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Revisorerna i revisorsgrupp III beslutade 2012-03-13 att överlämna rapporten till styrelsen för 
AB Storstockholms lokaltrafik och till trafiknämnden för yttrande senast 2012-06-21. 
 
Revisorerna har granskat fordons- och fastighetsunderhållet inom SL och bedömer att SL i stort 
genomför en säker och funktionsduglig underhållsverksamhet vad gäller tunnelbanan och 
lokalbanan. För pendeltåg och bussar kan uppföljningen av fordonsunderhållet förbättras.  
 
Revisorerna framförde 2007 att mål och verksamhetsresultat i underhållsarbetet behöver göras 
mätbara för att möjliggöra en bättre uppföljning och styrning av verksamheten. I mångt och 
mycket saknas fortfarande mätbara mål, t.ex. målformuleringar knutna till antal fel och 
avvikelser, vilket innebär att uppföljning av måluppfyllelse och resultat inte kan göras. Det finns 
inte en sammanställd bild av kostnaden för underhållet. Styrelsen borde mer regelmässigt kunna 
ta ställning till underlag angående underhåll, till exempel gällande driftsäkerhetsnivå och 
underhållsarbetets resultat. Rekommendationerna från tidigare revision kvarstår i dessa 
avseenden. 
 
Granskningen visar att fastighetsunderhållet är mer eftersatt och i huvudsak genomförs akut 
underhåll. SL bör initiera ett arbete för att förbättra planeringen och uppföljningen av fastig-
hetsunderhållet så att andelen akuta underhåll minskas. Även nyckeltal bör utvecklas. 
 
För miljöaspekterna av underhållsarbetet anser revisorerna att SL bör förbättra entreprenörernas 
rapportering av kemikalieförbrukning för att SL ska få ett tillförlitligt underlag för att bedöma 
entreprenörernas arbete med att fasa ut avvecklings- eller minskningsämnen. 
 
I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport.  
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 
 
 
Gunilla Jerlinger 
ordförande    Agneta Fohlström 
    sekreterare 
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har granskat om SL (AB Storstockholms Lokaltrafik) styr under-
hållsverksamheten så att en säker driftsfunktion i kollektivtrafiken uppnås. 
Granskningen har inriktats mot att studera fordons- och fastighetsunderhållet.  
 
Revisionens bedömning är att SL i stort tillser att det genomförs en säker och 
funktionsduglig underhållsverksamhet vad gäller tunnelbanan och lokalbanan. 
För pendeltåg och bussar kan uppföljningen av fordonsunderhållet förbättras.  
 
Ansvarsfördelningen mellan SL och trafikentreprenörerna har förtydligats se-
dan revisionens granskning 20071. SL har som trafikansvarig det övergripande 
säkerhets- och driftsansvaret. Trafikavtalen innebär att varje trafikentreprenör 
har ansvaret för att genomföra fordonsunderhållet. För fastighetsunderhållet har 
SL det övergripande ansvaret, medan en entreprenör har ett särskilt ansvar att 
samordna av SL upphandlade serviceentreprenörer. 
 
I alla avtal mellan SL och trafikentreprenörer finns bestämmelser om incita-
ment och viten kopplat till leverans av tursättning av fordon och punktlighet. 
Endast lokalbanan Nockebybanan uppfyller punktlighetsmålet 2011.  
 
Revisionen framförde 2007 att mål och verksamhetsresultat i underhållsarbetet 
behöver göras mätbara för att möjliggöra en bättre uppföljning och styrning av 
verksamheten. I mångt och mycket saknas fortfarande mätbara mål, t.ex. mål-
formuleringar knutna till antal fel och avvikelser, vilket innebär att uppföljning 
av måluppfyllelse och resultat inte kan göras. Det finns inte en sammanställd 
bild av kostnaden för underhållet. Styrelsen borde mer regelmässigt kunna ta 
ställning till underlag angående underhåll, till exempel gällande driftsäkerhets-
nivå och underhållsarbetets resultat. Rekommendationerna från 2007 kvarstår i 
dessa avseenden. 
 
När det gäller tunnelbanan och lokalbanan har SL och trafikentreprenören inar-
betade rutiner för uppföljning av fordonsunderhåll. SL bör dock förbättra gru-
nddokumentationen för lokalbanornas fordonsunderhåll. 
 
Samma upparbetade rutiner finns inte när det gäller bussar och pendeltåg. SL 
följer inte upp avtalet med entreprenören genom revisioner av fordonsparken.  
 
För bussar framförde revisionen 2007 att SL tydligare behöver kontrollera bus-
sarnas underhåll och standard. Dessa synpunkter kvarstår. SL har vissa begrän-
sningar i sin insyn i underhållsarbetet, även av egna fordon. Av den anlednin-
gen framstår det som särskilt viktigt att SL stärker sin uppföljning och kontroll 
genom att ställa krav på information om hur fordonsparken hanteras och därtill 
regelbundet och systematiskt utför egna kontroller. En anledning till att SL inte 
genomför egna kontroller är att det inte är möjligt i enlighet med äldre avtal. 
Det pågår f.n. ett arbete för att fasa ut äldre avtal. 
 

                                                      
1 Projektrapport 2/2007 Underhållet av T-bana och bussar 
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Granskningen visar att fastighetsunderhållet är mer eftersatt och i huvudsak 
genomförs akut underhåll. Det har dock inte gått att definiera hur stora belopp 
det rör sig om. Revisionen anser att SL bör initiera ett arbete för att förbättra 
planeringen och uppföljningen av fastighetsunderhållet så att andelen akut 
underhåll minskas. Revisionen har också visat att nyckeltal för fastighetsunder-
hållet bör utvecklas. 
 
SL har ansvaret för driftledningscentralens verksamhet. Hit rapporterar samt-
liga entreprenörer som verkar inom SL:s trafikområde om bl.a. fel, brister och 
incidenter som uppkommer i verksamheten. Revisionen visar att SL bör förbät-
tra och säkra rapporteringskedjorna till och från driftledningscentralen.  
 
Vad gäller miljöaspekterna av underhållsarbetet bedömer revisionen att rappor-
tering av entreprenörernas kemikalieförbrukning inte är tillräckligt omfattande 
för att SL ska kunna identifiera och kvantifiera användningen av hälso- och 
miljöfarliga kemikalier. Uppgifterna är heller inte tillräckliga för att SL ska få 
ett tillförlitligt underlag för att bedöma entreprenörernas arbete med att fasa ut 
avvecklings- eller minskningsämnen.  
 
