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– Vår vision är att se till att stockholm
arnas vardag fungerar så väl som möjligt. 
Kollektivtrafiken är för många en viktig 
del av vardagen – för att komma till och 
från jobbet, till och från skolan, till och 
från fritidsaktiviteter, träffa vänner och 
bekanta. Vi ska se till att kollektivtrafi
ken flyter bra och gör enskilda män
niskors tillvaro enklare, säger Christer  
G Wennerholm, SLs styrelseordförande.

För att kollektivtrafiken ska nå upp till 
visionen, att underlätta stockholmarnas 
vardag, satte SLs styrelse under året upp 
ett antal mycket tydliga mål, berättar 
Christer G Wennerholm.

Nummer ett var att se till att tillförlitlig
heten och punktligheten i trafiken ökar. 
– Där uppfyllde vi, över genomsnittet, 
löftena och visade att vi blir bättre och 
bättre på punktlighet. I detta finns 
också en trygghetsaspekt, när du vet 
att kol lek tivtrafiken fungerar så får du 
en lugnare vardag.

Ett annat mål och en annan del av trygg 
hetsaspekten handlar om att styrelsen 
vill utveckla tillgängligheten och servicen 
i SLtrafiken. Alla som vill åka kollektivt, 
oavsett om man är ung, gammal, eller har 
funktionsnedsättning, ska kunna göra 
det. För alla som känner någon form av 
hinder inför att använda kollek tivtrafiken 
så ska den bli mer tillgänglig och trygg.

– Dessa två mål koncentrerade vi oss på 
och jag är övertygad om att det var rätt. 
Istället för att sätta upp en mängd olika 
mål så gjorde vi det här tydligt för våra 
ut förare, entreprenörerna. De leve rer
 ade till sammans med sin personal en 

fantastisk utveckling som vi ser i de 
faktiska siffrorna med exempelvis ökad 
kundnöjdhet. Det känns oerhört stimule
rande och bra.
– Vi levererade det vi lovade, samman
fattar Christer G Wennerholm.

När han blickar framåt säger han att alla 
beslut och insatser som styrelsen gör ut 
går ifrån att skapa ännu bättre punktlig
het och trygghet i trafiken, samt hantera 
det faktum att Stockholmsre gionen växer.
– När Stockholm växer måste också SL 
växa. Ska vi kunna fortsätta ha en fun 
gerande region där det flyttar in i stor 
leks ordningen ett Katrineholm varje år 
– så måste vi utöka kollektivtrafiken. Med 
den utgångspunkten satsar vi i fram tiden 
på att bygga ut möjligheten att åka kol 
lek tivt och framför allt då med tvärför
bindelser. Utbyggnaden bidrar dessutom 
till en hållbar utveckling av Stockholms
regionen. SL är i dag världsledande inom 
miljöområdet och under året fattades en 
rad beslut som kommer att ge stockholm
arna en än mer miljövänlig trafik än i dag. 
Om fler stockholmare väljer kollektivtra
fiken före bilen så bidrar det till en bättre 
miljö, men då krävs också en hög kvalitet 
för att attrahera resenärerna, säger 
Christer G Wennerholm som hela tiden 
återkommer till navet i SLs rörelse 
– punktlighet och tillförlitlighet.

När det gäller framtiden handlar utma 
ningen om att SL måste fortsätta att 
hålla en god kvalitet. För att kunna göra 
detta med en ökande andel resenärer 
måste SL både värna om och bygga ut 
kollektivtrafiken, och det handlar då 
framför allt om tvärförbindelserna och 
Citybanan.

– Den här utbyggnaden kommer natur
lig tvis att innebära trafikstörningar. Det 
viktiga är att vi har förmågan att för 
medla vår vision om hur mycket bättre 
det här blir på sikt, att det är därför vi 
gör det, säger Christer G Wennerholm 
och tillägger:
– Min passion är att utveckla SLtrafiken
i hela Stockholms län och ge alla män 
niskor en högre kvalitet och service i 
vardagen. Stockholmarna förtjänar en 
bra SLtrafik.

Styrelseordförande har ordetSL – 2 minuter 

SL underlättar människors vardag och 
bidrar till en mer attraktiv Stockholms
region.

SLs affärsidé är att erbjuda alla i Stock 
holms län en väl utbyggd, attraktiv och 
lättillgänglig kollektivtrafik på spår och 
väg. SL möter olika kunders behov av 
enkla, pålitliga och prisvärda resor. Alla 
resor ska vara säkra och trygga samt 
bidra till en långsiktigt hållbar utveck 
ling av regionen. 

Varumärket SL är avsändare för SL
trafiken som helhet. Dess kärnvärden är 
enkelhet, pålitlighet och helhetssyn och 
ligger till grund för hela verksamheten. 

Det här gör SL 
SL ansvarar för den övergripande  
planer ingen samt bestämmer trafikens 
omfattning och kvalitet. Det innefattar 
beställning, förvaltning, ut veckling och 
marknads föring av kollektivtrafiken i 
Stockholms län. Driften av kollektivtrafi
ken är upphandlad på entreprenad i 
internationell konkurrens. 

SL bidrar till en långsiktigt hållbar utveck 
ling av regionen i social, ekonomisk och 
ekologisk balans genom att ständigt 
förbättra miljöprestandan och öka till 
gängligheten för människor med funk
tionsnedsättning.

Så här gick det 2008 
Resandet med SL ökade med 2 %  
jämfört med 2007. Antalet påstigande 
en vanlig vardag under våren uppgick  
till 2 482 000. Antalet resenärer på 
vardagar uppgick till 701 000 per dag. 

Antalet personkilometer uppgick till 
4 840 miljoner kilometer, en ökning med 
1,7 % från 2007. Den totala trafik produk
tionen mätt i sittplatskilometer ökade 
med 3,3 % till 15 674 miljoner kilometer. 
Utsläppet av fossil koldioxid från SLs 
busstrafik (kg/personkilometer) mins
kade med ytterligare nästan 3 % jämfört 
med 2007. Den energi från förnybara 
källor som används till hela verksam
heten ökade med 3,5 procentenheter  
till 66 % av hela energiförbrukningen.

ekonomi i korthet 2008 
Årets resultat blev 282 (320)* miljoner 
kronor. Det av landstingfullmäktige fast 
ställda resultatkravet uppgick till 0 kronor. 

Omsättningen uppgick till 13 051
(12 035) miljoner kronor, en ökning med 
8,4 % från 2007. 

Av omsättningen svarar biljettintäkterna 
för 5 099 (4 476) miljoner kronor, en ök 
ning med 14 %. De samlade trafikkostna
derna ökade med 7%, till 8049 (7 534) 
miljoner kronor.

Skattefinansieringsgraden uppgick till 
51,4 % jämfört med 53,1 % 2007. 

Investeringarna uppgick till 3 533 (3 110) 
miljoner kronor, en ökning med 423 
miljoner kronor från 2007. 

Medelantalet anställda uppgick till 765 
(699), en ökning med 9%.

72 % nöjda resenärer
– en ökning med 4 procentenheter 
från 68 % 2007

*Siffror inom parentes är siffror från 2007
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VD har ordet

Det jag är mest nöjd med under det 
gångna året är att vi satte rekord när det 
gäller kundnöjdheten. Från 68 procent 
nöjda kunder 2007 till 72 procent nöjda 
kunder 2008. Det är en bra ökning!”

I vår målstyrningsmodell placeras kunden 
i centrum för att ständigt påminna oss 
om var vårt fokus ska ligga. En grundför
utsättning för att kunderna ska vara nöjda 
är att bussar och tåg går i tid. Resultatet 
av ett uthålligt och målmed vetet arbete 
börjar nu ge utdelning i form av succes
sivt förbättrad punktlighet. Hur vi bemöter 
våra kunder är en annan kärnfråga som 
vi prioriterar både inom SL och hos våra 
leverantörer.

Under året satsade vi på att förbättra 
trafikinformationen i form av samlings
skyltar som visar trafikinformation i real 
tid. Snabb och korrekt information, sär 
skilt vid trafikstörningar, är avgörande 
för resenärerna och gör medarbetarna 
mer engagerade. Dessutom belönades 
SLs mobila realtidsinformation och rese 
planerare med telekombranschens pris 
för bästa effektivitet och bästa miljö
påverkan.

För tredje året i rad ökade resandet 
med SL och totalt med runt tio procent 
sedan 2005. I hög grad är det faktorer 
som bensinpris, befolkningsutveckling 
och sysselsättning som styr. Likaså be 
tydde Stockholmsförsöket med införan
de av trängselskatter många nya rese 
närer. Den stora utmaningen är att 
behålla nya kunder genom fortsatta 
kvalitetsförbättringar. 

En annan satsning som slog väl ut var att 
vi uppmärksammade företag om förde 
larna med SLkort. Inte mindre än 11 676 
företagskort köptes under året. För ett 
år sedan var motsvarande siffra 7 617 
kort och dessförinnan var intresset i 

stort sett noll. Ökningen är främst ett 
resultat av den förstärkta marknads
föringen och idag upplevs SL som ett 
konkurrenskraftigt alternativ till bilen. 
Både när det gäller tid, pris och kvalitet.

Vi vet att många väljer att resa med SL 
av miljöskäl. Jag brukar hävda att SL 
i sig är ett gigantiskt miljöprojekt. Dels 
för att kollektivt resande är bra för miljön, 
dels för att SL ligger i framkant och 
driver på miljöutvecklingen. I dag drivs 
all spårtrafik av el som produceras av 
vind och vatten. Även på bussidan är vi 
långt framme. Mer än en fjärdedel av 
länets 2 000 bussar drivs av förnyelse
bara bränslen. Målet för 2011 är att nå 
50 procent. Under det kommande året 
kommer vi i ett samarbete med Scania 
och Swebus att testa en etanolelhybrid
modell där bussarna drivs av kombina
tionen etanol och el. 

Till miljöfrågorna hör även buller proble
matiken. All trafik skapar buller och där
för arbetar vi för att minska de störande 
effek terna. Under våren 2009 kommer vi 
att testa en helt ny lösning på Roslagsba
nan med ett tåg som förses med buller 
dämpande ”kjolar”. Tanken är att minska 
bullret så nära källan som möjligt och att 
få fram ett ekonomiskt konkurrenskraftigt 
alternativ till ljuddämpande bullerplank.

2008 var mitt andra år som vd. Första 
delen av 2007 handlade mycket om att 
lära och förstå, samtidigt som vi började 
arbeta mer systematiskt och målinriktat. 
Under året gick vi vidare med att analy 
sera delar av organisationen. En del för 
ändringar syns redan, andra kommer att 

Våra kundundersökningar
visar att vi är på rätt väg.

slå igenom 2009. Bland annat kommer 
kundtjänst, biljettkontroll, hiss och rull 
trappservice upphandlas i konkurrens på 
marknaden. 

Ett arbete som inleddes 2007 och som 
vi fortsatte med under året är att minska 
konsultberoendet och bygga upp mer 
egen strategisk kompetens inom före
taget. SL blir därigenom starkare och 
samtidigt mer kostnadseffektivt.

Under året introducerade vi vår målstyr
ningsmodell och ett nytt ledningssystem.

Vi beskriver processerna och skapar 
ordning och reda i hur vi arbetar och 
hur ansvarsfördelningen ser ut i företaget. 
För att bygga ett starkt företag krävs en 
tydlig struktur med bra processer, ett 
tydligt fungerande ledningssystem och 
bra medarbetare.

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar 
inte bara om löner och förmåner utan 
också om ett företagsklimat som är till 
åtande och uppmuntrande. Det försöker 
jag förmedla på mitt sätt. Attityden är 
viktig. Att inte jaga syndabockar när något 
går snett, utan snarare att se och lära av 
de misstag vi gör. 

Ett aktuellt utvecklingsprogram lär 
cheferna att leda genom att sätta mål 
i stället för att detaljstyra. Det är något 
som numera genomsyrar både hur land s 
tinget som ägare styr SL och hur SLs 
ledning vill styra företaget. Landstinget 
har valt att styra SL enligt den målstyr
ningsmodell som vi inom SL själva byggde 
upp. Det tycker jag är ett kvitto på att vi 
valt relevanta målområden och mätetal 
för verksamheten.

För 2008 kan vi också redovisa ett 
po sitivt ekonomiskt resultat om 282 

miljoner kronor. Att lämna 
stora överskott är inte vår 
allra högsta prioritet, men 
en stabil och sund ekonomi 
är avgörande för att kunna 
leverera ett bra resultat i 
dag och i framtiden. En bra 
ekonomi ger handlingsut
rymme för att göra förbätt

ringar och få en ännu bättre ekonomi. 
Det är den goda spiralen vi är ute efter. 

Under 2008 investerade SL över 3,5 
miljarder kronor i trafikens infrastruktur. 
Det innebär att årets ambitiösa investe
ringsbudget genomfördes till 90 procent.

De framtida ekonomiska utmaningarna
kräver att alla möjligheter till nya in täkter 
tillvaratas. Ett område som erbjuder mö j
ligheter är fastighetssidan. Här handlar 
det om att aktivera fastighetskapitalet 
genom att sälja eller hyra ut sådana fas 
tig heter och lokaler som vi inte behöver 
för egen verksamhet. Nya intäkter kan 

hjälpa oss att finansiera framtida in ves 
teringar och deras konsekvenser i form 
av kapital, drift och underhållskostnader. 
En omfattande utbyggnad av infrastruk
turen är nödvändig för att Stockholms 
län ska klara befolkningstillväxten. Nya 
finansieringslösningar bör prövas om vi 
ska kunna göra de satsningar som krävs. 
Ett sätt är att söka samverkan i finansie
ringen av planerade utbyggnader hos 
kringliggande fastighetsägare. Många 
fastighetsägare, andra näringsidkare 
och kommuner får stora nytto och mer
värdeseffekter av nya spårutbyggnader 
och här bör finnas en stor potential när 
det gäller att hitta en sund och rättvis 
finansiering.

För mig som chef och vd går mycket av 
arbetet ut på att både lösa dagsaktuella 
problem i trafikens dygnetruntverksam
het och blicka 30–40 år framåt i tiden. 
Blandningen av det kortsiktiga och det 
långsiktiga, snabbheten och uthållighe
ten är både charmen och utmaningen 
med jobbet.

Slutligen ett stort tack till alla medarbe
tare och leverantörer för 2008 års goda 
resultat!

Ingemar Ziegler, 
vd SL

Läs mer om Ingemars framtidsvisioner på sidan 69.

”
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Kunder i tid (mål 89 %) 
resultat 86 %

Andel förnybar energi 
(mål 61 %) resultat 66 %
Andel bussar med 
garanterad tillgänglighet 
(mål 30%) resultat 16 %

Skattefinansieringsgrad 
(mål 52,8 %) resultat 51,4 %
Nettokostnad per personkilometer 
(mål 2,16 kr) resultat 2,15 kr

SL underlättar människors vardag och 
bidrar till en mer attraktiv Stockholmsregion

SL arbetar med en modell för målstyrning, som indelas efter SLs fem viktigaste intressentgrupper: 
kunder, ägare, medarbetare, leverantörer och samhälle. 

MotiveradPersonalIndex 
(mål 67 ) resultat 69 (skala 0–100)

Nöjda kunder (mål 72 %) resultat 72 %
Missnöjda kunder (mål 11 %) resultat 11 %
Trogna kunder (mål 64 %) resultat 62 %

Gemensamt 
arbetssätt
Vårt gemensamma arbetssätt består 
av processer, rutiner och verktyg som 
säkerställer att vi har en helhetssyn och 
arbetar koordinerat, i riktning mot SLs 
övergripande mål. Processer och rutiner 
beskriver vilka funktioner som samverkar 
och hur de gör det för att uppnå planerat 
resultat. Processerna och rutinerna finns 
samlade i SLs ledningssystem.

Att arbeta systematiskt med förbättrings
arbete genom ett ledningssystem resulterar 
i ett effektivare resursutnyttjande, kortare 
ledtider och lägre kostnader samt att vårt 
gemensamma arbetssätt regelbundet 
utvärderas och förbättras. Beskrivningen 
av verksamhetens processer medverkar 
till att klargöra roller och ansvarsförhål
landen, både internt såväl som gentemot 
trafik och underhållsentreprenörer. 
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rekordmånga nöjda kunder 2008!

”SL genomför månadsvisa 
kundundersökningar.
2008 låg den genomsnittliga 
kundnöjdheten på 72 procent.”

Tidhållning är den absolut viktigaste 
kvalitetsfaktorn när det gäller kundnöjd
het. Det gäller alla trafikslag. För tun
nel bana och buss tillkommer faktorn tur 
täthet och för pendeltåg är störningsin
formation en viktig faktor. För de rese 
närer som har kontakt med personalen 
är det viktigt att bli trevligt bemött och 
att få svar på frågor om SLtrafiken. Per 
sonalens agerande är av särskild bety 
delse på buss och lokalbana där resenä
rerna har mer kontakt med personalen. 

2008 blev ett rekordår när det gäller 
kundnöjdheten. 72 procent är det högsta
årsvärdet sedan mätningarna startade år
2000. Dessutom minskade antalet miss 
nöjda kunder till 11 procent. Pendeltågs
resenärerna stod för den största ökningen 
i kundnöjdhet, från 49 procent 2007 till 
60 procent 2008. Resultatet för andelen 
trogna kunder hamnade på 62 procent, 
vilket innebär två procentenheter under 
det satta målet för året.

Nöjda kunder (mål 72 %) resultat 72 %
Trogna kunder (mål 64 %) resultat 62 %

Kundanpassat trafikutbud
Befolkningen i Stockholms län uppgår till 
cirka två miljoner invånare och förväntas 
öka med knappt 30 000 personer per år 
fram till 2010. Trafikutbudet är en av de 
faktorer som har störst betydelse för att 
attrahera fler resenärer. Det känneteck
nas av ett sammanhållet och genomtänkt 
linjenät med avgångstider som passar 
olika kunders behov. Utbudet ska på bästa 
sätt, inom tillgängliga medel, mot svara 
regionens tillväxt. Anpassningen sker 
löpande för att möta efterfrågan och 
däri genom öka resandet och bil jett intäk
terna. Utvecklingen styrs mot en allt högre 
kvalitet vad gäller pålitlighet, tillgänglig
het och information.

Utökad trafik på spår och vägar
I takt med att Stockholm växer och nya 
bostadsområden byggs, anpassas också 
busstrafiken. För att möta tillströmningen 
av fler resenärer utökades trafiken på ett 
femtiotal busslinjer. Under året star tades 
och förstärktes flera busslinjer till nya 
bostadsområden. Ett exempel på buss  
linjer till nya bostadsområden är den nya 
busslinjen 714 som går mellan Huddinge 
station och Vistaberg. Bland de nya buss 
linjerna finns till exempel Blåbusslinjen 
mellan Norrtälje och Uppsala, direktlinjen 
mellan Åkersberga och Kista som kom 
igång i samband med att Norrorts leden 
invigdes, och den återtagna direktbuss
linjen från Åkersberga till Stureplan,  
624C som infördes under Stockholms
försöket men sedan lades ner. Stora 
trafikomläggningar gjordes av bussnätet  
i Järfälla och Upplands Väsby. Omlägg
ningen i Järfälla handlade om att för 
bättra anslutningen till pendeltågen,  

ett arbete som fortsätter under 2009. 
Omläggningen i Upplands Väsby bestod 
av mer omfattande linjejusteringar som 
kommunen och resenärerna efterfrågat. 
Under året började SL också arbeta för 
att minska antalet stående resenärer i 
bussar på motorväg, ett arbete som görs 
för att höja både säkerhet och komfort.
 – Grunden för vår verksamhet är att 
vi arbetar med samhällsekonomi, vilket 
innebär att vi värderar resenärernas res 
tidsvinster och andra effektvinster som 
till exempel miljö och skatter. Sedan jäm
 för vi de faktiska kostnaderna för en före 
slagen trafikförändring och på så sätt 
prioriterar vi när det gäller vilka åtgärder 
vi ska sätta in. Vi räknar på allting så att 
det ska bli ekonomiskt intressant och 
framför allt ge ett mervärde för stock
holmarna. Vi försöker att ta tillvara alla 
aspekter på resandet och grunden är att 
vi värderar folks tid i pengar, säger Per 
Ekberg, biträdande planeringschef.

För att möta den ökande efterfrågan 
på Tvärbanan ökade turtätheten i 
rusningstid, från 10minuterstrafik till 
7½minuterstrafik.

I augusti genomfördes en efterfrågad 
ut ök ning av tunnelbanans nattrafik 
genom att dygnetrunttrafik infördes på 
hel gerna. Även pendeltågstrafiken fick 
nya nattavgångar; några nya avgångar 
in fördes i augusti och ytterligare utök 
ningar gjordes i december.
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Från maj till augusti utfördes flera för 
bättringar för pendeltågstrafiken på 
Nynäsbanan mellan Västerhaninge och 
Nynäshamn. Banverket utförde omfat
tande upprustningsarbeten av banan 
och tågtrafiken ersattes med bussar. 
En ny tågstation byggdes vid Gröndals
viken och plattformarna på Nynäsbanan 
förlängdes för att möjliggöra framtida 
trafik med fullängdståg. Samtidigt moder 
niserade SL stationerna med nya informa
 tionstavlor och bättre belysning.

Under året rustades även Roslagsbanan 
upp och moderniserades på sträckan 
från Galoppfältet till Österskär. Sam 
tidigt byggdes spåren på sträckan från 
Galoppfältet till Viggbyholm om till 
dubbelspår som tas i bruk 2010, när 
viadukten över Bergtorpsvägen är klar. 
Under knappt fyra månader ersattes 
tågtrafiken med tre busslinjer.

40 000 resenärer berördes
Arbetet med den omfattande upprust
ningen av den nästan 60 år gamla 
Farstagrenen på tunnelbanans gröna 
linje blev mycket framgångsrikt. Upp
rustningsarbetet pågick från slutet av 
mars fram till mitten av augusti och 
berörde cirka 40 000 resenärer – om 
dagen. Räls, växlar, kablage, broar, 
stationer och biljetthallar rustades upp 
på den avstängda sträckan Blåsut–Farsta 
strand. Tunnelbanetrafiken ersattes med 
ett femtiotal bussar med hög turtäthet.
– Vi stängde av när vi skulle och startade 
när vi skulle och ersättningstrafiken 
fungerade utmärkt. Vi valde att göra en 
total avstängning, dels av tidsskäl, dels 
av ekonomiska skäl. Nu tog arbetet 21 
veckor i anspråk i stället för flera år, och 
kostnaden blev bara en tredjedel av vad 
den hade blivit med en utdragen process, 
säger Johan von Schantz, teknisk direktör.

Tydlig trafikinformation och bra bemö
tande är också viktigt för att möta rese 
närers behov av enkla, pålitliga och trygga 
resor. Speciellt vid upprustningar då 
trafiken stängs av och resenärer tvingas 
ändra sina resebeteenden. 

Flera insatser gjordes både inför och 
under upprustningen av Farstagrenen. 
Redan i november 2007 sattes stations
anslag upp utmed den Gröna linjen. 
Informatörer fanns på plats veckan in   
för och under själva upprustningen. På 
stängda stationer sattes kartor med 
information om alternativa resvägar  
upp. För människor med funktionsned
sättningar togs både broschyrer på 
lättläst svenska och cdskivor med in 
läst information fram. Informations
möten med handikapporganisationer 
arran gerades och pressinformation 
skicka des ut till kommunala taltidningar. 
Syftet var att underlätta för resenärerna 
att hitta hållplatser för ersättningstrafiken 
och information om avgångar.

Resultatet av den mätning som gjordes 
visade att 92 procent av de tillfrågade 
resenärerna tyckte att de fått informa
tion om avstängningen och 91 procent 
ansåg att informationen hade varit till 
räcklig för att kunna resa smidigt. Dess 
utom uppgav en hög andel av de tillfrå
gade att bemötandet från personalen 
hade varit bra, eller mycket bra.

Nya bussdepåer
Under året beslutades att depåerna för 
trängseltrafiken ska bli kvar. Nya buss 
depåer i Gubbängen och Lunda ska byg 
gas för att möjliggöra ombyggnader i 
Hornsberg och Söderhallsdepån. Dess 
utom planeras det för nya bussdepåer 
på Värmdö och i Åkersberga.

Varje del i kedjan, hela resan, är lika 
viktig för att SLs löfte till resenärerna 
ska infrias, det vill säga den trafik som 
annonseras i reseplaneraren. En grund  
läggande förutsättning är en väl fung
erande infrastruktur inklusive fordons
park. Utöver detta påverkas tidhållning
en i hög grad av faktorer som fram  kom
lighet och uppehållstid vid stationerna i 
samband med av och påstigning. Tid
hållningen styrs dessutom av leverantö
rers förmåga att genomföra sitt upp drag. 
Det gäller entreprenörer som kör trafiken 
samt entreprenörer som underhåller och 
ser till att infrastrukturen fungerar.

Ökad punktlighet på Gröna linjen
Sedan några år tillbaka samarbetar SL 
och Veolia Transport för att öka turtät
heten under rusningstid och förbättra 
punktligheten på tunnelbanans gröna 
linje. Arbetet omfattar fem områden: 
samverkan med kunder, förändrat 
arbets sätt hos förare och trafikledare, 
enklare stationsåtgärder, utformning 
av en ny turlista och bättre punktlighet 
från Gullmarsplan söderut. Alla åtgär
derna påbörjades 2007 och intensifi
erades under året. Exempelvis använde 
Veolia Transport data från signalsäker
hetsystemet för att analysera kör och 
stationsuppehållstider. Dessa analyser 
skapade, i kombination med att vissa 
stationsklockor försågs med sekundvi
sare, bättre förutsättningar för förarna 
att hålla tidtabellen.

