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Deﬁnitioner
ATC
Automatic Train Control, är ett signalsäkerhetssystem för spårburen traﬁk som övervakar
hastighet och att stoppsignaler inte passeras.
Systemet stoppar ett tåg vid passage av en
stoppsignal eller bromsar tåget om det går för
fort.
ATO
Automatic Train Operation, är ett system för
automatisk förarövervakad körning av spårburen
traﬁk.
Helresa
Varje resenärs resa, från start till mål inklusive
byten.
Medelantal anställda
Det totala antalet arbetade arbetstimmar för
samtliga anställda dividerat med normalarbetstid
per anställd.

Nöjda resenärer
Mätningar genomförs av SL varje månad genom
enkät ombord till cirka 4 600 resenärer per
gång. Resultatet visas här per halvår. Nöjdhet
mäts på en 7-gradig skala. Betygen 5, 6 och 7
anses nöjda.
Personkilometer
Antalet betalande passagerare multiplicerat
med den sträcka i kilometer som dessa åker.
Punktlighet
Andel godkända avgångar (högst 3 min efter
och högst 1 min före tidtabell) av beställda
avgångar.

Sittplatskilometer eller
produktion
Antalet tillgängliga passagerarsäten multiplicerat med den sträcka som dessa körs.
Skatteﬁnansieringsgrad
Verksamhetsbidrag dividerat med summan av
verksamhetsbidrag och biljett-, reklam- och externa hyresintäkter.
Tullsnitt
Infarterna till innerstaden, oftast tullarna.

Påstigande
Antal gånger resenärerna stiger ombord på
något av SLs fordon.

Produktion: SL i samarbete med R19 Strategisk Kommunikation
Tryck: Jernström Offset 2008
Foto: Melker Dahlstrand, Janne Danielsson, Hans Ekestang, August Ekman Öhrn, Joakim Folke, Jeanette Hägglund, Maria Johansson, Marcus Kurn, Max Landegård,
Lars-Henrik Larsson, Ulf Lodin, Jan E Svensson, Thomas Wingstedt, historiska bilder; Spårvägsmuseet

Kort om SL

AB Storstockholms Lokaltraﬁk ägs av
Stockholms läns landsting och ansvarar
för kollektivtraﬁken med tunnelbana,
pendeltåg, lokalbanor och buss inom
Stockholms län. Knappt hälften av verksamheten ﬁnansieras via biljettintäkter
och andra kommersiella intäkter som
reklam och lokalhyror. Resterande del
ﬁnansieras via skatt i form av bidrag från
landstinget. Totalt gjordes 417 miljoner
resor med SL under 2007. Det innebär
att mer än hälften av alla kollektivtraﬁkresor i Sverige görs med SL-traﬁken.
SL erbjuder resor som är anpassade
efter de behov som boende, arbetande
och besökare i Stockholms län har. SL
ansvarar för helheten, traﬁkens omfattning och kvalitet, traﬁkinformation och
marknadsföring samt för att byten
mellan olika traﬁkslag fungerar. Att ha
fyra olika traﬁkslag sammanbunda till ett
och samma biljettsystem är världsunikt.
Detaljplanering och utförande av traﬁken
är upphandlade i internationell konkurrens
mellan olika entreprenörer. SL äger traﬁknätets infrastruktur och fordon förutom
de ﬂesta bussarna. SL äger, utvecklar
och förvaltar också depåer för reparation
och underhåll. Spåranläggningar för
pendeltågstraﬁk ägs av Banverket.

Viktiga nyckeltal 2007

† Antalet resenärer ökade med 1,8 procent under vardagar jämfört med 2006

och biljettintäkterna steg med 11 procent.
† Det totala traﬁkutbudet i sittplatskilometer minskade med 3,9 procent, till

största delen på grund av neddragningen efter avslutat Stockholmsförsök.
† Varje vardag reste i snitt drygt 687 000 resenärer med SL. Under november

hade SL 727 000 resenärer i snitt på vardagar, vilket är det högsta antalet
resenärer någonsin.
† 69 procent av SLs resenärer var nöjda med traﬁken under hösten 2007 jämfört

med 64 procent vid samma tid 2006.
† SLs webbplats sl.se hade i genomsnitt ﬂer än 100 000 besökare per dag.
† Utsläppet av fossil koldioxid från SLs busstraﬁk (kg/personkilometer) minskade

2007 med ytterligare nästan 5 procent.
SLs ekonomi i korthet

2007

2006

12 031

11 182

Tunnelbana

–2 713

–2 584

Buss

–3 741

–3 299

Pendeltåg

–1 394

–1 249

Lokalbanor

–555

–529

Årets resultat

320

–955

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster*

320

1

Skatteﬁnansieringsgrad, %

53,1

52,0

3 110

3 445

699

567

Belopp i Mkr

Rörelsens intäkter
Traﬁkkostnader:

Investeringar
Medelantal anställda
* Se not 4, sidan 47

se deﬁnitioner, på sidan 65.
SL Årsberättelse 2007 • 1

Större händelser under 2007
Januari
† Ingemar Ziegler lämnar motsvarande post
på fastighetsbolaget Locum och tillträder
som vd för AB Storstockholms Lokaltraﬁk.
SLs nya vd har redan personlig erfarenhet
av SL från en period som tillförordnad vd
under 2003.

† Sex av Stockholmsförsökets uppskattade

† SLs styrelse beslutar att stationerna ut-

med Nynäsbanan ska moderniseras. För
att kunna erbjuda tätare och punktligare
tågtraﬁk på Nynäsbanan krävs utbyggnad
av banans kapacitet genom förlängning av
dubbelspår, nya mötesspår och plattformsförlängning. Räntefria lån från Stockholms
läns landsting till Banverket gör det möjligt
att starta arbetet.

köps via mobiltelefonen och ett sms.
Sms:et fungerar som enkelbiljett och kostar
26 kronor. Sms-biljetten är ett snabbt och
bra komplement till övriga enkelbiljetter
och ett alternativ för dem som inte hunnit
köpa sin biljett i förväg.

† Sträckan Rydbo–Österskär rustas på Ros-

April
† Den 1 april införs en rad nyheter i biljettsystemet. En generell prishöjning genomförs och det blir stopp för köp av bussbiljetter direkt av föraren, så kallat kontantstopp.
Biljettautomater sätts ut i traﬁken och ett
återförsäljarnät byggs upp. Enhetstaxan
avskaffas och istället införs ett system med
tre zoner. Förköpsremsan kommer tillbaka.
Upplands-Bro
kommun
Upplands Väsby
kommun

C

B

kommun

Österåkers kommun
Täby kommun
Sollentuna
kommun
Järfälla
Danderyds
kommun
kommun Vaxholms stad
SundbybergSolna
stad
Lidingö stad
stad
Ekerö
Värmdö kommun
kommun
Stockholm C

B

A

Nykvarns
kommun

Salems
kommun

C Södertälje
kommun

† Biljettkontrollen börjar med aviserade

kontroller.
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Huddinge
kommun
Botkyrka
kommun

B

lagsbanan under sommaren. Traﬁken kan tas
upp igen två veckor tidigare än beräknat.

B

Nacka kommun

Februari
† Lansering av ny form och nya funktioner
som det första steget i en hel rad förbättringar på sl.se. Den nya sajten erbjuder
personliga inloggningar som gör det möjligt
att spara och snabbt hitta sina vanligaste
resmål i reseplaneraren. Vid nästa resa kan
resenären välja direkt i en rullista och slipper ange adresserna igen.

Maj
† SLs styrelse beslutar om 35 procents studentrabatt på SL-kort från och med höstterminen. Samtidigt tas förbudet mot att prata
i mobiltelefon i SL-traﬁken bort.

Juni
† Viktiga, strategiska styrelsebeslut för SLtraﬁkens framtid – start för planering av
ny tunnelbana till Karolinska Universitetssjukhuset, avtal om biogas från Käppala
reningsverk, ett nytt reklamavtal och förlängning av spårvagnslinjen till Djurgården.

† Priset på kontantbiljetter som köps på bus-

† SL lanserar en helt ny typ av biljett som

med stockholmsbilder av fotografen Hans
Ekestang som har fotograferat för SL i 30 år.

Mars
† SL börjar installera trygghetskameror i bussarna. Först ut är Botkyrkagaraget söder
om Stockholm. Som ett viktigt led i arbetet
med att ytterligare öka tryggheten i SLtraﬁken har SL sökt och fått Länsstyrelsens
tillstånd att installera kameror i cirka 2 000
bussar.

direktbusslinjer blir ordinarie busslinjer. De
har haft en viktigare roll som komplement
till den ordinarie traﬁken än andra.

sen, på lokalbanan eller i tunnelbane- och
pendeltågspärren höjs från 20 till 40 kronor.
Höjningen är ett resultat av SLs strävan att
minska kontanthanteringen i SL-traﬁken och
ska fungera som incitament till förköp av
biljetter.

† På Spårvägsmuseet öppnar en utställning

C

Tyresö
kommun
Haninge
kommun

† SL samarbetar med den 29:e upplagan av

Stockholm Marathon. Traﬁken i innerstan är
omlagd under tävlingsdagen och i ett tält på
plats i Kungsträdgården lämnas SL-information till resenärer som också kan följa tävlingen i livesändning. Tio löpare från SL och
traﬁkentreprenörerna gör upp om segern i
en SL-intern tävling.

† Under påskhelgen byter Banverket kontakt-

ledningar vid Stockholms central. All tågtraﬁk, inklusive pendeltågen, ersätts med
busstraﬁk på sträckan Stockholms central
och Stockholms södra från och med långfredagen till och med hela påskafton.
† SL-traﬁkens gemensamma Trygghetscentral

ﬂyttar till nya, moderna och mer ändamålsenliga lokaler på Lindhagensterrassen och
personalen anställs i SL.

† SLs nya pendeltåg kräver utökad underhålls-

och uppställningskapacitet. Byggstart i
Södertälje Hamn för en ny pendeltågsdepå
som tillgodoser behoven.
Augusti
† SL deltar i festivalen Ung08 i Kungsträdgården. I SLs tält träffas ungdomar och ordningsvakter, biljettkontrollanter, tunnelbanepoliser och personal från Trygghetscentralen
och utbyter erfarenheter av SL-traﬁken.

† Riksdagen tar beslut om permanent träng-

selskatt i Stockholm. Genom att utöka traﬁken med bland annat fyra nya direktbusslinjer, ﬂer turer och tätare traﬁk i rusningstid
– i samband med att den nya vintertidtabellen införs – höjer SL beredskapen för att ta
emot ﬂer resenärer.

† På en studiedag med brett miljötema be-

söker partiledarna i regeringen företag i
Stockholmsregionen. På eget initiativ
väljer de att resa med SLs etanolbussar.
Vd Ingemar Ziegler följer med och berättar
om SL-traﬁkens miljöfördelar och kommande satsningar i länet.

† Brasiliens president Lula da Silva, besöker

Skandinavien bland annat för att tala om
brasiliansk etanoltillverkning. I kungligt sällskap tar han en tur med en av SLs många
etanoldrivna bussar.

† Biljettmaskiner och kortläsare för SL Access

börjar installeras i alla SL-bussar.
December
† SL sätter upp nya geograﬁska kartor på
sina informationsskyltar i traﬁken. Kartorna
är anpassade efter den lokala omgivningen
och har varit mycket efterfrågade. Det är
första gången som SL producerar kartor
helt internt.

† SLs resegaranti förbättras och maxbeloppet

för taxiresor höjs till 800 kronor. Syftet är
att utveckla garantin så att även den som
reser längre sträckor ska ha nytta av den.

† Tester av SLs nya betalsystem, SL Access,

startar i busstraﬁken på Lidingö. För första
gången ﬁnns utrustningen på plats i bussarna och 2 000 Lidingöbor kan testa att
resa med smartkort.

November
† Aldrig har så många rest med SL – novembersiffrorna visar på ”all time high”. Samtidigt fortsätter sju av tio att ge höga betyg
till SL-traﬁken. Enligt mätningarna görs mer
än 2,5 miljoner SL-resor en vanlig vardag.
Det ger drygt 727 000 resenärer en vanlig
vardag och den högsta siffran någonsin.

† Deﬁnitivt beslut om dygnet-runt-traﬁk i

tunnelbanan på fredag- och lördagnätter
från och med hösten 2008. Även pendeltågsresenärerna kan se fram emot utökad
nattraﬁk.
† SLs kundtjänst börjar ha öppet dygnets alla

timmar för att öka servicen gentemot resenärerna. Tillsammans med medarbetare på
kundtjänsten svarar SLs styrelseordförande
Christer G. Wennerholm och vd Ingemar
Ziegler på frågor och tar emot synpunkter
från resenärerna under premiärkvällen och
natten den 11 till 12 december.
† Vid jul och nyårstid inträffar raketskjutning

September
† Start för webb-tv, en ny satsning i SLs
kommunikationsarbete. Testprojektet med
webb-tv planeras pågå cirka ett halvår. I första hand handlar det om informationsﬁlmer
med SLs resenärer som främsta målgrupp.
Syftet är att sprida kunskap om SLs arbete
inom olika områden och ge en bättre bild av
den övergripande verksamheten.
† Beslut tas om ytterligare trygghetssats-

ningar i form av så kallade trygghetsvärdar
i SL-traﬁken.
Oktober
† SL inför höjning av avgiften för resenär som
vid kontroll saknar giltig biljett, från 800
kronor till 1 200 kronor.

† 50 år av konst i Stockholms tunnelbana är

värt att ﬁra. Jubileet för stockholmarnas gemensamma kulturarv inleds på T-Centralen,
navet i traﬁken och platsen där de första
konstverken invigdes 1957. Det sägs ofta att
konsten i tunnelbanan är efterkrigstidens
största konstsatsning i Sverige, kanske i
hela Europa. SL ﬁrar med ett fullspäckat
jubileumsprogram.

i tunnelbanan. I samarbete med polisen
beslutar SL att stänga Rinkeby tunnelbanestation i ett par dagar. Vid träffar med olika
organisationer på platsen tydliggör SL
varför man tvingats stänga stationen och
påtalar att ökad vuxennärvaro behövs på
kvällstid.

† SLs biljettkontrollanter får lära sig att till-

lämpa FNs barnkonvention. Därmed har
drygt 700 SL-medarbetare utbildats i att
tänka på barns bästa i alla beslut.
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Ett händelserikt år
När jag summerar mitt första år som vd för SL kan jag konstatera att det har
varit ett extremt stimulerande och händelserikt år. Ett år med starkt förbättrad
ekonomi, ﬂer och mer nöjda resenärer, förbättrad punktlighet, viktiga beslut men
också diskussioner om de visioner vi har för att kollektivtraﬁken ska fortsätta
fungera väl i ett längre perspektiv.
Det är inte alltid enkelt att i det dagliga
arbetet hitta en bra balans mellan att klara
stundens åtagande, att dagligen leverera en
bra kollektivtraﬁk till cirka 700 000 resenärer,
samtidigt som vi driver ett stort antal strategiska framtidsprojekt. Att i ena ögonblicket
tala med en resenär som har synpunkter på
en enskild tågavgång och i det andra spana
kanske 50–60 år framåt. Då gäller det att
vara effektiv och kunna prioritera, för båda
frågorna är naturligtvis betydelsefulla.
En ny strategisk plattform
Vi har höga ambitioner för vad vi vill med
SL-traﬁken, och det tänker vi fortsätta att ha,
men vi måste göra rätt saker i rätt tid. För att
underlätta styrningen och skapa former för ett
mer fokuserat SL har vi under året tagit fram
en ny målstyrningsmodell och reviderat vår
strategiska plattform. Gemensamma värderingar, processer, rutiner och verktyg säkerställer en
helhetssyn på samma gång som hela organisationen arbetar i riktning mot vår vision. För att
förenkla och förtydliga har vi valt att dela in vår
målstyrningsmodell i fem perspektiv: kund, leverantör, medarbetare, samhälle och ägare.
Nöjdare kunder
SLs övergripande marknadsmål är ﬂer och
mer nöjda kunder. Genom våra kundundersökningar vet vi att ett väl utbyggt traﬁkutbud
kombinerat med enkel och lättillgänglig traﬁkinformation har störst betydelse för att vi ska
få ﬂer resenärer. Det vill säga ta marknadsandelar från framförallt biltraﬁken.
Antalet resenärer har varit rekordhögt under
året. Viktiga orsaker till att ﬂer reser med oss är
förstås en stark konjunktur och att trängselskatten permanentats, men jag drar mig inte för att
påstå att en viktig orsak till att allt ﬂer väljer SL
är att vi erbjuder ett mycket bra traﬁkutbud.
Våra kunder har också blivit betydligt mer
nöjda med SL. Störst betydelse för kundnöjdheten är att traﬁken går i rätt tid. Våra ansträngningar med att förbättra punktligheten
har varit intensiva och det har gett resultat.
Vi kan notera att såväl tunnelbana som pendeltåg har blivit bättre på att hålla sina tider under året. Vi är naturligtvis inte nöjda. Eftersom
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punktlighet är vad våra kunder efterfrågar
mest, söker vi ständigt nya åtgärder. Busstraﬁken, framför allt i innerstaden, försämrade sin
tidhållning jämfört med föregående år. För att
skapa bättre framkomlighet för bussarna med
ﬂer busskörfält och ﬂer traﬁkljus med bussprioritering söker vi samarbete med Stockholms
stad, men även med andra kommuner och
Vägverket. En del av trängselskatten ska användas till den typen av förbättringar.

Våra ansträngningar för att
förbättra punktligheten har
varit intensiva under året
och det har gett resultat.
Det prioriterade arbete som vi internt inom SL
kallar Trygghetsprojektet har fortsatt under
året. Vi utrustar våra traﬁkmiljöer med trygghetsskapande kameror och andra system för att
öka tryggheten för kunder och medarbetare,
Samtliga bussar, spårfordon och stationer förses successivt med kameror. Trygghetsprojektet
ger oss intelligenta brandlarm, spårbeträdandelarm, hjälptelefoner, en skadegörelsedatabas
och en dygnet-runt-öppen trygghetscentral.
Vi samordnar och utbildar också SLs personella
väktarresurser. Vår grundinställning är att mer
synlig och servicesinnad personal skapar tryggare och trevligare traﬁk som i förlängningen
leder till att ﬂer vill resa med oss och att ﬂer vill
betala för sina resor.
Vi är medvetna om att våra kunder, framförallt
bussresenärerna, blir irriterade över att information om förseningar och störningar inte alltid
fungerar. Sedan ett par år tillbaka utvecklar vi
ett integrerat system för traﬁkinformation i realtid. Under 2008 tas realtidsplattformen i bruk i
större skala för busstraﬁken. Det innebär bland
annat att resenären i sin mobiltelefon kan få
realtidsinformation om när en viss buss kommer
till en viss busshållplats. Innerstadens blåbussar
har varit först ut med denna service. Vi sätter
också upp 800 dynamiska skyltar vid busshållplatser och 45 samlingstavlor med realtidsinformation vid bussterminaler. Successivt ska

tidtabellsinformation för all traﬁk kompletteras
med realtidsinformation och därmed förenkla
vardagen för såväl kunder som traﬁkentreprenörer. Nya satsningar på bemötandefrågor
och kundservice i traﬁken ﬁnns också med på
åtgärdslistan för kommande år.
Kompetenta leverantörer
SL-traﬁkens dagliga funktion och drift kräver
traﬁkentreprenörer, försäljningsombud, bygg-,
drift- och underhållsentreprenörer liksom andra leverantörer av varor och tjänster. Vi tror
på ett affärsmässigt förhållande kombinerat
med ett förtroendefullt samarbete. Att verka
genom andra kräver speciell kompetens, och
med bas i den erfarenhet som SL redan har,
utvecklar vi nya och allt bättre styrparametrar
och uppföljningsmetoder i traﬁkavtalen. Allt
för att vara säkra på att få den kvalitet som
SLs kunder önskar till det bästa priset. Under
2008 kommer vi att upphandla entreprenör
för tunnelbanan inför hösten 2009. Det blir en
av Sveriges största upphandlingar någonsin
och tar naturligtvis stora resurser i anspråk.
Ett mindre lyckat samarbete har vi haft med
den leverantör som utvecklar vårt nya
smartkortbaserade betalsystem SL Access.
Leveransen har dragit ut på tiden. Trots att
testresultaten förbättrats successivt har leverantören ännu inte lyckats prestera den kvalitet som SL kräver. Vi nöjer oss inte med något
annat än ett system som fungerar hela vägen.
När leveransen kommer är vi väl förberedda.
Kortläsare och biljettmaskiner är installerade,
planerna för utbildning av all traﬁkpersonal
är klara, organisationen för det nya systemet
ﬁnns på plats och jag är övertygad om att SL
Access kommer att bli till stor nytta.
Motiverade medarbetare
SLs medarbetare är experter på att övergripande planera, informera, beställa och följa
upp traﬁk och service. Vi förvaltar dessutom
en omfattande infrastruktur i form av fordon,
spår, stationer, depåer med mera. För att
klara uppdraget är det av största vikt att SL
har kompetenta och motiverade medarbetare
som arbetar engagerat för att vi ska uppfylla
kundernas krav och förväntningar både idag
och i framtiden. Jag upplever att det ﬁnns ett

enormt engagemang inom SL och hoppas att
vårt nya ledningssystem ska bli ett stöd för att
ännu bättre kanalisera detta engagemang.
Ett hållbart samhälle
SL har en viktig roll i regionens långsiktigt hållbara utveckling. SL-traﬁken är ett miljöprojekt
i sig. Men vi nöjer oss inte med det. Vi fortsätter målmedvetet att utveckla vår miljöproﬁl
med än bättre miljöprestanda. Ungefär 25
procent av våra bussar drivs redan idag med
förnybar energi. 2011 ska det gälla för 50
procent av våra bussar.
Vi fortsätter också arbetet med att underlätta
för funktionshindrade att åka med oss. Att
som funktionshindrad kunna lämna färdtjänsten kan betyda mycket för självkänslan.
Tillgodosedda ägare
Ekonomiskt sett var 2007 ett starkt år och
resultatet blev bättre än vi hade förväntat oss.
Intäkterna blev högre både tack vare ändrad
taxa och att allt ﬂer väljer att resa med oss.
Vi lyckades dessutom hålla nere våra kostnader. Vi har nu återställt traﬁkutbudet till
ungefär samma nivå som under försöket med
trängselskatt, då traﬁkutökningen bekostades av staten. Detta har blivit möjligt genom
högre intäkter i verksamheten samt ett större
bidrag från landstinget. SL ﬁnansierades till
53 procent av Stockholms läns landsting under 2007. Min målsättning är att skatteﬁnansieringsgraden ska minska något i jämförelse
med i år och långsiktigt ligga runt 50 procent.

Det ska ske genom ﬂer betalande resenärer,
men också genom nya sätt att skapa intäkter
eller sänkta kostnader i samarbete med andra
aktörer. Ett antal intressanta projekt pågår,
bland annat inom fastighetsutveckling.

Inför 2008 har vi satt
målet att anstränga
oss lite till.
Utmanande framtid
Stockholm växer så det knakar och många av
våra traﬁksystem utnyttjas för närvarande till
sin kapacitetsgräns. Vi tittar på olika möjligheter att ﬂytta gränserna, till exempel genom att
med ökad automatik kunna köra tunnelbanan
oftare. Då kapaciteten är för liten tvingas ofta
dyra renoveringar fram som inte har bärighet på längre sikt. Banverket har till exempel
under året slutfört ombyggnader runt Stockholms central i avvaktan på Citybanan, som
kommer att stå klar om cirka tio år. Det är 30
år för sent, men naturligtvis välkommet. Saltsjöbanan och Slussen är andra exempel där
kapacitets- och åldersgränser nåtts för länge
sedan, och där vi tvingas till tillfälliga insatser
för att säkerställa säkerhet och punktlighet.
Under 2008 hoppas och tror jag att vi kommer att få igångsättningsbeslut för de spårutbyggnader vi planerar. Först på tur står
Tvärbanan Ost från Sickla till Slussen och
Tvärbanan Norr från Alvik fram till Solna

samt en upprustning av Saltsjöbanan. Andra
projekt som vi förbereder är tunnelbana från
Odenplan till Karolinska Universitetssjukhuset,
en fortsättning på Tvärbanan Norr till Kista,
dubbelspår på Roslagsbanan samt utbyggnad
och förnyelse av spårvagnslinjen mellan Djurgården och Stockholms central.
Slutligen vill jag tacka SLs alla kunder, leverantörer och medarbetare. Vi har genomfört
många små och stora projekt som vi kan
känna stolthet över; efter Arbetsmiljöverkets
beslut lyckades vi på mycket kort tid få bort
kontanterna från busstraﬁken, våra resenärer känner sig mer trygga och vi har blivit
punktligare. Hösthalkan klarade vi av så bra
att många faktiskt tror att det inte var någon
halka i höstas. Vi har kommit tillrätta med
vagnsbristen i tunnelbanan, vi har snart en
helt ny pendeltågspark med utbildade förare
och vi har fortsatt utvecklingen av våra ITsystem och planeringen av våra framtida spårsatsningar. Listan kan göras mycket längre.
Mest stolta ska vi ändå vara över att vi har ﬂer
nöjda resenärer än vi hade för ett år sedan.

Stockholm i mars 2008

Ingemar Ziegler
Vd och koncernchef
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Detta är SL

AB Storstockholms Lokaltraﬁk, SL, erbjuder kollektivtraﬁk med utgångspunkt
i de resebehov som ﬁnns i Stockholms län. Den traﬁk som ger de för samhället
mest effektiva alternativen prioriteras.

