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Vad gör Landstingsrevisorerna? 
 
Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets 
nämnder och bolagsstyrelser. I revisionsuppdraget, som är det största inom 
kommunal verksamhet, ingår granskning av verksamheter med en budget-
omslutning på drygt 70 miljarder kronor. Landstingsrevisorerna omfattar både de 
förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret. 
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, sak-
lighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den över-
gripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt 
revisionsansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst 
medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed en 
viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 
 
Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de 
inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare 
genomför verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en 
ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 
och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  
 
I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den 
granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen 
redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på 
Landstingsrevisorernas hemsida www.sll.se/rev. De kan också beställas från 
revisionskontoret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisorernas 
nyhetsbrev Nytt från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via  
e-postmeddelande till landstingsrevisorerna@rev.sll.se.
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 Landstingsstyrelsen 
 
 
 
Projektrapport 12/2011 
Kostnadskontrollen inom SL 
 
 
Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade på möte 2012-02-21 överlämna rapporten till 
landstingsstyrelsen för kännedom med möjlighet till yttrande senast 2012-06-29. 
 
Revisorerna konstaterar att SL inte har säkerställt en tillfredställande kostnadskontroll. SL:s egna 
beräkningar visar på snabbt ökande kostnader. Med planerade investeringsvolymer kommer 
kostnadsökningstakten med stor sannolikhet att tillta. Stora infrastrukturinvesteringar inom 
trafikområdet beslutas ofta utifrån underlag som inte ger en kostnadsbild som omfattar helheten i 
projekten. Detta påverkar även möjligheterna att bedöma de ekonomiska förutsättningarna för 
landstinget som helhet. 
 
Av budgeten och investeringsunderlagen framkommer inte vilka framtida avskrivningar och 
räntekostnader (s.k. kapitalkostnader) respektive investering kommer att generera. SL fördelar inte 
heller i sin redovisning kapitalkostnaderna på de olika trafikslagen. Detta innebär att analys och 
uppföljning av de totala investeringsutgifterna försvåras.  
 
En viktig aspekt i bedömningen av förutsättningarna för en ekonomi i balans på kort och lång sikt 
är även SL:s ägardirektiv. I dessa ger landstinget bolaget en förlusttäckningsgaranti. Sett utifrån ett 
ekonomistyrningsperspektiv påverkar detta incitamenten för SL att uppnå ekonomisk balans.  
 
I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport.  
 
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 
 
 
Kenneth Strömberg 
ordförande    Susanne Kangas 
    enhetschef 



 

 

  

 
 

  Revisorsgrupp III   2012-02-21  Diarienummer:  
      RK 201012-0090  

 

 

Landstingsrevisorerna 
Box 22230 
104 22 Stockholm 

Telefon: 08-737 25 00 
Fax: 08-737 53 50 
E-post: landstingsrevisorerna@rev.sll.se

Säte: Stockholm 
Org.nr: 23 21 00 - 0016 
www.sll.se/rev 

Besök oss: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rådhuset 
 

 

 

  Trafiknämnden 
Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik 
 

 Rapport 12/2011 
Kostnadskontrollen inom SL 
 
Revisorerna i revisorsgrupp III beslutade på möte 2012-02-21 överlämna rapporten till styrelsen 
för AB Storstockholms lokaltrafik och till trafiknämnden för yttrande senast 2012-06-08. 
 
Revisorerna konstaterar att SL inte har säkerställt en tillfredställande kostnadskontroll. SL:s 
egna beräkningar visar på snabbt ökande kostnader. Med planerade investeringsvolymer 
kommer kostnadsökningstakten med stor sannolikhet att tillta. Stora infrastrukturinvesteringar 
inom trafikområdet har beslutats utifrån underlag som inte ger en kostnadsbild som omfattar 
helheten i projekten.  
 
Av budgeten och investeringsunderlagen framkommer inte vilka framtida avskrivningar och 
räntekostnader (s.k. kapitalkostnader) respektive investering kommer att generera. SL fördelar 
inte heller i sin redovisning kapitalkostnaderna på de olika trafikslagen. Detta innebär att analys 
och uppföljning av de totala investeringsutgifterna försvåras.  
 
SL behöver även säkerställa att de tjänster som fakturerats inom trafikavtalen faktiskt är utförda. 
Inom flera trafikavtalsområden kan inte SL verifiera att entreprenörernas fakturerade leveranser 
är utförda. För bussavtalen kan SL för närvarande inte säkerställa att betalade turer körs av 
leverantörerna. Inom tunnelbaneavtalet är det heller inte klarlagt att leverantören utför de 
tjänster avseende exempelvis kundservice som SL betalar för.  
 
Betydande kostnadsökningar hade kunnat undvikas med tydligare beslutsunderlag med 
tillhörande konsekvensbeskrivningar vid förändringar av grundavtalen. 
 
SL har från och med maj 2011 en ny organisation. Revisionen menar att det med den nya 
organisationen har skapats förutsättningar för en bättre ekonomistyrning.  
 
I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
 
 
Gunilla Jerlinger 
ordförande    Anette Carlstedt 
    sekreterare 
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har granskat om ekonomistyrningen inom SL (AB Storstock-
holms Lokaltrafik) säkerställer en kostnadskontroll med en ekonomi i ba-
lans på kort och lång sikt. Granskningen har inriktats mot att studera dels 
bolagets kostnadskontroll inom dess drifts- och investeringsverksamhet, 
dels bolagets styrning och kontroll av ingångna trafikavtal med externa 
leverantörer. Granskningen omfattar perioden 2001-2011 med tonvikt på 
de senaste åren. Material från revisionens tidigare granskningar av bland 
annat Roslagsbanan och Spårväg City har också använts.  
 
Revisionen bedömer att SL inom de granskade områdena inte har säker-
ställt en tillfredställande kostnadskontroll. SL:s egna beräkningar visar på 
snabbt ökande kostnader. Med planerade investeringsvolymer kommer 
kostnadsökningstakten med stor sannolikhet att tillta. En viktig aspekt i be-
dömningen av hur det påverkar förutsättningarna för en ekonomi i balans 
på kort och lång sikt är även SL:s ägardirektiv. I dessa ger landstinget bo-
laget en förlusttäckningsgaranti. Sett utifrån ett ekonomistyrningsperspek-
tiv påverkar detta incitamenten för SL att uppnå ekonomisk balans.  
 
Revisionen kan konstatera att stora infrastrukturinvesteringar inom lands-
tinget ofta beslutats utifrån underlag som inte ger en kostnadsbild som 
omfattar helheten i projekten. Revisionen bedömer att tillräckliga förut-
sättningar för kontroll av kostnaderna i detta avseende inte föreligger. 
Detta påverkar även möjligheterna att bedöma de ekonomiska förutsätt-
ningarna för landstinget som helhet. Som exempel kan beslutsunderlagen 
inför beslut om Roslagsbanan och Spårväg City nämnas. Revisionen har i 
tidigare granskningar bl.a. rekommenderat att trafiknämnden och SL:s 
styrelse bör stärka styrningen av stora investeringsprojekt och se till att 
dessa lyfts för beslut i landstingsfullmäktige.  
 
