varje år.

Miljömål

Ett av SLs miljömål är att minska utsläppen från 

busstrafiken. 2006 uppnåddes målet att minst 25 

procent av bussarna i SL-trafiken skulle drivas 

med förnybara drivmedel. För 2011 är målet 50 

procent och senast år 2025 ska hela SLs busstra-

fik utföras med förnybara drivmedel. Läs mer om 

miljöprojekt inom busstrafiken på sidan 19.

Dessutom har SL miljömål inom områdena kemi-

kalieanvändning, avfall, buller, förorenade massor, 

material i fastigheter och energianvändning.

Aktiviteter och resultat

Viktiga miljöhändelser under 2006:

† Ytterligare drygt 123 etanolbussar och 21 bio-

gasbussar har beställts.

† På SLs initiativ har ett internationellt samarbetspro-

jekt startat för att skapa en fungerande internatio-

nell marknad för etanolbussar. Deltagande städer 

är bland andra Madrid, Rotterdam, Nanyang och 

La Spezia. Projektet kallas BEST (BioEthanol for 

Sustainable Transport) och får stöd från EU.

† Tester av luftrenare har utförts och en förstudie 

genomförts avseende inglasning av befintliga 

tunnelbaneperronger under jord i syfte att utreda 

möjligheterna att minska partikelhalten i tunnel-

banans stationer under jord.

† Bussar vid samtliga bussdepåer har inventerats 

med avseende på buller och olika metoder för att 

minska högfrekvent ljud från tågtrafiken (fokus 

kurvskrik) har testats, bland annat har åtgärder 

vidtagits på Roslagsbanan och ”gnisslet” mellan 

Östermalmstorg och T-Centralen har åtgärdats.

† Inventeringar av föroreningar är genomförda på 

markområden där SL inte längre bedriver verk-

samhet. Två förorenade områden har identifie-

rats där ytterligare provtagning pågår. 

† En inventering pågår av miljöstörande material i 50 

typfastigheter. Denna kommer att vara klar i mars 

2007.

Innovativt miljöarbete
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Genomsnittligt kg utsläpp av fossil koldioxid
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Motsvarande värde för en genomsnittlig personbil i Stockholm

är 0,173 kg per personkilometer. (Källa SJs Miljökalkyl 2005)
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Biljettintäkterna under 2006 uppgick till 
4 049 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner 
kronor lägre än föregående år. Resandet 
ökade men samtidigt innebar enhetstaxan 
lägre intäkter.

Biljettintäkter, förändring mellan åren, 

miljoner kronor

Biljettintäkter 2005 4 084

Ökat resande +125

Enhetstaxa från 1 maj –105

Höjd åldergräns för reducerat pris 

   från 18 år till 20 år –10

Ökat svinn –40

Återlösen av gamla rabattkuponger –9

Införande av 7-dagarskort  fr om 1 juni, netto +3

Övrigt +1

Biljettintäkter 2006 4 049

Fler resenärer men lägre intäkter under 2006

Antalet resenärer ökade med knappt 6 procent 

eller 23 miljoner under 2006, vilket ledde till 125 

miljoner kronor i ökade intäkter under året. Från 

den 1 maj togs zongränserna i SL-trafiken bort 

och priset för en enkel resa sänktes till 20 kronor 

för fullbetalande och 10 kronor för reducerat pris, 

oavsett resans längd, med en omstigningsrätt på 

en timme. Åldersgränsen för ungdomsrabatten 

höjdes från 18 till 20 år. Priset för förköpta ku-

ponger sänktes till 18 respektive 9 kronor. Enhets-

taxan och den höjda åldersgränsen minskade SLs 

intäkter med 115 miljoner kronor. 

Fuskåkning och svinn

Under 2005 införde SL spärrvärdar som hjälper re-

senärerna till rätta vid ingångsspärrarna men också 

kontrollerar att resenärerna passerar spärrarna på 

rätt sätt. Mätningar visar att åtgärderna mot fuskåk-

ning har mottagits positivt av resenärerna och fusk-

åkningen har minskat sedan några år. Under 2006 

ökade dock andelen resenärer utan giltiga biljetter 

främst på grund av ökad arbetsbelastning vid spär-

rar och på bussarna med anledning av den ökade 

kontanthanteringen. Spärrarna har till exempel stått 

obemannade under kassabyten. 

Kontantförsäljning på buss 

och lokalbanor försvinner

Då enhetstaxan infördes för enkelbiljetter ökade 

kontanthanteringen. Efter en serie rån mot bussfö-

rare under hösten stoppade skyddsombuden från 

fackförbundet Kommunal kontanthanteringen på 

bussarna och i slutet av året införde Arbetsmiljö-

verket ett förbud mot att låta bussförarna hantera 

kontanter från den 1 januari. Beslutet överklagades 

av Busslink, Veolia och Swebus till regeringen som 

beslöt att flytta förbudet till den 1 april 2007.

För att förenkla för resenärerna kommer antalet 

försäljningsställen att utökas från cirka 400 till 

700 stycken och cirka 400 biljettautomater att in-

stalleras på busshållplatser och lokalbanestationer. 

Från januari 2007 infördes även möjligheten att 

köpa sms-biljett i SL-trafiken. Samma dag för-

dubblades priset för enkelbiljetter köpta i spärren 

eller ombord på bussen och tåget.

SLs nya styrelse har i januari 2007 beslutat att 

återinföra zonsystemet för enkelbiljetter från den 

1 april 2007. Liksom tidigare zonsystem blir minsta 

avgiften för att resa i en zon två kuponger. Sam-

tidigt höjs priset på 30-dagarskort, helt pris, med 

20 kronor till 620 kronor. För övriga periodkort 

sker en motsvarande procentuell justering.

Nytt betalsystem med smarta kort – SL Access

Vid årsskiftet 2007/2008 kommer SL att lansera 

ett nytt betalsystem, SL Access, som är ett system 

baserat på smarta kort. Kortet kommer att ersätta 

såväl dagens magnetkort som pappersbiljetten. 

Kortet har ett programmerbart chip som kan lad-

das med olika typer av biljetter och/eller värden. 

Resenärerna kommer att kunna ladda sitt SL 

Accesskort i trafiken, hos försäljningsombud, i au-

tomater, på SL Center men också hemifrån via 

e-handel. Det kommer också att bli möjligt att pre-

numerera på biljetter. 

Under augusti 2006 installerades de första blå 

kortläsarna vid ett antal stationer. Det kommer 

också att installeras kortläsare för biljettkontroll på 

bussarna. På vissa lokalbanor kommer konduktö-

rerna att ha mobil utrustning. 

Reklamintäkter

Genomförda fokusgrupper bekräftar bilden att re-

senärerna är positiva till reklam i tunnelbanor och 

på bussar och SL kommer därför att söka fler re-

klamytor för att öka intäkterna. Under året har SL 

på försök hyrt ut utrymme på stationer till företag 

för olika typer av evenemang. Exempelvis har 

Tele2 erbjudit resenärer att teckna mobilabonne-

mang på ett par tunnelbanestationer. Hittills har 

åtta platser testats. Försöket har fallit väl ut och SL 

utreder för närvarande fler platser.

Plasmaskärmar med reklam blandat med informa-

tion av olika slag kommer att prövas vid ett par 

stationer under 2007. Den 2 januari övergick rätt-

ten att sälja reklam på SLs väderskydd till JC De-

caux. De kommer även att ansvara för skötsel och 

underhåll av väderskydden. Reklamintäkterna öka-

de under året till 108 miljoner kronor jämfört med 

97 miljoner kronor under 2005.

Hyresintäkter

SLs hyresintäkter minskade under året från 324 till 

319 miljoner kronor jämfört med 2005. I SLs tra-

fiknät finns drygt 20 av de mest trafikerade statio-

nerna i Sverige. Stationerna är väntplatser i cen-

trala lägen runt om i Stockholm och skulle lätt 

kunna förvandlas till attraktiva mötesplatser med 

vardagsnära servicefunktioner. Genom att skapa 

utrymmen för till exempel kaféer, frisörer, vård-

centraler, hotell och så vidare kan SL underlätta 

resenärernas vardag med trivsammare och trygga-

re miljöer. SL genomför för närvarande en förstu-

die avseende ”Mötesplats SL” vid ett antal tunnel-

banestationer. 

Biljetter och andra intäkter

Vid årsskiftet 

2007/2008 kommer 

SL att lansera ett nytt 

betalsystem,

SL Access.

Biljettintäkter

30-dagarskort 

50 %

Säsongskort 9 %

* Varav förköpta enkelbiljetter var 10 %

Skolkort 6 %

Rabattkupong

t o m 30 april 10 %

Enkelbiljetter 

från 1 maj 23 %*

Övrigt 2 %
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Tunnelbanan är navet

Varje vardag gör i genomsnitt en halv miljon 
resenärer 1,1 miljoner resor med tunnelba-
nan från någon av de 100 stationerna. 

Tunnelbanan går ofta; under dagtid är det aldrig 

mer än 10 minuter mellan tågen längst ut på varje 

linje. I innerstan går det tåg mellan varannan och 

var femte minut på vardagar. Totalt under hela 

dygnet används i genomsnitt 40 procent av plat-

serna i tunnelbanan.

Gröna linjen

Åtta av de tio mest trafikerade stationerna finns 

längs Gröna linjen, som sträcker sig från Hässelby 

strand i väster till Hagsätra, Farsta strand och 

Skarpnäck i söder.

Röda linjen

Röda linjen sträcker sig från Mörby centrum och 

Ropsten i norr till Fruängen och Norsborg i sydväst. 

Blå linjen

Blå linjen är den kortaste linjen med betydligt färre 

resenärer än Gröna och Röda linjen och sträcker 

sig från Hjulsta och Akalla i Stockholms nordvästra 

förorter till Kungsträdgården mitt inne i stan.

Kvalitet

Punktligheten i trafiken försämrades till 91,0 pro-

cent (93,1 under 2005) under året, främst på grund 

av vagnbrist, se nedan. Den upplevda kvaliteten i 

tunnelbanan är 65 procent, vilket är högre än vid 

samma tid förra året, då 62 procent var nöjda. För-

bättringen beror sannolikt på att situationen med 

vagnbrist successivt har förbättrats under året. 

Eftersom Röda och Gröna linjen har dubbelt så 

många resenärer som Blå linjen har SL valt att pri-

oritera dessa. Det syns även i resenärsundersök-

ningarna, där Blå linjen har fått försämrat betyg 

jämfört med för ett år sedan (–4 procentenheter), 

medan såväl Gröna (+5 procentenheter) som Röda 

linjen (+2 procentenheter) har fått bättre betyg. 

Punktligheten är dock fortfarande bäst på Blå linjen, 

där 96 procent av tågen avgår i rätt tid. Andelen 

inställda avgångar minskade från 2,2 procent under 

2005 till 2,0 procent.

Vagnbrist

Många av de 140 vagnar, motsvarande 17 hela tåg 

av den typ som drabbades av en brand under 

2005, har under en stor del av 2006 inte kunnat 

tas i drift och olika tekniska förändringar har 

gjorts. Detta har lett till inställda avgångar, kortare 

tåg och därmed ökad trängsel. Slutlig ombyggnad 

av vagnarna för att öka driftsäkerheten återstår att 

göra under 2007.

Efter halkan i månadsslutet oktober–november 

drabbades SL åter av vagnbrist. Då det är halt 

finns risk att hjulen låser sig vid inbromsning vilket 

medför att det blir kraftigt slitage på en punkt på 

hjulen. När det händer måste hjulen svarvas runda 

igen. Hela 10 procent av vagnarna drabbades. Det-

ta fick konsekvens på regulariteten under hela no-

vember och en bit in i december. SL har startat ett 

projekt för att identifiera de största problemen 

samt söka tekniska lösningar både på banan och 

på vagnarna samt att utöka utbildningen av förare, 

med målet att kraftigt reducera antalet skadade 

hjul.

Tidtabeller

Ett utvecklingsarbete pågår med översyn av tidta-

bellerna. Projektet ska studera hur trafiken funge-

rar, hur långt uppehåll som krävs vid olika statio-

ner och så vidare. På prov finns fyra plattformsvär-

dar på T-Centralen för att underlätta vid av- och 

påstigning och därmed bidra till att tågen kan 

komma iväg enligt tidtabell. Detta kommer även 

att prövas vid andra stationer. 

En annan åtgärd som ska stödja regulariteten på 

Gröna linjen är ett nytt signalsystem samt att ATO 

(automatic train operation) nu finns installerat på 

alla tunnelbanetåg. 

Trängselskatteförsöket 

Producerade sittplatskilometer ökade med 5,7 

procent jämfört med 2005. Under trängselskatte-

Påstigande

Personkilometer

Kostnad

Tunnelbanan

45%

Övriga SL

55%

Tunnelbanan

35%

Övriga SL

65%

Tunnelbanan

34%

Övriga SL

66%

Den upplevda kvaliteten 

i tunnelbanan är 

65 %, vilket är högre

än vid samma tid förra 

året då 62 % var nöjda.
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försöket ökade antalet passagerare med 13 pro-

cent. Viss ökning av upplevd trängsel uppstod på 

Röda och Gröna linjen i morgonrusningen.

Totalrenovering 

Under 15 veckor från maj till augusti pågick en 

totalrenovering av sträckan Liljeholmen–Fruängen 

på Röda linjen. Sträckan löper över nio broar, vars 

tätskikt inte bytts sedan linjen byggdes för 40 år 

sedan. Det är första gången SL väljer att helt 

stänga av en tunnelbanesträcka under en längre 

period. Samtliga fem stationer och alla plattformar 

renoverades samt räls och växlar ersattes utmed 

hela sträckans 4,7 km. Fyra nya reservkraftverk 

byggdes och hela elanläggningarna byttes ut. 

Att renovera sträckan på traditionellt sätt under 

trafikfri tid på natten ger ungefär tre timmars effek-

tiv tid per natt, vilket innebär att projektet skulle ha 

pågått under flera år. Genom att stänga av linjen 

helt kunde man istället arbeta i tvåskift kl 6–22. 

Sträckan trafikerades med ersättningsbussar under 

ombyggnadsperioden. Resultatet av projektet är en 

helt renoverad tunnelbanesträcka till betydligt läg-

re kostnad än med traditionell renovering. Dess-

utom är resenärerna på sträckan nöjda både med 

ersättningstrafiken och slutresultatet. SL planerar 

att göra en motsvarande totalrenovering på Gröna 

linjen mot Farsta under 2008.

Under året har också ett nytt vattenbegjutnings-

system installerats vid den tvära kurvan mellan 

Östermalmstorg och T-Centralen för att dämpa 

ljudnivån.

Trygghet

Antalet trafikvärdar och väktare i tunnelbanesyste-

met uppgår till cirka 60 en vanlig vardagskväll. På 

helgkvällar utökas de till cirka 120 och finns fram-

för allt vid ändstationer och bytespunkter. Under 

året har beslut fattats om att förse samtliga tunnel-

banestationer med kameraövervakning, läs mer på 

sidan 13. De ordningsproblem som tidigare fanns 

på den Röda linjen har minskat markant genom 

ett gott samarbete med polisen och berörda stads-

delsnämnder.

Stations- och depåunderhåll

Tunnelbanestationerna rustas upp kontinuerligt 

efter årliga prioriteringar. Huvudsyftet är att moder-

nisera, öka tillgänglighet och att förbättra informa-

tion och intäktssäkring. Under året har till exempel 

renoveringen av T-Centralens norra uppgång slut-

förts och Kista station fått en uppfräschning. Även 

tunnelbanans samtliga depåer upprustas, ett pro-

jekt som kommer att slutföras under 2008.

Gröna linjen       Röda linjen      Blå linjen
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Antal stationer 100

Antal nya fordon 271

Antal äldre fordon 277 

Total längd 105,7 km 

Antal underhållsdepåer 4

Mest trafikerade stationer, påstigande per vardag

  T-Centralen 153 000

  Slussen 73 000 

  Fridhemsplan 50 000 

  Gullmarsplan 32 000 

  Östermalmstorg 31 000

  Hötorget 29 000 

2006 2005

Påstigande per vardag i genomsnitt 1 071 000 1 016 000

Resande vardag, förändring mot föregående år +5,4 % +/–0

Resande, förändring mot föregående år +7,6 % +1%

Kostnader 2 584 Mkr 2 408 Mkr

Trafikproduktion, förändring mot föregående år +5,7 % –1 %

Investeringar 684 Mkr 390 Mkr

Gröna linjen Röda linjen Blå linjen

Invigningsår 1950 1964 1975

Längd 41,5 39,7 24,5

Antal stationer 49 36 20

Antal resor per vardag under 2006 500 000 400 000 200 000

Medelreslängd 4,6 km 5,5 km 6,0 km

Fakta om tunnelbanan

†  Entreprenör för den dagliga driften av tunnelbana och 

stationer är Veolia Transport.
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Bussarna – för flexibilitet

Busstrafiken är det mest flexibla av SLs 
trafikslag. Det går snabbt att lägga om färd-
vägar och hållplatser för att anpassa trafiken 
till nya bostadsområden eller arbetsplatser. 
Varje vardag görs i genomsnitt 968 000 
resor med buss.

Stomlinjerna med de blå bussarna utgör tillsam-

mans med spårtrafiken basen för SLs linjenät. De 

trafikeras alla dagar i veckan, hela dagen och är 

snabbare tack vare att de har längre avstånd mel-

lan hållplatserna än de övriga busslinjerna. Stom-

linjernas sträckning ändras sällan medan den lokala 

trafiken löpande anpassas efter aktuellt resbehov. 

Busstrafiken är uppbyggd kring stomnätet, de blå 

bussarna och spårtrafiken, vilka kompletteras av 

röda bussar för lokala busslinjer och landsbygds-

trafik samt av nattbussar. Där många reser för-

stärks stomlinjerna med direktlinjer som stannar på 

ett fåtal hållplatser för att korta restiderna. 

Resenärer

Det är nästan lika många som åker buss som 

tunnelbana i Stockholm. Av antalet bussresor görs 

knappt en tredjedel eller 266 000 per vardag i 

innerstaden. Under 2006 ökade antalet resande 

med buss med drygt fem procent och utbudet 

med två procent. 

Kvalitet

Punktligheten i trafiken var 91,5 procent (91,9 

under 2005). Sämst är punktligheten i Stockholms 

innerstad där framkomligheten ofta är dålig. Under 

trängselskatteförsöket förbättrades punktligheten 

för direktbussarna då framkomligheten vid stadens 

infarter förbättrades. Den ökade försäljningen av 

kontantbiljetter på bussarna försämrade punktlig-

heten.

Den upplevda kvaliteten har minskat något från 72 

procent hösten 2005 till 70 procent 2006. Den höga 

andelen under hösten 2005 beror sannolikt på de 

nya direktbussarna som introducerades då i sam-

band med trafikökningen inför Trängselskatteför-

söket. Minst nöjda är resenärerna med informatio-

nen om trafikavvikelser och mest nöjda är de med 

personalens bemötande och städningen. 

För att förenkla för resenärerna och bidra till en 

snabbare på- och avstigning finns bussvärdar vid 

större hållplatser i innerstaden som t ex Slussen, 

Hornstull och Odenplan, främst i rusningstrafik.

Trängelseskatteförsöket

Inför Stockholmsförsöket med trängselskatt inves-

terade SL i totalt 197 nya bussar som under året 

trafikerade 18 nya busslinjer i länet samt utökade 

avgångar på 20 befintliga busslinjer. De flesta bus-

sarna sattes in redan i augusti 2005, då SL startade 

sin utökade trafik. De nya direktbussarna fick ett 

mycket positivt bemötande. 87 procent av resenä-

rerna var nöjda och endast fyra procent var miss-

nöjda. Under trängselskatteförsöket ökade antalet 

resenärer i busstrafiken med 6 procent eller 70 000 

per dag. Busslinjerna i innerstaden stod för den 

största ökningen. 

Säkerhet och trygghet

Bussarna i Stockholm får inte vara äldre än 16 år 

och den genomsnittliga åldern på bussarna i varje 

trafikområde får inte överstiga åtta år. I slutet av 

2005 utrustades cirka 100 av SLs bussar med bälte. 

Sedan tidigare finns bälte på en del av bussarna 

till/från Norrtälje.

Under året har SL beslutat att installera video-

kameror på samtliga bussar. Något som på sikt 

berör busstrafiken är landstingets beslut om att 

alkolås successivt ska införas på samtliga bussar.

I och med det nya taxesystemet som infördes från 

maj 2006 ökade kontanthanteringen. Många förare 

upplevde att det bidrog till otrygghet. SL beslöt där-

för att utöka väktarstyrkan för att snabbt kunna 

vara på plats vid behov. Arbetsmiljöverket beslutade 

i slutet av året att helt förbjuda kontanthanteringen 

inom busstrafiken från och med den 31 mars 2007. 

Läs mer om det nya taxesystemet på sidan 15.

Nya kommunikationssystem

Förbättrad kommunikation och information till 

bussresenärerna är fortsatt prioriterat. Radiosyste-

met BussKom samt BussPC finns installerat på 

bussarna som ett stöd för chaufförerna. BussKom 

är ett gemensamt kommunikationssystem för alla 

bussar. Genom systemet kan förarna hålla radio-

Påstigande
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kontakt med trafikledningscentralerna. BussPC är 

en dator som innehåller all information om bussen, 

bussturen och bussens position inklusive en GPS. 

BussPC har bland annat möjliggjort automatiska 

skyltar och utrop om nästa hållplats. Nästa fas är 

att få ut realtidsinformation till resenärerna, läs 

mer på sidan 24.

Förnybara bränslen

Busstrafiken är grundläggande för SLs verksamhet, 

men har nackdelar ur miljösynpunkt jämfört med 

spårburen trafik. Det är därför viktigt att göra bus-

sarna så energieffektiva och miljöanpassade som 

möjligt. SLs mål är att hälften av bussarna ska 

köras med förnybara bränslen 2011 och samtliga 

bussar 2025. SL har sedan länge arbetat med alter-

nativa drivmedel och har en av världens största 

etanolbussflottor. 

Flera etanoltankningsstationer har under året eta-

blerats på bussdepåerna, vilket gjort det möjligt 

med etanolbussar även i närförorterna. För biogas 

slöt SL i slutet av 2003 ett avtal med Stockholm 

Vatten om leveranser från Henriksdals reningsverk 

och stombuss nr 2 körs nu helt på biogas. Diskus-

sioner förs även med andra leverantörer. 

Under året har antalet etanolbussar ökat med 123. 

Fler biogasbussar i Stockholms innerstad komplet-

terat med etanolbussar i förortstrafiken skulle inne-

bära betydande miljöfördelar. SL deltar i ett inter-

nationellt konsortium med ett antal bussoperatörer 

för upphandling av etanolbussar för att påverka 

såväl pris som den tekniska utvecklingen. Tidigare 

har etanolbussar enbart körts i ren tätort, men 

successivt klarar motorerna allt mer.

Terminaler och depåer 

Fungerande terminaler och depåer med uppställ-

ningsplatser, tvätthallar och verkstäder är av stor 

betydelse. Till de större terminalerna hör Stock-

holms Östra, Danderyds sjukhus, Huddinge Cen-

trum, Gullmarsplan och Slussen. Bland bussdepå-

erna märks Råstaanläggningen i Sundbyberg, som 

är en av Europas största i sitt slag samt en stor an-

läggning i Hornsberg på Kungsholmen och en på 

Södermalm.

Flera av de äldre terminalerna och depåerna finns 

lokaliserade på mark som är attraktiv för bostads-

bygge och diskussioner förs med flera kommuner 

om omlokaliseringar. Beslut har fattats om en ny 

depå i Lunda, Vällingby. Dit ska busstrafiken som  

finns i Alvik flytta. Beslut har också fattats om en 

ny depå i Gubbängen för söderortstrafiken. I sam-

band med att man bygger nya terminaler finns det 

möjlighet att göra anläggningarna bättre även ur 

miljösynpunkt.

Antal busslinjer 468

Antal fordon 1 924

   varav låginstegsbussar 1 215

   varav bussar som körs på förnybart bränsle 409

Antal bussterminaler 51

Antal underhållsdepåer 18

2006 2005

Påstigande per vardag i genomsnitt 968 000 925 000

Resande vardag, förändring mot föregående år +4,6 %  1,2%

Resande, förändring mot föregående år +5,1 % +/–0

Kostnader 3 299 Mkr 3 025 Mkr

Trafikproduktion, förändring mot föregående år +1,9 % +2 %

Investeringar 426 Mkr 803 Mkr

Påstigande per vardag och område, tusental

Innerstaden 266

Björknäs (Nacka, Värmdö) 77

Botkyrka (Botkyrka, Huddinge) 75

Söderort (Brännkyrka, Farsta, Hammarby) 74

Råsta (Sollentuna, Solna, Sundbyberg) 72

Norrort (Täby, Vaxholm, Åkersberga) 65

Handen (Handen, Nynäshamn) 60

Södertälje 38

Kallhäll (Järfälla, Upplands Bro) 37

Märsta (Sigtuna, Vallentuna, Upplands Väsby) 35

Bromma 32

Tyresö 32

Lidingö 22

Ekerö 20

Norrtälje (Hallstavik, Norrtälje, Rimbo) 18

Fakta om bussarna

†  Entreprenör för den dagliga driften av busstrafik och 

fordonsunderhåll är Busslink och Swebus.

Norra regionen        Centrala regionen       Södra regionen
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Pendeltåget – långa sträckor snabbt

Pendeltågen ger dem som bor i länets 
norra och södra delar en snabb resa till och 
från Stockholm city. Många av pendeltågs-
stationerna har fler dagliga resenärer än 
tågstationer i större städer i Sverige. 

Pendeltågen går från Bålsta och Märsta i norr till 

Södertälje, Gnesta och Nynäshamn i söder. Tågen 

går i kvartstrafik på större delen av nätet under 

dagtid men utbudet ökar under rusningstrafik, 

klockan 6–9 respektive 16–18.

Kvalitet

Punktligheten i trafiken försämrades under året till 

81,1 procent (83,3 under 2005). Andelen inställda 

avgångar ökade från 1,7 procent under 2005 till 

2,7. Punkligheten var sämst i början av året, då 

Stockholm drabbades av stark kyla. Ombyggnaden 

av den södra infarten till Stockholm, se nedan, har 

också bidragit till störningar av trafiken.