 
Rekommendationer: 
 
SL:s styrelse bör: 
 

• Stärka sin uppföljning av fordonsunderhållet i pendeltåg och bussar 
genom bland annat revisioner och stickprovskontroller av fordonsstatus. 
• Förbättra planeringen och uppföljningen av fastighetsunderhållet så att 
andelen akut underhåll minskar. Nyckeltal för fastighetsunderhållet bör 
också utvecklas. 
• Utveckla och förtydliga kraven på inrapportering av kemikalier till 
fordonsdatabasen så att SL kan kvantifiera användningen av hälso- och 
miljöfarliga kemikalier. 
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2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Underhållsarbete syftar till att upprätthålla en god kvalitet i infrastrukturens 
funktionalitet. Underhållsarbetet är viktigt främst ur ett säkerhetsperspektiv 
men påverkar även tidhållningen och punktligheten i trafiken. Revisionens tidi-
gare granskningar av underhållsverksamheten (20042 och 20073) visade att det 
fanns avvikelser bland annat vad gäller uppföljning och styrning av underhålls-
arbetet samt otydligheter i ansvarsfördelningen mellan SL och entreprenörerna. 
Tidigare granskningar har också visat att punktligheten och andelen nöjda rese-
närer haft en negativ utveckling under 2010, särskilt för pendeltågstrafiken, 
Roslagsbanan och Saltsjöbanan. I media har förts diskussioner om både all-
männa problem i underhållet och om avvikelser i underhållet avseende tunnel-
banevagnar och bussar. Förstudien till nu aktuella rapport visade att underhålls-
relaterade problem som riskerade att påverka punktligheten och säkerheten i 
trafiken kvarstår. Dessutom har det sätt på vilket underhållet organiseras änd-
rats väsentligt sedan 2007, både inom SL och mellan SL och 
trafikentreprenörerna.  

2.2 Revisionsfråga 
Den övergripande revisionsfrågan är: Styr SL underhållsverksamheten så att en 
säker driftsfunktion i kollektivtrafiken uppnås? 
 
Den övergripande revisionsfrågan kan delas in i följande delfrågor: 

• Hur planeras underhållsverksamheten för att stödja målet om 
tillförlitlighet i kollektivtrafiken? 

• Är ansvars- och rollfördelning mellan SL och entreprenörer 
tydlig?  

• Hur sker uppföljning av underhållsverksamheten? 

2.3 Revisionskriterier 
• Fullmäktiges mål och uppdrag om tillförlitligheten i 

kollektivtrafiken 
• Ägardirektiv för SL. Bl.a. anges att SL aktivt ska ”verka för 

förvaltning och utveckling av kollektivtrafikanläggningarna för att 
tillförsäkra hög trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet och service 
för alla resenärer”. 

2.4 Avgränsning 
Granskningen avgränsas till fordons- och stationsunderhåll; inbegripet till 
exempel hissar, rulltrappor och vänthallar. Även fordonsdepåer har ingått i 
granskningen. I granskningen har inte spårunderhåll, inklusive signalsystem, 
växlar, tele och el, eller större investeringar avseende IT ingått. Granskningen 
har inte omfattat den särskilda beredskapen för vintern.  

                                                      
2 Rapport nr 44/2004 SL:s underhållsverksamhet 
3 Rapport nr 2/2007 Underhållet av T-bana och bussar  
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2.5 Metod 
Granskningen inleddes med att ett antal trafikentreprenörer och i förekom-
mande fall dess underentreprenör som utför underhållet, intervjuades. 
(Stockholmståg/ISS, MTR/TBT, Roslagståg, Veolia, Keolis, Nobina och 
serviceentreprenören Primär). Därefter har ett antal intervjuer genomförts med 
tjänstemän inom SL. Dokumentationsstudier har också genomförts av SL:s 
dokument och avtal som reglerar underhållsarbetet. Jämförelser avseende 
underhållsverksamheten har inhämtats från Västtrafiken och Skånetrafiken.  
 
Revisionskontoret har inom ramen för föreliggande granskning anlitat 
Goodpoint AB för att granska kemikalieanvändningen i underhållsverk-
samheten. Utgångspunkt för granskningen är landstingets miljömål. Enligt 
revisionens eget miljöledningssystem eftersträvar kontoret att miljöaspekter 
behandlas där så är möjligt i olika granskningar. Inom SL har konsulten 
intervjuat chefen för hållbar utveckling och strategen för miljöledningssystem 
samt trafikentreprenörerna TBT och Keolis. Konsulten har också granskat SL:s 
avtal med MTR från 2009 och två avtal med bussbolaget Keolis, dels inner-
stadsavtalet från 1999, dels avtal E19 från 2010 samt rutiner avseende inköp av 
kemikalier och kemikaliehantering.  
 
Projektledare på revisionskontoret har varit Mikael Lundén och medar-
betare har varit Emma Cars och Arne Magnusson. 
 
3. Övergripande styrning av underhållet  

3.1 Mål 
För SL är säkerhet och punktlighet (driftsäkerhet) de prioriterade områdena i 
kollektivtrafiken. I grunden utgår detta från de lagar och regelverk som styr 
kollektivtrafiken. Trafikavtalen återspeglar också de olika lagkraven men oftast 
också ytterligare krav som avser t.ex. graden av service. SL har även fastställt 
mål avseende miljöområdet, vilka regleras i de avtal som upprättats med trafik- 
och serviceentreprenörer. 
 
SL:s mål är att optimera det förebyggande underhållet för att undvika akuta 
underhållsinsatser. Ett planerat underhåll som genomförs systematiskt innebär 
att resurserna utnyttjas mest effektivt. Målet är inte uttryckt i avtal med entre-
prenörerna. Dock har flertalet av entreprenörerna egna mål för andelen mellan 
planerat och akut underhåll. 

3.2 Budget 
SL har inte i budget specificerat bolagets samlade kostnader för fordonsunder-
håll. Orsaken är att ersättningen för underhållsarbetet till stor del ingår i de 
olika avtal som upprättats med entreprenörer. Det går därför inte att särskilja 
hur stor del av ersättningen som avser underhåll. Revisionen kan efter kontak-
ter med Skånetrafiken och Västtrafik konstatera att man inom dessa trafik-
företag i princip tillämpar samma arbetssätt avseende styrningen av fordons-
underhållet, d.v.s. ersättningen till entreprenörerna inkluderar även fordons-
underhållet.  
 
Ersättningen till respektive trafikentreprenören är utformad som en kilometer-
ersättning som i princip ska täcka entreprenörens alla kostnader för att bedriva 
trafik. Följaktligen är allt fordonsunderhåll inkluderat i ersättningen. Dock ink-
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luderas inte s.k. systematiska fel som uppkommer på fordon. Det är fråga om 
fel på fordon som inte var kända för entreprenören vid avtalets upprättande. SL 
ersätter entreprenören för uppkomna systematiska fel på samtliga fordonsslag 
utöver gällande avtal. 
 
När ett fordon har uppnått sin medellivslängd upphandlar SL i regel en upp-
rustning på fordonet för att det ska klara hela den planerade livslängden. En 
trafikentreprenör kan också egenfinansiera vissa reinvesteringar på fordonen 
om denne bedömer att det bidrar till säkrare och lönsammare drift inom den 
kvarvarande avtalsperioden. I entreprenörens beslut om att göra en rein-
vestering ligger i så fall värderingen att investeringen ska förbättra kapaciteten 
och därmed ge bättre tursättning. Detta innebär i sin tur att entreprenören kan 
undvika viten som uppkommer vid inställda avgångar. Generellt gäller att om 
ett fordons värde minskar p.g.a. icke normal användning får entreprenören stå 
för denna kostnad. 
 