Revisionen bedömer vidare att SL:s budget inte fullt ut redovisar vilka konse-
kvenser planerade och genomförda investeringar kommer att medföra för bola-
gets framtida driftskostnader. Av budgeten och investeringsunderlagen fram-
kommer inte vilka framtida avskrivningar och räntekostnader (s.k. kapitalkost-
nader) respektive investering kommer att generera. Granskningen visar också 
att SL i sin redovisning inte fördelar kapitalkostnaderna per trafikslag. För att 
SL ska kunna få en rättvisande bild och följa upp faktiska produktionskostna-
der per trafikslag bör de kapitalkostnader som är hänförliga till respektive tra-
fikslag också fördelas på dessa.  
 
Avgörande för att SL ska kunna upprätthålla en tillräcklig kostnadskontroll 
är även att bolaget inom ramen för trafikavtalen, som motsvarar närmare 
80 procent av de totala kostnaderna, har en tydlig och systematisk förvalt-
ning och uppföljning av avtalen. Revisionen kan konstatera att SL inom 
flera trafikavtalsområden inte kan verifiera att entreprenörernas fakture-
rade leveranser faktiskt är utförda. Så är fallet inom bussavtalen där man 
fortfarande inte kan säkerställa att de turer som man faktiskt betalar för 
körs av leverantörerna. Granskningen har även visat att SL inom tun-
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nelbaneavtalet inte kan säkerställa att leverantören utför de tjänster avse-
ende exempelvis kundservice som SL betalar för. 
 
Utifrån granskningen av styrning och kontroll av trafikavtalen kan revis-
ionen också konstatera att betydande kostnadsökningar sannolikt kunnat 
undvikas med tydligare beslutsunderlag med tillhörande konsekvensbe-
skrivningar vid förändringar av grundavtalen. SL:s konvertering till etanol- 
och biogasbussar är ett sådant exempel. 
 
En viktig förutsättning för en effektiv avtalsförvaltning är att avtalens mo-
dell för avvikelsehantering tillämpas strikt och konsekvent i förhållande till 
entreprenörerna. Risk finns att SL undergräver sin roll som trovärdig och 
jämställd avtalspart genom att ta på sig kostnader som enligt avtalet rimli-
gen åligger leverantören eller genom att inte driva igenom sådana reduce-
ringar av fakturerade kostnader som avtalen föreskriver. Revisionen har 
funnit exempel på ovan nämnda fall inom ramen för tunnelbaneavtalet. 
 
Under våren 2011 införde SL en ny intern organisation. I SL:s egen över-
syn inför omorganisationen framfördes att SL måste förbättra sin budget- 
och prognosverksamhet. Särskilt förmågan och kompetensen kring prog-
noser bedömdes som låg inom bolaget. Revisionens granskning visar att 
bolagets prognossäkerhet inom driftsverksamheten, på en övergripande, 
aggregerad nivå, varit acceptabel under 2008 och 2009. Under 2010 var 
säkerheten i prognoserna något sämre. En större avvikelse uppstod i okto-
ber som ökade under november. Orsaken var att extraordinära kostnader på 
motsvarande ca 480 mnkr tillkom under hösten. För 2011 angav SL i sin 
novemberrapport en negativ prognos på ca 200 mnkr. Det slutliga utfallet 
för 2011 visade på ett underskott på 156 mnkr. 
 
På investeringssidan bedöms bolagets prognostillförlitlighet som mindre 
god. 
 
Revisionen bedömer att SL:s nya organisation skapar förutsättningar för en 
bättre ekonomistyrning. Bl.a. har ett nytt ekonomisystem implementerats 
och en ny ekonomimodell. Den bild som revisionens granskning ger av 
SL:s projekt-, investerings- och avtalsstyrning visar dock att åtgärder be-
höver vidtas för att förbättringarna ska kunna genomföras. 
 
Rekommendationer: 
Revisionen rekommenderar trafiknämnden och SL:s styrelse att: 

 I beslutsunderlag för investeringar redovisa investeringens fram-
tida totala kostnadseffekter. 

 I budgetar, investeringsunderlag, redovisning och uppföljning, 
fördela kapitalkostnaderna per trafikslag. 

 Säkerställa att de tjänster som fakturerats inom trafikavtalen fak-
tiskt är utförda. 

 I beslutsunderlag inför förändringar i grundavtalen begära konsek-
vensbeskrivningar med bl.a. ekonomiska aspekter. 
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2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Under 2010 har frågor om kostnadskontrollen i kollektivtrafiken aktua-
liserats dels har AB SL redovisat ett underskott för 2010 på minus 420 
mnkr. Bolagets egen genomgång av kostnadsutvecklingen för perioden 
2000-2009 visar på en kostnadsökning på 64 procent i fasta priser, att jäm-
föra med att resandet och trafikutbudet under samma period endast ökat 
med 10 respektive 18 procent. 
 
Även om organisationen inom kollektivtrafiken förändrats genom den tra-
fiknämnd som inrättats finns ett grundläggande krav på att ha en ekonomi i 
balans hos SL. Frågan om ekonomisk balans på längre sikt har vidare en 
stor relevans mot bakgrund av de mycket stora trafikinvesteringar och 
utbyggnader som planeras. 
 
Under våren 2011 genomförde revisionskontoret en förstudie som visar på 
ett flertal problem och orsaker till kostnadsutvecklingen inom SL. Detta 
gäller bland annat den budgetering som tillämpats inom företaget. Budget-
objekt har vid olika tillfällen missats eller underskattats beroende på en 
otillräcklig avtals- och projektstyrning. Under 2010 vidtog SL inte några 
åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Inte heller i ett längre perspek-
tiv har SL arbetat tillräckligt med frågor som rör kostnads- och produktivi-
tetsutveckling till exempel kalkyler och bedömningar vad gäller trafik-
investeringarnas påverkan på driftsekonomin. 

2.2 Revisionsfråga 
Övergripande revisionsfråga: Säkerställer ekonomistyrningen i SL-
trafiken en kostnadskontroll med en ekonomi i balans på kort och lång 
sikt? 
 
Delfrågor 

• Vilken säkerhet finns i SL:s budgetering och hur integreras verk-
samhetsplaneringen i budgeteringsprocessen? 

• Hur hanterar SL prognoser och avvikelser från budget? 
• Hur hanteras trafikinvesteringarnas påverkan på driftsekonomin 

och resultatutvecklingen? 
• Hur sker uppföljande analyser inom SL vad gäller kostnadsut-

vecklingen och dess orsaker på kort och lång sikt? 
• Hur stödjer den nya organisationen ekonomistyrningen och upp-

följningen av budget? 
 

 

 

2.3 Avgränsning 
Granskningen har en inriktning mot att granska och bedöma företagets 
ekonomistyrning och kostnadskontrollen i den kollektivtrafik som plane-
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rats och bedrivits av SL under 2000-talet, framför allt under de senaste 
åren. Granskning har också genomförts avseende bolagets styrning och 
kontroll av ingångna trafikavtal med externa leverantörer. 
 
Övrig kollektivtrafik ingår inte i denna granskning (d.v.s. sjötrafik och 
färdtjänst).  