Nya metoder mot spårhalka
Ett problem som återkommer varje höst, 
och som påverkar punktligheten, är den 
så kallade spårhalkan. Den uppstår på 
grund av en kombination av snabba tem 
peraturförändringar, fukt och partik lar 
av olika slag – exempelvis föroreningar 
eller lövrester som skapar en beläggning 
på spåren. SL arbetar nu med en modell 
som dels fokuserar på förberedande 
arbete, dels på konkreta insatser. Till 
det förberedande arbetet hör exempel
vis att röja sly, tvätta och slipa spåret. 
Förarna har en nyckelroll när det gäller 
att observera och rapportera tendenser 
till hala spår. SL installerade dessutom 
fem väderstationer som mäter och ger 
pro gnoser gällande temperaturväxlingar. 
Genom det här systemet får SL och 
trafikentreprenören en tidig varning så 
att hastigheten på tågen kan anpassas 
efter rådande trafikslag. Resenärerna 
informeras om eventuella förseningar 
med anledning av sänkta hastigheter 
via högtalarutrop och informationstavlor. 
Arbetet bidrog till kostnadsbesparingar
i form av färre hjulskador.
– Framför allt innebär det att vi kan 
genom föra vårt trafikuppdrag efter
som vi inte behöver ställa av tåg för 
avhjälpande underhåll, säger Johan 
von Schantz, teknisk direktör.

Nöjdhet kvalitetsfaktorer 2007/2008

2007 2008

68%

58%

46%

63%

63%

58%

49%

61%

72%

63%

50%

65%

67%

61%

48%

63%

Nöjdhet
med linje

Störnings-
information

Invändig
städning

Hpl/stn
städning

Personalens
bemötande

Tidhållning

Turtäthet

Trängsel

Under året ökade resandet totalt
med 48 000 påstigande en vanlig
vardag, vilket motsvarar cirka 
14 000 fler resenärer per vardag 
och en ökning med två procent 
jämfört med 2007. 

Bensinpriset påverkar det kollek
tiva resandet. Under året var priset 
rekor dhögt till och med oktober för 
att under de två sista månaderna 
falla till nivåer motsvarande 2006 
års priser. 

Störst betydelse för bristande tid
hållning i busstrafiken är problemet 
med framkomligheten. Under året 
genomfördes ett antal trimnings
åtgärder i samarbete med Stock 
holms stad och Vägverket. Dessa 
fortsätter under 2009.

Det viktigaste för våra kunder är 
att resa från punkt a till b. Om 
kedjan bryts måste vi informera 
om andra resealternativ. 
Jenni Almgren, trafikinformationschef

Punktlig och regelbunden trafik är 
avgörande framgångsfaktorer

Upprustningar och förbättringar 
i infrastrukturen

VISSte DU Att #1

Under morgonens rusnings

trafik reste 78 % med SL in 

mot Stockholm 2008.
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Trafikinformationen måste vara 
tillförlitlig och lättillgänglig

Bättre vägledning för människor med 
funktionsnedsättningar, som information 
om hissar och rulltrappor på stationer är 
något som SL också arbetar med att för 
bättra. De senaste fyra åren inven terades 
tillgängligheten inom SL och resul tatet 
av denna kommer att utmynna i data i 
reseplaneraren under 2009.

– SL kan inte bygga bort alla hinder för 
personer med funktionsnedsättningar. 
Däremot kan vi underlätta för resenärer 
att redan hemifrån planera sin resa och 
”planera bort” så många hinder som 
möjligt, säger Ylva Preutz Papantoni,
tillgänglighetssamordnare.

För att fler ska vilja resa med SL, är en 
tillförlitlig och lättillgänglig trafikinfor
mation grundläggande. Det innebär att 
rese  närerna ska få aktuell information 
om resan oavsett tid och plats. Informa
tionen ska vara korrekt, aktuell och lätt 
att förstå.

2006 beslutades att 110 miljoner kronor 
av de totalt 200 miljoner kronor som 
staten fick in i form av trängselskatter 
i samband med Stockholmsförsöket 
ska investeras i bättre trafikinformation. 
En del av medlen användes bland annat 
till att installera ett antal dynamiska 
samlingsskyltar för trafikinformation 
i realtid vid bussterminaler runt om i 
länet under året. Samlingsskyltarna 
visar information om linje, destination, 
avgångstid, eventuella nya avgångs 
tider, inställda turer, eventuella byten 
av hållplatsläge och mer omfattande 
störningar i trafiken. Informationen 
uppdateras kontinuerligt.

För att tillgodose resenärer med syn 
och lässvårigheter är samlingsskyltarna 
även försedda med pratorer, en anord
ning som via högtalare meddelar plane 
rade bussavgångstider. Resenärerna 
aktiverar pratorerna genom en enkel 
knapptryckning. Pratorerna utvecklades 
tillsammans med SLs samverkansgrupp 
där medlemmar ur olika handikapporga
nisationer medverkade. I golvet nedanför 
pratorn kommer det i framtiden finnas 
en upphöjning, så kallad taktil markering, 
för att synskadade ska kunna känna var 
de ska stå för att nå pratorns till hörande 
knapp och höra informationen.

I samband med uppsättningen av sam 
lingsskyltar sattes även nya terminalkar
tor upp som visar alla hållplatslägen på 
bussterminalen samt vilka busslinjer 
som går från vilken hållplats.

Över 200 000 frågor
SL utvecklar infrastrukturen för distribu
tionen av trafik och realtidsinformation 
till flera olika kanaler, bland annat internet 
och reseplaneraren på sl.se. En genom
snittlig dag ställdes över 200 000 frågor 
till reseplaneraren, med en toppnotering 
en dag i augusti då över 250 000 frågor 
ställdes.

Ny kanal för trafikinformation testades
I samarbete med Svenska Bostäder AB, 
erbjöds under våren trafikinformations
tjänster i totalt 20 lägenheter. Svenska 
Bostäder installerade pekskärmar, så 
kallade SBoxar, där hyresgästerna bland 
annat kunde kontrollera sin energiför
brukning och utnyttja kringtjänster som 
exempelvis trafikinformation i realtid, där 
även närliggande hållplatser i SLtrafiken 
visades. Genomförda undersökningar 
visade att information om SLs trafik var 
en av de mest eftertraktade kringtjäns
terna för de boende.

realtidsinformation via mobilen 
Mobiltelefonen är en annan viktig och 
växande kanal för trafikinformation. 
Via mobil.sl.se kan resenärer nå tid 
tabeller och få information om trafik
störningar. Från december finns även 
realtidsinforma tion tillgänglig, vilket 
innebär att rese planeraren tar hänsyn 
till inställda avgångar och föreslår andra 
resealternativ. 

SLs mobila tjänster vann pris i 
kategorierna ”bästa effektivitet” 
och ”bästa positiva miljöpåverkan”
i telekombranschens gala Catwalk 
’08. Formuleringen för priset från 
arrangören TelecomCity löd ”via 
mobiltelefonen kan resenärerna nå 
alla tidtabeller, information om 

förseningar och köpa papperslösa 
SMSbiljetter”. ASSA, Eniro, SL, 
Unilever, Unibet och Olofströms 
kommun är några av de 21 företag 
som var nominerade till telekom
branschens pris, Cut the Wire 
Awards. Utmärkelsen går till företag 
som infört mobila tjänster för att 

förbättra sin effektivitet eller konkur
renskraft. Det kan vara banktjänster, 
tjänster för lagring, säkerhet, snö
röjning eller mobil marknadsföring. 
Priset delades ut den 19 november i 
Karlskrona vid TelecomCitys evene
mang kring mobila tjänster, Catwalk 
08. De nominerade tjänsterna tävlar 

i fem klasser: bästa kundrelation, 
bästa effektivitet, bästa säkerhet, 
bästa innovation och bästa positiva 
miljöpåverkan.

Vi vet att resenärerna tycker att 
trafikinformation i realtid är viktig 
för deras resor. Det prioriteras högt 
i förbättringen av SL-trafiken.
AnnSofie Chudi, enhetschef för verksamhetsutveckling

SBoxen – ny kanal för trafikinformation testades i samarbete med Svenska Bostäder.
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Under 2007 började SL tillsammans 
med andra aktörer i Mälardalen arbeta 
med det gemensamma utredningsarbetet, 
Framtidens kollektivtrafik i Stockholm 
Mälardalen, FramKo. Målet är att skapa 
en för resenärerna gränslös samman
hållen kollektivtrafik i de fem Mälar
dalslänen. Under året utarbetades och 
remissbehandlades ett förslag som berör 
organisationsfrågor och rollför delning 
samt principer för trafikutbud och taxe 
system. Arbetet med FramKoutredningen 
fortsätter under 2009.

Som ett led i samarbetet infördes UL/
SLkortet den 1 oktober i syfte att under 
l  ätta resor över länsgränsen mellan 
Stockholms och Uppsala län. Dessutom 
infördes i augusti ett försök med lokala 
30dagarskort i Norrtälje respektive 
Södertälje. Målgruppen är resenärer 
som i huvudsak reser lokalt i den egna 
kommunen. En utvärdering genomförs 
sommaren 2009, varefter beslut fattas 
om en eventuell fortsättning.

SL samarbetar med SJ och Banverket för 
att få trafiken att flyta bättre på de spår 
som finns tillgängliga i dag. Samarbetet 
består av ett åtgärdsprogram med 44 
punkter och det gemensamma målet är 
att halvera förseningarna i pendeltågs
trafiken till 2010. I februari kunde de tio 
första punkterna bockas av. Bland annat 
har 71 nya pendeltåg levererats.

Kapacitetsbrist
Allt fler reser med SLtrafiken och sam 
tidigt närmar sig spårtrafiken sitt kapa 
citetstak. Framför allt i pendeltågstrafiken 
är trängseln på spåren en viktig orsak till 

trafikstörningar. SL arbetar ständigt 
för att hitta lösningar som kan under
lätta för resenärerna i avvaktan på att 
Citybanan och ett antal andra flerspårs
utbyggnader färdigställs.

Strategisk trafikplan är på gång
Under året inleddes ett planeringsarbete 
för att ta fram en strategisk långsiktig 
trafikplan över alla trafikslag. Målet är 
att förbättra och bygga ut kollektivtrafi
ken med en hållbar ekonomi. För att 
åstadkomma detta behövs en helhets 
syn samt en bättre kontroll på resurser, 
nyttor, kostnader och samband.

SL deltog också i arbetet med ny region 
plan, Stockholmsförhandlingen och 
i fram tagningen av de statliga trafikver
kens investeringsplaner.

Fler infartsparkeringar
Under året fortsatte satsningen på 
ut byggnad av infartsparkeringar. Totalt 
tillkom 500 platser, fördelade på kom
 m unerna Vallentuna, Vaxholm, Södertälje, 
Huddinge, Nacka, Österåker och Täby.

bättre service till kunderna
För att ytterligare öka kundnöjdheten 
startade SL ett samarbete med Veolia 
Transport och Stockholms tåg om kund
service, som pågick på ett antal stationer 
i tunnelbanan och pendeltågen. Syftet var 
att identifiera vad som fun gerar väl när 
det gäller kundservice, vad som brister 
och hur servicen kan utvecklas. Den mät
ning som gjordes bland kunderna inför 
starten gav ett bra under lag för vad som 
behöver förbät tras ur ett kundperspektiv. 
Exempelvis blev det tydligt att stations
personalen behöver vara mer tillgänglig 
och synlig. Utifrån detta testades att 
införa servicevärdar på stationerna. Deras 
uppgift var att serva kunderna med infor
mation, visa vägen, ha lokalkännedom och 
verka för ökad trygghet. Anställda och 
nyrekryterad personal fick även utbild
ning i kundservice. Med utgångspunkt 
från de strategiska handlingsplaner som 
trafikentreprenörerna tog fram fortsätter 
utvecklingsarbetet under 2009. Arbetet 
blir incitamentsbaserat då det är en mo
dell som förväntas ge bra drivkraft för en 
utvecklad kundservice.

Tillsammans med Stockholmståg initiera
des en satsning för att ge resenärerna 
snabbare och mer pålitlig information 
vid akuta trafikstörningar. All ombord
personal utrustades med handdatorer 
som levererar sekundsnabb information. 
Under hösten fick 250 tågvärdar en 

heldagsutbildning i information och 
bemötande. Utbildningen togs fram 
i ett samarbete mellan Stockholmståg 
och SJ Service Academy och mottogs 
mycket väl av både personal och rese 
närer i pendeltågstrafiken. Under 2009 
kommer Stockholmståg att följa upp 
insatserna med handledare som följer 
med personalen i trafiken och ger 
återkoppling.

Veolia Transport genomförde en 
utbildning som fokuserade på att mer 
kommunikation skapar mindre stress 
och att en spärrexpeditör ska ge klar  
och tydlig information anpassad efter 
resenärernas behov.

Även bussförare utbildas i kundbemö
tande. Sedan september gäller nya 
lagbestämmelser för yrkeskompetens. 
Kraven innebär att nya bussförare ska 
ha minst 140 timmar utöver grundut
bildningen för busskörkortet. De ska 
dessutom ha fortbildning i 35 timmar 
under fem år. Bland annat utbildas de 
i kundbemötande och konflikthantering, 
rationell körning, samt bemötande av 
resenärer med särskilda behov. SLs 
busstrafikentreprenörer Busslink, 
Swebus och Arriva, som startar sitt 
uppdrag 2009, fick behörighet av 
Vägverket att bedriva utbildningen.

Samarbete för bättre kollektivtrafik Kunden i centrum

VISSte DU Att #2

SL under sommaren erbjöd 

resenärer guidade konst

åkningar på engelska och 

svenska i tunnelbanan. 

en lyckad satsning som 

fortsätter 2009.
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Målet är att kollektivtrafiken ska upp  
levas som trygg och säker att vistas i, 
oavsett tidpunkt under dygnet. En rad 
insatser görs för att höja tryggheten  
och säkerheten för såväl resenärer  
som medarbetare. Bland annat åtgär  
das trasig belysning, klotter och skade
görelse i resenärsmiljöer. Målet är att
minska antalet brott mot personsäker
heten, minska klotter och vandalisering, 
och via SLs trygghetscentral bidra till 
snabb hjälp i larmsituationer.

Förebyggande arbete
SL satsar sedan länge på att skapa 
trygghet i våra miljöer och en normal 
helgkväll arbetar cirka 150 personer för 
att öka tryggheten. Till exempel arbetar 
trygghetsvärdarna (Lugna Gatan), med 
ungdomar i förebyggande syfte för att 
skapa kontakter och minska eventuella 
trafikstörningar medan ordningsvakter 
arbetar med ordningsstörande händelser. 
Samarbetet med Stadsmissionen bygger 
på att bemöta och hantera utslagna och 
hemlösa människor.

Under året färdigställdes installationen
av trygghetskameror i tunnelbanan och
på bussar, medan installationen på pen 
deltågsstationer och depåer slutförs 
under 2009. Kamerorna har bidragit till 
att Stockholmspolisen löser fler brott, 
tack vare tillgången till bilder som gör det 
möjligt att identifiera och binda gärnings
männen. 

Johan Hedenfalk, säkerhetschef, ser  
tre fördelar med trygghetskamerorna. 
– Vi vill få en kollektivtrafik fri från 
brottslighet. Kamerorna har en av

skräckande funktion, samtidigt som de 
bidrar till att klara upp brott och dess 
utom är en faktor som skapar trygghet 
för resenärerna.

Ambitionsnivån blir allt högre
Stationskamerorna är kopplade till SLs
trygghetscentral där kontakter med ord
ningsvakter, väktare, polis, Lugna Gatan 
och nattvandrare med flera samordnas. 
Trygghetsoperatörerna tar emot larm, 
prioriterar och tillkallar resurser för att 
lösa ordningsproblem. När det gäller klot
ter och skadegörelse höjdes under året 
ambitionsnivån för rena miljöer. Ökade 
insatser gjordes mot klotter och skade
görelse. Antalet inrapporterade fall av 
klotter ökade, vilket bland annat berodde  
på ett mer systematiskt arbete vid mot
tagningen av ärenden. SLs skadegörelse
kostnader för sanering med mera uppgick 
till cirka 136 miljoner kronor 2008.
– SL har gjort en stor satsning både när 
det gäller det förebyggande arbetet samt 
städning och renhållning och vi kan se 
att det har gett resultat i form av fler 
nöjda kunder, säger Johan Hedenfalk.

Under december gjordes en pilotinstal
lation av alkolås på tre bussar. I början av 
2009 förses ytterligare cirka 100 bussar 
med alkolås i ett samarbete med Swebus 
och Kommunal. Alkolåsen blir ett komp 
lement till SLs antidrogprogram som 
startades för cirka 10 år sedan. 

VISSte DU Att #4
brandlarm installerades på 

flera sträckor utmed tunnel

banans röda linje. Arbetet 

för hela tunnelbanan slutförs 

under 2009/2010. Under 2009 

kommer dessutom spårbe

trädarlarm att installeras i 

tunnelbanans underjordsdel.

Långsiktigt arbete för trygg 
och säker kollektivtrafik

VISSte DU Att #3

Varje månad kommer cirka 

3 000 ärenden in till SLs 

trygghetscentral. 

Syftet med införandet av alkolås på bussar 
är att kvalitetssäkra våra resor, där en drogfri 
förare är en självklarhet.
Johan Hedenfalk, säkerhetschef

”SLs trygghetspersonal fyller en 
viktig funktion och under året 
utrustades ordningsvakter och 
trygghetsvärdar med enhetliga 
uniformer som gör dem lättare 
att känna igen.”
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SL ansvarar för den övergripande 
planeringen samt bestämmer trafikens 
omfattning och kvalitet. Det innefattar 
beställning, förvaltning, utveckling och 
marknadsföring av trafiken i Stockholms 
län. Driften av trafiken är upphandlad på 
entreprenad i internationell konkurrens.

Kunder i tid (mål 89 %) resultat 86 %

Nyckeln till bra kollektivtrafik handlar för 
SLs del bland annat om att hitta leveran
törer som kan matcha resenärernas krav 
på kvalitet och service. Sedan 1990talet 
sköter externa entreprenörer driften av 
trafiken, som regleras genom en rad olika 
avtal. SL är beställaren och entreprenö
rernas personal är ansiktet utåt, de som 
möter kunderna. De bidrar till att forma 
bilden av SL och kvaliteten på servicen.

Kunder i tid
Under året infördes ett nytt mål, kunder 
i tid. Avsikten är att mäta punktligheten 
utifrån hur många resenärer som på  ver 
kas av förseningar i trafiken. När stör 
ningar i trafiken inträffar under rusnings
tid har det en större negativ påverkan 
på målet än under lågtrafik, eftersom 
an talet påstigande då är som störst. 
Resultatet blev 86 procent och målet
för året var 89 procent.

Under året inträffade några större 
problem i infrastrukturen för pendel
tågstrafiken och lokalbanorna under 
rusningstrafik. Dessutom påverkades 
busstrafiken av ett kraftigt snöoväder 
i slutet av november. Dessa trafikstör
ningar kan till viss del förklara varför 
målet inte nåddes. Samtliga trafikslag 
levererade dock en relativt stabil trafik 
med acceptabelt antal utförda avgångar. 
Antalet stopp i trafiken och inställda 
avgångar var lägre än tidigare år. De 
stopp och inställda avgångar som in 
träffade i trafiken berodde på signal, 
bane och fordonsrelaterade problem. 
Punktligheten för spårtrafiken förbättra
des och för busstrafiken blev resultatet 
som tidigare år.

Affärsmässighet och förtroendefullt
samarbete
För att leva upp till varumärkets kärn
värden enkelhet, pålitlighet och helhets
syn – är det avgörande att SL har ett  
affärsmässigt och förtroendefullt sam
arbete med de leverantörer som kör 
trafiken och underhåller infrastrukturen. 
SL ska vara expert på att övergripande 
planera, beställa och följa upp trafiken, 
servicen och underhållet, medan leve
rantörerna svarar för den detaljerade 
planeringen, leveransen och mötet med 
kunderna.

I november genomfördes en undersök
ning där representanter från SL och 
trafik och underhållsleverantörer fick 
svara på frågor om avtalsuppföljning, 
organisation och affärsmässig samver
kan. Resultaten har sammanfattats i ett 
övergripande ”affärsmässighetsindex” 
där entreprenörernas bedömning av SL 
uppgår till 61 (skala 0–100). Enkäten som 
kommer att genomföras årligen, ger SL 
ett värdefullt underlag för fortsatt utveck
ling av sin roll som beställare. Enkäten är 
också ett verktyg för dialog mellan SL  
och leverantörerna hur man tillsammans 
kan utveckla och förstärka samarbetet för 
att åstadkomma en än mer framgångsrik 
kollektivtrafik i Stockholms län. 

Utveckling av SLs upphandlingar
Vid de upphandlingar som SL gör till
lämpas reglerna för offentlig upphandling, 
lagen om upphandling inom områdena 
vatten, energi, transporter och posttjäns
ter. SL hade tidigare en helt decen tral
iserad upphandlingsorganisation och 
behov av ökad kompetens inom området 

bra samarbete ger bättre 
kollektivtrafik

”Under hösten var 63 procent 
av resenärerna nöjda med 
personalens bemötande, en 
ökning med 2 procentenheter 
från föregående år.”

SL Kundtjänst AB är ett delägt 
dotterbolag till SL. 51 procent av
företaget ägs av SL. Övriga delägare 
är Busslink, Stockholmståg, Veolia
Transport, Roslagståg och Swebus
som var och en äger andelar mot
svarande respektive del av 
SLtrafiken.

Andel kunder i tid baseras på andel 
påstigande (%) som rest med fordon 
som avgått i tid, det vill säga andel 
påstigande med turer som avgått  
<3 minuter efter utsatt avgångstid. 
En inställd tur räknas som att den 
inte var i tid.
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VISSte DU Att #5

För fjärde året i rad genom

förde SLs banavdelning 

samordnade vinterövningar 

i Arvidsjaur med represen

tanter från SL, banverkets 

järnvägsskola och SLs 

entreprenörer. tanken är att 

alla inblandade ska vara väl 

förberedda om snöoväder 

drabbar SLtrafiken. 

2007 2008

68%

69%

49%

71%

80%

72%

74%

60%

72%

82%

Totalt

Tunnelbana

Pendeltåg

Buss

Lokalbana

Veolia transport Sverige driver
trafiken i tunnelbanan, på Tvärbanan,
Lidingöbanan, Nockebybanan och 
Saltsjöbanan. Veolia Transport 
Sverige ägs av franskbaserade 
Veolia Environment.

Stockholmståg övertog under 2006 
driften av pendeltågstrafiken inklu
sive stationstjänsten. Stockholmståg 
ägs till 100 procent av SJ AB.  

roslagståg ansvarar sedan 2003 
för trafiken och driften av stationerna 
på Roslagsbanan. 2008 tog Roslags
tåg även över underhåll av tågen. 
Företaget ägs av danska DSB, 
Danske Statsbaner och Tågkom
paniet. Huvudägare är DSB.

busslink kör busstrafik åt SL i 
Stockholms innerstad, Norrtälje, 
Täby, Åkersberga, Vaxholm, Lidingö, 
Handen, Nynäshamn, Solna/Sundby
berg, Sollentuna och Söder ort. Före
taget ägs till 70 procent av franska 
Keolis och till 30 procent av SL.  

Swebus uppdrag för SL omfattar 
busstrafiken i Södertälje, Bromma, 
Tyresö, Sigtuna/Upplands Väsby, 
Vallentuna och Ekerö (till mars 
2009), Nacka/Värmdö, Huddinge/
Botkyrka, Järfälla/Upplands Bro. 
Swebus är helägt av Concordia Bus. 

tynningö buss kör busstrafiken på 
Tynningö.  

Arriva Sverige kör busst rafiken i  
Sigtuna/Vallentuna/Upp lands Väsby 
och Ekerö från 1 mars 2009. Arriva är 
noterat på den engelska fondbörsen.  

Nöjdhet per trafikslag 2007/2008offentlig upphandling. För att tillgodose 
detta bildades under året en centralt stöd 
jande upphandlingsavdelning. Offentlig 
upphandling är ett värde fullt medel för  
att stärka SLs position som professionell 
beställare på marknaden.
– Vi strävar efter funktionsinriktade upp 
handlingar, där SL inte detaljstyr mer än 
vad som är nödvändigt utan ger entre
prenörer mer utrymme för att hitta bästa 
möjliga sätt att bidra till att vi når våra mål, 
säger upphandlingschefen John Fredlund.

Vid nya upphandlingar är förfrågnings
underlag med kravspecifikationer viktiga
delar. Fokus flyttas från att pressa kost 
naderna till att höja kvaliteten på de 
tjänster som levereras i syfte att få fler 
nöjda kunder.

Incitament blir en morot vid 
upphandlingar
SL ställer höga miljö och kvalitetskrav 
som kan handla om allt ifrån vilken typ av 
kemikalier som får användas, till hur av 
fall ska hanteras och utsläpp begränsas.

I arbetet ingår även en omfattande revi 
sions verksamhet, för att följa att kraven 
efterlevs. Såväl kvalitets som miljökrav 
är målstyrda och kopplade till incitament 
i avtalen med leverantörer. Det innebär 
att leverantören belönas ekonomiskt om 
denne ligger extra långt framme och visar 
på förbättringar. Förutom regel  bundna 
revisioner anlitas så kallade mystery 
shoppers, det vill säga oberoende per 
soner som gör observationer i trafiken 
och på stationer och rapporterar allt från 
hur städningen sköts till personalens 
servicevilja.