SLs vision
SL underlättar människors vardag och bidrar
till en mer attraktiv Stockholmsregion.

Affärsidé
† SL erbjuder alla i Stockholms län en väl ut-

byggd, attraktiv och lättillgänglig kollektivtraﬁk på spår och väg.
† SL möter olika kunders behov av enkla,

pålitliga och prisvärda resor. Alla resor ska
vara säkra och trygga.
† SL bidrar genom sin verksamhet till en lång-

siktigt hållbar utveckling av regionen.

SLs målstyrningsmodell
Under året har SL tagit fram en målstyrningsmodell som tillsammans med affärsidé och
vision framledes ska utgöra grunden för SLs
strategiska planering. Modellens syfte är att
på ett överskådligt och tydligt sätt deﬁniera
mål och styrtal för SLs strategiska ambitioner. De övergripande målen ger riktning för
respektive SL-enhets målformuleringar. Inom
ramen för den årliga verksamhetsplaneringen
ska enheterna formulera egna mål och aktiviteter som stödjer SLs övergripande mål.
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SLs målstyrningsmodell är indelad efter fem
perspektiv som också utgör SLs fem viktigaste
intressenter: kund, leverantör, medarbetare,
samhälle och ägare.
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Kunnigt och trevligt bemötande är en viktig kvalitetsaspekt för SLs varumärke. Under året har SL tagit fram en
ny kundservicestrategi som ska börja implementeras i samverkan med SLs traﬁkentreprenörer. De första stegen
mot en SL-gemensam uniform har också tagits under året.

Verksamheten
SL-koncernen har ungefär 800 medarbetare
som arbetar med övergripande planering och
med att bestämma traﬁkens omfattning och
kvalitet samt beställa, förvalta, utveckla och
marknadsföra traﬁken i länet. SL ansvarar
för att det ﬁnns ett bra system av kollektiva
resmöjligheter i Stockholms län. Det innebär
att SL svarar för helheten och för att resenärernas byten mellan olika traﬁkslag fungerar.
Tidsplanering och själva utförandet av traﬁken
är upphandlad och delegerad till fem externa
traﬁkentreprenörer. Totalt arbetar över 14 000
personer i SL-traﬁken.

SL erbjuder kollektivtraﬁk till 1,9 miljoner innevånare i Stockholms län. Därtill
kommer årligen ﬂera miljoner tillfälliga besökare i huvudstadsregionen. Cirka
95 procent av befolkningen bor i tätort och cirka fem procent bor i glesbygd
vilket ställer skilda krav på SLs verksamhet.
2007 införde SL ett nytt taxesystem med regionen indelad i tre zoner, A, B
och C. Hela tunnelbanan tillhör zon A liksom Tvärbanan, Nockebybanan och
Lidingöbanan. De mest närliggande kranskommunerna ligger i zon B med
bland annat Roslagsbanan och Saltsjöbanan medan övriga kommuner tillhör
zon C med de yttersta delarna av pendeltågstraﬁken. Samtliga zoner har
omfattande busstraﬁk.
För att underlätta ett gränslöst resande i Mälarregionen för SL diskussioner
med Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Örebro län om samverkan
över länsgränserna. Syftet är framför allt att förenkla för dem som bor i ett
län och arbetar i ett annat. Det handlar både om traﬁksamarbete och ett
effektivt taxesystem.
Norrtälje
kommun

Varumärke
Varumärket SL är dels en avsändare för den
verksamhet som bedrivs inom ramen för AB
Storstockholms Lokaltraﬁk, dels en avsändare
för SL-traﬁken som i sin helhet utförs av traﬁkentreprenörerna på uppdrag av SL. Bilden av
SL och SL-traﬁken skapas av alla intryck som
människor får – allt ifrån att planera resan,
hitta information, köpa biljetter, upplevelsen
av fordon, traﬁkmiljöer och kundservice till att
läsa annonser och hemsida. En utmaning är
att skapa en tydlig och attraktiv bild av SL och
SL-traﬁken i resenärernas medvetande som
överensstämmer med vad som levereras. Med
utgångspunkt i varumärket har SL under året
arbetat fram en ny strategi för marknadskommunikation som tar fasta på att SL ska vara
ett företag som anstränger sig lite extra.

Upplands-Bro
kommun
Upplands Väsby
kommun

C

B

Helhetssyn – SL har ett totalansvar för kollektivtraﬁken i Stockholms län. I det ligger ett
långsiktigt åtagande och ansvar för samordning och kontinuitet i traﬁken.
Genom att agera efter varumärkets kärnvärden,
och vara konsistenta i den visuella identiteten,
är det möjligt att:
† Tydliggöra vad SL och SL-traﬁken är och

står för.
† Underlätta för resenärerna att förstå och

använda SL-traﬁken.
† Skapa en attraktiv, distinkt och särskiljande

proﬁl som stärker relationerna till alla intressenter i omvärlden.

Vallentuna
kommun

B

Österåkers kommun
Täby kommun
Sollentuna
kommun
Järfälla
Danderyds
kommun
kommun Vaxholms stad
SundbybergSolna
stad
Lidingö stad
stad
Ekerö
Värmdö kommun
kommun
Stockholm C

B

A

Nacka kommun

Nykvarns
kommun

Salems
kommun

C Södertälje
kommun

Varumärkets kärnvärden
Enkelhet – Det ska vara enkelt och bekvämt
att åka med SL-traﬁken men också tids- och
kostnadseffektivt. Traﬁkpersonalen liksom
tidtabeller, reseplaneraren, skyltar och så
vidare ska bidra till att resan med SL upplevs
som enkel.
Pålitlighet – Resenärerna ska kunna ta sig
fram överallt i Stockholms län, tryggt och
säkert samt enligt tidtabell.

C

Sigtuna
kommun

Huddinge
kommun

B

Botkyrka
kommun

C

Tyresö
kommun
Haninge
kommun

Nynäshamns
kommun

C

SLs mål
SLs övergripande mål är att få ﬂer och mer nöjda resenärer. Procentuella mål är satta för
utvecklingen fram till 2010.
Andel nöjda resenärer

Antal resenärer
%
10,0

Mål

%
75

Mål

7,5
50
5,0
25
2,5
0,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Antal resenärer en vanlig vardag ska öka
med 10 procent från 2004 till 2010 eller
med 150 000 resor per dag. Till och med
2007 uppgår ökningen till 7,7 procent.

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Andel nöjda resenärer ska uppgå till 75
procent och andel missnöjda får inte vara
ﬂer än 10 procent. Hösten 2007 uppgick
andelen nöjda resenärer till 69 procent.
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resenärernas behov och resande
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SL har genom åren byggt upp en god kännedom om kundernas beteende och
attityder. Under 2007 har kunskapen om kunderna stärkts signiﬁkant genom ett
fortsatt utvecklat analysarbete. Det betyder att alla beslut inom SL kan grundas
på fakta om vad kunderna tycker är viktigast.
Efterfrågan på SL-resor växer
Bra kollektivtraﬁk är en förutsättning för att
Stockholmsregionen ska fungera. Den största
och viktigaste kundgruppen för SL är därför
resenärerna. De blir ﬂer och ﬂer och ställer allt
högre kvalitetskrav på sina resor. I Stockholms
län bor drygt 1,9 miljoner människor och regionens årliga tillväxt ligger på över 20 000 nya
invånare. Enligt prognoserna kommer Stockholmsregionen att ha 2,4 miljoner invånare år
2030. Därtill kommer miljontals tillfälliga besökare; turister, fritidsresenärer och affärsresenärer som också har ökat sitt intresse av SL-resor.
Från och med oktober 2007 reste för första
gången mer än 700 000 resenärer med SL en
vanlig vardag. För att gå kunderna än bättre till
mötes ökar SL arbetet med marknadsundersökningar och analyser som kan utgöra underlag till förbättringar och nya satsningar.

muner för att kartlägga vilka behov som ﬁnns.
Löpande jämkas behov och resurser samman
och prioriteringar görs utifrån framtagna
prognoser. Kapaciteten i beﬁntligt traﬁknät
och eventuella felande länkar i traﬁksystemet,
till exempel långa gångavstånd, vägs också in.

SL är för många det enda
möjliga sättet att resa.

Ungdomar och kvinnor reser mest
Över 90 procent av invånarna i Stockholms län
uppger i SLs undersökningar att de någon gång
under året nyttjar SLs tjänster, och över 80 procent reser med SL minst en gång i månaden.
Ungdomar reser oftare med SL. Ungefär 80 procent av alla ungdomar mellan 18–25 år uppger
att de reser med SL minst en gång per vecka.
I åldrarna mellan 25 och 65 år reser ungefär 60
procent. Vid rusningstid har SL 74 procents marknadsandel vid tullsnittet, vilket är unikt i världen.

2007 ökade befolkningen i alla länets kommuner. Relativt sett ökade Vaxholm och
Nykvarn mest med 3,1 procent vardera följt
av Salem, Nacka, Värmdö och Sollentuna.
De framtida resebehoven fångas in genom
prognoser över befolkningstillväxt i olika delar av länet samt fakta om bostadsbyggen och
lokalisering av nya arbetsplatser. Varje år gör
SL en genomgång med länets samtliga kom-

Investeringar efter samhällsnytta
SLs uppgift är att satsa resurserna där de
gör mest samhällsnytta. Det vill säga där ﬂest
resenärer sammantaget får störst förbättring
i förhållande till insatsen i pengar. SLs styrelse
ser årligen över den traﬁkplan/vision som SL
kontinuerligt planerar för och söker ﬁnansiering
till. Investeringsbeloppen är stora och normalt
ﬁnansieras projekten via Stockholms läns landsting, statsbidrag, kommunerna, Banverket eller
EU-bidrag. Utökad spårtraﬁk ﬁnansieras oftast
till 50 procent av staten.

Av alla resor med SL görs drygt 40 procent till/
från centrala Stockholm och cirka 20 procent

Engagerade äldre

Rationella växlare

Lojala SL-resenärer

6%

10%

13%

16%

Unga 15 – 25 år
14%

Hänvisade till bil

Upplysta kritiker

Hänvisade
Hänvis
ade till SL

10%

11%

20%

Mer sällan/aldrig
(16%)
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1 dag/veckan –
1 dag/mån (21%)

2 – 4 dag/veckan
(22%)

5 – 7 dag/veckan
(41%)

SL har gjort en segmentering av länets invånare
över 15 år för att ge en tydligare bild över vilka
som är SLs kunder. Segmenteringen används
för tjänste- och kommunikationsutveckling.
SL är viktigt för Stockholm
SLs verksamhet är en förutsättning för att
Stockholmsregionen ska fungera och fortsätta
att utvecklas. Kollektivtraﬁken har en annan roll
i Stockholm än i många andra städer i Sverige.
I Stockholm är SL-traﬁken för många det enda
möjliga sättet att resa.
Landstingets övergripande mål för kollektivtraﬁken är ett effektivt och hållbart transportsystem.
SL-traﬁken ska vara trygg, pålitlig och lättillgänglig. Att öka SLs marknadsandelar är också
en viktig miljösatsning.
Hur ofta man reser med SL, 2007
aldrig 4%
mer sällan 14%
ngn/ngr
ggr/månad
19%

dagligen
31%

ngn/ngr
ggr/vecka 32%

Marknadssegmentering
Indelningen i kundgrupper baseras på en omfattande undersökning av länets invånare och utgår från tre huvudfrågor,
resefrekvens, bilinnehav och tillgång till SL-traﬁk. I matrisen
bredvid beskrivs valfrihet på ena axeln, det vill säga om man
har tillgång till bil respektive SL-traﬁk. Den andra dimensionen beskriver hur ofta man reser med SL. Den undre delen
av matrisen visar de som är hänvisade till bil, 21 procent
respektive SL, 20 procent.

Valfrihet

Lojala bilister

vardera inom egen kommun respektive lokalt i
innerstaden. Boende i innerstaden och närförort
gör ﬂest antal SL-resor. 62 procent av SLs dagliga resenärer är kvinnor.

Resfrekvens
med SL

För varje segment ﬁnns bland annat snittålder, könsfördelning, var i Stockholm man bor, utbildning, snittinkomst, varför
man väljer att åka kollektivt och hur man ser på SL. På så
sätt blir respektive segment personiﬁerat, vilket gör det
enklare för den som planerar för traﬁkutbud och marknadskommunikation.

Störst betydelse för om ﬂer vill resa med SL har traﬁkutbudet och störst betydelse för om resenärerna är nöjda eller inte har punktligheten.

Under 2007 ökade antalet resenärer per dag
med 1,8 procent. Att antalet resande ökar
respektive minskar beror enligt SLs bedömning
till ungefär 50 procent på hur SLs traﬁksystem
fungerar, på priset, traﬁkinformation och på aktiv marknadsföring. De resterande 50 procenten
beror på olika omvärldsfaktorer. De allra viktigaste är konjunkturen, sysselsättningsgraden
och bensinpriset. Under såväl 2006 som 2007
ökade andelen förvärvsarbetande i Stockholms
län med drygt 2,5 procent per år. Något som
hade stor påverkan på antalet resande under
2007 var naturligtvis också beslutet att permanenta trängselskatten i Stockholm.

Vid problem i traﬁken är
personalens bemötande
extra viktigt.
SL gör en reguljär resenärsundersökning varje
månad med syfte att mäta resenärernas upplevelse av de olika traﬁkslagen. Undersökningen
genomförs genom enkäter som delas ut till
resenärerna ombord på fordonen. 4 600
resenärer tillfrågas varje månad. SL använder
även kundpaneler och fokusgrupper för att
fånga upp resenärernas åsikter.
Bra traﬁkutbud ger ﬂer resenärer
I SLs kundmätningar framgår att störst betydelse för att ﬂer ska vilja resa med SL är ett väl
utvecklat, ﬂexibelt traﬁkutbud och enkel, lätttillgänglig information om hur man reser med

SL. Ett kundanpassat traﬁkutbud består av ett
sammanhållet och väl genomtänkt linjenät med
avgångstider anpassade för olika kunders behov
av enkla och pålitliga resor.
Kvalitet ger ﬂer nöjda resenärer
Punktligheten har störst betydelse för kundnöjdheten på alla traﬁkslag, men även mindre
trängsel, bra störningsinformation och personalens bemötande är viktigt.
Punktlighet är viktigast
Hösten 2007 var 69 procent av resenärerna
nöjda med SL-traﬁken att jämföra med 64 procent under hösten 2006. Det är den högsta nivån sedan SL började mäta kundnöjdhet. Under
2007 har punktligheten i SL-traﬁken förbättrats
framför allt inom tunnelbana och pendeltåg, där
hela 18 procent ﬂer är nöjda nu än för ett år
sedan. Bäst faktisk punktlighet har lokalbanorna.
Trängsel
Många resenärer upplever också trängsel som
störande och andelen ökar. Trängseln beror
främst på att resandet koncentreras mycket
starkt till några få timmar på dygnet. Även
bristande tidhållning leder till trängsel. Rusningstraﬁken är central för SL. Fler fordon tas fortlöpande i drift där det är möjligt och spårtraﬁk
kompletteras med bussar. En väsentlig framgångsfaktor är att SL-traﬁken, såväl spårtraﬁk
som busstraﬁk, prioriteras i traﬁkmiljön.

oftast med SL är också mest missnöjda med
traﬁkinformationen. SL driver ett antal projekt
för att i högre utsträckning kunna ge realtidsinformation om var ett speciﬁkt fordon beﬁnner sig. Under 2008 kommer resenärerna
successivt att få tillgång till realtidsinformation
om busstraﬁken, läs mer på sidan 12.
Personalens bemötande
Under hösten 2007 var 61 procent av resenärerna nöjda med personalens bemötande.
Mest nöjd är man på lokalbana och på buss
där resenärerna har direktkontakt med traﬁkpersonalen. Vid förseningar eller problem i
traﬁken är personalens roll extra viktig. En ny
kundservicestrategi, som bygger på tanken
att nöjda kunder skapas genom kunnig och
engagerad personal som är lyhörd och ﬂexibel
i mötet med kunden, har tagits fram för
successiv implementering. SL har även börjat
arbeta med en gemensam uniform för all personal i SL-traﬁken. Syftet är att tydliggöra av
vem resenären kan få service och information.
Andel nöjda resenärer
%
70

65
60
55

Information om traﬁkstörningar
Att få bra information om traﬁkstörningar är
viktigt för resenären. De resenärer som åker

50
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Avser höstmätningarna
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SL bygger sin kommunikation på varumärkets kärnvärden; enkelhet, pålitlighet
och helhetssyn. Under året har mer kunskap om kundernas förväntningar och
krav på SLs kommunikationsaktiviteter samlats in och analyserats. En ny och
mer kundorienterad strategi för marknadskommunikation har formulerats och
successivt börjar den att tillämpas i det dagliga arbetet.
En viktig följd av SLs nya strategiska inriktning
är att kommunikationsresurserna i allt högre
utsträckning kommer att koncentreras till
aktiviteter i SL-miljö och till upplysningar om
SL-traﬁken. Det allra viktigaste för resenärerna är förutom turtäthet och punktlighet att
traﬁkinformationen är tydlig och lätt att ta till
sig. Undersökningar har också visat att bemötandefrågan är viktig för att SL ska få ﬂer
nöjda resenärer. Kunderna vill bli väl bemötta
men har svårt att identiﬁera var, och av vilken
medarbetare i traﬁken, de kan få den service de behöver. Det sätter arbetet med SLs
kundservice i fokus och gör frontpersonalen
till en allt viktigare kommunikationskanal. Ett
nytt kundservicekoncept har formulerats och
försök ska genomföras med så kallade servicevärdar. En enhetlig uniform som följer SLs
graﬁska proﬁl ska tas fram för att underlätta
igenkänning av kundservicepersonal. Kunden
ska känna att SL anstränger sig lite extra.

Nyhet!
Köp en SMS-biljett via 72150.

Samarbeten med SL
Olika slags samarbeten med företag och organisationer är en viktig del i SLs totala kommunikation. För att få bättre styrning på dessa
har SL under året stramat upp och förtydligat
sina riktlinjer för samarbeten. Om SL ska engagera sig i ett samarbete krävs att projektet
har en naturlig koppling till verksamheten.
Samarbetet ska bidra till att stärka SLs varumärke och position på marknaden. Det ska
också vara affärsmässigt motiverat. Primärområden är miljövård, ungdomar, kultur och
Stockholms län. En nyhet är också att den
som är intresserad av ett samarbete kan testa
på sl.se om det aktuella projektet lever upp
till SLs krav och när så är fallet gå vidare med
en formell ansökan. Oftast samarbetar SL
genom att erbjuda traﬁklösningar, extra traﬁk,
informationsstöd och/eller genom att erbjuda
SL-biljetter i paketlösningar för deltagare i
tävlingar och evenemang.

Relationsskapande med ungdomar
Unga är en särskilt prioriterad målgrupp för SL. För att
skapa goda relationer med yngre resenärer samarbetade SL med sommarfestivalen Ung08. I SL-tältet kunde ungdomarna prata miljö, få en fejkad SL-tatuering
och träffa ordningsvakter, biljettkontrollen, tunnelbanepolisen och personal från Trygghetscentralen.

Stockholm Marathon,
för dig som inte gillar
att springa.
Längs Odengatan ﬁnns många
mysiga kaféer. Sitt utanför och
se löparna passera.
Gångbron över Valhallavägen är
ett bra ställe om du vill se löparna
medan de är pigga.
I Humlegården
kan du sitta och
se löparna svänga
upp på den sista
sträckan före mål.

Sluttningen i Vasaparken
är ett bra ställe att sitta på.

”SLs kundtjänst, Jonas. Vad kan jag hjälpa till med?”
START

MÅL

Vasastan

Stadion

En bra picknick-kulle med gott
om plats för att se löparna fortsätta Lindarängsvägen fram.

Sätt dig och ta en ﬁka på en av
kaféerna och se löparna kämpa
upp för Fleminggatan.
Va

lhall

tan
enga

aväg

Od

Lindarängsvägen

en

Östermalm

Norrmalm

Dramaten

Kungsholmen
Här kan du stå på gångbron och se löparna
springa under dig.

eve

Norr
Mälarstrand

Västerbron

n Es
sens

Här ﬁnns en skön
stenfåtölj i skuggan.

vä

g
Kaknäsvägen

Längs med Djurgårdsbrunnskanalen ﬁnns
många lugna platser
att se löparna från.

Djurgården
Djurgårdsvägen

Gamla stan
Söder Mälarstrand

Så här enkelt är det:
1. SMS:a H (för Helt pris) eller R (för Reducerat pris*) till
nr 72150.
2. Du får omedelbart en biljett sänd till dig via SMS.
3. Visa upp mobilen med SMS-biljetten i displayen när du går
ombord eller passerar spärren. Spara SMS:et under hela
resan precis som med en pappersbiljett.
4. SMS-biljetten är giltig i hela SL-traﬁken fram till det klockslag som står på biljetten.

vo

Djurgårdbrunnsvägen
Strandvägen

Kungsträdgården

Fleminggatan

Gärdet

Gr

S:t Eriksgatan

Besök gärna
SLs Marathon-tält

Slussen

Södermalm

Precis efter den
branta Västerbron
behöver många
deltagare lite extra
uppmuntran.

I slutet av Söder Mälarstrand mitt
emot Långholmen ﬁ nns massor
av bra sittplatser i grönskan.

På Dramatentrappan
ﬁnns soliga sittplatser.

Många bra sittplatser vid
Nordiska museets entré.

Under den stora eken ﬁnns
en mysig plats för picknick.

SMS-biljetten kan köpas av alla som har Telia eller Tele 2/
Comvic som mobiloperatörer.
Du måste köpa biljetten innan du kliver ombord eller passerar
en spärr. SMS-biljetten kostar 26 kr för H (Helt pris) och
16 kr för R (Reducerat pris). Du sparar alltså 14 kr respektive
4 kr per resa! Kostnaden för biljetten kommer sedan på din
mobilfaktura eller dras från ditt kontantkort. Du står också
för kostnaden för SMS:et.
Läs mer om SLs mobila tjänster på sl.se.
* Reducerat pris gäller för dig som är under 20 år eller över 65 år.

Att man inte springer själv är inget hinder för att delta i den stora löparfesten som startar
på Stadion den 9 juni kl 14.00. Bred ut en filt, slå dig ner i solen och heja fram deltagarna. På grund av alla avspärrningar kommer vissa av våra innerstadsbussar inte att gå
under själva loppet. Hitta snabbaste vägen till bästa platsen med sl.se. Trevlig resa.

Med start den 12 december svarar SLs kundtjänst dygnet runt.
Nu blir det ännu enklare att nå SL med dina synpunkter och frågor om till exempel traﬁk eller biljetter.
Du kan också ringa 600 10 00 om du upplever någon situation som hotfull i SL-traﬁken. Trevlig resa.

SLs kundtjänst, silverplats i
Teleperformance Grand Prix.

Sms-biljetten lanseras

Samarbete med Stockholm Marathon

Kampanj för kundtjänsten

I januari lanserade SL en ny typ av biljett som kan
köpas var som helst om resenären har en mobiltelefon.
En uppskattad satsning som ger ﬂexibel tillgänglighet
till biljetter.

SL körde utökad traﬁk i samband med Stockholm
Marathon och lät deltagarna resa med SL under tävlingsdagen. Det gav möjlighet att skapa positiva associationer till varumärket och få SL-traﬁken att framstå som
attraktiv, enkel, kostnadseffektiv och miljövänlig.

På prov håller SLs kundtjänst öppet dygnet runt sedan
mitten av december 2007. Resenärerna får ökad
tillgänglighet till traﬁk- och störningsinformation på
natten och under de tidiga morgontimmarna.
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727 000 resenärer om dagen
SL satte resanderekord i november med 727 000 resenärer en vanlig vardag.
I genomsnitt gjorde 687 000 resenärer 2 434 000 resor varje vardag med SL
under året som gick. Under rusningstid har SL en marknadsandel på 74 procent
av resenärerna till/från innerstaden. Totalt arbetar cirka 14 000 personer i
SL-traﬁken.