2.4 Revisionskriterier 
• Fullmäktiges mål om en ekonomi i balans 
• Fullmäktiges ägardirektiv för SL 
• Fullmäktiges budget för SL-trafiken, bl.a. resultat och trafikinve-

steringar 
• Fullmäktiges beslut om den nya trafikorganisationen samt regle-

menten och bolagsordning, bl.a. krav på effektivitet och ändamåls-
enlighet i SL-trafiken.1 

• Landstingsstyrelsens anvisningar (budget, rapportering och redo-
visning samt ekonomihandboken) 

2.5 Metod 
Granskningsarbetet har genomförts i form av: 

• Dokumentstudier (budget, verksamhetsplaner, styrelseprotokoll, 
etc.) Bland annat: 

o Genomgång av budgetuppföljning och prognossäkerhet 
o Genomgång och analys av tillgängliga data om kostnads-

utvecklingen inom olika trafikavtal 
o Genomgång och analys av beslutsunderlag inför genom-

förda trafikinvesteringars relation till och påverkan på 
driftsekonomin 

o Intervjuer 
 
Material från revisionens tidigare granskningar av bland annat Roslagsba-
nan2 och Spårväg City3 har också använts.  
 
Granskningen har genomförts av Mikael Lundén (projektledare) och Johan 
Blomberg från revisionskontoret samt Gunnar Uhlin från Ernst & Young 
AB. 

                                                      
 
1 LF §215 2010-12-14--15 
2 Revisionens projektrapport 3/2011 
3 Revisionens projektrapport 16/2009 
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3. SL-trafikens volymutveckling 

3.1 Volymutveckling & beläggningsgrad 
Under de senaste tio åren har befolkningen i Stockholms län ökat med 12 
procent. Fr.o.m. år 2006 har befolkningsökningen varit särskilt markant.  
 
Sittplatskilometer är ett mått som ger en bild av vilken kapacitet som har 
funnits tillgänglig under en period. Antalet kilometer i den utförda person-
trafiken multipliceras med den använda fordonsparkens kapacitet avseende 
sittplatser. År 2010 var det totala antalet sittplatskilometer i den utförda 
trafiken ca 13 procent fler jämfört med år 2001. Periodens ökning är i 
första hand koncentrerad till pendeltåg och lokalbanor.  
 
Personkilometer är ett mått på den sammanlagda reslängden. Den genom-
snittliga reslängden multipliceras med antal resor. Från och med att träng-
selskatt infördes i Stockholms innerstad, skedde en trendmässig ökning av 
antalet utförda personkilometer i kollektivtrafiken. År 2010 är det totala 
antalet personkilometer i den utförda trafiken ca 13 procent fler jämfört 
med år 2001. Om utfallet per innevånare 2001 jämförs med utfallet 2010 är 
skillnaderna marginella.  
 
Ett mått på hur den befintliga kapaciteten nyttjas kan tas fram genom att 
beräkna förhållandet mellan sittplatskilometer och personkilometer, dvs. 
beläggningsgraden.  

Beläggningsgraden per trafikslag, 2001 - 2010 

Beläggningsgrad, år 2001 ‐ 2010

20%

25%
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Av diagrammet framkommer att den totala genomsnittliga beläggnings-
graden under perioden endast varit ca 30 procent. För pendeltågen har be-
läggningsgraden i princip minskat kontinuerligt under hela den aktuella 
perioden. Det förklaras av att den utförda volymen i form av sittplatskilo-
meter successivt har ökat under perioden samtidigt som antalet resor inte 
har ökat i motsvarande grad. Tunnelbanans ökande beläggningsgrad under 
2010 förklaras av att antalet resenärer ökade samtidig som fler avgångar 
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ställdes in och att fler avgångar skedde med färre vagnar. Inställda avgån-
gar och korta tåg leder till en minskning av utförda sittplatskilometer.  
 
En analys av den statistik som finns visar att de satsningar som gjorts för 
att öka kvaliteten i kollektivtrafiken ännu inte på ett synbart sätt har fått till 
effekt att kollektivtrafiken ökat sin andel av resandet. Under perioden har 
kollektivtrafikens utbud mätt i sittplats- och personkilometer ökat. Om 
konsumtionen uttrycks som personkilometer per invånare framstår dock 
den ökning som har skett som ytterst blygsam. När utbudet ställs i relation 
till konsumtionen framkommer att det inte har skett någon avgörande för-
bättring av beläggningsgraden. Statistiken visar omvänt att sjuttio procent 
av den befintliga kapaciteten inom kollektivtrafiken inte har utnyttjats 
under perioden. 
 
4. Intäkter och kostnader 2001-2010 

4.1 Intäkter 
Under perioden 2001 till 2010 har SL:s intäkter ökat från 8,2 mdkr till  
14,1 mdkr. Av dessa 14,1 mdkr utgjorde biljettintäkterna 5,4 mdkr, land-
stingsbidrag 6,0 mdkr och övriga intäkter 2,6 mdkr. I övriga intäkter ingår 
framförallt intäkter för uthyrning av fordon och lokaler.  

4.2 Kostnader 
Av ett PM från SL från sommaren 20114 framkommer att sedan år 2000 
har SL:s nettokostnader ökat med i genomsnitt 7,1 procent per år i löpande 
priser, medan resandet ökat med endast 1,4 procent per år.  
 
Under perioden 2000 – 2010 har kostnaderna för samtliga trafikslag ökat, 
om än i olika takt, vilket påverkar den relativa kostnadsandelen mellan 
trafikslagen enligt nedan.  
 

Kostnadsandel per trafikslag 

År Tunnelbana Pendeltåg Lokalbanor Buss 
2000 38,6 15,8 6,0 39,5 
2010 31,8 16,0 7,7 44,5 
 
Totalt har kostnaderna under perioden 2001-2010 ökat från 6,1 mdkr till 
10,6 mdkr. I det kostnadsbegrepp som SL redovisar ingår inte kapital-
kostnader d.v.s. avskrivningar och räntekostnader. Kapitalkostnaderna har 
ökat med ca 1,5 mdkr, eller cirka fyra gånger, under perioden. Dessa har 
inte fördelats per trafikslag i SL:s redovisning. 
 

                                                      
 
4 SL ”Kostnadsutvecklingen i SL-trafiken”, PM från 2011-06-13 
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Följande ökning av nettokostnaderna per trafikslag har skett under samma 
period. Förändringen redovisas dels i löpande priser, dels i fasta priser. 
Omräkningen till fasta priser har gjorts med hjälp av Konsumentprisindex 
(KPI). 

Kostnadsförändringar per trafikslag 2001 - 2010 

Trafikslag Löpande 
priser 

Fasta 
priser 

Tunnelbana 25% 10% 
Pendeltåg 63% 44% 
Lokalbanor 109% 84% 
Buss 94% 71% 
Resultat 74% 54% 

 
Om hänsyn tas till kapitalkostnaderna, som SL inte redovisar per trafik-
slag, blir ökningen på totalnivå 90 procent respektive 68 procent.  