Under året pågick en av de största upp 
handlingarna i SLs historia då tunnel
baneverksamheten upphandlades till 
ett totalt beräknat värde av 35 miljarder 
kronor. Upphandlingen omfattar trafik 
drift, fordonsunderhåll, kundservice och 
ansvar för kundmiljöer. I januari 2009 
beslutade SLs styrelse att ge uppdraget 
till Hongkongbaserade MTR med en 
planerad trafikstart i november 2009.  

I den allmänna översynen av organisation 
och bemanning och i syfte att renodla 
beställarrollen, har SL även sett över 
vilka andra delar av verksamheten som 
kan upphandlas i stället för att utföras 
i egen regi. Det resulterade i att kund
tjänst, biljettkontroll, hiss och rulltrapp
service kommer upphandlas under 2009.

Socialt ansvarstagande
Under året beslöt styrelsen att SL offent 
ligen ska uttrycka sitt stöd för FNnätver
ket Global Compacts tio principer. Global 
Compact är ett frivilligt och kostnadsfritt 
FNnätverk som skapades för att främja 
ett socialt och miljömedvetet ansvarsta 
gande hos bland annat internationellt 
verksamma företag. Tanken är att föra 
samman företagen med FNorgan, fack 
föreningar och det civila samhället för 
att stödja tio principer kring mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö och mot 
korruption. SLs verksamhet uppfyller 
i praktiken indirekt redan många av de 
krav som ett uttalat stöd till Global 
Compact innebär. Redan föregående år 
antogs riktlinjer för att förebygga mutor 
och annan korruption. I samband med 
be slutet om Global Compact antogs även 
en särskild upphandlingspolicy för SL. 

Denna i kombination med anslutningen 
till Global Compact ska säkra att SL 
agerar i enlighet med Stockholms läns 
landstings strategi för hållbar upphand
ling och upp fyller syftet med den Upp 
förandekod för leverantörer som land 
stings fullmäktige antog.

SL skapar förutsättningarna
En viktig del av arbetet är att både 
stödja och skapa bättre förutsättningar 
för trafikentreprenörerna att köra 
punktligare trafik och fler resenärer. 
Under året reste i genomsnitt 701 000 
människor per dag. Antalet påstigande 
en vanlig vardag uppgick till 2 482 000. 
Den totala trafikproduktionen mätt i sitt 
plats kilometer ökade med 3,3 procent till 
15 674 miljoner kilometer. Kollektivtrafi
ken i Stockholm gick under året mot nya 

rekordnivåer. Den ökande efterfrågan 
innebär samtidigt en stor utmaning efter 
som samtliga spårsystem utom Tvärbanan 
nådde sin kapacitetsgräns.

2009 planeras utbyggnaden av Tvär 
 banan mot Solna att inledas, 2013 införs 
ett nytt signalsäkerhetssystem på tunnel
banans Röda linje vilket kommer att göra 
det möjligt att köra tätare trafik. 2017 
planeras Citybanan vara färdigställd  
och först då blir det möjligt att utöka 
pendeltågstrafiken.

VISSte DU Att #6
ett av SLs mål för 2010 är 
att halvera tågförseningarna 
i pendeltågstrafiken. 

SL ska ställa tydliga krav gentemot 
våra leverantörer och följa upp arbetet 
utifrån våra kärnvärden, enkelhet, pålitlighet 
och helhetssyn.
Elisabet Munters, marknadsdirektör
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SLs övergripande mål när det gäller 
medarbetare är att vara en attraktiv 
arbetsgivare för att kunna behålla och 
rekrytera personal som förverkligar 
SLs vision.

En nyckelfaktor för att nå de övergripande 
målen är ett engagerat ledarskap. Under 
året deltog de chefer som är nya i ett 
internt utvecklingsprogram. Huvudsyftet 
var att ge dessa en tydlig uppfattning 
om chefs och arbetsgivarrollen samt 
kunskap om SLspecifika policyer och 
arbetsrutiner. Framför allt på personal
området. I förebyggande syfte genom
fördes utbildningar i stresshantering.

MotiveradPersonalIndex 
(mål 67 ) resultat 69 (skala
1–100)

Rätt kompetens och engagerade medar
betare är andra viktiga förutsättningar 
för att förverkliga SLs vision. Analyser 
av kompetensbehov visade ett ökat behov 
av nyrekrytering. Anledningen är pen
sionsavgångar och planerade ambitions
höjningar i SLtrafiken. Ansvaret för 
rek  rytering och kompetensutveckling 
av trafikpersonal ligger hos trafikentre
prenörerna.

tydligare profilering av företaget
Under året genomfördes flera aktiviteter
för att stärka positionen som en attraktiv 
arbetsgivare. Bland annat togs en rekry  
ter ingsstrategi fram för att förtydliga hur 
SL ska hantera konkurrensen om arbets 
kraft och attrahera rätt kompetens. Dess 
utom inleddes arbetet med att förbättra 
och målgruppsanpassa platsannonser i 
syfte att tydligare profilera och mark
nadsföra olika tjänster.

Under året medverkade SL på arbets
marknadsdagar och seminarier. Tanken 
var att aktivt söka kontakt med potenti
ella medarbetare och marknadsföra SL 
för tekniker. Ett av dessa tillfällen var 
när samhällsbyggnadssektionen på 
KTH arran gerade LAVA, Sveriges stör 
sta arbetsmarknadsdag för en enskild 
sektion. Under dagen bemöttes nyfikna 
studenter med erbjudanden om projekt
anställning, praktikjobb och möjlighet att 
skriva examensjobb hos SL. Flera nya, 
unga medarbetare kom på det här sättet 
in i organisationen under året som gick.

Ordning och reda
Ett annat sätt att säkerställa företagets 
kompetensbehov är att fasa ut konsulter 
och anställa motsvarande kompetenser. 
Syftet är att säkra den strategiska 
interna kompetensen och samtidigt 
arbeta mer kostnadseffektivt. 

SL arbetar också med att strukturera 
företaget genom att arbeta efter ett 
tydligt målorienterat ledningssystem. 
Arbetet är processorienterat och sam 
ordnat för att säkerställa effektivitet 
och skapa förutsättningar för ständiga 
förbättringar.

SL verkar för en jämn könsfördelning 
i alla yrkeskategorier. I företagets led 
ningsgrupp har SL uppnått en jämn 
köns fördelning liksom bland övriga 
chefer; 40 kvinnor och 39 män. 

Sjukfrånvaron minskade under året 
till 5,4 procent. SL arbetar aktivt med 
rehabiliteringsutredningar och företags
hälsovården engageras för riktade in 
satser på arbetsplatsen. För att före
bygga ohälsa erbjuds samtliga anställda 
hälsounderökning vartannat år samt 
subventionerade friskvårdsaktiviteter.

I årets medarbetarundersökning upp 
gick MotiveradPersonalIndex till 69.  
De frågor där betyget ökade mest är er 
kännande för prestation, öppenhet för 
förändringar, ledningens styrning, egen 
utveckling, möjlighet till karriär och 
närmaste chefs ledarskap. Svarsfrek 
vensen steg från 84 procent 2007 till 
88 procent.

rätt kompetens i fokus

”Om vi ska kunna klara
generationsskiftet inom
SL måste vi satsa på
yngre medarbetare.”
Jan Hamrin, personaldirektör 
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SL ska bidra till en långsiktigt hållbar 
utveckling av regionen i social, ekono
misk och ekologisk balans. Det omfattar 
en rad olika aspekter, alltifrån att ständigt 
förbättra miljöprestandan, till att fort 
sätta öka tillgängligheten för människor 
med funktionsnedsättning.

Andel förnybar energi 
(mål 61 %) resultat 66 %
Andel bussar med 
garanterad tillgänglighet 
(mål 30 %) resultat 16 %

Andel förnybar energi är ett totalmått 
för energi till buss och spårtrafik och 
lokaler. Ökningen från 62,5 procent 
2007 till 66 procent 2008 beror främst 
på ökad andel förnybar energi till loka 
lerna och i viss mån även på busstrafiken.

Enligt en undersökning gjord av bransch
organisationen Svensk Kollektivtrafik 
värderades 2007 års samhällsnytta av 
hela rikets kollektivtrafik till 22 miljarder 
kronor; varav SLtrafiken stod för cirka 
14 miljarder kronor. Den största nyttan 
låg i ökad trafiksäkerhet, förbättrad miljö 
och hälsa samt minskat slitage på vägar.

SL arbetar efter ett miljöledningssystem 
som har tydliga mål och ställer krav på 
ständig förbättring. Under året omcerti
fierades miljöledningssystemet enligt ISO 
14001 för ytterligare en treårsperiod. 
Dess utom skrev SL i juli under Svensk 
Kollektivtrafiks miljöavsiktsförklaring. 
Målet är att öka det kollektiva resandet 
med 20 procent tidsperioden 2005–2020.

Transporter står för en stor del av sam 
hällets miljöproblem. SL har en viktig upp
gift att minska miljöpåverkan genom att 
erbjuda kollektivtrafik i Stockholms län. 
Ambitionen är att all SLtrafik ska drivas 
med energi från förnybara källor senast år 
2025. Redan i dag drivs all spårtrafik med 
förnybar el, det vill säga el från vatten
och vindkraft. Elen till tunnelbanan och 
lokalbanorna är dessutom märkt med 
Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval”.

Dieseln ska fasas ut
I fokus för miljöarbetet eftersträvas 
en minskning av klimatpåverkande 
koldioxidutsläpp. Det görs genom att 
fasa ut diesel och i stället införa förny
bara drivmedel i busstrafiken. Målet är 
att hälften av busstrafiken ska köras 
med förnybara drivmedel 2011. För att 
nå dit satsas det på biogas och etanol – 
de bränslen som i dag finns tillgängliga 
i tillräckligt stor skala. Under året intro  
ducerades 13 nya biogasbussar och 
ytterligare 34 etanolbussar. Internatio
nellt är SL en stark föregångare i fråga 
om förnybart bränsle för busstrafiken 
och har numera världens största etanol 
bussflotta och en biogasflotta som stän 
digt växer. Detta väcker stort intresse och 
under året gjordes mer än 20 studiebesök 
ifrån andra delar av världen.

Under året blev det klart att etanolelhy
bridbussar ska testas i trafik under 2009. 
Hybridtekniken ligger helt i linje med SLs 
miljöåtgärder och innebär att bränsleför
brukningen kan minskas avsevärt.

SL arbetade fram kriterier gentemot 
entre prenörerna för att säkerställa att 
allt bränsle i trafiken är framställt på ett 
socialt och miljömässigt godtagbart sätt.

buller en miljöfråga
Störande ljud är en viktig miljöfaktor och 
bullerreducerande åtgärder prioriteras 
högt. Under året förbereddes ett test som 
genomförs 2009. Testet innebär att ett 
tåg på Roslagsbanan utrustas med buller 
dämpande ”kjolar”. Försöket kommer att 
följas upp bland annat med mätningar 
under 2009. 

SL har en viktig miljöroll i samhället

Miljöprestanda
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SL arbetar förebyggande med buller 
reduktion dels genom att aktivt delta
i kommunernas planarbete, dels i 
den egna planeringen av den framtida 
kollektivtrafiken. Högt prioriterat är 
att kollektivtrafiken kan bedrivas utan 
konflikt med byggandet av nya bostäder.

SL har också antagit en bullerpolicy 
som utifrån nationella riktlinjer och 
gränsvärden för buller anger när det 
är nöd vän digt att vidta bullerdämpande 
åtgärder.

Miljövänligare infrastruktur
Andra exempel på genomförda miljöåt
gärder är det fortsatta arbetet med att 
byta ut systemet för strömskenevärme i 
tunnelbanan. Tidigare var strömskenan 
ständigt uppvärmd under vinterhalvåret. 
Efter bytet kommer väderleken att styra 
när värmen ska slås på vilket leder till 
stora energibesparingar.

SL medverkar dessutom i Stockholms 
läns landstings arbete med utfasningen 
av farliga kemikalier. Avvecklingen av de 
kemikalier som ska fasas ut till utgången 
av 2011 påbörjades.

Under året inleddes också arbetet med 
att energideklarera fastigheterna, vilket 
väntas leda till framtida energieffektivise
ringar. Ett annat viktigt arbete är an pass 
ning och installation av infrastruktur. 
Under året planerades, projekterades 
och upphandlades infrastruktur som ska 
möjliggöra distribution och tankning av 
biogas och etanol vid flera av SLs buss 
depåer. Exempel på bussdepåer för bio 

gas är Lidingö, Frihamnen, Hornsberg, 
Fredriksdal och Charlottendal. Dessutom 
förbereds den nya bussdepån i Lunda 
för etanolbussar.

tillgänglighet i fokus
I likhet med övriga samhället ska SL 
tillgänglighetsanpassas för resenärer 
med funktionsnedsättning. Målet är 
att den som själv, eller med hjälp av 
en ledsagare kan ta sig till en station/
hållplats, ska kunna resa med SL senast 
2010. Programmet omfattar exempelvis 
anpassning av tunnelbanans plattforms
höjder, nya hissinstallationer och infö 
randet av taktila stråk – ett arbete som 
intensifierades 2008. Under året intro 
ducerades fler låggolvsbussar. Numera 
har två av tre bussar lågt insteg.

2008 togs det fram riktlinjer för tillgäng
ligheten i trafiken. Det påbörjades även 
en insiktsutbildning, det vill säga en 
utbildning som är obligatorisk för SLs 
personal och som syftar till att tillgäng
lighetsfrågorna genomsyrar allt arbete. 
Alla beslutsunderlag till ledningen och 
styrelsen ska fortsättningsvis innehålla en 
konsekvensbeskrivning av tillgängligheten.

SL arbetar aktivt med informationssprid 
ning om planerade trafikstörningar till 
handikapporganisationer och dess med 
lemstidningar. Genom SLs kundtjänst kan 
resenärer få hjälp med att förstora upp 
tidtabeller och information via texttelefon.

Andel värme till SLs lokaler som 
kommer från förnybara källor ökade 
till 89 procent 2008. Ökningen beror 
dels på fastighetsavdelningens arbete 
med övergång från uppvärmning 
med olja till fjärrvärme, dels på att 
värmeleverantörerna ökade andelen 
förnybara källor till sin värme. 

Biogas (metan) bildas naturligt vid 
nedbrytning av organiskt material. 
SLs biogas kommer från reningsverk 
i Stockholmsområdet. Det innebär
att det är stockholmarna själva som
bidrar till att skapa en mer miljövänlig 
kollektivtrafik. 

VISSte DU Att #7SL står för cirka 25 procent 
av resorna i Stockholms län, 
men bara för cirka 6 procent 
av koldioxidutsläppen.

Kulturen är en del av SLs samhälls
engagemang 
SL satsar årligen cirka tio miljoner kronor 
på att vårda och utveckla konsten i SL
trafiken. Under året fick tre tunnelbane
stationer och en pendeltågsstation helt 
ny konst i samband med stationsreno
veringar. Konsten bidrar till att skapa en 
trivsam, upplevelserik och trygg miljö. 
Dess utom får varje station sin egen 
identitet, vilket underlättar för resenärer 
att orientera sig i tunnelbanesystemet. 

Under året arrangerades dessutom 
tio utställningar i samtidskonst med 
färg bilder, svart/vita bilder, konstfilm 
och skulptur. I arbetet med de tillfälliga 
konstutställningarna ingår även att 
stödja konstnärer i början av sin karriär. 
Det sker på tunnelbanestation Odenplan, 
där fyra nyutexaminerade konstnärer 
från några av Sveriges konstoch design 
högskolor får möjlighet att under tre 
månader visa sitt examensarbete för en 
mycket stor publik.

Sedan 2005 har SL strävat efter att 
bättre leva upp till FN:s konvention 
om barnets rättigheter, helt enligt 
landstingets (SLLs) Handlingsplan 
för arbetet med Barnkonventionen. 
Målet är att alla medarbetare i SL
trafiken ska utveckla respekten och 
lyhördheten för barnets synpunkter 

och att verka för barns bästa i beslut 
och åtgärder. Detta tydliggörs genom 
direktiv, avtal och bokslut och genom 
utbildning som varje medarbetare i 
SLtrafiken ska genomgå. I Stock
holms län bor över 400 000 barn i 
åldrarna 0–18 år. 

Tunnelbanestation Odenplan, konstnär Christian Pontus Andersson.
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Hög ambition gav bra resultat 2008

SL ska medverka till ett väl avvägt
transportsystem som vilar på samhälls
ekonomiska grunder. I uppdraget ingår
allt ifrån planering och upphandling av
trafik samt framtagande av biljettsorti
ment till förvaltning av infrastruktur 
och fastigheter.

Skattefinansieringsgrad 
(mål 52,8 %) resultat 51,4 %
Nettokostnad per personkilometer 
(mål 2,16 kr) resultat 2,15 kr

Resultatutvecklingen blev positiv under 
året och den främsta orsaken var att 
biljettintäkterna ökade. Biljettförsälj
ningen hamnade på 5 099 miljoner  
kronor och ökningen kan förklaras av  
de prishöjningar som trädde i kraft i 
början av året samt att resandet fort 
satte att öka. Därutöver fanns en med 
veten återhållsamhet på kostnadssidan.

I takt med ett ökat investeringsbehov 
aktualiserades frågan om nya finansie
ringsmodeller. Arbetet med att hitta nya 
lösningar intensifierades under året. Det 
handlade framför allt om att nyttja SLs 
fastighetstillgångar för kommersiell ut 
veckling samt att söka samverkan i fin 
ansieringen av planerade utbyggnader 
hos kringliggande fastighetsägare. Som 
exempel sker en avveckling av de fastig 
heter SL inte längre har bruk för samtidigt 
som uthyrningen av fastigheter utvecklas.

SL förvaltar cirka 450 000 kvadratmeter 
lokalyta samt spår och depåområden. 
Rollen som förvaltare av fastigheter 
knutna till trafiken klargjordes gentemot 
Stockholms läns landsting genom ett full
mäktigebeslut i slutet av året. SL får nu 
ansvar för alla frågor rörande dessa fas 
tig heter, vilket väntas leda till effektivise
ringar.

”Plattform Stockholm”
Under våren träffades en överenskom
melse mellan Stockholms stad, Stock
holms läns landsting och SL avseende 
fastighetsfrågor. Överenskommelsen 
innebär bland annat att SL nu kan 
utveckla stationerna i tunnelbanan för 
kommersiellt ändamål. Ett exempel på 

detta är Östermalmstorgs station som 
rustas upp. I syfte att öka resenärsnyt
tan ska ytterligare ett antal tunnelbane
uppgångar moderniseras med trevligare 
miljöer, fler butiker och utökad trafikin
formation. Plattform Stockholm innebär 
också klarlagd rätt till reklamintäkter i 
tunnelbanan samt att SL och Landstinget 
erhåller, i utbyte mot exploateringsbar 
mark, 760 miljoner kronor från staden. 
Dessutom ger Plattform Stockholm SL 
äganderätt till flera bussdepåer och 
möjligheten att miljöanpassa dem för 
morgondagens busstrafik. 100 miljoner 
kronor, av de 760 miljoner kronor från 
staden, satsas i nya lokaler för Spårvägs
museet. Pengarna ska användas till att 
anpassa den, av Ferdinand Boberg ritade, 
kulturhistoriska byggnaden i Hjorthagen 
för verksamheten.

Under året satsade SL på företagsför
säljning. För att klara den högre försälj
ningsambitionen projektanställdes ytter 
ligare två säljare. Marknadsföringen 
liksom närvaron på mässor och i media 
intensifierades. 2008 avslutades med  
en försäljning på 39 miljoner kronor och 
antalet företagskunder landade på 3 600 
vid årsskiftet. De tio första veckorna 2009 
såldes det för cirka 11 miljoner kronor 
jämfört med 2008, då det såldes för cirka 
6,4 miljoner kronor under samma period. 

Nytt betalsystem med smartkortlösning
SL valde en stegvis strategi för intro 
duk tionen av det nya betalsystemet SL 
Access. Den 1 september kunde de första 
resenärerna börja använda SL Access
kort laddade med biljetter. Nya kortlä
sare och annan SL Accessutrustning 

Ab Storstockholms  
Lokaltrafik

Olika slags samarbeten med  
företag och organisationer är 
ett sätt att få fler nöjda kunder  
och att stärka SLs varumärke.

Vd Vd-stab

Fastighetsutveckling Personal

Säkerhet Ekonomi

Verksamhetsutveckling
Juridik, upphandling
och revision

Marknad Trafik Teknik
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benämning Deltrafikslag namn  Area (kvm)1) total uthyrningsarea Uthyrd area Uthyrningsgrad %
Buss Bussterminal  2 385 1 620 1 558 96,2 
 Depåer Buss  176 480 118 694 107 392 90,5 
Buss Totalt   178 865 120 314 108 950 90,6
Lokalbanor Depåer Lokalbana  38 701 30 953 22 873 73,9 
 Lidingöbanan lokaler  197 171 171 100,0 
 Nockebybanan lokaler 117 102 102 100,0 
 Roslagsbanan lokaler  8 505 7 502 7 42 95,2 
 Saltsjöbanan lokaler  2 855 2 361 2 244 95,0 
 Tvärbanan lokaler  403 350 350 100,0
Lokalbanor Totalt   50 778 41 439 32 882 79,4
Pendeltåg Depåer Pendeltåg  63 371 57 610 57 610 100,0 
 Pendeltåg lokaler  155 858 912 686 75,2
Pendeltåg Totalt   219 229 58 522 58 296 99,6
Tunnelbana Depåer Tunnelbana  192 640 150 373 146 136 97,2 
 Gröna Linjen lokaler  181 696 23 099 20 019 86,7 
 Röda Linjen lokaler  161 276 18 276 15 600 85,4
 Blå Linjen lokaler  113 860 6 074 3 907 64,3
Tunnelbana Totalt   649 472 197 822 185 662 93,9
totalt   1 098 344 418 097 385 790 92,3

fanns då på plats i hela SLtrafiken och 
trafikpersonalen hade genomgått ut 
bildning i det nya systemet. Drygt 
14 000 premiärkunder hade ehandlat 
säsongsbiljetter för perioden september–
december. Användartester visade att 
systemet togs emot mycket positivt av 
de flesta resenärer. Den 15 november 
startade försäljning av 30dagarsbiljet
ter på SL Accesskort på SL Center vid 
Sergels Torg. Innan årets slut kunde 
både 30dagars, års, och säsongsbil
jetter köpas på samtliga sju SL Center 
medan ehandelskunderna erbjöds 
säsongs och årsbiljetter. När systemet 
är helt utbyggt kommer i stort sett alla 
SLs biljetter att laddas på SL Accesskort.

Allt fler besökare i Stockholm
Inte enbart antalet vaneresenärer ökar, 
utan även antalet tillfälliga besökare. I 
början av sommaren genomförde SL en 
satsning på den här målgruppen genom 
att marknadsföra 24 och 72timmars
kort. Samtidigt introducerades nya 
försäljningsställen med inriktning på 
tillfälliga besökare som hotell, färjeter
minaler och Arlanda express. Dessutom 
kompletterades obemannade tunnelbane 
och pendeltågsspärrar med automater 
för biljettförsäljning. Under juli blev det 
möjligt att använda utländska Master
Card och Visakort i automaterna.

Samarbeten bidrar till nöjdare kunder 
och ökade intäkter
I första hand handlar samarbeten om att 
underlätta för människor att resa med 
SLtrafiken till och från mässor, kongres
ser och stora evenemang där SL bland 
annat planerar för bra trafiklösningar 
och lättillgänglig trafikinformation i syfte 
att bidra till en positiv helhetsupplevelse 
av Stockholm. Sedan årsskiftet 2007/
2008 ingår SL i Stockholm Visitors Board 
partnergrupp för evenemang. Partner
gruppen består av privata och kommu
nala företag och organisationer som 
samverkar för att öka intresset för Stock 
holm som destination för evenemang 
utomlands. Under året omsatte turism 
cirka 5 miljarder kronor i samband med 
evenemangsbesök i Stockholms län. För 
SLs del innebär det ökade intäkter och 
fler resenärer. 

FAKtA

SL ägs av Stockholms läns landsting och 
finansieras av skattemedel, biljett, reklam 
och lokalhyresintäkter. 

Landstinget styr SL genom att landstings
fullmäktige bland annat beslutar om SLs 
styrelseledamöter, bolagsordning, ägardirek
tiv och budget. 

Som ett offentligt ägt aktiebolag lyder SL 
under offentlighetsprincipen och regelverket 
för offentlig upphandling inom den så kallade 
försörjningssektorn.

Andelen resenärer som handlar 
smsbiljetter ökar stadigt. I genom
snitt såldes cirka 550 000 biljetter 
per månad 2008 jämfört med cirka 
280 000 biljetter per månad 2007.

Smsbiljetten utgör ett viktigt kom
plement till de övriga biljetterna 
och utvecklades ursprungligen 
som ett resultat av att bussförarna 
slutade att hantera kontanter.

1) I arean för tunnelbane och pendeltågsstationer ingår plattformsytorna, lokalbanor redovisas exklusive plattformsytor. 

Areasammanställning

SLs fastigheter

SLs rätt till mark och anläggning för att bedriva trafik skiljer sig mellan trafikslagen. För tunnelbanetrafiken är det i huvudsak nyttjanderätt och servi
tut, när det gäller pendeltågsverksamheten bedrivs den på Banverkets och Jernhusens anläggningar som SL nyttjar med avtalsformen trafikeringsrätt. 
Roslags, Saltsjö och Lidingöbanan är förlagda på mark som SL äger, medan däremot Nockeby och Tvärbanan är förlagd på mark som disponeras 
via servitut. Depåer och terminaler har olika dispositionsformer såsom ägande, tomträtt och arrende.