Tunnelbana
Påstigande
Avgångar
Tåg
Förare och spärrexpeditörer

Lokalbanor
Påstigande
Avgångar
Tåg
Förare och konduktörer

1 094 000
1 950
105
2 050

123 000
1 000
53
320

Internet och Reseplanerare
Besökare på sl.se
över 100 000
Reseplaneraren, frågor
240 000
Förbättrad reseplanerare på mobil.se

Buss
Påstigande
Avgångar
Bussar
Förare

Medarbetare inom SL
Antal anställda exklusive kundtjänst

Övrigt på stationer
Rulltrappor/Rullramper
Hissar

975 000
25 000
1 924
4 150

610

416
374

Pendeltåg
Påstigande
242 000
Avgångar
750
Tåg
40
Förare, konduktörer och spärrexpeditörer 440

Traﬁkgemensamt
Medarbetare på kundtjänst inklusive
biljettkontrollen
Telefonsamtal till kundtjänst
Mejl till kundtjänst

207
1 550
106

Försäljningsställen
Pressbyråer och privata ombud
Återförsäljare med försäljningsavtal
Spärrexpedition vid pendeltåg
Spärrexpedition vid tunnelbana
SL Center

355
365
47
170
7
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Traﬁkinformation som är aktuell och kundanpassad ger ﬂer nöjda kunder, det
visar SLs kundundersökningar. SL har därför satt tydligare fokus på att ge
resenärerna tillgång till mer rättvisande traﬁkinformation med budskap som
utgår från kundens perspektiv.
Olika målgruppers individuella behov och förutsättningar ska fångas upp och tillgodoses
oavsett tid och plats. En helt ny avdelning med
strategiskt ansvar för den kundnära traﬁkinformationen har tillkommit under året.
Konkreta förbättringar som slutförts under
2007 är förnyelse av informationstavlor på
stationer och busshållplatser. Arbetet har syftat till att göra informationstavlorna till en väl
fungerande kanal för traﬁkinformation så att
kunderna lätt hittar den information de behöver för resan. Det har även inbegripit uppdaterade kartor som utvecklats i SLs geograﬁska
informationssystem SL GIS. För första gången
har SL tagit över kartproduktionen i egen regi
vilket är både smidigare och snabbare. Dekaler har bytts på alla fordon så att det blivit enkelt för kunden att se vad som gäller ombord

på SLs bussar och tåg. Rutiner för uppdatering av informationstavlor och kartor har setts
över så att kunden alltid ska möta korrekt och
aktuell information. För resenärerna har en ny
möjlighet öppnats till prenumeration på störningsinformation till mobilen.
Gemensamt informationssystem i realtid
– Just Nu
Sedan några år driver SL ett projekt som ska
samordna information om samtliga traﬁkslag
och traﬁkentreprenörer i ett gemensamt informationssystem – en realtidsplattform. Systemet har börjat tas i bruk 2007. Under 2008
blir det ett tydligt stöd i traﬁkinformationen.
Baserat på satellitkommunikation, kombinerar
systemet tidtabellsinformation med faktisk
information om var varje fordon beﬁnner sig.
När det är helt utbyggt kan man följa all SL-

traﬁk i ett och samma system. En bussförare
kan exempelvis få information om förseningar
i tunnelbane- eller pendeltågstraﬁken och kan
upplysa resenärerna om alternativa färdvägar.

Alla kartor, dekaler
och informationstavlor
moderniseras.
Flera nya funktioner kan utvecklas med stöd
av realtidssystemet. Bussinformationen har
högst prioritet till en början eftersom resenärerna har visat mest missnöje med störningsinformationen i busstraﬁken. Staten bidrar
med 110 miljoner kronor från trängselskatteförsöket till ﬁnansiering av nära 900 dynamiska

Realtidsinformation i busstraﬁken blir verklighet under 2008. Totalt installeras 800 dynamiska skyltar vid busshållplatser och 45 samlingstavlor vid bussterminaler. Den
första samlingstavlan med realtidsinformation sattes upp på Brommaplan i januari 2008. Nya terminalkartor hjälper kunden att orientera sig vid bytespunkter.
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Tidtabellsinformation

Information från
fordon var de är,
via GPS

Inställda turer från
Traﬁkledningen

Realtidsplattform

Realtidsinformation

skyltar med realtidsinformation på bussterminaler och busshållplatser med över 500 resenärer per dygn. Den första av 45 samlingstavlor för bussterminaler invigdes på Brommaplan i början av januari 2008. Samtidigt som
SL sätter upp samlingsskyltar påbörjas arbetet
med att installera pratorer som hjälp åt synskadade resenärer. Redan tidigare fanns dynamiska skyltar installerade på Slussen, Gullmarsplan och Liljeholmen och utefter busslinjerna
1, 2, 3 och 4 i innerstan. Efter bussarna står
lokalbanorna på tur att få realtidsinformation.
sl.se och den uppskattade reseplaneraren
Reseplaneraren på sl.se satte besöks- och användningsrekord 2007. Under året ställdes varje
dag i genomsnitt 240 000 frågor om resor.
Hela 95 procent av Stockholms läns invånare
mellan 15 och 74 år och som har tillgång till
internet, känner till eller har använt sl.se och 43
procent anger att de använder tjänsten minst
en gång i veckan. I en mätning som utfördes
av Sveriges Annonsörer placerade sig sl.se som
Sveriges största regionala webbplats.

SLs realtidsplattform bygger på att tidtabellsinformation kombineras
med faktisk information om var varje fordon beﬁnner sig baserat på
satellitinformation samt information om inställda avgångar från traﬁkledningen. När systemet är helt utbyggt kommer all SL-traﬁk att kunna följas
i ett och samma system. En bussförare kan exempelvis få information
om förseningar i tunnelbane- eller pendeltågstraﬁken och kan upplysa
resenärerna om alternativa färdvägar.

Kundtjänst för personlig service
SLs kundtjänst hanterar kundkontakter via
08-600 10 00, e-post och post. Kundtjänsten
ansvarar för att det ﬁnns aktuell information i
ﬂera av SLs informationssystem såsom reseplaneraren och traﬁkavvikelser på sl.se. Kundtjänsten har också ansvar för biljettkontrollen. Vid
utbildning av kontrollanter har stor vikt lagts på
kundbemötande. Sedan mitten av december har
kundtjänsten öppet dygnet runt på prov.
Sammanlagt hade SLs kundtjänst 207 anställda i slutet av 2007. Kundtjänsten svarade
på 565 714 telefonsamtal och 38 778 mejl
samt utredde nästan 35 000 resegarantiärenden under året.
Enligt en undersökning som företaget Teleperformance genomfört är SLs kundtjänst
näst bäst i den nordiska resebranschen. 100
företag deltog och SLs kundtjänst ﬁck höga
betyg för kompetens, värme, uppmärksamhet
och förmåga att styra samtalet.

Resegaranti med högre belopp
SL tillhandahåller en resegaranti till sina kunder.
Den som väljer att resa med SL ska känna sig
trygg i att alltid komma fram, även om traﬁken
är försenad. Under hösten höjdes beloppet för
resegarantin till 800 kronor, vilket innebär att
resenären kan få ersättning upp till detta belopp för resa med taxi eller annat traﬁkbolag,
exempelvis SJs tåg, om de riskerar att bli försenade i 20 minuter eller mer. Den utbetalda
resegarantin minskade från 9,7 Mkr under
2006 till 8,0 Mkr 2007 trots att ersättningen
höjdes. Anledningen var färre inställda och
försenade tåg och bussar under året.
Särskild resegaranti för funktionshindrade infördes också 2007, vilket innebär att även hissar och rulltrappor omfattas av resegarantin.
Resegarantin omfattar också de fall då SL via
tidtabellen utlovat en buss med ”lågt insteg”
och just den turen körs med en vanlig buss.
SL har ett pågående arbete som syftar till att
utveckla resegarantin ytterligare.

Över 100 000 unika
besökare/dag på sl.se
I dagsläget baseras reseplanerarens information enbart på tidtabellen. 2008 börjar SL föra
in realtidsinformation i den. Med realtidsinformation kan reseplaneraren ta hänsyn till om en
avgång är inställd och föreslå alternativ utifrån
den kunskapen. Ett annat utvecklingsområde
för reseplaneraren är bättre vägledning för
funktionshindrade, till exempel information om
hissar och rulltrappor för respektive station
samt instegshöjd på olika fordon.
Reseplaneraren kan också nås på mobil.sl.se
och ge resenären enkel tillgång till reseförslag, tidtabellsinformation och kartor direkt på
plats i traﬁken.
Mitt SL ger en smartare resa
Under året som gick lanserades den nya
personliga tjänsten, Mitt SL. Tjänsten ger till
exempel kunden möjlighet att skapa en personlig reseplanerare på webb eller via mobil.

SLs kundtjänst lämnar traﬁkinformation och resförslag per telefon och e-post. Men många ringer också till SLs
kundtjänst när de har förslag eller synpunkter på traﬁken. Sedan mitten av december 2007 har kundtjänsten
öppet dygnet runt på prov. SLs kundtjänst är näst bäst i den nordiska resebranschen enligt undersökningsföretaget Teleperformance.
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Säkerhet och trygghet är högt prioriterade områden inom SL. Säkerheten är en
grundförutsättning som aldrig får äventyras och såväl personal som resenärer
ska kunna känna sig trygga i SL-traﬁken.
Upplevd trygghet i SL-traﬁken är en kombination
av frihet från olyckor, hot, våld och effekter av
exempelvis klotter och skadegörelse. Känslan av
otrygghet är dock ett allmänt samhällsproblem,
främst i större städer och SL-traﬁken upplevs
generellt inte som mer otrygg än andra miljöer.
Under året har SL tagit fram en ny traﬁksäkerhetspolicy i samarbete med SLTF, Svenska
Lokaltraﬁkföreningen och Busstraﬁkbranschens riksförbund. SL har också deltagit i
ett par stora krisövningar på regional och
nationell nivå. Övningarna har genomförts
i samarbete med ﬂera andra aktörer, bland
andra Stockholms läns landsting och Krisberedskapsmyndigheten. Följden har blivit att
SLs krisplanering reviderats och krisorganisationen tillförts nya funktioner.
Resenärsundersökning
Ökad upplevd trygghet ger effekt på hur nöjda
resenärerna är. I SLs regelbundna resenärsundersökning ingår frågor om trygghet. I
höstens mätning svarade 62 procent att de
känner sig trygga när de reser ensamma på
helger och kvällar. Bussar och lokalbanor
upplevs som tryggare än tunnelbana och
pendeltåg. Otryggheten är störst på vägen till
och från hållplatser och stationer. Främst är
det SLs kvinnliga resenärer, framför allt unga
kvinnor som känner sig otrygga när de reser
ensamma på kvällar och/eller nätter och helger. Men andelen trygga kvinnor har ökat på
alla traﬁkslag sedan föregående år. Kameraövervakningen kan vara en förklaring till
förbättringen. Under 2008 görs försök med
utökad kundservice och mer synlig personal
på ett antal tunnelbanestationer.
Trygghetscentralen på ny plats
Sedan ett år tillbaka samordnar SLs Trygghetscentral, TryggC alla kontakter med
väktare, polis, Lugna Gatan, nattvandrare
med ﬂera. TryggC bemannas med SL-anställd
personal och är öppen dygnet runt, året om.
Trygghetsoperatörerna tar emot larm, prioriterar och tillkallar resurser för att lösa ordningsproblem i hela SL-traﬁken. Cirka 3 000
ärenden kommer in per månad, ﬂertalet under
fredagar och lördagar. Resenärerna ringer
08-600 10 00 och trycker 5 när de vill nå
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TryggC som 2007 ﬂyttade till nya lokaler på
Lindhagensterrassen.
Ordningsvakter och väktare
Efter länsstyrelsebeslut under året har SLs
upphandlade ordningsvakter fått förordnande
att verka över hela länet. Med en gemensam
ledningscentral har samordningen förbättrats
och det har blivit möjligt att ﬂytta väktarresurserna inom länet. SL har under året också
infört nya enhetliga uniformer i rött och svart
som ska ge ökad synlighet och vänligare
framtoning. I upphandlingen av ordningsvakter har SL krävt att ordningsvakterna ska vara
serviceinriktade och kunna hantera konﬂikter
klokt. Ordningsvakterna har också särskild
SL-utbildning.
Resenärerna säger i undersökningar att
de känner otrygghet då de möter ”gängbildningar”. Detta gäller även grupper av SLpersonal och i framtiden ska de inte agera i
större grupper än nödvändigt.

TryggC är SLs trygghetscentral som håller öppet dygnet runt, året om.

Trygghetsvärdar
Under 2007 beslöt SL att upphandla Trygghetsvärdar. Lugna Gatan svarar för verksamheten. Trygghetsvärdarna arbetar i första
hand med ungdomar. De har inga särskilda
befogenheter utan ska i första hand knyta
kontakter och vara förankrade bland ungdomar i områden där SL har problem med
ordningsstörning.
Kameraövervakning
Installation av trygghetskameror pågår i SLtraﬁken. Under året har hälften av 2 000 bussar
försetts med kameror. När allt är klart 2008
ﬁnns det uppemot 18 000 trygghetskameror
på samtliga stationer i tunnelbanan, vissa
pendeltågsstationer, bussar och tåg. Undersökningar visar att kameraövervakningen uppfattas
positivt av de allra ﬂesta resenärer. Den bidrar
till ökad trygghetskänsla, men har också en
brottsförebyggande effekt och kan användas
vid brottsutredningar, både för att fälla och
fria. I tunnelbanan ligger kamerorna on-line till
TryggC och inom kort även till Traﬁkledningscentralen, TLC, och blir då ett hjälpmedel för att
ge råd till resenärer och räddningstjänst om
en station behöver utrymmas.

Smarta brandlarm installeras successivt i tunnlarna.
Brandlarmen kan till exempel skilja mellan dieselgas
och främmande gas och dessutom spåra varifrån
gasen kommer.

Tunnelbanan utrustas med spårbeträdandelarm. Om spåret beträds av obehöriga går information direkt till TryggC och respektive traﬁkledning. Internationellt ﬁnns ett stort intresse
för SLs systemuppbyggnad med integrerade
installationer av olika typer av larm, TryggC,
kamerateknik, hjälptelefoner med mera.

Förbättrade resenärsmiljöer
Städning, design, ljus, färgsättning och konstnärlig utsmyckning är viktiga faktorer för en
positiv och trygg reseupplevelse. Successivt
byggs otrygga miljöer bort vid ombyggnader
och renoveringar. Den ombyggda norra delen
av T-Centralen har till exempel blivit mycket
bättre ur trygghetssynpunkt.
SL deltar i ett EU-ﬁnansierat forskningsprojekt
som har studerat upplevd trygghet och utformning av stationer runt om i Europa. Syftet är att
lära sig mer om brottspreventiva och trygghetsskapande miljöer. Rapporten kommer 2008.

Andelen trygga resenärer
har ökat i SL-traﬁken.
Klotter och skadegörelse
SL samarbetar i nätverk med polis och stadsdelsnämnder/kommuner för att minska skadegörelse och olika typer av ordningsstörning.
Tunnelbanepolisen har fått utökade resurser
och det ﬁnns en permanent klotterkommission.
SLs skadegörelsedatabas togs i drift under året
och implementeras fullt ut 2008. I databasen
dokumenteras alla typer av skadegörelse och
klotter för vidare polisutredning. Det innebär till
exempel att ”klottertags” blir sökbara. Dokumentationen kan användas som bevismaterial
i brottmål. Fällande domar med skadestånd till
SL har redan utverkats.
SL har egendomsväktare som enbart arbetar
mot skadegörelse. Problemen var stora under
våren 2007. Efter goda insatser från väktarna
andra halvan av året minskade skadegörelsen i
både tunnelbana och pendeltåg. Tyvärr ökade
skadegörelsen i busskurer och SL undersöker
ny utformning av kurerna. Informationsinsatser
har också påbörjats.
Brandskyddsarbete
Den första provsträckan med SLs specialutvecklade brandlarmsystem med ”känsla” för
rätt rökgaser i tunnelbanan har installerats.
Tunnlarna på sträckan MedborgarplatsenSkanstull är först ut. Installationerna fortsätter
under 2008–2009. Projektet med brandgasventilation och rökavskiljande partier mellan
plattform och rulltrappa för stationer med
enbart en uppgång har fortsatt.
En systematisk brandskyddsinventering av
samtliga stationer, depåer och tunnlar har
pågått och slutförs 2008. Förutom inventering har också utbildning av entreprenörernas
personal anordnats för att successivt införa ett
systematiskt brandskyddsarbete med internkontroll och brandskyddskontroll.

Ordningsvakternas nya uniformer i rött och svart ska öka synligheten och signalera en vänligare framtoning.
Samtliga ordningsvakter i SL-traﬁken har särskild SL-utbildning.
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Traﬁkentreprenörerna är
SLs ansikte utåt

Leverantörer

SL verkar till stor del som en beställarorganisation med specialistkompetens
och ansvar för kollektivtraﬁken i Stockholms län. För att SL-traﬁken ska fungera krävs en rad olika leverantörer, såväl traﬁkentreprenörer som försäljningsombud, bygg-, drift- och underhållsentreprenörer som leverantörer av varor
och tjänster.
För att nå framgång behöver SL leverantörer
som kan möta resenärernas krav på kvalitet
och kompetens. Ett affärsmässigt förhållande
i kombination med ett förtroendefullt samarbete är nödvändigt för att klara det grundläggande kundlöftet.
Mötet med kunden
Sedan 1990-talet sköter externa traﬁkentreprenörer driften av SL-traﬁken. Samarbetet
regleras genom en rad avtal. Det är traﬁkentreprenörernas medarbetare som verkar i
frontlinjen och dagligen möter SLs resenärer.
14 000 bussförare, spärrexpeditörer, konduktörer, tågvärdar, tågförare, städare med ﬂera
yrkesroller skapar i stort och smått bilden av
SL. Även andra yrkeskategorier, till exempel
ordningsvakter, biljettkontrollanter och försäljningsombud bidrar till hur resenärerna uppfattar SL. Detta kommer till uttryck i den nya
strategin för marknadskommunikation som SL
tog fram under året.

Upphandling av traﬁkentreprenörer
All SL-traﬁk har nu upphandlats minst en gång
i internationell konkurrens. Vid nya upphandlingar är förfrågningsunderlag och kravspeciﬁkationer av största vikt. Med tiden har fokus
ﬂyttats från ren kostnadspress till kvalitetsförbättringar med syfte att få ﬂer och mer nöjda
resenärer. SL utvecklar också bruttoavtalen
till att även innehålla incitamentsdelar. Tanken
är att traﬁkentreprenören ska stimuleras till
kvalitetshöjningar och kunna öka sin lönsamhet under avtalsperioden.
I grunden ligger alla de tekniska faktorer
som garanterar säkerhet och punktlighet och
att SL svarar för marknadsföringen. Därtill
kommer olika former av krav på kvalitet och
verksamhetsutveckling. Normalt innebär SLs
traﬁkupphandlingar att det sker en verksamhetsövergång från sittande till tillträdande
traﬁkentreprenörer. Detta medför att det
tillträdande företaget måste erbjuda beﬁntlig

personal fortsatt anställning. Avtalen skrivs
normalt på fem år med möjlighet till fem års
förlängning. Under 2007 har en sådan femårig förlängning gjorts med Roslagståg för
Roslagsbanan. Roslagståg tog samtidigt över
underhållet från Tågia och har därmed totalansvar för traﬁken. En avsiktsförklaring har
skrivits med Veolia Transport om en två-årig
förlängning av avtalet för övriga lokalbanor.

Under 2007 påbörjade SL
en upphandling av tunnelbaneverksamheten.
Under 2008 kommer SL att handla upp tunnelbanetraﬁken på nytt. Det har inte skett sedan
1990-talet. Stations- och kundservicen har
aldrig handlats upp förut. Under året avsatte
SL stora resurser för att skapa ett fullödigt
underlag med krav som säkerställer fortsatt
utveckling och service som motsvarar även
framtida behov. Avtalet börjar gälla 2009 och
kommer att löpa som kortast i åtta år och
som längst i 14 år.
Ny busstraﬁk
I december 2007 fattades tilldelningsbeslut
i upphandlingen av busstraﬁk inom traﬁkområdena Sigtuna/Upplands Väsby och Ekerö.
Enligt SL lämnade Arriva Sverige AB det
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
Under året handlade SL upp ersättningstraﬁk
för sommarperioden då Roslagsbanan och
Saltsjöbanan renoverades. Upphandlingen av
den omfattande ersättningstraﬁk som sätts
in vid kommande renovering av Gröna linjens
Farstagren vanns av Busslink. Ett stort antal
bussar och ett hundratal bussförare kommer
att köra i mycket tät traﬁk.

Traﬁkentreprenörernas bussförare, spärrexpeditörer, konduktörer, tågvärdar, tågförare, städare med ﬂera
svarar för den dagliga servicen till SLs resenärer.
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Uppföljning av traﬁkavtalen
SL använder olika metoder för kvalitetsuppföljning, främst automatiska system som
följer traﬁken och så kallad mystery shopping.
Oberoende personer gör då observationer i
traﬁken och på stationer och rapporterar allt
från städning till personalens servicevilja. Mät-

Traﬁkentreprenörer för den dagliga driften handlas upp i
internationell konkurrens. SL står för helheten, omfattning,
kvalitet, utveckling och marknadsföring samt för att byten
mellan olika traﬁkslag fungerar. SL-traﬁken knyter ihop fyra
olika traﬁkslag och fem traﬁkentreprenörer med gemensamt
biljett system. SL äger tunnelbanevagnar och -spår, pendeltåg, vissa bussar samt depåer för reparation och underhåll.

Beställare

Veolia Transport Sverige

Resenärer

Busslink

ningen av antalet nöjda resenärer är också en
viktig del av uppföljningen av entreprenörernas prestationer, se sidan 8. Dessutom görs
regelbundna revideringar utifrån speciﬁka
kvalitets- eller miljöaspekter.
Arbetsmiljö i SL-traﬁken
SL arbetar förebyggande med utveckling av
arbetsmiljön för traﬁkpersonalen. Det ska
vara säkert, tryggt och attraktivt att arbeta i
SL-traﬁken. Då SL upphandlar SL-traﬁken men
även äger och förvaltar en mycket omfattande
infrastruktur – spårfordon, bussdepåer, radiosystem, försäljningssystem mm – känner SL
ett stort ansvar för arbetsförhållandena hos
de entreprenörer som verkar inom SL-traﬁ ken. SL ställer också krav på de företag som
anlitas att de ska erbjuda rimliga arbetsförhållanden och arbeta med förbättringar av
arbetsmiljön.

Många olika försäljningsställen säljer SLs biljetter.
Försäljningsställen av olika slag
SLs biljetter säljs genom en rad olika kanaler,
såväl personligt bemannade som automater.
Sortimentet skiljer mellan kanalerna. I spårtraﬁken och på SL Center säljs biljetter av SLs
traﬁkentreprenörer. Pressbyrån är den enskilt
största försäljningskanalen med 123 ombud
men SL har också ombudsavtal med 232 privata kiosker och livsmedelsbutiker. Ett nytt nät
med 365 återförsäljare har byggts upp under
2007. Ombuden säljer biljetter i kommission
mot provision medan återförsäljarna har försäljningsavtal. Det är bara SL Center, spärrkiosken i pendeltågstraﬁken och ombuden som
säljer SLs magnetkort med periodbiljetter. För

Roslagståg

Stockholmståg

att säkerställa övergången till SL Access har
ombudsmöten arrangerats och nya avtal tecknats med samtliga ombud under året.
Det är ett omfattande arbete att hålla alla försäljningsställen uppdaterade med pris- och sortimentskunskap, biljetter och kortämnen. Under
året har såväl SLs som försäljningskanalernas
förmåga satts på prov vid ﬂera tillfällen; när kontanterna togs bort på bussarna, när kontantpriset höjdes i spårtraﬁken, när zontaxan kom tillbaka och enkelbiljetterna ersattes med helt nya
biljettyper, när de nya återförsäljarna startade
upp och när de gamla enkelbiljetterna slutade
att gälla i traﬁken. 20 000 order till ett värde av
4 miljarder kronor registrerades under året.
SLs biljettförsäljning till företag tog också fart
på allvar med drygt 2 000 etablerade företagskunder och en totalförsäljning på mer än
25 miljoner kronor.