De totala kostnaderna för underhåll och drift av fastigheter finns samman-
ställda i budgeten. SL har upprättat underhållsplaner för samtliga sina fas-
tigheter. SL anlitar olika serviceentreprenörer för att bedriva fastighetsunder-
håll på stationer, depåer och hållplatser. Företaget Primär har uppdraget av SL 
att samordna allt fastighetsunderhåll.  

3.3 Organisation 
Från maj 2011 infördes en ny organisation inom SL. Den innebär bl.a. att bes-
tällning och uppföljning av samtliga trafikavtal, inkluderande totalansvaret för 
SL:s underhållsverksamhet, ligger inom avdelning trafikförsörjning med ca. 
250 medarbetare. Totalt sysselsätter SL ca. 500 personer.  
 
Ansvaret för de olika trafikslagen4 är organiserat i en avdelningsledning med 
fyra sektioner, en för varje trafikslag. På respektive sektion har de s.k. affärs-
förvaltarna ett direkt ansvar för förvaltningen av ett specifikt trafiksystem och 
svarar också för kontakter med respektive trafikentreprenör. Därtill har en s.k. 
affärsområdesansvarig det yttersta ansvaret och leder förvaltningen av ett 
trafiksystem. Dialogen och uppföljningen utgår från gällande trafikavtal och 
serviceavtal avseende fastigheter.  
 
Ett tydligt ansvar har lagts på affärsförvaltarna för uppföljning av avtalen. Det 
innebär t.ex. att två personer per trafikslag har beställaransvaret för fordons-
underhållet. Andra affärsförvaltare har ansvaret för uppföljning av fastighets-
underhållet på stationer och i depåer inom respektive trafikslag. 
 
Team ska bildas för olika trafikslagsövergripande funktioner; exempelvis 
fordon och fastigheter. Tanken är att teamen ska säkerställa ett gemensamt 
arbetssätt, processer och rutiner för de områden som är organisationsoberoende 
och också samla och fördjupa specialistkunskaper inom ett funktionsområde. 
Vid tiden för granskningen hade teamen nyligen startat sitt arbete. 
 

                                                      
4 Buss, tunnelbana, pendeltåg, lokalbanor 
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Utifrån vad som bestäms i respektive avtal lämnar de olika trafikentrepre-
nörerna varje månad en omfattande underhållsrapport avseende fordonen till 
SL:s affärsförvaltare. Underhållsrapporten visar fel och brister samt vilket 
underhåll som utförts i relation till kontraktet.  
 
Vid månadsmöten mellan affärsförvaltarna och entreprenörerna gås även sta-
tistik över förseningar och inställda fordon/turer igenom och ansvaret för dessa 
fördelas mellan trafikentreprenör och SL samt regleras sedan ekonomiskt. Utö-
ver affärsförvaltarnas möten genomför även ledningen för de olika 
trafiksektionerna s.k. affärsmöten med trafikentreprenören. Här förs bl.a. en 
dialog och förhandling utifrån respektive trafikavtals förväntade totalleverans. I 
samband med dessa möten beslutas vilka incitamentsersättningar som ska ut-
betalas och vilka eventuella viten som ska belasta entreprenören. Förhandlings-
resultaten från samtliga möten rapporteras löpande och skriftligt till ledningen 
inom trafikförsörjningsavdelningen.  
 
Transportstyrelsen har kontinuerlig kontroll och tillsyn av bl.a. fordons-
säkerheten inom kollektivtrafiken. När det gäller bussar utför bilprovningen 
årlig kontrollbesiktning. Polisen genomför också löpande kontroller. 
 
Vid trafikavtalsupphandlingar ska affärsförvaltarna och andra tjänstemän bilda 
projekt för att förbereda och genomföra upphandlingen. Revisionen kan 
konstatera att affärsförvaltarna hittills inte har medverkat i den utsträckning 
som planerats.  
 
SL har det övergripande ansvaret för fastighetsunderhållet på stationer och i 
depåer. Det innebär t.ex. krav på att hissar, rulltrappor och spärrar är säkra och 
funktionsdugliga. Enligt trafikavtalet utnyttjar trafikentreprenören fastigheterna 
för sin verksamhet. 
 
Intervjuer visar att respektive sektionsledning via en rapporteringskedja med 
bl.a. skriftliga och muntliga rapporter för de respektive trafikslagen, kontinuer-
ligt får information och följer upp status för fordonsunderhållet. Via det led-
ningssystem som nyligen implementerats i den nya organisationen rapporteras 
också varje månad till företagets ledningsgrupp avseende trafikavtalen och 
explicit för underhållsverksamheten. Rapporteringen är av karaktären 
avvikelserapportering.  

3.4 Revisionskontorets kommentarer 
Ansvarsfördelningen mellan SL och trafikentreprenörerna har förtydligats 
sedan revisionens granskning 2007. SL har som trafikansvarig det övergri-
pande säkerhets- och driftsansvaret. Trafikavtalen innebär dock att varje trafik-
entreprenör har totalansvaret för fordonsunderhållet. På samma sätt har SL det 
övergripande ansvaret för fastighetsunderhållet, men enligt avtal har en entre-
prenör tillsynsansvaret. 
 
Revisionen framförde 2007 att mål och verksamhetsresultat i underhållsarbetet 
behöver göras mätbara för att möjliggöra en bättre uppföljning och styrning av 
verksamheten. I mångt och mycket kvarstår rekommendationen. Fortfarande 
saknas mätbara mål, t.ex. sådana mål som är knutna till antal fel och avvikelser, 
vilket innebär att uppföljning av måluppfyllelse och resultat inte kan göras. 
Den samlade kostnaden för underhållet följs inte särskilt upp och kan inte 
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heller enkelt sammanställas vilket försvårar uppföljning och kontroll av 
underhållsverksamheten. Även om revisionen erfar att detta tycks vara ett 
arbetssätt som gäller även i de två andra större regionerna i Sverige. 
 
Det finns en tydlig rapporteringsstruktur i den nya organisationen, också för 
frågor gällande underhåll. Liksom revisionen framförde  2007 borde styrelsen 
för SL dock mer regelmässigt kunna ta ställning till underlag angående 
underhåll, till exempel gällande driftsäkerhetsnivå och underhållsarbetets 
resultat.  
 
SL bör tillförsäkra sig att bättre kompetens finns att tillgå vid upphandling. Av 
intervjuer har framkommit att de som dagligen arbetar med avtalen och följer 
upp entreprenörernas arbete, affärsförvaltarna på SL, endast i begränsad 
omfattning deltagit i författande av underlag till upphandling. De framstår som 
viktigt att de personer som besitter den praktiska kunskapen om hur avtalen 
fungerar, styrkor och svagheter, aktivt involveras i arbetet med att definiera 
krav i avtal. 
 
Revisionen konstaterar att de olika teamen som ska bildas för olika trafikslags-
övergripande funktioner just har påbörjats. Teamen anses som viktiga för att 
fördjupa och vidmakthålla SL:s kompetens inom olika funktionsområden.  
 