Sammanställning av area som SL förvaltar avseende stationer, terminaler och verkstäder.  
I den uthyrningsbara arean ingår ej driftutrymmen, plattformar och entréer.

Kommun/fastighet

botkyrka
Lärlingen 1
Danderyd
Danderyd 3:167
Danderyd 3:168
Djursholm 2:333
Enebyberg 1:90
Enebyberg 1:91
Stocksund 2:131
ekerö
Tappström 1:40
Haninge
Jordbromalm 3:2
Söderbymalm 6:17
Järfälla
Bredgården 1:5
Lidingö
Lidingö 12:175
Lidingö 12:200
Lidingö 12:201
Lidingö 8:1
Lidingö 8:85

Markareal (kvm)

30 315

21 103
29 140

154 571
15 300
15 700

683

16 440

45 041
22 694

19 349

7 433
1 159

424
166 500

71

Kommun/fastighet

Lidingö 8:87
Lidingö 8:91
Lidingö 8:94
Nacka
Baggensudden 21:1
Björknäs 1:711
Björknäs 24:1
Erstavik 25:20
Erstavik 25:22
Erstavik 25:24
Igelboda 55:1
Igelboda 56:1
Neglinge 2:5
Rösunda 2:3
Rösunda 2:4
Sicklaön 318:1
Sicklaön 76:1
Sicklaön 76:2
Sicklaön 76:3
Solsidan 57:1
Tattby 39:1

Markareal (kvm)

49
895

56

2 040
2 323

34 990
1 952

885
239

71 019
759

97
286
314

8 162
171 973

292
705

14 577
34 458
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VISSte DU Att #8Spårvägsmuseet besöktes av 
95 000 människor under året, 
en ökning med 7% i jäm  fö
relse med 2007. enligt en 
undersökning var 99% nöjda.
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Markareal (kvm)

125
598

40
204

18
422
185

71
134
108
655

73 889
6 425

36 035
21 096
42 613

465
779

21 420
2 360
2 532

30 485

136
348

3 105
4 817

28 139
41
20

321 717
640
540
265
304
231
321

71
398
336
333
311
260

2 500
810

10 880
44 441

2 554

428 332

2 200
1 700
4 460
2 340
4 719

Markareal (kvm)

160
110
80

220
170

2 120
5 290
1 960
5 375
3 380
1 250

14 780
11 010
1 361

717
5 020
1 620
9 160
3 110

10 785
13 480

2 010
4 283

26 437
46 360

12 167

9 002
1 618

904
863

22 272

751
31 052

101 585
159

3 758
4 408

101 792
1 954

55 454
2 456

112 813
31 472

485
421
441

1 792
75 092
24 771

2 183
63
79
61
73

Kommun/fastighet

Södermalm 11:11
Södermalm 11:13
Södermalm 11:15
Södermalm 11:16
Södermalm 11:5
Södermalm 11:6
Södermalm 11:7
Södermalm 11:9
Södermalm 9:3
Södra Hammarbyhamnen 1:13
Södra Hammarbyhamnen 1:14
Åstorp 21)

Åstorp 4
Sundbyberg
Sundbyberg 2:33
Sundbyberg 2:34
Sundbyberg 2:251)

Sundbyberg 2:541)

Älgen 21)

Södertälje
Solvändan 1
Södra 1:43
Södra 1:5
tyresö
Bussen 1
täby
Hägernäs 7:8
Karby 2:16
Karby 2:17
Karby 2:22
Näsbypark 74:1
Näsbypark 74:2
Näsbypark 74:3
RoslagsNäsby 2:1
RoslagsNäsby 24:42
RoslagsNäsby 6:7
Täby kyrkby 7:10
Täby kyrkby 7:11
Täby kyrkby 7:12
Täby kyrkby 7:14
Täby kyrkby 7:17
Täby kyrkby 7:18
Täby kyrkby 7:22
Täby kyrkby 7:23
Täby kyrkby 7:24
Täby kyrkby 7:7
Täby kyrkby 7:8
Täby kyrkby 7:9
Viggbyholm 29:3
Åkerby 1
Åkerby 5
Upplandsbro
Nygård 2:15
Vallentuna
Broby 1:5
Broby 1:6
Broby 2:8
Broby 3:5
Bällsta 2:140

Kommun/fastighet

Bällsta 4:1
Frösunda Prästgård 1:19
Frösunda Prästgård 1:3
Frösunda Prästgård 2:2
Kragsta 1:11
Kragsta 1:15
Kragsta 1:45
Kragsta 13:1
Kårstaby 1:2
Kårstaby 3:3
Kårstaby 4:3
Kårstaby 5:3
KårstaGillberga 2:6
KårstaGillberga 3:2
KårstaRickeby 2:111
KårstaRickeby 2:112
KårstaRickeby 4:2
Lindholmen 1:2
Lindholmen 4:1
Lindholmen 5:16
Lindholmen 7:1
Lindholmen 8:1
Lindholmen 8:2
Molnby 5:1
Molnby 6:1
Mälsta 1:22
Mälsta 1:23
Mälsta 1:6
Mälsta 1:7
Mälsta 1:8
OrkestaSöderby 1:2
OrkestaMörby 3:2
OrkestaMörby 3:3
Ormsta 1:5
Rolsta 2:7
Salby 1:3
Salby 2:11
Salby 2:3
Salby 2:4
Snapptuna 4:91
Solsta 1:2
Solsta 2:2
Sunnanå 1:2
Sylta 1:2
Sylta 1:3
Tjusta 1:2
Tjusta 2:2
Torsholma 3:2
Torsholma 4:3
Uthamra 1:100
Uthamra 1:121
Uthamra 1:122
Uthamra 1:30
VallentunaEkeby 1:2
VallentunaEkeby 2:9
VallentunaMörby 1:21
VallentunaMörby 1:85
VallentunaPrästgård 1:2
VallentunaPrästgård 1:4

Kommun/fastighet

VallentunaPrästgård 1:5
VallentunaRickeby 1:132
VallentunaRickeby 1:99
VallentunaVeda 1:2
Vreda 1:10
Vreda 1:11
Vreda 1:12
Vreda 1:13
Vreda 2:2
Backa 1:2, 19:2, 20:2 och 21:2
KårstaGillberga 1:2 o 2:5
Mälsta 1:9 o 3:3
Rolsta 1:6 o 2:6
Rolsta 1:7 o 2:8
Stora Luttergärde 1:2 o 2:2
Vaxholm
Yxan 16
Värmdö
Mörtnäs 1:587
Stavsnäs 1:367
Stavsnäs 1:897
Österåker
Berga 15:12
Berga 3:4
Berga 5:6
Berga 5:7
Husby 4:5
Husby 4:7
Husby 8:1
Runö 8:1
Runö 9:1
Rydboholm 11:1
Rydboholm 3:1
Tuna 12:1
Tuna 6:1
Tuna 6:50
Tuna 6:51
Tuna 6:52
Tuna 9:103
Tuna 9:104
Tuna 9:105
Tuna 9:39
Täljö 7:1

ägande totalt

tomträtt totalt

totalt

Markareal (kvm)

31 713
2 920

24 870
80

2 150
3 240
1 326

625
5 440

520
3 520
1 130
1 040
1 100
1 520
2 480

630
2 190

960
1 889
4 540

14 166
104

25 090
16 014

193
1 262

300
1 950

10 330
9 310
4 730
7 800
6 602

50
2 950

229
980

1 250
4 189

12 620
16 140
1 000
9 800
2 040
1 630
2 250
1 870
2 070

660
805
269

2 200
2 587
1 777

11 500
3 410

17 956
780

Markareal (kvm)

7 893
4 529
5 156

13
2 790
1 490
1 800

700
1 000

64 240
3 770
1 670
2 710

15 510
4 130

3 261

8 896
10 798

3 021

6 382
2 143
3 188

12 220
13 459

567
11 980
12 200

310
56 779
39 360

1 144
21 614
8 065

210
737
150
979
651
765

62 750

3 018 243

443 644

3 461 887

1) Fastigheten innehas med tomträtt. 
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Kommun/fastighet

Norrtälje
Finnby 1:10
Finnby 1:11
Finnby 1:12
Finnby 2:14
Finnby 2:15
RimboBergby 1:10
RimboBergby 1:11
RimboBergby 1:9
RimboHåsta 6:2
RimboSöderby 1:4
RimboSöderby 2:4
RimboSöderby 2:5
RimboSöderby 3:4
RimboTomta 10:25
RimboTomta 14:1
RimboTomta 15:1
RimboTomta 16:1
Risby 1:12
Risby 1:13
Risby 2:15
Risby 2:16
Risby 2:17
RöByle 1:3
Stenbocken 3
Näs 1:2 och 2:2
Nynäshamn
Vansta 7:2
Solna
Bergshamra 4:20
Huvudsta 2:81)

Huvudsta 4:191)

Skytteholm 2:181)

Sigtuna
Broby 1:21)

Stockholm
Akka 111)

Akka 41)

Blixtljuset 181)

Digitalkameran 1
Domnarvet 48
Golvläggaren 21)

Herbariet 31)

Kristineberg 1:31)

Kristinebergs Slott 10
Kristinebergs Slott 111)

Norra Djurgården 2:1
Persikan 51)

Roslagsbanan 19
Roslagsbanan 27
Roslagsbanan 28
Roslagsbanan 30
Råcksta 1:10
Sandstugan 31)

Skebo 9
Södermalm 10:21
Södermalm 10:28
Södermalm 10:31
Södermalm 10:32
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Förvaltningsberättelse
AB Storstockholms Lokaltrafik med organisationsnummer 556013-0683

Styrelsen och verkställande direktören 
för AB Storstockholms Lokaltrafik avger 
härmed redovisning för bolagets och 
koncernens verksamhet räkenskapsåret 
2008-01-01 – 2008-12-31.

1. ägarförhållanden 
SL-koncernens moderbolag, AB Storstock-
holms Lokaltrafik (SL), ägs av Stockholms 
läns landsting (SLL). Koncernen omfattade 
vid slutet av år 2008 moderbolaget med 
fyra rörelsedrivande och två vilande 
dotterbolag och fyra intressebolag.

SL beslutar om trafikens omfattning, 
kvalitet och utveckling inom ramen för de 
direktiv och förutsättningar SLL angivit. 

SL upphandlar och beställer trafiken från 
olika entreprenörer. SL svarar 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. 

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

SL Kundtjänst AB sköter information till 
allmänheten om trafikutbudet, tar emot 
och vidarebefordrar allmänhetens syn-
punkter samt ansvarar för biljettkontrollen. 

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

SL äger dessutom andelar i följande in -
tressebolag med kollektivtrafikre laterad 
verksamhet: 

AB Transitios (43,5 procent) verksamhet   •
 omfattar förvärv och finansiering av  
 fordon på uppdrag av delägarna. SL har  
 under året minskat sitt ägande med  
 1 procent genom avyttring av aktier till  
 nya delägare som ett led i strategin att  
 bredda ägandet i Transitio till fler  
 trafikhuvudmän. Försäljningen har skett  
 till bokfört värde

Stockholms Terminal ABs (40 procent)   •
 verksamhet omfattar drift av Stockholms  
 bussterminal/Cityterminalen 

Tågia ABs (33,3 procent) verksamhet   •
 omfattar underhåll och skötsel av spår- 
 bundna fordon 

Busslink i Sverige ABs (30 procent)   •
 verksamhet avser upphandlad busstrafik  
 inom Sverige

Därutöver har moderbolaget en ägarandel  
i Samtrafiken i Sverige AB (2,12 procent) 
vars verksamhet avser samverkan för att 
förbättra för kollektivtrafikresenärer och 
verka för ökad kollektivtrafik i hela Sverige. 
Vidare har deltagande i det nordiska rese -
kortssamarbetet resulterat i att SL gått in 
som delägare i SLTF Resekortet i Sverige 
AB (13,33 procent).

Beslut har fattats av SLs styrelse att verk -
samheten inom SL HR-Service AB samt 
biljettkontrollverksamheten inom SL 
Kundtjänst AB ska upphandlas externt.

Ägandet i utförarbolagen Busslink i 
Sverige AB avses avvecklas och 
verksamheten i Tågia AB överförs 
successivt till trafikentreprenörerna.

Vagnunderhållsbolaget Tågia AB bildades 
år 2000. Bolaget utför enligt kontrakt fram 
till och med 2009 tågunderhåll för tunnel -
banan. Det ägs till 66,7 procent av trafik- 
operatören Veolia Transport AB och till 
33,3 procent av SL. Upphandling av avtal 
för trafik och underhåll avseende tunnel-
banan pågår. I anslutning till ikraftträ-
dandet av det nya kontraktet avser SL 
utnyttja sin option att, till i förväg fastställd 
köpeskilling, förvärva Veolias andel av 
bolaget, vilket efter omstrukturering avses 
avvecklas. Dessa förändringar beräknas 
äga rum under 2009. Åtgärderna är ett led 
i SLs renodling av beställa rrollen, samt 
implementeringen av en affärsstruktur som 

innebär upphandling av trafikavtal inklusive 
underhåll från en avtalspart. 

Sedan tidigare finns avtalade köp- och 
säljoptioner mellan SL och Keolis Nordic 
AB avseende förvärv av SLs resterande 
innehav av 30 procent av aktierna i 
Busslink i Sverige AB. Optionerna kan 
påkallas under 2009 och 2010.

2. Verksamhet 
SLs affärsidé är att erbjuda dem som bor    
i Stockholms län en väl utbyggd, attraktiv 
och lättillgänglig kollektivtrafik på spår 
och väg. SL möter olika kunders behov av 
enkla, pålitliga och prisvärda resor. Alla 
resor ska vara säkra och trygga. SL bidrar 
genom sin verksamhet till en långsiktigt 
hållbar utveckling av regionen. 

Beslut om trafikens omfattning, kvalitet 
och utveckling fattas av SLs styrelse inom 
de ekonomiska ramar som SLL anger.

SLs styrelse fastställer årligen i april 
den Strategiska Plattformen vilken om -
fattar SLs kärnvärden och gemensamma 
värderingar, vision, affärsidé samt över-
gripande målstyrningsmodell. I den 
Strategiska Platt formen, som är femårig, 
anges de gemensamma långsiktiga mål 
vilka styr verksamheten.

Målstyrningsmodellen är indelad i perspek tiv 
efter SLs fem viktigaste intressentgrupper 
samt perspektivet SLs gemensamma 
arbetssätt. 

Perspektiven är:
  Kund•
  Leverantör•
  Medarbetare•
  Samhälle•
  Ägare•
  Gemensamt arbetssätt•

Kunderna har en särställning som SLs viktigaste 
intressenter och är placerade i centrum av mål-
styrningsmodellen. Perspektivet ”gemensamt 
arbetssätt” behandlar det processorienterade 
och samordnade arbets sätt som syftar till att 
säkerställa effektivitet och skapa förutsättningar 
för ständiga för bättringar. 

Det övergripande målet i kund perspektivet är 
”Fler och mer nöjda kunder.” Målupp fyllelsen 
mäts genom ”Andel nöjda kunder, Andel miss- 
nöjda kunder samt Andel trogna kunder”. 

Stockholms län har den högsta marknads-
an delen för kollektivtrafik i Sverige. Vid 
max tim men är marknadsandelen över inner- 
  stadssnittet cirka 78 procent. Drygt 80 pro- 
cent av Stockholms läns befolkning åker 
med SL någon gång per månad eller mer 
och 62 procent reser med SL minst en gång 
per vecka. Knappt 15 procent säger att de 
åker mer sällan än en gång i månaden och 
knappt 5 procent uppger att de aldrig åker 
med SL.

En vanlig vardag hösten 2008 reser drygt 
700 000 personer med SL. Resfrekvensen 
är högst i åldersgrupperna 12–39 år. Det 
trafikslag som har flest antal påstigningar 
är tunnelbanan med 45 procent, därefter är 
det buss med 40 procent, pendeltåg med 
10 procent och lokalbanor med 5 procent.

Med nuvarande utbud och kapacitet kan SL 
framför allt öka sina marknadsandelar under 
andra tider än morgon- och kvällsrusningen.

Resandet med SL ökade under år 2008 med 
2,0 (1,8) procent jämfört med föregående 
år. Antalet påstigande en vanlig vardag vår 
och höst uppgick till 2 482 (2 434) tusen. 
Resandet under 2008 är återigen det högsta 
under de senaste åren. Antalet resenärer 
vardagar uppgick under 2008 till 701 
(687) tusen per dag.

Antalet personkilometer utvecklades po-
sitivt under 2008 och uppgick till 4 840 
(4 761) miljoner kilometer, en ökning med 
1,7 (2,2) procent.

Den totala trafikproduktionen mätt i sitt -
platskilometer ökade med 3,3 (–3,9) procent 
till 15 674 (15 168) miljoner kilometer. 

Sedan 2007 genomförs SLs ombordmätning 
av Upplevd Kvalitet varje månad. Den ge-
nom snittliga nöjdheten för 2008 var 72 
(68) procent. Andelen miss nöjda kunder 
var 11 (14) procent. Andelen trogna kunder 
under 2008 uppgick till 62 (63) procent. 
Därmed har SL uppnått två av tre fastställda 
mål för 2008 i den Strategiska Plattformen.

Under två månader, augusti och september, 
uppnåddes den högsta andelen nöjda 
kunder någonsin i SLs historia. Andelen 
nöjda kunder uppgick till 75 procent under 
båda dessa månader och andelen miss-
nöjda kunder till 10 procent.

Enligt Kollektivtrafikbarometern från 
Svensk Kollektivtrafik är andelen nöjda 
med SL 61 (55) procent bland länsinne-
vånarna och 66 (62) procent bland de som 
reser en gång i veckan eller mer. Andelen 
missnöjda är 8 (11) procent bland länsinne -
vånarna och 6 (9) procent bland dem som 
reser en gång i veckan eller mer. Resul taten 
är en markant förbättring jämfört med 
2007 och följer resultaten i SLs egen mät-
ning ”Upplevd Kvalitet” där intervjuerna 
sker ombord i trafiken.

Resegarantin fortsätter att utvecklas för att 
möta kundernas krav. SLs styrelse har fattat 
beslut om att införa ersättning för bilresor i 
resegarantin från och med 1 januari 2009.

Utnyttjande av resegarantin kan ses som 
ett av flera uttryck för kvalitetsnivån i 
trafiken. Under 2008 uppgick antalet er -
sättningar till 32 023 (32 633) stycken, en 
minskning med knappt 2 procent, samtidigt 
som maxbeloppet för ersättning höjts till 
800 kronor i slutet av 2007. Utbetald er- 
sättning uppgick till 8,2 (8,0) Mkr. 

Klottersanering och förebyggande åtgärder 
för att reducera vandalisering och klotter 
är högt prioriterade åtgärder. Klotter 
och annan vandalisering har förorsakat 
kostnader för återställande med 74 (67) 
Mkr, en ökning med 11 (9) procent. Där -
utöver tillkommer kostnader för klotter-
sanering och vandalisering av trafikant-
utrymmen och trafikfordon inom ramen 
för trafikoperatörernas åtaganden.

Utöver drift och underhåll av kollektiv-
trafiken görs omfattande investeringar i 
tunnelbanan, busstrafiken, pendeltågen 
samt lokalbanorna. Under 2008 uppgick 
SL-koncernens totala investeringar i an- 
läggningstillgångar till 3 533 (3 110) Mkr.

Investeringarna avser fordon, banor, 
tekniska system, depåer och stationer. 
Under året har sex fastigheter förvärvats 
till en köpeskilling på 91 Mkr. En fastighet 
har avyttrats till ett belopp på 5 Mkr.

3. Miljö
SL är certifierat enligt ISO 14001:2004.
Den (enligt Miljöbalken) anmälningspliktiga 
verksamhet, som SL bedriver i egen regi, 
är mellanlagring av mindre mängder farligt 
avfall på bandepå Slakthuset. Dessu tom 
har SL tillstånd för transport av farligt 

avfall. I övrigt är SLs roll framförallt som 
beställare av tjänster. Externa entrepre-
nörer är verksamhetsutövare och har i 
vissa fall anmälnings- eller tillståndsplikt.

SL har eller har haft verksamhet på ett 
stort antal platser i Stockholmsområdet. 
En inventering har gjorts avseende för- 
orenad mark inom de fastigheter som är i 
SLs ägo, men där ingen verksamhet längre 
bedrivs. Inom de områden där SL eller SLs 
entreprenörer bedriver verksamhet och 
där föroreningar i mark eller vatten har 
påträffats, har kontroll program upprättats.

SL arbetar systematiskt med att reducera 
bullret från trafiken och minimera miljö -
relaterade risker. 

Antalet miljöfordon utökas successivt. Vid 
årets slut var 424 (390) etanolbussar och 
64 (51) biogasbussar i trafik, totalt drygt 
25 procent av bussflottan. Under året leve- 
rerades 89 (83) nya bussar varav 13 (21) 
stycken är biogasdrivna och 35 (10) stycken 
etanoldrivna normal- och ledbussar. Antalet 
nya ledbussar uppgick till 25 (9) stycken. 

Totalt utrangerades 91 (100) stycken äldre 
bussar samtidigt som 31 begagnade bussar 
tillkom i SL-trafiken. 

4. Säkerhet, trygghet, tillgänglighet 
och information
Säkerhet – trygghet
SL arbetar systematiskt och långsiktigt för 
att ständigt öka säkerheten och tryggheten 
för resenärer och anställda.

Under 2008 har uppbyggnaden av Trygg-
hetscentralen, med införande av ny stöd-
jande teknik som utvecklats inom Trygg-
hets projektet, fortsatt. Trygghetskameror 
är nu införda i hela tunnelbanan och på 
samtliga bussar. Installationen av nytt brand- 
l arm har inletts och avslutas 2009/2010. 

Under 2008 har avtal slutits med Lugna 
Gatan avseende trygghetsvärdar och med 
Stadsmissionen för stöd och hjälp vid han- 
ter ing av utslagna personer i våra anlägg- 
nin gar. Samverkan med kommuner, polis 
och frivil ligorganisationer har under året 
ytterli gare utvecklats och styrs från Trygg-
hetscentralen. De första installation erna  
av alkolås i buss har genomförts och pilot-
anläggning är Kallhällsgaraget.

AB Storstockholms 
Lokaltrafik

SL Infrateknik AB
100 %

Busslink i 
Sverige AB

30 %

AB SL Finans
100 %

Tågia AB
33,3 %

SL HR-service
100 %

AB Transitio
43,5 %

SL Kundtjänst AB
51 %

Stockholm 
Terminal AB

40 %
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tillgänglighet – Information 
Styrelsen fastställde 2006 ett handlings-
program för ökad tillgänglighet för funk-
tions hindrade. Målet är att ”Alla som själva 
eller med hjälp av ledsagare kan ta sig till 
en station eller hållplats ska kunna resa 
med SL år 2010”.

Under 2008 har investeringarna i tillgänglig- 
hetsanpassningar uppgått till 100 (162) Mkr. 
Investeringarna avser i huvudsak åtgärder i 
stationer med avseende på platt formshöjd, 
hissar, rulltrappor och taktila ledstråk. Där-
utöver har 60 Mkr investerats på att för bät-
tra trafikinformationen samt att kunna visa 
information i realtid på skyltar och displayer.

Andelen bussar med lågt insteg uppgår till 
69 (66) procent och bussar med handi kapp  -
ramp till 51 (44) procent av bussflottan.

5. Personal 
Det övergripande målet inom personal-
området är att SL skall vara en attraktiv 
arbets givare för att kunna rekrytera och 
behålla medarbetare som förverkligar bo-
lagets vision. För att nå framgång arbetar 
SL inom tre målområden:

Engagerat och tydligt ledarskap •
Aktivt varumärkesbyggande på    •

 arbetsmarknaden
Säkerställa kompetens •

Analyser av kompetensbehov visar att vårt 
behov av att rekrytera varit fortsatt högt. 
Anledningen är pensionsavgångar och 
planerade ambitionshöjningar i SL-trafiken. 
Det goda arbetsmarknadsläget under den 
första halvan av året har medfört att perso-
nalrörligheten varit fortsatt hög. Ett antal 
vakanser sedan tidigare år har varit nöd- 
vändiga att återbesätta.

2008 års personalplan innehöll åtgärder 
för att fasa ut konsulter och istället bygga 
upp motsvarande kompetens i företaget. 
Planen visade även på behov av ökade per-
sonalresurser för att förvalta genom förda 
investeringar. Detta innebar personal  för-
stärk ningar inom flera enheter. Personal-
rörligheten och de nya tjänsterna har inne-
burit att ett drygt hundratal rekryter  ings-
uppdrag genomförts.

Under det gångna året medverkade SL 
vid arbetsmarknadsdagar och seminarier 

bland annat på Kungliga tekniska högskolan 
(KTH). Syftet är att möta potentiella med-
arbetare och marknadsföra bilden av SL 
som en attraktiv arbetsgivare som bidrar 
till samhällsutvecklingen.

Under hösten genomfördes ett internt 
utvecklingsprogram för nya chefer inom 
SL. Huvudsyftet var att ge dessa en tydlig 
uppfattning om chefsrollen/arbetsgivar-
rollen och kunskap om SL-specifika policyer
/rutiner framförallt på personalområdet. 
Introduktionsutbildningar för nyanställda 
medarbetare har genomförts vid flera 
tillfällen.

En av flera satsningar för att förebygga 
ohälsa är att erbjuda samtliga anställda 
hälsoundersökning vartannat år. 2008 
ut nyttjade närmare 200 medarbetare er-
bju dandet. Under året nyttjade över 300 
medarbetare vår friskvårdssubvention.