Den upplevda kvaliteten sjönk ytterligare och under 

hösten 2006 var andelen nöjda resenärer 36 pro-

cent mot 42 procent under hösten 2005. Hela 39 

procent är missnöjda (32 procent förra året). Miss-

nöjet är störst över dålig punktlighet och trängsel. 

Resenärerna är också missnöjda med informatio-

nen om trafikavvikelser. 

Trängselskatteförsöket

Utbudet i pendeltågstrafiken ökade med 8,2 pro-

cent under året jämfört med 2005. Sju nya avgån-

gar tillkom med anledning av Stockholmsförsöket. 

Då kylan kom under vecka tre blev störningarna i 

trafiken omfattande och trängseln på pendeltågen 

blev så stor att det hände att inte alla resenärer 

fick plats på tågen. För att avlasta trafiken satte SL 

då in två nya direktbusslinjer, en från Upplands 

Väsby och en från Salem/Tumba.

Samarbete för bättre punktlighet

Järnvägen söder om Stockholms Central är en 

flaskhals för tågtrafiken då den endast består av 

två spår, samma antal som vid invigningen 1871 

och som nu trafikeras av drygt 550 tåg varje dygn. 

Det gör trafiken mycket känslig för störningar. 

Punktligheten inom järnvägen som helhet har blivit 

sämre och en översyn pågår i samarbete mellan 

SL, Banverket och SJ. Banverket har under året 

beslutat att prioritera den dagliga leveransen på de 

sträckor som är mest trafikerade och har därför 

satt av extra resurser för underhåll av till exempel 

spåren i Stockholm och Mälardalen.

Ombyggnader ska ge ökad regularitet

Om Citybanan byggs kommer kapaciteten till/från 

Stockholm att fördubblas, läs mer på sidan 25. Men 

då Citybanan inte är färdig förrän tidigast 2016 och 

problemen är akuta skapar Banverket för närvar-

ande en tillfällig lösning. Ett antal växlar har flyttats 

söderut vid Stockholms Central och anslutande 

spår har lagts i en rakare sträckning. Dessutom 

byggs signalsystemet om mellan Stockholms Södra 

och Stockholms Central. Ombyggnaden innebär att 

tågen kan köra tätare och snabbare över Norr-

strömsbron. Dessutom pågår spår- och plattforms-

arbeten på Stockholms Central. Ombyggnaden ska 

vara klar till sommaren 2007. Därefter kommer ka-

paciteten att kunna öka med sex till åtta avgångar 

per timme. Denna utökning ska till att börja med 

användas till att skapa bättre punktlighet i trafiken.

Byte av entreprenör

Stockholmståg AB ansvarar från och med den 16 

juni 2006 för driften av pendeltågstrafiken. De har 

anlitat EuroMaint som underleverantör för under-

hållet av tågen och TraffiCare för skötsel av statio-

nerna och städningen av tågen. Avtalen gäller i 

fem år med möjlighet till fem års förlängning. 

För att förbättra informationen om trafikavvikelser 

har Stockholmstågs driftcentral samlokaliserats 

med Banverkets.

Det nya pendeltåget X60

Under hösten 2005 togs de första vagnarna av 

det nya pendeltåget X60 i drift på sträckan Bålsta-

Västerhaninge. Totalt 71 vagnar är beställda, varav 

38 var levererade den 31 december 2006. Investe-

ringen uppgår till över 5 miljarder kronor. Avveck-

lingen av de äldsta pendeltågsvagnarna som har 

varit i drift i snart 40 år kommer att ske under 2007. 

De nya tågen är ledade och är 107 meter långa 

med öppen planlösning över hela längden. Vagnar-

na har insteg i plattformsnivå i alla dörrar och ett 

utskjutbart steg i första och sista dörren. Andra 

fördelar är lägre bullernivå, luftkonditionering och 

individuella sittplatser. En undersökning i slutet av 

december 2005 visade att hela 92 procent av rese-

närerna var nöjda med det nya tåget.

De nya tågen är betydligt enklare att underhålla 

och klarar vinterväder bättre då all teknik finns på 
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taket istället för under vagnarna. Den nya tågde-

pån i Bro har fungerat bra och även Älvsjödepån 

byggs för närvarande om. En eventuell ny depå i 

Södertälje utreds.

Vid årsskiftet var cirka hälften av förarna utbildade 

på de nya tågen. När samtliga förare är utbildade 

kommer flexibiliteten att öka. Vid utgången av 

2007 kommer 90 procent av all trafik att utföras 

med de nya tågen.

Trygghet och säkerhet

Från resenärsundersökningarna har framkommit 

att 37 procent av kvinnorna och 61 procent av 

männen känner sig trygga när de åker pendeltåg 

under kvällar och nätter. För att öka tryggheten på 

stationerna kommer kameraövervakning att instal-

leras på de större stationerna. De nya tågen är ut-

rustade med hjälptelefon och kameraövervakning. 

Nynäshamn

Tågtrafiken mellan Västerhaninge och Nynäshamn 

har dragits med stora bekymmer, främst på grund av 

att banan är föråldrad. Det är enkelspår och det finns 

enbart två mötesplatser. Dessutom är plattformarna 

för korta, vilket har gjort att vagnar måste kopplas 

om i Västerhaninge. Då det blir stopp och försening-

ar i tågtrafiken skjuts problemen framåt och andra 

tåg blir lidande. SL beslöt därför att sätta in ett sär-

skilt tåg mellan Nynäshamn och Västerhaninge, Ny-

näsexpress, till dess infrastrukturen blivit bättre. Det 

innebär att resenärerna måste byta tåg men att pro-

blemen på Nynäsbanan inte fortplantas till hela pen-

deltågstrafiken. Detta har gjort att punktligheten har 

förbättrats. Åtgärder som att bygga vindskydd med 

infravärme på perrongerna samt att snabbare kunna 

sätta in ersättningsbussar har också gjorts.

Banverket har beslutat att bygga längre mötesspår 

längs spåret till Nynäshamn samt förlänga plattfor-

marna, vilket ska vara klart i augusti 2007.

Ny station invigd i Årstaberg

I januari 2006 invigdes Årstabergs pendeltågsstation 

som fungerar som en bytespunkt mellan pendeltågs-

trafiken, Tvärbanan och bussar. Årstaberg ligger 

mellan Södra station och Älvsjö. En ny bussterminal 

i direkt anslutning till stationen är också byggd.

Upptåget – ett samarbete med Upplandstrafiken

Från augusti 2006 samarbetar SL med Upplands 

Lokaltrafik (UL) om ett helt nytt trafikkoncept. 

Genom byte i Upplands Väsby till Upplands Lokal-

trafik kan resenären åka tåg till Uppsala med en 

kombinerad SL/UL-biljett via bland annat Arlanda 

och Knivsta. Upplägget syftar främst till att förenk-

la arbetsresorna för alla som arbetar på Arlanda 

och i Kista, vilka är två av länets större arbetsplats-

områden. 

Antal stationer 50

Antal nya fordon 1) 38

Antal äldre fordon 1) 117

Total längd 200 km 

Antal underhållsdepåer 2

Mest trafikerade stationer, påstigande per vardag

   Stockholm Central 54 000

   Stockholms Södra 16 000

   Älvsjö 12 000

   Karlberg 11 000

   Jakobsberg 10 000

   Stockholm Syd/Flemingsberg 10 000

Medelreslängd 17,5 km

2006 2005

Påstigande per vardag i genomsnitt 230 000 229 000

Resande vardag, förändring mot föregående år +0,4 +1,8 % 

Resande, förändring mot föregående år +1,6 % +1,6 %

Kostnader 1 249 Mkr 1 101 Mkr

Trafikproduktion, förändring mot föregående år +8,2 % +1,5 %

Investeringar 1 734 Mkr 966 Mkr

Fakta om pendeltågen

†  Entreprenör för den dagliga driften av pendeltåg är Stockholmståg från den 18 juni 2006.

Pendeltåg – faktisk punktlighet
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1) Ett fullängdståg består av två nya eller fyra äldre fordon.
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Lokalbanor med lång och kort historia

I nordostkommunerna kan man resa med 
Roslagsbanan. Tvärbanan är en genväg 
mellan västra och södra ytterstaden som 
dessutom är samordnad med tunnelbanan. 
Nockebybanan, Lidingöbanan och Saltsjö-
banan är tre lokalbanor med lång historia.

Roslagsbanan

Roslagsbanans tre grenar sträcker sig genom flera 

kommuner i södra Roslagen och är unik på många 

sätt. Det är en av de få svenska smalspåriga järn-

vägar som finns kvar och den enda som används i 

daglig persontrafik. 

Ett omfattande upprustningsarbete har pågått un-

der de senaste åren för att modernisera den över 

hundra år gamla lokalbanan. I stort sett allt har 

bytts eller kommer att bytas ut, vilket leder till att 

tågen kan gå oftare och med bättre punktlighet. 

Under 2006 rustades sträckan Visinge–Lindholmen 

på Kårstalinjen. Arbetet blev mer omfattande än 

planerat då viss del av marken visade sig vara sämre 

än väntat och måste pålas. 

Under året beslöt SLs styrelse att snabba på upp-

rustningen så att den kan slutföras tidigare. Rydbo–

Österskär under 2007, Universitet–Ålkistan under 

2008 och Galoppfältet–Rydbo under 2009. Vagn-

parken är från slutet av 1980-talet. Roslagbanans 

sträckning går delvis rakt igenom villaområden 

och för att minska bullerproblem för kringboende 

har SL under året satt upp fler bullerskärmar samt 

experimenterat med dämpare på hjulen.

Tvärbanan

Tvärbanan invigdes i januari 2000 och blev 

snabbt en succé. Tillkomsten av banan har också 

visat sig ha en positiv effekt för utvecklingen i 

omgivande områden. Tvärbanan sträcker sig i en 

båge runt innerstaden från Sickla Udde i söder 

via Gullmarsplan, Årsta, Liljeholmen och Essinge-

öarna till Alvik i väster. Såväl trafikledningen som 

vagndepån för Tvärbanan är gemensam med 

Nockebybanan. Under året har SL beslutat att in-

vestera i nya vagnar för Tvärbanan och Nockeby-

banan. Depån i Alvik kommer att byggas ut och 

bussdepån i Alvik flyttar till Lunda i Vällingby.

Under augusti 2002 förlängdes Tvärbanan från 

Gullmarsplan till Hammarby sjöstad och den nya 

ändhållplatsen Sickla Udde. Sedan den nya pendel-

tågsstationen Årstaberg invigdes i januari 2006 

finns bytesmöjlighet till pendeltågen.

Planer finns på fortsatt utbyggnad av Tvärbanan    

i etapper, dels från Alvik mot Sundbyberg och 

Solna, dels från Sickla Udde till Slussen, läs mer 

på sidan 25. 

Nockebybanan

Nockebybanan, eller ”Tolvan” i folkmun, är tillsam-

mans med Lidingöbanan den minsta lokalbanan 

och sträcker sig mellan Alvik och Nockeby. Den 

ger invånarna i delar av Bromma anslutning till 

tunnelbanan och Tvärbanan i Alvik. 

En genomgripande upprustning genomfördes un-

der åren 1997–98, då Nockebybanan uppgradera-

des till snabbspårvägsstandard. 

Påstigande

Personkilometer

Kostnad

Lokalbanor 5%

Övriga SL

95%

Lokalbanor 5%

Övriga SL

95%

Lokalbanor 7%

Övriga SL

93%

Lokalbanorna har 

den högsta andelen 

nöjda

resenärer av alla 

trafikslag i Stockholm.
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Tvärbanan och Nockebybanan har spårförbindelse 

och Tvärbanans nya vagnar användas numera ock-

så på Nockebybanan. 

Saltsjöbanan 

Saltsjöbanan sträcker sig från Slussen i centrala 

stan ut till Saltsjöbaden och Solsidan i öster. Banan 

består av enkelspår och trafikeras av specialom-

byggda tunnelbanevagnar. Banan byggdes som en 

del i exploateringen av Saltsjöbaden till villasam-

hälle 1893. 

Banan upprustades 1976, men ålder och slitage 

leder för närvarande till tekniska bekymmer och 

därmed problem för trafiken. Olika förslag till för-

nyelse av banan diskuteras och beslut om banans 

framtid kommer att fattas under 2007. 

Lidingöbanan

Lidingöbanan från 1914 förser invånarna på Lidingö 

öster om Stockholm med en spårburen anslutning 

till tunnelbanan. Från Gåshaga Brygga går banan till 

Ropsten längs den södra delen av ön. Lidingöbanan 

trafikeras av spårvagnar från 40-talet. 

Våren 2001 förlängdes Lidingöbanan till det nya 

bostadsområdet vid Gåshaga Brygga. Vid stationen 

Gåshaga Brygga ansluter Waxholmsbåtarna till 

tågen. Fordonens ålder leder till olika tekniska be-

kymmer och därmed problem med kontinuitet och 

punktlighet. Beslut om banans framtid måste fattas 

inom de närmaste åren. 

Kvalitet

Punktligheten i trafiken varierar mellan de olika 

lokalbanorna. Då banorna är relativt korta och inte 

beroende av annan trafik är punktligheten generellt 

god. Högst punktlighet har Nockebybanan, 99 pro-

cent, och Tvärbanan 98 procent. Dessa har också 

flest nöjda resenärer. Under hösten var 92 procent 

av resenärerna på Nockebybanan och 88 procent 

av resenärerna på Tvärbanan nöjda med trafiken. 

Lokalbanorna har den högsta andelen nöjda rese-

närer av alla trafikslag i Stockholm. I genomsnitt 

var 77 procent nöjda vid höstens mätning och en-

bart 8 procent missnöjda. Roslagsbanan har minst 

andel nöjda resenärer, 70 procent.

2006 2005

Påstigande per vardag i genomsnitt 114 000 107 000

Resande vardag, förändring mot föregående år +6,5 % +2,9 %

Resande förändring mot föregående år +6,7 % +3,4 %

Kostnader 529 Mkr 587 Mkr

Trafikproduktion förändring mot föregående år +2,3 % +2,7 %

Investeringar 283 Mkr 150 Mkr

Roslagsbanan Tvärbanan Nockebybanan Saltsjöbanan Lidingöbanan

Antal stationer/hållplatser 39 17 10 18 14

Antal fordon 101 22 1) 15 2) 30 20 2)

Längd i km 65 11,5 5,6 18,6 9,2

Entreprenör Roslagståg Veolia Veolia Veolia Veolia

Viktigaste bytespunkt till tunnelbanan Tekniska Högskolan Gullmarsplan Alvik Slussen Ropsten

Påstigande per vardag vid bytespunkten ovan 10 000 7 000 8 000 6 000 3 000

Medelreslängd 12,9 km 3,3 km 3,2 km 7,2 km 4,4 km

Fakta om lokalbanorna

Roslagsbanan Tvärbanan Nockebybanan 

Lidingöbanan Saltsjöbanan

Lokalbanor – faktisk punktlighet

60

70

80

90

100

2002          2003          2004         2005          2006

%

Lokalbanor – andel nöjda resenärer

40

50

60

70

80

90

100
%

Roslagsbanan Tvärbanan Nockebybanan 

Lidingöbanan Saltsjöbanan

2002           2003          2004          2005          2006

1) Används även av Nockebybanan    2) Äldre spårvagnar
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Trafikinformationen utvecklas

Aktuell och kundanpassad trafikinformation 
är en förutsättning för resandet, nöjdheten 
och den upplevda tryggheten. SLs kunder 
ska därför ha tillgång till relevant trafikinfor-
mation, oavsett tid och plats. Budskapen 
ska utgå från kundens perspektiv och möta 
olika målgruppers individuella behov och 
förutsättningar. Trafikinformationen ska 
kännetecknas av enhetlighet och vara lätt 
att förstå och lätt att använda.

Konkreta förbättringar som påbörjats 2006 och 

slutförs under 2007 är förnyelse av alla informa-

tionstavlor på stationer och busshållplatser. Infor-

mationstavlorna får enhetlig information och upp-

daterade kartor som visar hela spårtrafiknätet och 

blåbussnätet. På alla fordon byts dekalerna ut så 

att det ska vara enkelt för kunden att se vad som 

gäller ombord på SLs bussar och tåg. Rutiner för 

uppdatering av informationstavlor och kartor ses 

över så att kunden alltid ska möta information som 

är korrekt och aktuell.

Reseplaneraren på sl.se

Reseplaneraren på SLs webbplats satte åter besöks- 

och användningsrekord under 2006. Under året 

gavs i genomsnitt 340 000 reseförslag per dag. 

Nästa steg är att föra in realtidsinformation i rese-

planeraren. Idag baseras informationen på tidta-

bellen. Med realtidsinformation kan reseplaneraren 

ta hänsyn till om en avgång är inställd och föreslå 

resan utifrån den kunskapen. Ett annat utveck-

lingsområde för reseplaneraren är att ge bättre 

vägledning för funktionshindrade, till exempel in-

formation om hissar och rulltrappor för respektive 

station eller instegshöjd på olika fordon. 

I reseplaneraren finns möjlighet att lagra sin egen 

”reseplanerare”. Genom ett samarbete med Vård-

guiden kan också den som söker sjukvård via 

www.vardguiden.se snabbt hitta den bästa res-

vägen med SL.

Mobil.sl.se

Under januari 2006 introducerades den nya mobila 

webbplatsen med de förbättringar som fördes in i 

Reseplaneraren under 2005. Det vill säga ett kom-

plett kart- och adressunderlag från hela länet som 

innebär att man kan söka bästa färdväg och tider 

från adress till adress och inte enbart mellan olika 

stationer eller hållplatser. Det finns också en karta 

som visar hur man går till/från stationen eller håll-

platsen. Dessutom kan man som förutsättning välja 

hur långt man är beredd att promenera.

Mitt SL.se ger en smartare resa

Under 2007 lanseras den nya personliga tjänsten, 

Mitt SL.se. Tjänsten innebär en möjlighet till personli-

ga tjänster på webb eller via mobil. Samtidigt får SL 

en kunddatabas och en riktad nyhetskanal. Den stora 

fördelen uppstår i och med införande av SL Access 

under 2007.

Gemensamt informationssystem i realtid 

– Just Nu 

Sedan några år har ett projekt pågått för att sam-

ordna information om samtliga trafikslag och samt-

liga entreprenörer i ett gemensamt informations-

system – en realtidsplattform. Systemet kommer att 

börja tas i bruk under 2007 och ska vara ett stöd i 

informationen till resenärerna. Systemet är baserat 

på satellitkommunikation så att trafikledningen kan 

se exakt var varje fordon befinner sig. En bussförare 

kan då exempelvis få information om trafikstock-

ningar, om störningar i annan trafik och så vidare. 

Med systemet som stöd kan flera nya funktioner 

utvecklas. Exempelvis kommer resenärerna att 

kunna ange bussnummer och hållplats via SMS 

och få tillbaka ett SMS med information om när 

nästa buss kommer. Även för pendeltågstrafiken 

kommer systemet att innebära förbättringar och 

möjlighet till bättre och tydligare realtidsinforma-

tion om förseningar.

Kundtjänst

SL Kundtjänst hanterar kundkontakter via 600 10 00, 

sl.se och post. SL Kundtjänst ansvarar för att det 

finns aktuell information i flera av SLs informa-

tionssystem t ex Reseplaneraren och Trafikavvikel-

ser på sl.se.

SL Kundtjänst fick under året ansvar för biljettkon-

trollen, vilken tidigare skötts av Veolia Transport 

och Citypendeln. SL Kundtjänst hade sammanlagt 

172 anställda i slutet av 2006, varav 76 är biljett-

kontrollanter. Kundtjänst svarade på 670 439 tele-

fonsamtal och 37 315 mail samt utredde 39 318 

resegarantiärenden under året. Ökningen av anta-

let resegarantiärenden från 5,6 Mkr under 2005 

till 9,7 Mkr 2006 kan i stort sett tillskrivas de stora 

problem som hårt vinterväder orsakade stock-

holmstrafiken. Efter en mild inledning på året kom 

snön och kylan under mars månad. I stort sett all 

kollektivtrafik berördes. Den 1 november drabba-

des SLs resenärer av ett oväntat kraftigt snöfall. 

Även detta orsakade stora störningar i trafiken.

Under januari 2006 

introducerades den nya 

mobila webbplatsen

Mobil.sl.se
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Visioner för framtidens trafik

SL anpassar löpande sitt trafikutbud efter 
resenärernas behov. För att kunna leva upp 
även till morgondagens resebehov måste SL 
ha visioner om hur trafiken ska se ut i fram-
tiden.

Resebehoven fångas in genom prognoser över be-

folkningstillväxt i olika delar av länet samt fakta om 

var det byggs bostäder och var nya arbetsplatser 

lokaliseras. Varje år gör SL en genomgång med 

länets samtliga kommuner för att kartlägga vilka 

behov som finns. Löpande jämkas behov och resur-

ser samman och prioriteras utifrån prognoserna 

om framtiden. Kapaciteten i befintligt trafiknät och 

eventuellt felande länkar i trafiksystemet, till exem-

pel långa gångavstånd, vägs också in. 

Stockholmsregionen växer stadigt, behoven är sto-

ra och SLs uppgift är att satsa resurser där de gör 

mest samhällsnytta. Det vill säga där flest resenä-

rer sammantaget får störst förbättring i förhållan-

de till insatsen i pengar. SLs styrelse ser årligen 

över den trafikplan/vision som SL kontinuerligt 

planerar för och söker finansiering till. Investerings-

beloppen är stora och normalt finansieras projek-

ten via Stockholms läns landsting, statsbidrag, 

kommunerna, Banverket eller EU-bidrag. Utökad 

spårtrafik kan finansieras med 50 procent av staten.

Citybanan – en långsiktig lösning 

på trängselproblemet

Den södra infarten till Stockholms Central, som 

trafikeras av cirka 550 tåg varje dygn, har bara två 

spår, samma antal som vid invigningen 1871. I rus-

ningstrafik konkurrerar pendeltåg och regionaltåg 

med godståg och långväga fjärrtåg om plats på 

spåren. Spårbristen gör att risken för störningar är 

stor och de sprider sig över hela Sverige eftersom 

Stockholms Central är järnvägens viktigaste knut-

punkt. Citybanan är en cirka sex kilometer lång 

järnväg i tunnel som Banverket planerar mellan 

pendeltågsstationen Stockholms Södra och Tom-

teboda. Citybanan fördubblar kapaciteten genom 

centrala Stockholm och ger nya möjligheter till 

ökad turtäthet och bättre punktlighet.

Citybanans två underjordiska stationer blir viktiga 

knutpunkter. Den ena stationen planeras under T-

Centralen i City och den andra ersätter Karlbergs 

station och byggs under Odenplans tunnelbane-

station.

En förhandlingsman har av regeringen fått i upp-

drag att förhandla om medfinansiering med lokala 

och regionala aktörer i Mälardalsregionen och 

Östergötland. Därefter fattar regeringen beslut om 

projektets fortsättning. Citybanan beräknas vara 

färdig 2013–2016.

Andra större investeringar som SL utreder

† Tvärbanan Ost/Saltsjöbaden – Tvärbanan Ost 

är en utbyggnad av Tvärbanan genom Sickla 

och Hammarby sjöstad till Slussen. SL utreder 

samtidigt att konvertera Saltsjöbanan till spårväg 

och integrera den med Tvärbanan. Saltsjöbanan 

har på grund av ålder och slitage begränsningar 

vad gäller turtäthet. Beslut om Saltsjöbanans 

framtid kommer att fattas under våren 2007.

† Nya Slussen och eventuell tunnelbana till 

Nacka – I samband med att Slussen byggs om 

är det önskvärt att bussterminalen får en ny ut-

formning. Beslut om detta kommer att fattas 

under 2007. Slussen liksom motorvägen till 

Nacka är i dagsläget nästan maximalt belastad, 

varför det vore en lösning att förlänga tunnelba-

nan till Nacka. Det som utreds är en förlängning 

av Blå linjen från Kungsträdgården till Nacka. En 

idéstudie kommer att färdigställas under 2007 

för ett eventuellt beslut om formell planering.

† Tunnelbana mellan Odenplan och Karolinska 

Sjukhuset – När planerna på att bygga bostäder 

i Norra Stationsområdet blir verklighet kommer 

behovet av kommunikation till området att öka. 

Med en tunnelbana från Odenplan ökar även till-

gängligheten till Karolinska Sjukhuset. En idé-

studie kommer att presenteras under 2007.

† Framtida kollektivtrafik till och på Lidingö – 

Beslut måste inom några års sikt även fattas om 

utvecklingen av Lidingöbanan. Olika alternativ 

utreds.

SLs uppgift är att 

satsa resurser 

där de gör mest 

samhällsnytta.
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Engagerade medarbetare gör skillnad

Under året har ett arbete pågått i syfte att 
tydliggöra, konkretisera och implementera 
SLs strategiska plattform och värderingar. 

SLs chefer har tränats i ökad förståelse för värde-

ringar och värderingsstyrt ledarskap. Sent i höstas 

startade arbetet med att gå från ord till handling. 

Cheferna har nu gått vidare för att diskutera värde-

ringarna med sina medarbetare. Vad innebär de, 

hur påverkar de vardagen och vad behöver respek-

tive enhet/medarbetare göra för att stärka dem.

SLs värderingar

Samverkan, ansvar, förtroende och engage-

mang är de gemensamma ledorden för alla in-

om SL och inom trafiken.

Personalstrategier

† Säkerställa kompetensen – en målinriktad 

kompetensutveckling och förutseende rekry-

teringar krävs för att SLs kompetens ska kla-

ra omvärldens krav. 

† Öka delaktivitet och samverkan – engagerat 

ledarskap är en nödvändig förutsättning för 

ökad delaktighet och samverkan. God infor-

mation och en regelbunden dialog underlät-

tar för alla att se sin roll i helheten. 

Medarbetarenkät

I den årliga medarbetarenkäten steg Nöjd-Personal-

Index till 65 jämfört med 63 under 2005. Störst 

var ökningen inom områdena Kompetensutveck-

ling och Utvecklingssamtal. Svarsfrekvensen var 

85 procent. Cheferna har haft i uppdrag att bear-

beta resultaten av årets medarbetarenkät och där-

efter upprätta en handlingsplan. De utvecklingsåt-

gärder som beskrivs i handlingsplanerna är främst 

inom områdena administrativ effektivitet, ledar-

skap, samordning och utveckling av medarbetare. 