4. Fordonsunderhåll 

4.1 Generellt om fordonsunderhåll 
Underhållet i kollektivtrafiken styrs utöver lagar och regler genom de avtal SL 
har med trafikentreprenörer och underhållsentreprenörer. Trafikavtalen innebär 
att varje trafikentreprenör i huvudsak har ett totalansvar för underhållet. I avta-
len specificerar SL krav på underhåll, exempelvis fordonens maximala ålder, 
vilken dokumentation som ska ske av underhållet och de kvalitetsnivåer som 
ska uppfyllas. Inom SL är det huvudsakligen affärsförvaltarna inom trafikför-
sörjningsavdelningen som har uppgiften att förvalta avtalen genom uppföljning 
och dialog med SL:s olika entreprenörer. Nedan följer en sammanställning över 
begrepp som används inom SL. 
 
Planerat (förebyggande) underhåll utförs vid överenskomna intervall, antingen 
mätt i dagar eller i antal trafikerade kilometrar enligt fastställda 
underhållsplaner. Detta görs främst för att behålla fordonens prestanda. Hjul, 
motorer och fläktar är exempel på viktiga komponenter eller aggregat som byts 
eller repareras med jämna mellanrum enligt fastställda program. Planerat 
underhåll kan vara långsiktigt, på medellång sikt eller kortsiktigt.  
 
Löpande underhåll utförs varje dygn för att tillhandahålla rätt antal fordon, i 
rätt tid och med rätt kvalitet. Här ingår t.ex. enklare mekanisk service och 
städning. 
 
Akut (felavhjälpande) underhåll utförs direkt när behovet uppstår.  
 
Förvaltningsplaner som visar hur förvaltningen av fordonet planeras med fem 
års horisont. Förvaltningsplanen är relativt övergripande och innehåller bl.a. 
planerade investeringar över fordonets hela livslängd. Förvaltningsplanen är 
också ett uppföljningsinstrument bl.a. i samband med den löpande 
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investeringsplaneringen för trafikförsörjningsavdelningen och inom SL som 
helhet. 
 
För varje fordonsleverans medföljer en underhållshandbok som sedan ett antal 
år tillbaka är IT-baserad. Av underhållshandboken framgår vid vilka intervaller 
(kilometer eller dagar) som service ska utföras. SL:s fastställer också komplet-
terande underhållsföreskrifter5 som läggs till underhållshandbokens anvisnin-
gar. Sammantaget utgör detta den s.k. underhållsplanen som entreprenören 
regelbundet måste redovisa för Transportstyrelsen för att erhålla trafiktillstånd. 
Om entreprenören har behov av att ändra eller förtydliga  i fordonstillverkarens 
underhållshandbok ska detta godkännas av SL och fordonstillverkaren.  
 
De olika entreprenörerna avseende spårtrafik rapporterar kontinuerligt direkt in 
SL:s IT-baserade system Maximo, som är ett kontroll- och uppföljningssystem 
för underhåll. Både entreprenörer och SL:s affärsförvaltare har tillgång till sys-
temet. I Maximo syns att en underhållsåtgärd har blivit utförd, men inte på vil-
ket sätt. Detta följs dock upp vid inspektioner, både anmälda och oanmälda, 
som affärsförvaltarna genomför av de olika fordonsslagen. På beställning av 
SL utförs ibland också tredjepartsrevisioner.  
 
Bussentreprenörerna rapporterar i egna underhållssystem varifrån olika 
underhållsrapporter tas fram till SL. Även för bussar genomför affärsför-
valtarna månatligen anmälda och oanmälda inspektioner samt 
tredjepartsrevisioner.  
 
Om ett kilometer- eller dagintervall har överskridits för ett fordon utan att den 
till intervallet knutna underhållsåtgärden är utförd får fordonet inte sättas in i 
trafik. Entreprenörernas personal bevakar dagligen att fordon inte tursätts som 
inte genomgått service enligt den fastställd planen. Om det skulle inträffa 
drabbas entreprenörerna av betydande viten. 

4.2 Tunnelbana  
Formerna för hur fordonsunderhållet för tunnelbanan ska genomföras regleras i 
det åttaåriga trafikavtal som gäller från november 2009 mellan entreprenören 
MTR6 och SL. För genomförandet av fordonsunderhållet av tunnelbanan svarar 
TBT AB7.som ägs till femtio procent av MTR vilket har det totala ansvaret för 
drift, planering och underhåll av Stockholms tunnelbana. I avtalet finns detalje-
rade kvalitetskrav på trafikdriften och standardkrav avseende fordonen. Avtalet 
reglerar också incitament i form av bonus och viten som till exempel är kopplat 
till tågens punktlighet.  
 
MTR Stockholm opererar dagligen över 100 tåg i tunnelbanan. Företaget tra-
fiksätter och underhåller 271 nya tunnelbanevagnar (C20) och 282 äldre tun-
nelbanevagnar (CX). Det har funnits vissa konstruktionsfel på de nya C20-
                                                      
5 SL och trafikentreprenören, har även utarbetat kompletterande delar i 

underhållsplaneringen 
6 MTR: Mass Transit Railway Corporation, med säte i Hongkong 
7 TBT: TunnelBaneTeknik AB, ägs till 50 procent vardera av MTR AB och Mantena 

AB 
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vagnarna. För att komma tillrätta med problemen har SL och 
trafikentreprenören haft tät dialog med tillverkaren för att åtgärda problemen.  
 
Punktligheten för tunnelbanan uppvisar i stort samma utfall som föregående år. 
För 2011 uppgick punktligheten till ca 94 procent jämfört med målet 95 pro-
cent. Enligt SL låg fordonsfel bakom ca 24 procent av förseningarna och 21 
procent av inställda avgångar (280 st.) inom tunnelbanan 2011.  
 
Två affärsförvaltare hos SL ansvarar för kontroll, uppföljning och dialog med 
MTR/TBT avseende tunnelbaneavtalet för fordon. Affärsförvaltarna har s.k. 
avrapporteringsmöten varje vecka med MTR för att bl.a. diskutera den genom-
förda trafiken. Det genomförs också regelbundet s.k. affärsmöten då hela tra-
fikavtalet i form av drift, underhåll etc följs upp. Affärsförvaltarna genomför 
löpande både i förväg anmälda men också oanmälda besök och kontroller av 
fordonsdepåer etc. Affärsförvaltarna uppdrar också kontinuerligt till externa 
konsulter att genomföra kontroller av entreprenörens kvalitetssystem och de 
rutiner som sammanhänger med detta. Antalet sådana uppgår till ca 4-5 per år. 
Den senaste genomgången har bl.a. visat på vissa smärre brister i rutiner som 
dock inte haft påverkan på säkerheten hos fordonen.  
 
Transportstyrelsen genomför regelbundet revisioner av den totala tunnelbane-
verksamheten. Revisionen inbegriper bl.a. genomgångar av underhålls-
planering av fordon. Enligt entreprenören har dessa revisioner endast påvisat 
mindre avvikelser.  
 
I samband med att MTR tog över driften av tunnelbanan under 2009 genom-
förde SL en statusbesiktning av ca tio procent av fordon och andra faciliteter. I 
april 2012 ska en förnyad statusbesiktning göras på ca fyra procent av fordon 
och övriga faciliteter inom tunnelbaneverksamheten. 