4.3 Produktivitetsutveckling per trafikslag 
SL redovisar årligen, i en särskild bilaga till bokslutet, en produktivitets-
uppföljning. Den som upprättades till bokslutet år 2010 innehåller dels en 
produktivitetsuppföljning på totalkostnaden, dels på totalkostnaden exklu-
sive kapitalkostnader. För att få en mer samlad indikation på produktivi-
tetsutvecklingen per trafikslag så har revisionen gjort en analys utifrån 
resultatet i löpande priser per trafikslag för perioden 2001 – 2010. I tabel-
len ingår inte kapitalkostnader då SL inte fördelar dessa per trafikslag. 
 

Personkilometer per krona och trafikslag, 2001- 2010 

Personkilometer per krona

Tunnelbanan

Pendeltåg

Lokalbanor

Busstrafik

Totalt

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 

Om kapitalkostnaderna skulle kunna knytas till respektive trafikslag skulle 
den neråtgående utvecklingstendensen för produktiviteten varit brantare, 
samtidigt som de inbördes relationerna mellan trafikslagen sannolikt skulle 
förändras. För att beräkningen skall bli mer rättvisande borde den också 
göras i fasta priser. En beräkning i fasta priser skulle till viss del bromsa 
bilden av en neråtgående produktivitetsutveckling. Nedan framgår den 
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procentuella förändringen mellan åren 2001 och 2010, totalt och per trafik-
slag i löpande priser.  
 

Förändring av 
Personkilometer per Kr, 

2001 - 2010 
Tunnelbanan -12% 
Pendeltåg -34% 
Lokalbanor -40% 
Busstrafik -39% 
Totalt -35% 
 
Kostnaderna för SL:s persontrafik har ökat relativt snabbt under den se-
naste tioårsperioden. Kostnadsökningarna har inte kunnat mötas av en 
motsvarande ökning av konsumtionen av personkilometer, vilket har fått 
till följd att produktiviteten kontinuerligt försämrats. I en principiell me-
ning finns två huvudsakliga sätt att påverka produktiviteten i en positiv 
riktning. Antingen genom att minska kostnaderna per sittplatskilometer 
eller att förbättra kapacitetsutnyttjandet. Tillvägagångssätten kan givetvis 
kombineras. 
 
5. Investeringar 2001 - 2020 

Revisionens sammanställning visar att SL genomfört investeringar på 33 
mdkr under perioden 2001 – 2010. Under motsvarande period har företa-
gets kapitalkostnader utvecklats enligt nedan. 
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Räntekostnader
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Av sammanställningen kan utläsas att avskrivningarna år 2010 är ca fyra 
gånger högre jämfört med år 2001. Kapitalkostnadernas andel av produkt-
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ionskostnaden för trafiken totalt har ökat från 8 procent år 2001 till 16 
procent år 2010. 
 
Under perioden 2011 - 2015 planerar SL att genomföra investeringar i 
storleksordningen 28 – 30 mdkr, vilket nästan motsvarar investerings-
volymen under den senaste tioårsperioden. Detta kommer med automatik 
att avsevärt öka företagets löpande kostnader genom ökade kapitalkostna-
der.  
 
Utöver de investeringar som finns i investeringsbudget och plan 2011 – 
2015 finns ytterligare behov av framtida investeringar men där är besluts-
underlagen ännu inte färdiga.  
 
I SL:s trafikplan 2020 framgår att de planer som finns för satsningar på 
transportsystemet innebär mycket stora investeringar och därmed kraftigt 
ökade driftkostnader. Beräkningen av kostnaderna för anläggning och drift 
baseras på de utbyggnadsnivåer som följer av de statliga planerna respek-
tive Stockholmsöverenskommelsen5. När det gäller driftskostnaderna har 
hänsyn tagits till de reduceringar som görs i busstrafiken då ny spårtrafik 
tas i drift.  
 
6. Förutsättningarna för kostnadskontroll  

6.1 SL:s översyn 
I oktober 2010 presenterades en översyn av SL:s interna organisation6. 
Orsaken till översynen var bl.a. SLL:s krav på rationalisering av SL:s or-
ganisation och styrelsens krav på en effektiviserad projektverksamhet. 
Bolagets negativa produktivitets- och effektivitetsutveckling nämndes 
också i detta sammanhang. Under många år har en kraftfull satsning skett 
på att öka kundnöjdheten. Detta har varit ett viktigt ägarkrav, men enligt 
översynen så har fullmäktige, SL:s ägare, inte fått tillräcklig kunskap kring 
hur ökad kundnöjdhet driver kostnader. 
 
Enligt SL:s egen analys i samband med organisationsöversynen förklaras 
den kraftiga kostnadsökningen av flera olika faktorer. Bland annat framgår 
att de inte har varit en tillräckligt bra beställare vilket visat sig i både upp-
handlingsarbetet men även i förvaltningen av gällande avtal.  
 
I översynen inför den nya organisationen sägs bland annat att man inom 
bolaget har haft ”...en bristande uppföljning och kontroll över de förslag 
som godkänns som nya projekt med begränsade möjligheter till effektiv 
resursallokering inför starten av projekt. I vissa fall är det oklart vilken den 
                                                      
 
5 Trafiklösning för Stockholmsregionen till 2020 med utblick till 2030, 21 dec. 

2007. 
6 SL:s projektredovisning med tillhörande bilagor 2.1-2.8, daterat 2010-10-07 
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mottagande linjefunktionen är för mottagande av projektets slutresultat. 
Det innebär att det inte är ovanligt att nya krav tillkommer under projektets 
genomförande vilket bidrar till en otydlig målbild samt revideringar av 
såväl tidsplan, budget och organisation.” 
 
I samband med att den nya organisationen startade i maj 2011, beslutade 
SL om ett ramverk för styrning; bl.a. en ny affärsmodell och en ”strategisk 
karta”. Införandet syftade till att förbättra styrningen inom bolaget och 
motverka de problem som framkommit. Exempelvis upplevde ledningen 
styrningen som otillräcklig. Nedbrytningen av övergripande mål fungerade 
dåligt. Informationen nedifrån och upp i organisationen var allt för detalj-
rik och inte tillräckligt fokuserad. Omvänt var det svårt att följa analys/-
information uppifrån och ner i organisationen. 
 
I organisationsöversynen framförs att SL måste komma från den utbredda 
detaljorienteringen i ekonomiarbetet, särskilt när det gäller budget och 
prognosverksamhet. Särskilt förmågan och kompetensen kring prognoser 
bedömdes som låg inom bolaget. Förut bestod planeringsprocessen för 
verksamhetsplan och budget av två parallella arbetslinjer; verksamhetsplan 
med texter respektive budget med siffror. Nu har dessa linjer slagits sam-
man till en gemensam process för planering och uppföljning. Det framhölls 
också att SL:s organisation i högre grad måste återspegla de olika trafik-
slagen. För att förbättra horisontell och vertikal styrning i den nya organi-
sationen organiserades alla controllers under chefen på avdelningen för 
Verksamhetsstyrning och ekonomi, även om många av dem rent fysiskt 
placerats ut på andra verksamheter inom företaget.  