Under året har även en för landstinget gemensam 

medarbetarenkät genomförts.  

Sjukfrånvaro och friskvård

Sjukfrånvaron ökade något och uppgick till 6,0 

procent under året (5,4 procent föregående år). 

Personalenheten hjälper till att initiera, och deltar i 

eventuella rehabiliteringsutredningar. 

Bland satsningar för att förebygga ohälsa kan näm-

nas att SL erbjuder samtliga anställda hälsounder-

sökning vartannat år. Vidare subventionerar SL 

friskvårdsaktiviteter och via personalavdelningen 

har föreläsningar i hälsofrämjande syfte hållits. Un-

der året har en lokal för motion och styrketräning i 

direkt anslutning till huvudkontoret utrustats.

Kompetensförstärkning

Under året har ett antal nya tjänster inrättats. Syf-

tet har framförallt varit att förstärka organisationen 

för ambitionsökningar och prioriterade projekt. Ut-

ökad och förstärkt kompetens återfinns exempel-

vis inom teknik, IT, projektledning, kommunikation, 

marknad och försäljning. Tillgången till kvalificera-

de sökande är lägre än föregående år, främst 

bland kvalificerade projektledare och specialister 

inom IT, teknik och fastighetsområdet. 

SL beslutade under våren att SL Kundtjänst skulle 

överta ansvaret för biljettkontrollverksamheten som 

tidigare sköttes av Connex respektive Citypendeln. 

All personal erbjöds anställning hos SL Kundtjänst 

och totalt har 94 personer anställts av SL Kundtjänst 

från halvårsskiftet. 

Medelantal anställda

Medelantalet anställda i koncernen ökade till 567 

under 2006 (549 föregående år).  

Andelen kvinnor var 35 procent (34 föregående 

år) och andelen kvinnliga chefer var 40 procent 

(33 föregående år). Jämställdhetsplan och mång-

faldsplan finns för 2006. Jämställdhetsarbetet har 

haft fokus på en ökad andel kvinnor i kvalificerade 

specialistbefattningar. I varje tillsättning av nya 

chefer finns genusperspektivet med som en viktig 

komponent. En utredning har gjorts för att säker-

ställa att lönediskriminering inte förekommer. 

Samarbete med trafikentreprenörerna

Styrelsen beslutade under våren att en så kallad 

SL-akademi ska inrättas. Syftet är att stimulera 

kompetensutveckling av trafikpersonal och öka 

möjligheten att rekrytera trafikpersonal i ett längre 

perspektiv. Under sommaren och hösten har arbe-

tet fokuserat på att införa certifiering av bussförare. 

Ökad kompetens hos förarkollektivet kommer att 

höja servicenivån samt öka tryggheten och säker-

heten för resenärerna. 

Ålderstruktur, antal anställda
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SL ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms 
län men driften sköts sedan 90-talet av olika 
externa entreprenörer. Vid upphandlingen står 
ett effektivt resursutnyttjande och kundorien-
tering i centrum.

Under hösten 2004 lade SLs styrelse fast strate-

gier för hur upphandlingarna ska gå till. Löpande 

utvärderar SL tidigare upphandlingar och genom-

förda förbättringar avseende metoder och kvalitet 

samt utvecklar avtalsformerna. 

Avtalen med entreprenörerna utvecklas alltmer 

mot incitamentsavtal. Det innebär att ersättning-

en inte bara baseras på den faktiskt utförda trafi-

ken, utan också på pålitlighet, städning samt att 

entreprenören tar betalt. Ju fler hela och rena tåg 

samt bussar i rätt tid desto högre blir ersättning-

en från SL till entreprenörerna. Och omvänt, om 

entreprenörerna inte kör enligt tidtabell får de 

lägre ersättning. 

Upphandling av trafikentreprenörer

Vid upphandling av nya trafikentreprenörer lägger 

SL stor vikt vid förfrågningsunderlagen och krav-

specifikationerna. I grunden ligger alla de tekniska 

faktorer som garanterar säkerheten och punktlig-

heten.

Vid busstrafikupphandlingar under 2005 och 

2006 användes en helt ny upphandlingsmodell. 

Till förfrågningsunderlaget användes en SIQ-ba-

serad modell för kundorienterad verksamhetsut-

veckling. Information om de tre hörnpelarna sys-

tematik, struktur och kultur efterfrågades särskilt.

En förutsättning vid upphandlingarna är att befint-

lig entreprenörs personal erbjuds möjlighet att få 

anställning i det tillträdande företaget. Avtalen 

skrivs normalt på fem år med möjlighet till förläng-

ning av SL. Under 2006 har tre upphandlingar 

gjorts för busstrafiken i Nynäshamn, Solna/Sund-

byberg respektive Sollentuna. 

Uppföljning

För kvalitetsuppföljningen använder SL olika meto-

der, främst automatiska system som följer trafiken 

och den så kallade mystery shopping-metoden. 

Oberoende personer gör observationer i trafiken 

och på stationerna och rapporterar, allt från städ-

ning till personalens servicevilja. Uppföljningen av 

Nöjda Resenärer är också en viktig del av uppfölj-

ningen, se även sidan 10. Dessutom görs regel-

bundna revideringar utifrån specifika kvalitets- eller 

miljöaspekter. Avtalen med entreprenörerna ut-

vecklas löpande och nya kvalitetskrav tillkommer.

Samtliga incidenter i trafiken rapporteras i ett hän-

delseregistreringssystem som SL har full insyn i. 

Vid allvarligare händelser kontaktar entreprenören 

SLs säkerhetsavdelning direkt. 

Uppföljningen av det pendeltågsavtal som trädde i 

kraft i juni 2006 leds av en kontraktsansvarig och 

ett ”Pendelteam” på SL. Syftet är att samla samtli-

ga krav och önskemål på leverantören från SLs oli-

ka avdelningar. Sådana team har också bildats för 

stationsservice för tunnelbana och pendeltåg. För 

de busstrafikupphandlingar som gjordes enligt 

SIQs modell under 2005 och 2006 kommer även 

det systematiska utvecklingsarbetet att utvärderas 

löpande. 

Entreprenörer för den dagliga driften

† Veolia Transport Sverige driver trafiken i tunnelbanan, på Tvärbanan, Lidingöbanan, Nockebybanan och Saltsjö-

banan. Veolia Transport Sverige ägs av Veolia Environment.

† Busslink kör busstrafik åt SL i Stockholms innerstad, Norrtälje, Täby, Österåker, Vaxholm, Danderyd, Lidingö, 

Haninge, Nynäshamn och Årsta/Älvsjö. Företaget ägs till 70 procent av franska Keolis och till 30 procent av 

AB Storstockholms Lokaltrafik. 

† Citypendeln körde pendeltågen i Stockholm till och med den 17 juni 2006. Citypendeln ägs av franska Keolis. 

† Stockholmståg övertog från den 18 juni 2006 driften av pendeltågstrafiken inklusive stationstjänsten. Stockholms-

tåg har bildats av SJ och Tågkompaniet, där bland annat de Norska Statsbanorna, NSB, är delägare. 

† Swebus uppdrag för SL omfattar busstrafiken i Södertälje, Bromma, Tyresö, Sigtuna, Upplands Väsby, Ekerö, 

Nacka, Värmdö, Huddinge, Botkyrka, Järfälla och Upplands Bro. Swebus är helägt av Concordia Bus.

† Roslagståg ansvarar sedan 2003 för trafiken och driften av stationerna på Roslagsbanan. Företaget ägs av 

danska DSB (Danske Statsbaner) och Tågkompaniet. Huvudägare är DSB.

Att bygga in 

starka

drivkrafter
i avtalen är avgörande 

för SLs framtid.
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Förvaltningsberättelse

AB Storstockholms Lokaltrafik med organisationsnummer 556013-0683

Styrelsen och verkställande direktören för AB Stor-

stockholms Lokaltrafik avger härmed redovisning 

för bolagets och koncernens verksamhet räken-

skapsåret 2006-01-01 – 2006-12-31.

Ägarförhållanden

SL-koncernens moderbolag, AB Storstockholms 

Lokaltrafik (SL), ägs av Stockholms läns landsting 

(SLL). Koncernen omfattade vid slutet av år 2006 

moderbolaget med fyra rörelsedrivande och två 

vilande dotterbolag och fem intressebolag. SLL 

garanterar genom avtal med SL nuvarande och 

framtida resultattäckning för AB Storstockholms 

Lokaltrafik och dess dotterbolag. 

SL beslutar om trafikens omfattning, kvalitet och ut-

veckling inom ramen för de direktiv och förutsätt-

ningar SLL angivit. SL upphandlar och beställer tra-

fiken från olika entreprenörer. SL svarar vidare för 

trafikens infrastruktur, dess skötsel samt ny- och 

reinvesteringar. AB SL Finans svarar för finansiering 

av fordon. I SL Infrateknik AB återfinns fordon som 

avses bli externfinansierade, bl a de nya pendeltå-

gen. SL HR-Service AB utför hiss- och rulltrapps-

service. Dessa dotterbolag ägs till 100 % av SL. SL 

Kundtjänst AB sköter information till allmänheten 

om trafikutbudet samt tar emot och vidarebefordrar 

allmänhetens synpunkter. Fr o m 1 juli 2006 har 

bolaget övertagit ansvaret för biljettkontrollen. 

Övertagandet har skett som en verksamhetsöver-

låtelse, vilket inneburit att samtlig personal följt 

med, 94 st. Bolaget ägs till 56,1 % av AB SL i av-

vaktan på att Stockholmståg AB går in som del-

ägare tillsammans med övriga trafikentreprenörer 

inom SL-trafiken. Därefter ska SLs andel vara 51 %.

I koncernen ingår de vilande bolagen Fastighets 

AB Viggestaberg och SL Lidingö Trafik AB.

SL äger dessutom andelar i följande intresseföre-

tag med kollektivtrafikrelaterad verksamhet: 

Svensk Banproduktion AB (40 %), AB Transitio 

(47 %, men flera delägare är på väg in vilket kom-

mer att reducera SLs andel), Stockholms Terminal 

AB (40 %), Tågia AB (33,3 %) och Busslink i Sveri-

ge AB (30 %). Därutöver har moderbolaget en 

ägarandel i Samtrafiken i Sverige AB (2,12 %). Vi-

dare har deltagande i det nordiska resekortssam-

arbetet resulterat i att SL gått in som delägare i 

SLTF Resekortet i Sverige AB (13,23 %).

SL har under senare år genomgått en kraftig om-

daning för att renodla beställarrollen. Syftet är att 

SL ska frånträda delägandet i utförarbolagen 

(Svensk Banproduktion AB, Busslink i Sverige AB 

och Tågia AB). Renodlingen bedöms vara slutförd 

inom några år. 

Vagnunderhållsbolaget Tågia AB bildades år 2000. 

Bolaget ägs till en tredjedel vardera av SL, Veolia 

Transport Sverige AB (namnändrat från Connex) 

och Bombardier Transportation Sweden AB. Dis-

kussioner pågår om att ändra ägarstrukturen.

Under 2002 såldes 70 % av aktierna i Busslink i 

Sverige AB till Keolis Nordic SA. SL har optioner 

vilka ger SL rätt att sälja resterande del, respektive 

Keolis rätt att förvärva resterande del av aktierna 

under 2009 eller 2010.

2003 såldes 60 % av dotterbolaget Svensk Ban-

produktion AB till det holländska järnvägsteknik-

företaget Structon Railinfra. Villkorat avtal om för-

säljning av resterande aktier till Structon Railinfra 

har godkänts av Structon Railinfra och av SLs sty-

relse. SLLs godkännande avvaktas. 

Verksamhet

SLs uppgift är att erbjuda dem som bor och verkar i 

länet persontrafiktjänster. Beslut om trafikens om-

fattning, kvalitet och utveckling fattas av SLs styrel-

se inom de ekonomiska ramar som SLL anger.

Verksamheten styrs av de mål och riktlinjer som 

anges i den strategiska plan som SLs styrelse fast-

ställt. En ny strategisk plan, benämnd strategisk 

plattform, är under utarbetande.

Det övergripande målet är fler och mer nöjda re-

senärer, vilket bidrar till en bättre miljö, färre olyck-

or och en positiv regional utveckling. Hur målupp-

fyllelsen utvecklas fram till år 2010 mäts med antal 

resor per vardag, andel nöjda resenärer och nya 

intäkter av att fler reser, att alla betalar för sig och 

att fler värdehöjande tjänster introduceras i anslut-

ning till SL-trafiken.

Resandet med SL ökade under år 2006 med 

knappt 5 % jämfört med 2005 till 2 383 000 på-

stigande en vanlig vardag vår och höst. Ökningen 

beror främst på det ökade bensinpriset, på den 

ökade ekonomiska aktiviteten i länet och på den 

utökade trafiken i samband med trängselskatteför-

söket i Stockholm. Resandeökningen var lägre un-

der hösten än tidigare under året beroende på att 

trängselskatteförsöket upphörde 31 juli. Slutsatser 

om orsaker till förändringar i resandemönster har 

tagits fram med hjälp av komponentanalys i SLs 

prognosmodell för resande.

Höstens undersökning av upplevd kvalitet, som 

genomfördes under oktober ombord på SLs for-

don, visade en positiv förändring från vårens mät-

ning och en återgång till samma värden som hös-

ten 2005. Andelen nöjda resenärer ligger på 64 % 

och andelen missnöjda på 15 %. Vid vårens mät-

ning var andelen nöjda 61 % och andelen missnöj-

da 18 %. Vid vårens mätning var det framförallt 

pendeltågen som drog ned andelen. Upplevelsen 

av pendeltågstrafiken har förbättrats till hösten 

men ligger forfarande lågt jämfört med övriga 

trafikslag. Fr o m november görs SLs ombordmät-

ning varje månad. I dessa mätningar sjunker an-

delen nöjda något. I november var 63 % nöjda och 

16 % missnöjda, i december var 62 % nöjda och 

17 % missnöjda. Andelen nöjda per trafikslag sjun-

ker för tunnelbanan och pendeltågen medan an-

delen nöjda ökar för busstrafiken och lokalbanorna.

Andelen nöjda länsinvånare enligt SLTFs kollektiv-

trafikbarometer var 55 (56) % under 2006 och an-

delen missnöjda var 11 (10) %. Andel nöjda rese-
närer enligt SLTFs kollektivtrafikbarometer var 61 

(62) % och andelen missnöjda 9 (8) %, d v s en 

försämrad kvalitet enligt kollektivtrafikbarometern. 

Den totala trafikproduktionen mätt i sittplatskilo-

meter ökade med 4,8 % till 15 786 (15 059) miljo-

ner, inklusive den utökade trafiken med anledning 

av trängselskatteförsöket som uppgick till 1 068 

miljoner sittplatskilometer, en ökning med 7,3 % 

jämfört med trafiken 2005 exklusive utökad trafik. 

Den ökade andelen låginstegs-/låggolvsbussar, 

med färre antal sittplatser än vanliga bussar, har 

begränsat produktionsökningen i sittplatskilome-

ter. Den utökade trafiken med anledning av träng-

selskatteförsöket beskrivs samlat nedan.

Trafikproduktionen i tunnelbanan ökade med 5,7 %

inklusive den utökade trafiken med anledning av 

trängselskatteförsöket. Resandet en vanlig vardag 

ökade med 5,4 %. Under våren och sommaren 

kom successivt de äldre vagnarna, som avställdes i 

samband med en brand i en vagn under 2005, till-

baka i trafik. I augusti fick Blå linjen längre tidspe-

riod med tät trafik på kvällstid vardagar, med 10-

minuterstrafik fram till kl 21.30. I slutet av oktober 

uppstod problem med hjulplattor, med stor andel 

ej utsatta vagnar som följd. Punktligheten för tun-

nelbanans samtliga linjer har försämrats tydligt 

jämfört med 2005. Andelen inställda avgångar och 

antalet stopp i trafiken har dock minskat. 

Utbudet i pendeltågstrafiken ökade med 8,2 % 

jämfört med 2005. Resandet med pendeltågen 

ökade med 0,4 % mätt som antalet påstigande en 

vanlig vardag. Punktligheten försämrades och an-

delen inställda avgångar ökade jämfört med 2005. 

Till större delen förklaras den dåliga och försämra-

de pålitligheten i pendeltågstrafiken av förhållan-

den som är hänförliga till Banverkets ansvarsom-

råde. Under året har SL i samverkan med Banver-

ket och Stockholmståg tagit fram en handlingsplan 

för att åtgärda den bristande tidhållningen.

Resegarantins utnyttjande kan ses som ett av fle-

ra uttryck för kvalitetsnivån i trafiken. Under 2005 

ökade antalet ersättningar och totalt utbetalt be-

lopp enligt resegarantin med 40 %. Under 2006 

har ökningen accelererat. Antalet ersättningar har 

ökat med 49 % till 38 042 (25 457) stycken och 

totalt utbetalt belopp har ökat med 74 % till 9,8 

(5,6) Mkr. En stor del av förklaringen ligger i det 

trafikkaos som uppstod p g a snö och kyla i februari–

mars för i princip alla trafikslag och det överras-

kande snöfallet den 1 november samt betydande 

störningar i pendeltågstrafiken och minskad vagn-

tillgång i tunnelbanan av de skäl som beskrevs tidi-

gare.

Lokalbanornas produktion ökade med 2,6 % un-

der 2006 och resandet ökade med 6,5 %. Ros-

lagsbanan, Lidingöbanan och Tvärbanan drevs 
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under 2006 med en något lägre punktlighet än 

2005 medan Nockebybanans och Saltsjöbanans

punktlighet förbättrades, Saltsjöbanans från en låg 

nivå 2005 på grund av olika tekniska störningar.

Produktionen i busstrafiken ökade med 1,9 % un-

der 2006 och resandet ökade med 4,6 %. Punkt-

ligheten var i alla tre busstrafikregionerna inklusive 

innerstaden något lägre än under 2005. Andelen 

inställda avgångar ökade något.

Trängselskatteförsöket och SLs utökade trafik

Stockholms kommunfullmäktige beslöt i juni 2003 

och riksdagen i juni 2004 att genomföra ett försök 

med trängselskatter i Stockholms innerstad. SL 

fick i uppdrag att planera och bedriva kollektivtra-

fik motsvarande den förväntade efterfrågan under 

försöket, målsättningen var att trängseln inte skul-

le öka för befintliga kunder. Resultatet blev den 

största kollektivtrafiksatsningen sedan tunnelba-

nan introducerades på 1950-talet, omfattningen 

motsvarar hela Malmös kollektivtrafik. Den utöka-

de trafiken startade 22 augusti 2005 och avsluta-

des 31 december 2006. Försöket med trängsel-

skatt varade under perioden 3 januari till 31 juli 

2006. Nyckelaktörer, förutom SL, har varit Vägver-

ket och Stockholms Stad.

Grunden i SLs trafiksatsning under Stockholmsför-

söket var 18 direktbusslinjer från kranskommuner-

na direkt till innerstan på morgonen och i omvänd 

riktning under eftermiddag/kväll.

197 nya bussar anskaffades för den utökade trafi-

ken. Det var dessutom tätare turer på många ordi-

narie busslinjer. Pendeltågen fick fler avgångar när 

försöket startade. Samtliga tunnelbanelinjer hade 

tätare turlista i rusningstrafik och trafiken med lo-

kaltåg utökades. Marknadsföringen inriktades 

främst på att skapa kännedom om det utökade 

trafikutbudet och de avgiftsfria infartsparkeringar-

na. Förutom bussarna har investeringar framför 

allt gjorts i 16 tillbyggda och nya bussdepåer samt 

1 500 platser för infartsparkering. Staten ersätter 

enligt avtal SL för kostnader och investeringar av-

seende den utökade trafiken med avdrag för SLs 

merintäkter för ökad biljettförsäljning.

Trafikproduktionen i den utökade trafiken uppgick 

2006 till 1 068 (374) miljoner sittplatskm, vilket 

innebär en ökning av SLs trafikutbud med över 

7 %. Trafikproduktionen per trafikslag uppgick till 

följande: buss 380 (131), pendeltåg 376 (140), 

tunnelbana 231 (73) och lokaltåg 81 (30) miljoner 

sittplatskm. Antalet SL-resenärer ökade med drygt 

6 % under perioden med trängselskatt, januari–

juli 2006, jämfört med samma period 2005. 

Biljettintäkterna ökade p g a den utökade trafiken 

både under augusti–december 2005 och augusti–

december 2006. Trafikkostnaderna uppgick till 

375,2 Mkr under 2006 jämfört med prognostiser-

ade 331,4 Mkr. Nästan 85 % av kostnaderna 

avsåg busstrafik.

Hälften av de arbetsresor med bil som försvann 

under försöket med trängselskatt övergick till kol-

lektivtrafik. Den minskade trafiken till/från inner-

staden har för SLs busstrafik inneburit förbättrad 

framkomlighet och ökad punktlighet på vissa 

sträckor. Hösten 2005 ansåg en majoritet av läns-

invånarna att försöket med trängelskatt var ett då-

ligt beslut, våren 2006 ansåg en majoritet att be-

slutet var bra. Uppgiften kommer från Stockholms-

försökets analysgrupp. En lärdom för framtiden i 

analysgruppens sammanfattning är att mer och 

bättre kollektivtrafik inte ensamt kan minska väg-

trängseln. Delar av den utökade trafiken med an-

ledning av trängselskatteförsöket avvecklades vid 

årsskiftet 2006/2007. 

Antalet miljöfordon utökas successivt. Vid årets 

slut var 379 (256) etanolbussar och 30 (30) bio-

gasbussar i trafik. Ytterligare 21 biogasbussar är 

beställda för leverans runt årsskiftet 2006/2007 

och levereras i början av 2007.

Klotter och annan vandalisering beräknas preli-

minärt ha förorsakat kostnader för återställandet 

på ungefär samma nivå som 2005, d v s i storleks-

ordningen 115 Mkr. Under 2005 minskade kostna-

derna med 8 % från den högsta noteringen på 

125 Mkr 2004. Utöver kostnader för återställning 

efter vandalisering hade SL kostnader för bevak-

ning och ordningshållning i trafiksystemet på över 

150 Mkr.

Utöver drift och underhåll av kollektivtrafiken görs 

omfattande investeringar i tunnelbanan, busstrafi-

ken, pendeltågen, Roslagsbanan, Tvärbanan m m. 

Under 2006 uppgick SL-koncernens totala inves-

teringar i anläggningstillgångar till 3 445 Mkr jäm-

fört med 2 309 Mkr föregående år, se vidare nedan. 

VD-byte. SLs styrelse beslöt vid ett extra styrelse-

möte den 14 december 2006 att entlediga Lennart 

Jangälv från uppdraget som verkställande direktör 

för AB Storstockholms Lokaltrafik. Till tillförordnad 

verkställande direktör utsågs Lars Nordstrand, i 

avvaktan på att en ny verkställande direktör kunde 

utses. Vid sammanträde den 19 december 2006 

beslöt styrelsen att tillsätta Ingemar Ziegler som 

ny VD från den 1 januari 2007.

Miljö

Basen i SLs miljöarbete är ISO 14001 och SL är 

certifierat enligt denna miljöstandard.

Den (enligt Miljöbalken) anmälningspliktiga verk-

samhet som SL bedriver i egen regi, är mellanlag-

ring av mindre mängder farligt avfall på bandepå 

Slakthuset. SLs roll är framförallt som beställare av 

tjänster. Övriga anmälningspliktiga och tillstånds-

pliktiga verksamheter består därför av verksamhe-

ter där vi har externa entreprenörer som bedriver 

verksamheten och således är det de som har an-

mälningsplikt och tillståndsplikt.

SL har eller har haft verksamhet på ett stort antal 

platser i Stockholmsområdet. En inventering har 

gjorts avseende förorenad mark inom de fastighe-

ter som fortfarande är i SLs ägo, men där ingen 

verksamhet längre bedrivs. Två områden med för-

oreningar har då hittats där fortsatta undersök-

ningar pågår. Inom de områden som ägs av SL 

och där det fortfarande bedrivs verksamhet kan 

risk för markföroreningar föreligga, i dagsläget 

dock oklart i vilken omfattning. Ett flertal miljötek-

niska markundersökningar och dagvattenutred-

ningar har genomförts.

SL arbetar systematiskt med att reducera bullret 

från trafiken och minimera miljörelaterade risker.

Någon avsättning med avseende på miljörisker har 

inte gjorts. 

Tillgänglighet och säkerhet

Tillgänglighet 
Vid SL-styrelsens sammanträde i februari 2006 

antogs ett nytt handlingsprogram för ökad till-

gänglighet för funktionshindrade. I arbetet med 

framtagandet av det reviderade handlingspro-

grammet har avstämningar gjorts med handikapp-

organisationerna och inför styrelsens fastställande 

har SLs samverkansråd och Färdtjänstnämnden 

varit remissinstanser.

Det nu gällande handlingsprogrammet har en tyd-

lig målsättning: Alla som själva, eller med hjälp av 

ledsagare, kan ta sig till en station eller hållplats 

ska kunna resa med SL senast år 2010.

Tillgängligheten till busstrafiken tillgodoses genom 

införande av låggolvsbussar med ramper i all buss-

trafik utom viss motorvägs- och glesbygdstrafik i 

enlighet med ett beslut i SLs styrelse i december 

2005. Av bussarna hade 63 (53) % lågt insteg vid 

årets slut. I innerstaden har samtliga bussar lågt 

insteg.

För att få ett detaljerat planeringsunderlag har 

pendeltågens och tunnelbanans stationer systema-

tiskt inventerats med avseende på brister i till-

gängligheten. Dessa inventeringar ligger till grund 

för den åtgärdsplanering som ska genomföras till-

sammans med representanter för handikapporga-

nisationerna under 2007. Hissar finns redan på 

nästan alla stationer men ett fåtal saknas ännu. 

Fram till 2010 ska alla stationer förses med hissar.

Tunnelbanans plattformshöjd medför problem för 

många som använder rullstol. För att åtgärda det-

ta tillämpas numera en nominell höjd som är ca 5 

cm lägre än tidigare. Vid SL-styrelsens möte i de-

cember 2005 fick verkställande direktören i upp-

drag att ta fram förslag till hur plattformarna ska 

kunna höjdanpassas fram till 2010. Spårsänkning-

ar på vissa stationer och lokala upphöjningar på 

andra bedöms vara en framkomlig väg.