Swebus

Veolia Transport Sverige driver traﬁken i
tunnelbanan, på Tvärbanan, Lidingöbanan,
Nockebybanan och Saltsjöbanan. Veolia
Transport Sverige ägs av franskbaserade
Veolia Environment.
Busslink kör busstraﬁk åt SL i Stockholms
innerstad, Norrtälje, Täby, Österåker, Vaxholm,
Danderyd, Lidingö, Haninge, Nynäshamn och
Söderort. Företaget ägs till 70 procent av
franska Keolis och till 30 procent av SL.
Roslagståg ansvarar sedan 2003 för traﬁken
och driften av stationerna på Roslagsbanan.
Från 2008 tar Roslagsståg även över underhåll av tågen. Företaget ägs av danska DSB
(Danske Statsbaner) och Tågkompaniet.
Huvudägare är DSB.
Stockholmståg övertog under 2006 driften
av pendeltågstraﬁ ken inklusive stationstjänsten. Stockholmståg ägs av SJ och
Tågkompaniet, där bland annat de Norska
Statsbanorna, NSB, är delägare.
Swebus uppdrag för SL omfattar busstraﬁken
i Södertälje, Bromma, Tyresö, Sigtuna/Vallentuna/Upplands Väsby och Ekerö (till och med
augusti 2008), Nacka & Värmdö, Huddinge/
Botkyrka, Järfälla/Upplands Bro. Swebus är
helägt av Concordia Bus.
Arriva Sverige kommer, i enlighet med tilldelningsbeslut, att köra busstraﬁk åt SL i Sigtuna
/Upplands Väsby och Ekerö från augusti
2008. Arriva är noterat på börsen i London.
SL Kundtjänst är ett delägt dotterbolag till
SL. 51 procent av företaget ägs av SL, övriga
delägare är Busslink med 13,9 procent,
Stockholmståg med 5,1 procent, Veolia
Transport med 22 procent, Roslagståg med
0,7 procent samt Swebus med 7,3 procent.
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SL ansvarar för att uppfylla kundernas krav idag och i framtiden. För att
klara uppdraget är det av största vikt att SL har engagerade, kompetenta
och motiverade medarbetare.
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Medarbetare med kompetens
och engagemang

Medarbetare

Ålderstruktur, antal anställda
Ålder

–29
30–39

Personalstrategier
SL verkar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla den
personal som behövs för att förverkliga SLs vision.
Säkerställa kompetensen – en målinriktad
kompetensutveckling och förutseende rekryteringar krävs för att SLs kompetens ska klara
omvärldens krav.
Öka delaktighet och samverkan – engagerat
ledarskap är en nödvändig förutsättning för
ökad delaktighet och samverkan. God information och en regelbunden dialog underlättar
för alla att se sin roll i helheten.
Engagerat och tydligt ledarskap
Hösten 2007 genomfördes ett internt program
för drygt tjugo nya chefer i SL. Huvudsyftet var
att ge en tydlig uppfattning om chefs/arbetsgivarrollen och kunskap om SL-speciﬁka policies/
rutiner, framför allt inom personalområdet.
I årets medarbetarenkät uppgick Nöjd-PersonalIndex till oförändrat 67. Svarsfrekvensen var 84
procent vilket var något högre än landstingssnittet. Efter fjolårets enkät togs handlingsplaner
fram och åtgärder genomfördes inom områdena resultatuppföljning, effektivitet, stress/
arbetsbelastning, arbetsgemenskap och ledning.
Uppföljningen har förbättrats både på organisations- och individnivå och insatser har gjorts
för bättre återkoppling. Andelen medarbetare
som haft utvecklingssamtal ökade från 85 till
91 procent och kvalitén i samtalen blev bättre.
Ett omfattande program har genomförts för
att etablera SLs värderingar enligt SAFE-modellen. SAFE står för samverkan, ansvar, förtroende och engagemang och är gemensamma
värderingar för alla inom SL och SL-traﬁken.
Säkerställa kompetensen
Det gynnsamma läget på arbetsmarknaden
medförde något högre personalrörlighet än
tidigare. Under året kom rekrytering av nya
medarbetare att dominera personalarbetet
med mer än hundra rekryteringar varav cirka
40 till helt nya tjänster. Främst för att stärka
organisationen för höjda ambitioner och för
att förvalta genomförda investeringar. Därtill
18 • SL Årsberättelse 2007

hade SL målet att ersätta vissa konsulter med
egen personal. Inom några yrkesområden var
tillgången till kvaliﬁcerade sökanden otillräcklig,
främst bland projektledare och erfarna specialister inom IT, teknik och fastighetsområdet.
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Jämställdhet
SL verkar för en jämn könsfördelning i alla yrkeskategorier – även i ledningsgrupper. I chefsutbildningar som genomfördes under 2007 ingick också belysning av jämställdhetsperspektivet. Åtta av tretton chefstjänster tillsattes med
kvinnor. Ledningsgrupp och traﬁkplanerare
utbildades i jämställdhet och jämställda transporter och introduktionsutbildning för nya
medarbetare genomfördes vid ﬂera tillfällen.
Arbetsmiljö och hälsa
Sjukfrånvaron ökade något och uppgick till
5,3 procent under året. Överskrider sjukfrånvaron fyra veckor eller om läkarintyg visar att
sjukdomen troligen är arbetsrelaterad, hjälper
SL till att initiera och delta i rehabiliteringsutredningar. Företagshälsovården har engagerats för riktade insatser på arbetsplatsen,
till exempel ergonomiska skyddsronder men
också föreläsningar om stress och trivsel på
arbetet. För att förebygga ohälsa erbjuder SL
samtliga anställda hälsoundersökning vartannat år och subventionerar friskvårdsaktiviteter. Årets nyhet var friskvårdschecken som
gav ett ökat deltagande.
Under 2007 satsade SL på att minska buller
och att åtgärda brister i inomhusklimatet på
huvudkontoret. Ytterligare lokalytor har hyrts
in så att arbetsplatserna kan glesas ut till det
antal kontoret planerades för vid inﬂyttningen.

Nya investeringar och pensionsavgångar ökar behovet
av nyrekryteringar inom SL.
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Medelantalet anställda i koncernen ökade till 699
under 2007 (567 föregående år). Antal anställda
uppgick per den 31 december till 817 (722 föregående år). Andelen kvinnor var 35 procent (33
föregående år) och andelen kvinnliga chefer var 45
procent (40 föregående år). Deﬁnitioner, se sidan 65.

Kompetensutveckling av traﬁkpersonal
Inom ﬂera traﬁkslag börjar skönjas brist på
personal. Ansvaret för kompetensutveckling
och rekrytering av traﬁkpersonal ligger på
traﬁkentreprenörerna men SL har ett långsiktigt intresse i frågan och har därför engagerat
sig genom den så kallade SL-akademi som
SLs styrelse beslutade om under 2006. Under
året har SL tagit ﬂera olika initiativ för att öka
möjligheten att rekrytera traﬁkpersonal i ett
längre perspektiv.
Varumärkesbyggande på arbetsmarknaden
Kännedomen om SL som intressant arbetsgivare har bedömts som otillräcklig. För att
attrahera ﬂer kvaliﬁcerade sökande arbetar SL
aktivt med sitt varumärke på arbetsmarknaden.
I första hand har SL samarbetat med tekniska
högskolor för att sprida kunskap om företagets viktiga uppdrag och spännande framtid.
Under 2008 kommer SL att erbjuda exjobbmöjligheter inom teknik samt praktikplatser
och tidsbegränsade anställningar för nyutexaminerade ingenjörer. Kommande år medverkar SL också på KTHs arbetsmarknadsdagar.
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Samhälle

SL ska delta aktivt i samhällsdebatten för att tydliggöra kollektivtraﬁkresenärernas behov och därmed skapa bra förutsättningar för SL-traﬁken. Det är många
människor som påverkas av SL, varför det är viktigt att SL alltid gör samhällsekonomiska bedömningar och föregår med gott exempel ur etisk synvinkel.
Samhällsetiskt förhållningssätt
Som arbetsgivare och stor beställare av varor
och tjänster har SL ansvar för att anställningsförhållanden och produktionsvillkor uppfyller
högt ställda etiska krav såväl inom den egna
organisationen som hos leverantörerna. Ett
arbete har inletts för att analysera i vilken
utsträckning SL kan ställa sociala krav på sina
leverantörer mot bakgrund av nya svenska upphandlingsregler och FNs Global Compacts tio
principer. Global Compact tar sin utgångspunkt
i FNs deklaration om mänskliga rättigheter, ILOs
deklaration om grundläggande principer och
rättigheter i arbetslivet, FNs Riodeklaration
om miljö och FN-konventionen mot korruption.
Aktiva i samhällsplaneringen
Under året har SL bland annat deltagit i projektet ”JämKom” (Jämställda Kommunikationer).
Projektets slutrapport ”Ett jämställt transportsystem i Stockholm – så kan vi uppnå det”
visar faktorer som är viktiga för att kunna nå
jämställdhet i transportsystemet. Bland annat
betonas betydelsen av en jämställd planeringsprocess som tillvaratar båda könens behov,
förutsättningar och idéer och som ökar kunskapen om resmönster och värderingar. En viktig
slutsats; jämställdhet och kundorientering går
hand i hand – när verksamheten är kundorienterad är den också jämställd. SL har i dagsläget
ﬂer kvinnliga resenärer än manliga men det är
mera jämnt i Stockholm än i resten av landet.

året har SLs 33 skolinformatörer besökt cirka
30 000 elever runt om i länet. Fokus har legat
på årskurs fem. Nytt för året är att det ligger information om SLs skolinformatörer på skolornas
lärarwebb, vilket gett ett mycket stort gensvar.

SL är ett av Sveriges mest
mediebevakade företag.
Under året har barn och ungdomar tillfrågats,
bland annat i användartester av biljettautomater till SL Access, för utvärdering av en ny
ungdomsbiljett och tester av nya kartor. En
kvalitativ undersökning om barns attityder
och behov genomfördes också. Bland annat
framkom att barn hellre vänder sig till SL-personal än till andra resenärer om de behöver
hjälp i traﬁken. Med utgångspunkt från det
har SL under året producerat en ﬁlm om bemötande av barn för utbildning av traﬁkentreprenörernas frontpersonal.
SL är högintressant för media
SLs verksamhet är lokal och välkänd vilket
ger oerhört stor genomslagskraft. Under året
har SL distribuerat 44 egna pressreleaser och

anordnat fyra större presentationer för media.
Dessutom har media själva genererat många
publicerade inslag genom egen bevakning av
SLs verksamhet. Många insändarsidor och ett
antal bloggar uppmärksammar också vad som
händer hos SL. I snitt publiceras mellan 20–30
artiklar om dagen om SL och SL-traﬁken i
tidningar, radio, tv och på webben. Generellt
handlar publiceringarna om stora ombyggnationer, projekt med stor budget, väderrelaterade frågor och utbyggnad av spårtraﬁk.
Artiklarna har i år handlat mycket om SL Access, prishöjningar och kontantstopp i traﬁken.
Under året har även SLs övervakningskameror
återkommit ﬂera gånger, oftast i positiv bemärkelse men också då kameror inte har fungerat
eller varit driftsatta. Etanol- och biogasbussarna har också väckt stort intresse hela året.
Att många medier bevakar SL beror främst på:
† Relationen till många medborgare
† Landstingsägt
† Hög omsättning
† Synligt företag i stadsmiljön
† Många stora synliga projekt, såsom ombygg-

nationer, nya tåg, nya spår, nytt betalsystem
† Konsumenttjänster
† Lokalt viktigt

SL lyssnar på barn och unga
Barn och ungdomar har länge varit en av SLs
prioriterade målgrupper. Ungefär en fjärdedel
av länets invånare är under 25 år och relationen med dem är viktig på både kort och lång
sikt. SLs barnperspektiv tar avstamp i FNs
barnkonvention som också åberopas i SLs avtal
med entreprenörerna. Under året fortsatte SLs
internutbildning i barnkonventionen tillsammans med Rädda Barnen. SLs kundtjänst och
biljettkontrollanterna var några av de medarbetarkategorier som återstod att utbilda.
SL arbetar kontinuerligt med att bevaka att
barn och ungas behov uppmärksammas och
tas till vara i verksamheten dels genom barnoch ungdomsråd, dels genom återkommande
undersökningar och information i skolor. Under

SL deltog på ungdomsfestivalen Ung08 och många barn och ungdomar köade för att få en fejkad SL-tatuering
av en SL-vakt eller tunnelbanepolis.
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SL-traﬁken är en viktig del i arbetet med att förverkliga den övergripande
visionen för Stockholmsregionen om en långsiktigt hållbar utveckling i ekologisk
balans. Kollektivtraﬁken är ett av de mest miljöeffektiva sätten att resa på,
vilket är ett mycket starkt argument för SL-traﬁken.
I en enkät som genomfördes under året svarade 68 procent av de tillfrågade resenärerna
att de känner sig miljömedvetna när de reser
med SL-traﬁken. SL går ett steg längre i sitt
miljöansvar och arbetar oförtrutet vidare med
anpassning av den redan i sig skonsamma traﬁken till ännu lägre miljöpåverkan.
Miljöpolicy
SL ska fortsatt vara det mest miljövänliga
resealternativet och en föregångare på
miljöområdet inom transportbranschen.
SL-traﬁkens miljöeffektivitet ska ständigt
förbättras.
SL ska förutom att följa aktuell lagstiftning, ställa
krav på traﬁk och infrastruktur vilket leder till:
† Minskat utnyttjande av fossil energi;
† Minskade utsläpp av föroreningar till luft;
† Att ökade andelar av använda resurser ingår
i kretsloppet;
† Bästa möjliga produktval ur miljösynpunkt;
† Tystare SL-traﬁk.

† SL ska fortsatt aktivt arbeta med att få ﬂer

resenärer att åka kollektivt. Att på bekostnad av bilismen öka antalet kollektivresenärer innebär en minskad miljöbelastning för
transportsektorn.
Under året har en ny bullerpolicy fastställts
vilket innebär att SL har klara riktlinjer och
beslutade gränsvärden för vid vilka bullernivåer åtgärder kommer att göras.
Arbetssätt
SLs miljöarbete utgår från miljöpolicyn och de
miljöaspekter i verksamheten som har störst
negativ påverkan på miljön. Miljöarbetet sker
systematiskt genom att sätta upp mål, ta fram
rutiner, hantera avvikelser och följa upp.

Miljöpolicy

Principer
† SL ska aktivt delta i, initiera och pådriva utvecklingen av ett miljöanpassat transportsystem.
† 100 procent av SLs spårtraﬁk ska fortsatt
drivas med el från förnybar källa.
† SL ska ha hög kompetens i miljöfrågor.
† Vid inköp av nya spårfordon ska minst
95 procent av materialet i fordonen vara
möjligt att källsortera vid demontering.

Miljömål

Uppföljning

För att kunna ställa relevanta miljökrav ska SL
ha god insikt i hur SL och SL-traﬁken påverkar
miljön.

Miljöaspekter

Avvikelsehantering

Rutiner

För att underlätta struktur och externa granskningar arbetar SL efter den internationella
miljöstandarden ISO 14001. Under året har
certiﬁkatet reviderats och utökats. Dotterbolaget SL HR-Service AB som utför service
i SL-traﬁkens hissar och rulltrappor har under
året erhållit ett eget ISO 14001 certiﬁkat.

Eftersom SL är en beställarorganisation
består miljöarbetet i huvudsak av att ställa
tydliga avtalskrav, och att följa upp de avtal
som tecknas med traﬁkentreprenörer och andra leverantörer. SL har därför en omfattande
internrevision, både av egen och av entreprenörernas verksamhet.

SL har världens
största etanolbussﬂotta.
Dessutom kör 51 biogasbussar i SL-traﬁken.
SL – en föregångare
Koldioxidutsläpp och andra miljöstörningar
ska minska ännu mer i SL-traﬁken. Internationellt har SL varit en stark föregångare i fråga
om förnybart bränsle för busstraﬁken och har
numera världens största etanolbussﬂotta. SLs
mål är att minst 50 procent av bussarna ska
drivas av förnybara drivmedel 2011 och 100
procent 2025.
SL har en stor ﬂotta av biogasbussar i traﬁk,
för närvarande 51 stycken. Leveransavtal med
Stockholm Vatten och Käppalaförbundet säkrar
ytterligare utbyggnader av traﬁken med biogasbussar. Medan biogasﬂottan byggs upp till
120 biogasbussar säljs överskottsgasen vidare.
SLs arbete med förnybara drivmedel tilldrar
sig stort internationellt intresse. Under året har
cirka 50 studiebesök gjorts hos SL från andra
städer runt om i världen.

Andel värme från förnybara källor
till SLs lokaler

Andel el från förnybara källor (vattenoch vindkraft) till SLs spårtrafik och lokaler

Genomsnittligt kg utsläpp av fossil koldioxid
från SLs busstrafik per personkilometer
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Motsvarande värde för en genomsnittlig personbil i Stockholm
är 0,173 kg per personkilometer. (Källa SJs Miljökalkyl 2005)
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Viktiga miljöhändelser under 2007:
Ytterligare 10 etanolbussar och 21 biogasbussar har levererats till SL-traﬁken och ytterligare 30 biogasbussar är beställda. Avtal har
slutits med Käppala Reningsverk på Lidingö
om leverans av 4 miljoner kubikmeter biogas
per år från 2010. Nacka och Värmdö kommuner kommer då att vara anslutna till reningsverket och SL planerar utnyttja rörledningarna
för att föra tillbaka den utvunna biogasen till
en planerad bussdepå i Värmdö.
Det internationella samarbetsprojekt som startats på SLs initiativ för att skapa en fungerande
internationell marknad för etanolbussar har
fortsatt. Projektet ingår i ett större projekt
”BEST” (BioEthanol for Sustainable Transport)
och får stöd från EU.
SL har beslutat att ta fram bränslekriterier
för tillverkare och kommer att ställa etiska och
miljömässiga krav på alla typer av bränsle.
Ett nytt elavtal har slutits under året vilket
gör att all el till traﬁken på tunnelbanan och
lokalbanorna från 1/1 2008 är märkt med
Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval
(95 procent vatten- och 5 procent vindkraft).
Nytt inköpsavtal av fjärrvärme har lett till att
andelen förnybar energi till koncernens fastigheter har ökat under 2007.
Ett utbyte av nuvarande system för så kallad
strömskenevärme har inletts. Tunnelbanans
strömskenor måste ibland avisas för att få
tillräcklig kontakt mellan strömskena och tåg.
Tidigare har spåren varit ständigt uppvärmda
mellan november och april. Efter bytet kommer
prognoser från SMHI att styra när värmen slås
på. I och med detta kommer SL att spara energi och 2 miljoner kronor per år i elkostnader.
SL strävar mot att dämpa buller redan vid
källan. Efter utredning 2007 ska ett pilotförsök genomföras med nedhängande så kallade
”kjolar” på några av Roslagsbanans vagnar.
Projektering av låga bullerdämpande skärmar
i såväl trä som betong utefter spåret har
också genomförts.
Inventeringen av miljöstörande material inom
SLs fastigheter slutfördes under 2007.
Bullerdämpande smörjning av spår har pågått
på prov i tunnelbanan.
Andel bussar som drivs med förnybara drivmedel
(i dagsläget främst etanol och biogas)
%
30

25
20
15
10
5
0

2004

2005

2006

2007

Etanolbussarna har bidragit till att SLs förbrukning av diesel har minskat med 16 miljoner liter per år.
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Ökad tillgänglighet för
funktionshindrade

Samhälle

I Stockholms län ﬁnns ungefär 200 000 invånare med någon form av funktionshinder. Dessutom förväntas antalet pensionärer öka med 13 procent under den
närmaste tioårsperioden. SL gör stora ansträngningar för att även den som har
en funktionsnedsättning ska kunna utnyttja SL-traﬁken.
SLs målsättning är att alla som
själva, eller med hjälp, kan ta sig till
en station eller hållplats ska kunna
resa med SL senast 2010. Under
2007 har ett antal förändringar genomförts för
att öka tillgängligheten för funktionshindrade.
Samarbete med handikapporganisationer
Tillgänglighetsförbättringar genomförs kontinuerligt enligt ett beslutat handlingsprogram för
ökad tillgänglighet för funktionshindrade. SL
samarbetar med olika handikapporganisationer för att prioritera vilka förändringar som
är mest akuta. Samarbetet med Färdtjänsten
utvecklas och fördjupas bland annat mot ett
gemensamt resekort när SL Access tas i drift.
Systemet med skyltar och automatiska hållplatsutrop som införs i både spårtraﬁk och på
bussar syftar bland annat till att underlätta för
hörsel- och synskadade resenärer. På större
pendeltågs- och tunnelbanestationer kan synskadade även få ledsagarservice.
Åtgärder i spårtraﬁken under 2007
Sedan SL utvecklat en ny metod har spåren vid
tio stationer utefter Blå linjen kunnat sänkas, vilket innebär att tågen nu i princip kommer i nivå

med perrongen. Arbetet fortsätter. Målsättningen är att det 2010 inte ska ﬁnnas någon höjdskillnad mellan plattform och tåg i tunnelbanan.
Beroende på förutsättningarna vid respektive
station kommer antingen plattformen att höjas
partiellt eller spåren att sänkas. Efter utprovning av lämpliga metoder inleddes montering
av kännbara (taktila) varningsmarkeringar på
tunnelbanans inomhusstationer. Åtgärden gör
att synskadade resenärer kan hålla ett betydligt
större säkerhetsavstånd till plattformskanten vid
förﬂyttning på en station. Under 2007 inriktades även denna åtgärd mot den Blå linjen.
På ytterligare några stationer har entrédörrar
bytts mot automatiska dörrar. Idag ﬁnns det
sådana på nio av tio tunnelbanestationer.
Samtliga tunnelbane- och pendeltågsstationer
förutom Södertälje hamn har numera antingen
hiss eller rullband/ramp.
De nya pendeltågen som successivt kommer
i traﬁk har insteg i plattformsnivå vilket gör
resan enklare för många med funktionshinder.
Ett prioriterat område är att se över hur informationen för funktionshindrade kan förbättras
på stationer/hållplatser och via sl.se. SL har

även infört en tillgänglighetsgaranti som ger
resenären ersättning för taxiresa om risk ﬁnns
för mer än 20 minuters försening på grund av
exempelvis en utebliven låginstegsbuss eller
en trasig hiss eller ramp.

Senast 2010 ska alla
SL-bussar vara utrustade
med ramper eller lyftar.
Åtgärder i busstraﬁken under 2007
Inköpen av låginstegsbussar fortsätter och vid
årsskiftet hade 66 procent lågt insteg. Flera
linjer som har låggolvsbussar markeras redan
i tidtabellen. Senast 2010 ska alla bussar i
SL-traﬁken vara utrustade med ramper eller
lyftar. SL och handikapporganisationerna har
kommit överens om vad som bör åtgärdas i
bussterminaler för att tillgängligheten ska bli
god. Överenskommelsen har följts upp under
året med anpassningar på ett antal terminaler
och ﬂera står på tur. När nya samlingsskyltar
sätts upp i busstraﬁken ska de kompletteras
med pratorer efter modell från Liljeholmen.

Under året har tunnelbanestationerna utmed Blå linjen utrustats med varningsmarkeringar (taktila stråk) så att synskadade resenärer lättare kan känna att de närmar sig
plattformskanten. Spåren har också sänkts så att tågen i princip kommer i nivå med perrongen.
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Jubileumsår för SLs konstsatsning

Med åren har SL skapat världens längsta konstutställning, 110 km lång. En engagerande satsning som fått stor internationell uppmärksamhet. Idag har 90 av SLs
100 tunnelbanestationer smyckats med skulpturer, mosaiker eller målningar.
Varje år satsar SL 10 miljoner kronor på konst
i resandemiljöer. Konsten gör vistelsen i tunnelbanan mera upplevelserik och bidrar till att
skapa en trygg och trevlig miljö med ökad
orienterbarhet. Under året som gick ﬁrade
konsten 50-årsjubileum.
50 år med konst i tunnelbanan
Tillkomsten av Stockholms absoluta knutpunkt,
T-Centralen, blev startskottet för en modern syn
på resande och på konsten. Då beslutet togs var
det inte självklart att bygga en tunnelbana i en
så liten stad som Stockholm var då. Beslutsfattarna var före sin tid. Konstnärerna Siri Derkert
och Vera Nilsson drev på frågan om offentlig
konst i tunnelbanan och ﬁck som de ville.
Den 23 november 1957 hölls taklagsfest på
T-Centralen. Det egentliga festföremålet var
sammanbindningssträckan Slussen–Hötorget
som gjorde det möjligt att resa rakt igenom
staden utan byte men samtidigt startade också
den stora unika konstsatsningen i tunnelbanan.
På dagen 50 år från starten invigdes jubileet
och ﬁrades i dagarna tre.

Partos och till Danderyds sjukhus skapar Klara
Källström ett nytt verk i emalj för spårväggarna.
År 2004 startade SL ett ﬁlmprojekt med fyra
monitorer på tunnelbanestation Skanstull. Syftet
var i första hand att visa nya strömningar inom
samtida konstﬁlm. Sedan dess har ett antal ﬁlmer
av olika konstnärer visats. Ambitionen är att
ﬁlmerna ska bytas ut ett par gånger per år. Inför
den fjärde ﬁlmvisningen lämnades tre uppdrag ut
och konstnärerna ﬁck chans att lämna in idéskisser till nya konstﬁlmer. En ny konstﬁlm av Magnus
Wallin har visats på Skanstull under 2007.
Mellan reklamskyltarna på tunnelbanestationerna
Slussen och Fridhemsplan placerades nya konstbilder i svart/vitt. Bildernas byts ut varje år och tanken är att resenärerna också ska möta icke-kommersiella uttryck medan de väntar. På samma sätt
sattes nya konstbilder/färgsignaler upp på Gärdet
och Zinkensdamm. Även dessa byts varje år.
I Odenplans stora glasmonter fortsatte de tillfälliga utställningar som sedan 1996 förnyas
var tredje månad. Utställarna väljs ut under vår

och försommar på konst- och designhögskolornas elevutställningar. Hittills har 44 utställningar presenterats på stationen.
1993 startade SL projektet ”Poesi på väg” efter
inspiration från London. Varje år har 12 dikter
på årets tema placerats ut i SL-traﬁken. 2007
avslutades projektet efter 15 års publicering. De
senare årens diktserier ﬁnns tillgängliga på sl.se.
Spårvägsmuseet ökade igen
Museet lockade 89 000 besökare, en ökning
med 8 procent. Nästan hälften var barn och
ungdomar. Tekniklektioner var en uppskattad
nyhet för året. Museilektioner om lokaltraﬁkhistoria och konsten i tunnelbanan hölls för
300 skolklasser. En tillfällig fotoutställning
– Stockholmsbilder, av fotograf Hans Ekestang,
blev en mycket lyckad satsning. Museets
intäkter från bland annat entréavgifter och
försäljning uppgick till drygt 2,4 miljoner
kronor, en ökning med nästan 15 procent.

Redan från början ställdes hårda krav på att
konstverken skulle tåla den tuffa miljön och
inte slitas. Trots detta måste konsten årligen
rengöras och renoveras för stora belopp,
oftast på grund av skadegörelse. Förhoppningsvis ska angreppen minska med hjälp av
den nya skadegörelsedatabas som SL tog i
drift under året.