6.2 Ekonomi- och verksamhetsstyrning 
En viktig förutsättning för ansvaret för kostnadskontrollen ges i de av full-
mäktige beslutade specifika ägardirektiven för SL. I ägardirektiven ger 
landstinget bolaget en förlusttäckningsgaranti. Samtidigt är en ekonomi i 
balans ett av tre övergripande mål som beslutats av landstingfullmäktige. 
 
I verksamhetsplan samt uppföljningsdokument som månads- kvartals- och 
delårsrapporter redovisar SL budget och prognos på olika kostnads- och 
intäktsslag. Granskningen visar att bolaget redovisar mindre prognos-
avvikelser inom driftsverksamheten under 2008-2009. Under 2010 var 
prognosavvikelserna större. Orsaken var att extraordinära kostnader på 
motsvarande ca 480 mnkr tillkom under hösten. I kvartalsrapport tre, som 
färdigställdes i mitten av oktober 2010, prognostiserades ett resultat som 
var nästan 300 mnkr högre än det faktiska utfallet i årsbokslutet. I månads-
rapporten för november 2011 prognostiserade SL ett negativt resultat på 
nästan 200 mnkr. Det slutliga resultatet för 2011 visade på ett negativt 
resultat på 156 mnkr. I den nya organisationen har ett tydligt mål satts upp 
för att förbättra prognoskvaliteten inom SL.  
 
Ekonomi- och verksamhetsstyrningen har i den nya organisationen fått ett 
förstärkt fokus. Bland annat tillhör samtliga ekonomer inom bolaget nu-
mera organisatoriskt samma avdelning. Flera av de intervjuade säger att 
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det i praktiken ännu inte är någon skillnad mellan hur de arbetar med bud-
get och prognoser före och efter omorganisationen. En organisatoriskt 
samlad ekonomifunktion borde dock ge bättre förutsättningar för styrning 
och kontroll av budget och uppföljningsprocessen jämfört med tidigare. 
Men det kan finnas risk för lojalitetskonflikter bland de controllers som 
fysiskt sitter ute i organisationen och rent praktiskt arbetar med samt stöt-
tar en verksamhetschef, men organisatoriskt tillhör bolagets ekonomifunkt-
ion. Ledningen menar dock att fördelarna med att samordna controlleror-
ganisationen är uppenbara.  
 
För bolagets investeringar visar granskningen också att SL inte tillämpar 
specifika prognosmodeller där investeringarnas driftskostnadskonse-
kvenser medräknas. Tabellen nedan visar på skillnaderna mellan prognoser 
och utfall inom bolagets investeringsverksamhet per trafikslag under 2009 
och 2010. 
 
Investeringar SL 2009 Budget 

2009
Helårs 

prognos
Helårs 

prognos
Bokslut 

2009
Avvikelse 

mellan
Avvikelse 

mellan
Mkr juni septemb

er
utfall & 

prognos i 
juni

utfall & 
prognos i 
september

Tunnelbana 1 379 1 176 1 107 890 -286 -217
Pendeltåg 523 600 561 492 -108 -69
Lokalbana 1 184 1 101 1 229 1 101 0 -128
Buss 634 594 715 521 -73 -194
Övrigt inkl fastighetsinvesteringar 899 577 436 809 232 373
Biogasbussar med extern finansiering 210 210 210 49 -161 -161
Justeringspost budget 2009 -571 0 0 0 0 0
2009 års investeringar  4 258 4 258 4 258 3 862 -396 -396

Investeringar SL 2010 Budget 
2010

Helårs 
prognos

Helårs 
prognos

Bokslut 
2010

Avvikelse 
mellan

Avvikelse 
mellan

Mkr juni septemb
er

utfall & 
prognos i 

juni

utfall & 
prognos i 
september

Tunnelbana 1 387 1 240 1 181 790 -450 -391
Pendeltåg 323 247 284 671 424 387
Lokalbana 2 095 1 941 1 957 1 900 -41 -57
Buss 672 712 703 656 -56 -47
Övrigt inkl justeringspost -24 67 -25 416 349 441
Tillkommande investeringsbeslut 2010 0 693 800 0 -693 -800
Miljöbussar med extern finansiering 0 0 0 229 229 229
2010 års investeringar  4 453 4 900 4 900 4 662 -238 -238  

6.2.1 Revisionens bedömning av SL:s ekonomi- & verk-
samhetsstyrning 

Sett utifrån ett ekonomistyrningsperspektiv kan förlusttäckningsgarantin i 
de specifika ägardirektiven ses som ett minskat incitament för SL att uppnå 
ekonomisk balans. SL:s egna beräkningar visar på snabbt ökande kost-
nader. Med planerade investeringsvolymer kommer kostnadsökningstakten 
med stor sannolikhet att tillta. 
 
Revisionen bedömer att SL:s nya organisation skapar förutsättningar för en 
bättre ekonomistyrning. Det är dock ännu för tidigt att uttala sig om hur 
den nya organisationen i praktiken kommer att lyckas med att förbättra 
bolagets ekonomstyrning och därmed även kostnadskontrollen. Den bild 
som revisionens granskning ger av SL:s projekt-, investerings- och avtals-
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styrning (se avsnitt 7) visar dock att åtgärder behöver vidtas i verksam-
heten för att förbättringarna inte ska stanna på pappret som goda ambition-
er. 
 
I SL:s egen översyn inför omorganisationen framfördes att SL måste för-
bättra sin budget- och prognosverksamhet. Särskilt förmågan och kompe-
tensen kring prognoser bedömdes som låg inom bolaget. Revisionens 
granskning visar att bolagets prognossäkerhet inom driftsverksamheten, på 
en övergripande, aggregerad nivå, varit acceptabel under 2008 och 2009. 
Under 2010 var säkerheten i prognoserna något sämre. Under 2011 har 
prognossäkerheten för bolagets driftsida förbättrats. På investeringssidan 
bedöms bolagets prognostillförlitlighet som mindre god. 

6.3 Trafikinvesteringarnas påverkan på ekonomin 
I SL:s egen översyn konstaterade man att bolaget hade haft ett alltför kort-
siktigt tidsperspektiv på sin investeringsverksamhet och en bristande fi-
nansiell styrning av löpande verksamhet och av projekt. Bristerna tog sig 
bl.a. uttryck i otillräcklig styrning av SL:s trafikinvesteringar. Sammanta-
get ansåg utredningen att SL måste se löpande verksamhet och investe-
ringar i ett livscykelperspektiv, inte i ett ettårsperspektiv.  
 
Senast i SL:s årsrapport för 2010 pekade revisionen på brister i bolagets 
investeringshantering. Revisionen ansåg då att de riktlinjer som tilläm-
pades avseende omdisponeringar av bl.a. trafikinvesteringar var otydliga 
och att beslutsunderlag vid trafikinvesteringar inte tog hänsyn till driftse-
konomiska konsekvenser. Samtidigt visar denna granskning att det inom 
SL:s förvaltningsorganisation hittills har funnits relativt bra kunskap om 
investeringars framtida påverkan på driftsekonomin. Denna kunskap har 
dock inte tagits till vara och förts fram i tillräcklig grad som underlag vid 
olika beslut som tagits av SL och SLL. 
 