4.3 Pendeltåg 
Sedan 2006 driver Stockholmståg pendeltågstrafiken genom ett avtal om fem 
plus fem år. I avtalet finns bland annat krav på hur trafiken ska drivas och krav 
på fordonen i sig. Det finns också incitament i form av bonus och viten, till 
exempel kopplat till tågens punktlighet. Det är Stockholmståg som ansvarar för 
underhållet av fordonen. Det finns tre depåer för pendeltågen, i Bro, Älvsjö och 
Södertälje. SL äger depåerna och Stockholmståg är hyresgäst. 
 
Pendeltåget har bland de lägsta punktlighetssiffrorna av de olika trafikslagen. 
Under 2011 var punktligheten 89 procent att jämföra SL:s mål på 92 procent8. 
Föregående år låg punktligheten på 85 procent. Enligt SL berodde den största 
delen av avvikelserna i punktligheten under 2011 på orsaker som Trafikverket 
ansvarar över, bland annat spår, signalsystem och växlar. Enligt SL berodde 
knappt 10 procent av förseningarna 2011 på fordonsfel. Statistik för hur stor 
del av de inställda avgångarna som berodde på fordonsfel sammanställs inte. 
 

                                                      
8 Förvaltningsberättelse 2011 för SL (jan 2012) 
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I pendeltågstrafiken körs framför allt två typer av fordon, X10 och X60. 
Revisionen har tidigare skrivit om problemen med X609, och nu aktuell 
granskning visar att problemen kvarstår. Det handlar bland annat om problem 
med dörrar, fotsteg, kyl- och värmeanläggningar och växellådor. Enligt SL är 
små justeringar i köpta fordon normalt men vad gäller X60- fordonen så har 
dessa i praktiken helt byggts om. SL, Stockholmståg och fordonstillverkaren 
Alstom har under 2010 och 2011 arbetat med att åtgärda felen. 
 
Under hösten 2011 befann sig 17 av 71 X60 på verkstad. En andel så hög att 
Stockholmståg bedömde att SL:s krav på antal fordon i drift inte kunde nås. 
Problemen beror dels på löpande problem med fordonen dels på att fordonen 
ligger i en tät underhållscykel vilket innebär att en större andel av fordonen 
behöver underhåll under en begränsad tidsperiod. Underhållspuckeln 
tillsammans med de löpande felen på X60 har skapat ett så stort underhålls-
behov att fordonen heller inte får plats i depåerna.  
 
Även X10-fordonen dras med problem, enligt SL beror detta framför allt på att 
X10 är gamla fordon. Trots att X10 trafikerades i betydligt mindre omfattning 
än X60 stod de för drygt hälften av de inställda avgångarna och förseningarna 
under 2011. 
 
Stockholmstågs mål är att 80 procent av underhållet ska vara planerat och 20 
procent felavhjälpande/akut. För pendeltågens fordon var situationen under 
hösten 2011, 65 procent planerat och 35 procent akut. 
 
SL följer upp avtalet med Stockholmståg genom månadsmöten för depå och 
fordon, för drift samt för trafik och säkerhet. Det genomförs också ett övergri-
pande månadsmöte med de tre grupperna och Stockholmstågs ledning. I avtalet 
finns inte krav på att Stockholmståg månatligen ska leverera skriftlig dokumen-
tation om underhållet till SL. Detta har resulterat i flera år av diskussioner mel-
lan Stockholmståg och SL kring vilken dokumentation som ska lämnas må-
nadsvis. Under slutet av 2011 har båda parter kommit överens om att 
Stockholmståg ska lämna skriftligt underlag och dokumentation om 
underhållsverksamheten månatligen.  
 
SL gör inga revisioner vad gäller underhållet och skicket på fordonen. Enligt 
SL är den kännedom om problem som följer av en god dialog och månatliga 
uppföljningsmöten tillräcklig.  
 
Granskningen visar också att det finns vissa funktionalitets- och kapacitets-
problem avseende depåer för pendeltågen. Det rör bl.a. avisningsmöjligheter 
som finns på depån i Bro. De begränsade möjligheterna att avisa fordon bidrog 
till låg punktlighet under vintermånaderna 2009 och 2010. (Enligt uppgift från 
SL har nyligen avisningsutrustning installerats på samtliga depåer). 

4.4 Buss 
Det är bussentreprenörerna som enligt avtal ansvarar för underhållet av bussar 
och för att underhållsplanerna följs. Det finns ca 15-20 bussavtal, tecknade 

                                                      
9 Bland annat i Årsrapport 2010 AB Storstockholms lokaltrafik  
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mellan 1995 och 2011. I avtalen finns bl.a. reglerat om hur trafiken ska drivas 
och om kvaliteten på fordonen. Liksom i övriga avtal inom SL finns bestäm-
melser om incitament och viten kopplat till leverans av tursättning av fordon 
och punktlighet. Ett övergripande mål för underhållet i alla bussavtal är att 
fordonen ska vara trafiksäkra under hela sin avtalsmässiga längd. 
 
De största entreprenörerna inom busstrafiken var vid granskningen Nobina 
och Keolis. Merparten av bussarna äger entreprenörerna själva. Vissa bus-
sar (företrädesvis miljöbussar) finansieras dock genom SL Finans och 
leasas av trafikentreprenörer. Till skillnad från övriga trafikslag rapporterar 
bussentreprenörerna fordonsfel och dokumenterar underhållsåtgärder i 
egna underhållssystem. Detta beror främst på att man tar ett ansvar för den 
egna fordonsflottan.  
 
Huruvida förseningar var en följd av fordonsfel som beror på eftersatt under-
håll avgörs i dialog mellan SL och respektive entreprenör under månadsupp-
följningen. Statistik för inställd trafik p.g.a. fordonsfel redovisas till SL för vart 
och ett av de respektive sjutton geografiska trafikområdena. Någon samlad bild 
för hela trafikslaget buss har inte sammanställts av SL. Främsta orsaken till 
detta är att SL inte genomför underhållet på bussarna och därför inte har anled-
ning att samla statistik för egna underhållsinsatser. Under 2011 ökade punkt-
ligheten för busstrafiken med tre procentenheter jämfört med 2010, från 85 
procent till 88 procent. SL:s mål för 2011 var en punktlighet på 93 procent.  
 
I avtal regleras fordonens maxålder och snittålder. Ett fordon får inte vara 
äldre än 16 år och den genomsnittliga åldern på fordonsflottan får inte vara 
mer än 8 år. I innerstaden, där antalet påstigande är högt, slits bussarna 
hårdare än i länets yttre områden. Med en fordonsflotta som är sliten ökar 
felen och därmed underhållskostnaderna samtidigt som punktligheten 
sjunker. Enligt en av entreprenörerna är innerstadsbussarna inte byggda för 
att hålla i 16 år och att intensiteten i upprustningsarbetet den sista hälften 
av bussens levnadstid blir omfattande. Enligt SL kan dock detta bero på 
tidigare eftersatt underhåll från entreprenörens sida. 
 
Under vintertid 2009 och 2010 har snö och kyla skapat problem i busstrafiken, 
bland annat har innerstadsbussarna haft problem med dörrarna på fordonen. En 
ledbuss med lågentrégolv riskerar exempelvis att gå sönder om den körs där det 
finns snödrivor. Enligt avtal är emellertid entreprenören bunden att trafiksätta 
en viss fordonstyp. Om entreprenören skulle sätta in en buss inte avsedd för 
exempelvis innerstadstrafik, av en annan färg och sort, men som klarar kylan, 
riskerar entreprenören böter.  
 