Konsten skapar trivsel.
Uppskattade konstvisningar
En gång i veckan, utom sommartid, visas tunnelbanekonsten av utbildade konstguider. Konstvisningarna, så kallade konståkningar, samlar
ofta 20–30 konstintresserade resenärer i alla
åldrar. Det enda som behövs för att åka med
är en giltig SL-biljett. Tider och samlingsplatser
annonseras på sl.se och på SLs sida i Metro.
Fasta och tillfälliga utsmyckningar
2007 påbörjades ett arbete med konstnärlig utsmyckning på ett antal tunnelbanestationer. Stationen i Vällingby ska få nya skulpturer av Helén

Konsten i tunnelbanan ﬁrade 50 år. Det ﬁrades i dagarna tre; i T-Centralens biljetthall, på Spårvägsmuseet med
visningar, diskussioner och tårtkalas och med jubileumskonståkningar i tunnelbanan. Lagom till jubileet kom
också en reviderad upplaga av boken om tunnelbanans tillkomst och konsten på stationerna.
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Intäkter
Övrigt
6%
Reklamintäkter
2%

Biljettintäkter
67%

användas med bättre anpassade zondragningar
som resultat. Zontaxan ﬁck tre zoner med bland
annat hela tunnelbanenätet i samma zon. Förköpsremsan återinfördes som smidigt alternativ för kunder som inte reser så ofta med SL.
SLs studentrabatt
I augusti lanserades ett rabatterat periodkort
för studenter som läser minst 75 procent på
högskola eller universitet. SLs studentkort har
tre olika tidsperioder och säljs hos SL Center,
fyra pendeltågsstationer och från 1 januari
2008 också hos tolv Pressbyråer. Kortet blev
mycket uppskattat och under hösten såldes
mer än 36 000 studentkort.

Fordonsuthyrning
20%
Hyresintäkter
5%

SLs intäkter exklusive bidrag från Stockholms Läns
Landsting uppgick till totalt 6 685 miljoner kronor
under 2007. Biljettintäkterna ökade med 11 procent
jämfört med 2006.

Nytt prissystem från 1 april
Efter knappt ett år i drift upphörde enhetstaxan
den 31 mars och en ny zontaxa infördes. Erfarenheter från tidigare zonsystem kunde åter-

I augusti lanserades ett
rabatterat periodkort för
studenter.
Sluten kontanthantering i spärren
Ett projekt för upphandling av ett säkert och
lättarbetat PC-baserat stödsystem för bland
annat hantering av kontanter i T-banans
spärrkiosker startade under året. Systemet
kommer att ge en rad fördelar för kundser-

Biljettintäkter 2007
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Tydlig skyltning av försäljningsställen
Ett nytt enhetligt skyltprogram för SLs försäljningsställen togs fram under året och
skickades ut till samtliga privata ombud och
återförsäljare. Flaggor och dekaler som följer
SLs graﬁska proﬁl blev nya tydliga signaler i
stadsbilden till kunder som söker efter biljetter.
Upphandling av traﬁkreklamavtal
SL äger två stora reklamavtal; traﬁkreklamavtalet och väderskyddsavtalet. Det senare
handlades upp 2006 och ledde till byte av
entreprenör från Clear Channel till JCDecaux.
Formellt övertagande skedde 2007.
Det dubbelt så stora traﬁkreklamavtalet
upphandlades under året med Clear Channel som vinnare och fortsatt entreprenör.
Förmågan att utveckla digitala medier var
ett viktigt område i upphandlingen. Resultatmässigt innebar upphandlingen ett mycket
positivt utfall jämfört med tidigare avtal.
Mot årets slut startade ett projekt för utveckling och etablering av digitala bildskärmar i

Miljoner kronor

Andel i %

2 155

48,7
7,5

Års- och företagskort

14

0,3

7-dagarskort

42

1,0

1- och 3-dagarskort

71

1,6

Skol- och studentkort

274

6,2

Förköpsremsor

901

20,4

Kontant-/förköpskuponger

148

3,4

SMS- och automatbiljetter

85

1,9

Övrigt
Entreprenörernas tjänstekort
Totalt
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vice och intäktssäkring samtidigt som det ger
förutsättningar för ökade intäkter och sänkta
kostnader för värdehantering. Systemet förväntas bli fullt utbyggt under 2008.

331

Enkelbiljett inklusive förköp

Mer än 300 biljettautomater installerades runt om i
länet för att säkra tillgängligheten till biljetter.
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En ny typ av biljett
För ökad ﬂexibilitet lanserades i januari en
helt ny sms-biljett som mottogs positivt. I
november startade ett försök med maskinell
avläsning av sms-biljetter ombord på ett antal
Lidingöbussar. Upphandling av etablerad
sms-tjänst med option på tillägg av maskinella
läsare sker under våren 2008.
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Efter beslut av Arbetsmiljöverket upphörde all kontanthantering i SLs busstraﬁk den 31 mars. För att säkra tillgängligheten till biljetter rekryterades
300 nya återförsäljare som en första del i ett utvidgat återförsäljarnät och
300 biljettautomater installerades runt om i länet, framför allt i anslutning till
busstraﬁken.
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samhällsekonomiska
grunder. SL-traﬁken
ska drivas på ett företagsekonomiskt
effektivt sätt utan att i något avseende
äventyra säkerheten inom det ekonomiska utrymme som ägaren beslutar.
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Biljettintäkterna under 2007 var 427 miljoner kronor högre än under 2006, då de uppgick till
4 049 miljoner kronor.

Flaggor och dekaler blev tydliga signaler i stadsbilden till kunder som söker efter biljetter.

tunnelbanan. Arbetet inleds med en förstudie
samt test av vilken typ av information som är
lämplig att visa. Vid eventuell full utbyggnad
kan det ge digitala skärmar på perronger, i
rulltrappor och större skärmväggar samt digitala skyltar ombord på bussar och spårfordon.
Skärmarna kan visa traﬁkinformation, SLinformation, nyhetsinslag, reklam och bilder
från trygghetskameror på respektive station.
En positiv effekt på resenärernas upplevelse
av SL-resan och SL som företag förväntas.
Omfattning och placering har inte beslutats.
Biljettsortiment vid lansering av SL Access
Under 2007 har biljettsortimentet reviderats
som förberedelse för SLs nya betalsystem,
SL Access. SLs kundundersökningar har varit
utgångspunkt och resultatet blev ett mer kundanpassat sortiment med större valfrihet och
en hel del nyheter. En strävan var också att
förenkla och tydliggöra olika biljettalternativ.
Kombinationsresor med taxi
Under hösten genomfördes möten med
Stockholms tre största taxiföretag med syfte
att utreda möjligheten till kombinationsresor
mellan SL-traﬁken och taxi. Färdtjänsten har
ett system för samplanering som troligen
skulle kunna användas efter viss modiﬁering.
En fördjupad utredning kommer att genomföras under 2008.
Gemensamma prissystem
Under året har SL och medlemmar i TiM,
Traﬁk i Mälardalen, arbetat fram en modell
för ett gemensamt pris- och rabattsystem för

resor över regionens länsgränser. Systemet
inkluderar såväl periodkortsresor som enstaka resor. Syftet är att erbjuda resenärer med
smartkort från någondera huvudman eller SJ
möjlighet att resa både hos ﬂera traﬁkhuvudmän och hos SJ på samma kort. Förutsättningen är att samtliga traﬁkhuvudmän skapar
smartkortssystem som följer en gemensam
standard. Ambitionen är att få fram ett logiskt och förmånligt system som främjar mer
resande med kollektivtraﬁk.

också utvecklats. Lagstiftningen behöver
i vissa fall anpassas för att underlätta god
intäktssäkring.

Ett projekt för utveckling
av digitala bildskärmar i
tunnelbanan har startat.
SL och Upplandstraﬁken började också
arbeta med ett gemensamt periodkort för
resenärer som reser över gränsen mellan
Uppsala- och Stockholms län. Planerad start
för detta är hösten 2008. Ett arbete startade också under året med deltagare från
ﬂera traﬁkhuvudmän med syfte att skapa ett
gemensamt prissystem för pendlarresenärer
inom Mälardalsregionen.
Fusk och svinn i fokus
Ett antal åtgärder initierades för att minska
fusk och svinn. Hit hör biljettautomater som
gör det möjligt att betala även när spärren är
obemannad och byte av spärrar med vändkors till glasdörrspärrar på några stationer.
Försäljningsincitament för traﬁkpersonal har

SLs biljettkontrollanter arbetar aktivt för att minska
svinn och fusk. Under året höjdes tilläggsavgiften från
800 kronor till 1 200 kronor.
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Satsning på strategisk fastighetsutveckling
Då SL förser nya områden med kollektivtraﬁk
stiger normalt fastighetsvärdena. SL utreder
för närvarande möjligheten att få del av den
värdestegring som fastighetsbolag och andra
aktörer kan tillgodogöra sig i dessa situationer.
Som ett led i ett mera strategiskt och strukturerat arbetssätt, med en tydligare affärsmässig syn på koncernens fastigheter och
hur dessa ska utvecklas har SL under året
skapat en ny enhet för fastighetsutveckling
direkt underställd vd. Enheten ska syssla med
strategisk fastighetsplanering i tidiga skeden,
kommersiell utveckling av fastigheter, plan-,
lantmäteri-, avtals- och tillståndsfrågor samt
köp och försäljning av fastigheter. För att
säkerställa SLs och kollektivtraﬁkresenärernas
intressen i nya stora projekt behöver fastighetsfrågorna komma in tidigt. Exempelvis har
det konsortium som bygger en ny nationalarena i Solna sett en ny spårförbindelse i form
av Tvärbanans nya sträckning, Alvik–Solna
som ett mycket viktigt komplement till beﬁntlig kollektivtraﬁk. Det ligger också i linje med
SLs planer men lösningen måste vara kostnads- och samhällseffektiv för alla parter.

Många aktuella projekt
Flera stora projekt är på gång inom en nära
framtid och behöver hanteras på ett nytt sätt.
Inte minst av ﬁnansieringsskäl. Ombyggnaden
av Slussen kommer allt närmare, klartecknet
för Citybanan för med sig två nya stationsanläggningar; vid Odenplan och Centralen/Klarabergsgatan och förlängningen av tunnelbanan
till Karolinska Universitetssjukhuset innebär
också bygge av en helt ny station. I en avsiktsförklaring med Nacka kommun planerar SL
att utveckla stationsmiljöerna i samband med
upprustningen av Saltsjöbanan. SL undersöker
också förutsättningarna för att i ett nytt läge
i övrig samhällsplanering gå vidare med den
påbörjade tunnelbanestationen i Kymlinge.
Projekt Mötesplats SL
I SLs spårtraﬁk ﬁnns drygt 20 av Sveriges mest
traﬁkerade stationer. Stationerna är väntplatser
i centrala lägen runt om i Stockholmsregionen
och skulle lätt kunna förvandlas till mer attraktiva mötesplatser med vardagsnära servicefunktioner. Genom att skapa utrymme för såväl ett
större kommersiellt som ett samhällsnyttigt och
kulturellt utbud kan SL underlätta resenärernas
vardag med trivsamma och trygga miljöer. Omfattande marknadsundersökningar har fångat in
marknadens önskemål och förväntningar på det
nya konceptet. De tjänster som ﬂest resenärer
efterfrågar är bankomat, kiosk, minilivs, apotek
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och kafé. Flertalet tillfrågade tycker att ﬂer
enkla tjänster på stationerna skulle stärka SLs
varumärke.
En första så kallad ”Mötesplats SL” har fått
klartecken under året och kommer att skapas
vid Östermalmstorgs tunnelbanestation, vid
uppgången mot Birger Jarlsgatan. Projekteringen har kommit igång och byggstart sker
under första kvartalet 2008. Miljön kommer
att bli snyggare och därmed tryggare samtidigt som det kommersiella utrymmet ökar
med 50 procent.
Nya bussdepåer krävs
Flera av SLs äldre bussdepåer, bland andra
Hornsbergsgaraget och Söderdepån, ligger på
mark som genom stadens utveckling kommit att
bli attraktiv för alternativa ändamål, till exempel
bostadsbyggen. Diskussioner förs nu med ﬂera
kommuner om omlokaliseringar. Nya depåer
kan också ge fördelar från miljö- och arbetsmiljösynpunkt. SL ser det som av yttersta vikt
att alla parter hjälps åt för att skapa effektiva
lösningar som kan komma länets invånare till del.
Bättre omstigningsplatser
SL arbetar med utveckling av större knutpunkter i SL-traﬁken. Avsikten är att resenärerna på sikt ska få trevligare och mer välfungerande omstigningsmiljöer.

Mötesplats SL är arbetsnamnet på det projekt som ska omvandla ett antal starkt traﬁkerade stationer till attraktiva samlingsplatser. Bilden visar hur
Östermalmstorgs tunnelbanestation kommer att se ut vid uppgången mot Birger Jarlsgatan efter ombyggnaden.
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SL har starka ekonomiska skäl till att agera mer
aktivt på fastighetsmarknaden och i allt högre utsträckning samarbeta med olika externa aktörer.

h

SL förvaltar mark och anläggningar som värderas till mycket stora belopp.
Dit hör marken runt Roslagsbanan, Lidingöbanan, Saltsjöbanan samt nästan
alla bussdepåer. Tunnelbanans spår och stationer är lokaliserade på mark som
ägs av Stockholms stad, till vilken SL har nyttjanderätt. Pendeltågstraﬁkens
spår och stationer tillhör Banverket.
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SL ska medverka till
Kund
ett väl avvägt transportsystem på
äll
ar
e
Med
samhällsekonomiska
grunder. SL-traﬁken
ska drivas på ett företagsekonomiskt
effektivt sätt utan att i något avseende
äventyra säkerheten inom det ekonomiska utrymme som ägaren beslutar.
Sam

Fastighetsutveckling
gynnar alla

Ägare

SLs organisation och styrning

AB Storstockholms Lokaltraﬁk är ett aktiebolag som ägs av
Stockholms läns landsting (SLL).
Kunder

Ägarstyrning
SLL styr SL genom att det är landstingsfullmäktige som beslutar om;
† bolagsordning,
† bolagets ägardirektiv. Det ﬁnns generella
ägardirektiv som gäller alla bolag inom SLL,
† SLs styrelseledamöter
† budget
Landstingsfullmäktige utser även lekmannarevisorer. Landstingsfullmäktiges beslut fastställs av SLs högsta formella beslutsorgan,
bolagsstämman, som också utser revisorer
och revisorssuppleanter.
Dessutom sker en löpande dialog mellan politikerna/ägarrepresentanterna och SLs ledning.
Många ärenden avgörs också av landstingsfullmäktige då besluten är beroende av att SLL
kan tillföra ekonomiska resurser eller om besluten är av principiell eller annan viktig karaktär.

Politiker och tjänstemän
i samverkan.
Styrelse och ledning
Bolagets styrelse och vd leder och utvecklar
bolagets verksamhet. De har ansvar för att verksamheten sköts på effektivast möjliga sätt och
att verksamhetsstyrningen är ändamålsenligt
utformad. Vidare ansvarar de för att förändrings- och förbättringsarbetet upprätthålls och
för att organisationen förvaltas och utvecklas
samt för en återkommande dialog med ägaren.
Styrelsen ska gemensamt bidra till ett utvecklande arbetsklimat men det är styrelsens ordförande som leder styrelsens arbete och ansvarar
för att arbetet bedrivs effektivt och att styrelsen
fullgör sina uppgifter. Styrelsen tillsätter i samråd
med SLL vd och beslutar om anställningsvillkor.
Den dagliga verksamheten
I SLs organisation ﬁnns tre stora enheter; Marknad, Traﬁk och Teknik samt ett antal supportenheter; Staben, Fastighetsutveckling, Säkerhet,
Verksamhetsutveckling, Personal & Administration, Ekonomi och Juridik & internrevision
med olika uppdrag. Samtliga enheter rapporterar direkt till vd.

Traﬁkentreprenörer
Marknad

Traﬁk

Teknik

Ekonomi

Säkerhet

Personal & Administration

Verksamhetsutveckling

Juridik & Internrevision

Fastighetsutveckling
Vd

SL Kundtjänst AB

SL HR-service AB

Stab

Styrelse
Stockholms läns landsting

AB SL ägs av Stockholms läns landsting. Landstingsfullmäktige utser SLs styrelse som tillsammans med vd ansvarar för verksamheten. Den dagliga verksamheten sköts av tre stora enheter samt ett antal mindre supportenheter.
SL HR-Service utför underhållsservice och reparationer av hissar och rulltrappor/rullramper. Till SLs organisation
hör även SLs kundtjänst som samägs med traﬁkentreprenörerna.

Marknadsenheten svarar för aktiv försäljning
och marknadsföring av SL-resan till länsinvånarna, kundnära traﬁkinformation, marknadsanalyser, kundservicefrågor och SLs olika
biljett- och betalsystem. Traﬁkenheten svarar
för traﬁkplanering på kort och lång sikt samt
utvecklar utbud och kundmiljöer i busstraﬁken. Enheten har också hand om de ﬂesta
frågor som rör upphandling av och samarbete med kontrakterade traﬁkentreprenörer.
Teknikenhetens huvuduppgift är att förvalta
och utveckla infrastrukturen för spårtraﬁken, i
huvudsak bananläggningar, spårfordon, fastigheter, kundmiljöer samt övriga tekniska system.
Staben har till uppgift att stödja vd, styrelsen
och bolagets ledningsfunktion. Dessutom ansvarar staben för ägarrelationen och kontakten
med den politiska organisationen. Press och
mediafrågor tillhör också ansvarsområdet.
Enheten Fastighetsutveckling tillkom 1 januari
2008 och ﬁck då ansvar för SLs strategiska
fastighetsplanering med bland annat köp, försäljning och kommersiell utveckling av fastigheter, plan-, lantmäteri, avtals- och tillståndsfrågor. Säkerhetsenheten har det generella
ansvaret för säkerheten vid SL, med speciell inriktning mot traﬁksäkerhet, trygghet, koncernens krisplanering och brandsäkerhetsfrågor.
Enheten för Verksamhetsutveckling har an-

svar för övergripande kvalitets- och miljöfrågor samt verksamhetsplanering/uppföljning.
Ekonomienheten har hand om de övergripande
ekonomiska frågorna och har ett funktionellt
ansvar för allt ekonomiarbete inom SL-koncernen. Personalenheten håller i rekrytering
och kompetensutveckling av medarbetare
samt utveckling och tillämpning av koncernens personal- och lönepolitik. SLs enhet för
Juridik och internrevision arbetar med allmän
juridisk rådgivning, juridiskt upphandlings- och
förhandlingsstöd samt biträder med avtalsutformning och avtalsgranskning. Genom internrevisorerna granskas och värderas koncernens interna styrning och kontroll.
Lagar som styr verksamheten
All kommunal verksamhet lyder under kommunallagen. Det gäller även ägandet och
drivandet av aktiebolag. Eftersom SL är ett
aktiebolag regleras verksamheten dessutom
av aktiebolagslagen. Som ett offentligt ägt bolag lyder SL under offentlighetsprincipen och
vid de upphandlingar som SL gör för verksamhetens behov tillämpas reglerna för offentlig
upphandling inom den så kallade försörjningssektorn. Vidare omfattas SLs verksamhet av
viss speciallagstiftning till exempel säkerhetslagstiftning för tunnelbana och spårväg
respektive järnväg.
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Tunnelbanan är stadens pulsåder
Påstigande

Personkilometer

Kostnad

Tunnelbanan
35%

Tunnelbanan
45%

Tunnelbanan
32%

Övriga SL
65%

Övriga SL
55%

Övriga SL
68%

I sin tidiga historia byggdes tunnelbanan ut successivt men har nu haft samma sträckning och stationer sedan 1994. Under året har planerna på en fortsatt utbyggnad av
tunnelbanan från Odenplan till Karolinska Universitetssjukhuset i samordning med bygget av Citybanan konkretiserats och beslut har fattats. Byggstart planeras till 2014.
Tunnelbanan går ofta och binder ihop Stockholms centrala delar med närförorterna.
Gröna linjen
Åtta av de tio mest traﬁkerade stationerna
ﬁnns längs Gröna linjen, som sträcker sig från
Hässelby strand i väster till Hagsätra, Farsta
strand och Skarpnäck i söder.
Röda linjen
Röda linjen sträcker sig från Mörby centrum
och Ropsten i norr till Fruängen och Norsborg
i sydväst.
Blå linjen
Blå linjen är den kortaste linjen med betydligt
färre resenärer än Gröna och Röda linjen. Den
sträcker sig från Hjulsta och Akalla i nordväst
till Kungsträdgården i city.
Kvalitet
Under året förbättrades punktligheten i traﬁken påtagligt från 91,0 under 2006 till totalt
92,7 procent. Framförallt har Gröna linjen
uppnått bättre tidhållning; från 87,8 procent
till 91,6 procent. Gröna linjen har dock fortfarande något sämre punktlighet än övriga linjer
vilket delvis kan förklaras av det betydligt
större antalet resenärer.

började mäta kundnöjdhet år 2000. På Blå
linjen var förbättringen hela tio procentenheter
och på Röda linjen åtta jämfört med i fjol.
Resenärerna har blivit märkbart mer nöjda med
turtäthet och städning såväl av stationer som
av tågen. Ett område som under ﬂera år fått allt
svagare betyg är personalens bemötande och
beredskap att svara på frågor. Veolia Transport
har därför genomfört en serviceutbildning för
1 500 spärrexpeditörer och vid höstens mätning noterades ett trendbrott då ﬂer resenärer
var nöjda med personalens bemötande.
Problemförebyggande
Under året har särskilda FIS-avläsare introducerats i traﬁken. De avläser fordonets felindikeringssystem ute i traﬁken och beslutar om
åtgärder när en vagn indikerar fel. FIS-avläsaren säkerställer att problemen kontrolleras
i tid och att allvarliga fel inte kan fortsätta att
utvecklas till risker.

Den upplevda kvaliteten i tunnelbanan uttryckt
i andel nöjda kunder är 71 procent, vilket innebär sex procentenheters förbättring jämfört
med för ett år sedan, då 65 procent var nöjda.
Det är det högsta noterade värdet sedan SL

Bättre kapacitet på Gröna linjen
Projektet för bättre punktlighet och ökad kapacitet på Gröna linjen har fortsatt. Förändringar
har gjorts i tidtabellen, plattformar har byggts
om för bättre resenärsﬂöden och traﬁkinformation på informationstavlor har förbättrats.
Åtgärder för att få ﬂer vagnar i omlopp utreds.
Tester med att köra sex tåg per tio minuter har
genomförts och utvärderats. Ett nytt punktlighetsincitament har införts på prov med Veolia
Transport som dessutom framgångsrikt prövat
att ge punklighetsincitament direkt till perso-

Tunnelbana – faktisk punktlighet

Tunnelbana – andel nöjda resenärer
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nalen. Mängden producerade sittplatskilometer
blev dock 2,5 procent mindre under 2007 än
2006 då traﬁkutbudet låg på en högre nivå till
följd av Stockholmsförsöket.
Hösthalka
Hösthalkan som brukar försämra kvaliteten
i traﬁken under lövfällningstiden klarades av
utmärkt, trots extrem halka på spåren. Minimerade effekter berodde på gott samarbete
mellan SL och samtliga berörda entreprenörer. Insatser som utbildning i mjukare körstil,
förstärkt varningsinformation till förarna om
förväntad halka i kombination med förbättrad
tvättning av spåren samt ökad bemanning hos
fordonsunderhållaren under den mest kritiska
tiden bidrog positivt.

Effekterna av hösthalkan
blev små tack vare genomtänkta förberedelser.
Renovering av Farstagrenen förbereds
Inför totalrenoveringen av den 50-åriga Gröna
linjen mellan Skärmarbrink och Farsta strand
har omfattande förberedelser och upphandling av 22 entreprenörer genomförts. Byggprojektet startade redan under 2007 med renovering av kantbalkar på tre av banans broar.
Från 25 mars till 17 augusti 2008 ersätts
tunnelbanetraﬁken på Farstagrenen med tät
busstraﬁk. Genom att grenen stängs av helt
för ombyggnad, kan arbetet göras snabbare
och mer effektivt än om arbetet skulle ske på
nätterna. Broarna får nya tätskikt. Kablar, räls
och växlar byts ut liksom staket och stängsel. Alla stationer ska fräschas upp och få ny
belysning, nya bänkar, nya skyltar och bli mer
tillgängliga för funktionshindrade.
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SL Access på plats
Under året slutfördes installationen av kortläsare för SL Access i samtliga automatspärrar
och kopplades samman med driftledningscentralen. I spärrkioskerna installerades de biljettmaskiner som ska användas när SL Access tas

i drift och i biljetthallarna påbörjades arbetet
med de nya biljettautomaterna. Omfattande
användartester genomfördes och följdes upp.

Trygghet
Under året har trygghetskameror installerats
på samtliga tunnelbanestationer förutom på
stationerna utefter Gröna linjens Farstagren.
I höstens trygghetsundersökning uppgav 45
procent av kvinnorna och 66 procent av männen att de känner sig trygga när de reser ensamma på kvällen, vilket kan jämföras med 38
procent respektive 65 procent för ett år sedan.

Tunnelbanetraﬁk hela dygnet
Under året beslutades att tunnelbanan ska gå
dygnet runt på fredagar och lördagar från och
med augusti 2008.
Nytt signalsystem på Röda linjen
Signalsystemet på Röda linjen närmar sig slutet
på sin tekniska livslängd och måste bytas ut.
Kravspeciﬁkationen på ett modernt radiobaserat system har tagits fram under året med
inriktning på upphandling under 2008. Ett nytt
system ger ökad ﬂexibilitet vid bland annat tågutsättning och lägger grunden för traﬁk med
förarlösa tåg. Driftstart beräknas till 2013.

Ett antal tågkontroller har genomförts i samarbete med polisen och socialtjänsten. Vid
kontrollen stannar ett tunnelbanetåg ett par
minuter vid en knutpunkt, exempelvis Gullmarsplans tunnelbanestation, och hela tåget
inspekteras.
Stations- och depåunderhåll
Tunnelbanestationerna rustas upp fortlöpande
efter årliga prioriteringar. Klotterförebyggande
insatser; genom att byta ut bänkar och lägga
på laminat på dörrar, har gjorts på Blå linjen.
Successivt byts de vita terrazzoytorna på
golven i tunnelbanan ut mot lättsanerade
keramiska plattor. Upprustningen av tunnelbanans depåer kommer att slutföras under
2008. Stationerna har också anpassats för
ökad tillgänglighet se sid 22.