Utifrån en uppföljande granskning som revisionen genomfört av Spårväg 
City under hösten 2011 kan konstateras att utgifterna för Spårväg City-
projektets investeringar uppgår till cirka 5,4 mdkr (inkluderande Lidingö-
banans upprustning). Detta enligt genomförandebeslutet i trafiknämnden i 
augusti 2011. Genomförandebeslutet redovisar inte hela den kompletta 
kostnadsbilden. De totala investeringarnas påverkan på driftskostnaderna 
berörs i ärendet endast som en översiktlig analys där en bedömning görs 
vad gäller drifts- och underhållskostnader. Där sägs: ”Övriga kostnader för 
trafikdrift samt drift och underhåll på anläggningarna för perioden 2014-
2017 har preliminärt bedömts till sammanlagt 310 mnkr. Ersättnings-
trafiken har bedömts till 170 mnkr.” Kostnader för ränta och avskrivningar 
redovisas inte. Revisionen uppskattar att dessa kostnader kommer att öka 
med drygt 300 mnkr per år.  
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Även revisionens granskning7 av utbyggnaden av Roslagsbanan och Tvär-
bana Norr visar på liknande problem då beslut om investeringarna inte har 
lyfts i särskild ordning till fullmäktige och där det framgår att exempelvis 
program Roslagsbanan hade differenser mellan den ursprungliga investe-
ringsplanen och slutkostnadsprognosen på ca 3 200 mnkr. 
 
Av SL:s genomförandestrategi för landstingets åtaganden i regionala ut-
vecklingsplanen, RUFS 2010, från vintern/våren 2011, framkommer att 
”Alla beslut om större investeringar bör vila på beslutsunderlag som redo-
visar de totala effekterna på resultatbudgeten. Därför bör inte enbart inve-
steringsbudgeten beaktas utan även möjligheten att balansera budgeten i ett 
långsiktigt perspektiv”.  

6.3.1 Revisionens bedömning av kostnadskontrollen inom 
SL:s investeringsverksamhet 

Trots SL:s eget uttalande om att alla beslut om större investeringar bör vila 
på beslutsunderlag som redovisar de totala effekterna på resultatbudgeten 
kan revisionen konstatera att stora infrastrukturinvesteringar inom lands-
tinget ofta beslutats utifrån underlag som inte ger en kostnadsbild som 
omfattar helheten i projekten. Revisionen bedömer att tillräckliga förut-
sättningar för kontroll av kostnaderna i detta avseende inte föreligger. 
Detta påverkar även möjligheterna att bedöma de ekonomiska förutsätt-
ningarna för landstinget som helhet.  
 
Som exempel kan Spårväg City lyftas fram. Revisionen har även i en sär-
skild granskning under 2011 uppmärksammat liknande problem avseende 
Roslagsbanan, där det framgår att investeringsprojektet hade differenser 
mellan investeringsplanen och slutkostnadsprognosen på dryga 3 200 
mnkr.  
 
Utifrån föreliggande granskning bedömer revisionen att det inom SL:s 
förvaltningsorganisation har funnits relativt bra kunskaper om hur inves-
teringarna påverkar bolagets driftsekonomi. Denna kunskap bedöms dock 
inte ha tagits till vara och förts fram i tillräcklig grad som underlag vid 
olika beslut som tagits av SL och SLL. 
 
7. Kostnadskontrollen av trafikavtalen 

SL bedriver ingen kollektivtrafik i egen regi, utan upphandlar och styr 
driften av buss, lokalbanor, pendeltåg och tunnelbana från externa utförare 
genom avtal. Närmare 80 procent av bolagets driftskostnader utgörs av 
därför av köpta trafiktjänster från externa leverantörer. Revisionen har 
granskat i vilken grad SL följer upp och styr kostnadsutvecklingen inom 
ramen för de olika trafikavtalen. För att få en uppfattning om hur kostna-
                                                      
 
7 Granskning av stora projekt, rapport nr 3, 2011 
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derna för de olika trafikslagen har utvecklats har utfallet tagits fram för 
åren 2009, 2010 och 2011. 

7.1 Busstrafiken 

7.1.1 Utgångspunkt 

Busstrafiken inom SL kännetecknas av att den bedrivs utifrån ett relativt 
stort antal trafikavtal, f.n. ca 17 avtal. Vissa av avtalen är dessutom relativt 
gamla och i form av tillsvidareavtal. I enlighet med SL:s plan för upphand-
ling av buss- och spårtrafik 2010 – 2013 pågår en utfasning av gamla avtal. 
Beroende på när avtalen har handlats upp skiljer sig utformningen av avta-
len åt. De äldsta avtalen är inte i grunden anpassade efter dagens förutsätt-
ningar och strategier för avtalsstyrning. För att hantera detta har tilläggs-
avtal i varierande omfattning ingåtts. Det totala antalet avtal för busstrafik 
är därför omfattande. 
 
I princip är trafikersättningen enligt samtliga avtal8  utformad så att en 
grundersättning utgår. Tre komponenter ingår i grundersättningen: 
 

1. Totalpris per år enligt avtalets grundåtagande räknat i utbudskilo-
meter från trafikstart. 

2. Ersättning för (årets) planerade trafikförändringar. Årets trafikför-
ändringar adderas kommande år till köpt trafik enligt grundavtalet. 
Den planerade trafikförändringen ska beställas med minst tre må-
naders framförhållning. 

3. Ersättning för oplanerade trafikförändringar. Det är entreprenören 
själv som avgör behovet av och omfattningen på oplanerade trafik-
förändringar. Den oplanerade trafiken kan fortgå under tre måna-
der, därefter avgör SL om trafiken ska upphöra, eller permanentas 
i form av planerade trafikförändringar. SL:s ersättning till leveran-
tören för oplanerad trafik är betydligt högre än för motsvarande 
trafik när den övergår till att bli planerad trafik. 

7.1.2 Busstrafikens kostnadsutveckling 

Det framkom under 2010 att SL inte på ett tillräckligt säkert sätt kunde 
verifiera att av entreprenörerna fakturerad busstrafik faktiskt är utförd. 
Revisionen kan konstatera att detta grundläggande problem för bolaget 
fortfarande föreligger. Buss PC-systemet9 är fortfarande inte tillräckligt 
tillförlitligt för att kunna användas för att stämma av entreprenörernas le-
veransrapporter. 
 
                                                      
 
8 Inom det närmaste året införs en ny avtalskonstr. enl VBF-modellen, Verifiera-

BetalandePåstigande, för 4 trafikomr. Ersättning utgår här för antalet resande. 
9 Buss PC-systemet syftar bl.a. till att förbättra kontroll och spårbarhet av utförd 

busstrafik men har också ett överordnat syfte att förbättra behovet av trafikinf. 
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Kostnaderna för köpt busstrafik 2010 uppgår till 4 631 mnkr. I den sum-
man ingår kostnader för grundavtalen, kostnader för tillkommande pla-
nerade och oplanerade trafikförändringar, uppräkning av avtalet med hän-
visning till gällande index, incitament, bonus, viten med mera. Därutöver 
har det tillkommit ytterligare kostnader som en konsekvens av politiska 
beslut och förändringar av lagar, kollektivavtal, incitament, m.m. Kost-
nadsökningen till följd av ovanstående motsvarar ca 869 mnkr. En mycket 
stor del av dessa utgörs av tillkommande kostnader för etanol- och biogas-
bussar.  
 