Säkerhet och trygghet
Det ska vara säkert att resa med SL och resenä-

rerna ska uppleva miljön som trygg. Ingen ska om-

komma eller skadas allvarligt till följd av SLs verk-

samhet.

Installation av kameror har skett 2006 och kom-

mer att fortgå 2007. Skälen till kameraövervakning 

är att det ger ökad trygghet, är brottspreventivt, 

underlättar vid utrymning samt kan användas vid 

brottsutredningar. Alla tunnelbanestationer och 

vissa pendeltågsstationer kommer att ha kameror 

installerade 2008. Alla bussar kommer att ha 

kameror installerade under 2007. Alla nya tunnel-

banevagnar (vagn 2000) har kameror medan däre-

mot de gamla inte kommer att få kameror. I pen-

deltågstrafiken har alla X60 och alla X10 kameror. 

De X1 som fortfarande är i drift har ej kameror, 

dock kommer dessa tåg tas ur drift de närmsta 

åren. Lokalbanorna har inte kameror vare sig i for-

donen eller på stationerna.

Under år 2006 har ett nytt brandlarm anskaffats 

för tunnelbanan. Systemet kommer att färdig-

installeras under 2007 och 2008. I Zinkensdamms 

tunnelbanestation som endast har en uppgång har 

rökavskiljande partier installerats.Ytterligare tre 

stationer har endast en uppgång. Även dessa kom-
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mer att få rökavskiljande partier installerade de 

närmaste åren.

Utvecklingen av trygghetscentralen har medfört 

att SL har fått en allt bättre överblick över anlägg-

ningar och fordon vilket i ökad samverkan med 

polis medfört att ordningen generellt sett har blivit 

bättre i SLs miljöer. Tunnelbanepolisen har under 

året fått ökade resurser vilket även detta har bi-

dragit till bättre ordning.

Personal 

Med stöd av den Strategiska plattformen ska SL 

involvera alla medarbetare i SL-trafikens utveck-

ling. Arbetet hos SL ska präglas av laganda där 

ledarnas främsta uppgift är att få medarbetarna 

att lyckas. SLs strategi för medarbetarna omfattar:

† Ökad delaktighet och samverkan

† Säkerställa kompetens

Under 2006 har SL utbildat chefer i organisationen 

om SLs gemensamma värderingar Samverkan, 

Ansvar, Förtroende och Engagemang (SAFE). Ett 

arbete att härefter sprida värderingarna till samt-

liga medarbetare har startat under hösten 2006. 

Syftet är att bidra till en kultur som starkt stöttar 

SLs mål och att bygga en bred värdegemenskap. 

Styrelsen beslutade under våren 2006 att en s k SL-

akademi ska inrättas. Syftet är att stimulera kompe-

tensutveckling av trafikpersonal och öka möjligheten 

att rekrytera trafikpersonal i ett längre perspektiv. 

Under sommaren och hösten har arbetet fokuserats 

på att införa certifiering av bussförare.  

Under året har ett antal tjänster inrättats och nya 

medarbetare rekryterats. Utökad och förstärkt 

kompetens återfinns exempelvis inom teknik, IT, 

projektledning, kommunikation och försäljning. 

Jämställdhets- och mångfaldsplan finns för 2006. 

Jämställdhetsarbetet har haft fokus på en ökad an-

del kvinnor i kvalificerade specialistbefattningar. SL 

medverkar även i projekt som syftar till att utveckla 

kollektivtrafiken ur ett jämställdhetsperspektiv, bl a 

vad avser den upplevda tryggheten i trafiken. 

Ekonomi

Koncernens resultat
SL-koncernens rörelseintäkter 2006 uppgick till 

11 182 (10 257) Mkr. Biljettintäkterna svarade för 

4 049 (4 084) Mkr. Minskningen förklaras främst 

av ökat svinn –40 Mkr, enhetstaxan –105 Mkr och 

höjning av åldersgränsen för reducerat pris från 

18 år till 20 år –10 Mkr som motverkas av ökat re-

sande 125 Mkr. Övriga rörelseintäkter som utgörs 

av reklamintäkter, hyresintäkter och intäkter från 

annan tjänsteproduktion uppgick till 2 212 (1 935) 

Mkr. Ökningen av övriga rörelseintäkter avser 

främst periodiserade näringsbidrag för investering 

i anläggningstillgångar +107 Mkr, reavinst vid för-

säljning av tomträtten Icarus +61 Mkr och ersätt-

ning från SLL avseende merkostnader för 123 

stycken etanolbussar +46 Mkr.

De totala rörelseintäkterna för moderbolaget upp-

gick till 10 008 (9 191) Mkr. Bl a ingår koncernens 

samtliga biljettintäkter och verksamhetsbidrag från 

SLL, det senare med 4 588 (4 125) Mkr.

Att svinnet har börjat öka beror bl a  på att spärrar-

na i tunnelbanan står obemannade längre tider un-

der kassabyten. Veolia Transport Sverige AB (f d 

Connex) kommer i samråd med SL att vidta åtgär-

der för att lösa bemanning vid avlösning. Skydds-

stopp innebärande att på bussarna ej ta emot kon-

tanter beräknas ha kostat ca 1 Mkr per dag i ute-

blivna intäkter. Tidsfristen för införande av kontant-

stopp (innebärande att inga kontanter ska hanteras 

i busstrafiken) på bussar har förlängts till den 31 

mars 2007 genom ett regeringsbeslut i december 

2006. Förberedelser inför kontantstopp fortgår. 

Koncernens totala rörelsekostnader uppgick till 

11 831 (9 704) Mkr. Häri ingår främst produk-

tionskostnader för busstrafiken, tunnelbanan, pen-

deltågen och lokaltågen samt kostnader för drift 

och underhåll av SLs trafikanläggningar. Koncer-

nens kostnader för externa entreprenörer uppgick 

till 7 225 (6 451) Mkr. 

Avskrivningar och nedskrivningar ingår i koncer-

nens rörelsekostnader med 1 208 (993) Mkr. Av 

beloppet hänför sig 592 (430) Mkr till vagnar och 

fordon som finansierats med finansiell leasing. 

Bland övriga rörelsekostnader redovisas bl a kapi-

talkostnadsersättning till SJ med 333 (337) Mkr. 

Beloppet avser kapitalkostnad för investeringarna i 

pendeltågstrafikens infrastruktur. För de äldre in-

vesteringarna, de äldsta gjorda för över 35 år sedan, 

kvarstår betalningsskyldighet t o m 2010-06-30. 

De resterande framtida betalningarna för denna 

”den gamla skulden” redovisas som en jämförelse-

störande kostnad. (Se vidare not 6)

Koncernens finansnetto uppgick till –304 (–213) 

Mkr. Av beloppet hänför sig räntekostnader på 213 

(131) Mkr till räntedelen i finansiella leasar.

Skattefinansieringsgraden (beräknad som verk-

samhetsbidrag dividerat med summan av verk-

samhetsbidrag och biljett-, reklam- och externa 

hyresintäkter) var 52,0 (49,2) %. Sedan början av 

1990-talet har skattefinansieringsgraden sänkts 

från cirka 70 % genom sänkta kostnader och öka-

de intäkter.

Verksamhetens resultat
Verksamhetens resultat och kostnader per tra-

fikslag m m sammanfattas i nedanstående tabell:

Mkr 2006 2005 2004 2003 2002

Biljettintäkter 4 049 4 084 3 818 3 329 3 405

Ersättning från staten

   för utökad trafik 333 113

Verksamhetsbidrag, SLL 4 588 4 125 3 820 3 861 3 596

8 970 8 322 7 638 7 190 7 001

Tunnelbana –2 584 –2 408 –2 312 –2 298 –2 381

Pendeltåg –1 249 –1 101 –1 073 –1 101 –1 090

Lokalbanor –529 –487 –473 –465 –403

Buss –3 299 –3 025 –2 895 –2 885 –2 642

Trafikslagsgemensamt –631 –273 –363 –71 0

Reklamintäkter 108 97 87 83 77

Produktion netto –8 184 –7 197 –7 029 –6 737 –6 439

Kapitalkostnader 1) –1 544 –1 327 –975 –871 –788

Ersättning till SJ för

   äldre investeringar –956

Övrigt netto 759 542 464 468 621

Koncernresultat –955 340 98 50 395

1) Exkl kapitalkostnader för tunnelbane- och pendeltågsvagnar 

som hyrs in från Transitio

Intäkter för 2005 är justerade med 118 Mkr, Pro-

duktion netto med –104 Mkr och Övrigt netto med 

–14 Mkr p g a ändrad princip för redovisning av 

trängselskatten. Se vidare Redovisningsprinciper 

under Tilläggsupplysningar.

Verksamhetens intäkter, nettoomsättningen, har 

under 2006 ökat med 7,8 % till 8 970 Mkr. Verk-

samhetsbidraget från SLL ökade med 11,2 % och 

biljettintäkterna minskade med 0,9 %.

Kostnaderna för trafikproduktionen har under 

2006 ökat med 987 Mkr eller 13,7 % till 8 184 

Mkr. Ökningen mellan åren beror bl a på ökade 

kostnader för trängseltrafiken 271 Mkr, ökad index-

kostnad trafik 154 Mkr, ökade kostnader avseende 

pendeltågen, framförallt påverkat av det nya pen-

deltågsavtalet och oförutsedda kostnader för Ny-

nästrafiken 134 Mkr och merkostnader för etanol-

bussar 41 Mkr. Dessutom tillkommer ökade kost-

nader inom ett flertal bussområden (bl a Innersta-

den 79 Mkr, Huddinge/Botkyrka 59 Mkr, Söderort 

40 Mkr och Norrtälje 45 Mkr) beroende på bl a 

ökade bränslepriser. En annan delförklaring är att 

år 2005 löstes en underhållsreserv för spårupp-

rustning upp om 90 Mkr.

I bokslutet 2004 togs en extra kostnad på över 200 

Mkr för upplupet tungt underhåll på Vagn 2000. 

Med korrigering för denna avsättning 2004 ökade 

produktionskostnaderna 2005 med 3,9 %. Endast 

marginella trafikförändringar har gjorts under 

2006 och har redovisats över resultaträkningen.

Kapitalkostnaderna, d v s avskrivningar, ränta på 

lån och leasingkostnader uppgår till 1 544 (1 327) 

Mkr, en ökning med 16 % jämfört med föregående 

år. Ökningen hänför sig främst till ökade avskriv-

ningar enligt ny avskrivningsmetod som påverkade 

2005 med 86 Mkr och 2006 med 163 Mkr. Dess-

utom tillkommer ökade räntekostnader p g a ökat 

ränteläge (varje procentenhet i ändrad ränta på-

verkar med ca 61 Mkr) med 0,7 procentenheter 

som påverkar kapitalkostnaderna med 43 Mkr. Till 

detta tillkommer ökade kapitalkostnader p g a 

ökat avskrivningsunderlag främst till följd av nyan-

skaffning av pendeltåg och etanolbussar.

Ersättning till SJ se not 6 i avsnittet Tilläggsupplys-

ningar.

Riskanalys avseende finansiell styrning
Den övergripande målsättningen för SLs finansiella 

styrning är att verksamhetens behov av finansie-

ring säkerställs på ett kostnadseffektivt sätt och till 

låg risk. Genom samordning av finansverksamhe-

ten inom landstingskoncernen bär SLLs finansbo-

lag AB SLL Internfinans huvudansvaret för hante-

ring av de finansiella risker som uppkommer på 

koncernnivå. Landstinget styr riskhanteringen ge-

nom sin finanspolicy, som gäller även SL. De risker 

som återstår för SL är framför allt ränterisk och 

administrativa risker. De administrativa riskerna 

försöker bolaget minimera genom god kompe-

tensförsörjning och dokumentation. 

Ränterisk
SL har rörlig ränta i leasingavtalen, vilket ger för-

månlig finansiering, men samtidigt innebär en risk 

för ökade räntekostnader vid stigande marknads-

ränta. För att möta ränterisken har SL tecknat 

swapkontrakt med SLL Internfinans motsvarande 
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3 700 (3 400) Mkr. Den merkostnad som förläng-

ningen av räntebindningen med swappar medfört 

uppgick till 68 (80) Mkr under 2006. Den genom-

snittliga räntebindningstiden var vid årsskiftet 2,5 

(2,2) år, vilket ligger inom ramen för vad landsting-

ets finanspolicy föreskriver.

Valutarisk
I enlighet med SLLs finanspolicy ska valutaexpo-

nering av betydelse ej förekomma. Det betyder att 

finansiering och placeringar får göras i utländsk 

valuta, men att all valutaexponering ska elimineras 

när avtalen tecknas om inte annat överenskommits 

med SLL Internfinans. Alla valutaflöden som upp-

står tolv månader framåt i tiden (senare än ett år) 

eller där avtalet gäller ett belopp över 1 Mkr ska 

skyddas med derivatinstrument. Utformningen av 

valutasäkringen samt graden av säkring överens-

koms med SLLInternfinans innan avtal i utländsk 

valuta tecknas. SL har beställt 71 pendeltågsvag-

nar som ska betalas i euro. Per balansdagen har 

34 (28) vagnar valutasäkrats till ett värde av 1 514 

(1 270) Mkr. Förskott för samtliga 71 vagnar är re-

dan utbetalt i euro. Det utestående förskottet per 

bokslutsdagen 2006-12-31 motsvarar 838 (1 331) 

Mkr. 

Kreditrisk
Vid förskottsbetalning uppkommer risk för att le-

verantören kommer på obestånd innan leveransen 

har utförts. SL undviker i möjligaste mån förskotts-

betalningar. Ett villkor för att förskottsutbetalning 

ska kunna ske är att en bankgaranti eller likvärdig 

garanti ställs ut. 

SLs nettoomsättning utgörs till hälften av bidrag 

från SLL och till hälften av biljettförsäljning via 

främst ombud. Försäljningen via ombud innebär 

en begränsad kreditrisk till följd av en diversifierad 

kundstock samt att ombud vid missbruk snabbt 

kan avstängas 

Likviditetsrisk
SLL åtar sig enligt avtal att fortlöpande under 

verksamhetsåret tillskjuta för driften erforderliga 

rörelsemedel, vilket betyder att risken för likvidi-

tetsbrist är liten. 

Kassaflödesrisk
Kassaflödesrisken motverkas genom att SLL, ge-

nom avtal med SL, garanterar nuvarande och 

framtida resultattäckning för SL och dess dotter-

bolag. Investeringsutgifter finansieras dessutom 

genom avtal med SLL eller genom leasing eller 

näringsbidrag.

Investeringar och finansiering
Investeringarna i SL-trafiken framgår av följande 

tabell:

Mkr 2006 2005 2004 2003 2002

Banupprustning 554 406 460 388 349

Bytespunkter,

   stationsupprustning 177 278 480 425 444

Nya tunnelbanevagnar,

   Vagn 2000 1 5 159 987 914

Nya pendeltågsvagnar 1 728 537 66 68 1 446 

Vagnupprustning 14 7 50 64 54

   - omklassificeringar 0 –100 0 0 0

Tvärbanan –9 12 12 41 266

Bussar 335 569 0 0 858

Övrigt inkl depåer 645 595 607 440 402

Summa investeringar 3 445 2 309 1 834 2 413 4 733

Under 15 veckor maj till augusti 2006 pågick en 

totalrenovering av sträckan Liljeholmen–Fruängen

på tunnelbanans Röda linje. Sträckan löper över 

nio broar, vars tätskikt inte bytts sedan linjen bygg-

des för 40 år sedan. Det är första gången SL väljer 

att helt stänga av en tunnelbanesträcka under en 

längre period. Samtliga fem stationer och alla 

plattformar renoverades samt räls och växlar er-

sattes utmed hela sträckans 4,7 km. Fyra nya re-

servkraftverk byggdes och hela elanläggningarna 

byttes ut. Att renovera sträckan på traditionellt sätt 

under trafikfri tid på natten ger ungefär tre tim-

mars effektiv tid per natt, vilket innebär att projek-

tet skulle ha pågått under flera år. Genom att 

stänga av linjen helt kunde man istället arbeta i 

tvåskift kl 06–22. Sträckan trafikerades med er-

sättningsbussar under ombyggnadsperioden. 

Resultatet av projektet är en helt renoverad tun-

nelbanesträcka till avsevärt lägre kostnad än med 

traditionell renovering. Dessutom är resenärerna 

på sträckan både nöjda med ersättningstrafiken 

under sommaren och slutresultatet. SL planerar 

att göra en motsvarande totalrenovering på Gröna 

linjen mot Farsta under 2008.

2006 rustades sträckan Visinge–Lindholmen på 

Roslagsbanans Kårstalinje. Arbetet blev mer om-

fattande än planerat då viss del av marken visade 

sig vara sämre än väntat och måste pålas. Roslags-

banans tre grenar sträcker sig genom flera kom-

muner i södra Roslagen och är unik på många 

sätt. Det är en av de få svenska smalspåriga järn-

vägar som finns kvar och den enda som används i 

daglig persontrafik. Ett omfattande upprustnings-

arbete har pågått under de senaste åren för att 

modernisera den över hundra år gamla lokalba-

nan. I stort sett allt har bytts eller kommer att by-

tas ut, vilket leder till att tågen kan gå oftare och 

med bättre punktlighet. Under året beslöt SLs sty-

relse att forcera upprustningen så att den kan slut-

föras tidigare. Sträckan Rydbo–Österskär under 

2007, Universitetet–Ålkistan under 2008 och 

Galoppfältet–Rydbo under 2009.

Tunnelbanestationerna rustas upp kontinuerligt 

efter årliga prioriteringar. Huvudsyftet är att 

modernisera, öka tillgängligheten och att förbättra 

informationen. Under året har renoveringen av 

T-Centralens norra uppgång slutförts med ett nytt 

SL-Center och en allmän uppfräschning.

Hösten 2005 togs de första vagnarna av det nya 

pendeltåget X60 i drift på sträckan Bålsta–Väster-

haninge. Totalt är 71 vagnar beställda, varav 38 

vagnar var levererade den 31 december 2006. De 

nya tågen är ledade och har över 100 meter långa 

vagnar med öppen planlösning över hela längden. 

Två vagnar bildar ett tåg motsvarande åtta vagnar 

av den äldre typen. Vagnarna har insteg i platt-

formsnivå i alla dörrar och ett utskjutbart steg i för-

sta och sista dörren vilket förbättrar tillgängligheten. 

Andra fördelar är lägre bullernivå, luftkonditionering 

och individuella sittplatser. En undersökning i slutet 

av december 2005 visade att hela 92 % av resenä-

rerna var nöjda med det nya tåget. De nya tågen 

klarar vinterväder bättre än de äldre tågen och är 

betydligt enklare att underhålla och reparera. Den 

nya tågdepån i Bro har fungerat bra och Älvsjöde-

pån byggs för närvarande om. En eventuell ny depå 

i Södertälje utreds och planeras. Utfasningen av de 

äldsta pendeltågsvagnarna som har varit i drift i 

snart 40 år kommer att ske under 2007.

SL har sedan länge arbetat med alternativa drivme-

del och SL har en av världens största etanolbuss-

flottor. Under året har SL investerat i 123 nya eta-

nolbussar. Flera etanoltankningsstationer har under 

året etablerats på bussdepåerna, vilket gjort det 

möjligt med etanolbussar även i närförorterna. För 

biogas slöt SL i slutet av 2003 ett avtal med Stock-

holm Vatten om leveranser från Henriksdals re-

ningsverk och stombuss nr 2 körs nu helt på biogas. 

Busstrafiken är grundläggande för SLs verksamhet, 

men har nackdelar ur miljösynpunkt jämfört med 

spårburen trafik. Det är därför viktigt att göra bus-

sarna så energieffektiva och miljöanpassade som 

möjligt. Fler biogasbussar i Stockholms innerstad 

kompletterat med etanolbussar i förortstrafiken 

skulle innebära betydande miljöfördelar. SLs mål är 

att hälften av bussarna ska köras med förnyelsebara 

bränslen 2011 och samtliga bussar 2030.

Vid årsskiftet 2007/2008 kommer det nya betal-

systemet SL Access att lanseras. Under augusti 

2006 installerades de första blå kortläsarna vid ett 

antal stationer längs röda tunnelbanelinjen. Under 

året har det även investerats i bl a system och an-

passning av arbetsmetoder som en förberedelse 

inför lanseringen. Det nya systemet kommer att 

innebära en rad förändringar i Stockholms lokal-

trafik samtidigt som det kommer att göra varda-

gen lite enklare för såväl resenärer som alla SL-

trafikens 14 000 medarbetare. SL Accesskortet 

ersätter såväl dagens magnetkort som vanliga 

pappersbiljetter. Det är ett smartkort med ett pro-

grammerbart chip som laddas med olika typer av 

biljetter och förköpsvärde att resa för. 

Förbättrad kommunikation och information till 

bussresenärerna är fortsatt prioriterat. Radiosyste-

met BussKom samt BussPC finns nu installerat på 

bussarna som ett stöd för chaufförerna. BussKom 

är ett gemensamt kommunikationssystem för alla 

bussar. Genom systemet kan förarna hålla radio-

kontakt med trafikledningscentralerna. BussPC är 

en dator som innehåller all information om bussen, 

bussturen och bussens position inklusive en GPS. 

BussPC har bl a möjliggjort att busshållplatsernas 

namn kan ropas ut med automatik utan chaufför-

ens medverkan. Nästa fas är att få ut realtidsinfor-

mation till resenärerna.

Finansieringen av SLs investeringar har skett på 

följande sätt:

Mkr 2006 2005 2004 2003 2002

Statsbidrag 292 536 277 291 485

Finansiell leasing, m m 2 253 1 490 377 1 822 4 248

Upplåning från

   SLL/Egna medel 900 283 1 180 300 0

Summa finansiering 3 445 2 309 1 834 2 413 4 733

SLs spårfordon finansieras till stor del genom finan-

siell leasing, bl a Vagn 2000 och de nya pendeltå-

gen. Även bussar finansieras i ökande utsträckning 

av SL och genom finansiell leasing. Tidigare har 

bussarna finansierats av trafikentreprenörerna själ-

va och inte betraktats som infrastruktur som spår-

fordonen, bl a beroende på att det finns en mark-

nad för bussar. SLs bättre förutsättningar att hante-

ra restvärdesrisken i bussarna och SLs bättre finan-

sieringsvillkor har bidragit till omsvängningen. Idag 

är 1 019 bussar, av totalt 1 924 bussar i trafik, fi-

nansierade via SL. Detta motsvarar ca 53 % av SL-

trafikens bussflotta. Alla bussar hyrs ut till trafiken-

treprenörerna på marknadsmässiga villkor.
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De statsbidrag som erhållits på sammanlagt 292 

Mkr består av bidrag enligt Länsplan med 60 Mkr, 

kvarvarande medel ur Dennisöverenskommelsen 

7 Mkr, bidrag ur Banverkets Framtidsplan till de 

nya pendeltågen 135 Mkr samt bidrag avseende 

Trängselförsöket, som har betalats ut med 90 Mkr. 

SL-koncernens likvida medel uppgick per 2006-12-31 

till 1 182 (850) Mkr. Av SLs likvida medel är 1 103 

(793) Mkr tillgodohavanden på koncernkonto hos 

SLL.

Som en följd av det omfattande investeringspro-

grammet har SL-koncernens balansomslutning 

ökat kraftigt under de senaste åren. Per 2006-12-31 

var det sammantagna bokförda värdet på SLs till-

gångar 27 418 (24 914) Mkr. Såväl anläggningstill-

gångarna som omsättningstillgångarna har ökat 

under året. Av omsättningstillgångarna som hänför 

sig till kundfordringar, tillhör 169 (656) Mkr de nya 

pendeltågen, som leasingfinansieras.

Händelser efter balansdagen

Ett nytt kollektivavtal avseende tjänstepension för SL-

koncernens anställda har tecknats i januari 2007. Det 

nya avtalet gäller retroaktivt fr o m 2006. Det inne-

bär en revidering i vissa avseenden av det gamla av-

talet. Skuld och pensionskostnader har i bokslutet 

beräknats enligt det gamla pensionsavtalet. 

SLL har redan tidigare gått över till det nya avtalet. 

Det har bedömts hålla sig inom samma kostnads-

ram som det gamla. Övergångsvis kan vissa effek-

ter uppkomma. De bedöms dock vara av mindre 

omfattning för SL, särskilt jämfört med de övriga 

justeringar som kan komma avseende ränte- och 

mortalitetsantaganden.  

Framtida utveckling

Utvecklingen av biljettintäkterna var svagt negativ 

under 2006. Detta hänger samman med den taxe-

förändring som gjordes under 2006 och som inne-

bar att prissättningen av de resor som inte sker med 

periodkort ändrades så att den avståndsberoende 

taxan ersattes av en enhetstaxa oavsett reslängd. 

Under 2007 kommer taxan att förändras så att ett 

nytt zonindelat tariffsystem införs från den 1 april 

så att priset på resan återigen kan variera med 

resans längd. Den 1 april höjs också det periodiska 

30-dagarskortet med tjugo kronor. 

Satsningen på att förbättra pendeltågstrafiken fort-

sätter under 2007 och framåt. Leveranser av de nya 

fordonen (X60) fortsätter med 33 nya fordon under 

2007 för att komma upp i totalt 71 nya fordon. De 

nya tågen ersätter de äldsta av de gamla vagnarna 

som levererades för över 30 år sedan. Trafikering 

med långa tåg till Nynäshamn kommer att starta 

när Banverket byggt ut mötesplatser och plattfor-

mar. Åtgärder planeras också för att kunna ändra 

turtätheten från 15 till 10 minuter i stomtrafik från 

2008. Inom tunnelbanans trafik arbetar SL med att 

förbättra punktligheten. Bland annat kommer kapa-

citeten på Gröna linjen att öka under vardagar så 

att ytterligare ett tåg läggs in per 10 minuter i rus-

ningstid. Under 2008 kommer en upprustning av 

Gröna linjen att göras. Inom busstrafiken kommer 

samarbetet med Stockholms stad att fortsätta för 

bättre framkomlighet i trafiken. Avtalet inom ramen 

för Dennisöverenskommelsen gick ut i slutet av 

2005. Nytt avtal är tecknat under 2006. Det inne-

bär en 50/50 finansiering på åtgärder som främjar 

busstrafiken i staden. En fortsatt satsning på utbyte 

och uppsättning av nya regnskydd på hållplatser 

kommer att ske. Under 2007 införs realtidsinforma-

tion på ett stort antal hållplatser.