Förberedelse för upphandling av
tunnelbanetraﬁken
2008 ska traﬁken och stationsservicen i tunnelbanan upphandlas för tillträde 2009. Förfrågningsunderlag med en rad nya krav har
utarbetats under 2007. Upphandlingen är
annonserad och kvaliﬁceringsprocessen har
pågått parallellt med utformning av förfrågningsunderlaget.

Utvecklingsarbetet och installationerna för SLs nya
betalsystem med smartkort, SL Access, fortsatte med
stor intensitet. Under hösten genomfördes omfattande
användartester i automatspärrar och ombord på vissa
bussar.

Nedskräpning är ett tilltagande problem. Projektet storstädning av tunnelbanestationer
och ett antal tunnelbanesträckor fortsätter.
Vid årets storstädningar gjordes särskilda
insatser för att rengöra spårväggarna och den
vita linjen. Entreprenörens städavdelning har
med framgång testat nya arbetssätt för städning på några sträckor på Röda linjen.
För att möjliggöra för resenärer att betala
när spärrkiosken är obemannad har SL börjat
sätta upp betalautomater. För närvarade ﬁnns
de tillsammans med förklarande information
vid de mest traﬁkerade stationerna, framförallt i innerstaden.

Fakta om tunnelbanan
Antal stationer

100

Antal nya fordon

271

Antal äldre fordon

264

Total längd

105,7 km

Antal underhållsdepåer

4

Mest traﬁkerade stationer, påstigande per vardag
T-Centralen

Påstigande per vardag i genomsnitt

79 000

Fridhemsplan

52 000

Gullmarsplan

34 000

Östermalmstorg

32 000

Hötorget

32 000

† Entreprenör för den dagliga driften av tunnelbana
och stationer är Veolia Transport.

2006

1 094 000

1 072 000

Resande vardag, förändring mot föregående år

+2,1

+5,5 %

Resande, förändring mot föregående år

+2,0

+7,6 %

2 713 Mkr

2 584 Mkr

Kostnader
Traﬁkproduktion, förändring mot föregående år

–2,5 %

+5,7 %

782 Mkr

684 Mkr

Gröna linjen

Röda linjen

Blå linjen

1950

1964

1975

41,5

39,7

24,5

49

36

20

500 000

400 000

200 000

4,6 km

5,5 km

6,0 km

Investeringar

161 000

Slussen

2007

Invigningsår
Längd
Antal stationer
Antal resor per vardag under 2007
Medelreslängd
För deﬁnitioner se sidan 65.
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Busstraﬁk dygnet runt, överallt
Påstigande

Kostnad

Personkilometer
Buss
35%

Buss
40%

Övriga SL
65%

Övriga SL
60%

Buss
44%

Övriga SL
56%

Busstraﬁken är SLs mest ﬂexibla traﬁkslag. Det går snabbt att utöka och lägga
om färdvägar och hållplatser för att anpassa traﬁken till nya behov. De ﬂesta
fordonen ägs av SLs traﬁkentreprenörer medan SL äger depåerna och annan
infrastruktur i busstraﬁken.
Stomlinjerna med de blå ledbussarna utgör tillsammans med spårtraﬁken basen för SLs linjenät.
De traﬁkeras alla dagar i veckan, hela dagen och
är snabbare än andra busslinjer, då de har längre
avstånd mellan hållplatserna. De röda bussarna
traﬁkerar huvudsakligen lokala busslinjer och landsbygdstraﬁk samt nattlinjer. Där många reser eller
där spårtraﬁken har kapacitetsproblem kompletteras stomlinjerna med direktlinjer till/från innerstaden. Direktlinjerna stannar på ett fåtal hållplatser.

Kvalitet
Punktligheten i busstraﬁken var 91,2 procent (91,5
under 2006). Sämst är punktligheten i Stockholms
innerstad där framkomligheten ofta är dålig. För
att förbättra framkomligheten har SL tillsammans
med Stockholms stad utarbetat ett åtgärdsprogram.
Det handlar om busskörfält, lokala traﬁkföreskrifter
men också om att ombyggnader av gator ska ske i
samverkan med SL. Samverkansprojekt ﬁnns även
med andra kommuner i länet och Vägverket. Efter
riksdagsbeslut 2007, ska 200 miljoner kronor av
trängselskattepengar tillföras vägtraﬁken för trimningsåtgärder och framkomlighetsinsatser 2008.
Den upplevda kvaliteten i busstraﬁken var 71 procent under hösten 2007, vilket är 1 procentenhet
bättre än under hösten 2006.

Inom SL-traﬁken ﬁnns mer än 13 000 busshållplatser
fördelade över hela länet. Busstraﬁken kompletterar
spårtraﬁken genom att ansluta till tunnelbana och tåg
vid olika bytespunkter men bussarna svarar också för
hela kollektivtraﬁken inom de kommuner och områden
som saknar spårtraﬁk.

I Nacka/Värmdö och Huddinge-området är
bussarna som körs i SL-traﬁken maximalt 13 år
med sju år som snittålder medan de i Stockholms innerstad och övriga traﬁkområden har
en snittålder på åtta år och en maxålder på
16 år. De senaste åren har SL-traﬁken tillförts

Buss – faktisk punktlighet

Buss – andel nöjda resenärer
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Nygamla och nya satsningar
Totalt minskade produktionen i busstraﬁken med
6,8 procent jämfört med 2006. Vid årsskiftet
upphörde delar av den utökade traﬁken på beﬁntliga busslinjer och ett antal direktbusslinjer från
Stockholmsförsöket lades ner i brist på ﬁnansiering. Sedan Landstinget beslutat tillföra nya resurser återkom dock sex direktbusslinjer kort därpå.
Fem direktbusslinjer återinsattes också i samband
med att trängselskatterna permanentades under
hösten och drygt 40 beﬁntliga busslinjer ﬁck utökad turtäthet. Direktbusslinjerna utvärderades
och befanns vara kostnadsmotiverade i förhållande till resenärsfrekvensen. Den årliga kostnaden för utökad busstraﬁk beräknas uppgå till
98,5 miljoner kronor. Därutöver krävs investeringar i depåer om 31 miljoner kronor.

Varje buss utrustas
med fem till sex
trygghetskameror.
Nattraﬁken ändras sällan, men i fjol ﬁck Runby i
Upplands Väsby och Bremora i Tumba uppskattad ny nattraﬁk. Det nya bostadsområdet på Lilla
Essingen ﬁck också en efterlängtad bussförbindelse. I Norrtälje gjordes en linje, som gick i tre
slingor, om till fem nya linjer som anpassades till
stombussarna mot Stockholm.
Efter beslut det gångna året kommer SL under
2008 att utöka traﬁken på ﬂera busslinjer och erbjuda ny busstraﬁk till ett antal nya bostads- och
arbetsområden i länet. Under hösten kommer en
helt ny direktbuss mellan Åkersberga och Kista
via nybyggda Norrortsleden samt en ny stombuss
mellan Norrtälje och Uppsala,

70

90

ett mycket stort antal nya bussar, framför allt i
samband med Stockholmsförsöket. Vid årsskiftet uppgick den genomsnittliga åldern till 7,1 år.

2006

2007

Avser höstmätningarna

Traﬁkinformation
Bussresenärerna är inte nöjda med den störningsinformation som erbjuds. Under 2007 har beslut fattats att radikalt förbättra störningsinformationen i busstraﬁken, läs mer på sidan 12.

och indikera en eventuell hastighetsöverträdelse.
ISA kommer att bli ett bra hjälpmedel för förarna
men kan inte tas i drift förrän den nationella vägdatabasen har kvalitetssäkrats av Vägverket.

traﬁkentreprenörerna och arbetsförmedlingen
särskilda insatser för att marknadsföra bussföraryrket som ett serviceyrke med uppgift att
ta hand om resenärerna.

SL har under året tagit initiativ till en standardiserad nationell bussförararbetsplats i samverkan
med traﬁkentreprenörer, branschorganisationer
och busstillverkare. Då bussar ofta ﬂyttas mellan
områden och städer är det en stor trygghet
för förarna att informationsdisplayer och olika
manöverorgan sitter lika på olika typer av bussar.

Större bussar i innerstaden
SL har testat en 13,7 meter lång boggibuss med
20 procent ﬂer sittplatser och plats för ﬂer stående jämfört med dagens röda bussar. Provet
möjliggjordes genom att Stockholms stad tillåtit
längre bussar i innerstaden, förutsatt att bussen har styrbar bakaxel. Boggibussar används
även i förortstraﬁken.

Förnybara bränslen
Busstraﬁken är en grundpelare i SL-traﬁken. Det
är därför viktigt att bussarna är så energieffektiva och miljöanpassade som möjligt. SL arbetar
sedan länge med alternativa drivmedel och ytterligare ett antal etanol- och biogasbussar har
satts i traﬁk under året. Till följd av begränsade
tankningsmöjligheter traﬁkerar biogasbussarna
huvudsakligen linjerna i Stockholms innerstad. I
dagsläget har SL sju bussdepåer med tankning
av etanol och en med biogas.

Trygghetskameror och andra
säkerhetsåtgärder
SLs bussar utanför innerstaden ska successivt
utrustas med säkerhetsbälten. SL har också fattat
beslut om ambitionen att ingen ska behöva stå
på bussar som kör över 70 km/h. Det innebär
en insatshöjning på ﬂera busslinjer bland annat i
Norrtälje, Nacka, Värmdö, Haninge, Tyresö, Sollentuna, Täby, Österåker och Vaxholm.

Nya kommunikationsidéer
SL undersöker olika alternativ för att samla all
information som ﬁnns ombord på bussarna i en
trådlös kommunikationsmodell. Det handlar om
information till förare och resenärer, information
om bussens underhåll till respektive bussdepå,
information till Trygghetscentralen och om miljö
eller eco driving. Under 2007 har en förstudie
genomförts och tester görs på två stombussar i
Norrtäljetraﬁken under våren 2008.

Under året har SL installerat trygghetskameror
ombord på cirka 1 000 bussar. Under 2008 kommer resterande 1 000 bussar att utrustas med
kameror. Varje buss får mellan fem och sex kameror till skydd för både förare och resenärer. För att
förbättra bussförarnas säkerhet förbjöd Arbetsmiljöverket kontant betalning på SLs bussar från
och med den första april 2007. Fortfarande ﬁnns
dock behov av trygghetsskapande åtgärder för
förarkollektivet som återkommande drabbas av hot
och våld. Kamerasatsningen delﬁnansieras med
extra tillförda medel från trängselskatteförsöket.

SL-certiﬁering
Under året har samtliga förare i Södertälje och
Järfälla/Upplands-Bro SL-certiﬁerats. Beslut
har också fattats om förarcertiﬁering som krav
i nya traﬁkavtal. Ökad kompetens hos förarkollektivet kommer att höja servicenivån samt öka
tryggheten och säkerheten för resenärerna. En
viktig del i certiﬁeringen är kunskap om bränslesnål körning. Förarcertiﬁeringen har mottagits
mycket positivt av förarna. Tillgången till kompetenta bussförare är en fråga som engagerar
SL på ﬂera plan. 2008 gör SL tillsammans med

BussPC ombord på bussarna möjliggör användning av ISA (Intelligent Speed Adaptation) vilket
har testats under året. ISA innebär att BussPCn
med hjälp av Vägverkets nationella vägdatabas och
GPS kan läsa av vilken hastighet bussen får hålla

En ny entreprenör
Årets upphandling av busstraﬁk gällde Vallentuna/Sigtuna/Upplands Väsby respektive Ekerö.
Utöver grundläggande krav rörande säkerhet
och miljöledning utvärderades kvalitetsområden
som störningsinformation, kundbemötande, interna ledningsprocesser, utbildning av personal
och arbetsledning. Kvalitetsområdena vägdes
samman med anbudspriserna och högst sammanlagda poäng ﬁck Arriva Sverige.
Utrustning för SL Access
Samtliga bussar i SL-traﬁken har försetts med
biljettmaskiner och kortläsare för det nya betalsystemet SL Access. Utrustningen är sammankopplad
med BussPC-systemet. Användartester med bussförare och externt rekryterade testresenärer har
genomförts i busstraﬁken på Lidingö. Återkoppling
har skett in i den fortsatta utvecklingsprocessen.

Installationer för SL Access gjordes i praktiskt taget
hela SLs bussﬂotta.

Fakta om bussarna
Antal busslinjer

450

Antal fordon
varav låginstegsbussar
varav bussar som körs på förnybart bränsle

Påstigande per vardag i genomsnitt

2007

2006

975 000

971 000
+5,0 %

1 897

Resande vardag, förändring mot föregående år

+0,4 %

1 252

Resande, förändring mot föregående år

+0,7 %

+5,9 %

3 741 Mkr

3 299 Mkr

441

Kostnader

Antal bussterminaler

51

Traﬁkproduktion, förändring mot föregående år

Antal underhållsdepåer

18

Investeringar

–6,8 %

+1,9 %

297 Mkr

426 Mkr

Påstigande per vardag och område, tusental
Norrort (Täby, Vaxholm, Åkersberga)

69

Bromma

34

Björknäs (Nacka, Värmdö)

81

Handen (Handen, Nynäshamn)

63

Tyresö

35

Råsta (Sollentuna, Solna, Sundbyberg)

78

Södertälje

41

Lidingö

24

Botkyrka (Botkyrka, Huddinge)

77

Kallhäll (Järfälla, Upplands Bro)

40

Ekerö

21

Söderort (Brännkyrka, Farsta, Hammarby)

75

Märsta (Sigtuna, Vallentuna, Upplands Väsby) 36

Norrtälje (Hallstavik, Norrtälje, Rimbo)

19

Innerstaden

276

† Entreprenörer för den dagliga driften av busstraﬁk och fordonsunderhåll är Busslink och Swebus. Från och med augusti 2008 tillkommer Arriva.
För deﬁnitioner se sidan 65.
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Pendeltåget för långa avstånd
Påstigande

Kostnad

Personkilometer
Pendeltåg
25%

Pendeltåg
10%

Pendeltåg
17%

Övriga SL
75%

Övriga SL
90%

Övriga SL
83%

Varje vardag görs nära 250 000 resor i SLs pendeltågstraﬁk vilket motsvarar
cirka 65 procent av allt järnvägsresande i Sverige. Under året har Banverket
och Stockholmståg gjort många stora och små insatser för att förbättra punktligheten i traﬁken.
strukturen runt Stockholms Central. Ett antal
växlar ﬂyttades och anslutande spår lades i en
rakare sträckning. Dessutom byggdes signalsystemet om mellan Stockholms Södra och
Stockholms Central. Slutligen gjordes renoveringar av spår och plattformar på Stockholms
Central. Sammantaget har ombyggnaderna
inneburit att tågen kan gå snabbare, vilket
möjliggör högre kapacitet.

SLs pendeltåg traﬁkerar sträckorna Gnesta – Södertälje, Södertälje – Märsta och Nynäshamn – Bålsta. Traﬁken går var 15e minut under dagtid och i halvtimmestraﬁk under kvällstid. Under rusningstraﬁk körs ﬂer tåg.

Ökad punktlighet gav ﬂer nöjda resenärer
Punktligheten i pendeltågstraﬁken förbättrades
under året till 84,5 procent (81,1 under 2006).
Andelen nöjda resenärer var 54 procent, vilket
är en kraftig förbättring sedan hösten 2006
då andelen nöjda resenärer uppgick till 36 procent. Sedan SL började mäta kundnöjdhet år
2000 har andelen nöjda pendeltågsresenärer
aldrig varit så hög som 2007.

Aktiva förbättringsåtgärder
Ombyggnadsarbetena orsakade störningar i
traﬁken. Brist på personal hos traﬁkentreprenören Stockholmståg, framför allt tågförare,
medförde också störningar och ett ﬂertal
inställda avgångar. Att punktligheten ändå
förbättrades beror på bra insatser från såväl
Stockholmståg som Banverket. Till följd av
bättre förberedelser orsakade lövhalkan betydligt mindre problem än tidigare år.

Under 2007 beslöt
regeringen att Citybanan
ska byggas.

Inom SL-traﬁken har pendeltågen störst problem med tidhållningen, bland annat på grund
av trängsel på spåren. Under våren 2007 slutförde Banverket vissa förbättringar av infra-

Andelen missnöjda resenärer minskade
markant från 39 procent under 2006 till 25
procent 2007. Upplevelsen av såväl punktlighet som störningsinformation har förbättrats
kraftigt under året. För att kunna ge bättre
information till resenärerna har all pendeltågspersonal utrustats med handdatorer som
innehåller traﬁkinformation i realtid, vilken
även ﬁnns tillgänglig på sl.se.

Pendeltåg – faktisk punktlighet

Pendeltåg – andel nöjda resenärer
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Produktion
Resandet med pendeltågen ökade med 5,2
procent, mätt som antalet påstigande en vanlig vardag samtidigt som utbudet minskade
med 2,6 procent. Eftersom störningarna var
så stora under våren beslöt SL att köra något
färre avgångar i rusningstraﬁken. Under 2008
kommer ﬂera av dessa avgångar tillbaka.
Trygghet och säkerhet
Den upplevda tryggheten förbättrades kraftigt, 44
procent av kvinnorna och 68 procent av männen
känner sig trygga när de åker pendeltåg ensamma under kvällar och nätter, vilket kan jämföras
med förra årets siffror på 37 respektive 61 procent. Trygghetskameror installeras på stationerna
och de nya pendeltågen är utrustade med såväl
hjälptelefon som kameraövervakning.
Beslut om Citybanan
Under 2007 fattade regeringen beslut att
Banverket ska bygga Citybanan, en cirka sex
kilometer lång järnväg i tunnel för pendeltåg
mellan Stockholms Södra och Tomteboda. Citybanan fördubblar kapaciteten genom centrala
Stockholm och ger möjligheter till ökad turtäthet
och bättre punktlighet. Banverket kommer även
att bygga två nya underjordiska stationer, en
under T-Centralens tunnelbanestation i City och
en vid Odenplan. Den senare kommer att ersätta
Karlbergs station. För SLs del handlar arbetet för
närvarande om att ställa krav och medverka till
hur stationerna utformas och att bevaka att inte
tunnelbanan äventyras vid sprängningsarbetena.
Invigning beräknas ske 2017.
Samarbete med Banverket och SJ
I avvaktan på Citybanan har SL i samarbete
med Banverket och SJ gjort en översyn av hur
tågtraﬁken fungerar. Man har enats om 44
åtgärder som förbättrar traﬁken i Stockholm
och Mälardalen fram till år 2010. Det handlar
om olika typer av insatser som en spårpatrull
som ﬁxar småfel på spåren, nya mötesplatser,
förlängningar av dubbelspår, ﬂer mötesstationer, extraspår, nya växlar, höjd hastighet,
tätare signaler, förstärkt elkraft vid Älvsjö,
bättre och tydligare traﬁkinformation, ny högtalaranläggning på Stockholms Central, mm.

Det nya pendeltåget X60
Under 2007 togs ytterligare 20 fordon till SLs
nya pendeltåg i drift. Totalt 71 fordon är beställda, varav 58 var levererade den 31 december 2007. Samtliga förare är utbildade på de
nya tågen. Den totala investeringen uppgår till
över 5 miljarder kronor. Ytterligare X60-fordon
kommer fortlöpande att tas i traﬁk under 2008.
Avsikten var att de äldsta pendeltågen skulle
ha fasats ut under året, men då garantitiden
för X60-fordonen är två år, tas de första tågen som levererades för två år sedan successivt ur traﬁk för tekniska slutjusteringar hos
fordonsleverantören. De äldsta tågen kommer
därför att behövas i traﬁken ytterligare en tid.
Under året har ombyggnaden av Älvsjödepån
fortsatt, vilket ger ökad underhållskapacitet. Dessutom har SL börjat bygga en ny pendeltågsdepå
i Södertälje. Med Södertäljedepån ska samtliga
nya pendeltåg kunna hållas inlåsta nattetid, vilket
minskar risken för vandalisering och motverkar
nedisning vintertid. För att depån ska kunna tas
i bruk krävs dock att Banverket bygger dubbelspår mellan Södertälje hamn och Södertälje syd.
Traﬁken till Nynäshamn
Tågtraﬁken mellan Västerhaninge och Nynäshamn, på den så kallade Nynäsbanan har under
lång tid haft problem med punktligheten. Banan
har enkelspår och det ﬁnns endast två mötesplatser. Dessutom är plattformarna för korta, vilket
har gjort att vagnar måste kopplas om i Västerhaninge. SL har valt att köra ett särskilt tåg
mellan Västerhaninge och Nynäshamn tills vidare,
vilket innebär att resenärerna måste byta tåg.
För att tidigarelägga förbättringen av Nynäsbanan beslöt Stockholms läns landsting i början
av året om ett räntefritt lån till Banverket för
utveckling av förbindelserna till Nynäshamn.
Då arbetena på banan är klara under 2008
kommer den att kunna traﬁkeras med långa
tåg i 30-minuterstraﬁk samt med extratåg i rusningstraﬁk. I samband med spårombyggnaderna
moderniseras även stationerna utmed banan

De nya pendeltågsfordonen, är ledade och 107 meter långa. De har en öppen planlösning över hela längden.
Fordonen har insteg i plattformsnivå i alla dörrar och ett utskjutbart steg i första och sista dörren. De har låg
bullernivå, luftkonditionering, kameror, hjälptelefon och individuella sittplatser.

med informationssystem för tågtider, monitorer,
fasta stationsskyltar, väderskydd och sittbänkar.

teras inom den dagliga städningen, etablerats
av Stockholmståg.

Utbildning av tågförare
SL tar olika initiativ för att säkerställa att SLtraﬁken över tiden har tillgång till kompetent
traﬁkpersonal. Brist på tågförare har under
ﬂera år varit en begränsning i arbetet med att
uppnå stabil traﬁk. SL har tillsammans med
Huddinge kommun och utbildningscentret för
kollektivtraﬁk arbetat för att starta en tågförarutbildning i Stockholm. I december fattade den statliga myndigheten för kvaliﬁcerad
yrkesutbildning (KY-myndigheten) beslut om
att starta en sådan utbildning till hösten 2008.

Alla betalvärdar på stationerna har fått taxeutbildning och utrustats med mekotänger (typ
av stämpel), vilket gör att de kan visera och
därmed avlasta vid spärrarna. Det har varit
mycket uppskattat framför allt på Centralen,
där spärrluckorna är en begränsning i högtraﬁk.

Stationsunderhåll
En inventering har gjorts av alla pendeltågsstationer. Städning, rutiner, vindskydd och allmän
miljö kontrollerades. Resultatet blev en åtgärdsplan för att successivt göra miljöerna mer trivsamma. Bland annat har en insatsgrupp som
ska hantera spårstädning, akutstädning och
andra typer av tyngre städning, som inte han-

SL Access installationer
Samtliga automatspärrar har försetts med nya
kortläsare som är sammankopplade med SLs
driftledningscentral. Biljettmaskiner har installerats i biljettkioskerna och användartester
har genomförts.

Vega station
SL har beslutat bygga en ny station mellan
Skogås och Handen vid den nya Vegastaden
som Haninge kommun kommer att anlägga.
Byggstart beräknas till 2011.

Fakta om pendeltågen
Antal stationer
Antal nya fordon

1)

Antal äldre fordon
Total längd

51

Påstigande per vardag i genomsnitt

242 000

233 000

Resande vardag, förändring mot föregående år

+3,9 %

+0,4 %

Resande, förändring mot föregående år

+3,1 %

+1,6 %

1 394 Mkr

1 249 Mkr

200 km

Antal underhållsdepåer

2

Mest traﬁkerade stationer, påstigande per vardag
Stockholm Central

Kostnader
Traﬁkproduktion, förändring mot föregående år
Investeringar

–2,5 %

+8,2 %

946 Mkr

1 734 Mkr

51 000

Stockholms Södra

14 000

Älvsjö

11 000

Jakobsberg

10 000

Karlberg

9 000

Stockholm Syd/Flemingsberg

9 000

Medelreslängd

2006

58
117

1)

2007

17,5 km

† Entreprenör för den dagliga driften av pendeltågstraﬁken är Stockholmståg
1) Ett fullängdståg består av två nya eller fyra äldre fordon.
För deﬁnitioner se sidan 65.
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Lokalbanorna har de mest nöjda resenärerna
Påstigande

Personkilometer

Lokalbanor
5%

Kostnad
Lokalbanor
7%

Lokalbanor
5%

Övriga SL
95%

Övriga SL
95%

Övriga SL
93%

I SLs spårtraﬁk ingår fem lokalbanor. Tvärbanan är en genväg mellan västra och
södra ytterstaden och samordnad med både tunnelbana och pendeltåg. Roslagsbanans tre grenar sträcker sig genom ﬂera kommuner i nordost. Nockebybanan,
Lidingöbanan och Saltsjöbanan är tre lokalbanor med lång historia.