Granskningen visar att ett mer planmässigt införande av etanol- och bio-
gasfordon skulle ha kunnat ske till en lägre kostnad än vad som faktiskt 
blev fallet. Enligt SL:s egna beräkningar i budget för 2012 så uppgår den 
totala merkostnaderna för att köra miljövänligare bussar under 2012 till 
cirka 530 mnkr jämfört med om SL kört med motsvarande dieselbussar. 
Bland andra faktorer som påverkat bolagets ökade kostnader inom buss-
avtalen kan nämnas det sittplatskrav som införts för trafik över 90 km/h, 
krav på låginstegsbussar och de trafikvärdar som bolaget behövt sätta in i 
avvaktan på att betalningssystemet Access ska börja fungera som tänkt. 

7.2 Tunnelbanan 

7.2.1 Utgångspunkt 

Det nuvarande uppdragsavtalet för tunnelbanan, med MTRS10 trädde i 
kraft i november 2009. Avtalsperioden är på minst åtta år.  

7.2.2 Tunnelbanans kostnadsutveckling 

Kostnaderna för tunnelbanan styrs i allt väsentligt av förändringar i trafik-
utbud och stationsöppetid och av avtalets ersättningsmodell. De större 
tilläggsavtal som hittills har tecknats med entreprenören avser kassahante-
ringssystem och uniformer. SL:s ersättning utgår som månadsvisa utbetal-
ningar baserade på grundpriset (inklusive tilläggsbeställningar). Ersätt-
ningsmodellen utgår ifrån att 80 procent av månadens ersättning utbetalas 
à conto och att resterande 20 procent betalas ut efter det att leveransrappor-
ten har lämnats till SL. Enligt avtalet hålls 20 procent av ersättningen inne 
om inte ställda krav på rapportering har uppfyllts. Enligt SL har entrepre-
nören haft uppenbara svårigheter att lämna kvalitetssäkrade månadsrappor-
ter under uppdragsperioden. 
 
Avtalet består av en huvudtext och ett antal bilagor. För vart och ett av de 
fyra huvudtjänsteområdena finns bilagor som uttrycker dels krav, dels 
förutsättningar. Uppföljningen av avtalet kräver att SL har en ända-
                                                      
 
10MTR Stockholm (MTRS) har ansvaret för drift, planering och fordonsunderhåll 

av tunnelbanan i Stockholm. MTR är ett dotterföretag till MTR Europe i London 

och har omkring 3 000 medarbetare.  
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målsenlig organisation som har kontroll över att det SL betalar för också 
faktiskt har levererats. Samtliga områden av avtalet måste kunna stämmas 
av och följas upp på ett adekvat sätt. I SL:s nya organisation förvaltas avta-
let av tunnelbanesektionen.  
 
Revisionen konstaterar att kostnaderna för tunnelbaneavtalet i stort ligger i 
linje med budget. För att en budget ska anses vara uppfylld krävs dock att 
verksamheten har utförts till de volymer och den kvalitet som avtalats. I 
granskningen har det framkommit att SL inte i en tillräcklig omfattning 
kan säkerställa att leverantören tillhandahåller de tjänster som avtalet sti-
pulerar och som SL faktiskt betalar för. Som exempel på detta kan nämnas 
att SL inom ramen för grundavtalet årligen betalar för tjänster avseende 
kundservice uppgående till ca 35 procent av den totala årliga kontrakts-
summan (ca 2,5 mdkr) utan att SL kan säkerställa att leverans av dessa 
tjänster (motsvarande 800 -- 900 mnkr) faktiskt utförts.  
 
Av granskningen framkommer att SL i dagsläget väljer att inte ställa ome-
delbara ersättningskrav på leverantören som är reglerade i avtalet. Detta 
gäller exempelvis av leverantören reducerad trafik i samband med jul- och 
nyårshelgerna 2010 och 2011 på 11,7 mnkr och konstaterade felaktigheter 
i leverantörens månadsrapportering under perioden november 2010 – sep-
tember 2011. Revisionen har tagit del av skriftlig brevväxling mellan SL 
och leverantören där det framgår att SL avvaktade över årsskiftet 2011-
2012 med att ställa krav på betalning från leverantören motsvarande de 
11,7 mnkr. Enligt SL är beloppet att betrakta som en fordran som ”parke-
rats” i avvaktan på fortsatta förhandlingar under januari-februari.  

7.3 Pendeltåg 

7.3.1 Utgångspunkt 

Det nu gällande avtalet för pendeltågsverksamheten trädde i kraft under 
2006. Upphandlingen som genomfördes vanns av Stockholmståg som till-
sammans med samarbetspartners svarar för trafik, fordonsunderhåll och 
stationstjänster.  

7.3.2 Pendeltågstrafikens kostnadsutveckling 

Utfallet 2010 för pendeltågsverksamheten blev 1 650 mnkr inklusive index 
för trafik och stationstjänster. De kostnadsökningar som har skett sedan av-
talet träffades utgör t.o.m. 2010 ca 370 mnkr. Av dessa utgör trafiköknin-
gar 151 mnkr och övriga kostnadsökningar 220 mnkr. 
 
På motsvarande sätt som för busstrafiken kan revisionen konstatera att SL 
fått merkostnader för att beslut och åtgärder genomförts utan tillräcklig 
helhetssyn och framförhållning. Enligt avtalet ska tågsättens längd bestäm-
mas av resandeunderlaget för respektive avgång. Trots detta körs numera 
alla tåg med två enheter för att minska leverantörens arbete med att koppla 
till och ifrån enheter beroende på resandeefterfrågan vid olika tidpunkter 
på dygnet. Att alltid köra med två enheter medför följaktligen en viss 
överkapacitet på ett antal av avgångarna. Totalt beräknas den extra kostna-
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den för SL att köra med dubbla enheter till knappt 67 mnkr årligen. Exakt 
hur stor merkostnaden är för SL att kontinuerligt köra med dubbla enheter 
har inte bedömts inom ramen för denna granskning. Kostnaden kan dock 
antas vara betydande. Vidare visar granskningen att SL betalat 20 mnkr 
mer för utökad nattrafik per år under 2009 och 2010, jämfört med vad man 
betalat för motsvarande trafik under 2011. Detta som en konsekvens av att 
man beställt denna utökade trafik med för kort varsel.  
 
I samband med avtalsstarten för pendeltågstrafiken påbörjade imple-
menteringen av en ny generation pendeltåg (X 60). Implementeringen var 
förenad med ett antal problem, t.ex. att fordon som levererades inte kunde 
tas i drift eftersom de var behäftade med problem. Detta ledde till att äldre 
fordon som skulle fasas ut fick användas vilket medförde extra underhålls-
kostnader. SL fick dessutom hyra in extra utrymmen för att befintliga de-
påer inte räckte till. Dessa tillkommande kostnader beräknas till ca 50 
mnkr. 
 