För att följa upp avtalet med bussentreprenörerna har SL månatliga möten med 
respektive entreprenör. Vilka krav som ställs på trafikentreprenörerna kan 
delvis skilja sig åt beroende på om det rör sig om ett nyare eller äldre avtal. 
Externa aktörer som bilbesiktningen och polisen utför också kontroller på 
bussarna. SL tar löpande del av entreprenörernas besiktningsresultat. SL gör 
också egna kontroller av bussarnas standard genom att besöka depåer och 
undersöka ett antal slumpvis utvalda bussar. Dessa undersökningar görs med 
ungefär en dags varsel. Vi tiden för föreliggande granskning gjorde SL oan-
mälda inspektioner i begränsad omfattning. SL gjorde också stickprov av att 
bussarna är besiktigade och vilket besiktningsresultat de har. I de nya avtalen 
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ska SL kunna göra en kontinuerlig uppföljning av bussarnas kontrollbesikt-
ningar. Vidare har det av intervjuer framkommit att SL vid de oberoende revi-
sioner/fordonskontroller som återkommande genomförs av utomstående part, 
ibland har använt sig av mekaniker som även entreprenören anlitar. 

4.5 Lokalbanor 
Lokalbanorna består av Roslagsbanan, Tvärbanan, Nockebybanan, 
Saltsjöbanan, Lidingöbanan samt Spårväg City. Fordonen hyrs ut av SL till 
trafikentreprenörerna med undantag för spårvagnarna på Spårväg City som 
hyrs ut av Bombardier. 
 
Punktligheten för lokalbanorna under 2011 varierar mellan 92 till 98 procent 
och är i stort i nivå med SL:s punktlighetsmål för dessa banor. För 2010 låg 
punktligheten mellan 83 – 99 procent. Antalet inställda tåg p.g.a. fordonsfel har 
i samband med granskningen av SL uppskattats till ca 1,2 procent. För 
förseningar p.g.a. fordonsfel har besked inte kunnat erhållas från SL. 
 
SL:s uppföljning av lokalbanorna sker genom trafikavtalet som är ett huvud-
avtal. Kopplat till detta finns ett fordonsavtal där det också ingår en under-
hållsplan. Som för övriga spårfordon använder SL och entreprenören under-
hållssystemet Maximo, där alla underhållsaktiviteter dokumenteras. 
 
För delar av lokalbanornas fordon råder en eftersläpning i grunddokumen-
tationen över fordonsunderhållet. För ett av fordonstyperna (Tvärbanan) var 
dokumentationen undermålig redan vid leveransen. SL håller för närvarande på 
med ett projekt för att komma i kapp med dokumentationen. Bristerna i doku-
menten kan få till följd att en underhållsåtgärd kan ta betydligt längre tid att 
utföra då inte alla relevanta fakta för åtgärden är kända i förväg. 

4.6 Revisionskontorets kommentarer 
I alla avtal mellan SL och trafikentreprenörer finns bestämmelser om inci-
tament och viten kopplat till leverans av tursättning av fordon och punkt-
lighet. Endast lokalbanan Nockebybanan uppfyller punktlighetsmålet 
2011. Resultatet för tunnelbanan, Saltsjöbanan och Spårväg City är dock i 
nivå med målen.  
 
Det finns ingen enhetlig bild över ifall det är bristande underhåll som är 
anledningen till att punktlighetsmålen inte uppnås. För tunnelbanan är det 
ett relativt lågt antal fordon som ställs in eller försenas pga. underhåll. Det-
samma gäller pendeltågen där problem med punktlighet till stora delar be-
ror på orsaker som Trafikverket ansvarar för. Antalet inställda tåg p.g.a 
fordonsfel är mycket lågt på lokalbanorna. När det gäller bussar finns inte 
sammanställd statistik över hur underhållet påverkar punktligheten.  
 
När det gäller tunnelbanan och lokalbanan har SL och trafikentreprenören 
inarbetade rutiner för fordonsunderhåll. SL kan bl.a. genom månadsrapporter 
som lämnas av entreprenören, IT-baserade system, kontinuerlig dialog mellan 
affärsförvaltare och entreprenör och oberoende revisioner, tillförsäkra sig om 
en god bild av statusen på tunnelbanans och lokalbanans fordon. SL bör dock 
fortsätta sitt arbete med att förbättra grunddokumentationen för lokalbanornas 
fordonsunderhåll.  
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Samma upparbetade rutiner finns inte när det gäller pendeltåg och bussar. SL 
följer inte upp avtalet med Stockholmståg genom revisioner av fordonsparken. 
Även om dialogen och samarbetet med Stockholmståg fungerar bra anser revis-
ionen att uppföljning av avtalet bör stärkas exempelvis genom att stickprovs-
kontroller genomförs på fordonen. Detta är inte minst viktigt då det är SL som 
äger fordonen.  
 
Revisionen har tidigare framfört att SL tydligare behövde kontrollera bussarnas 
underhåll och standard10. Revisionen har också tidigare noterat att olika gene-
rationers avtal ställer olika krav och följaktligen ger SL olika möjligheter att 
bedriva uppföljning. Skillnader mellan olika typer av avtal kvarstår, exempel-
vis att det inte i äldre avtal är möjligt att göra stickprovskontroller eller mer 
systematiskt följa besiktningsresultat.  
 
SL har inte tillgång till bussentreprenörernas system vilket medför att SL har 
begränsad insyn i underhållsarbetet, även av sina egna fordon. Av den anled-
ningen framstår det som särskilt viktigt att SL ställer krav på information om 
hur fordonsparken hanteras samt regelbundet och systematiskt utför egna 
kontroller. Detta för att få en god bild av statusen på alla fordon, och särskilt de 
som SL själv äger. Ur denna aspekt bör äldre avtal uppdateras så att 
möjligheterna till uppföljning är desamma som i de nyare avtalen. SL bedöms 
därmed ha begränsad insyn i underhållsarbetet av bussar. 
 
Upphandlingen av pendeltåget X60 uppges av både SL och Stockholmståg vara 
bristfällig på flera sätt. I anbudsförfarandet där fordonsleverantören valdes 
saknades krav på dokumentation och manualer för hur skötsel och underhåll av 
X60 skulle bedrivas och hur det skulle dokumenteras. Detta har enligt SL 
försvårat möjligheten att bedriva ett effektivt underhåll av fordonen. För att 
komma till rätta med problemen har SL gjort ett antal tilläggsbeställningar. I 
kommande upphandling av ytterligare 12 X60 har det enligt SL ställts tydligare 
krav på leverantören.  
 
Kraven på snabb leverans av fordonen skapar inte bara en underhållspuckel och 
svårigheter för entreprenören att trafiksätta fordon enligt avtal. Det skapar ock-
så problem för trafikentreprenören att planera sina resurser. Med en ojämn be-
lastning i verkstäder varierar behovet av personal och hur mycket entrepre-
nören tvingas förlita sig på bemanningsföretag för vilka det kräver tid att sätta 
sig in i arbetet. Både SL och Stockholmståg eftersträvar ett jämnt flöde vad 
gäller underhållet, för att undvika pucklar.  
 