Under oktober månad genomfördes 2008 
års medarbetarenkät med en svarsfrekvens 
på 88 procent. Det samlade svaret på sam t- 
liga frågor utan inbördes viktning är 70 (67). 

Jämställdhets- och mångfaldsplan finns 
och uppdateras årligen. SL strävar efter 
en jämn könsfördelning i alla yrkesgrupper 
inkluderande ledningsgrupper på olika 
nivåer i företaget. I företagsledningen 
liksom bland övriga chefer är könsfördel-
ningen jämn. Totalt är 40 chefer kvinnor 
och 39 chefer är män.

6. risker och riskhantering
riskbedömning
Sedan 2007 pågår ett omfattande arbete 
med att identifiera och prioritera väsentliga 
risker i förhållande till SLs möjligheter att 
uppnå fastställda mål och riktlinjer.

Riskhanteringen integreras i den strategiska 
och operativa styrningen som ett naturligt 
led i den löpande planeringen, uppföljningen 
och kontrollen.

Riskhanteringen omfattar åtta identifierade 
riskområden, bland annat omvärldsrisker, 
verksamhetsrisker och finansiella risker.

Under 2008 har en internkontrollplan upp-
rättats vilken kommer att redovisas för SLs 
styrelse för fastställande i februari 2009.

Försäkringsbara risker
SL har sedvanliga försäkringsprogram 
avseende egendoms- och ansvarsrisker för 
koncernen.

Finansiella risker
Styrelsen för SL fastställer årligen ”Rikt-
linjer för finansverksamheten inom AB 
Storstockholms Lokaltrafik”. Riktlinjerna 
följer i tillämpliga delar landstingets 
finanspolicy.

Målet för den finansiella verksamheten är 
att säkerställa kort- och långfristig kapital-
försörjning samt uppnå lägsta möjliga fin-
ansieringskostnad samtidigt som de finan-
siella riskerna hanteras i enlighet med 
angivna riktlinjer. Genom samordning av 
finansverksamheten inom landstingskon-
cernen bär SLLs internbank, AB SLL Intern-
finans, huvudansvaret för hantering av de 
finansiella risker som uppkommer inom 
landstingskoncernen. De risker som åter-
står för SL är framför allt ränterisk i form 
av att marknadsräntan snabbt kan komma 
att förändras samt administrativa risker.

SL hanterar de ränterisker och admini-
strativa risker som uppkommer inom 
finansieringsverksamheten genom ett 
aktivt agerande, god kompetensförsörjning 
samt dokumenterade rutiner och processer.

Den stora oron på finansmarknaden inne-
bär krav på ett aktivt löpande arbete i 
samråd med Stockholms läns landsting 
för att bevaka och säkerställa att villkoren
i ingångna finansiella avtal uppfylls.

Under hösten 2008 har utvecklingen på 
finansmarknaden lett till att en komplet-
terande säkerhet i form av en bankgaranti 
uppgående till 29,3 miljoner USD har ställts 
ut för att säkerställa att villkoren i ingångna 
leasingavtal uppfyllts. Den fortsatta utveck-
lingen på finansmarknaden innebär behov 
av ytterligare kompletterande säkerheter.
Se vidare not 23.

Krisberedskap
För att ha hög beredskap vid katastrofer 
och kriser finns en krisorganisation med 
utsedd krisledning samt fastlagda rutiner 
och arbetssätt för skadeavhjälpande 
arbete, skadehantering, information och 
krishantering.

Koncernens resultat 
SL-koncernens intäkter uppgick till 13 051 
(12 035) Mkr. Biljettintäkterna svarade 
för 5 099 (4 476) Mkr, en ökning med 623 
(427) Mkr motsvarande 13,9 (10,6) procent. 
Ökningen är en följd av genomförd pris-
höjning samt fortsatt ökat resande. Verk-
sam hetsbidraget från landstinget uppgick 
till 5 685 (5 346) Mkr, en ökning med 6,3 
(16,5) procent. Övriga rörelseintäkter som 
utgörs av reklamintäkter, hyresintäkter 
med mera uppgick till 2 267 (2 213) Mkr. 

De totala rörelseintäkterna för moder-
bolaget uppgick till 11 890 (10 887) Mkr. 

Koncernens totala rörelsekostnader 
uppgick till 12 113 (11 270) Mkr. Häri 
ingår främst produktionskostnader för 
tunnelbanan, busstrafiken, pendeltågen 
och lokaltågen samt kostnader för drift 
och underhåll av SLs trafikanläggningar. 
Koncernens kostnader för köpt trafik 

uppgick till 8 049 (7 534) Mkr, en ökning 
med 6,8 (4,3) procent. 

Avskrivningar och nedskrivningar ingår i 
koncernens rörelsekostnader med 
1 374 (1 278) Mkr. Av beloppet hänför sig 
630 (599) Mkr till vagnar och fordon som 
finansierats med finansiell leasing. 

Bland övriga rörelsekostnader redovisas 
kapitalkostnadsersättning till SJ med 173 
(106) Mkr. Beloppet avser kapitalkostnad 
för investeringar i pendeltågtrafikens 
infrastruktur. I bokslutet 2006 avsattes 
956 Mkr avseende ersättning till SJ för 
perioden fram till och med 2010. Under 
2008 har en översyn av avsättningen gjorts 
vilket belastat årets kostnad med 56 Mkr.

Koncernens finansnetto uppgick till –655 
(–444) Mkr. Av beloppet hänför sig ränte -
 kostnader på 600 (392) Mkr till ränte delen 
i finansiella leasar. 

Skatte finansier ings graden uppgick till 51,4 
(53,1) procent. Sedan början av 1990-talet 
har skattefinansieringsgraden sänkts från 
cirka 70 procent till dagens nivå genom 
ökade intäkter och reducerade kostnader.

Verksamhetens kostnader per trafikslag
Kostnaderna för trafikproduktionen har 
under 2008 ökat med 453 (429) Mkr eller 
5,2 (5,2) procent till 9 174 (8 721) Mkr. 
Av produktionskostnaderna avser 29 (31) 
procent tunnelbanan, 17 (16) procent 
pendeltåg, 44 (43) procent bussar, 6 (6) 
procent lokalbanor samt 4 (4) procent 
trafikslagsgemensamma kostnader.

De ökade produktionskostnaderna beror 
främst på indexkostnader i trafikavtalen, 
helårseffekter av trafik startad 2007, nya 
trafiksatsningar 2008 och kostnader för 
ett nytt bussbranschavtal som medfört 
ökade kostnader i trafikavtalen med 
trafikoperatörerna.

7. ekonomi 
Verksamhetens utveckling
Årets resultat uppgick till 282 (320) Mkr. Omsättningen uppgick till 13 051 (12 035) Mkr, en ökning med 8,4 (7,6) procent.
Rörelseresultatet har ökat till 938 (765) Mkr. Resultatet från finansiella poster uppgick till –655 (–444) Mkr, en kostnads ökning  
med 47,5 (46,0) procent.

(Mkr)    2008   2007   2006   2005                2004

Biljetter  5 099 4 476 4 049 4 084  3 818

Bidrag SLL  5 685 5 346 4 588 4 125  3 820

Övriga intäkter  2 267 2 213 2 545 2 048 1 942

Summa   13 051 12 035 11 182 10 257               9 580

Köpt trafik  –8 049 –7 534 –7 225 –6 451  –6 131

Övriga kostnader 1)  –4 065 –3 737 –4 608 –3 253  –3 131

Finansiella poster  –655 –444 –304 –213 –220

Årets resultat  282 320 –955 340   98

Balansomslutning  30 477 29 614 27 418 24 914  22 995

Skattefinansieringsgrad i procent 51,4 53,1 52,0 49,2  49,0

1) SJ-kostnader 2006 956 Mkr, 2008 56 Mkr.

Verksamhetens kostnader per trafikslag
(Mkr)    2008   2007   2006   2005   2004 

Tunnelbana  –2 669 –2 713 –2 584 –2 408  –2 312

Pendeltåg  –1 492 –1 394 –1 249 –1 101  –1 073

Lokalbanor  –586 –555 –529 –487  –473

Buss  –4 051 –3 741 –3 299 –3 025  –2 895

Trafikslagsgemensamt  –376 –318 –631 –273 –363

Produktionskostnad  –9 174 –8 721 –8 292 –7 294   –7 116
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8. Andra händelser
SL Access
Arbetet med att införa SLs nya betalsystem 
SL Access fortskrider. I augusti genom för- 
des en första introduktion för resenärerna 
genom försäljning av säsongsbiljetter via 
e-handel. Under november inleddes för-
säljningen av 30-dagarskort via SL-Center. 
Den fortsatta introduktionen kommer att 
ske successivt för att säker ställa god 
funktionalitet och säkerhet i systemet. 

Plattform Stockholm
Under våren 2008 slutfördes förhand-
lingarna mellan SLL/SL och Stockholm 
Stad avseende den omfattande uppgörelse 
som kallats Plattform Stockholm. Full-
mäktigebesluten i respektive församling 
vann laga kraft under sommaren 2008. 

Uppgörelsen omfattar markbyten där SL 
lämnar två bussdepåer vilket ger Stockholm 
Stad möjlighet till framtida byggnation av 
cirka 2 000 nya lägenheter, samtidigt som 
SL friköper depåmark som hittills varit 
upp låten med tomträtt, samt förvärvar 
mark för nya bussdepåer. Vidare förvärvar 
SL en ny fastighet för Spårvägsmuséet i 
Hjort hagen. I avtalet regleras förvaltningsan -
svaret för tunnelbanan samt rätten till 
kommer siell utveckling och frågor rörande 
påbyggnad på och invid tunnelbanan. Upp-
görelsen innebär även att en kontanter sätt- 
ning om 760 Mkr utbetalas av Stockholms 
Stad till SLL/SL under 2010–2012. 

Ny operatör för tunnelbanan
Under 2008 har arbetet med upphandlingen 
av ett nytt tunnelbaneavtal slutförts. För-
frågningsunderlaget gick ut i mars 2008 
och anbuden kom in i augusti, varefter 
utvärdering av inkomna anbud genomfördes.
 
SLs styrelse fattade den 20 januari 2009 
tilldelningsbeslut, och kontraktet tilldelades 
MTR Corporation Ltd. Den nya operatören 
skall enligt avtalet överta driften av tunnel-
baneverksamheten den andra november 
2009. Upphandlingen bedöms vara Europas 
största civila upphandling under 2008.

Nuvarande operatör har överklagat upp-
handlingen till länsrätten.

9. Framtida utveckling
Befolkningen i Stockholms län uppgår 
till knappt 2 miljoner invånare. Fram till 
år 2010 förväntas befolkningen öka med 
knappt 30 000 personer per år. Den 
största tillväxten av bostäder kommer 
att ske i Stockholms innerstad eller dess 
närmaste omgivningar som Stockholms 
söderort och västerort, Solna, Sundbyberg 
och Nacka. Under den kommande tioårs-
perioden kommer efterfrågan på resor att 
öka (både kollektivtrafik- och bilresor). Idag 
görs ungefär var fjärde resa i länet med SL. 
Med en ökad ekonomisk tillväxt, ett ökat 
bilinnehav, en mer utspridd be byggelse och 
längre pendlingsavstånd ökar utmaningen 
att behålla den andelen. Den största prog-
nostiserade ökningen av resor är tvärresorna 
men även resor från länets ytterområden 
till de centrala delarna kommer att öka. 

Resandeutvecklingen i SL-trafiken bedöms 
fortsatt utvecklas positivt. 

SL fortsätter att i samarbete med berörda 
kommuner anpassa trafikutbudet till efter-
fråge situationen i nya bostads- och arbets-
områden. 

Utbyggnaden av infartsparkeringar fort-
sätter i oförminskad takt. 

Arbetet med att utveckla SL-trafiken för att 
minska trängseln och antalet förseningar 
fort sätter. 

En ny typ av inredningar i tunnel-
banevagnarna testas under 2009. Genom 
förändring av inredningen utökas 
kapaciteten med cirka 13 procent. 

Arbetena med Citytunneln kommer redan 
under 2009 att påverka såväl 
tunnelbanetrafiken som buss och 
pendeltåg i form av avstängningar och 
stopp i delar av trafiken. Stora informations-
insatser planeras för att så långt möjligt 
under lätta resandet för SLs resenärer.

För busstrafiken fortsätter arbetet med 
att minska trängseln samt anpassa 
kapaciteten för att kunna erbjuda alla 
resenärer sittplats vid hastigheter över 
70 kilometer i timmen.

Planering pågår för utökade resurser 
avseende tvärbanetrafiken. Spårväg City 
genomförs som en koncession. Intressenter 
kommer att bjudas in för att lämna anbud 
under 2009.

För Tvärbana Norr/Solnagrenen har 
projek tering av sträckans mest tidskritiska 
skeden inletts. Arbetet med att erhålla er-
forderliga tillstånd samt träffa avtal om 
medfinansiering pågår parallellt.

I budgetdirektiven för 2009 beslutade 
Landstingsfullmäktige att uppdra till 
Färdtjänstnämnden att tillsammans med 
SL genomföra en överföring av all verk -
samhet inom färdtjänsten som inte är 
myndighetsutövning, till SL under första 
halvåret 2009. Målet är att förbättra 
trafiken för funktionshindrade och effek-
tivisera verksamheten. Detta arbete har 
inletts under senare delen av 2008.

I december 2008 beslöt landstingsfull-
mäktige att den trafikplanerande verk-
samheten inom Regionplane- och trafik-
nämnden ska överföras till SL. Där med 
ges SL uppdraget att ansvara för utfor m-
ningen av landstingets trafikpolitik och 
den översiktliga trafikplaneringen.

Finansieringen av SLs investeringar
(Mkr)    2008   2007   2006   2005   2004

Statsbidrag 208 297 292 536 277

Finansiell leasing mm 1 060 1 485 2 253 1 490 377

Upplåning från SLL 1 000 700 900 400 0

Egna medel 1 265 628 0 –117 1 180

Summa finansiering  3 533 3 110 3 445 2 309   1 834 

Större investeringsprojekt 2008
Inom ramen för Regleringsavtalet i Platt-
form Stockholm har SL under 2008 för-
värvat fem fastigheter avseende mark 
i anslutning till depåerna i Vällingby, 
Hammarby, Lunda och Gubbängen till 
ett sammanlagt värde om cirka 65 Mkr. 
Samtidigt överläts fastigheter till staden 
till ett värde av 5 Mkr.

Slutleverans av pendeltåg (X60) för utökad 
trafik har skett under året. Totalt har 71 
nya pendeltågsvagnar levererats till SL-
trafiken. För att klara underhåll, service 
och förvaring anpassad till de nya pendel-
tågen, X60, pågår byggandet av en ny 
pendeltågsdepå i Södertälje. 

SL tillämpar samordnad upprustning av 
anläggningar, vilket innebär att delar av 

banan stängs av under sommarhalvåret 
och större planerade åtgärder görs. Syftet 
är att minimera andra trafik- eller rese när-
spåverkande åtgärder under de kommande 
10–15 åren.

I augusti öppnades åter Farstagrenen för 
trafik på tunnelbanans gröna linje, efter 
att ha varit avstängd sedan i mars för en 
samlad upprustning av spår, stationer, 
belysning och tillgänglighetsåtgärder mm.

Delar av Roslagsbanan har varit avstängd 
för samlad upprustning på Österskärs-
grenen, sträckan Galoppfältet-Rydbo. 
Arbetena samordnades med byggandet av 
en ny planskild korsning mellan Roslags-
banan och Bergtorpsvägen, samt dubbel-
spårs utbyggnaden på sträckan Galoppfältet-
Viggbyholm.

Finansieringen av SLs investeringar
SLs spårfordon finansieras huvudsakligen 
genom finansiell leasing. 

Andelen bussar som finansieras av SL ge-
nom finansiell leasing har reducerats. Mål-
sättningen är att bussarna huvudsakligen 
ska finansieras av trafikentreprenörerna. 

Totalt är 925 (985) bussar, av 1 929 (1 897) 
bussar i trafik finansierade via SL. Detta 
motsvarar 48 (52) procent av SL-trafikens 
bussflotta. Alla bussar hyrs ut till trafikentre -
prenörerna på marknadsmässiga villkor.

Under 2007 har SL erhållit 208 (297) Mkr 
i statsbidrag. Investeringsbidrag har er hållits 
ur Banverkets Framtidsplan till de nya pen-
deltågen med 169 (169) Mkr samt för andra 
projekt ur Länsplanen med 38 (38) Mkr.

Likviditet och räntebärande skulder 
Koncernens likvida medel uppgick till 723 
(792) Mkr. Av de likvida medlen är 583 
(400) Mkr tillgodohavande på koncern-
kontot. Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjad checkräkningskredit uppgår 
till 1 728 (1 792) Mkr.

Räntebärande låneskulder uppgick per den 
sista december 2008 till 3 011 (2 140) Mkr.

Leasingfinansiering av fordon uppgår 
per den sista december 2008 till 12 916 
(12 400) Mkr. 

Investeringar 
Investeringarna uppgick till 3 533 (3 110) Mkr, en ökning jämfört med föregående år med 423 (-335) Mkr. 

Investeringarna i SL-trafiken framgår av följande tabell: 

(Mkr)    2008   2007   2006   2005   2004 

Tunnelbana 1 024 782 684 385 854

Pendeltåg 664 946  1 734 662 476

Lokalbanor 519 444 283 149 102

Buss 166 297 427 673 243

Fastigheter och Depåer 762 287 153 475 85

Övrigt 398 354 164 –35 74

Summa investeringar  3 533 3 110 3 445 2 309 1 834

Förändring i procent 13,6 –9,7 49,2 25,9 –24,0
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Enligt upprättad balansräkning uppgår fritt eget kapital i moderbolaget till 1 401 419 023 kronor. 
Avsättning till bundna reserver behöver ej göras. 

Till årsstämmans förfogande står följande resultatmedel:

Balanserad vinst  1 247 904 991 kronor

Årets resultat  153 514 032 kronor

  1 401 419 023 kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatmedlen disponeras så att i ny räkning 
balanseras 1 401 419 023 kronor.

Fritt eget kapital i koncernen uppgår till 350 057 883 kronor.
   
Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och finansiella ställning mm hänvisas till 
efterföljande resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar.

Stockholm 2009-02-17

Christer G Wennerholm
Styrelsens ordförande

Ingemar Ziegler
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning har avlämnats 2009-03-11

Ernst & Young AB
Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende 2008 års granskning är avgiven 2009-03-11

Resultatdisposition Resultaträkning

 KONCerNeN MODerbOLAGet 

(Mkr)       Not  2008  2007    2008  2007

rörelsens intäkter       

Nettoomsättning       1  10 784  9 822    10 784  9 822

Övriga rörelseintäkter      2  2 267  2 213    1 106  1 065

Summa rörelsens intäkter       3  13 051  12 035    11 890  10 887 

rörelsens kostnader     

Entreprenadkostnader         –8 049  –7 534    –8 073  –7 570

Drift- och underhållskostnader        –70  –90    –80  –95

Personalkostnader       4  –545  –426    –436  –324

Avskrivningar av materiella och      

 immateriella anläggningstillgångar     5, 10,11  –1 374  –1 278    –655  –592 

Andel i intresseföretags resultat     12  3  –1    —  —

Övriga rörelsekostnader     8  –2 078  –1 941    –2 392  –2 186

Summa rörelsens kostnader      3 – 12 113  –11 270    –11 636  –10 767

          

rÖreLSereSULtAt         938  765    254  120

     

resultat från finansiella poster     

Ränteintäkter och liknande intäkter     6  110  76    55  62

Räntekostnader och liknande kostnader   7, 11  –765  –520    –155  –100

Summa resultat från finansiella poster       –655  –444    –100  –38

reSULtAt eFter FINANSIeLLA POSter      283  321    154  82

     

Skatt på årets resultat         –1  0    0  0

Minoritetens andel av årets resultat       0  –1    —  —

    

ÅretS reSULtAt         282  320    154  82

Lennart Rohdin

Lennart Kalderén

Jan Stefansson

Nanna Wikholm

Lars Dahlberg

Marie Bladholm

Tage Gripenstam

Gun Eriksson

Charlotte Broberg

Peter Kockum

Johan Sjölander

Yvonne Blombäck

Lennart Hallgren
Arbetstagarrepresentant

Arne Grundberg
Arbetstagarrepresentant
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 KONCerNeN MODerbOLAGet 

(Mkr)                       Not 2008-12-31 2007-12-31  2008-12-31 2007-12-31

eGet KAPItAL OCH SKULDer     

eget kapital       15   

Aktiekapital          4 000  4 000    4 000  4 000

Bundna reserver/reservfond           2 029  2 075    14  14

          6 029  6 075    4 014  4014

 Balanserad vinst eller förlust        68  –321    1 248  905

 Årets resultat             282      320        154   82

         350  –1    1 402  987

Summa eget kapital         6 379  6 074    5 416  5 001

   

Minoritetsintresse         7  6    —  —

Obeskattade reserver        16   —  —    1 923  1 923

     

Avsättningar    17,18   1 556  1 769    1 453  1 578

     

Långfristiga skulder     

Långfristiga lån från SLL    19,23   2 917  2 011    2 917   2 011

Långfristiga upplupna kostnader 

och förutbetalda intäkter     19   4 242  4 431    3 744  3 886

Övriga långfristiga skulder          11,19,20   12 526   11 854    60  0

Summa långfristiga skulder        19 685  18 296    6 721  5 897

     

Kortfristiga skulder    

Skulder till SLL        94  129    94   129

Leverantörsskulder      23   1 238  1 608    997   1 439

Skulder till koncernföretag     3   —  —    128   666

Skulder till intresseföretag     3   253  307    253   305

Övriga kortfristiga skulder       717  957    150   96

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  22   548  468     425  329

Summa kortfristiga skulder       2 850  3 469    2 047  2 964

     

SUMMA eGet KAPItAL OCH SKULDer     30 477  29 614    17 560  17 363

      

Ställda säkerheter      11         Inga   Inga

Ansvarsförbindelser      24   60  23    60   23

Balansräkning

 KONCerNeN MODerbOLAGet 

(Mkr)                       Not 2008-12-31 2007-12-31  2008-12-31 2007-12-31

tILLGÅNGAr   

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    9

 Nyttjanderätter och tomträtter       5  4    5  4

Materiella anläggningstillgångar   10,11    

 Byggnader och mark         4 681  4 361    4 680  4 360

 Spåranläggningar         6 103  5 891    6 103  5 891

 Rullande materiel         13 145  12 717    534  265

 Maskiner och inventarier        595  301    591  295 

 Pågående nyanläggningar och förskott         3960  3 262       3 747     2 782

          28 484  26 532    15 655  13 593

Finansiella anläggningstillgångar 

 Aktier och andelar i koncernföretag    12   —  —    175  2

 Aktier och andelar i intresseföretag    12   17  22    9  9 

 Övriga långfristiga fordringar                0  1           0           1

         17  23    184  12

Summa anläggningstillgångar        28 506  26 559    15 844  13 609 

    

Omsättningstillgångar

Varulager       13   139  106    138  105

     

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar      23   317  871    285  190

Fordringar hos SLL         0  0    0  0

Fordringar hos koncernföretag    3   —  —    11  1 677

Fordringar hos intresseföretag    3   6  69    0  111

Övriga fordringar         337  1 042    204  1 026

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  21       449      175         443          169

          1 109  2 157    943  3 173

Kassa och bank     14, 23   723  792    635  476

Summa omsättningstillgångar        1 971  3 055    1 716  3 754

SUMMA tILLGÅNGAr         30 477  29 614    17 560  17 363
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Tilläggsupplysningar
 

De redovisningsprinciper som tillämpas 
vid upprättande av årsredovisning för kon-
cernen och moderbolaget AB Storstock- 
holms Lokaltrafik överensstämmer med 
årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokförings- 
nämndens allmänna råd och vägledningar 
för stora bolag. FAR:s rekommendationer 
tillämpas ifråga om pensionsskuld och 
pensionskostnader (FAR 4). Redovisnings-
rådets rekommendationer tillämpas i 
följande fall: RR 1:00 Koncernredovisning, 
RR 2:02 Varulager, RR 4 Redovisning av 
extraordinära intäkter och kostnader samt 
upplysningar för jämförelseändamål, RR 5 
Redovisning av byte av redovisningsprincip, 
RR 6:99 Leasingavtal, RR 7 Redovisning av 
kassafl öden, RR 8 Redovisning av effekter 
av ändrade valutakurser, RR 11 Intäkter, 
RR 12 Materiella anläggningstillgångar, 
RR 13 Intresseföretag, RR 15 Immateriella 
anläggningstillgångar, RR 16 Avsättningar, 
ansvarsförbindelser och eventualtillgångar, 
RR 21 Lånekostnader – med ett undantag 
enligt nedan, RR 23 Upplysningar om när-
stående samt RR 27 Finansiella instrument: 
Upplysningar och klassificering. 

I resultat-, balansräkningar och kassaflödes-
analys 2008 har poster omklassificerats för 
ökad tydlighet. Jämförelsesiffror för 2007 
har uppdaterats där det har varit aktuellt. 

Belopp anges i miljoner kronor (Mkr) om 
inget annat anges.

Koncernredovisning
Koncernens redovisning omfattar AB 
Storstockholms Lokaltrafik (moderbolaget) 
och de bolag där moderbolaget, direkt eller 
indirekt, har ett bestämmande inflytande 
vid årets slut. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med förvärvsmetoden. 
Det 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. I konsekvens med att kon-
cernens bolag inom en överskådlig framtid 
inte kommer att betala inkomstskatt redo-
visas de enskilda bolagens obeskattade 
reserver till sin helhet bland koncernens 
bundna reserver (Se Skatter). 