På grund av att den nya depån i Södertälje inte har haft tillräcklig funkt-
ionalitet har driftskostnader på ca 16 mnkr tillkommit under 2011. 

7.4 Lokalbanor 

7.4.1 Utgångspunkt 

Under trafikslaget lokalbanor ingår följande banor: Roslagsbanan 
(Roslagståg), Lidingöbanan (Veolia), Saltsjöbanan (Veolia), Tvärbanan 
(Veolia), Nockebybanan (Veolia) och Spårväg City (Stockholms spårvä-
gar).  
 
De nu gällande avtalen för lokalbanorna har trätt i kraft vid olika tidpunk-
ter, de tidigaste med start från 1995, det senaste 2010 (Spårväg City). Nya 
avtal har nyligen upphandlats och därmed kommer Arriva att ta över trafi-
ken för Roslagsbanan från januari 2013 samt Saltsjöbanan, Tvärbanan och 
Nockebybanan från augusti 2012. För Spårväg City svarar Stockholms 
spårvägar fram till 31 december 2013, med möjlighet till förlängning. Av-
talet upphör dock definitivt 31 december 2015. För Lidingöbanan svarar 
Veolia fram till 19 augusti 2012, därefter upphandlas ny entreprenör.  

7.4.2 Lokalbanornas kostnadsutveckling 

För lokalbanorna tillkom under 2009 kostnader för grundavtalen på sam-
manlagt 47,8 mnkr, men den totala avvikelsen för hela trafikbudgeten på 
lokalbanorna jämfört med utfall hamnade på 34 mnkr. Merparten av kost-
nadsökningen är relaterad till lågfrekvent underhåll samt ökade depå- och 
hyreskostnader som en följd av det tilläggsavtal som tecknades till trafik-
avtalet för Veolia. När det gäller budgeten för lågfrekvent underhåll så 
uppstod en nettoeffekt då medel överfördes från bl.a. SL Tekniks budget 
till SL Trafiks budget. Ökade hyreskostnader medförde även ökade intäk-
ter i andra delar av SL-verksamheten. 
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För 2010 redovisades ett överskott för lokalbanornas grundavtal med ca 10 
mnkr gentemot budget. Under 2010 startades Spårväg City. När trafiken 
startades upp efter ett styrelsebeslut om spårtrafik mellan Sergels torg och 
Waldemars udde och när trafikbudgeten lades för 2010 var inte hela pro-
jektkostnaden klar. Total budget för driften av Spårväg city var 18,3 mnkr 
under 2010, varav 3 mnkr avsåg den museala trafiken. Enligt styrelsebeslut 
för fordonskostnader gavs senare under året en ram på 45 mnkr samt 15 
mnkr i diverse uppstartskostnader och beställningskostnader för nästa om-
gång av fordon. Utfallet för 2010 blev 61,6 mnkr. Vid trafikstart av Spår-
väg City definierades trafiken som ”planerad förändring”. 
 
För 2011 hade lokalbanorna en differens mellan budget och utfall då man 
underskred budget med motsvarande 6,3 mnkr. Inom trafikslaget fanns 
dock negativa kostnadsavvikelser. En större kostnadsavvikelse avser Spår-
väg City med tillkommande kostnader för fordonshyror på ca 11 mnkr. 
Enligt SL var kostnaderna för fordonshyra till Spårväg City vid budget-
tillfället svåröverblickbar på grund av snäva tidsramar. Därutöver drab-
bades SL av förseningar i fordonsleveransen vilket gav ytterligare förhöjda 
kostnader jämfört med budget. 

7.5 Revisionens bedömning av kostnadskontrollen inom 
SL:s trafikavtal  

Avgörande för att SL ska kunna upprätthålla en tillräcklig kostnadskontroll 
inom ramen för avtalen är att de skapar förutsättningar för en tydlig och 
systematisk förvaltning och uppföljning av avtalen. Bedömningen är att SL 
för närvarande inte har säkerställt att tillräckliga förutsättningar finns för 
att följa upp avtalen i sin helhet. Utifrån den granskning som revisionen 
genomfört av SL:s trafikavtal kan konstateras att SL i detta avseende inte 
har en tillräcklig kostnadskontroll eftersom bolaget inte kan verifiera att 
leverantörernas fakturerade leveranser faktiskt är utförda. Så är fallet inom 
bussavtalen där SL, till följd av det inte helt tillförlitligt Buss PC-systemet 
inte kan säkerställa att de turer som man faktiskt betalar för körs av leve-
rantören. Så är också fallet inom tunnelbaneavtalet där SL inte kan säker-
ställa att leverantören utför de tjänster avseende kundservice uppgående till 
mellan 800 – 900 mnkr årligen som SL betalar för. 
 
Granskningen visar vidare på betydande kostnadsökningar som sannolikt 
skulle ha kunnat undvikas med tydligare beslutsunderlag och tillhörande 
konsekvensbeskrivningar av föreslagna beslut och med en bättre koordine-
ring och planering vid genomförande av fattade beslut. SL:s konvertering 
till etanol- och biogasbussar är ett sådant exempel. Om SL hade genomfört 
konverteringen med hänsyn även till kostnadsaspekterna hade man kunnat 
byta ut dieselbussarna mot mer miljövänligare dito i den takt som dielse-
bussarna tjänat ut. Ett annat exempel är beslutet att köra med två enheter 
inom pendeltågen och den utökade nattrafiken inom samma transportslag. 
Den snäva tidsplaneringen för Spårväg City under 2010 orsakade också 
med stor sannolikhet betydande merkostnader för fordonshyror. 
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En viktig förutsättning för en effektiv avtalsförvaltning är att avtalens mo-
dell för avvikelsehantering tillämpas strikt och konsekvent i förhållande till 
entreprenörerna. Risk finns att SL annars undergräver sin roll som trovär-
dig och jämställd avtalspart då man som i t.ex. i tunnelbaneavtalet och den 
reducerade jul- och nyårstrafiken och de felaktiga månadsrapporterna, väl-
jer att inte genomföra de ersättningsreduceringar som avtalet medger. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kort om rapporten 

Revisionen har under hösten 2011 analyserat kostnadskont-
rollen inom SL.  

Slutsatserna från granskningen är att beslutsunderlagen av-
seende investeringar är otillräckliga då de ofta saknar upp-
gifter om framtida kostnadseffekter. Vidare saknas vanligtvis 
i investeringsunderlag, redovisning och uppföljning, en fördel-
ning av kapitalkostnaderna per trafikslag. Revisionen kan 
konstatera att SL för närvarande inte tillräckligt följer upp tra-
fikavtalen vilket medför att företaget inte kan säkerställa att 
de tjänster som fakturerats inom avtalen, faktiskt är utförda.  

SL har sedan maj 2011 en ny arbetsorganisation. Revisionen 
bedömer att SL:s nya organisation skapar förutsättningar för 
en bättre ekonomistyrning. Den bild som revisionens gransk-
ning ger av SL:s projekt-, investerings- och avtalsstyrning 
visar dock att åtgärder behöver vidtas för att förstärka 
styrning och uppföljning av verksamheten. 

 