Roslagsbanan
Roslagsbanan är en smalspårig järnväg vars
äldsta del öppnade för traﬁk redan 1885. Numera är Roslagsbanan en av Sveriges modernaste
järnvägar. Banan är till största delen upprustad och i stort sett allt på banan har under de
senaste åren bytts eller kommer att bytas ut,
vilket lett till både ökad turtäthet och bättre
punktlighet. Under 2007 stängdes traﬁken av på
sträckan Rydbo–Österskär som genomgick en
omfattande upprustning. Bland annat byttes makadamen på banvallen ut och skarvarna i rälsen
togs bort vilket medfört att tågen kunnat öka
hastigheten. Reparationerna pågick från juni till
början av september och under tiden kördes ersättningstraﬁk med buss. Resenärerna stannade
kvar hos SL-traﬁken och har blivit mera nöjda.
Tvärbanan
Under året har ATC tagits i drift på Tvärbanan,
vilket innebär säkrare traﬁk. Systemet har
kontroll över var andra tåg beﬁnner sig och kan
övervaka körningen. Det skapar förutsättningar
för mjukare och snabbare körning och därmed
ökad turtäthet. SL har därför beställt två nya
tåg till Tvärbanan, vilket innebär att traﬁken
kommer att kunna utökas till 7,5 minuterstraﬁk.
Depån i Alvik kommer att byggas ut.

Två sträckor återstår att rusta upp; Galoppfältet–Rydbo, som kommer att renoveras 2008
och Universitetet–Ålkistan som kommer att
rustas 2009. Det som kvarstår därefter är några
kortare sträckor där SL avvaktar större traﬁkombyggnader. Under 2008 kommer Roslagsbanan att få ﬂer avgångar och ﬂer snabbtåg.

Från och med sommaren 2008 utökas Tvärbanans lördags- och söndagstraﬁk, och från
och med hösten utökas rusningstraﬁken på
vardagar. Dessutom förlängs tågen på Tvärbanan redan från och med sommartidtabellen.

I samband med renoveringen har alla broar
utefter banan förberetts för dubbelspår. SL
har under 2007 beslutat att omvandla Roslagsbanan fullt ut till dubbelspår med byggstart 2009–2010. Roslagståg som ansvarar
för traﬁken på sträckan har även tagit över
ansvaret för underhåll av tågen, vilket syftar
till en förbättrad samordning.

Lokalbanor – faktisk punktlighet

Lokalbanor – andel nöjda resenärer
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Saltsjöbanan
Saltsjöbanan är en enkelspårig järnväg som
traﬁkeras av specialombyggda tunnelbanevagnar. Banan byggdes i samband med tillkomsten av Saltsjöbaden mot 1800-talets slut. Banans ålder och slitage leder för närvarande till
tekniska bekymmer och därmed till problem
för traﬁken.

Beslut har fattats om att
bygga ut Roslagsbanan
till dubbelspår.
Stockholms stad och Nacka kommun planerar
att bygga nya bostäder och arbetsplatser vid
Hammarby sjöstad, Danvikstull, Lugnet, Henriksdal, Kvarnholmen och Nacka port, varför
behovet av kollektivtraﬁk ökar. SL har därför
börjat sikta in sig på att omvandla Saltsjöbanan till en modern snabbspårväg av samma
standard som Tvärbanan, som den också
kommer att länkas samman med. Genomförandebeslut för ombyggnationen väntas hösten
2008. Ombyggnaden planeras starta kring
årsskiftet 2009/2010, och den nya banan kan
då tas i drift kring årsskiftet 2013/2014. I avvaktan på detta kommer SL att göra fortsatta
punktinsatser på Saltsjöbanan för bibehållen
säkerhet och punktlighet.

80
70

80

60
70
60

Nockebybanan
Nockebybanan i Bromma håller snabbspårvägsstandard och traﬁkeras av samma typ
av vagnar som Tvärbanan. Under året har sju
nya tåg beställts, vilka kommer att levereras i
mitten av 2008. Därefter kommer banan att
enbart traﬁkeras med moderna vagnar.
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Lidingöbanan
Lidingöbanan är formellt en järnväg men traﬁkeras av ombyggda spårvagnar från 40-talet.
Huvuddelen av själva banan är av relativt god
standard men fordonens ålder liksom ﬂera av
plattformarna är slitna, vilket leder till olika
tekniska bekymmer och därmed problem med
punktlighet. SL har tillsammans med Region-

plane- och Traﬁkkontoret, Lidingö stad och
Stockholms stad genomfört studien ”Långsiktig
kollektivtraﬁkplan för Lidingö”, där olika alternativ har utretts. Alternativet med ny busstraﬁk
skulle kunna vara ett väl fungerande alternativ,
både avseende kostnader och restider.
SL anser dock att alternativet med en upprustad
Lidingöbana bör prövas i första hand, eftersom
Lidingö stad framfört starka önskemål om detta.
En förutsättning är dock att Lidingö stad bidrar
till de kostnader som upprustningen medför.
Kvalitet
Punktligheten på lokalbanorna är generellt
god eftersom banorna är relativt korta och
inte beroende av annan traﬁk. Bäst punktlighet har Nockebybanan, 98,6 procent, som
också har ﬂest nöjda resenärer. Sämst punktlighet har Roslagsbanan med 92,9 procent.
Lokalbanorna har den högsta andelen nöjda
resenärer av alla traﬁkslag. I genomsnitt var 82
procent nöjda vid höstens mätning jämfört med
77 procent för ett år sedan. Enbart 7 procent
är missnöjda, vilket också är en förbättring
från 8 procent för ett år sedan. Mest nöjda är
resenärerna med förarens körsätt och personalens bemötande. Störst förbättring har skett
inom städning av såväl vagnar som stationer.
På Roslagsbanan är 83 procent av resenärerna
nöjda jämfört med 70 procent för ett år sedan.
Lidingöbanan och Saltsjöbanan har minst andel
nöjda resenärer, 71 respektive 73 procent.
Antalet resenärer fortsätter att öka.
Genom SLs sms-tjänst kan resenärerna enkelt
prenumerera på information om traﬁkstörningar på Roslagsbanan, Lidingöbanan och
Saltsjöbanan.
Utrustning för SL Access
Arbetet med SLs nya betalsystem har avancerat vidare. Vidare installationer har gjorts
för konduktörernas bärbara biljettmaskiner
och ett ergonomiskt bärsystem har utvecklats. En enklare typ av bärbara kortläsare har
också tagits fram.

Roslagsbanan har rustats successivt under ett antal år. Under sommaren 2007 genomfördes en total modernisering
av sträckan Rydbo–Österskär. Med start under 2009 kommer Roslagsbanan att omvandlas till fullt dubbelspår.

Nya spårförbindelser beslutade under 2007
† Tvärbanan Ost är en 3,6 kilometer lång utbyggnad av Tvärbanan genom Sickla och Hammarby

sjöstad till Slussen. Tvärbanan kommer också att länkas ihop med Saltsjöbanan vid Lugnet.
Byggstart är planerad till 2010.
† Tvärbanan Norr är en 6,5 kilometer lång utbyggnad av Tvärbanan från Alvik via Ulvsunda

och centrala Sundbyberg till Solna och den nya nationalarenan för fotboll i Solna. Banan ska
få mellan 8–9 hållplatser och planerad byggstart är 2010. En fortsättning från Ulvsunda, via
Solvalla till Kista planeras också.
† Djurgårdslinjen, som ägs av SL, är en museispårväg som går mellan Norrmalmstorg och

Waldemarsudde. SL har under året fattat beslut om att modernisera och förlänga linjen, dels
från Norrmalmstorg till Stockholms Central, dels från Strandvägen till Värtans hamnområde.
Nya vagnar kommer att behövas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. SL kommer att upplåta en koncession som omfattar byggande, underhåll och traﬁkdrift på sträckan
under minst 15 år. Koncessionen innebär att det företag eller konsortium som lämnar den
mest intressanta och mest ekonomiskt fördelaktiga offerten utses till koncessionsinnehavare.
Ersättningen kommer huvudsakligen att bestå av rätten att nyttja spårvägen och tillgodogöra
sig intäkterna under avtalstiden.

Fakta om lokalbanorna
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2006

123 000

116 000

Resande vardag, förändring mot föregående år

+6,0 %

+6,5 %

Resande förändring mot föregående år

+6,2 %

+6,7 %

556 Mkr

529 Mkr

Påstigande per vardag i genomsnitt

Kostnader
Traﬁkproduktion förändring mot föregående år
Investeringar

Antal stationer/hållplatser

–0,3 %

+2,3 %

444 Mkr

283 Mkr
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39
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11,5

Viktigaste bytespunkt till tunnelbanan
Påstigande per vardag vid bytespunkten ovan
Medelreslängd

2) Äldre spårvagnar

För deﬁnitioner se sidan 65.
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Förvaltningsberättelse
AB Storstockholms Lokaltraﬁk med organisationsnummer 556013-0683

Styrelsen och verkställande direktören för AB
Storstockholms Lokaltraﬁk avger härmed redovisning för bolagets och koncernens verksamhet räkenskapsåret 2007-01-01 – 2007-12-31.
ÄGARFÖRHÅLL ANDEN
SL-koncernens moderbolag, AB Storstockholms Lokaltraﬁk (SL), ägs av Stockholms
läns landsting (SLL). Koncernen omfattade
vid slutet av år 2007 moderbolaget med fyra
rörelsedrivande och två vilande dotterbolag
och fyra intressebolag.
AB Storstockholms
Lokaltraﬁk

SL Infrateknik AB
100%

Busslink i
Sverige AB
30%

AB SL Finans
100%

Tågia AB
33,3%

SL HR-service
100%

AB Transitio
44,5%

SL Kundtjänst AB
51%

Stockholms
Terminal AB
40%

SL beslutar om traﬁkens omfattning, kvalitet
och utveckling inom ramen för de direktiv och
förutsättningar SLL angivit. SL upphandlar
och beställer traﬁken från olika entreprenörer. SL svarar för traﬁkens infrastruktur, dess
skötsel samt ny- och reinvesteringar. AB SL
Finans svarar för ﬁnansiering av fordon. I SL
Infrateknik AB återﬁnns fordon som avses bli
externﬁnansierade, bl a de nya pendeltågen.
SL HR-Service AB utför hiss- och rulltrappsservice. Dessa dotterbolag ägs till 100 procent. SL Kundtjänst AB sköter information till
allmänheten om traﬁkutbudet, tar emot och
vidarebefordrar allmänhetens synpunkter
samt ansvarar för biljettkontrollen.
I koncernen ingår de vilande bolagen Fastighets AB Viggestaberg och SL Lidingö Traﬁk AB.
SL äger dessutom andelar i följande intresseföretag med kollektivtraﬁkrelaterad verksamhet: AB Transitio (44,5 procent), Stockholms
Terminal AB (40 procent), Tågia AB (33,3 procent) och Busslink i Sverige AB (30 procent).
Därutöver har moderbolaget en ägarandel i
Samtraﬁken i Sverige AB (2,12 procent) vars
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verksamhet avser samverkan för att förbättra
för kollektivtraﬁkresenärer och verka för ökad
kollektivtraﬁk i hela Sverige.
Vidare har deltagande i det nordiska resekortssamarbetet resulterat i att SL gått in
som delägare i SLTF Resekortet i Sverige AB
(13,33 procent).
SL har under senare år genomgått en kraftig
omdaning för att renodla beställarrollen.
Syftet är att SL ska frånträda delägandet i utförarbolagen Busslink i Sverige AB och Tågia
AB. Renodlingen bedöms vara slutförd inom
några år.
Vagnunderhållsbolaget Tågia AB bildades år
2000. Bolaget utför enligt kontrakt fram till
2009 tågunderhåll för tunnelbanan och lokalbanorna. Under 2007 har en omstrukturering
av ägandet genomförts. Genomförda analyser
av den affärsmässiga strukturen för upplägg
av spårbunden traﬁk har lett till slutsatsen att
det i normalfallet är såväl mest tydligt med
avseende på ansvarsförhållanden, och därmed
mest säkert, som mest kostnadseffektivt för
SL att träffa avtal om traﬁk inklusive underhåll
med en avtalspart som i sin tur, enligt av SL
fastlagda krav, kan anlita underentreprenör
för delar av uppdraget.
Slutsatsen innebär att det nuvarande upplägget med ett delägt underhållsbolag för spårbunden SL-traﬁk, med separata avtal direkt
med SL, inte längre bedöms optimalt inför
kommande upphandlingar.
Mot den bakgrunden avtalade SL med övriga
delägare i Tågia om strukturförändringar
som innebär att Bombardier säljer sitt aktieinnehav och att traﬁkentreprenören Veolia
under kvarvarande traﬁkavtalsperiod går in
som majoritetsägare i syfte att på bästa sätt
säkra driften fram till upphandling. I anslutning till ikraftträdande av nytt traﬁkavtal planeras SL ta över ägandet i bolaget helt i syfte
att skapa förutsättningar för handlingsfrihet
och underlätta övergången till ny affärsmässig struktur. Dessutom skapas förutsättningar för att hantera och avveckla de åtaganden
som följer av nuvarande aktieägaravtal och
tilläggsavtal.
Avtal mellan SL och Bombardier om köp av
Bombardiers aktier träffades den 27 juni
2007. Avtal mellan SL och Veolia Transport
om försäljning av den förvärvade aktieposten och option avseende förvärv av Veolias
samtliga aktier 2009 träffades den 7 december 2007. Fullmäktige i Stockholms läns
landsting lämnade sitt godkännande den 11

december 2007. SLs styrelse godkände den
18 december 2007 på fullmäktiges mandat
avtalen med Veolia. SLs tillträde till Bombardiers aktier ägde rum den 2 januari 2008.
Veolias tillträde till aktieposten ägde rum den
7 januari 2008.
Under 2002 såldes 70 procent av aktierna i
Busslink i Sverige AB till Keolis Nordic SA. SL
har optioner vilka ger SL rätt att sälja resterande del, respektive Keolis rätt att förvärva
resterande del av aktierna under 2009 eller
2010.
VERKSAMHET
SLs uppgift är att erbjuda dem som bor i länet
en väl utbyggd, attraktiv och lättillgänglig kollektivtraﬁk på spår och väg. Beslut om traﬁkens omfattning, kvalitet och utveckling fattas
av SLs styrelse inom de ekonomiska ramar
som SLL anger.
Under 2007 har en ny strategisk plattform
utarbetats omfattande vision, affärsidé och
övergripande målstyrningsmodell.
Målstyrningsmodellen är indelad i perspektiv
efter SLs fem viktigaste intressentgrupper;
† Kund
† Ägare
† Medarbetare
† Leverantör
† Samhälle
Den strategiska plattformen fastställdes i SLs
styrelse vid styrelsemöte i december 2007.
Under 2008 kommer mål att deﬁnieras och
styrtal att fastställas av styrelsen.
Det övergripande målet i kundperspektivet är
ﬂer och mer nöjda resenärer. Måluppfyllelsen
mäts bland annat med antal resor per vardag,
andel nöjda resenärer samt punktligheten i
traﬁken.
Resandet med SL ökade under år 2007 med
1,8 (5,1) procent jämfört med föregående
år. Antalet påstigande en vanlig vardag vår
och höst uppgick till 2 434 (2 392) tusen.
Resandet under 2007 är det högsta under de
senaste åren. Ökningen skedde främst under
den senare delen av året, efter trängselskattens återinförande. Antalet resenärer vardagar uppgick under 2007 till 687 (675) tusen
per dag.
Under 2007 genomförs SLs ombordmätning
av upplevd kvalitet varje månad. Den genomsnittliga nöjdheten för 2007 var 68 procent.
Andelen nöjda kunder i december månad
uppgick till 68 (62) procent.

Andelen nöjda länsinnevånare enligt SLTFs
kollektivtraﬁkbarometer var 55 (55) procent
under 2007 och andelen missnöjda var 11
(11) procent. Andelen nöjda resenärer var
62 (61) procent och andelen missnöjda 9
(9) procent, d v s en marginell förbättring av
barometern.
Den totala traﬁkproduktionen mätt i sittplatskilometer minskade med 3,9 (+4,8) procent till
15 168 (15 786) miljoner kilometer.
Resegarantins utnyttjande kan ses som ett
av ﬂera uttryck för kvalitetsnivån i traﬁken.
Under 2007 uppgick antalet ersättningar till
34 745 (39 318) stycken motsvarande 8,0
(9,8) Mkr. Den främsta anledningen till att
antalet resegarantiärenden har minskat är att
pendeltågstraﬁken har fungerat bättre. Insatser kommer att göras under det kommande
året för att utveckla garantin och öka kunskapen om hur man utnyttjar den.
Riksdagen beslöt under 2007 att trängselskatten skulle återinföras permanent med
start i augusti 2007. För att möta det ökade
behovet av kollektivtraﬁk har traﬁkutökningar
skett som motsvarar den traﬁk som var under
trängselskatteförsöket. En kraftfull satsning
har skett i huvudsak under högtraﬁk på beﬁntliga busslinjer. Tidigare utökningar i tunnelbane- och pendeltågstraﬁken kvarstår.
Antalet miljöfordon utökas successivt. Vid
årets slut var 390 (374) etanolbussar och 51
(30) biogasbussar i traﬁk. Under året levererades 83 nya bussar varav 21 stycken är biogasdrivna och 10 stycken etanoldrivna. Antalet
nya ledbussar uppgick till 9 stycken. Totalt
utrangerades 100 stycken äldre bussar.
Under året har en särskild satsning gjorts på
klotterförebyggande åtgärder. Klotter och
annan vandalisering har förorsakat kostnader
för återställande på 67 (61) Mkr, en ökning
med 9 procent. Därutöver tillkommer kostnader för klottersanering och vandalisering
av traﬁkantutrymmen och traﬁkfordon inom
ramen för traﬁkoperatörernas åtaganden.
Utöver drift och underhåll av kollektivtraﬁken
görs omfattande investeringar i tunnelbanan,
busstraﬁken, pendeltågen samt lokalbanorna.
Under 2007 uppgick SL-koncernens totala
investeringar i anläggningstillgångar till 3 110
(3 445) Mkr.
MIL JÖ
SL är certiﬁerat enligt ISO 14001:2004. Den
(enligt Miljöbalken) anmälningspliktiga verksamhet, som SL bedriver i egen regi, är mel-

lanlagring av mindre mängder farligt avfall på
bandepå Slakthuset. Dessutom har SL tillstånd
för transport av farligt avfall. I övrigt är SLs roll
framförallt som beställare av tjänster. Externa
entreprenörer är verksamhetsutövare och har i
vissa fall anmälnings- eller tillståndsplikt.

tunnelbanevagnar och pendeltåg förses med
kameror. Stomtraﬁk i tunnelbanan och pendeltågstraﬁken utförs med kameraförsedda
fordon. Fordon och vissa stationer utefter lokalbanorna och vissa stationer avses utrustas
med övervakningskameror under 2008.

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

Ett nytt brandlarmssystem, inklusive rökavskiljande partier vid fyra stationer med endast en
uppgång, installeras enligt plan och kommer
att vara färdigställt under 2008/2009.

SL arbetar systematiskt med att reducera
bullret från traﬁken och minimera miljörelaterade risker. Någon avsättning med avseende
på miljöskada har inte gjorts.
TILLGÄNGLIGHET – SÄKERHET –
TRYGGHET
Under 2007 har SL övertagit Trygghetscentralen i egen regi. Därmed har SL ansvaret för
och leder all trygghetsskapande verksamhet.
Nya avtal har upphandlats och samordningsvinster skett vilket totalt lett till reducerade
kostnader. Samtidigt har de faktiskt tillgängliga resurserna i SL-traﬁken för ordningshållning och egendomsbevakning kunnat öka
något utöver tidigare nivåer. Kostnaderna
uppgick år 2007 till 158 (161) Mkr.
Tillgänglighet
Styrelsen fastställde 2006 ett handlingsprogram för ökad tillgänglighet för funktionshindrade. Målet är att ”alla som själva eller med
hjälp av ledsagare kan ta sig till en station eller hållplats ska kunna resa med SL år 2010”.
Under 2007 har investeringar i tillgänglighetsanpassningar uppgått till 162 Mkr varav
investeringar i fordonsanpassningar svarar för
27 Mkr och investeringar i stationer med avseende på plattformshöjd, hissar m m uppgår
till 79 Mkr.
Andelen bussar med lågt insteg uppgår till 66
(63) procent och bussar med handikappramp
till 44 (39) procent av bussﬂottan.
Säkerhet och trygghet
Under 2007 installerades kameraövervakning
på samtliga tunnelbanestationer utom Farstagrenen, samt på 10 pendeltågstationer. Totalt
är 90 procent av tunnelbanestationerna och
20 procent av pendeltågstationerna kameraövervakade. Cirka hälften av bussarna har
under 2007 fått kameror installerade. Alla nya

PERSONAL
Det övergripande målet inom personalområdet är att SL skall vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla
medarbetare som förverkligar bolagets vision.
För att nå framgång arbetar SL inom tre målområden:
† Engagerat och tydligt ledarskap
† Aktivt varumärkesbyggande på

arbetsmarknaden
† Säkerställa kompetens

Rekryteringen av nya medarbetare för att
lösa nytillkommande uppgifter har dominerat
personalarbetet under året. Höjda ambitioner
och utökad verksamhet har inneburit behov av
personalförstärkning. Ett stort antal vakanser
sedan tidigare år har behövt återbesättas.
Drygt ett hundratal rekryteringsuppdrag har
genomförts. För att lösa framtida rekryteringsbehov har SL upprättat kontakter med i
första hand tekniska högskolor.
Under hösten genomfördes ett internt program för ett drygt tjugotal nya chefer inom
SL. Huvudsyftet var att ge dessa en tydlig
uppfattning om chefs- och arbetsgivarrollen
och kunskap om SL-speciﬁka policies/rutiner,
framför allt på personalområdet.
Arbetsmiljöarbetet vid SL bedrivs genom att
chefer med delegerade arbetsmiljöuppgifter
har befogenheter att inom sina verksamhetsområden vidta de arbetsmiljöåtgärder som
ﬁnns i SLs arbetsmiljöplan. För att förebygga
ohälsa erbjuds samtliga anställda hälsoundersökningar samtidigt som företaget satsar på
friskvård.
Jämställdhets- och mångfaldsplan ﬁnns och
uppdateras årligen. SL strävar efter en jämn
könsfördelning i alla yrkesgrupper, men även
i ledningsgrupper på olika nivåer i företaget. I
den chefsutbildning som genomfördes under
året har jämställdhetsperspektivet belysts särskilt. Enligt SLs policy för etnisk mångfald ska
varje arbetssökande eller anställd ha samma
rättigheter och möjligheter oavsett etnisk eller
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religiös tillhörighet. SL ska i verksamheten beakta etniska mångfaldsaspekter och på längre
sikt spegla samhällets etniska sammansättning i personalsammansättningen.
RISKER OCH RISKHANTERING
Riskbedömning
Under 2007 inleddes ett omfattande arbete
med att identiﬁera och prioritera väsentliga
risker i förhållande till SLs möjligheter att
uppnå fastställda mål och riktlinjer.
Riskhanteringen integreras i den strategiska
och operativa styrningen som ett naturligt led
i den löpande planeringen, uppföljningen och
kontrollen.
Riskhanteringen omfattar åtta identiﬁerade
riskområden, bland annat omvärldsrisker,
verksamhetsrisker och ﬁnansiella risker.
Försäkringsbara risker
SL har sedvanliga försäkringsprogram avseende
egendoms- och ansvarsrisker för koncernen.
Finansiella risker
Styrelsen för SL fastställer “Riktlinjer för
ﬁnansverksamheten inom AB Storstockholms
Lokaltraﬁk”. Riktlinjerna följer i tillämpliga delar landstingets ﬁnanspolicy.
Målet för den ﬁnansiella verksamheten är att
säkerställa kort- och långfristig kapitalförsörjning samt uppnå lägsta möjliga ﬁnansieringskostnad samtidigt som de ﬁnansiella riskerna
hanteras i enlighet med angivna riktlinjer. Genom samordning av ﬁnansverksamheten inom
landstingskoncernen bär SLLs internbank, AB
SLL Internﬁnans, huvudansvaret för hantering
av de ﬁnansiella risker som uppkommer inom
landstingskoncernen. De risker som återstår
för SL är framför allt ränterisk i form av att
marknadsräntan snabbt kan komma att förändras samt administrativa risker.
SL söker genom aktivt agerande hantera den
ränterisk som uppkommer inom ﬁnansieringsverksamheten. De administrativa riskerna försöker bolaget minimera genom god kompetensförsörjning samt dokumenterade rutiner
och processer. Se vidare not 27.
Krisberedskap
För att ha hög beredskap vid katastrofer och
kriser ﬁnns en krisorganisation med utsedd
krisledning samt fastlagda rutiner och arbetssätt för skadeavhjälpande arbete, skadehantering, information och krishantering.

EKONOMI
Koncernens resultat
SL-koncernens rörelseintäkter uppgick till
12 031 (11 182) Mkr. Biljettintäkterna svarade för 4 476 (4 049) Mkr. Ökningen är en
följd av införandet av det nya zonsystemet, genomförd prishöjning samt ökat resande under
hösten efter trängselskattens återinförande.
Övriga rörelseintäkter som utgörs av reklamintäkter, hyresintäkter med mera uppgick till
2 209 (2 212) Mkr.
De totala rörelseintäkterna för moderbolaget
uppgick till 10 887 (10 008) Mkr.

Koncernens ﬁnansnetto uppgick till –440
(–304) Mkr. Av beloppet hänför sig räntekostnader på 392 (213) Mkr till räntedelen i
ﬁnansiella leasar.
Skatteﬁnansieringsgraden uppgick till 53,1
(52,0) procent. Sedan början av 1990-talet
har skatteﬁnansieringsgraden sänkts från
cirka 70 procent genom sänkta kostnader och
ökade intäkter.