Internförsäljning, internvinster och övriga 
mellanhavanden inom koncernen har 
eliminerats i koncernredovisningen. 

Minoritetsintresse
Minoritetsintresse är den del av dotter bo-
lagets resultat och nettotillgångar som inte 
direkt eller indirekt ägs av moderbolaget. 

Intresseföretag
Företag där koncernens röstinnehav 
uppgår till minst 20 procent och högst 
50 procent, eller där koncernen på annat 
sätt har ett betydande inflytande betecknas 
som in tres seföretag. Innehav i intresseföre-
tag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 
Är koncernens andel av ett intresseföretags 
förlust lika stor eller större än innehavet 
redovisas innehavet till noll. Vinster upp -
komna senare redovisas först när tidigare 
ej redovisade förluster har täckts. 

Skatter
SL redovisar aktuell och uppskjuten skatt 
i den mån det förekommer. För närvarande 
redovisas inga skatter för moderbolaget 
och dess helägda dotterbolag. Moderbolaget 
har ackumulerade under skotts avdrag som 
kan nyttjas i enlighet med gällande skatte-
utjäm nings system. Med koncernbidrag samt 
aktieägartillskott utjämnas de skattemässiga 
resul taten inom koncernen. Undantaget är 
SL Kundtjänst AB, som är ett delägt bolag. 

rörelseintäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av 
vad som erhålles eller kommer att erhållas. 

Inkomster från försäljning av biljetter i form 
av periodkort redovisas linjärt över periodens 
löptid. Sålda ännu ej utnyttjade kort redo-
visas som en förutbetald intäkt i balans räk-
ningen. Biljetter sålda i form av kuponger 
tas upp som intäkt vid försäljningstillfället. 

Verksamhetsbidraget från SLL utgör ersät t-
ning för prestationer beräknade enligt av 
SLL bestämd budget. SLLs bidrag kan än-
dras från år till år. Ändringar föranleds av 
ändrad verksamhet eller kostnadsnivå för 
denna. 

Näringsbidrag
Intäktsredovisning av bidrag sker på ett 
sådant sätt att intäkten redovisas i samma 
period som den kostnad stödet avser att 
tä cka. Avser bidraget att täcka kostnader 
under flera år fördelas det över de år det 
av ser. Avser bidraget att täcka redan 
gjorda förluster skall det intäktsredovisas 
i sin helhet. 

Erhållna näringsbidrag som är knutna till 
en anläggningstillgång redovisas som lång-
f ristig, respektive kortfristig förutbetald 
intäkt i balansräkningen och som intäkt 
i resultaträkningen fördelat på ett syste-
matiskt och rimligt sätt över tillgångens 
nyttjandeperiod.

Avsättningar
Avsättningar görs för förpliktelser som är 
ovissa med avseende på belopp eller den 
tidpunkt då de kommer att regleras. Av-
sättning i balansräkningen 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 balansräkningen när det är 
sannolikt att de framtida ekonomiska 
fördelar som kan hänföras till tillgången 
kommer att tillfalla företaget och till-
gångens anskaffningsvärde kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. De immateriella 
tillgångarna värderas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna 
skrivs av linjärt över nyttjandeperioden. 
Perio dens avskrivningar redovisas som 
kostnad.

Avskrivningar baseras på tillgångarnas 
bedömda nyttjandeperiod enligt följande:
Nyttjanderätter 10 år 
Tomträtter 50 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar tas 
vid förvärvet upp till anskaffningsvärde. 
Efter anskaffningstidpunkten redovisas 
de materi ella anläggningstillgångarna till 
anskaffningsvärdet med avdrag för acku -
mulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Det avskrivningsbara be-
loppet periodiseras linjärt över tillgångens 
nyttjandeperiod i syfte att återspegla hur 
tillgångens värde successivt förbrukas. 
Periodens avskrivningar redovisas som 
kostnad. 

Kassaflödesanalys

 KONCerNeN MODerbOLAGet 

(Mkr)       Not  2008  2007    2008  2007

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat          938  765    254  120

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

Av- och nedskrivning av materiella och     

 immateriella anläggningstillgångar     5    1 374  1 278     655  592

Avsättningar          –129  –15     –106  –181

Rearesultat försäljning/utrangering       –19  51    44    17

Resultatförda näringsbidrag        –188  –176    –188  –176

Övrigt         84  –4          82  0

         2 060  1 899    741  372

Erhållen ränta          70  76    36  62

Erlagd ränta         –745  –520    –155  –100

 Kassaflöde från den löpande verksamheten     

före förändringar i rörelsekapital       1 385  1 455    622  334

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Ökning (–)/minskning (+) av varulager/förrådsmaterial    –33  –5    –33  –5

Ökning (–)/minskning (+) av fordringar       1 146  –686    1 950  –406

Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder      –826  113    –1 044  358

Kassaflöde från den löpande verksamheten      1 672  877    1 495  281 

    

Investeringsverksamheten     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar    10  –2 573  –1 625    –2 790  –2 628

Försäljning av dotter- och intresseföretag      0  44    0  44

Försäljning av materiella anläggningstillgångar      167  0    7  0

Övrigt         0  –165    —  0

Kassaflöde från investeringsverksamheten      –2 406  –1 746    –2 783  –2 584

    

Finansieringsverksamheten     

Investeringslån SLL         1 000  700    1 000  700

Förändring av övriga långfristiga skulder      12  –138    0  –3

Amortering av leasingskuld           –498  –458       —  —

Amortering av lån samt övriga skulder       –81  –1 102    –129  –1 102

Erhållet näringsbidrag         208  517    208  517

Erhållet koncernbidrag         —  —    344  567

Utbetalt villkorat aktieägartillskott      —  —    0  –30 

Erhållet aktieägartillskott       24  955    24  955

Kassaflöde från finansieringsverksamheten      665  474    1 447  1 604

Årets kassaflöde         –69  –395    159  –699

Likvida medel vid årets början      14  792  1 182    476  1 175

Kursdifferenser i likvida medel       0  5    0  0

Likvida medel vid årets slut      14  723  792    635  476
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Avskrivningar baseras på tillgångarnas 
bedömda nyttjandeperiod enligt följande:

Byggnader, markanläggningar och för-
bättringar på annans fastighet 17–50 år
Spåranläggningar 20–50 år
Rullande materiel: 

Bilar  5 år
Bussar 12 år
Spårbundna fordon  30 år

Inventarier 3–10 år

Varulager 
Förrådsmateriel och varulager har värderats 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande 
av anskaffningsvärdet tillämpas genom-
snitts metoden. Avseende inkurans görs en 
individuell bedömning.

Pågående arbeten för annans räkning 
om fattar uppdrag på löpande räkning 
där ersättning utgår för de utgifter som 
omfattas av avtalet. Uppdragsutgifter 
omfattar utgifter som har direkt sam -
band med det enskilda uppdraget. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas 
då de tas in i redovisningen första gången 
till den kurs som gäller på transaktions-
dagen. Monetära tillgångar och skulder 
som är uttryckta i utländska valutor redo-
visas i balansräkningen omräknat till den 
kurs som gäller på balans dagen. Då trans-
aktionsdagskursen eller den kurs som är 
framräknad i tidigare finansiella rapporter 
skiljer sig från balansdagskursen uppstår 
en valutakursdifferens, som redovisas i 
resultaträkningen. 

Lånekostnader
SLs lånekostnader är räntekostnader för 
lån till investeringar i anläggningstillgångar. 
Till SLs lånekostnader räknas också ränte-
delen i finansiella leasar. 

SLs lånekostnader belastar resultatet för 
den period till vilken de hänför sig, med 
undantag för pendeltågen X60 där ränta 
ingår i anskaffningsvärdet. Det är en del 
i den affärsuppgörelse, som gjordes med 
leverantören, vilket medfört ett lägre 
totalpris för anskaffningen av tågen.

Leasing
Koncernen
SL som leasetagare
Finansiella leasingavtal, som i allt väsentligt 
överför alla sådana risker och fördelar 
av seende den förhyrda tillgången som 
förknippas med ägandet, redovisas i kon-
cernen som tillgång i balansräkningen från 
och med det att avtalet ingås. Tillgången 
värderas vid leasingperiodens början till 
det leasade objektets verkliga värde eller 
om lägre, till nuvärdet av minimileaseav-
gifterna för leasingperioden. Betalningen 
av leasingavgifterna uppdelas i finansiella 
kostnader (ränta) och minskning av den 
finansiella skulden (amortering) på ett 
sådant sätt att en konstant räntesats på 
den redovisade skulden uppnås. De finan-
siella kostnaderna belastar resultatet. 

Det avskrivningsbara beloppet för en 
leasad tillgång fördelas över varje redovis-
ningsperiod under den förväntade nyttjan- 
de perioden enligt samma principer som 
gäller för andra tillgångar av samma slag. 

Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker 
och fördelar som förknippas med ägandet 
faller på uthyraren klassificeras som opera-
tionella leasingavtal. Leasingavgifter av-
seende operationella leasingavtal redo -
visas som en kostnad i resultaträkningen 
och fördelas linjärt över leasingperioden.

SL som leasegivare
Tillgångar för vilka operationella leasing-
avtal ingåtts fördelas i balansräkningen på 
respektive tillgångsslag. De leasingintäkter 
som uppstår periodiseras och intäktsredo-
visas linjärt under leasingavtalets löptid, 
medan de kostnader som uppkommer, 
inklusive avskrivningar, redovisas i resultat-
räkningen då de uppstår. Avskrivnings-
reglerna följer de regler som gäller för 
respektive tillgångsslag. 

De direkta utgifter som uppstår då ett 
opera tionellt leasingavtal ingås, ingår i 
det anskaffade värdet på den leasade till-
gången och kostnadsförs över leasing-
perioden. 

Moderbolaget
Finansiella leasingavtal redovisas hos 
moder  bolaget enligt de regler som gäller 
för operationella leasingavtal. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen utvisar in- och ut-
betalningar under perioden hänförliga till 
den löpande verksamheten, investerings -
 verksamheten och finansieringsverksam-
heten. Kassaflödesanalysen upprättas 
enligt den indirekta metoden, vilket in-
ne bär att kassaflödet från den löpande 
verk samheten beräknas genom att 
nettoresultatet justeras för: 

Poster i resultaträkningen som inte  •
medför in- och utbetalningar
Periodens förändring av rörelsetillgångar  •
och rörelseskulder samt
Poster som ingår i kassaflödet för  •
investerings- eller finansierings -
verksamheten

Finansiella instrument
Värdering
Instrument som redovisas i balansräk-
ningen omfattar likvida medel, kund-
fordringar, leverantörsskulder och derivat 
såsom optioner, terminskontrakt samt 
ränteswapar. Vid anskaffningstillfället, då 
SL blir part i finansiella avtalsmässiga 
villkor, redovisas det i balansräkningen till 
anskaffningsvärdet motsvarande verkligt 
värde. Efterföljande värdering sker antingen 
till verkligt värde eller upplupet anskaff-
nings värde på sätt som beskrivs nedan.

En finansiell tillgång tas bort från balans-
räkningen när rättigheterna i avtalet 
realiseras, förfaller eller SL förlorar kon-
trollen över dem. En finansiell skuld tas 
bort från balansräkningen när förpliktelsen 
i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.

Kundfordringar och lånefordringar
Kundfordringar och lånefordringar 
redovisas till det belopp som förväntas 
inflyta efter avdrag för osäkra fordringar 
som bedömts individuellt. Nedskrivningar 
av kundfordringar redovisas bland 
rörelsens kostnader.

Likvida medel
Likvida medel består av tillgodohavande 
på bank samt tillgodohavanden på SLLs 
koncernkonto. Likvida medel redovisas till 
nominellt belopp.

Derivatinstrument
Derivatinstrument utgörs av terminskon-
trakt, optioner och swapar, som utnyttjas 
för att minska effekten av valutakursför-
ändringar och effekten av ändrade ränte-
nivåer. Derivatinstrumenten värderas till 
anskaffningsvärde. 

Skulder
Samtliga skulder redovisas vid efterföljande 
värdering till upplupet anskaffningsvärde, 
vilket är summan av återstående betal nings- 
åtaganden. Långfristiga skulder har en för-
väntad löptid längre än ett år, medan kort-
fristiga skulder har en löptid kortare än ett 
år. Leverantörsskulder har kort för väntad 
löptid och värderas utan diskontering till 
nominellt belopp.

Ansvarsförbindelser
Upplysning om ansvarsförbindelse lämnas 
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 
händelser, men som inte redovisas som 
skuld eller avsättning på grund av att det 
inte är troligt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att reglera åtagan-
det, eller åtagandets storlek inte kan 
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.  

Koncernuppgifter
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), 
organisationsnummer 556013-0683, 
ägs av Stockholms läns landsting, 
organisationsnummer 232100-0016. 
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transaktioner 2008 mellan koncernbolagen och intressebolagen

Intressebolag Försäljning  Köp Fordringar  Skulder

 till  från hos  till

Busslink i Sverige AB 341  2 089 2  226

AB Transitio   53       69 0      5

Tågia AB 171  100    4    22

Summa 565  2 258 6  253

transaktioner 2007 mellan moderbolaget och intressebolagen 

 

Intressebolag Försäljning  Köp Fordringar  Skulder

 till  från hos  till

Busslink i Sverige AB 8  1 797 83  263

Tågia AB 28  78 28  42

Summa 36  1 875 111  305

transaktioner 2008 mellan moderbolaget och intressebolagen

Intressebolag Försäljning  Köp Fordringar  Skulder

 till  från hos  till

Busslink i Sverige AB 164  2 089 0  226

AB Transitio 0  0 0  5

Tågia AB 116  69 0  22

Summa 280  2 158 0  253

 

Stockholms läns landsting

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

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

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

Stockholms läns landsting.

Övrigt

Se även presentation av SLs styrelse och företagsledning samt not 4. 

I denna finns information angående ersättningar och förmåner till ledande 

befattningshavare.

NOt 4 Personal 

Personalkostnader 

Löner och ersättningar  2008 2007

Styrelse och vd   4 4

Övriga   310 274

   314 278

Sociala kostnader   165 121 

Övriga personalkostnader  66 27

   231 148

Koncernen totalt   545  426

 

Av sociala kostnader utgör pensionskostnader till styrelse och 

vd i moderbolaget 0,5 (0,6) Mkr. 

Antal anställda, löner och ersättningar

 Antal anställda Varav kvinnor

Medelantal anställda 

(årsarbetare) 2008  2007 2008 2007

Moderbolaget  542  489 204 170

Dotterbolagen 223  210 78 77

Koncernen totalt 765  699 282 247

    

Antalet anställda 

per 31 december 2008  2007 2008 2007

Moderbolaget  601  561 242 211

Dotterbolagen 257  256 93 96

Koncernen totalt 858  817 335 307 

 

Löner och andra ersättningar samt Sociala kostnader 

  

  Löner och andra  Sociala

  ersättningar totalt kostnader

 2008  2007 2008 2007

Moderbolaget  240  209 133 93

(varav pensionskostnader)    (48) (17)

Dotterbolagen 74  69 32 28

(varav pensionskostnader)    (6) (3)

Koncernen totalt 314  278 165 121

(varav pensionskostnader)    (54) (20)

   

Löner och andra ersättningar 

  

 Styrelse och vd Övriga anställda

 2008  2007 2008 2007

Moderbolaget  2,5  2,5 237,1 206,8

Dotterbolagen 1,4  1,3 73,0 67,4

Koncernen totalt 3,9  3,8 310,1 274,2 

 2008  2007

  Varav  Varav

Könsfördelning  Antal  kvinnor  Antal kvinnor

Styrelse  15 5 15 6

Ersättare  15 7 15 7

Företagsledning  11 5 10 4

Ledande befattnings- 

 havare i db, vd  4  2  4 2

Noter och kommentarer
(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges)

NOt 1 Nettoomsättning 

 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET 

 2008  2007     2008 2007

Biljettintäkter 5 099  4 476 5 099 4 476

Verksamhetsbidrag SLL 5 685  5 346 5 685 5 346

Summa 10 784  9 822 10 784 9 822

NOt 2 Övriga rörelseintäkter 

 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET 

 2008  2007 2008 2007

Fordonsuthyrning 1 307  1 299 25 22

Hyresintäkter 377  359 395 375

Näringsbidrag mm1) 189  185 189 185

Reklamintäkter 186  161 186 161

Övrigt 208  209 311 322

Summa 2 267  2 213 1 106 1 065

1)
 Se not 20

NOt 3 Transaktioner med närstående  

Koncernföretag

Vid leverans av tjänster och produkter mellan koncernföretag tillämpas 

självkostnadsprincipen. Moderbolaget fakturerar dotterbolagen för 

administrativa kostnader. 

AB SL Finans svarar för finansiering av ny- och reinvesteringar, främst av 

spårfordon. 

SL HR-Service AB svarar för underhålls-, reparations- och ombygg nads-

verksamhet inom områdena hiss- och rulltrappsservice.

SL Kundtjänst AB handhar den samlade kundtjänsten för SL-trafiken.

SL Infrateknik AB omstrukturerades 2005. Påbörjade investerings-

projekt inom fordons- och fastighetsområdet skall överlåtas till 

moderbolaget när dessa är färdigställda. Efter 2008 återstår endast att 

färdigställa fordonsinvesteringar. I bolaget redovisas fordon som avses bli 

externfinansierade, bland annat de nya pendeltågen.

 

transaktioner 2007 mellan moderbolaget och dotterbolagen

 

Dotterbolag Försäljning  Köp Fordringar Skulder

 till  från hos till

AB SL Finans 15     1  254     231

SL HR-Service AB 4   60  14       23

SL Kundtjänst AB 4   46  12         0

SL Infrateknik AB 7    0  1 397     412

Summa 30  107  1 677     666

transaktioner 2008 mellan moderbolaget och dotterbolagen

 

Dotterbolag Försäljning  Köp Fordringar  Skulder

 till  från hos  till

AB SL Finans 15    45 11      0

SL HR-Service AB   5    63   0    12

SL Kundtjänst AB   8    64    0      7

SL Infrateknik AB  8      4    0  107

SL Lidingö Trafik AB  0      0  0   2

Summa 36  176  11  128

Moderbolagets försäljning till andra företag inom koncernen utgjorde 0,3 (0,3) 

procent av rörelseintäkterna. Motsvarande köp från övriga koncernbolag utgjorde 

1,5 (1,0) procent av moderbolagets rörelsekostnader. 

Intressebolag

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

tillämpas marknadsmässiga priser. De affärsmässiga relationerna med 

intressebolagen styrs av trafikavtal, underhållsavtal, hyresavtal m fl avtal. 

Hyresavtalen med Busslink och Tågia är kopplade till trafikavtalen. Även 

underhållsavtalen med Tågia är kopplade till trafikavtalen.

 

transaktioner 2007 mellan koncernbolagen och intressebolagen

Intressebolag Försäljning  Köp Fordringar  Skulder

 till  från hos  till

Busslink i Sverige AB 174  1 797 31  263

AB Transitio 0  0 0  –2

Tågia AB 114  78 38  46

Summa 288  1 875 69  307
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Anställdas sjukfrånvaro

I enlighet med årsredovisningslagen redovisas sjukfrånvaron bland koncernens 

och moderbolagets anställda. 

Sjukfrånvaro i relation till ordinarie tid, procent 
  

   KONCERNEN  MODERBOLAGET 

 2008  2007     2008 2007

Sjukfrånvaro för kvinnor 6,3  6,6 4,3 4,9

Sjukfrånvaro för män 4,9  5,3 3,1 4,1

Sjukfrånvaro för anställda 

29 år eller yngre 4,4  4,4 2,6 2,2

Sjukfrånvaro för anställda 

30–49 år 5,2  5,3 2,9 3,5

Sjukfrånvaro för anställda 

50 år eller äldre 5,9  6,6 4,5 5,6

total sjukfrånvaro 5,4  5,8 3,6 4,4

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro enligt ovanstående 

tabell, procent  

 

 2008  2007 2008 2007

Sjukfrånvaro för kvinnor, 

60 dagar eller mer 2,7  2,1 1,6 2,0

Sjukfrånvaro för män, 

60 dagar eller mer 2,6  2,6 1,7 2,2

total sjukfrånvaro 

60 dagar eller mer 2,6  2,4 1,6 2,1 

Förmåner till ledande befattningshavare: 
Löner och ersättningar till styrelse och vd i AB SL har uppgått till 

2 508 (2 484) tkr, varav till vd med 1 651 (1 590) tkr. Av AB SLs 

pensionskostnader avser 492 (533) tkr styrelse och vd.

Pensionsvillkor för vd: Pensionslösning enligt regler i Stockholms läns 

landstings chefspension. Vid uppsägning från företagets sida utgår lön under 

24 månader dock längst till pensionsåldern uppnås. I det fall vd erhåller 

annan förvärvsinkomst skall uppsägningslönen under de sista tolv månaderna 

samordnas på så sätt att uppsägningslönen minskas med 100 procent av den 

nya förvärvsinkomsten. Uppsägningstid initierad av vd är 6 mån. Vd har enligt 

avtal rätt att gå i pension från och med 2009-01-01. 

NOt 5 Avskrivningar av immateriella och materiella    
anläggningstillgångar

 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET 

 2008  2007     2008 2007

Byggnader och mark –243  –232 –243 –231

Spåranläggningar –296  –267 –296 –267

Rullande material –746  –694 –28 –11

Maskiner och inventarier –89  –85 –88 –83

Summa –1 374  –1 278 –655 –592

 

NOt 6 Ränteintäkter och liknande intäkter 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET 

 2008  2007     2008 2007

Ränteintäkter från SLL 50  25 25 25

Ränteintäkter från övriga 22  10 11 5

Rearesultat försäljning 

andelar i intressebolag 0  19 0 32

Övriga finansiella intäkter 38  22 19 0

Summa 110  76 55 62

I koncernens övriga finansiella intäkter ingår periodiserade 

nettoinkomster från amerikanska leasingtransaktioner. 

NOt 7 Räntekostnader och liknande kostnader  

 
   KONCERNEN  MODERBOLAGET 

 2008  2007     2008 2007

Ränta på lån från SLL –112  –101 –112 –77

Ränta finansiell leasing –600  –392 — —

Ränta, övriga –13  –12 –29 –12

Övriga finansiella kostnader –40  –15 –14 –11

Summa –765  –520 –155 –100

NOt 8 Arvoden och övrig ersättning till revisorer. Beloppen   
 gäller för såväl koncernen som moderbolaget.

 REVISIONSARVODEN  KONSULTARVODEN

belopp i tkr 2008  2007 2008 2007

Ernst & Young 1 340  1 329 88 844

Summa 1 340  1 329 88 844

 

NOt 9 Immateriella anläggningstillgångar   

Nyttjanderätter och tomträtter

   KONCERNEN  MODERBOLAGET 

 2008  2007     2008 2007

Ingående anskaffningsvärden, 

1 jan 171  171 171 171

Investeringar 1  — 1 —

Försäljningar/utrangeringar —  — — —

Omklassificeringar –21  — –21 —

Utgående anskaffningsvärden,

   31 dec 151  171 151 171

Ingående avskrivningar, 1 jan –160  –160 –160 –160

Årets avskrivningar —  — — —

Försäljningar/utrangeringar —  — — —

Omklassificeringar 21  — 21 —

Utgående ack avskrivningar,

31 dec –139  –160 –139 –160

Ingående nedskrivningar, 1 jan –7  –7 –7 –7

Utgående ack nedskrivningar,

31 dec –7  –7 –7 –7

Utgående redovisat värde,

31 dec 5  4 5 4

NOt 10 Materiella anläggningstillgångar 

Från 2008 redovisas samtliga omföringar från pågående nyanlägg ningar till 

övriga tillgångsslag inom materiella anläggningstillgångar som omföring från 

pågående nyanläggningar. Tidigare år har detta redovisats som investeringar. 

byggnader och mark

Tillgångsslaget Byggnader och mark omfattar byggnader, mark samt 

markanläggningar. 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET 

 2008  2007     2008 2007

Ingående anskaffningsvärden, 

1 jan 7 481  6 935 7 480 6 934

Investeringar 91  614 91 612

Omföring från pågående 

nyanläggningar 483  — 483 —

Försäljningar/utrangeringar –25  –68 –25 –66

Omklassificeringar —  0 — 0

Utgående anskaffningsvärden,

31 dec 8 030  7 481 8 029 7 480

Ingående ack avskrivningar, 

1 jan –3 109  –2 906 –3 109 –2 905

Årets avskrivningar –243  –232 –243 –231

Försäljningar/utrangeringar 14  29 14 27

Omklassificeringar —  — — —

Utgående ack avskrivningar,

31 dec –3 338  –3 109 –3 338 –3 109

Ingående ack nedskrivningar, 

   1 jan –11  –11 –11 –11

Utgående ack nedskrivningar, 

31 dec –11  –11 –11 –11

Utgående redovisat värde, 

31 dec 4 681  4 361 4 680 4 360

Taxeringsvärde 2008-12-31: 150 varav mark 49.

Taxeringsvärde 2007-12-31: 92 varav mark 34.

Vissa fastigheter har ej åsatts taxeringsvärde.
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Spåranläggningar

Spåranläggningar omfattar banöverbyggnader, underbyggnader samt 

el- och signalsystem.