Under slutet av 2007 introduceras det nya betal-

systemet SL Access. Under året kommer den tek-

niska utrustningen i sin helhet att vara färdigleve-

rerad och installerad och en successiv övergång till 

nya betalsystemet kan ske. I samband med detta 

kommer en omfattande information till resenärer-

na att ske om övergången till nya betalsystemet 

och dess fördelar för resenären.

Trängselskatteförsöket i Stockholm startades den 3 

januari 2006 och avslutades per den sista juli. An-

passningar har gjorts i trafikutbudet med anledning 

av tillströmningen av nya resenärer och denna trafik 

har upprätthållits under hela 2006. Staten har svarat 

för merkostnaderna för den utökade trafiken under 

2006 enligt gällande avtal, och stod enligt avtalet 

för risker för gjorda investeringar t o m 2006-12-31. 

Vissa delar av den utökade trafiken kommer ändå 

att behållas och tas in i den ordinarie trafiken. 

Under 2005 ändrade SL avskrivningsmetod för 

leasade fordon i koncernredovisningen, detta med-

för att kostnader redovisas tidigare än enligt de 

förut tillämpade principerna. För 2006, 2007 och 

fram till 2012 innebär detta en kostnadsökning 

jämfört med tidigare planer.

SL har under den senaste 10-årsperioden investerat 

över 24 miljarder kronor i nya spårfordon och annan 

upprustning och modernisering av infrastrukturen. 

Även de kommande åren framöver är investerings-

behoven stora och underhållsbehoven ökande i de 

befintliga anläggningarna. Därtill kommer också att 

trafikkapaciteten successivt kommer att behöva utö-

kas med anledning av befolkningstillväxten i regio-

nen. Detta sammantaget leder till att SLs utgifter 

kommer att öka under de kommande åren. 

Även om det ännu inte gjorts en ekonomisk prog-

nos över drifts- och underhållsbudgeten för 2007 

kommer en fortsatt kontroll över kostnadsutveck-

lingen att vara nödvändig för att SL ska kunna 

upprätthålla en ekonomi i balans. I samma syfte 

kommer även åtgärder för att öka olika former av 

intäkter att fortsätta under 2007.

Resultatdisposition

Enligt upprättad balansräkning uppgår fritt eget 

kapital i moderbolaget till –394 070 424 kronor. 

Avsättning till bundna reserver behöver ej göras. I 

koncernens balansräkning saknas fritt eget kapital. 

Till årsstämmans förfogande står följande resultat-

medel:

Balanserad vinst 439 939 149

Årets resultat –834 009 573

   kronor –394 070 424

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 

resultatmedlen disponeras så

att i ny räkning balanseras –394 070 424

kronor –394 070 424 

Beträffande koncernens och moderbolagets resul-
tat och finansiella ställning m m hänvisas till efter-
följande resultaträkningar, balansräkningar och 
kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar.

Stockholm 2007-02-20

Christer G. Wennerholm

Styrelsens ordförande

Lennart Rohdin Lars Dahlberg Charlotte Broberg Lennart Kalderén

Cathrin Bergenstråhle Peter Kockum Jan Stefansson Tage Gripenstam

Johan Sjölander Nanna Wikholm Gun Eriksson Yvonne Blombäck

Lennart Hallgren Wivianne Ling

Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Ingemar Ziegler

Verkställande direktör

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning har avlämnats 2007-03-13

Magnus Fagerstedt

Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende 2006 års granskning är avgiven 2007-03-28
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Resultaträkning

K O N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr Not 2006 2005 2006 2005

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 8 970 8 322* 8 970 8 322*

Övriga rörelseintäkter 2 2 212 1 935* 1 038 869*

Summa rörelsens intäkter 3, 32 11 182 10 257 10 008 9 191

Rörelsens kostnader

Entreprenadkostnader 4 –7 225 –6 451* –7 273 –6 462*

Drift- och underhållskostnader –122 –287 –125 –207

Personalkostnader 28 –383 –324 –304 –157

Av- och nedskrivningar av materiella 

   och immateriella anläggningstillgångar 8, 26 –1 208 –993 –528 –497

Andel i intresseföretags resultat 16 18 10 – –

Jämförelsestörande kostnad 6 –956 – –956 –

Övriga rörelsekostnader 7, 29 –1 955 –1 659* –2 138 –2 001*

Summa rörelsens kostnader 3, 32 –11 831 –9 704 –11 324 –9 324

RÖRELSERESULTAT 5 –649 553 –1 316 –133

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande intäkter 9 67 77 23 15

Räntekostnader och liknande kostnader 10, 26 –371 –290 –74 –75

Summa resultat från finansiella investeringar  –304 –213 –51 –60

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  –953 340 –1 367 –193

Minoritetens andel av årets resultat –1 0 – –

Bokslutsdispositioner 11 – – 533 633

Resultat före skatt –954 340 –834 440

Skatt på årets resultat –1 0 0 0

ÅRETS RESULTAT –955 340 –834 440

*) Koncernens och moderbolagets resultaträkningar 2005 har justerats jämfört med föregående års rapporterade resultaträkning. Intäkter och kostnader i samband 

med  trängselskatteförsöket, som år 2005 eliminerades i resultaträkningen har i årets resultaträkning inte eliminerats. Resultateffekten är fortfarande noll. Se not 5.
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Balansräkning

K O N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr Not 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 *

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 12, 13

   Nyttjanderätter 4 4 4 4

4 4 4 4

Materiella anläggningstillgångar 12, 13

   Byggnader och mark 4 018 3 609 4 018 3 609

   Spåranläggningar 5 418 5 134 5 418 5 134

   Rullande materiel 26 11 751 10 082 96 78

   Maskiner och inventarier 244 248 243 246

   Pågående nyanläggningar och förskott 5, 14 3 179 3 303 1 831 1 426

24 610 22 376 11 606 10 493

Finansiella anläggningstillgångar

   Aktier och andelar i koncernföretag 15 – – 2 2

   Aktier och andelar i intresseföretag 15, 16 43 34 22 22

   Övriga långfristiga fordringar 1 0 0 50

44 34 24 74

Summa anläggningstillgångar 24 658 22 414 11 634 10 571

Omsättningstillgångar

Varulager

   Förrådsmaterial 101 82 100 82

Kortfristiga fordringar

   Kundfordringar 31 451 796 257 109

   Fordringar hos SLL 5 6 5 6

   Fordringar hos koncernföretag 32 – – 1 682 2 283

   Fordringar hos intresseföretag 32 31 49 73 47

   Övriga fordringar 756  502 720 474

   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5, 25 234 215 229 234*

1 477 1 568 2 966 3 153

Kassa och bank 17, 31 1 182 850 1 175 843

Summa omsättningstillgångar 2 760 2 500 4 241 4 078

SUMMA TILLGÅNGAR 27 418 24 914 15 875 14 649
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K O N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr Not 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 *

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 18, 19

   Aktiekapital 4 000 4 000 4 000 4 000

   Bundna reserver/reservfond 1 781 1 761 14 14

5 781 5761 4 014 4014

   Balanserat resultat –23 –342 440 0

   Årets resultat –955 340 –834 440

–978 –2 –394 440

Summa eget kapital 4 803 5 759 3 620 4 454

Minoritetsintresse 2 0 – –

Obeskattade reserver  20 – – 1 923 1 923

Avsättningar 21, 22 1 844 845 1 760 748

Långfristiga skulder

   Långfristiga lån från SLL 23, 31 2 385 1 647 2 385 1 647

   Långfristiga förutbetalda intäkter 5, 24 3 548 3 392 3 548 3 392*

   Övriga långfristiga skulder 23, 26 10 989 10 427 0 0

Summa långfristiga skulder 16 922 15 466 5 933 5 039

Kortfristiga skulder

   Skulder till SLL 31 162 118 162 118

   Leverantörsskulder 31 1 279 954 1 171 775

   Skulder till koncernföretag 32 – – 634 989

   Skulder till intresseföretag 32 347 262 334 243

   Övriga kortfristiga skulder 1 149 650 90 141

   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5, 25 910 860 248 219

Summa kortfristiga skulder 3 847 2 844 2 639 2 485

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  27 418 24 914 15 875 14 649

Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser 27 23 23 23 23

*) Moderbolagets balansräkning per 2005-12-31 har justerats jämfört med föregående års lämnade balansräkning med avseende på  trängselskatteförsöket. Förutbe-

talda kostnader och Långfristiga förutbetalda intäkter har minskats med 159 Mkr. Investeringar avseende trängselskatteförsöket har på samma sätt som i föregåen-

de års rapportering inte inkluderats i balansräkningen. SL äger inte dessa tillgångar.  Se not 5.
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Kassaflödesanalys

K O N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

Mkr Not 2006 2005 2006 2005

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat –649 553 –1 316 –133

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:  

    Av- och nedskrivning av materiella och

    immateriella anläggningstillgångar 8 1 208 986 528 497

    Avsättningar 999 –115 1 012 85

    Rearesultat försäljning/utrangering –58 14 –62 7

    Resultatförda näringsbidrag –134 –123 –134 –123

    Övrigt –19 –10 0 0

1 347 1 305 28 333

Erhållen ränta 67 76 23 15

Erlagd ränta –371 –290 –74 –75

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

   före förändringar i rörelsekapital 1 043 1 091 –23 273

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  

    Ökning (–)/minskning (+) av varulager/förrådsmaterial –18 5 –18 5

    Ökning (–)/minskning (+) av kundfordringar  327 –466 –161 184

    Ökning (–)/minskning (+) av övriga fordringar  –237 95 728 983

    Ökning (+)/minskning (–) av leverantörsskulder  407 35 483 114

    Ökning (+)/minskning (–) av övriga skulder  140 259 –404 152

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 662 1 019 605 1 711

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12, 13 –3 445 –2 309 –2 015 –2 843

Försäljning av dotter- och intresseföretag 0 9 0 9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  71 34 66 34

Övrigt 37 8 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –3 337 –2 258 –1 949 –2 800

Finansieringsverksamheten

Investeringslån SLL 900 400 900 400

Förändring av långfristiga skulder 951 804 –182 112

Amortering av skuld –117 –32 –117 –80

Erhållet näringsbidrag 313 659 313 659

Erhållet koncernbidrag – – 391 578

Utbetalat villkorat aktieägartillskott 0 –118 0 –118

Övrigt –40 –135 371 –123

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2 007 1 578 1 676 1 428

Årets kassaflöde 332 339 332 339

Likvida medel vid årets början 17 850 511 843 504

Likvida medel vid årets slut 17 1 182 850 1 175 843
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpas vid upprät-

tande av årsredovisning för AB Storstockholms 

Lokaltrafik överensstämmer med årsredovisnings-

lagen (ÅRL) och Bokföringsnämndens allmänna 

råd och vägledningar för stora bolag. FAR:s re-

kommendationer tillämpas i fråga om pensions-

skuld och pensionskostnader (FAR 4). Dock tilläm-

pas redovisningsrådets rekommendationer i följan-

de fall: RR 1:00 Koncernredovisning, RR 2 Varula-

ger, RR 4 Redovisning av extraordinära intäkter 

och kostnader samt upplysningar för jämförelseän-

damål, RR 5 Redovisning av byte av redovisnings-

princip, RR 6:99 Leasingavtal, RR 7 Redovisning av 

kassaflöden, RR 8 Redovisning av effekter av änd-

rade valutakurser, RR 11 Intäkter, RR 12 Materiella 

anläggningstillgångar, RR 13 Intresseföretag, RR 

15 Immateriella anläggningstillgångar, RR 16 Av-

sättningar, ansvarsförbindelser och eventualtill-

gångar, RR 21 Lånekostnader – med ett undantag 

enligt nedan, RR 23 Upplysningar om närstående 

samt RR 27 Finansiella instrument. 

Redovisningen av SLs uppdrag med den utökade 

trafiken med anledning av trängselskatteförsöket 

2006 har ändrats jämfört med 2005. Uppdraget 

har utvecklats på ett sådant sätt att det är att be-

trakta som en del av ordinarie trafikverksamhet för 

SL. Det har föranlett SL att inte eliminera resultat-

påverkande poster. Jämförelsesiffror för 2005 har 

omräknats för att få jämförbarhet mellan åren.

Belopp anges i miljoner kronor (Mkr) om inget an-

nat anges.

Koncernredovisning

Koncernens redovisning omfattar AB Storstock-

holms Lokaltrafik (moderbolaget) och de bolag där 

moderbolaget, direkt eller indirekt, har ett bestäm-

mande inflytande vid årets slut. Koncernredovisnin-

gen har upprättats i enlighet med förvärvsmetoden. 

Detta innebär att eget kapital i koncernen omfattar 

eget kapital i moderbolaget och den del av eget 

kapital i dotterbolagen som tillkommit efter förvärv 

eller bildandet av dotterbolaget. Obeskattade re-

server redovisade i de enskilda koncernföretagen 

redovisas i koncernens balansräkning i en kapital-

del och en skattedel. Kapitaldelen har förts till kon-

cernens bundna reserver. Internförsäljning, övriga 

mellanhavanden och internvinster inom koncernen 

har eliminerats i koncernredovisningen. 

Minoritetsintresse

Minoritetsintresse är den del av dotterbolagets re-

sultat och nettotillgångar som inte direkt eller indi-

rekt ägs av moderbolaget. I balansräkningen redo-

visas minoritetsintressen som egen rad.

Intresseföretag

Företag där koncernens röstinnehav uppgår till 

minst 20 % och högst 50 %, eller där koncernen 

på annat sätt har ett betydande inflytande be-

tecknas som intresseföretag. Innehav i intresse-

företag redovisas enligt kapitalandelsmetoden, 

varvid SLs investeringar i intresseföretagen upp-

tas till SL-koncernens andel av intresseföretagens 

egna kapital.

Skatter

SL-koncernen använder balansräkningsmetoden 

för att beräkna uppskjutna skatteskulder och ford-

ringar. Beräkningen görs utifrån skattesatser per 

balansdagen applicerat på skillnader mellan en till-

gångs eller en skulds bokförda respektive skatte-

mässiga värde samt på förlustavdrag. 

Den beräknade uppskjutna skatteskulden, hänför-

lig till temporära skillnader, uppgår till ett belopp 

väsentligt understigande uppskjuten skattefordran 

relaterad till outnyttjade underskottsavdrag. Detta 

innebär att uppskjuten skatteskuld inte kommer 

att realiseras som aktuell skatt. Då framtida skatte-

mässiga överskott för SL förväntas bli av begrän-

sad omfattning, torde värdet av det ackumulerade 

underskottet kunna bedömas som högst osäkert. 

Mot bakgrund av ovanstående redovisar inte mo-

derbolaget och dotterbolagen uppskjuten skatt i 

resultat- och balansräkningen.

Rörelseintäkter

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad 

som erhålles eller kommer att erhållas. 

SLs intäkter består huvudsakligen av biljettintäkter 

i allmän linjetrafik, d v s sådan trafik som SL bedri-

ver enligt lagen om huvudmannaskap för kollektiv 

persontrafik. Köpt biljett ger tillträde till SLs trafik-

system med tunnelbana, pendeltåg, lokaltåg/spår-

vagn och buss. Inkomster från försäljning av biljet-

ter i form av periodkort redovisas linjärt över peri-

odens löptid. Sålda ännu ej utnyttjade kort redovi-

sas som en förutbetald intäkt i balansräkningen. 

Biljetter sålda i form av kuponger tas upp som in-

täkt vid försäljningstillfället. 

Verksamhetsbidraget från SLL, vilket utgör knappt 

hälften av rörelseintäkterna, utgör ersättning för 

prestationer beräknade enligt av SLL godkänd 

budget. SLLs bidrag kan ändras från år till år. Änd-

ringar föranleds av ändrad verksamhet eller kost-

nadsnivå för denna. 

Näringsbidrag

De näringsbidrag som erhållits består av verksam-

hetsbidrag från SLL, statliga bidrag enligt Läns-

planen, kvarvarande medel ur Dennisöverenskom-

melsen och bidrag ur Länsplan och Banverkets 

Framtidsplan till de nya pendeltågen. Dessutom 

har bidrag avseende återföring av medel avseende 

Trängselskatteförsöket betalats ut. 

När bidraget är knutet till en kostnad redovisas det 

som en intäkt under de perioder som krävs för att 

det på ett systematiskt sätt ska möta den kostnad 

som redovisas och som bidraget avser att kom-

pensera. 

Näringsbidrag vilka redovisas direkt mot resultatet 

avser i huvudsak verksamhetsbidraget, vilket redo-

visas inom ramen för omsättningen. Dessa bidrag 

intäktsförs till verkligt värde då det är rimligt att 

anta att bidraget kommer att erhållas och att 

samtliga vidhängande villkor kommer att uppfyllas. 

Erhållna näringsbidrag som är knutna till en an-

läggningstillgång skuldförs som en långfristig för-

utbetald intäkt i balansräkningen och intäktsförs i 

resultaträkningen fördelad på ett systematiskt och 

rimligt sätt över tillgångens nyttjandeperiod.

Avsättningar

För förpliktelser som är ovissa med avseende på 

belopp eller den tidpunkt då de kommer att regle-

ras, görs avsättningar. Avsättning i balansräkning-

en redovisas när det föreligger ett åtagande som 

följd av en inträffad händelse, det är troligt att ett 

utflöde av resurser som utgör ekonomiska fördelar 

kommer att krävas för att reglera åtagandet och 

en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas i ba-

lansräkningen när det är sannolikt att de framtida 

ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgång-

en kommer att tillfalla företaget och tillgångens 

anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt. De immateriell tillgångarna värderas till an-

skaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av-

skrivningar och eventuella nedskrivningar. Till-

gångarna skrivs av linjärt  över nyttjandeperioden. 

Periodens avskrivningar redovisas som kostnad.

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas 

bedömda nyttjandeperiod enligt följande:

Nyttjanderätter 10 år

Tomträtter 50 år

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar tas vid förvärvet 

upp till anskaffningsvärde. Efter anskaffningstid-

punkten redovisas de materiella anläggningstill-

gångarna till anskaffningsvärdet med avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskriv-

ning. Det avskrivningsbara beloppet periodiseras 

linjärt över tillgångens nyttjandeperiod i syfte att 

återspegla hur tillgångens värde successivt förbru-

kas. Periodens avskrivningar redovisas som kostnad. 

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas 

bedömda nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier 3–10  år

Rullande materiel 5–30  år

    Varav :

    Bilar 5 år

    Bussar 10–12,5 år

    Spårbundna fordon 30 år

Spåranläggningar 20  år

Byggnader, markanläggningar och

förbättringar på annans fastighet 20–50  år

Förrådsmateriel 

Förrådsmateriel och varulager har värderats till 

det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-

ningsvärdet.  Vid bestämmande av anskaffnings-
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värdet tillämpas först in, först ut-metoden (FIFU). 

Avseende inkurans görs en individuell bedömning.

Fordringar och skulder i utländsk valuta 

Transaktioner i utländsk valuta omvärderas enligt 

gällande valutakurser per transaktionsdag. Kund-

fordringar och leverantörsskulder, övriga fordring-

ar och skulder samt kassa i utländsk valuta omräk-

nas med balansdagens kurs. Valutakursdifferenser 

som uppstår i omräkningarna  redovisas i resultat-

räkningen. 

Valutaflöden som uppstår tolv månader framåt i 

tiden (12 månader eller senare) och/eller där av-

talet omfattar ett belopp överstigande 1 Mkr 

terminssäkras. 

Lånekostnader

SLs lånekostnader är räntekostnader för lån till in-

vesteringar i anläggningstillgångar. Till SLs låne-

kostnader räknas också räntedelen i finansiella 

leasar. 

SLs lånekostnader belastar resultatet för den peri-

od till vilken de hänför sig, med nedanstående un-

dantag.

För SLs nya pendeltåg som för närvarande är under 

leverans har SL betalat förskott till leverantören 

vilket har lånefinansierats. Amortering av lånet 

sker sedan i den takt tågen levereras och sista 

amortering sker då sista tåget levererats. Förskot-

tet, och därmed lånet, är en del i den affärsuppgö-

relse som gjordes med leverantören och som inne-

bar att förskottet ökades och därmed medförde 

ett lägre totalpris för anskaffningen av tågen. SLs 

kalkyl visade att den därmed sänkta kapitalkostna-

den för tågen var större än räntekostnaden för det 

ökade förskottet. Med hänsyn härtill bedömde SL 

att räntekostnaden för det här lånet är ett lönsamt 

alternativ till kostnaden för ett högre anskaffnings-

värde. Då de nya pendeltågen tar en betydande tid 

i anspråk att färdigställa för avsedd användning är 

SLs bedömning att det utgör en tillgång för vilken 

ränta kan inräknas i anskaffningsvärdet. Därför 

hänför SL räntan på lånet till förskottet för de nya 

pendeltågen till pendeltågens anskaffningsvärde.

Leasing

Koncernen
SL som leasetagare
Finansiella leasingavtal, som i allt väsentligt överför 

alla sådana risker och fördelar avseende den för-

hyrda tillgången som förknippas med ägandet, re-

dovisas i koncernen som tillgång i balansräkningen 

från och med det att avtalet ingås. Tillgången vär-

deras vid leasingperiodens början till det leasade 

objektets verkliga värde eller om lägre, till nuvär-

det av minimileaseavgifterna för leasingperioden. 

Betalningen av leasingavgifterna uppdelas i finan-

siella kostnader (ränta) och minskning av den fi-

nansiella skulden (amortering) på ett sådant sätt 

att en konstant räntesats på den redovisade skul-

den uppnås. De finansiella kostnaderna belastar 

resultatet.

Det avskrivningsbara beloppet för en leasad till-

gång fördelas över varje redovisningsperiod under 

den förväntade nyttjandeperioden enligt samma 

principer som gäller för andra tillgångar av samma 

slag.

Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och för-

delar som förknippas med ägandet faller på uthy-

raren klassificeras som operationella leasingavtal. 

Leasingavgifter avseende operationella leasingav-

tal redovisas som en kostnad i resultaträkningen 

och fördelas linjärt över leasingperioden.

SL som leasegivare
Tillgångar för vilka operationella leasingavtal in-

gåtts fördelas i balansräkningen på respektive till-

gångsslag. De leasingintäkter som uppstår periodi-

seras och intäktsredovisas linjärt under leasingav-

talets löptid, medan de kostnader som uppkom-

mer, inklusive avskrivningar, redovisas i resultaträk-

ningen då de uppstår. Avskrivningsreglerna följer 

de regler som gäller för respektive tillgångsslag. 

De direkta utgifterna som uppstår då ett operatio-

nellt leasingavtal ingås ingår i det anskaffade vär-

det på den leasade tillgången och kostnadsförs 

över leasingperioden. 

Moderbolaget
Finansiella leasingavtal redovisas hos moderbola-

get enligt de regler som gäller för operationella 

leasingavtal.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen utvisar in- och utbetalningar 

under perioden hänförliga till den löpande verk-

samheten, investeringsverksamheten och finansie-

ringsverksamheten. Kassaflödesanalysen upprättas 

enligt den indirekta metoden, vilket innebär att 

nettoresultatet från den löpande verksamheten 

justeras för: 

† Poster i resulaträkningen som inte medför in- 

och utbetalningar,

† Periodens förändring av rörelsetillgångar och rö-

relseskulder samt

† Poster som ingår i kassaflödet för investerings- 

eller finansieringsverksamheten.

Finansiella instrument

Värdering
Instrument som redovisas i balansräkningen om-

fattar likvida medel, kundfordringar, leverantörs-

skulder och derivat såsom optioner, terminskon-

trakt samt ränteswapar. Vid anskaffningstillfället, 

dvs då SL blir part i finansiella avtalsmässiga villkor, 

redovisas det i balansräkningen till anskaffnings-

värdet motsvarande verkligt värde. Efterföljande 

värdering sker antingen till verkligt värde eller upp-

lupet anskaffningsvärde på sätt som beskrivs nedan.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen 

när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller 

SL förlorar kontrollen över dem. En finansiell skuld 

tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i 

avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.

Kundfordringar och lånefordringar
Kundfordringar och övriga fordringar redovisas vid 

efterföljande värdering till verkligt värde. De redo-

visas till det belopp som förväntas inflyta efter av-

drag för osäkra fordringar som bedömts individu-

ellt.  Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i 

rörelsens kostnader.

Likvida medel
Likvida medel består av tillgodohavande på bank 

och fordran på SLL i form av tillgodohavanden på 

koncernkonto. Likvida medel redovisas till nomi-

nellt belopp.

Derivatinstrument
Derivatinstrument utgörs av terminskontrakt, op-

tioner och swapar, som utnyttjas för att minska ef-

fekten av valutakursförändringar och effekten av 

ändrade räntenivåer. Vid tecknande av avtal med 

koppling till utländsk valuta uppstår exponering för 

utländsk valuta i förhållande till inhemsk valuta, vil-

ket medför en valutarisk. Alla valutaflöden som 

uppstår tolv månader framåt i tiden och/eller där 

avtalet gäller ett belopp över 1 Mkr är säkrade, vil-

ket görs via SLL Internfinans. Derivatinstrumenten 

värderas till anskaffningsvärde. 

Finansiella skulder
Samtliga skulder redovisas vid efterföljande värde-

ring till upplupet anskaffningsvärde, vilket är sum-

man av återstående betalningsåtaganden. Lång-

fristiga skulder har en förväntad löptid längre än 

ett år medan kortfristiga har en löptid kortare än 

ett år. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid 

och värderas utan diskontering till nominellt be-

lopp.

Ansvarsförbindelser

En ansvarsförbindelse redovisas när 

a) det finns ett möjligt åtagande som härrör från 

inträffade händelser vars förekomst kommer att 

bekräftas endast av att en eller flera osäkra 

framtida händelser, som inte helt ligger inom 

företagets kontroll inträffar eller uteblir, eller 

b) ett åtagande som härrör från inträffade händel-

ser, men som inte redovisas som skuld eller av-

sättning på grund av att det inte är troligt att ett 

utflöde av resurser kommer att krävas för att 

reglera åtagandet, eller åtagandets storlek inte 

kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.  