Revisionen konstaterar vidare att det finns vissa funktionalitets- och kapacitets-
problem avseende pendeltågens depåer. Det som har lyfts fram särskilt i gran-
skningen är bristen på avisningskapacitet. SL bör tillse att depåer och 
verkstäder inte utgör flaskhalsar i underhållsarbetet, bland annat vad gäller 
möjligheterna till avisning. (Enligt uppgift från SL har nyligen 
avisningsutrustning installerats på samtliga depåer). 
 

                                                      
10 Projektrapport 2/2007 Underhållet av T-bana och bussar 
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Det intensiva underhållsarbete som behövts på innerstadsbussarna för att 
upprätthålla bussarnas skick och standard visar på svårigheterna att dra en 
gräns mellan reinvestering och underhåll, och mellan planerat och akut under-
håll. Gränsen då det slutar att vara ekonomiskt försvarbart att utföra akut un-
derhåll och det istället krävs reinvestering är flytande. Det är av vikt att SL 
analyserar sambandet mellan satsningar på planerat underhåll och reinvester-
ingar och ett minskat antal felavhjälpande insatser. 
 
För närvarande är det oklart vem (SL eller entreprenör) som ska ansvara för 
vidareutvecklingen av underhållssystemet Maximo. SL rekommenderas därför 
att fatta beslut om vem som ska ha ansvaret för systemet framdeles.  
 
5. Fastighetsunderhåll 

5.1 Generellt om fastighetsunderhåll 
Fastighetsbegreppet inom SL skiljer sig från det traditionella fastighetsbe-
greppet såtillvida att en fastighet i SL kan omfatta flera fastigheter i vanlig 
juridisk mening. Exempel på fastigheter i SL är stationer i tunnelbana och 
pendeltåg, stationshus, depåer, verkstäder och fläktrum. SL äger även en 
fastighet avsedd för bostäder. 
 
Fastighetsunderhållet kan delas in i planerat och akut underhåll. Till detta 
kommer löpande serviceåtgärder som är av karaktären lättare skötsel med 
syftet att bevara funktionen hos objektet. Ett viktigt moment i underhållet är 
också den tillsyn som dagligen utförs i samtliga fastigheter.  
 
De underhållsåtgärder som kategoriseras som driftskostnader utförs för att 
fastigheten ska uppfylla sin ursprungliga funktion och för att uppnå sin tänkta 
livslängd.  
 
Underhåll som har karaktären av investering i fastigheter är ofta stora och 
kostsamma underhållsåtgärder i ett befintligt fastighetsobjekt. Det kan röra sig 
både om ny utrustning som inte funnits tidigare eller att det är fråga om utbyte 
till ny utrustning med lika eller bättre funktion.  

5.2 Underhåll för stationer, hållplatser och depåer 
Stationsunderhållet är ofta ett separat avtal till trafikavtalet. För i princip 
alla fastigheter inom SL-trafiken, oavsett trafikslag, har SL avtal om tillsyn 
med företaget Primär. Primärs ansvar omfattar även väderskydd och håll-
platser i busstrafiken. Primärs uppgift är att ha tillsyn över det underhåll 
som specialiserade serviceentreprenörer inom fastighetsområdet utför på 
t.ex. automatspärrar, hissar och rulltrappor. Serviceentreprenörerna är i 
huvudsak upphandlade av SL. Primär har även upphandlat vissa entrep-
renörer. Trafikentreprenörerna har ansvaret för städning och enklare 
underhåll av stationer och depåer.  
 
I samband med att den nya upphandlingen av busstrafik och lokalbanor går 
i drift i september 2012 kommer Primärs roll att förändras. Primär kommer 
att ha kvar tillsynen över fastigheterna. Men istället för att på SL:s uppdrag 
ha tillsyn direkt mot serviceentreprenörerna kommer tillsynen att riktas 
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mot trafikentreprenörerna, vilka i sin tur kommer att få ett utökat ansvar 
för fastighetsunderhållet och för de kontrakterade serviceentreprenörerna.  
 
Av intervjuerna framgår att nivån på fastighetsunderhållet inte når upp till de 
nivåer som förskrivs i underhållsplaner etc. Det har dock inte gått att definiera 
hur stora belopp det rör sig om. Eftersom ritningar och underhållsplaner för 
närvarande inte är uppdaterade går det inte att uttala sig säkert om vilka 
underhållsbehoven är. En stor del av stationsunderhållet utförs i dagsläget som 
akut underhåll, vilket oftast är mer kostsamt att genomföra än det planerade 
underhållet. 
 
Granskningen visar att det behövs stora reinvesteringar inom de närmaste 
åren för att säkerställa funktionen i trafikens infrastruktur. Det gäller bl.a. 
hissar och rulltrappor där drygt tio procent av beståndet behöver bytas ut. 
Kostnaden för förnyelsen av hissar och rulltrappor har beräknas uppgå till 
ca 500 mnkr under en femårsperiod. Enligt SL är dessa behov identifierade 
och införda i SL:s gällande reinvesteringsplan. 
 
SL äger och förvaltar fastighetsdatasystemet Landlord som omfattar 
fastigheter inom samtliga trafikslag och innehåller viktig information om 
lokalerna. T.ex. ska entreprenörer kunna gå in i systemen och se vilken 
fläkt som stannat, vilka verktyg som behöver tas med o.s.v. I ett annat av 
SL:s IT-system, SLADD, lagras digitala ritningar för de olika 
fastigheterna.  
 
Vid granskningen återstod fastighetsdata för ca femtio procent av lokalerna att 
rapportera in i systemet Landlord. Ofta handlar det om brister i grunddokumen-
tationen för fastigheterna då genomförda ombyggnader och förändringar av 
lokalerna inte har tillförts ritningarna kontinuerligt. 
 
Förutom att ge löpande information om lokalernas status ska Landlord också 
vara en viktig informationskälla vid SL:s framtagande av verksamhetsplan och 
budget. Ett viktigt område för SL och Primär är att utveckla olika nyckeltal för 
fastighetsunderhållet. Eftersom underhållssystemet i nuläget inte är uppdaterat 
och att en stor del av underhållet sker akut finns det för närvarande inte utveck-
lade nyckeltal som stödjer en kostnads- och kvalitetsmässig uppföljning av fas-
tighetsunderhållet.  
 
Entreprenören ansvarar för ett flertal ytterligare IT-system där information 
samlas avseende fastigheterna. Exempel på sådana är 
fastighetsövervakningssystem, hyressystem, energisystem, 
ärendehanteringssystem etc. SL har i dagsläget inte full tillgång till denna 
information då systemen inte länkar in i SL:s egna system, t.ex. Landlord.  
 