   KONCERNEN  MODERBOLAGET 

 2008  2007     2008 2007

Ingående anskaffningsvärden, 

1 jan 7 922  7 182 7 922 7 182

Investeringar 116  740 116 740

Omföring från pågående 

nyanläggningar 455  0 455 0

Försäljningar/utrangeringar –197  — –197 —

Omklassificeringar –22  — –22 —

Utgående anskaffningsvärden, 

   31 dec 8 274  7 922 8 274 7 922

Ingående ack avskrivningar, 

1 jan –2 031  –1 764 –2 031 –1 764

Årets avskrivningar –296  –267 –296  –267

Försäljningar/utrangeringar 156  — 156  —

Omklassificeringar —  — —  —

Utgående ack avskrivningar, 

31 dec –2 171  –2 031 –2 171  –2 031

Utgående redovisat värde, 

31 dec 6 103  5 891 6 103  5 891

rullande materiel

Spårbundna fordon och bussar ingår i balansposten rullande materiel.  

I koncernen redovisas fordon som innehas genom finansiell leasing.  

Upplysning om leasat rullande materiel finns i not 11.

   KONCERNEN  MODERBOLAGET 

 2008  2007     2008 2007

Ingående anskaffningsvärden, 

1 jan 16 133  14 812 307 173

Investeringar 565  1 681 — 180

Omföring från pågående 

nyanläggningar 680  — 297 —

Försäljningar/utrangeringar –214  –48 –1 —

Omklassificeringar 44  –312 — –46

Utgående anskaffningsvärden, 

 31 dec 17 208  16 133 603 307

Ingående ack avskrivningar, 

1 jan –3 416  –3 061 –42 –77

Årets avskrivningar –746  –694 –28 –11

Försäljningar/utrangeringar 152  27 1 —

Omklassificeringar –53  312 — 46

Utgående ack avskrivningar,

31 dec –4 063  –3 416 –69 –42

Utgående redovisat värde, 

31 dec 13 145  12 717 534 265

Maskiner och inventarier

Som maskiner och inventarier klassificeras inventarier och verktyg, 

IT-inventarier, datorer och konst.

   KONCERNEN  MODERBOLAGET 

 2008  2007     2008 2007

Ingående anskaffningsvärden, 

1 jan 850  711 838 709

Investeringar 0  152 0 145

Omföring från pågående 

nyanläggningar 360  — 360 —

Försäljningar/utrangeringar –11  –17 –11 –16

Omklassificeringar 22  4 22 —

Utgående anskaffningsvärden, 

 31 dec 1 221  850 1 209 838

Ingående ack avskrivningar, 

1 jan –549  –467 –543 –466

Årets avskrivningar –89  –85 –88 –83

Försäljningar/utrangeringar 12  3 12 6

Omklassificeringar —  — 1 —

Utgående ack avskrivningar, 

 31 dec –626  –549 –618 –543

Utgående redovisat värde, 

31 dec 595  301 591 295

Pågående nyanläggningar och förskott 

Pågående nyanläggningar omfattar fordon som inte tagits i bruk och 

pågående investeringar i SL-trafikens infrastruktur, vilka inte blivit 

färdigställda. Som exempel på infrastruktur kan nämnas utbyggnader av och 

ersättningsinvesteringar i stationer, banor, fordonsdepåer, buss- 

terminaler och infartsparkeringar samt nyinvesteringar i utrust ning för nytt 

biljettsystem och nya informations- och kommunikationssystem.

Förskott till Alstom Transport för de nya pendeltågen, som började levereras 

under 2005, har reglerats 2008. Till och med 2008 har samtliga 71 tåg 

levererats. 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET 

 2008  2007     2008 2007

Ingående anskaffningsvärden, 

1 jan 3 262  3 179 2 782 1 831

Investeringar 2 760  –77 2 647 951

Omföring till övriga 

anläggningstillgångar –1 978  — –1 595 —

Försäljningar/utrangeringar 0  0 0 0

Omklassificeringar –84  160 –87 0

Utgående anskaffningsvärden, 

31 dec 3 960  3 262 3 747 2 782

Utgående redovisat värde, 

31 dec 3 960  3 262 3 747 2 782

I årets investeringar ingår förskott med 1 (1) Mkr i koncernen och i moder-

bolaget 1 (1) Mkr. Under året har i koncernen 402 (503) Mkr förskott reglerats 

och i moderbolaget 48 (19). Omklassificeringar avser upparbetningar, vilka har 

omvärderats och bokats mot resultatet. 

 

Kassaflödesanalys

Koncernens kassaflödesanalys har 2008 justerats för finansiellt lea sade 

tillgångar. Motsvarande justering har gjorts i 2007 års kassaflödesanalys. 

   

Förvärv av materiella  KONCERNEN  MODERBOLAGET

anläggningstillgångar 2008  2007     2008 2007

Investeringar/inköp  3 533  3 110 2 855 2 628

Ej kassaflödespåverkande post:

Redovisning finansiell leasing –895  –1 485 — —

Ej reglerade fastighetsaffärer –65  — –65 —  

Summa kassaflöde från 

 investeringar 2 573  1 625 2 790 2 628

NOt 11 Leasingavtal   

Svenska leasingavtal

Finansiella leasingavtal där SL är leasetagare

Utöver egna anläggningar har SL-koncernen under året genom finan siella 

leasingavtal disponerat anläggningstillgångar (spårfordon och bussar). 

Finansiellt leasade tillgångars bokförda värde i koncernen uppgick på 

balansdagen till: 

        rullande materiel 

                     2008-12-31  2007-12-31

Anskaffningsvärde  15 026 14 214

Avgår ackumulerade 

avskrivningar  –2 887 – 2 336

bokfört värde finansiellt 

leasade tillgångar  12 139 11 878

Årets avskrivningar uppgår till  630 599

Leasingskulden uppgår till 12 916 (12 400) Mkr. Av leasingskulden har 12 369 

(11 854) Mkr redovisats som långfristig skuld och kom mande års amorteringar 

samt lösen 547 (546) Mkr som kortfristig skuld. Dessa leasingengagemang 

redovisas i SL-koncernens balans räkning. I SL-koncernens resultaträkning 

redovisas kostnaden för leasade fordon som räntekostnad 600 (392) Mkr, vilket 

motsvarar räntedelen av leasing avgifterna, samt som avskrivning 630 (599) Mkr. 

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

tecknat avtalen är moderbolaget AB SL samt dotterbolaget AB SL Finans.

Framtida betalningsåtaganden för befintliga leasingavtal fördelar sig enligt 

nedan, beräknat efter en ränta på 5,0 procent. 

Sammanställningen avser åtagande för vagnar och bussar:

   Minimileaseavgifter 

Koncernen        inkl lösen  Nuvärde

2009   1 065  1 014

2010 –2013   4 279  3 618

2014 och senare  12 408  7 774

Sammanställningen visar åtaganden exklusive kontrakt för att driva 

tunnelbanetrafiken med start den 2 november 2009. 

Operationella leasingavtal där SL är leasetagare

Sammanställningen avser vagnar:

Finansiella leasingavtal där SL är leasegivare

SL-koncernen har inte några finansiella leasingavtal där koncernen 

är leasegivare. 

Operationella leasingavtal där SL är leasegivare

Sammanställningen avser rullande materiel.

Anskaffningsvärde 2008-12-31   17 173

Årets avskrivningar   –746

Ackumulerade avskrivningar 2008-12-31  –4 364

De operationella leasingavtalen löper med fast belopp, undantaget 

bussarna för vilka leasingavtal löper med rörlig ränta.  

Förfallotidpunkten för av koncernen erhållna framtida minimi leaseavgifter 

från icke uppsägningsbara operationella leasingavtal fördelar sig enligt nedan. 

Sammanställningen avser bussar, tunnel banevagnar, pendeltåg samt lokaltåg/

spårvagnar. Leasingintäkter för bussar är beräknade efter en ränta på 5,0 procent.  

Amerikanska leasingavtal

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

transaktioner med amerikanska banker som investerare avseende spårfordon. 

I dessa finansiella transaktioner har SL åtagit sig att under löptiden betala 

leasingavgifter. Till säkerhet för detta har erforderliga medel dels deponerats på 

konto i bank med rating AA, dels placerats i värdepapper med rating AA – AAA. 

SL står en kreditrisk om säker heten försämras. SL har då möjlighet att byta till 

annan bank med bättre rating eller ställa kompletterande säkerheter. 

Mottagna förskottsbetalningar och lämnade depositioner netto redovisas i 

balans räkningen. Avtalen har utarbetats och granskats av juridisk expertis i 

Sverige 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 under viss avtalad nivå skall 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 låg, varför inget åtagande har 

tagits upp under ansvarsförbindelser.

 Minimileaseavgifter

Moderbolaget inkl lösen

2009 15

2010–2013 211

Koncernen Minimileaseavgifter

2009 1 168 

2010 –2013 1 425

2014 och senare 733
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NOt 12 Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag m fl

 bokfört värde 

Koncernföretag     Org.nummer      Säte   Antal andelar  ägd andel
1)
  eget kapital    Årets resultat

     
  2008-12-31   2007-12-31

AB SL Finans 556402-7166 Stockholm 1 000 100,0 %  0,1 194,1 0,10  0,10

SL HR-Service AB 556402-7190 Stockholm 1 000 100,0 %  0,1 1,5 0,10  0,10

SL Kundtjänst AB 556401-0022 Stockholm 510 51,0 %  4,9 0,2 0,05  0,05 

SL Infrateknik AB 556402-4684 Stockholm 1 000 100,0 %  1,3 18,1 174,90  0,10

 SL Lidingö Trafik AB
2) 3)

 556011-3267 Stockholm 11 609 96,74 %  138,0 0 —  1,20

Fastighets AB Viggestaberg
2)
 556094-4158 Stockholm 1 000 100,0 % 0,1 0 0,10  0,10

Summa aktier och andelar i koncernföretag        175,25  1,65

 bokfört värde 

Intresseföretag m fl       Org.nummer     Säte      Antal andelar    ägd andel
1)
  eget kapital    Årets resultat

6) 
   2008-12-31   2007-12-31

AB Transitio
5)
 556033-1984 Stockholm 87 000 43,5 % 20,1 0 8,7  8,9

Stockholms Terminal AB
5)
 556255-1928 Stockholm 400 40,0 % 1,0 0 0,4  0,4

Tågia AB 556591-7233 Stockholm 1 000 33,3 % 14,7 –63,1 0  0

Busslink i Sverige AB 556473-5057 Stockholm 10 035 30,0 % 117,5 28,2 0  0

Samtrafiken i Sverige AB
4)
 556467-7598 Stockholm 30  2,12 %   —  — — —

SLTF Resekortet i Sverige AB
4)
 556691-8222 Stockholm 6 667  13,33 %   —  — — —

Summa aktier och andelar i intresseföretag    9,1 9,3

Summa aktier och andelar i koncernföretag

och intresseföretag m fl           184,4 11,0

resultat- och kapitalandelar i intresseföretag  

   KONCERNEN

        2008 2007

resultat från andelar i intresseföretag 3  –1

Kapitalandelar i intresseföretag 

Busslink i Sverige AB 0  0

Tågia AB  0  5

AB Transitio  16  16

Stockholms Terminal AB  1  1

Summa kapitalandelar i intresseföretag 17  22

Resultatandelar och kapitalandelar i intresseföretag har baserats på delvis 

preliminära uppgifter. Negativa kapitalandelar i Tågia motsva rande 16 Mkr 

har inte tagits med i Resultat från andelar i intresse före tag samt bland Kapital-

andelar. Negativ kapitalandel i Busslink från tidigare år, vilken redovisats som 

avsättning har 2008 återförts mot resultatet. Någon justering av tidigare års 

resultat har inte gjorts.

NOt 13 Varulager 

 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET 

 2008   2007      2008  2007

Förrådsmaterial 115   106  114  105

Pågående arbeten för 

annans räkning   24  —  24 —

Summa 139  106 138 105

Pågående arbeten för annans räkning omfattar upparbetade utgifter för 

projektet Citybanan. Någon vinstavräkning har inte gjorts då projektet 

fortfarande är i uppstartsfasen. 

NOt 14 Kassa och bank – kassaflödesanalys

SL-koncernens likvida tillgodohavande på koncernkonto hos SLL redovisas i 

posten kassa och bank. Detta tillgodohavande är en kortfristig fordran på SLL 

inom ramen för koncernkontosystemet. Likvida medel fördelas enligt följande:

 

     KONCERNEN  MODERBOLAGET 

            2008-12-31     2007-12-31  2008-12-31     2007-12-31

Tillgodohavanden 

på koncernkonto 583 400   583  400

Övriga banktill-

godohavanden  140 392   52  76

Summa  723 792   635  476

Kursdifferenser hänförliga till likvida medel har 2008 påverkats av ett kassa-

flöde om 0(5) Mkr och uppgår vid årets slut till 5(5) Mkr. 

Koncernens kassaflöde har 2008 påverkats av poster av engångskaraktär.

1) Ägd andel = rösträttsandel
2) Vilande bolag 
3) Ägs från 2008-07-01 av SL Infrateknik AB till 96,74 procent 

4) Ej intresseföretag
5) Eget kapital från UB 2007
6) Årets resultat baserat på delvis preliminära siffror

NOt 15 Eget kapital 

KONCERNEN 
   balanserad Årets Summa

 Aktiekapital bundna reserver vinst/förlust resultat eget kapital

Ingående eget kapital 2007-01-01  4 000 1 781 –23  –955  4 803

Effekt av reglering bundet

och fritt eget kapital — 281 –281  —  0

Justerat ingående eget kapital 2007-01-01 4 000 2 062 –304  –955  4 803

Överfört till bundna reserver*) —  –1 1  —  0

Förskjutning mellan bundna och fria reserver — 14 –14  —  0

Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämma — — –955  955  0

Justering minoritetsandel — — –4  —  –4

Erhållet aktieägartillskott — — 955  —  955

Årets resultat — — — 320 320

eget kapital 2007-12-31 4 000 2 075 –321 320 6 074

Överfört till bundna reserver*) — –17 17  —  0

Förskjutning mellan bundna och fria reserver — –29 28  —  –1 

Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämma — — 320  –320  0

Erhållet aktieägartillskott — — 24 — 24 

Årets resultat — — — 282 282

eget kapital 2008-12-31 4 000 2 029 68 282 6 379

*) Överfört till kapitalandelsfond.

MODERBOLAGET 

 bundet eget kapital Fritt eget kapital

   balanserad  Årets  Summa 

 Aktiekapital bundna reserver vinst/förlust  resultat  eget kapital

Eget kapital 2007-01-01     4 000     14     973      –1 367     3 620

Vinstdisposition enl. beslut

vid årsstämma 2007     —     —     –1 367      1 367     0

Lämnade/erhållna 

koncernbidrag       —     —     344      —     344

Erhållet aktieägartillskott     —     —     955      —     955

Årets resultat       —     —     —      82     82

eget kapital 2007-12-31     4 000     14     905      82     5 001

Vinstdisposition enl. beslut

vid årsstämma 2008     —     —     82      –82     0

Lämnade/erhållna 

koncernbidrag       —     —     237      —     237

Erhållet aktieägartillskott     —     —     24      —     24

Årets resultat       —     —     —      154     154

eget kapital 2008-12-31     4 000     14     1 248      154     5 416

Aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik:

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

Antal aktier, serie B uppgår till 79 685 000 stycken och kvotvärdet är 50 kr per aktie. 

Bolaget har under tidigare år erhållit villkorade aktieägarstillskott från SLL på 36 211 Mkr. 
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NOt 17 Avsättningar 

KONCERNEN
  Ianspråktaget Återföring Årets  Ianspråktaget Återföring Årets

 2006-12-31 under året ej utnyttjat belopp avsättning 2007-12-31 under året ej utnyttjat belopp avsättning  2008-12-31

Avsatt till pensioner (not 18) 226 — — 7 233 — — 31 264

Tvist avseende tomträttsavgälder  19 — — — 19 — –19 — 0

Beräknade underhållskostnader  445 –156 — 207 496 –107 –4 145 530

Omstruktureringsreserv  77 –6 –2 6 75 –3 –1 22 93

Betalningar till SJ 956 –243 — 17 730 –253 — 87 564

Anläggningsreserv 2 — — 161 163 — –83 — 80

Övrigt 59 –12 –26 32 53 –33 –21 26 25

Summa 1 784 –417 –28 430 1 769 –396 –128 311 1 556

Ingående balans hos anläggningsreserv och övriga avsättningar har korrigerats för omklassificeringar och elimineringar. 

MODERBOLAGET 
  Ianspråktaget Återföring Årets  Ianspråktaget Återföring Årets

 2006-12-31 under året ej utnyttjat belopp avsättning 2007-12-31 under året ej utnyttjat belopp avsättning  2008-12-31

Avsatt till pensioner (not 18) 222 — — 8 230 — — 29 259

Tvist avseende tomträttsavgälder  19 — — — 19 — –19 — 0

Beräknade underhållskostnader  445 –156 — 207 496 –107 –4 145 530

Omstruktureringsreserv  58 –5 — 6 59 — — 22 81

Betalningar till SJ 956 –243 — 17 730 –253 — 87 564

Anläggningsreserv 2 — — 161 163 — –83 — 80

Övrigt 60 –12 –26 22 44 –30 –13 18 19

Summa 1760 –416 –26 260 1 578 –390 –36 301 1 453

Beräknade underhållskostnader avser tunnelbanevagnar och nya pendeltågen.   •

 Avsättningsbehovet beräknas på fordonens livslängd, 30 år och motiveras av  

 att SL har ett överfört huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Stockholms län. 

Omstruktureringsreserven upptar huvudsakligen förpliktelser till entreprenörer   •

 eller ägare till dessa. I bokslutet för 2008 har en avsättning gjorts på 22 Mkr   

 för nedskrivningsbehov vid SLs förvärv av aktier i Tågia 2009 till en i förväg   

 fastställd köpeskilling. Totalt finns 56 Mkr reserverat. 

Avsättningen för Betalningar till SJ avser beräknade betalningar under 2008 till   •

 2010 avseende äldre investeringar i pendeltågssystemet som ej bedöms ha en  

 kvarvarande nytta för SL. 

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 16 Obeskattade reserver 

  MODERBOLAGET 

 2008-12-31 2007-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 1 923 1 923

Summa 1 923 1 923

NOt 18 Avsatt till pensioner 

Pensionsförpliktelser som upparbetats fr o m 1992 redovisas av SL som 

pensionsskuld i respektive bolag.

 2008-12-31  2007-12-31 

AB SL 259 230

SL HR-Service AB 5 3

Summa 264 233  

SL-koncernens åtagande för tjänstepension för anställda tryggas genom centralt 

tecknat kollektivavtal, KAP-KL. 

KAP-KL innebär att den avgiftsbestämda delen beräknas med viss procent på 

hela löneunderlaget. Lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp omfattas av förmåns 

bestämd ålderspension och redovisas mot pensionsskulden. Under året upp-

arbetad avgiftsbestämd ålderspension är inte inräknad i avsättningen utan 

redovisas som kortfristig skuld. 

Finansinspektionen, FI, beslutade 2007 om nya beräkningsgrunder för beräkning 

av pensionsskuld att gälla från januari 2008 innebärande nya livslängdsan-

taganden, ny modell för fastställande av diskonteringsränta samt ändrade 

omkostnads- och säkerhetsbelastningar i pensions skuldsberäkningar. Räntan 

fastställs årligen i september av FI och gäller för nästkommande år. 

Kostnaderna för pensionsförpliktelser avseende tiden före 1992 redovisas av 

och belastar SLL.

NOt 20 Långfristiga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

   
   KONCERNEN  MODERBOLAGET

   2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31  2007-12-31

Statliga bidrag enligt Länsplanen, 

 Dennisöverenskommelsen m.fl.  2 578 2 326 2 578 2 326 

Banverkets Framtidsplan (fordon)  821 1 180 821 1 180

Statligt bidrag för merkostnad 

 för trängselskatteförsöket  345 380 345 380 

Finansieringsbidrag  498 545 — —

Summa  4 242 4 431 3 744 3 886

  

Statliga bidrag enligt Länsplanen och Dennisöverenskommelsen med flera utgör bidrag för fasta anläggningsinvesteringar. 

Av det statliga bidraget för merkostnad för trängselskatteförsöket avser 180 (180) Mkr investeringar i anläggningstillgångar.

Kortfristig del redovisas i not 22.

NOt 19 Långfristiga skulders förfallotid      

KONCERNEN

 1 –5 år Senare än 5 år totalt

Långfristiga lån från SLL 375 2 542 2 917

Upplupna kostnader och  

 förutbetalda intäkter 793 3 449 4 242 

Långfristiga skulder 2 453 10 073 12 526

Summa 3 621 16 064 19 685

MODERBOLAGET

 1 –5 år Senare än 5 år totalt

Långfristiga lån från SLL 375 2 542 2 917

Upplupna kostnader och 

 förutbetalda intäkter 699 3 045 3 744

Långfristiga skulder 60 0 60

Summa 1 134 5 587 6 721
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NOt 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

   2008-12-31  2007-12-31   2008-12-31   2007-12-31

Förutbetalda försäkringspremier  10  15   9  14

Förutbetalda entreprenadkostnader  306  46   306  46

Förutbetalda entreprenörskostnader  0  20   0  20

Upplupna trafikintäkter   65  1   65  1

Upplupna avtalsintäkter  0  57   0  53

Övriga poster  68  36   63  35

Summa  449  175   443  169

NOt 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

   KONCERNEN  MODERBOLAGET

   2008-12-31 2007-12-31  2008-12-31   2007-12-31

Upplupna entreprenadkostnader  69 83   69  83

Upplupna entreprenörskostnader  0 164  0 164

Upplupna räntekostnader  81 80  0  0

Förutbetald finansiell lease  1 35  0  0

Förutbetalda biljetter och kort  193 39  193  39

Kortfristig del av långfristiga 

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  32 0  0  0

Sociala avgifter, pensions- och lönekostnader  60 47  48  36

Upplupna avtalskostnader  27 6  27 6

Övriga poster  85 14  88 1

Summa  548 468  425 329

NOt 23  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 AB SLL Intern-

finans hantera dessa. Samtliga bolag och förvaltningar som är hel ägda bolag till 

SLL ska i tillämpliga delar följa dess policyer. Syftet med finans policyn är att den 

ska utgöra ett övergripande regelverk för den finansiella verksamheten. 

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 upp-

låning 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 2008-12-31 har ränteswapavtal på totalt 3 700 (3 700) Mkr 

tecknats. Marknadsvärdet per 2008-12-31 var –282,0 (105,6) Mkr. Ränte swap-

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

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

dock utan resultatpåverkan. När avtalstiden löper ut är marknadsvärdet noll.

Vinster och förluster i samband med valutaterminer och valuta optioner 

resultatförs vid realisering. Belopp som ska erläggas eller erhållas till följd av 

ränteswappar redovisas löpande som räntekostnader eller ränteintäkter.

Transaktioner med finansiella instrument kan leda till att företaget tar på sig 

någon eller några av de finansiella risker som beskrivs nedan eller överför sådana 

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 valuta-

kursrisk. I enlighet med SLs riktlinjer och SLLs finanspolicy skall valutaex ponering 

av betydelse ej förekomma. Finansiering och placeringar får göras i utländsk 

valuta, men all valutaexponering skall elimineras när avtalen tecknas om inte 

annat överenskommits med AB SLL Internfinans. Valutaflöden som uppstår tolv 

månader framåt i tiden eller där avtalet gäller ett belopp över 1 Mkr skall skyddas 

med deri vatinstrument. Utformningen av valutasäkringen samt graden av säk ring 

överenskommes med AB SLL Internfinans innan avtal i utländsk valuta tecknas. 

Ränterisk

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

förändringar i marknadsräntor. SL har rörlig ränta i leasing avtalen, vilket ger 

förmånlig finansiering, men innebär samtidigt en risk för ökade räntekostnader 

vid stigande marknadsräntor. För att möta ränterisken har SL tecknat swap-

kontrakt med AB SLL Internfi nans motsvarande 3 700 (3 700) Mkr. 

På balansdagen 2008-12-31 var den genomsnittliga räntebindnings tiden 2,6 (2,2) 

år, vilket ligger inom ramen för vad SLs riktlinjer och land stingets finanspolicy 

föreskriver.

Kreditrisk

Kreditrisken är risken att en part i en transaktion med ett finansiellt instrument 

inte kan fullgöra sina åtaganden och därigenom orsakar den andra parten 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 erhållas innan dess att betalning görs. SLs nettoomsättning 

utgörs till cirka hälften av bidrag från SLL och till hälften av biljettförsäljning via 

främst ombud och återförsäljare. Försäljningen via dessa har kreditrisk som är 

begränsad på grund av en diversifierad 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. SLL åtar sig enligt 

avtal att fortlöpande under verksamhetsåret tillskjuta för driften erforderliga 

medel. Därmed är risken för bristande likviditet liten. 

Kassaflödesrisk

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

nuvarande och framtida resultattäckning för SL och dess dotterbolag. 

Investeringsutgifter finansieras genom lån hos AB SLL Internfinans, genom 

leasing i samråd med AB SLL Internfinans samt genom näringsbidrag.

NOt 24 Ansvarsförbindelser 

     KONCERNEN  MODERBOLAGET 

            2008-12-31  2007-12-31   2008-12-31 2007-12-31

Borgen, Stockholm 

Terminal AB  23  23  23 23

Miljörisk  12  0   12 0

Tvister  25  —   25 —

Summa  60  23   60 23

SLL har övertagit redovisningen och borgar för pensionsskulden avseende SL-

koncernens förpliktelser till och med 1991-12-31. Nya förpliktelser från och 

med 1992-01-01 redovisas av SL (se not 18). SLL borgar även för dessa.
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Vi lekmannarevisorer har granskat AB 
Stor stockholms Lokaltrafiks verksamhet 
år 2008.