Koncernuppgifter

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), organisations-

nummer 556013-0683, ägs av Stockholms läns 

landsting, organisationsnummer 232100–0016. 
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Noter och kommentarer

Not 1  Nettoomsättning

K O N C E R N E N M O D E R B O L A G E T

2006 2005 2006 2005

Biljettintäkter 4 049 4 084 4 049 4 084

Verksamhetsbidrag SLL 4 588 4 125 4 588 4 125

Utökad trafik m a a

   trängselskatteförsöket 333 113 333 113

Summa 8 970 8 322 8 970 8 322

Not 2 Övriga rörelseintäkter

K O N C E R N E N  M O D E R B O L A G E T

2006 2005 2006 2005

Fordonsuthyrning 1 299 1 230 23 24

Hyresintäkter 319 324 361 335

Näringsbidrag m m 1) 213 106 213 106

Reklamintäkter 108 97 108 97

Övrigt 273 178 333 307

Summa 2 212 1 935 1 038 869

1) Se not 24 

Not 3 Koncerninterna intäkter och kostnader

Moderbolagets försäljning till andra bolag inom koncernen uppgick till 33 

(137) Mkr, vilket utgjorde 0,3 (1,5) % av rörelseintäkterna. Motsvarande köp 

från övriga koncernbolag, uppgick till 95 (312) Mkr, vilket utgjorde 0,8 (3,3) % 

av moderbolagets totala rörelsekostnader.

Not 4 Entreprenadkostnader

Entreprenadkostnader utgörs huvudsakligen av ersättningar till externa trafi-

kentreprenörer. Ersättningen baseras på trafikavtal som löper över flera år 

och innefattar ersättning till entreprenörerna för hyra av fordon och depåer 

från SL. De nya avtalen (främst pendeltågsavtalet) förklarar 96 Mkr av kost-

nadsökningen. Därtill kommer 20 Mkr i pendeltågskostnad p g a senarelagd 

leverans av pendeltågsfordonen. Den ökade trängseltrafiken förklarar 273 

Mkr, indexutvecklingen i avtalen 154 Mkr och etanol och biogassatsningar 

minst 65 Mkr. Därtill kommer kostnader för övriga trafikförändringar inklusive 

helårseffekter av under 2005 genomförda förändringar.

Not 5 SLs utökade trafik m a a trängselskatteförsöket i Stockholm

Den utökade trafiken startade 22 augusti 2005 och upphörde 31 december 

2006. Staten ersätter enligt avtal SL för merkostnader och investeringar för 

den utökade trafiken med anledning av försöket.    

Följande resultatposter i koncernens redovisning har hänförts till den utökade 

trafiken:

2006 2005 1)

Ersättning från staten/biljettintäkter från utökade trafiken  482  118

Trafikproduktionskostnader netto  –375 –104

Övriga kostnader –25 –14

Skuld till staten 82 0

Redovisat som upplupna kostnader och förutbetalda 

   intäkter till staten, se not 25  –82 0

Summa resultatpåverkan  0 0

1) Poster som eliminerades i koncernens resultaträkning 2005.

Uppgifterna om den utökade trafikens inverkan på kostnader och intäkter bör 

betraktas som preliminära för såväl 2006 som 2005. Analyser pågår avseen-

de hur stor del av kostnaderna och biljettintäkterna som är hänförliga till just 

den utökade trafiken och förhandlingar i frågan pågår samtidigt med staten. 

Avsikten är att staten ska täcka SLs merkostnader föranledda av trängselskat-

teförsöket, uppkomna före, under och efter själva försöket. 

På anläggningssidan har anpassningar gjorts i depåer, infartsparkeringar 

byggts och bussar anskaffats. Bussarna har leasingfinansierats och kommer 

efter trängselskatteförsöket att nyttjas i SLs ordinarie trafik och redovisas som 

tillgångar i koncernen. Övriga investeringar finansieras av staten enligt följan-

de och elimineras i balansräkningen:   

2006-12-31 2005-12-31

Investeringar i depåer, infartsparkeringar etc   182   166

Fakturerat och erhållet från staten  –182 –159

Redovisat som upplupna kostnader och

   förutbetalda intäkter till staten  0 7

Investeringar i bussar som leasats, ingår i rullande

   materiel i koncernen men ej i moderbolaget   577   569

Ack plan avskrivningar –73 –27

Planenligt restvärde   504   542

Not 6 Jämförelsestörande kostnad

Den större delen av de årliga betalningarna till SJ (Statens Järnvägar) avser 

ersättning för äldre investeringar. Betalningsskyldigheten är fastställd i skilje-

dom. Det fortsatta nyttjandet av statens bansystem har bedömts inte ha nå-

gon koppling till dessa betalningar. En del av betalningarna hänförs till de 

äldsta pendeltågsfordonen, vilka redan 1998 överförts i SLs ägo. Dessa är nu 

föremål för snabbt utbyte till nya fordon och kan inte åsättas något restvärde 

(28 av 94 fordon finns inte längre hos SL). Med hänvisning till ovanstående 

och efter förnyat övervägande tillsammans med SLL har SL bedömt att de 

fyra återstående årsvisa betalningarna för ”den gamla skulden” skall kostnads-

föras i form av en avsättning i årets bokslut. Detta belopp, 956 Mkr har redo-

visats som en jämförelsestörande kostnad.

Not 7 Övriga rörelsekostnader

De stora kostnaderna här avser underhåll av banor (exkl pendeltågstrafiken) 

och tungt underhåll av spårfordon samt underhåll fastigheter (stationer, depå-

er, m m). Ban- och fordonsunderhållet har ökat med runt 90 Mkr 2006 jäm-

fört med 2005 (till knappt 640 Mkr). Inköp av främmande tjänster (bl a om-

fattande utbildningsinsatser för entreprenörer) samt reklam- och PR-insatser 

ökade i kostnad med 63 Mkr 2006 jämfört med 2005.

SL har ett avtal med SJ som ger SL rätt att nyttja de investeringar som SJ 

gjort i anläggningar och utrustning som avser pendeltågstrafiken i Storstock-

holm. Avtalet löper fram till år 2010 och är inte uppsägningsbart. Den årliga 

ersättningens storlek är beroende av KPI och statens avkastningsränta och 

har inte minskat nämnvärt mellan åren. Avtalet ingicks 1995 efter omförhand-

ling och ersatte ett tidigare avtal avseende samma investeringar och gav SL 

rätt att säga upp det tidigare gällande entreprenadavtalet med SJ. Det belopp 

som kostnadsförs som Övrig rörelsekostnad år 2006 uppgår till 333 (337) 

Mkr. Det avser årets kapitalkostnader för de äldre investeringarna samt för 

senare investeringar finansierade av SJ. Se även not 6 ovan.
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Not 8  Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar  

K O N C E R N E N  M O D E R B O L A G E T

2006 2005 2006 2005

Avskrivningar
Byggnader och mark –210 –183 –210 –184

Spåranläggningar –238 –226 –238 –226

Rullande materiel –684 –560 –5 –51

Maskiner och inventarier –65 –39 –64 –36

Pågående anl och förskott 0 15 0 0

Summa avskrivningar –1 197 –993 –517 –497

Nedskrivningar
Byggnader och mark –11 0 –11 0

Summa nedskrivningar –11 0 –11 0

Av- och nedskrivningar av

   materiella och immateriella

   anläggningstillgångar totalt –1 208 –993 –528 –497

Not 9 Ränteintäkter och liknande intäkter

K O N C E R N E N  M O D E R B O L A G E T

2006 2005 2006 2005

Ränteintäkter, ej koncernbolag 22 46 20 15

Övriga finansiella intäkter 45 31 3 0

Ränteintäkter och liknande

   intäkter totalt 67 77 23 15

I koncernens övriga finansiella intäkter ingår periodiserade nettoinkomster 

från amerikanska leasingtransaktioner samt periodiserad reavinst vid försälj-

ning av Tvärbanevagnar. 

Not 10 Räntekostnader och liknande kostnader 

K O N C E R N E N  M O D E R B O L A G E T

2006 2005 2006 2005

Finansiell del av pensionsskuld –8 –8 –8 –4

Ränta på lån från SLL –56 –65 –56 –65

Ränta finansiell leasing mm –213 –131 – –

Räntebindningskostnad –68 –80 – –

Övriga finansiella kostnader –26 –6 –10 –6

Räntekostnader och liknande

    kostnader totalt –371 –290 –74 –75

Not 11 Bokslutsdispositioner

M O D E R B O L A G E T

2006 2005

Erhållna koncernbidrag 563 641

Lämnade aktieägartillskott till dotterbolag  –30 –8

Summa 533 633

Not 12 Anläggningstillgångar i SL-koncernen

Byggnader Leasat Övrigt Rullande Maskiner Pågående

Nyttjande- och Spåran- rullande rullande materiel  och anl och Summa

rätter mark1) läggningar materiel materiel  totalt inventarier förskott 2) anläggningar

Anskaffningsvärde 2004-12-31 174 6 664 8 107 9 395 1 905 11 300 745 3 943 30 933

Årets anskaffningar 0 702  638 1 394 25 1 419 189 –639 2 309

Ansk värde sålt/utrangerat –2 –24 –46 –1 –117 –118 –40 –1 –231

Ändrad koncernstruktur/

   omklassificeringar 0 0 0 –113 83 –30 0 0 –30

Anskaffningsvärde 2005-12-31 172 7 342 8 699 10 675 1 896 12 571 894 3 303 32 981

Ack plan avskrivningar 2004-12-31 –167 –2 535 –1 374 –898 –1 211 –2 109 –515 0 –6 700

Årets plan avskrivningar 0 –183 –226 –430 –130 –560 –39 15 –993

Ack plan avskrivn sålt/utrangerat 0 15 9 1 116 117 35 0 176

Ändrad koncernstruktur/

   omklassificeringar 0 0 0 56 7 63 0 –15 48

Ack plan avskrivn 2005-12-31 –167 –2 703 –1 591 –1 271 –1 218 –2 489 –519 0 –7 469

Ack näringsbidrag 2005-12-31 –1 –1 030 –1 974 0 0 0 –127 0 –3 132

Planenligt restvärde 2005-12-31 4 3 609 5 134 9 404 678 10 082 248 3 303 22 380

1) vissa fastigheter har ej åsatts taxeringsvärde   

2) se not 24 angående näringsbidrag för pågående nyanläggningar. Utestående förskott till leverantörer har säkrats med bankgaranti enligt SLLs finanspolicy
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Byggnader Leasat Övrigt Rullande Maskiner Pågående

Nyttjande- och Spåran- rullande rullande materiel  och anl och Summa

rätter mark1) läggningar materiel materiel  totalt inventarier förskott 2) anläggningar

Anskaffningsvärde 2005-12-31 172 7 342 8 699 10 675 1 896 12 571 894 3 303 32 981

Årets anskaffningar 0 630 727 2 339 54 2 393 61 –366 3 445

Ansk värde sålt/utrangerat 0 –7 –62 –71 –81 –152 –117 0 –338

Ändrad koncernstruktur/omklassificeringar 0 0 –208 0 0 0 0 242 34

Anskaffningsvärde 2006-12-31 172 7 965 9 156 12 943 1 869 14 812 838 3 179 36 122

Ack plan avskrivningar 2005-12-31 –167 –2 703 –1 591 –1 271 –1 218 –2 489 –519 – –7 469

Årets plan avskrivningar 0 –210 –238 –592 –92 –684 –65 – –1 197

Ack plan avskrivn sålt/utrangerat 0 7 61 31 78 109 117 – 294

Ändrad koncernstruktur/omklassificeringar 7 0 4 3 0 3 0 – 14

Ack plan avskrivningar 2006-12-31 –160 –2 906 –1 764 –1 829 –1 232 –3 061 –467 – –8 358

Årets nedskrivningar 0 –11 0 0 0 0 0 – –11

Ändrad koncernstruktur/omklassificeringar –7 0 0 0 0 0 0 – –7

Ack nedskrivningar 2006-12-31 –7 –11 0 0 0 0 0 – –18

Ack näringsbidrag 2006-12-31 –1 –1 030 –1 974 0 0 0 –127 – –3 132

Planenligt restvärde 2006-12-31 4 4 018 5 418 11 114 637 11 751 244 3 179 24 614

Taxeringsvärde 1) 2006-12-3 : 146 varav mark 54     Taxeringsvärde 1) 2005-12-31: 158  varav mark 60

1) vissa fastigheter har ej åsatts taxeringsvärde   

2) se not 24 angående näringsbidrag för pågående nyanläggningar. Utestående förskott till leverantörer har säkrats med bankgaranti enligt SLLs finanspolicy

Not 13 Anläggningstillgångar i moderbolaget

Byggnader Rullande Maskiner Pågående

Nyttjande- och Spåran- materiel  och anl och Summa

rätter mark1) läggningar  totalt inventarier förskott 2) anläggningar

Anskaffningsvärde 2004-12-31 174 6 664 8 107 196 705 111 15 957

Årets anskaffningar 0 703 637 0 187 1 316 2 843

Ansk värde sålt/utrangerat –2 –24 –45 –46 0 –1 –118

Anskaffningsvärde 2005-12-31 172 7 343 8 699 150 892 1 426 18 682

Ack plan avskrivningar 2004-12-31  –167 –2 535 –1 374 –67 –483 – –4 626

Årets plan avskrivningar 0 –184 –226 –51 –36 – –497

Ack plan avskrivn sålt/utrangerat 0 15 9 46 0 – 70

Ack plan avskrivningar 2005-12-31   –167 –2 704 –1 591 –72 –519 – –5 053

Ack näringsbidrag 2005-12-31 –1 –1 030 –1 974 0 –127 0 –3 132

Planenligt restvärde 2005-12-31 4 3 609 5 134 78 246 1 426 10 497

Byggnader Rullande Maskiner Pågående

Nyttjande- och Spåran- materiel  och anl och Summa

rätter mark1) läggningar  totalt inventarier förskott 2) anläggningar

Anskaffningsvärde 2005-12-31 172 7 343 8 699 150 892 1 426 18 682

Årets anskaffningar 0 630 727 24 61 572 2 014

Ändrad koncernstruktur/omklassificering  0 0 0 0 0 –167 –167

Ansk värde sålt/utrangerat 0 –9 –270 –1 –117 0 –397

Anskaffningsvärde 2006-12-31 172 7 964 9 156 173 836 1 831 20 132

Ack plan avskrivningar 2005-12-31  –167 –2 704 –1 591 –72 –519 – –5 053

Årets plan avskrivningar 0 –209 –238 –6 –64 – –517

Ack plan avskrivn sålt/utrangerat 0 8 65 1 117 – 191

Ändrad koncernstruktur/omklassificeringar  7 0 0 0 0 – 7

Ack plan avskrivningar 2006-12-31   –160 –2 905 –1 764 –77 –466 – –5 372

Årets nedskrivningar 0 –11 0 0 0 – –11

Ändrad koncernstruktur/omklassificeringar  –7 0 0 0 0 – –7

Ack nedskrivningar 2006-12-31 –7 –11 0 0 0 – –18

Ack näringsbidrag 2006-12-31 –1 –1 030 –1 974 0 –127 0 –3 132

Planenligt restvärde 2006-12-31 4 4 018 5 418 96 243 1 831 11 610

Taxeringsvärde 1) 2006-12-31: 146 varav mark 54     Taxeringsvärde 1) 2005-12-31: 158  varav mark 60

1) vissa fastigheter har ej åsatts taxeringsvärde

2) se not 24 angående näringsbidrag för pågående nyanläggningar. Utestående förskott till leverantörer har säkrats med bankgaranti enligt SLLs finanspolicy
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Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott

Under rubriken upptas upparbetningar och utestående förskott avseende nya 

anläggningstillgångar.

K O N C E R N E N  M O D E R B O L A G E T

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Pågående nyanläggningar

Ingående balans 2 107 2 453 1 294 100

Under året upparbetat 1 504 994 1 751 2 721

Under året aktiverat

   eller resultatfört –1 372 –1 340 –1 289 –1 527

Summa pågående

   nyanläggningar 2 239 2 107 1 756 1 294

Förskott

Ingående balans 1 196 1 490 132 11

Nya förskott under året 444 20 29 132

Under året reglerade förskott –700 –314 –86 –11

Summa förskott 940 1 196 75 132

Summa pågående nyanlägg-

   ningar och förskott 3 179 3 303 1 831 1 426

Pågående nyanläggningar omfattar en mängd pågående investeringar i SL-

trafikens infrastruktur, vilka ännu inte blivit färdigställda eller tagna i bruk. 

Som exempel kan nämnas utbyggnader av och ersättningsinvesteringar i sta-

tioner, banor, fordonsdepåer, bussterminaler och infartsparkeringar samt nyin-

vesteringar i utrustning för nytt biljettsystem och nya informations- och kom-

munikationssystem.

Bland förskott till leverantörer märks främst förskott till Alstom Transport för 

de nya pendeltågen som började levereras under 2005, av förskotten återstår 

838 (1 331) Mkr varav 427 Mkr är ett nytt förskott lämnat 2006 för en till-

läggsbeställning på 16 extra tåg i direkt anslutning till den föregående beställ-

ningen av nya pendeltåg. Tågen levereras i en takt av ca två per månad . Un-

der 2005 har 11 tåg levererats, under 2006 har 27 tåg levererats och under 

2007 kommer 33 tåg att levereras. Förskottet uppgår till drygt 24 Mkr per 

tåg av en totalkostnad per tåg på ca 75 Mkr och avräknas vid leverans av res-

pektive tåg. Alstom Transport har lämnat en bankgaranti på det utbetalade 

förskottet.

Not 15 Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag m fl

Bokfört

Antal Ägd Eget Årets värde

Koncernföretag Org.nummer Säte andelar andel 1) kapital resultat 2006 12 31

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

SL HR-Service AB 556402-7190 Stockholm 1 000 100 % 0,1 0 0,1

SL Kundtjänst AB 556401-0022 Stockholm 561 56,1 % 1,4 2,8 0,056

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

SL Lidingö Trafik AB 2) 556011-3267 Stockholm 11 609 96,74 % 1,4 0 1,1

Fastighets AB Viggestaberg 2) 556094-4158 Stockholm 1 000 100 % 0,1 0 0,1

Summa aktier och andelar i koncernföretag 1,6

Härutöver äger SL följande andra aktier och andelar:

Bokfört

Antal Ägd Eget Årets värde

Intresseföretag m fl Org.nummer Säte andelar andel 1) kapital 4) resultat 4) 2006-12-31

Svensk Banproduktion AB 556571-9449 Stockholm 400 40 % 38,9 11,4 11,8

AB Transitio 556033-1984 Stockholm 94 000 47 % 20,1 0 9,4

Stockholms Terminal AB 556255-1928 Stockholm 400 40 % 1,0 9,0 0,4

Tågia AB 556591-7233 Stockholm 1 000 33,3 % 56,2 – 0

Busslink i Sverige AB 556473-5057 Stockholm 10 035 30 % 65,0 20,4 0

Samtrafiken i Sverige AB 3) 556467-7598 Stockholm 30 2,12 % – – –

SLTF Resekortet i Sverige AB 3) 556691-8222 Stockholm 6 667 13,23 % – – –

Summa aktier och andelar i intresseföretag m fl 21,6

Summa aktier och andelar i koncernföretag

   och intresseföretag m fl 23,2

1) Ägd andel = rösträttsandel
2) Vilande bolag
3) Ej intresseföretag
4) Eget kapital från UB 2005, årets resultat baserat på delvis preliminära siffror

Not 16 Resultat- och kapitalandelar i intresseföretag

K O N C E R N E N

2006 2005

Resultat från andelar

   i intresseföretag 1) 18 10

Kapitalandelar i intresseföretag 1)

Svensk Banproduktion AB 23 16

Busslink i Sverige AB 0 0

Tågia AB 2 0

AB Transitio 17 17

Stockholms Terminal AB 1 1

Summa kapitalandelar

   i intresseföretag 43 34

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

Not 17 Kassa och bank

SL-koncernens likvida tillgodohavande på koncernkonto hos SLL redovisas i pos-

ten Kassa och bank. Detta tillgodohavande utgör en kortfristig fordran på SLL in-

om ramen för koncernkontosystemet. Likvida medel fördelas enligt följande:

K O N C E R N E N  M O D E R B O L A G E T

2006-12-31  2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Tillgodohavanden på

   koncernkonto 1 103 793 1 103 793  

Övriga banktillgodo-

   havanden 79 57 72 50

Summa 1 182 850 1 175 843
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Not 18 Eget kapital i SL-koncernen

Aktie- Bundna Balanserat Årets Summa

kapital reserver resultat resultat eget kapital

Eget kapital enligt fastställd balansräkning per 2004-12-31 4 000 1 762 –323 98 5 537

Överförd till bundna reserver 13 –13 0

Förskjutning mellan bundna och fria reserver –14 14 0

Överföring av 2004 års resultat 98 –98 0

Återbetalt aktieägartillskott –118 –118

Årets resultat 340 340

Eget kapital 2005-12-31 4 000 1 761 –342 340 5 759

Aktie- Bundna Balanserat Årets Summa

kapital reserver resultat resultat eget kapital

Eget kapital enligt fastställd balansräkning per 2005-12-31 4 000 1 761 –342 340 5 759

Överförd till bundna reserver 1) 18 –18 0

Förskjutning mellan bundna och fria reserver 2 –3 –1

Överföring av 2005 års resultat 340 –340 0

Årets resultat –955 –955

Eget kapital 2006-12-31 4 000 1 781 –23 –955 4 803

1) Överföring till kapitalandelsfond

Not 19 Eget kapital i moderbolaget

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa

Aktie- Reserv- Balanserat Årets Eget

kapital fond resultat  resultat kapital

Eget kapital enligt fastställd balansräkning per 2004-12-31  4 000 1 0 131 4 132

Överfört till reservfond 13 –13 0

Överföring av 2004 års resultat 131 –131 0

Återbetalt aktieägartillskott –118 –118

Årets resultat 440 440

Eget kapital 2005-12-31 4 000 14 0 440 4 454

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa

Aktie- Reserv- Balanserat Årets Eget

kapital fond resultat  resultat kapital

Eget kapital 2005-12-31 4 000 14 0 440 4 454

Överföring av 2005 års resultat 440 –440 0

Årets resultat –834 –834

Eget kapital 2006-12-31 4 000 14 440 –834 3 620

Aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik:

Antalet aktier, serie A uppgår till 315 000 st och kvotvärdet är 50 kr per aktie.

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

Not 20  Obeskattade reserver

M O D E R B O L A G E T

2006-12-31 2005-12-31

Ackumulerade överavskrivningar  1 923 1 923 

Summa 1 923 1 923
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Not 21  Avsättningar

Ianspråktaget Återföring ej Årets

Koncernen 2005-12-31 under året utnyttjat belopp avsättning 2006-12-31

Avsatt till pensioner (not 22) 208 18 226

Tvist avseende tomträttsavgälder 19 19

Beräknade underhållskostnader 467 –180 158 445

Omstruktureringsreserv 41 –11 47 77

Vissa betalningar till SJ 0 956 956

Kontrakterade modifieringar av vagnar/ 

   internvinstreserv 45 45

Anläggningsreserv 62 62

Övrigt 3 –16 –5 32 14

Summa 845 –207 –5 1 211 1 844

Ianspråktaget Återföring ej Årets

Moderbolaget 2005-12-31 under året utnyttjat belopp avsättning 2006-12-31

Avsatt till pensioner (not 22) 205 17 222

Tvist avseende tomträttsavgälder 19 19

Beräknade underhållskostnader 467 –180 158 445

Omstruktureringsreserv 17 –6 47 58

Vissa betalningar till SJ 0 956 956

Övrigt 40 –7 –5 32 60

Summa 748 –193 –5 1 210 1 760

Beräknade underhållskostnader avser fr o m 2006 förutom tunnelbanevagnar även de nya pendeltågen. Avsättningsbehovet beräknas på fordonens livslängd, 

30 år. 

Omstruktureringsreserven upptar förpliktelser till entreprenörer (eller ägare till dessa) uppkomna i samband med att beställarrollen renodlats eller leveranser 

säkrats. Arbete pågår med att se över strukturen för underhållet av spårfordon. Endast en mindre reservation har gjorts avseende redan riktade krav. Huvudde-

len av de nuvarande åtagandena bedöms kunna avvecklas inom en treårsperiod. 

Avsättningen för Betalningar till SJ avser beräknade betalningar under 2007 till 2010 för ”den gamla skulden”.  Skulden avser äldre investeringar i pendeltågs-

systemet. Avsättningen är gjord i nominellt värde. Se vidare not 6.

Övrigt består av ett antal mindre poster där krav ställts mot SL eller svårigheter i övrigt föreligger att bedöma åtagandets exakta storlek. De ingående posterna 

bör vara färdigbehandlade inom några år. 

Not 22 Avsatt till pensioner 

Pensionsförpliktelser som upparbetats fr o m 1992 redovisas av SL som pen-

sionsskuld i respektive bolag.

2006-12-31 2005-12-31

AB SL 222  205

SL HR-Service AB 4 3

Summa 226 208

Pensionsskulderna för SL-bolagen har beräknats enligt pensionsavtalet PFA-SL. 

SL har i januari 2007 tecknat nytt pensionsavtal. Beräkningar av effekten därav 

har ännu ej gjorts av KPA. Framöver kan dock skulden komma att påverkas av 

ändrade ränte- och mortalitetsantaganden. Under året upparbetad individuell 

del är inte inräknad i avsättningen utan redovisas som kortfristig skuld. Kostna-

derna för pensionsförpliktelser avseende tiden före 1992 redovisas av och be-

lastar SLL. Denna pensionsskuld, avseende den nuvarande SL-koncernen, upp-

gick enligt KPA:s beräkningar per 2006-12-31 till 696 (694) Mkr.

Not 23 Långfristiga skulders förfallotid

Av Långfristiga lån från SLL förfaller 1 502 (1 060) Mkr till betalning senare 

än fem år efter balansdagen. Av Övriga långfristiga skulder förfaller 8 980 

(7 426) senare än fem år efter balansdagen. Resterande del av Långfristiga 

lån från SLL och av Övriga långfristiga skulder förfaller om ett till fem år.

Not 24 Långfristiga förutbetalda intäkter

Långfristiga förutbetalda intäkter omfattar näringsbidrag till investeringar, vil-

ka periodiseras i resultatet under anläggningarnas livslängd. Erhållna närings-

bidrag i moderbolaget som ännu ej är resultatförda uppgår per 2006-12-31 

till 3 548 (3 392) Mkr. Av detta belopp utgör 2 569 (2 393) Mkr bidrag för 

fasta anläggningsinvesteringar och resten bidrag för fordon.