Entreprenören förfogar över åtgärdsplaner för bl.a. byggnader/ytterväggar, 
innemiljön, värmesystem, ventilation, el, belysning. Det finns åtgärdsplaner för 
både två och för tjugo års sikt och omfattar alla fastigheter. SL arbetar även 
med 20-25 åriga investeringsplaner. Åtgärdsplanerna är underlag för en årlig 
underhållsplan som tas fram på förslag av entreprenören till SL. För närvarande 
(jan. 2012) pågår en dialog om hur underhållsplaneringen kan vidareutvecklas. 
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De olika trafikentreprenörerna har alla sina egna system för att ta emot anmäl-
ningar om fel och incidentrapportering. Från dessa anmäls sedan till SL:s 
driftsledningscentral. Granskningen visar att det ofta uppstår fel i rappor-
teringen, bl.a. tas inte åtgärdade fel bort ur systemet, mekaniker åker ut två 
gånger för samma fel etc. Mycket beror på en lång och ineffektiv rappor-
teringskedja där ansvaret delas mellan trafikentreprenörerna och SL. 

5.3 Revisionskontorets kommentarer  
Revisionen visar att det finns ett eftersatt underhållsbehov inom fastighets-
området. Vidare saknas ca femtio procent av SL:s fastighetsdata i Landlord. 
Den större delen av underhållet är idag av karaktären akut underhåll. Samman-
taget anser revisionen att SL bör initiera ett arbete för att förbättra statusen för 
planering och uppföljning av fastighetsunderhållet. Nyckeltal för fastighets-
underhållet bör också utvecklas. 
 
Det finns för närvarande vissa problem med hur felanmälan och incidentrap-
portering hanteras. SL bör se över dessa processer och förbättra rapporterings-
kedjorna.  
 
6. Kemikalier i underhållsverksamheten 

6.1 Kemikaliearbetet 
Revisionskontoret har anlitat en konsult11 för att granska SL:s arbete med 
kemikalier i underhållsverksamheten inom kollektivtrafiken. Granskningen har 
skett mot kemikaliemålet, miljömålsområde 4, i SLL:s miljöpolitiska program 
Miljö Steg 5 med tillhörande specificering av målet som fastställts av 
landstingsstyrelsen.  
 
I avtal med entreprenörerna ställer SL miljökrav, bland annat att 
trafikentreprenörerna årligen ska rapportera in förbrukning av kemikalier i SL:s 
miljö- och fordonsdatabas FRIDA12.  
 
Kraven avseende hur entreprenörerna ska arbeta med utfasning av farliga kemi-
kalier och övrig kemikalihantering skiljer sig åt beroende på när i tiden avtalen 
tecknades. I bussavtalet för innerstaden finns inga specificerade kemikaliekrav, 
annat än att SL:s miljöpolicy ska följas. I senare avtal gällande från 2012 
(bussar och lokalbana), går SL emellertid längre då de anger som krav: 
”Kemikalier och kemiska produkter skall inte innehålla avvecklingsämnen 
(enligt landstingets definition) och/eller vara märkta med vissa riskfraser13”. 
Även i avtalet med MTR ställs mer specificerade krav, bland annat krav på 
dokumenterade rutiner. Sedan 2010 har SL en rutin för att ställa miljökrav vid 

                                                      
11 Goodpoint AB 
12 FRIDA miljö- och fordonsdatabas har till syfte att lagra, sammanställa, visa och 

följa upp information rörande fordon. Med hjälp av FRIDA kan trafikhuvudmannen 

enkelt få svar på många olika frågor som rör den egna verksamheten, t ex miljö, 

avtal, tillgänglighet etc. FRIDA används idag av Svensk Kollektivtrafik och alla 

Trafikhuvudmän. 
13 Avser risker i SL:s miljökrav, bilaga FO.1 och som avser miljömål 4. 
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upphandling av varor och tjänster som omfattar kemikalier eller material. SL 
gör även revisioner för att följa upp entreprenörers kemikalieanvändning.  
 
TBT:s interna rutiner för vilka kemiska produkter som får köpas in i verksam-
heten går betydligt längre än vad som stipuleras i avtalet med SL. Även Keolis 
har ett arbetssätt som går utöver SL:s krav i avtal. Keolis rapporterar exempel-
vis till FRIDA även för de avtal där detta inte krävs eller är efterfrågat av SL.  

6.2 Revisionskontorets kommentarer 
Den genomförda granskningen har klarlagt att SL inte i nuläget har underlag 
för att på ett tillförlitligt sätt redovisa förbrukningen av de avvecklingsämnen 
som används i kollektivtrafikens underhåll av fordon. Det beror på att 
rapporteringen av entreprenörernas kemikalieförbrukning i miljö- och 
fordonsdatabasen FRIDA idag inte är tillräckligt detaljerad för att SL ska 
kunna identifiera och kvantifiera de hälso- och miljöfarliga kemikalier som 
används inom SL. SL bör tillse att de har tillräckliga uppgifter för att på ett 
tillförlitligt sätt redovisa kemikalianvändningen. 
 
I SL:s avtal med entreprenörerna finns inga samstämmiga kemikaliekrav. 
Enligt SL är det i avtal tecknade fr.o.m. 2010 eller senare som tydliga krav 
ställs på att entreprenören ska efterleva landstingets mål. Det är dessutom 
endast de senast daterade entreprenörsavtalen som kravställer utifrån lands-
tingets utfasningslista. Enligt revisionen är det av vikt att äldre avtal komplet-
teras med miljökrav som är likvärdiga de krav som ställts i nyare avtal.  
 
Slutligen ställer inte SL tillräckligt specifika frågor om kemikalieanvändningen 
(t ex hur kemiska produkter är klassificerade och märkta) och kan därför inte 
påvisa att leverantörerna i huvudsak efterlever kraven. Entreprenörerna har stor 
frihet i att själva välja vilken typ av information om kemikalier de ska 
rapportera till SL.  
 
 



 

 

Kort om rapporten 
 

Revisionen har granskat om SL (AB Storstockholms Lokal-
trafik) styr underhållsverksamheten så att en säker drifts-
funktion i kollektivtrafiken uppnås. Granskningen har inriktats 
mot att studera fordons- och fastighetsunderhållet.  

Revisionens bedömning är att SL i stort tillser att det genom-
förs en säker och funktionsduglig underhållsverksamhet vad 
gäller tunnelbanan och lokalbanan. För pendeltåg och bussar 
kan uppföljningen av fordonsunderhållet förbättras. När det 
gäller tunnelbanan och lokalbanan har SL och trafikentre-
prenören inarbetade rutiner för uppföljning av fordons-
underhåll. SL bör dock förbättra grunddokumentationen för 
lokalbanornas fordonsunderhåll. Samma upparbetade rutiner 
finns inte när det gäller bussar och pendeltåg. SL följer inte 
upp avtalet med entreprenören genom revisioner av fordons-
parken. Revisionen anser att SL bör initiera ett arbete för att 
förbättra planeringen och uppföljningen av fastighetsunder-
hållet så att andelen akut underhåll minskas. Revisionen har 
också visat att nyckeltal för fastighetsunderhållet bör utveck-
las. Slutligen behöver rapporteringen av kemikalieförbruk-
ningen förbättras hos de av SL anlitade entreprenörerna. SL 
bör efterfråga en kemikalierapportering som gör det möjligt 
att bedöma entreprenörernas arbete med att fasa ut avveck-
lings- eller minskningsämnen. 