Styrelsen och VD ansvarar för att verksam-
heten bedrivs i enlighet med gällande bo-
lagsordning, ägardirektiv och beslut samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en till-
räcklig intern kontroll och att återredo vis-
ning sker till fullmäktige. Lekmannareviso-
rernas ansvar är att granska verksamhet 
och kontroll och pröva om verksamheten 

bedrivits ända målsenligt och effektivt 
samt enligt fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktie bolags-
lagen, kommunallagen, god revisionssed  
i kommunal verksamhet, landstingets revi-
sions- reglemente och fastställda ägar di-
rektiv. Granskningen har genom förts med 
den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för vår bedömning 
och har givit det resultat som redovisas i 
Årsrapport 2008 för AB Storstockholms 
Lokaltrafik.1)

Vi bedömer sammantaget att verksam heten 
i allt väsentligt har skötts på ett ändamåls-
enligt och från ekonomisk synpunkt till-
freds ställande sätt. Vi bedömer därtill att 
den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Stockholm 2009-03-11

 Gunilla Jerlinger
Bernt Östh  Göran Dahlstrand
Gunilla Hansson  Benkt Kullgard

Vi har granskat årsredovisningen omfat-
tande sidorna 34-59, koncernredovis-
ningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning  
i AB Storstockholms Lokaltrafik för räken-
skapsåret 2008-01-01–2008-12-31. Det 
är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för räkenskapshand-
lingarna och förvaltningen och för att års-
redovisningslagen tillämpas vid upprät-
tandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vårt ansvar är att uttala  
oss om årsredovisningen, koncernredovis-
ningen 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 säkerhet för-
säkra oss om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen inte innehåller väs-
entliga felaktigheter. En revision innefattar 
att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räken-
skapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna 

och styrelsens och verkställande direk-
törens tillämpning av dem samt att bedöma 
de betydelsefulla uppskattningar som styr-
elsen och verkställande direktören gjort 
när de upprättat årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Som 
underlag för vårt uttalande om ansvars-
frihet har vi granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för  
att kunna bedöma om någon styrelseled-
amot 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 aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolags-
ordningen. Vi anser att vår revision ger oss 
rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av bolagets och koncernens resultat 
och ställning i enlighet med god redovis-
ningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen 

är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen  
för moderbolaget och för koncernen, 
disponerar vinsten i moderbolaget enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm 2009-03-11

Ernst & Young AB

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport för 
AB Storstockholms Lokaltrafik år 2008
Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting • Årsstämman i AB Storstockholms Lokaltrafik • Org nr 556013-0683

Revisionsberättelse 
Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting • Årsstämman i AB Storstockholms Lokaltrafik • Org nr 556013-0683

1) Årsrapport 2008 för AB Storstockholms Lokaltrafik, SL finns tillgänglig på www.sll.se/rev.
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bolagsstämma
SLs senaste årsstämma hölls den 17 juni 
2008. På stämman fastställdes 2007 års 
resultat- och balansräkningar. Samtidigt 
beviljade stämman styrelseledamöterna 
och vd ansvarsfrihet för förvaltningen 
under år 2007.

bolagsordning
Gällande bolagsordning anger att ända-
målet med SLs verksamhet är att ”full-
göra det ansvar som åvilar Stockholms 
läns landsting som trafikhuvudman i länet 
för den lokala och regionala linjetrafiken 
för persontransporter till lands. I detta 
uppdrag ingår planering och upphandling 
av erforderliga trafiktjänster.”

Styrelsen
Stockholms läns landstingsfullmäktige 
väljer styrelseledamöter, suppleanter 
och lekmannarevisorer till AB SL 
medan den auktoriserade revisorn och 
revisorssuppleanter för bolaget väljs 
av bolagsstämman. Om närvarorätt 
för arbetstagarrepresentanter gäller 
bestämmelserna i lagen (1987:1245) 
om styrelserepresentation för de 
privatanställda. I SLs styrelse har 
arbetstagarrepresentanterna yttrande- 
och yrkanderätt samt rätt att få sin 
mening antecknad till protokollet men 
ej beslutanderätt.

Styrelsen hade 11 styrelsesammanträden 
under 2008. Efter den ordinarie bolags-
stämman 2008 har fyra ordinarie sam-
man träden hållits fram till och med 
årsskiftet. Vid sina sammanträden har 
styrelsen behandlat fasta punkter som 
affärsläge, upphandlingar, ekonomisk 
rapportering, investeringar samt budget 
och trafikförändringar för pendeltåg och 
tunnelbana. Därutöver har övergripande 
strategiska frågor avseende bland annat 
SLs framtida inriktning och visioner 
analyserats. Under året har Ingela 
Svanberg varit styrelsens sekreterare.

Ordförande
Landstingsfullmäktige utser styrelse ord-
förande och vice styrelseordföranden. 
Ordförande för styrelsen 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.

Verkställande direktören
Vd leder verksamheten i enlighet med de 
instruktioner som styrelsen har antagit. 
Vd ska, efter samråd med styrelsens ord-
förande, tillse att styrelsen får information 
och nödvändigt beslutsunderlag. Vd, eller 
den han utser, är föredragande och för-
slags  ställare vid styrelsemötena i frågor 
som beretts inom bolagsledningen och ska 

kontinuerligt hålla styrelsen och ord-
föranden informerade om bolagets och 
koncernens finansiella ställning och 
utveckling.

Ledningsgrupp
Vd för AB SL leder SLs lednings grupp. 
Ledningsgruppen består förutom vd 
av de personer som vd utser, se sidan 
64. Den är ett samrådsorgan åt vd och 
har således inte någon beslutanderätt. 
Ledningsgruppen sammanträder 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 koncernens bolag fullgörs 
i enlighet med lag och att medelsförvalt-
ningen sköts på ett betryggande sätt.

revisorerna
Bolagets auktoriserade revisor ska granska 
räkenskaperna och styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning enligt god 
revisionssed. Den auktoriserade revisorn 
väljs av bolagsstämman. Lekmanna revisorer 
ska granska att bolagets verk samhet sköts 

på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredsställande sätt och att bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen 
ska ske enligt god sed för lekmannarevi-
sorer. Lekmannarevisorer väljs av lands-
tings fullmäktige och anmäls på 
bolagsstämman.

Auktoriserad revisor
Magnus Fagerstedt
Ernst & Young AB

Lekmannarevisorer
Gunilla Jerlinger (S) ordförande
Benkt Kullgard (M) vice ordförande
Göran Dahlstrand (S)
Gunilla Hansson (C)
Bernt Östh (M)

Ordförande sedan 2007
Christer G Wennerholm (M)
Född 1953, Stockholm
Trafiklandstingsråd
Närvaro, 11 möten

1:e vice ordförande sedan 2007
Lennart rohdin (FP)
Född 1947, Gräddö
Fd Riksdagsledamot
Närvaro, 10 möten

2:e vice ordförande sedan 2007
Lars Dahlberg (S)
Född 1962, Järfälla
Landstingsråd
Närvaro, 11 möten

Ledamot sedan 2008
Marie bladholm (M)
Född 1970, Värmdö
Sjuksköterska
Närvaro, 9 möten

Ledamot sedan 2007
Yvonne blombäck (MP)
Född 1957, Gustavsberg
Egen företagare
Närvaro, 8 möten

Ledamot sedan 1999
Charlotte broberg (M)
Född 1968, Älvsjö
Borgarrådssekreterare
Närvaro, 7 möten

Ledamot sedan 2007
Gun eriksson (S)
Född 1948, Märsta
Vice ordförande 
kommunstyrelsen Sigtuna
Närvaro, 10 möten

Ledamot sedan 2007
Johan Sjölander (S)
Född 1973, Hässelby
Politisk sekreterare
Närvaro, 5 möten 

Ledamot sedan 2007
tage Gripenstam (C)
Född 1955, Hölö
Kommunalråd, Södertälje

Närvaro, 9 möten
Ledamot sedan 2006
Lennart Kalderén (M)
Född 1958, Rönninge
Kommunalråd Salem
Närvaro, 7 möten

Ledamot sedan 2007
Peter Kockum (M)
Född 1941, Sigtuna
Direktör
Närvaro, 11 möten

Ledamot sedan 2007
Jan Stefanson (KD)
Född 1953, Bro
Vd
Närvaro, 8 möten

Ledamot sedan 2007
Nanna Wikholm (S)
Född 1977, Farsta
Civilingenjör
Närvaro, 8 möten

Arbetstagarrepresentanter
Arne Grundberg SKTF
Lennart Hallgren SACO

Styrelsesuppleanter
Alexandra Birk (FP)
Tobias Lodestrand (M)
Roland Dehlin (M)
Stella Fare (FP)
Staffan Holmberg (S)
Shashika Padmaperuma (M)
Gunilla Roxby Cromvall (V)
Michael Stjernström (KD)
Andreas Strömberg (C)
Helena Söderlind Paues (S)
Ingmar Wallén (M)
Göran Wrene (S)
Erika Ullberg (S)

Styrelse och revisorer
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befolkning i Stockholms län (1000-tal invånare)            

   2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Befolkning   1 981 1 949 1 918 1 890 1 873 1 861 1 850 1 839 1 823

Antal personbilar i Stockholms län (1000-tal)    

   2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Personbilar   791 783 759 754 746 738 730 716 680 

Påstigande en vintervardag fördelat på trafikslag (1000-tal)  

Trafikslag   2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Tunnelbana   1 117 1 094 1 072 1 016 1 016 1 012 1 034 1 032 1 042

Pendeltåg   250 242 233 229 225 230 232 231 218

Lokalbanor   126 123 116 107 104 100 92 90 81

Buss   989 975 971 925 914 931 931 929 934

Summa   2 482 2 434 2 392 2 277 2 259 2 273 2 289 2 282 2 275

Påstigande per år fördelat på trafikslag (miljoner)         

Trafikslag   2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Tunnelbana   307 303 297 276 279 279 283 283 284

Pendeltåg   68 66 64 63 62 63 64 64 61

Lokalbanor   35 34 32 30 29 27 25 25 22

Buss   270 269 267 254 253 258 257 258 259

Summa   680 672 660 623 623 627 629 630 626

Helresor per år (miljoner)         

totalt   422 417 410 387 386 389 390 391 389

Personkilometer per år fördelat på trafikslag (miljoner)         

Trafikslag   2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Tunnelbana   1715 1690 1657 1541 1556 1558 1581 1581 1588

Pendeltåg   1211 1177 1147 1114 1103 1127 1146 1140 1093

Lokalbanor   241 240 225 218 214 205 197 201 189

Buss   1673 1654 1639 1534 1516 1525 1509 1494 1499

Summa   4840 4761 4668 4407 4389 4415 4433 4416 4369

Sittplatskilometer fördelat på trafikslag (miljoner)         

   2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Tunnelbana   4 289  4 390  4 502  4 258  4 304  4 253  4 270  4 236  4 168 

Pendeltåg   4 855  4 504  4 620  4 270  4 208  4 033  3 921  3 442  3 310 

Lokalbanor   921  938  941  917  840  882  815  830  747 

Buss   5 609  5 336  5 723  5 614  5 503  5 525  5 651  5 493  5 407 

totalt   15 674  15 168  15 786  15 059  14 855  14 693  14 657  14 001  13 632  

SLs ledningsgrupp Verksamhetstal

Jan Hamrin
Personaldirektör sedan 
1998.
Anställd i SL sedan 1980.
Färdsätt till jobbet: bil och 
tunnelbanans blå linje.

Ann-Sofie Chudi
Direktör verksamhetsut-
veckling sedan 2006. 
Anställd i SL sedan 2001.
Färdsätt till jobbet: buss, 
tunnelbanans röda och blå 
linjer.

Johan Hedenfalk
Säkerhetschef sedan 1989.
Anställd i SL sedan 1989.
Färdsätt till jobbet: pendeltåg 
och promenad.

elisabet Munters
Marknadsdirektör sedan 
2005.
Anställd i SL sedan 1999.
Färdsätt till jobbet: bil och 
tunnelbanans gröna linje.

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör sedan 2007.
Anställd i SL sedan 2007.
Färdsätt till jobbet: 
tunnelbanans gröna linje.

Ingemar Ziegler
Vd och anställd i SL sedan 
2007.
Färdsätt till jobbet: 
tunnelbanans röda och blå 
linjer.

ragna Forslund
Chefsjurist sedan 2005.
Anställd i SL sedan 2004.
Färdsätt till jobbet: buss, 
pendeltåg och tunnelbanans 
gröna linje.

björn Holmberg
Stabschef sedan 2007.
Anställd i SL sedan 1988.
Färdsätt till jobbet: buss och 
tunnelbanans gröna linje.

Ulf brandt
Chef för Fastighetsutveckling 
sedan 2007.
Anställd i SL sedan 2007.
Färdsätt till jobbet: buss, 
tunnelbanans röda och blå 
linjer.

Helena Sundberg
Trafikdirektör sedan 2009.
Anställd sedan 2000.
Färdsätt till jobbet: bil och 
pendeltåg.

Johan von Schantz
Teknisk direktör sedan 2004.
Anställd i SL sedan 2004.
Färdsätt till jobbet: buss, 
tunnelbanans röda och blå 
linjer.

Kollektivreseandel (%) år 2008  

Infartsnitt    Andel, %

Tullsnitt 6–21   66

Tullsnitt maxtimme  78
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Försäljning av biljetter (1000-tal)

   2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

30-dagarskort    4 056 3 969 3 792 3 950 3 811 3 904 4 012 4 050 4 080 3 733

Säsongskort   181 191 213 225 225 227 226 247 272 298

Studentkort    77 36        

 Års- och företagskort  4 3 1 1 1 2 2 4 2 3

7-dagarskort   282 216 82       

Förköps-och rabattremsor 

– antal kuponger  143  086 111 000 51 822 172 319 167 441 161 288 162 630 147 110 131 880 147 449

Kontant- och 

förköpta kuponger   10 812 11 259 4 506 12 720 14 824 24 640 27 129 37 164 41 643 41 075

SMS-biljetter/

automatbiljetter  7 148 3 676        

Enkelbiljetter

(enstaka och häften)*   24 661 63 497

*enhetstaxa fr o m 2006-05-01 till 2007-03-31        

Antal fordon i SL-trafik, fördelat på trafikslag         

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

   2008   2007   2006  2005  2004   2003   2002  2001  2000 

 Tunnelbanevagnar, äldre  244   264   264  277  277   302   415  543  685

Nya tunnelbanevagnar C20 1)  271   271   271  271  271   264   215  165  115

Pendeltågsvagnar, äldre2)    166   188   236  286  331 337 314  309  292

Nya pendeltågsvagnar X60  71   58   38  11     

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

Bussar   1 929 3)  1 897 1 924  1 915  1 761   1 786   1 797  1 730  1 674

totalt   2 787   2 912   2 919  2 947  2 827   2 876   2 928  2 924  2 940

1) En C20-vagn motsvarar 2,67 äldre tunnelbanevagnar. Ett fullängdståg består av åtta gamla vagnar eller tre nya C20-vagnar.   
2) De äldre pendeltågsvagnarna är parvis hopkopplade till tågenheter eller fordon. Ett fullängdståg består av åtta gamla vagnar eller två X60-vagnar.  
3) 424 etanolbussar, 64 biogasbussar, 1 338 bussar med lågt insteg. 

Punktlighet (% avgångar i rätt tid)           

   2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Tunnelbanan totalt  94,1 92,7 91 93,1 92,8 91,2  

Grön linje   92,2 91,6 87,8 89,9 89,5 87,6 87,2 84,6 81,3

Röd linje   94,7 93 92,9 95,1 94,9 92,7 90,9 92 95,5

Blå linje   97,5 95,4 95,9 97,4 97,7 98,5 98,8 97,3 98

Pendeltåg   87,7 84,5 81,1 83,3 86,4 87,3 85,7 83,2 74,8

exkl störningar mht Banverket 97,0 95,4 94,3 94,6 94,5 95,9 96,1 95 

Roslagsbanan   96,0 92,9 93,5 93,9 94,7 93,9 92,7 89,5 93,4

Lidingöbanan   95,6 95,2 95 96,1 96,1 96,9 97,1 97,9 

Tvärbanan   95,8 95,2 97,7 98,2 98,4 96,1 96,6 99,3

Nockebybanan   98,4 98,6 99,1 98,2 98,7 98,7 98,2 98,6

Saltsjöbanan   93,6 94,1 94,1 92,1 95 94,6 92,9 94,7

Buss   91,0 91,2 91,5 91,9 91,4 91,4 90,6 

varav norra regionen  95,5 95,3 95,9 96,4 95,8 96 95,9 95,3 97

centrala regionen  88,4 88,5 88,6 89,3 88,8 88,7 87,8 85,5 86

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

södra regionen  95,3 95,7 95,5 96,1 96,1 96,4 96 96,2 97 

Inställda avgångar (% av beställda)         

   2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Tunnelbanan totalt  0,6 1 2 2,2 0,7 0,7   

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

Röd linje   0,9 1,3 3,3 3 0,8 0,8 1,2 0,8 0,5

Blå linje   0,6 1,3 1,3 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5

Pendeltåg   1,7 2,3 2,7 1,7 1,4 1,1 1,7 1,6 13

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

Lidingöbanan   0,6 1,1 1,1 0,9 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1

Tvärbanan   0,9 1,4 1 0,5 0,1 0,4 0,2  

Nockebybanan   0,7 0,5 0,2 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6

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

Buss   1,7 1) 2) 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2   

varav norra regionen  1,2 1) 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2

centrala regionen  2,4 1) 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

varav innerstan  2,9 1) 0,8 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3

södra regionen  1,2 1) 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1

1) Inkl. effekter av busstrejken 2008.
2) Rensat för strejkeffekter är siffran 0,4 %.

Stopp i trafiken (mer än tio minuter)         

    2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Tunnelbanan   Grön linje  133 152 226 201 281 325 362 395 372

  Röd linje   149 140 199 231 282 339 369 305 265

  Blå linje   51 65 90 93 84 98 67 89 56

totalt    333 357 515 525 647 762 798 789 693

Andel nöjda resenärer och länsinvånare (%)         

    2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Andel nöjda resenärer (SL ombord)  72 3) 68 3) 64 2) 64 2) 66 2) 64 2) 61 2) 59 2) 56 2)

Andel missnöjda resenärer (SL ombord) 11 3) 14 3) 15 2) 15 2) 13 2) 15 2) 17 2) 19 2) —

Andel nöjda resenärer (Sv. Kolltrafik) 1)  66   62 61 62 57 58 53 55 —

Andel missnöjda resenärer (Sv. Kolltrafik) 1) 6   9 9 8 9 8 12 10 —

Andel nöjda länsinvånare (Sv. Kolltrafik) 1) 61   55 55 56 51 53 49 50 —

Andel missnöjda länsinvånare (Sv. Kolltrafik) 1) 8   11 11 10 11 10 14 12 —

1) Inte jämförbar på grund av annan mätmetod.         
2) Avser höstmätningen i oktober.
3) Avser genomsnitt för året. Mätning görs ej under juli och december.

ekonomi och investeringar  

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

    2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Biljettintäkter    5 099 4 476 4 049 4 084 3 818 3 329 3 405 3 227 2 907

Nettokostnader inkl resultat  10 784 9 822 8 637 8 209 7 638 7 190 7 001 6 541 5 919

Verksamhetsbidrag, SLL   5 685 5 346 4 588 4 125 3 820 3 861 3 596 3 314 3 012
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biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag i prisnivå 2008 (Mkr) 1)

    2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Biljettintäkter    5 099 4 632 4 283 4 379 4 110 3 599 3 753 3 632 3 353

Nettokostnader inkl resultat  10 784 10 163 9 135 8 801 8 222 7 773 7 714 7 361 6 826

Verksamhetsbidrag, SLL   5 685 5 532 4 853 4 423 4 112 4 173 3 962 3 729 3 474

biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag per helresa i prisnivå 2008 (kronor) 1)

    2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Biljettintäkter     12,08   11,11   10,45   11,32   10,65   9,25   9,62   9,29   8,62

Nettokostnader inkl resultat   25,55   24,37   22,28   22,74   21,30   19,98   19,78   18,83   17,55

Verksamhetsbidrag, SLL    13,47  13,27   11,84   11,43   10,65   10,73   10,16   9,54   8,93 

1) Biljettintäkter är trafikintäkter i allmän linjetrafik. Nettokostnader är samtliga kostnader minus samtliga intäkter utom biljettintäkter.  
   Verksamhetsbidrag från SLL täcker den del av nettokostnaderna, som inte täcks av biljettintäkterna. Rubricerades t o m 2002 som villkorat tillskott.  

Verksamhetsbidrag i kronor per skattekrona  

   2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

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

Verksamhetsbidrag/skattekrona 1,44 1,44 1,3 1,22 1,15 1,17 1,18 1,19 1,17

Skattefinansieringsgrad (%)

   2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

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

Skattefinansieringsgrad  51,4 53,1 52 49,2 49 52,5 50,3 49,6 49,7

bruttoinvesteringar i löpande priser (Mkr)

   2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Bruttoinvesteringar  3 533 3 110 3 445 2 309 1 834 2 413 4 733 2 884 2 554

biljettintäkter fördelat på biljetter i löpande priser (Mkr)         

   2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Periodkort   2 785 2 500 2 401 2 502 2 347 2 078 2 131 2 027 1 803

Rabattkuponger  1 291 1 129 740 1 063 976 755 760 683 575

Kontantkuponger  337 354 578 180 194 232 257 293 297

Övriga biljetter   686 493 330 339 301 264 257 224 232

totalt   5 099 4 476 4 049 4 084 3 818 3 329 3 405 3 227 2 907

Pris 30-dagarskort inkl. moms (kr)  

   2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Löpande priser   690 1) 620 600 600 600 500 500 500 450

  I 2008 års prisnivå  690 642 635 643 646 540 551 563 519

 I 1971 års prisnivå  102 95 96 97 97 82 83 85 78

 1) From 2008-03-01 



Kommande utmaningar 2009

Stockholm växer och med fler invånare
ökar trycket på kollektivtrafiken. SL kan
sägas vara Stockholms blodomlopp, en
absolut nödvändig faktor för att länet 
ska fungera för boende och arbete. 
Det är väldigt roligt att fler än någonsin 
tidigare reser med SL och att de just nu 
är mer nöjda än någonsin med sina 
resor. Men vi ligger nära taket för vår 
kapacitet.

Nutek presenterade för en tid sedan 
en studie där man angav den samhälls-
ekonomiska kostnaden på grund av ute  -
blivna och försenade delar av Dennis-, 
Adelsohn- och Hulterströmöverenskom-
melserna till 70 miljarder kronor fram 
till år 2020. Har vi råd med det? Själv-
klart inte.

Nu är äntligen flera intressanta investe-
ringar på gång, investeringar som kräver 
medfinansiering av externa parter. 

En av dem är Citybanan, en sex kilo-
meter lång tunnel för pendeltågstrafi-
ken genom citys kärna. Den kommer 
att sträcka sig från pendeltågsstationen 
Stockholms södra till Tomteboda. Två 
helt nya stationer kommer att byggas: 
City och Odenplan. I dag trängs pendel-
tåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg på 
två spår in mot Stockholm Central. När 
Citybanan är klar 2017 kommer kapaci-
teten genom Stockholms ”getingmidja” 
att ha fördubblats. När de två spåren in- 
vigdes 1871, trafikerades de av tio tåg 
om dagen. I dag går det 600! Så visst 
är behovet av en utbyggd infrastruktur 
stort. Den kommer att förbättra möjlig-
heten till en utökad och miljövänlig 
kol lektivtrafik. Inte bara för stockholm-
are utan för hela regionen. Den kom mer 
också att göra det lättare för Stockholm 
och Sverige att nå de klimatpolitiska 
målen.

Samtidigt planerar vi en modernisering 
av Saltsjöbanan, en modernisering och 
förlängning av Djurgårdslinjen i östlig 
och västlig riktning, samt utbyggnad av 
Tvärbanan till Solna och Kista. Förläng-
ningen av Djurgårdslinjen möter behovet 
av en bättre genomgående förbindelse 
och höjer kapaciteten i takt med att 
bostadsbyggandet i Ropsten och den nya 
stadsdelen Lindhagen på Kungsholmen 
tar fart.

Spårvägen kommer att byggas, under-
hållas och drivas genom så kallad 
offentlig privat samverkan, OPS.

Ett problem vi har haft under året och 
delvis hade under 2007 är att investe-
ringskostnaderna för utbyggnaderna 
ökade dramatiskt. Detta har drabbat 
både Tvärbana Ost (inklusive Danviks-
lösen) och Tvärbana Norr. Delvis hade 
detta sin grund i konjunkturläget, som 
innebar konkurrens om byggarbetskraft 
och resurser och därmed svårigheter att 
pressa priser. Det blir intressant att se 
vad konjunkturdämpningen får för effekt 
på våra investeringsutgifter och kalkyler. 
Vi vet inte hur det kommer att slå men 
förhoppningen är att vi ska få lägre 
kostnader, vilket onekligen vore mycket 
välkommet.

För SL är det viktigt att hitta miljövänliga 
och kostnadseffektiva lösningar som 
bidrar till en hållbar utveckling och ökar 
tillgängligheten till kollektivtrafiken för 
Stockholms invånare. Det är en spän-
nande tid för SL och en spännande tid 
för mig som vd. Det handlar om att 
arbeta både med ett kortsiktigt och 
ett långsiktigt perspektiv, att vara snabb 
och uthållig på samma gång. Men det är 
det som är charmen med det här jobbet, 
att få delta i arbetet med att bygga en 
modern och effektiv Stockholmsregion.

Ingemar Ziegler, 
vd SL
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