Not 25 Större periodiseringsposter

K O N C E R N E N  M O D E R B O L A G E T

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-311)

Förutbetalda kostnader 168     86 166 105

varav 
   försäkringar 17 15 17 15

   hyror 10 – 9 0

   leasing 1 – – –

entreprenadkostnader
   tunnelbana 12 8 12 8

   buss 1 39 1 35

   pendel 86 24 86 0

   övrigt 41 – 41 47

Upplupna intäkter 66       129 63      129

varav  
   trafikintäkter 13 37 13 37

   avtalsintäkter 38 71 38 71

   hyresintäkter 9 7 9 7

   övrigt 6 14 3 14

Förutb kostnader och

    upplupna intäkter 234 215 229 234

Förutbetalda intäkter   651       547  86   16

varav  
   sålda färdbevis 5 6 5 6

   ej resultatförda finansiella

   inkomster 565 540 – –

   hyror 0 1 – 1

   trängselskatt 82 0 82 8

   övrigt –1 0 –1 1
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K O N C E R N E N  M O D E R B O L A G E T

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-311)

Upplupna kostnader  259      313  162      203

varav
   sociala kostnader samt löneskatt 14 17 12 12

   avvecklingskostnader 6 6 6 6

   tunnelbanetrafik 16 18 16 18

   pendeltågstrafik 2 12 2 12

   busstrafik 24 34 24 34

   räntekostnader 81 77 0 0

   övriga entreprenadkostnader 86 149 84 121

   övrigt 30 0 18 0

Upplupna kostnader

   och förutb intäkter 910 860 248 219

1) Balansposterna har för moderbolaget per 2006-12-31 justerats med avseende på trängsel-

skatteförsöket jämfört med föregående års rapporterade balansräkning.

Not 26 Leasingåtaganden

Svenska leasingavtal

Finansiella leasingavtal där SL är leasetagare
Utöver egna anläggningar har SL-koncernen under året genom finansiella 

leasingavtal disponerat anläggningstillgångar (spårfordon och bussar). De lea-

sade tillgångarnas bokförda värde på balansdagen redovisas i not 12, Leasat 

rullande materiel. Leasingskulden uppgår till 11 445 (9 581) Mkr. Av leasing-

skulden har 10 989 (9 194) Mkr redovisats som långfristig skuld och kom-

mande års amorteringar 456 (387) Mkr som kortfristig skuld. Dessa leasing-

engagemang redovisas i SL-koncernens balansräkning. I SL-koncernens re-

sultaträkning redovisas kostnaden för leasade fordon som räntekostnad 213 

(131) Mkr, vilket motsvarar räntedelen av leasingavgifterna, samt som avskriv-

ning 592 (430) Mkr. Från och med år 2005 tillämpas rak avskrivning även för 

leasade fordon. 

SL-koncernens finansiella leasingavtal löper med rörlig ränta. De SL-bolag 

som tecknat avtalen är moderbolaget AB SL samt dotterbolaget AB SL Fi-

nans.

Framtida betalningsåtaganden för befintliga leasingavtal fördelar sig enligt 

nedan, beräknat efter en ränta på 3,4 %. Sammanställningen avser åtagande 

för vagnar och bussar:

Minimilease-

Koncernen avgifter inkl lösen Nuvärde

2007    892 862

2008–2011  3 437 3 063

2012 och senare 11 892 8 353

Operationella leasingavtal där SL är leasetagare
Sammanställningen avser vagnar.

Minimilease-

Moderbolaget avgifter inkl lösen

2007 12

2008–2011 50

2012 och senare 177

Tidigare år har vagnförhyrning från AB Transitio av från SL tidigare sålda 

vagnar redovisats som operationell leasing, även i SL-koncernen. Från och 

med 2005 redovisas vagnarna i koncernen som ägda av koncernen. Dessa 

ändringar har påverkat koncernredovisningen, ej de enskilda bolagens redo-

visning. Det har i koncernens resultaträkning inneburit en ökad avskrivnings-

kostnad 27 (20) Mkr. 

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

givare. 

Operationella leasingavtal där SL är leasegivare
Sammanställningen avser rullande materiel.

Anskaffningsvärde 2006-12-31  14 812

Periodens avskrivningar –684

Ack plan avskrivningar 2006-12-31  –3 061

De operationella leasingavtalen löper med fast belopp undantaget bussarna 

för vilka leasingavtal löper med rörlig ränta.  

Förfallotidpunkten för av koncernen erhållna framtida minimileaseavgifter 

från icke uppsägningsbara operationella leasingavtal fördelar sig enligt nedan. 

Sammanställningen avser bussar, tunnelbanevagnar, pendeltåg samt lokaltåg/

spårvagnar. Leasingintäkter för bussar är beräknade efter en ränta på 3,4 %.  

Koncernen Minimileaseavgifter

2007 1 300

2008–2011 3 067

2012 och senare 365

Amerikanska leasingavtal

SL och SL Finans har under 2001, 2002 och 2003 genomfört leasingtransak-

tioner med amerikanska banker som investerare avseende spårfordon. I dessa 

finansiella transaktioner har SL åtagit sig att under löptiden betala leasingav-

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

dels placerats i värdepapper med rating AAA. SL står en kreditrisk men denna 

bedöms, genom avtalens utformning, vara ringa. Om säkerheten i framtiden 

skulle försämras, har SL möjlighet att byta till annan bank med bättre rating. 

Mottagna förskottsbetalningar och lämnade depositioner nettoredovisas i ba-

lansräkningen. Avtalen har utarbetats och granskats av juridisk expertis i Sve-

rige och USA och följer vad som är sedvanligt för denna typ av transaktion.

SLs och SL Finans åtaganden under såväl de svenska som de amerikanska 

leasingavtalen är garanterade av SLL. Om SLLs rating (för närvarande AA hos 

Standard & Poor´s) sänks ska SL komplettera garantin, för i första hand de 

amerikanska leasingavtalen, med bankgaranti eller liknande.

SLs bedömning är, att sannolikheten för att ett amerikanskt leasingavtal med 

SLL som garant ska behöva avslutas i förtid, är mycket låg, varför inget åta-

gande har tagits upp under ansvarsförbindelser.

Not 27 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Borgen har ställts för Stockholms Terminal AB på 23 (23) Mkr. SLL har över-

tagit redovisningen och borgar för pensionsskulden avseende SL-koncernens 

förpliktelser t o m 1991-12-31. 

Nya förpliktelser fr o m 1992-01-01 redovisas av SL (se not 22). SLL borgar 

även för dessa. 

Not 28 Löner och ersättningar samt antal anställda

Personalkostnader

Löner och ersättningar (spec nedan)  2006 2005

Styrelse och VD 6 4

Övriga 236 204

242 208

Sociala kostnader (spec nedan)  118 1) 98 1)

Övriga personalkostnader  23 18

141 116

Koncernen totalt 383 324

1) varav pensionskostnader till styrelse och VD 1,2 (0,6)
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Not 28 Fortsättning

Löner och andra ersättningar Löner och andra Sociala

   samt sociala kostnader ersättningar totalt kostnader

(Mkr) 2006 2005 2006 2005

Moderbolaget 189 100 95 46

(varav pensionskostnader)  (26) ( 9)

Dotterbolagen 53 108 23 52

(varav pensionskostnader)  (4) (13)

Koncernen totalt 242 208 118 98

(varav pensionskostnader)  (30) (22)

Löner och andra ersättningar

Styrelse och VD Övriga anställda

(Mkr) 2006 2005 2006 2005

Moderbolaget 4,2 1,8 185,1 98,2

Dotterbolagen 1,3 2,2 51,0 105,8

Koncernen totalt 5,5 4,0 236,1 204,0

Medelantal anställda Totalt Varav kvinnor

   (årsarbetare) 2006 2005 2006 2005

Moderbolaget 414 250 132 98

Dotterbolagen 153 299 53 74

Koncernen totalt 567 549 185 172

Antalet anställda Totalt Varav kvinnor

   per 31 december 2006 2005 2006 2005

Moderbolaget 500 476 178 159

Dotterbolagen 222 131 78 52

Koncernen totalt 722 607 256 211

2006 2005

Könsfördelning Antal Varav Antal Varav

kvinnor  kvinnor

Styrelse 9 5 9 6

Ersättare 9  3 9 3

Företagsledning inkl  

   adjungerade 9   4 16 8

Ledande befattningshavare 

   dotterbolag 2 1 2 1

Anställdas sjukfrånvaro

I enlighet med årsredovisningslagen redovisas sjukfrånvaron bland koncer-

nens och moderbolagets anställda. 

Sjukfrånvaro i relation till ordinarie tid %

K O N C E R N E N  M O D E R B O L A G E T

2006 2005 2006 2005

Sjukfrånvaro för kvinnor 7,9 7,7 7,5 6,4

Sjukfrånvaro för män 5,0 4,2 4,5 3,3

Sjukfrånvaro för anställda

   29 år eller yngre 5,0 4,5 2,2 1,5

Sjukfrånvaro för anställda

   30–49 år 5,0 4,1 4,1 3,8

Sjukfrånvaro för anställda

   50 år eller äldre 7,4 6,9 7,3 5,5

Total sjukfrånvaro 6,0 5,4 5,5 4,6

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer av total 

sjukfrånvaro enligt ovanstående tabell %

2006 2005 2006 2005

Sjukfrånvaro för kvinnor,

   60 dagar eller mer 4,6 4,9 5,1 4,1

Sjukfrånvaro för män,

   60 dagar eller mer 2,8 2,0 2,9 1,6

Total sjukfrånvaro

   60 dagar eller mer 3,4 3,0 3,6 2,6

Förmåner till ledande befattningshavare:

Löner och ersättningar till styrelse och VD i AB SL har uppgått till 4 234 

(1 801) tkr, varav till VD med 3 685 (1 202) tkr. Av AB SLs pensionskostnader 

avser 1 157 (640) tkr styrelse och VD. 

Den 14 december 2006 avgick Lennart Jangälv som VD. Han ersattes den 14 

december 2006 av tillförordnad VD Lars Nordstrand. 2007-01-01 tillträdde 

Ingemar Ziegler som VD. 

Pensionsavtal för avgångne VDn: Pensionsvillkor utgår enligt PFA-SL. Vid 

uppsägning från företagets sida utgår lön under 24 månader dock längst till 

pensionsåldern uppnås. I det fall VD erhåller annan förvärvsinkomst ska upp-

sägningslönen under de sista tolv månaderna samordnas på så sätt att upp-

sägningslönen minskas med 100 % av den nya förvärvsinkomsten. Uppsäg-

ningstid initierad av VD är 6 mån. Avsättning för uppsägningslön har gjorts 

och ingår i Löner och ersättningar till styrelse och VD samt bland pensions-

kostnader. 

Not 29 Arvoden och övrig ersättning till revisorer

Beloppen gäller för såväl koncernen som moderbolaget.

Revisionsarvoden Konsultarvoden

Belopp i tkr 2006 2005 2006 2005

Ernst & Young 523 584 2 099 918

Landstingsrevisorerna – – – –

Summa 523 584 2 099 918

Not 30 Fonder under särskild förvaltning

Fonder under särskild förvaltning av AB Storstockholms Lokaltrafik har följan-

de kapitalvärden: 

Belopp i tkr 2006-12-31 2005-12-31

Fränckelska fonden 17 17

L G Ågrens understödsfond  11 11

Söderberg - Wickströms fond  34 34

Redovisas inte i balansräkningen

Not 31 Finansiella instrument

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella 

risker. Det åligger SL att identifiera finansiella risker och att i samråd med SLL 

Internfinans hantera dessa. Samtliga bolag och förvaltningar som är helägda 

bolag till SLL ska i tillämpliga delar följa dess policyer. Syftet med finanspolicyn 

är att den ska utgöra ett övergripande regelverk för den finansiella verksam-

heten. Målet för den finansiella verksamheten är att förvaltning av medlen ska 

ske på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet 

tillgodoses. SL ska inom de riskramar som anges sträva efter att erhålla god 

avkastning på medelsförvaltningen och att ådra sig så låga kostnader som 

möjligt för upplåning och skuldförvaltning.

Koncernen genomför transaktioner med derivat, främst valutaterminer och 

ränteswapavtal, i syfte att hantera de valuta- och ränterisker som uppstår i 

koncernens verksamhet och dess finansiering. Någon handel med finansiella 

instrument i andra syften än för säkring förekommer ej. Samtliga affärer för 

att minska valuta- och ränterisker är gjorda gentemot SLL. Per bokslutsdagen 

2006-12-31 har ränteswapavtal på totalt 3 700 (3 400) Mkr tecknats. Mark-

nadsvärdet per 2006-12-31 var negativt med –28,3 (–186,7) Mkr. Ränteswap-

avtalens verkliga värde är sålunda lägre än bokfört värde. SL har dock för av-

sikt att inneha avtalen löptiden ut. Marknadsvärdet kommer att variera under 

löptiden, dock utan resultatpåverkan. När sedan avtalstiden löper ut är mark-

nadsvärdet noll.

Vinster och förluster i samband med valutaterminer och valutaoptioner resul-

tatförs löpande. Belopp som ska erläggas eller erhållas till följd av ränteswa-

par redovisas löpande som räntekostnader eller ränteintäkter.
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Transaktioner med finansiella instrument kan leda till att företaget tar på sig 

någon eller några av de finansiella risker som beskrivs nedan eller överför så-

dana risker till någon annan. Finansiella risker aktuella för SL är valutarisk, 

ränterisk, kreditrisk, likviditetsrisk samt kassaflödesrisk. 

Valutarisk
Vid tecknande av avtal med koppling till utländsk valuta uppkommer en valu-

takursrisk. Alla valutaflöden som uppstår tolv månader framåt i tiden (ett år 

eller senare) och/eller där avtalet gäller ett belopp över en Mkr är säkrade 

med i första hand valutaterminer. Utformningen av valutasäkringen samt gra-

den av säkring överenskommes med SLL Internfinans innan avtal i utländsk 

valuta tecknas. 

SL har beställt 71 pendeltågsvagnar som ska betalas i euro. Per balansdagen 

har 34 (28) vagnar valutasäkrats till ett värde av 1 514 (1 270) Mkr. Förskott 

för samtliga 71 (55) vagnar är redan utbetalt i euro. Det utestående förskottet 

per bokslutsdagen 2006-12-31 motsvarar 838 (1 331) Mkr. 

Ränterisk
Ränterisk är risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av 

förändringar i marknadsräntor. SL-koncernens leasingavtal löper med rörlig 

ränta. En ränterisk föreligger därför. Om ränteläget ökar så ökar koncernens 

kostnader och kassaflödet får en negativ påverkan. För att motverka denna 

effekt har SL under år 2004 - 2006 tecknat ett antal ränteswapavtal på totalt 

3 700 Mkr för att därigenom uppnå längre räntebindningstid och motverka 

en oönskat hög ränteexponering. Vid årsskiftet var räntebindningstiden 2,5 

(2,2) år. Swapavtalen har kostat 68 (80) Mkr. Med ränteswap förstås ett kapi-

talmarknadsinstrument med vars hjälp SL åtar sig att betala en fast ränta 

medan motparten åtar sig att betala SLs rörliga ränta för avtalat belopp.

Kreditrisk
Kreditrisken är risken att en part i en transaktion med ett finansiellt instru-

ment inte kan fullgöra sina åtaganden och därigenom orsakar den andra par-

ten en förlust. Vid förskottsbetalning uppkommer risk för att leverantören 

kommer på obestånd innan leveransen har utförts. SL undviker i möjligaste 

mån förskottsbetalningar. Om så sker ska bankgaranti från leverantören erhål-

las innan dess att betalning görs. SLs nettoomsättning utgörs till hälften av bi-

drag från SLL och till hälften av biljettförsäljning via främst ombud. Försälj-

ningen via ombud har kreditrisk som är begränsad på grund av en diversifie-

rad kundstock samt att ombud vid missbruk snabbt kan avstängas.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att ett företag får svårigheter att få fram pengar för 

att möta åtaganden förknippade med finansiella instrument. Likviditetsrisk 

kan uppkomma på grund av svårigheter att snabbt realisera en finansiell till-

gång till ett pris som ligger nära det verkliga värdet. Risken för likviditetsbrist i 

SL är liten då SLL står som garant för SLs åtaganden.

Kassaflödesrisk
Kassaflödesrisken motverkas genom att SLL, genom avtal med SL, garanterar 

nuvarande och framtida resultattäckning för SL och dess dotterbolag. Investe-

ringsutgifter finansieras dessutom genom avtal med SLL eller genom leasing 

eller näringsbidrag.

Not 32 Transaktioner med närstående

Koncernföretag

Vid leverans av tjänster och produkter mellan koncernföretag tillämpas själv-

kostnadsprincipen. Från 2006 fakturerar moderbolaget dotterbolagen för ad-

ministrativa kostnader. AB SL Finans svarar för finansiering av ny- och rein-

vesteringar, främst av spårfordon. SL HR-Service AB svarar för underhålls-, 

reparations- och ombyggnadsverksamhet inom områdena hiss och rulltrapps-

service. SL Kundtjänst AB tillvaratar den samlade kundtjänsten för SL trafiken.

SL Infrateknik AB omstrukturerades 2005 för att därefter inom bolaget avslu-

ta påbörjade investeringsprojekt på fordonsområdet och inom fastighetspro-

jekt i takt med att dessa färdigställs och överlåtes på moderbolaget. I bolaget 

redovisas fordon som avses bli externfinansierade, bl a de nya pendeltågen.

Transaktioner 2006 (Mkr)

Försäljning Köp Fordringar Skulder

Dotterbolag till från hos  till

AB SL Finans 15 0 336 210

SL HR-Service  AB 5 65 11 23

SL Kundtjänst AB 4 30 0 6

SL Infrateknik AB 9 0 1 335 395

Summa 33 95 1 682 634

Finansiella flöden mellan moderbolaget och dess dotterbolag redovisas till 

mindre värden. 

(Se även not 3.)

Intressebolag

Vid leverans av tjänster och produkter mellan SL-koncernen och intresseföre-

tag tillämpas marknadsmässiga priser. De affärsmässiga relationerna med in-

tressebolagen styrs av trafikavtal, underhållsavtal, hyresavtal m fl avtal. Hyres-

avtalen med Busslink, Tågia och Svensk Banproduktion löper på tre år. Under-

hållsavtal med Tågia är ett ramavtal med löptid tre år och möjlighet till två års 

förlängning. 

Transaktioner 2006 mellan koncernbolagen och intressebolagen. (Mkr)

Försäljning Köp Fordringar Skulder

Intressebolag till från hos  till

Busslink i Sverige AB 162 1 620 3 202

Svensk Banproduktion AB 7 139 1 57

AB Transitio 1 0 3 0

Tågia AB 116 97 24 88

Stockholm Terminal AB 0 0 0 0

Summa 286 1 856 31 347

Stockholms läns landsting

AB Storstockholms Lokaltrafik är ett av Stockholms läns landsting helägt dot-

terbolag. Av SL-koncernens totala inköp och försäljning avser 0,2 (0,2) % av 

inköpen och 0,8 (0,3) % av försäljningen andra företag och enheter inom 

Stockholms läns landsting.

Övrigt

Se även presentation av SLs styrelse och företagsledning samt not 28. I den-

na finns information angående ersättningar till ledande befattningshavare. 

Upplysningar om pensionsförpliktelser lämnas i not 22 ”Avsatt till pensioner” 

samt i not 28 ”Löner och ersättningar samt antal anställda”. 
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i AB Storstockholms Lokaltrafik • Org.nr 556013-0683

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AB Storstockholms Lokal-

trafik för räkenskapsåret 2006-01-01 – 2006-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvalt-

ningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovis-

ningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säker-

het försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av under-

lagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande 

direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovis-

ningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalan-

de om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 

direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 

med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat 

och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt 

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 13 mars 2007

Ernst & Young AB

Magnus Fagerstedt

Auktoriserad revisor

Granskningsrapport för AB Storstockholms Lokaltrafik år 2006

Vi lekmannarevisorer har granskat verksamheten för AB Storstockholms Lokaltrafik år 2006.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksam-

heten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, landstingets revisionsreglemente samt med ut-

gångspunkt från fastställd revisionsplan för år 2006. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 

bedömning och prövning och har givit det resultat som redovisas i bifogade Årsrapport 2006 för AB Storstockholms Lokaltrafik, SL.

Vi riktar åter kritik mot styrningen av bolagets verksamhet. Det gäller kvaliteten och punktligheten i kollektivtrafiken, styrningen på säkerhets- och trygghets-

området. Styrelsens beslutsformer och informationsförsörjning behöver ses över. Även styrningen och kontrollen över säkerheten på IT-området behöver för-

bättras, liksom tydligheten i styrelsens beslutsbefogenheter i relation till fullmäktige.

Vi bedömer, efter samråd med den auktoriserade revisorn, att verksamheten med beskrivna brister inte har skötts på ett fullt ändamålsenligt och tillfredsstäl-

lande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit otillräcklig i viktiga avseenden.

Vi överlämnar och åberopar i övrigt revisionskontorets rapport.

Stockholm den 28 mars 2007

Ulf Uebel Gunilla Jerlinger Britta Båvner 

Göran Dahlstrand Lars Nordqvist Tyrgils Saxlund

Bilaga: Årsrapport 2006 för AB Storstockholms Lokaltrafik 1)

1) ej bilagd här
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Verksamhetstal

MARKNAD	 2006	 2005	 2004	 2003	 2002	 2001	 2000	 1999	 1998	 1997

Befolkning i Stockholms län (1000-tal invånare)         

Befolkning 1 918 1 890 1 873 1 861 1 850 1 839 1 823 1 803 1 783 1 763

Antal personbilar i Stockholms län (1000-tal) 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Personbilar 769 759 754 746 738 730 716 680 644 620

Kollektivreseandel (%) 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Tullsnitt 6-21 61 61 59 58 59 58 58 58 57 57

Tullsnitt maxtimme 75 75 73 73 73 74 74 74 73 72

Försäljning av biljetter (1000-tal)        

30-dagarskort inklusive Bålsta/Arlanda 3 792 3 950 3 811 3 904 4 012 4 050 4 080 3 733 3 624 3 347

Säsongskort 213 225 225 227 226 247 272 298 338 403

Årskort 1 1 1 2 2 4 2 3 5 6

7-dagarskort 82

Rabattkuponger 57 882 172 319 167 441 161 288 162 630 147 110 131 880 147 449 142 144 135 851

Kontantkuponger 4 506 12 720 14 824 24 640 27 129 37 164 41 643 41 075 39 221 36 047

Enkelbiljetter 20 kr/10 kr 32 427

10 st förköpta enkelbiljetter  180kr/90/ kr 3 107

Enkelbiljetter inkl förköpta 63 497

Helresor (miljoner) 2006	 2005	 2004	 2003	 2002	 2001	 2000	 1999	 1998	 1997

En helresa kan bestå av flera påstigningar.

Totalt	 410	 387	 386	 389	 390	 391	 389	 383	 379	 374

Påstigande fördelat på trafikslag (miljoner) 2006	 2005	 2004	 2003	 2002	 2001	 2000	 1999	 1998	 1997

Påstigande är lika med delresor. En helresa med ett byte motsvarar två påstigande.

Tunnelbana 297 276 278 279 282 283 284 273 269 263

Pendeltåg 64 63 62 63 64 64 61 66 63 62

Lokalbanor 32 30 29 27 25 25 22 18 17 17

Buss 267 254 253 258 256 258 259 260 261 258

Totalt	 660	 623	 622	 627	 627	 630	 626	 617	 610	 600

Påstigande en vanlig vardag, 

   fördelat på trafikslag (1000-tal) 2006	 2005	 2004	 2003	 2002	 2001	 2000	 1999	 1998	 1997

Tunnelbana 1 071 1 016 1 016 1 012 1 034 1 032 1 042 995 979

Pendeltåg 230 229 225 230 232 231 218 235 223

Lokalbanor 114 107 104 100 92 90 81 66 63

Buss 968 925 914 931 931 929 934 939 942

Totalt	 2	383	 2	277	 2	259	 2	273	 2	289	 2	282	 2	275	 2	235	 2	207

– varav Påstigande en vanlig vardag 

   i den utökade trafiken maa trängselskatteförsöket 2006	 2005	 2004	 2003	 2002	 2001	 2000	 1999	 1998	 1997

Totalt	 22	 10

Personkilometer fördelat på trafikslag (miljoner) 2006	 2005	 2004	 2003	 2002	 2001	 2000	 1999	 1998	 1997

Tunnelbana 1 657 1 541 1 556 1 558 1 578 1 581 1 588 1 526 1 505 1 496

Pendeltåg 1 141 1 114 1 103 1 127 1 146 1 140 1 093 1 164 1 112 1 072

Lokalbanor 222 218 214 205 197 201 189 176 168 165

Buss 1 635 1 534 1 516 1 525 1 509 1 494 1 499 1 479 1 466 1 455

Totalt	 4	655	 4	407	 4	389	 4	415	 4	430	 4	416	 4	369	 4	345	 4	251	 4	188

I resandesiffrorna ovan ingår det ökade resandet med anledning av den utökade trafiken maa trängselskatteförsöket.
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Punktlighet (% avgångar i rätt tid) 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Tunnelbanan  91,0 93,1 92,8 91,2

varav Grön linje 87,8 89,9 89,5 87,6 87,2 84,6 81,3 79,5 80,9

Röd linje 92,9 95,1 94,9 92,7 90,9 92,0 95,5 95,7 95,6

Blå linje 95,9 97,4 97,7 98,5 98,8 97,3 98,0 94,9 96,2

Pendeltåg 81,1 83,3 86,4 87,3 85,7 83,2 74,8 87,8 89,5

– exkl störningar mht Banverket 94,3 94,6 94,5 95,9 96,1 95,0 1) 1) 1)

Roslagsbanan 93,5 93,9 94,7 93,9 92,7 89,5 93,4 95,7 95,8

Lidingöbanan 95,0 96,1 96,1 96,9 97,1 97,9 2) 99,3 99,1

Tvärbanan 97,7 98,2 98,4 96,1 96,6 99,3 2) 99,2

Nockebybanan 99,1 98,2 98,7 98,7 98,2 98,6 2)  

Saltsjöbanan 94,1 92,1 95,0 94,6 92,9 94,7 2) 98,5 98,4

Buss     91,5 91,9 91,4 91,4 90,6     

varav norra regionen 95,9 96,4 95,8 96,0 95,9 95,3 97,0 97,1 97,0

centrala regionen 88,6 89,3 88,8 88,7 87,8 85,5 86,0 87,8 87,0

     – varav innerstan 84,3 84,8 83,7 84,1 82,8 79,9 80,0 82,1 78,0

södra regionen 95,5 96,1 96,1 96,4 96,0 96,2 97,0 95,9 96,0

1) Andel godkända avgångar (normalt högst 3 min efter och högst 1 min före tidtabell) av beställda avgångar.

2) Störningar mht Banverkets anläggningar, olyckor, sabotage etc är borträknade.

3) Punktligheten beräknad enligt punktlighetsavtal på respektive linje.

Inställda avgångar (% av beställda) 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Tunnelbanan 2,0 2,2 0,7 0,7

varav Grön linje 1,3 2,4 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6 2,1 1,5

Röd linje 3,3 3,0 0,8 0,8 1,2 0,8 0,5 0,7 0,5

Blå linje 1,3 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3

Pendeltåg 2,7 1,7 1,4 1,1 1,7 1,6 13,0 0,7 0,2

Roslagsbanan 0,7 0,6 0,6 0,6 1,9 3,5 0,8 0,4 0,2

Lidingöbanan 1,1 0,9 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 1,0

Tvärbanan 1,0 0,5 0,1 0,4 0,2 0,0

Nockebybanan 0,2 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6 0,4 1,0

Saltsjöbanan 0,6 2,2 0,3 0,2 0,2 0,1 3,6 0,0 1,0

Buss   0,4 0,3 0,2 0,2     

varav norra regionen 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

centrala regionen 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0

     – varav innerstan 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4

södra regionen 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1
1) Rensat från strejkeffekter

Stopp i trafiken (mer än tio minuter) 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Tunnelbanan Grön linje 226 201 281 325 362 395 372 453 398 295

     Röd linjen 199 231 282 339 369 305 265 227 272 257

    Blå linje 90 93 84 98 67 89 56 39 31 40

Totalt 515 525 647 762 798 789 693 719 701 592

Andel nöjda resenärer och länsinvånare (%) 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Andel nöjda resenärer (SL ombord) 64 2) 64 66 64 61 59 56 1) 69 79

Andel missnöjda resenärer (SL ombord) 15 2) 15 13 15 17 19   

Andel nöjda resenärer (SLTF) 3) 61 62 58 58 53 55  

Andel missnöjda resenärer (SLTF) 3) 9 8 9 8 12 10   

Andel nöjda länsinvånare (SLTF) 3) 55 56 51 53 49 52 46  

Andel missnöjda länsinvånare (SLTF) 3) 11 10 11 11 10 14 11

  

1) Ingen mätning gjord 2) Avser höstmätningen i oktober som tidigare år. Nya månadsmätningar i november och december visar sämre värden, 62 % resp 17 % i december.

3) Avser genomsnitt för året. Mätning görs ej under juli och december.

PRODUKTION 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Sittplatskilometer fördelat på trafikslag (miljoner)

Tunnelbana 4 502 4 258 4 304 4 253 4 270 4 236 4 168 4 209 4 110 4 083

Pendeltåg 4 620 4 270 4 208 4 033 3 921 3 442 3 310 3 491 3 465 3 469

Lokalbanor 941 917 840 882 815 830 747 717 703 718

Buss 5 723 5 614 5 503 5 525 5 651 5 493 5 407 5 088 5 182 4 997

Totalt 15 786 15 059 14 855 14 693 14 657 14 001 13 632 13 505 13 460 13 267

– varav i SLs utökade trafik maa trängselskatteförsöket 2006 2005

Tunnelbana 231 73

Pendeltåg 376 140

Lokalbanor 81 30

Buss 380 131

Totalt 1 068 374

1) Korrigerad uppgift
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Antal fordon i SL-trafik, fördelat på trafikslag 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Trafikfordon per 31 december. Fordonen ägs av

   SL-koncernen, entreprenör eller leasgivare.       

Tunnelbanevagnar, äldre 264 277 277 302 415 543 685 759 873 873

Vagn 2000 1) 271 271 271 264 215 165 115 67 24 6

Pendeltågsvagnar, äldre 2) 234 286 331 3) 337 2) 314 309 292 292 292 292

Nya pendeltåg 38 11        

Lokaltågs-/spårvagnar 188 187 187 187 187 177 174 175 163 163

Bussar 1 924 4) 1 915 1 761 1 786 1 797 1 730 1 674 1 727 1 683 1 676

Totalt 2 919 2 947 2 827 2 876 2 928 2 924 2 940 3 020 3 035 3 010

1) En ny Vagn 2000 motsvarar 2,67 äldre tunnelbanevagnar. Fr o m 2003 inkl en vagn av ny konstruktion. Ett fullängdståg består av åtta gamla vagnar eller tre nya Vagn 2000-vagnar.

2) De äldre pendeltågsvagnarna (286 st) är parvis hopkopplade till tågenheter eller fordon. Ett fullängdståg består av åtta gamla vagnar eller två nya pendeltåg.

3) Inkl 45 tyska vagnar hopkopplade till 15 Olympiatåg.

4) 379 etanolbussar, 30 biogasbussar och 1215 bussar med lågt insteg

EKONOMI OCH INVESTERINGAR 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag i löpande priser (Mkr) 1)

Biljettintäkter 4 049 4 084 3 818 3 329 3 405 3 227 2 907 2 574 2 574 2 482

Nettokostnader inkl resultat 8 637 8 209 7 638 7 190 7 001 6 541 5 919 5 742 5 551 5 308

Verksamhetsbidrag, SLL 4 588 4 125 3 820 3 861 3 596 3 314 3 012 3 168 2 977 2 826

          

Biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag i prisnivå 2006 (Mkr) 1)       

Biljettintäkter 4 049 4 140 3 886 3 403 3 548 3 434 3 170 2 834 2 846 2 742

Nettokostnader inkl resultat 8 637 8 321 7 774 7 349 7 294 6 960 6 454 6 323 6 138 5 864

Verksamhetsbidrag, SLL 4 588 4 181 3 888 3 946 3 746 3 526 3 284 3 489 3 292 3 122

  

Biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag per helresa i prisnivå 2006 (kronor) 1)

Trafikintäkter 9,88 10,69 10,07 8,75 9,09 8,78 8,15 7,40 7,51 7,33

Nettokostnader inkl resultat 21,07 21,49 20,15 18,90 18,70 17,80 16,59 16,51 16,20 15,68

Verksamhetsbidrag, SLL 11,19 10,8 10,08 10,15 9,61 9,02 8,44 9,11 8,69 8,35

1) Biljettintäkter är trafikintäkter i allmän linjetrafik, dvs ej trafikintäkter i bl a flygbusstrafik eller abonnemangstrafik. Nettokostnader är samtliga kostnader minus samtliga intäkter utom biljett-

intäkter. Verksamhetsbidrag från SLL täcker den del av nettokostnaderna, som inte täcks av biljettintäkterna. Rubricerades t o m 2002 villkorat tillskott.

Verksamhetsbidrag i kronor per skattekrona   2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

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

Verksamhetsbidrag/skattekrona 1,30 1,22 1,15 1,17 1,18 1,19 1,17 1,35 1,33 1,31

Skattefinansieringsgrad (%) 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Verksamhetsbidrag dividerat med summan av verksamhetsbidrag och biljett-, reklam- och externa hyresintäkter.  

Skattefinansieringsgrad 52,0 49,2 49,0 52,5 50,3 49,6 49,7 53,9 52,7 52,1

Bruttoinvesteringar i löpande priser (Mkr) 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

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

Bussar är ej infrastruktur.         

Bruttoinvesteringar 3 445 2 309 1 834 2 413 4 733 2 884 2 554 2 427 2 260 1 946

Biljettintäkter fördelat på färdbevis i löpande priser (Mkr) 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Kort 
1)

2 401 2 502 2 347 2 078 2 131 2 027 1 803 1 602 1 611 1 598

Rabattkuponger 322 1 063 976 755 760 683 575 536 530 504

Kontantkuponger 64 180 194 232 257 293 297 258 245 227

Övriga färdbevis 1 262 339 301 264 257 224 232 178 188 153

Totalt 4 049 4 084 3 818 3 329 3 405 3 227 2 907 2 574 2 574 2 482

1) 30-dagarskort, säsongskort och årskort. Moms ingår i kortpriset. Momspåslag 0% t o m 1990, 25% 1991, 18% 1992, 21% 1993-01-01–1993-06-30, 12% 1993-07-01–2000-12-31 

och 6% fr o m 2001 

           oktober

Pris periodkort (kr) 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1971

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

Löpande priser 600 600 600 2) 500 500 500 1) 450 400 400 400 50

I 2006 års prisnivå 600 608 611 511 521 532 491 440 443 442 394

I 1971 års prisnivå 96 97 97 82 83 85 78 70 71 71 50

1) Fr o m 2001-09-01   2)  Fr o m 2004-03-01
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Ledamot sedan 1999

Charlotte Broberg (m), född 1968

Borgarrådssekreterare

Bolagsstämma

Senaste årsstämma hölls den 20 juni 2006. På 

stämman fastställdes 2005 års resultat- och 

balansräkningar. Samtidigt beviljade stämman 

styrelseledamöterna och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2005.

Bolagsordning och ägardirektiv

Gällande bolagsordning anger att ändamålet med 

SLs verksamhet är att ”fullgöra det ansvar som 

åvilar Stockholms läns landsting som trafikhuvud-

man i länet för den lokala och regionala linjetrafi-

ken för persontransporter till lands. I detta upp-

drag ingår planering och upphandling av erforder-

liga trafiktjänster.”

Bolagsstämman har fastställt de generella ägar-

direktiv som Landstingsfullmäktige antagit och SL 

ska därmed bland annat följa samtliga av SLL be-

slutade policies. 

Landstingsfullmäktige ska ges möjlighet att ta ställ-

ning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt innan SL fattar beslut i sådan fråga.

Styrelsen

Stockholms landstingsfullmäktige väljer styrelse-

ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer till 

AB SL medan revisorer och revisorssuppleanter 

för bolaget väljs av bolagsstämman. Om närvaro-

rätt för arbetstagarrepresentanter gäller bestäm-

melserna i lagen (1987:1245) om styrelserepresen-

tation för de privatanställda. I SLs styrelse har ar-

betstagarrepresentanterna yttrande- och yrkande-

rätt samt rätt att få sin mening antecknad till pro-

tokollet men ej beslutanderätt.

Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas 

räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett 

sådant sätt att ägarnas intresse tillgodoses på bäs-

ta möjliga sätt. Styrelsen svarar även för att bola-

get har en lämplig struktur så att styrelsen på bäs-

ta sätt kan utöva sitt ägaransvar. Styrelsens uppgif-

ter regleras främst av aktiebolagslagen och bolags-

ordningen.

Under 2006 bestod styrelsen av Anna Kettner (s), 

ordförande (mellan 2003 och 2006), Gertrud 

Brorsson (mp), 1:a vice ordförande, Maria Wallhager 

(fp), 2:a vice ordförande, Måns Almqvist (v), Charlotte 

Broberg (m), Staffan Holmberg (s), Lennart Kalderén 

(m), Christina Lyngå (s) samt Michael Stjernström 

(kd). Styrelsen har sedan den ordinarie bolags-

stämman 2006 hållit fem ordinarie sammanträden 

fram till och med årsskiftet. Under 2007, fram till 

och med fastställande av denna årsredovisning har 

styrelsen hållit tre ordinarie sammanträden. Vid 

dessa möten har styrelsen behandlat fasta punkter 

som affärsläge, upphandlingar, ekonomisk rappor-

tering, investeringar samt budget och trafikföränd-

ringar för pendeltåg och tunnelbana. Därutöver 

Ordförande sedan 2007

Christer G Wennerholm (m), född 1953 

Trafiklandstingsråd

Styrelse, revisorer och ägarstyrning

Ledamot sedan 2007

Johan Sjölander (s), född 1973

Politisk sekreterare

2:e vice ordförande sedan 2007

Lars Dahlberg (s), född 1962

Landstingsråd

Ledamot sedan 2007

Yvonne Blombäck (mp), född 1957

Egen företagare

Ledamot sedan 2007

Gun Eriksson (s), född 1948

Vice ordförande kommunstyrelsen, Sigtuna

Ledamot sedan 2007

Nanna Wikholm (s), född 1977

Civilingenjör

1:e vice ordförande sedan 2007

Lennart Rohdin (fp), född 1947 

F.d. Riksdagsledamot

Ledamot sedan 2007

Jan Stefanson (kd), född 1953

VD
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har övergripande strategiska frågor avseende 

bland annat SLs framtida inriktning och visioner 

analyserats.

Från och med 2007 har en ny styrelse utsetts med 

anledning av valet, se ovan.

Ordförande

Landstingsfullmäktige utser styrelseordförande 

och vice styrelseordföranden. Ordförande för styrel-

sen är sedan 1 januari 2007 trafiklandstingsrådet 

Christer G Wennerholm (m). Lennart Rohdin (fp) är 

1:a vice ordförande och Lars Dahlberg (s) 2:a vice 

ordförande. Styrelseordföranden har ansvar för att 

styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs 

effektivt samt följer verksamhetens utveckling och 

ansvarar för att övriga ledamöter fortlöpande får 

den information som krävs för att styrelsearbetet 

ska kunna utövas med upprätthållen kvalitet och i 

enlighet med aktiebolagslagen. 

Verkställande direktören

Verkställande direktören leder verksamheten i en-

lighet med de instruktioner som styrelsen har 

antagit. VD ska, efter samråd med styrelsen ord-

förande, tillse att styrelsen erhåller information och 

nödvändigt beslutsunderlag. VD, eller den han ut-

ser, är föredragande och förslagsställare vid styrel-

semötena i frågor som beretts inom bolagsled-

ningen och ska kontinuerligt hålla styrelsen och 

ordföranden informerade om bolagets och koncer-

nens finansiella ställning och utveckling.

Lennart Jangälv var VD för SL från november 

2003 till december 2006. Från 1 januari 2007 är 

Ingemar Ziegler VD i SL.

Koncernens ledningsgrupp

Verkställande direktören för AB SL leder koncer-

nens företagsledning. Företagsledningen består för-

utom VD av de personer som VD utser, se sidan 54. 

Den är ett samrådsorgan åt VD och har således ej 

någon beslutanderätt. Företagsledningen sam-

manträder under de former som VD fastställer. 

Finansiell rapportering och intern kontroll

Styrelsen ansvarar för att bolagets organisation är 

utformad så att bolagets ekonomiska förhållanden 

kan kontrolleras på ett betryggande sätt och att 

finansiella rapporter utformas i enlighet med lag, 

tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav 

som finns. VD ska se till att bokföringen i koncer-

nens bolag fullgörs i enlighet med lag och att 

medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. 

Ledamot sedan 2007

Peter Kockum (m), född 1941

Direktör

Ledamot, sedan 2007

Tage Gripenstam (c), född 1955

Kommunalråd, Södertälje

Ledamot sedan 2007

Cathrin Bergenstråhle (m), född 1960

Socionom

Ledamot sedan 2006

Lennart Kalderén (m), född 1958

Kommunalråd, Salem

Arbetstagarrepresentanter

Wivianne Ling SKTF

Lennart Hallgren SACO

Auktoriserade revisorer

Magnus Fagerstedt 

Ernst & Young sedan 2003

Lekmannarevisorer

Ulf Uebel (fp)

Gunilla Jerlinger (s)

Göran Dahlstrand (s)

Tyrgils Saxlund (m)

Lars Nordqvist (kd)

Britta Båvner (v)
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Företagsledning

Ingemar Ziegler
VD och anställd i SL sedan 2007.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i 

Fortifikationsverket och Clarastiftelsen 

samt styrelsesuppleant i SLL Intern-

finans. Tidigare VD i Locum.

Färdsätt till jobbet: tunnelbanans 

röda och blå linjer.

Ann-Sofie Chudi
Direktör Verksamhetsutveckling 

sedan 2006.

Anställd i SL sedan 2001.

Färdsätt till jobbet: buss, tunnelba-

nans röda och blå linjer.

Ragna Forslund
Chefsjurist sedan 2005.

Anställd i SL sedan 2004.

Färdsätt till jobbet: buss, pendeltåg 

och tunnelbanans gröna linje.

Johan Hedenfalk
Säkerhetschef sedan 1989. 

Anställd i SL sedan 1989. 

Färdsätt till jobbet: pendeltåg och 

promenad.

Björn Holmberg
Presschef sedan 2006.

Anställd i SL sedan 1988. 

Färdsätt till jobbet: buss och 

tunnelbanans gröna linje.

Elisabet Munters
Marknadsdirektör sedan 2005.

Anställd i SL sedan 1999. 

Färdsätt till jobbet: bil och tunnel-

banans gröna linje.

Lars Nordstrand
Trafikdirektör sedan 2005.

Anställd i SL sedan 1992.

Färdsätt till jobbet: buss samt 

tunnelbanans gröna och blå linjer.

Jan Hamrin
Personaldirektör sedan 1998. 

Anställd i SL sedan 1980. 

Färdsätt till jobbet: bil och tunnel-

banans blå linje.

Johan von Schantz
Teknisk direktör sedan 2004. 

Anställd i SL sedan 2004. 

Färdsätt till jobbet: buss samt 

tunnelbanans röda och blå linjer.

Maria Sedolin
Ekonomidirektör sedan 2005. 

Anställd i SL sedan 2005.

Färdsätt till jobbet: tunnelbanans 

röda och blå linjer.

Björn Dalborg
Stabschef och styrelsens sekreterare 

sedan 2006.
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1950 invigdes Stockholms tunnelbana, men 
redan under själva bygget av denna stor-
slagna triumf för modernismen, hade en 
grupp konstnärer börjat engagera sig i pla-
neringen. Varför inte göra resan till en upp-
levelse, inte bara en transport?

Människor behövde något att titta på och inspire-

ras av förutom bergväggar. Konsten skulle göra 

det jobbet, och dessutom motverka vandalism, 

menade man.

Skulpturer, mosaiker och målningar

De driftiga konstnärerna Siri Derkerts och Vera 

Nilssons engagemang resulterade i att två motio-

ner lämnades in till Stockholms stadsfullmäktige 

1955. Den ena innehöll bland annat dessa rader:

”Kanske kan man inte göra varje tunnelbanestation 

till ett sagoslott. Men målare och skulptörer, kera-

miker och konsthantverkare borde i förbund med 

arkitekter och ingenjörer få chansen att göra vack-

ra rum och en stimulerande miljö av stationerna i 

gemen och därjämte forma en eller annan huvud-

station till en underjordisk katedral, en fanfar av 

färg och rytm.”

Alla partier slöt upp bakom motionerna och en 

tävling om utsmyckningen av Klarastationen, 

dagens T-Centralen, utlystes den 28 mars 1956. 

I juryn satt bland annat konstnärerna Sven X-et 

Erixon och Bror Marklund. Sista ordet hade dock 

dåvarande trafikbolaget, som ställde hårda krav på 

att konstverken skulle tåla den tuffa miljön och inte 

slitas.

De följande åren förverkligades en lång rad förslag 

på T-Centralens övre plattform och i biljetthallarna. 

Det blev succé och arbetet fortsatte. Idag har 

konstutställningen i Stockholms tunnelbana ut-

vecklats till världens längsta, närmare bestämt 110 

km lång. På närmare 90 av SLs 100 tunnelbane-

stationer finns skulpturer, mosaiker och målningar 

presenterade i fantastiska bergrum.

Stor internationell uppmärksamhet

Runt 140 konstnärer har bidragit till Stockholms 

tunnelbanas permanenta utställning och ytterliga-

re ett par hundra har gjort tillfälliga konstinslag. 

Varje år satsar SL tio miljoner kronor på att vårda 

och utveckla konsten. Den har även rönt stor upp-

märksamhet internationellt. I tunnelbanans väldiga 

väv av människor, rörelse och dofter blir konsten 

en tråd att följa.

Den underjordiska konsthallen

Skulpturen ”min vän” finns på Norsborgs tunnelbanestation. Konstnärer: Eva och Peter Moritz. Fotograf: Hans Ekestang. Silikonskulpturer mellan glasen på T-Centralen. 

Konstnär: Roland Persson. Fotograf: Hans Ekestang. 

Den franske författaren Émile Zola sa:

Ett konstverk är 

ett hörn av verkligheten, 

sett genom 

ett temperament.
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SLs historia

1835 Första året med hästbuss. 1877 Hästspårvagn. 1887 Ångspårvagn. 1895 Elektrifiering av Roslagsbanan. 1899 Första motordrivna bussen. 1901 Första 

elektriska spårvagnslinjen i Stockholm invigs på Södermalm. Samma år tas den sista ångspårvagnen ur drift. 1907 Första motordrivna förortsbussarna tas i trafik. 

1913 Invigning av det första eltåget på Saltsjöbanan. 1922 Genomgående spårvägstrafik öppnas över Slussen. 1923 Första bussarna börjar trafikera innersta-

den. 1933 Invigning av första tunneltrafiken mellan Slussen och Ringvägen, senare Skanstull, som trafikeras med vanliga spårvagnar. 1941 Första trådbussarna 

börjar köra i Stockholm, linje 41. 1944 Fullmäktigebeslut i Stockholm om genomgående tunnelbana. 1950 Dagens tunnelbana invigs med sträckan Slussen – 

Hökarängen. Två år senare invigs sträckan Kungsgatan, senare Hötorget – Vällingby. 1957 Invigning av tunnelbanans sammanbindning mellan Slussen och 

Hötorget. 1964 Trådbusstrafiken läggs ned. Invigning av tunnelbanan till Fruängen/Örnsberg. 1964 Hörjel-överenskommelsen ger länet ett integrerat kollektiv-

trafiksystem och pendeltågstrafiken. 1967 SL bildas. Spårvägstrafiken i innerstaden läggs ned i samband med att högertrafik införs i Sverige. 

1968 Pendeltågstrafiken invigs och trafikeras med nya motorvagnar. 1971 Ett periodkort för obegränsat resande i hela länet införs, 50-kortet. 1973 Gemen-

samt system för kontant- och rabattbiljetter. 1975 Tunnelbanelinjen T-centralen – Hallonbergen– Hjulsta invigs. 1980 Första automatspärrarna tas i bruk. 

1983 Sträng-överenskommelsen lägger grunden för en utbyggnad av spårkapaciteten för pendeltågen och en ombyggnad av Centralstationen och andra pen-

delstationer. Batteridrivna, tryckackumulatorbussar och metanolbussar testas. 1990 Första etanoldrivna bussarna tas i bruk i innerstaden. SL-90-modellen ge-

nomförs, SL delas upp i beställare/utförare. Driftenheterna bolagiseras och förbereds för konkurrensupphandling. 1992 Dennis-överenskommelsen innebar 16 

miljarder till investeringar i SL-trafiken och 19 miljarder till vägnätet. 1993 Första konkurrensupphandlade trafiken rullar, med Swebus vid ratten. SL Forum tas i 

bruk. 1994 Den hundrade tunnelbanestationen invigs i Skarpnäck. 1995 Nyhetstidningen Metro börjar distribueras till SLs kunder. 1997 Tidtabeller för busslin-

jer läggs ut på Internet. 1998 De nya tunnelbanevagnarna, Vagn 2000, börjar trafikera tunnelbanans Gröna linje. 1999 Tvärbanan mellan Gullmarsplan och Lil-

jeholmen blir klar för trafik. 60 % av aktierna i SL Buss och SL Tunnelbanan säljs. Kontrakt med Busslink om busstrafik i innerstaden, därmed är all trafik upphand-

lad. 2002 Tvärbanan förlängs till Sickla Udde. 2005 De nya pendeltågen X60 börjar tas i bruk. 2006 I Stockholmsförsöket med trängselskatt deltar SL.

Spårvägsmuseet är öppet vardagar 10–17, lördagar och söndagar samt helgdagar 11–16. Vi finns i Söderhallen vid Danvikstull, adress Tegelviksgatan 22. 

Buss nr 2 från Slussen.    www.sparvagnsmuseet.sl.se



Definitioner

ATC

Automatic Train Control, är ett signalsäkerhets-

system för spårburen trafik som övervakar hastig-

het och att stoppsignaler inte passeras. Systemet 

stoppar ett tåg vid passage av en stoppsignal eller 

bromsar tåget om det går för fort.

ATO

Automatic Train Operation, är ett system för auto-

matisk förarövervakad körning av spårburen trafik.

Helresa

Varje resenärs resa, från start till mål inklusive byten.

Medelantal anställda

Det totala antalet arbetade arbetstimmar för 

samtliga anställda dividerat med normalarbetstid 

per anställd.

Nöjda länsinvånare

Mätningar genomförs av SLTF (Svenska Lokaltra-

fikföreningen) tio gånger per år genom telefonin-

tervju med cirka 500 personer per gång.

Nöjda resenärer

Mätningar genomförs av SL varje halvår genom 

enkät ombord till cirka 20 000 resenärer per gång. 

Nöjdhet mäts på en 7-gradig skala. Betygen 5, 6 

och 7 anses nöjda.

Personkilometer

Antalet betalande passagerare multiplicerat med 

den sträcka i kilometer som dessa åker. 

Punktlighet

Andel godkända avgångar (högst 3 min efter och 

högst 1 min före tidtabell) av beställda avgångar.

Påstigande

Antal gånger resenärerna stiger ombord på något 

av SLs fordon.

Sittplatskilometer eller produktion

Antalet tillgängliga passagerarsäten multiplicerat 

med den sträcka som dessa körs.

Skattefinansieringsgrad

Verksamhetsbidrag dividerat med summan av 

verksamhetsbidrag och biljett-, reklam- och externa 

hyresintäkter.

Tullsnitt

Infarterna till innerstaden, oftast tullarna.
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Produktion: R19 Strategisk Kommunikation

Tryck: Jernströms Offset 2007

Foto: Hans Brink, Melker Dahlstrand, Janne Danielsson, Hens Ekestang, Joakim Folke, Stefan Ideberg, Johanna Löwendahl, Göran Sandström, Göran Segeholm och Jan Svensson m fl.
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