Verksamhetsbidraget från landstinget uppgår
till 5 346 (4 588) Mkr.
Koncernens totala rörelsekostnader uppgick
till 11 270 (11 831) Mkr. Häri ingår främst
produktionskostnader för busstraﬁken, tunnelbanan, pendeltågen och lokaltågen samt
kostnader för drift och underhåll av SLs
traﬁkanläggningar. Koncernens kostnader
för externa entreprenörer uppgick till 7 534
(7 225) Mkr.

Verksamhetens resultat (se tabell nedan)
Verksamhetens intäkter, nettoomsättningen,
har under 2007 ökat med 9,5 (7,8) procent
till 9 822 Mkr. Verksamhetsbidraget från SLL
ökade med 16,5 (11,2) procent. Biljettintäkterna ökade med 10,5 (–0,9) procent.

Av de totala kostnaderna avser 26 procent
tunnelbanan, 18 procent pendeltåg, 49 procent bussar, 5 procent lokalbanor samt 2 procent traﬁkslagsgemensamma kostnader.

Kostnaderna för traﬁkproduktionen har under
2007 ökat med 352 Mkr eller 4,3 (13,7) procent till 8 536 Mkr.
Kapitalkostnaderna, det vill säga avskrivningar
och ﬁnansiella kostnader uppgår till 1 786
(1 544) Mkr, en ökning med 16 procent jämfört med föregående år. Ökningen hänför sig
främst till ökade räntekostnader på grund av
högre marknadsräntor samt ökat

Avskrivningar och nedskrivningar ingår i koncernens rörelsekostnader med 1 278 (1 208)
Mkr. Av beloppet hänför sig 599 (592) Mkr
till vagnar och fordon som ﬁnansierats med
ﬁnansiell leasing.

Verksamhetens resultat
Verksamhetens resultat och kostnader per traﬁkslag m m sammanfattas i nedanstående tabell:
(Mkr)

2007

2006

2005

2004

2003

Biljettintäkter
Ersättning från staten för utökad traﬁk
Verksamhetsbidrag, SLL

4 476
–
5 346

4 049
333
4 588

4 084
113
4 125

3 818
–
3 820

3 329
–
3 861

Nettoomsättning

9 822

8 970

8 322

7 638

7 190

Tunnelbana
Pendeltåg
Lokalbanor
Buss
Traﬁkslagsgemensamt
Reklamintäkter mm

–2 713
–1 394
–555
–3 741
–318
185

–2 584
–1 249
–529
–3 299
–631
108

–2 408
–1 101
–487
–3 025
–273
97

–2 312
–1 073
–473
–2 895
–363
87

–2 298
–1 101
–465
–2 885
–71
83

Produktion netto

–8 536

–8 184

–7 197

–7 029

–6 737

Kapitalkostnader
Ersättning till SJ, äldre investeringar
Övrigt netto

–1 786
–
820

–1 544
–956
759

–1 327
–
542

–975
–
464

–871
–
468

320

–955

340

98

50
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Bland övriga rörelsekostnader redovisas kapitalkostnadsersättning till SJ med 106 (333)
Mkr. Beloppet avser kapitalkostnad för investeringar i pendeltågtraﬁkens infrastruktur. I
bokslutet 2006 avsattes därutöver 956 Mkr
avseende ersättning till SJ för perioden fram
till och med 2010. Årets kostnad inkluderar
indexering av avsättningen 2006.

Investeringar
Investeringarna i SL-traﬁken framgår av följande tabell:
Mkr

2007

2006

2005

2004

2003

782
946
444
297
287
354

684
1 734
283
427
153
164

385
662
149
673
475
–35

854
476
102
243
85
74

1 638
77
154
181
0
363

3 110

3 445

2 309

1 834

2 413

–9,7

49,2

25,9

–24,0

–49,0

Tunnelbana
Pendeltåg
Lokalbanor inkl Tvärbana
Buss
Fastigheter och Depåer
Övrigt
Summa investeringar
Förändring i procent

Finansieringen av SLs investeringar
Mkr

2007

2006

2005

2004

2003

Statsbidrag
Finansiell leasing mm
Upplåning från SLL/Egna medel

297
1 485
1 328

292
2 253
900

536
1 490
283

277
377
1 180

291
1 822
300

Summa ﬁnansiering

3 110

3 445

2 309

1 834

2 413

avskrivningsunderlag till följd av nyanskaffning
av pendeltåg och etanolbussar.
Investeringar (se tabell ovan)
Investeringarna uppgick till 3 110 Mkr, en
minskning jämfört med föregående år med
335 Mkr. Investeringstakten påverkas av den
rådande marknadssituationen inom byggsektorn bland annat med avseende på byggteknisk personal.
Större investeringsprojekt 2007
För att öka tryggheten i SL-traﬁken har under
2007 ytterligare 126 Mkr investerats i Trygghetsprojektet. Nu ﬁnns 1 250 fasta kameror
i tunnelbanan och 955 bussar har kameror
installerade. Nya hjälptelefoner har installerats
i en testfas.
För att klara underhåll, service och förvaring
anpassad till de nya pendeltågen X60 har SL
påbörjat byggandet av en ny pendeltågsdepå
i Södertälje. Under våren förvärvades marken
av Södertälje kommun och Banverket. Detaljplan och bygglov godkändes och det första
spadtaget togs den 21 juni. Den nya pendeltågsdepån beräknas vara klar under 2009.
Under sommaren genomfördes en samlad
upprustning av Roslagsbanan. Upprustningen
omfattar tidigareläggning av ett antal mindre
åtgärder, som att cirka 7 km spår och kontaktledning bytts ut på Österskärsgrenen.
Stationerna vid Åkers Runö och Österskär har
byggts om helt.

Finansiering av SLs investeringar
(se tabell ovan)
SLs spårfordon ﬁnansieras till stor del genom
ﬁnansiell leasing.
Andelen bussar som ﬁnansieras av SL genom
ﬁnansiell leasing ökar. Tidigare har bussarna
huvudsakligen ﬁnansierats av traﬁkentreprenörerna. SLs bättre förutsättningar att
hantera restvärdesrisker i bussarna samt SLs
möjligheter till bättre ﬁnansieringsvillkor har
bidragit till den förändrade ﬁnansieringen.
SLs satsning på miljön innebär att ﬂer miljöbussar anskaffas. Dessa är mer specialiserade
och anpassade efter SLs önskemål.
Idag är 985 (1 019) bussar, av totalt 1 897
(1 924) bussar i traﬁk ﬁnansierade via SL.
Detta motsvarar cirka 52 (53) procent av
SL-traﬁkens bussﬂotta. Alla bussar hyrs ut till
traﬁkentreprenörerna på marknadsmässiga
villkor.
Under 2007 har SL erhållit 297 (292) Mkr i
statsbidrag. Investeringbidrag har erhållits ur
Banverkets Framtidsplan till de nya pendeltågen med 169 (135) Mkr samt ur Länsplanen
med 38 (60) Mkr. Bidrag avseende Trängselskatteförsöket har betalats ut med 90 (90)
Mkr.

Koncernens likvida medel uppgick till 792
(1 182) Mkr. Av de likvida medlen är 699
(1 103) Mkr tillgodohavande på koncernkontot. Disponibel likviditet inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgår till 1 792
(2 182) Mkr.
SL Access
Arbetet med att införa SLs nya betalsystem
SL Access har pågått under hela året. Installationer av utrustning har slutförts i spårtraﬁken och ombord på bussarna. Den tänkta
lanseringen har dock försenats på grund av
kvalitetsbrister i delar av systemets mjukvara.
FRAMTIDA UT VECKLING
Befolkningen i Stockholms län uppgår till cirka
1,9 miljoner innevånare.
Fram till 2010 förväntas befolkningen öka
med cirka 20 000 personer per år. Efterfrågan på resor, både kollektiv traﬁk och bilresor,
kommer att öka. Den största ökningen av
resor bedöms ske från länets ytterområden
till de centrala delarna. Även behovet av tvärresor kommer att öka.
Drygt 80 procent av Stockholms läns befolkning reser med SL någon gång per månad
eller mer.
Med nuvarande kapacitet och utbud kan SL
öka sina marknadsandelar främst under andra
tider än rusningstid.
Verksamhetsåret 2007 uppgick kundnöjdheten till 68 procent. De närmaste åren sker
ytterligare satsningar på ett ökat utbud och
högre kvalitet vad gäller pålitlighet, tillgänglighet och information inom ramen för fullmäktiges krav på en ekonomi i balans.
Pendeltågstraﬁken skall fortsätta att utvecklas. Ytterligare nya fordon kommer att tas i
drift. En större upprustning av Nynäsbanan
genomförs sommaren 2008.
Arbetet fortsätter på Gröna linjen för att
kunna utöka kapaciteten med cirka 20 procent 2009.
Inom busstraﬁken planeras omdisponering av
beﬁntliga resurser för att reducera trängseln.
Vidare sker en successiv utökning av sittplatskapaciteten.
Tvärbanans traﬁkutbud utökas i samband med
leverans av nya fordon.

Övrigt
Räntebärande låneskulder uppgick per den
sista december 2007 till 2 140 (2 547) Mkr.
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Resultatdisposition
Enligt upprättad balansräkning uppgår fritt eget kapital i moderbolaget till 986 851 323 kronor.
Avsättning till bundna reserver behöver ej göras.
Till årsstämmans förfogande står följande resultatmedel:
Balanserad vinst
Årets resultat

904 630 680 kronor
82 220 643 kronor
986 851 323 kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatmedlen disponeras så att i ny räkning
balanseras 986 851 323 kronor.

Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ﬁnansiella ställning med mera hänvisas
till efterföljande resultaträkningar, balansräkningar och kassaﬂödesanalyser samt tilläggsupplysningar.

Stockholm 2008-02-19

Christer G. Wennerholm
Styrelsens ordförande
Lennart Rohdin

Lars Dahlberg

Charlotte Broberg

Lennart Kalderén

Cathrin Bergenstråhle

Peter Kockum

Jan Stefansson

Tage Gripenstam

Johan Sjölander

Nanna Wikholm

Gun Eriksson

Yvonne Blombäck

Lennart Hallgren
Arbetstagarrepresentant

Arne Grundberg
Arbetstagarrepresentant

Ingemar Ziegler
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning har avlämnats 2008-03-10

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende 2007 års granskning är avgiven 2008-03-13
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Resultaträkning
KONCERNEN
Mkr

Not

2007

2006

2007

2006

1
2

9 822
2 209

8 970
2 212

9 822
1 065

8 970
1 038

3, 28

12 031

11 182

10 887

10 008

25

–7 534
–90
–426

–7 225
–122
–383

–7 570
–95
–324

–7 273
–125
–304

26

–1 278
–1
0
–1 941

–1 208
18
–956
–1 955

–592
–
0
–2 186

–528
–
–956
–2 138

3, 28

–11 270

–11 831

–10 767

–11 324

761

–649

120

–1 316

80
–520

67
–371

62
–100

23
–74

–440

–304

–38

–51

321

–953

82

–1 367

0

–1

–

–

–1

–1

–

–

320

–955

82

–1 367

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Entreprenadkostnader
Drift- och underhållskostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Andel i intresseföretags resultat
Jämförelsestörande kostnad
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

5, 23
12
4

RÖRELSERESULTAT
Resultat från ﬁnansiella poster
Ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

6
7, 23

Summa resultat från ﬁnansiella poster
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Skatt på årets resultat
Minoritetens andel av årets resultat
ÅRETS RESULTAT

MODERBOLAGET
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Balansräkning
KONCERNEN
Mkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätter
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Spåranläggningar
Rullande materiel
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar och förskott
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i koncernföretag
Aktier och andelar i intresseföretag
Övriga långfristiga fordringar

Not

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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2006-12-31

2007-12-31

2006-12-31

4

4

4

4

4 361
5 891
12 717
301
3 262

4 018
5 418
11 751
244
3 179

4 360
5 891
265
295
2 782

4 018
5 418
96
243
1 831

26 532

24 610

13 593

11 606

–
22
1

–
43
1

2
9
1

2
22
0

23

44

12

26 559

24 658

13 609

11 634

106

101

105

100

871
0
–
69
1 042
175

451
5
–
31
756
234

190
0
1 677
111
1 026
169

257
5
1 682
73
720
229

2 157

1 477

3 173

2 966

792

1 182

476

1 175

3 055

2 760

3 754

4 241

29 614

27 418

17 363

15 875

8, 9

23
10

11
11, 12

Omsättningstillgångar
Varulager
Förrådsmaterial

Kassa och bank

2007-12-31

8, 9

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos SLL
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

MODERBOLAGET

27
28
28
21

13, 27

24

KONCERNEN
Mkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver/reservfond

Not

2007-12-31

2006-12-31

2007-12-31

2006-12-31

4 000
1 794

4 000
1 781

4 000
14

4 000
14

5 794

5 781

4 014

4014

–36
320

–23
–955

905
82

973
–1 367

284

–978

987

–394

6 078

4 803

5 001

3 620

2

2

–

–

16

–

–

1 923

1 923

17, 18

1 829

1 844

1 578

1 760

19, 27

2 011
4 371
11 901

2 385
4 054
10 989

2 011
3 886
0

2 385
3 548
0

18 283

17 428

5 897

5 933

129
1 608
–
307
910
468

162
1 279
–
347
1 149
404

129
1 439
666
305
96
329

162
1 171
634
334
90
248

3 422

3 341

2 964

2 639

29 614

27 418

17 363

15 875

23

23

Inga
23

Inga
23

14, 15

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Minoritetsintresse
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Långfristiga lån från SLL
Långfristiga förutbetalda intäkter
Övriga långfristiga skulder

20
19, 23

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till SLL
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

27
27
28
28
22

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

MODERBOLAGET

23
24
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Kassaﬂödesanalys
KONCERNEN
Mkr

2007

2006

2007

2006

761

–649

120

–1 316

1 278
–15
51
–176
1

1 208
999
–58
–134
-19

592
–181
17
–176
0

528
1 012
–62
–134
0

1 900

1 347

372

28

75
–520

67
–371

62
–100

23
–74

1 455

1 043

334

–23

–5
–686
113

–18
90
547

–5
–406
358

–18
567
79

877

1 662

281

605

Försäljning av dotter- och intresseföretag
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Övrigt

–3 110
44
0
–165

–3 445
0
71
37

–2 628
44
0
0

–2 015
0
66
0

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

–3 231

–3 337

–2 584

–1 949

Finansieringsverksamheten
Investeringslån SLL
Förändring av övriga långfristiga skulder
Amortering av skuld
Erhållet näringsbidrag
Erhållet koncernbidrag
Utbetalat villkorat aktieägartillskott
Erhållet aktieägartillskott
Övrigt

700
889
–1 074
517
–
0
955
–28

900
951
–117
313
–
0
0
–40

700
–3
–1 074
517
567
–30
955
–28

900
–182
–117
313
391
0
0
371

1 959

2 007

1 604

1 676

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaﬂödet:
Av- och nedskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Avsättningar
Rearesultat försäljning/utrangering
Resultatförda näringsbidrag
Övrigt

Not

MODERBOLAGET

5

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital
Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–)/minskning (+) av varulager/förrådsmaterial
Ökning (–)/minskning (+) av fordringar
Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

8, 9

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten
Årets kassaﬂöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferenser i likvida medel

13

–395
1 182
5

332
850
0

–699
1 175
0

332
843
0

Likvida medel vid årets slut

13

792

1 182

476

1 175
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper

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

Intresseföretag
Företag där koncernens röstinnehav uppgår
till minst 20 % och högst 50 %, eller där
koncernen på annat sätt har ett betydande
inﬂytande betecknas som intresseföretag.
Innehav i intresseföretag redovisas enligt
kapitalandelsmetoden.

Redovisningsprinciper för hantering av koncernbidrag och aktieägartillskott har ändrats
från att tidigare ha redovisats i resultaträkningen till att redovisas mot fritt eget kapital
som balanserad vinst eller förlust. Justering
görs av 2006 års resultat- och balansräkningar.

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

Belopp anges i miljoner kronor (Mkr) om inget
annat anges.
Koncernredovisning
Koncernens redovisning omfattar AB Storstockholms Lokaltraﬁk (moderbolaget) och de
bolag där moderbolaget, direkt eller indirekt,
har ett bestämmande inﬂytande vid årets slut.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med förvärvsmetoden. Det innebär att
eget kapital i koncernen omfattar eget kapital
i moderbolaget och den del av eget kapital i
dotterbolagen som tillkommit efter förvärv
eller bildandet av dotterbolaget. I konsekvens
med att koncernens bolag inom en överskådlig framtid inte kommer att betala inkomstskatt redovisas de enskilda bolagens obeskattade reserver till sin helhet bland koncernens
bundna reserver (Se skatter).
Internförsäljning, övriga mellanhavanden och
internvinster inom koncernen har eliminerats i
koncernredovisningen.
Minoritetsintresse
Minoritetsintresse är den del av dotterbolagets resultat och nettotillgångar som inte
direkt eller indirekt ägs av moderbolaget.

Skatter
SL redovisar aktuell och uppskjuten skatt i
den mån det förekommer. För närvarande
redovisas inga skatter för moderbolaget och
dess helägda dotterbolag. Moderbolaget
har ackumulerade underskottsavdrag som
kan nyttjas i enlighet med gällande skatteutjämningssystem. Med koncernbidrag samt
aktieägartillskott utjämnas de skattemässiga
resultaten inom koncernen. Undantaget är SL
Kundtjänst AB, som är ett delägt bolag. Se
not 11.
Rörelseintäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av
vad som erhålles eller kommer att erhållas.

Verksamhetsbidraget från SLL utgör ersättning för prestationer beräknade enligt av SLL
godkänd budget. SLLs bidrag kan ändras från
år till år. Ändringar föranleds av ändrad verksamhet eller kostnadsnivå för denna.
Näringsbidrag
Intäktsredovisning av bidrag sker på ett
sådant sätt att intäkten redovisas i samma period som den kostnad stödet avser att täcka.
Avser bidraget att täcka kostnader under ﬂera
år fördelas det över de år det avser. Avser
bidraget att täcka redan gjorda förluster skall
det intäktsredovisas i sin helhet.

som utgör ekonomiska fördelar kommer att
krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas
i balansräkningen när det är sannolikt att de
framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla företaget
och tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. De immateriella tillgångarna värderas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs
av linjärt över nyttjandeperioden. Periodens
avskrivningar redovisas som kostnad.
Avskrivningar baseras på tillgångarnas
bedömda nyttjandeperiod enligt följande:
Nyttjanderätter
10 år
Tomträtter
50 år
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar tas vid
förvärvet upp till anskaffningsvärde. Efter
anskaffningstidpunkten redovisas de materiella anläggningstillgångarna till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Det avskrivningsbara beloppet periodiseras
linjärt över tillgångens nyttjandeperiod i syfte
att återspegla hur tillgångens värde successivt
förbrukas. Periodens avskrivningar redovisas
som kostnad.
Avskrivningar baseras på tillgångarnas
bedömda nyttjandeperiod enligt följande:
Inventarier
3–10 år
Rullande materiel
5–30 år
Bilar
5 år
Bussar
10–12,5 år
Spårbundna fordon
30 år
Spåranläggningar
20–50 år
Byggnader, markanläggningar och
förbättringar på annans fastighet 25–50 år

Erhållna näringsbidrag som är knutna till en
anläggningstillgång redovisas som långfristig förutbetald intäkt i balansräkningen och
som intäkt i resultaträkningen fördelat på ett
systematiskt och rimligt sätt över tillgångens
nyttjandeperiod.

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

Avsättningar
Avsättningar görs för förpliktelser som är
ovissa med avseende på belopp eller den tidpunkt då de kommer att regleras. Avsättning
i balansräkningen redovisas när det föreligger
ett åtagande som följd av en inträffad händelse, det är troligt att ett utﬂöde av resurser

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas då
de tas in i redovisningen första gången till den
kurs som gäller på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder som är uttryckta i
utländska valutor redovisas i balansräkningen
omräknat till den kurs som gäller på balansSL Årsberättelse 2006
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dagen. Då transaktionsdagskursen eller den
kurs som är framräknad i tidigare ﬁnansiella
rapporter skiljer sig från balansdagskursen
uppstår en valutakursdifferens, som redovisas
i resultaträkningen.
Lånekostnader
SLs lånekostnader är räntekostnader för lån
till investeringar i anläggningstillgångar. Till
SLs lånekostnader räknas också räntedelen i
ﬁnansiella leasar.
SLs lånekostnader belastar resultatet för den
period till vilken de hänför sig, med nedanstående undantag.
För SLs nya pendeltåg som för närvarande är
under leverans har SL betalat förskott till leverantören, vilket har låneﬁnansierats. Amortering av lånet sker sedan i den takt tågen levereras och sista amortering sker då sista tåget
levererats. Förskottet, och därmed lånet, är
en del i den affärsuppgörelse som gjordes
med leverantören, och som resulterade i ett
utökat förskott, vilket medförde ett lägre totalpris för anskaffningen av tågen. SLs kalkyl visade att den därmed sänkta kapitalkostnaden
för tågen var större än räntekostnaden för det
ökade förskottet. Med hänsyn härtill bedömde
SL att räntekostnaden för det här lånet är ett
lönsamt alternativ till kostnaden för ett högre
anskaffningsvärde. Då de nya pendeltågen tar
en betydande tid i anspråk att färdigställa för
avsedd användning är SLs bedömning att det
utgör en tillgång för vilken ränta kan inräknas
i anskaffningsvärdet. Därför hänför SL räntan
på lånet till förskottet för de nya pendeltågen
till pendeltågens anskaffningsvärde.
Leasing
Koncernen
SL som leasetagare
Finansiella leasingavtal, som i allt väsentligt
överför alla sådana risker och fördelar avseende den förhyrda tillgången som förknippas med ägandet, redovisas i koncernen som
tillgång i balansräkningen från och med det
att avtalet ingås. Tillgången värderas vid leasingperiodens början till det leasade objektets
verkliga värde eller om lägre, till nuvärdet av
minimileaseavgifterna för leasingperioden.
Betalningen av leasingavgifterna uppdelas i
ﬁnansiella kostnader (ränta) och minskning
av den ﬁnansiella skulden (amortering) på ett
sådant sätt att en konstant räntesats på den
redovisade skulden uppnås. De ﬁnansiella
kostnaderna belastar resultatet.
Det avskrivningsbara beloppet för en leasad
tillgång fördelas över varje redovisningsperiod under den förväntade nyttjandeperioden
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enligt samma principer som gäller för andra
tillgångar av samma slag.
Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och
fördelar som förknippas med ägandet faller
på uthyraren klassiﬁceras som operationella
leasingavtal. Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal redovisas som en kostnad
i resultaträkningen och fördelas linjärt över
leasingperioden.
SL som leasegivare
Tillgångar för vilka operationella leasingavtal
ingåtts fördelas i balansräkningen på respektive tillgångsslag. De leasingintäkter som
uppstår periodiseras och intäktsredovisas
linjärt under leasingavtalets löptid, medan de
kostnader som uppkommer, inklusive avskrivningar, redovisas i resultaträkningen då de
uppstår. Avskrivningsreglerna följer de regler
som gäller för respektive tillgångsslag.
De direkta utgifter som uppstår då ett operationellt leasingavtal ingås ingår i det anskaffade värdet på den leasade tillgången och
kostnadsförs över leasingperioden.
Moderbolaget
Finansiella leasingavtal redovisas hos moderbolaget enligt de regler som gäller för operationella leasingavtal.
Kassaﬂödesanalys
Kassaﬂödesanalysen utvisar in- och utbetalningar under perioden hänförliga till den
löpande verksamheten, investeringsverksamheten och ﬁnansieringsverksamheten. Kassaﬂödesanalysen upprättas enligt den indirekta
metoden, vilket innebär att kassaﬂödet från
den löpande verksamheten beräknas genom
att nettoresultatet justeras för:
† Poster i resultaträkningen som inte medför
in- och utbetalningar,
† Periodens förändring av rörelsetillgångar
och rörelseskulder samt
† Poster som ingår i kassaﬂödet för investerings- eller ﬁnansieringsverksamheten.
Finansiella instrument
Värdering
Instrument som redovisas i balansräkningen
omfattar likvida medel, kundfordringar, leverantörsskulder och derivat såsom optioner,
terminskontrakt samt ränteswapar. Vid anskaffningstillfället, då SL blir part i ﬁnansiella
avtalsmässiga villkor, redovisas det i balansräkningen till anskaffningsvärdet motsvarande
verkligt värde. Efterföljande värdering sker
antingen till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde på sätt som beskrivs nedan.
En ﬁnansiell tillgång tas bort från balansräk-

ningen när rättigheterna i avtalet realiseras,
förfaller eller SL förlorar kontrollen över dem.
En ﬁnansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på
annat sätt utsläcks.
Kundfordringar och lånefordringar
Kundfordringar och lånefordringar redovisas till det belopp som förväntas inﬂyta efter
avdrag för osäkra fordringar som bedömts
individuellt. Nedskrivningar av kundfordringar
redovisas i rörelsens kostnader.
Likvida medel
Likvida medel består av tillgodohavande på
bank och fordran på SLL i form av tillgodohavanden på koncernkonto. Likvida medel
redovisas till nominellt belopp.
Derivatinstrument
Derivatinstrument utgörs av terminskontrakt,
optioner och swapar, som utnyttjas för att
minska effekten av valutakursförändringar
och effekten av ändrade räntenivåer. Derivatinstrumenten värderas till anskaffningsvärde.
Skulder
Samtliga skulder redovisas vid efterföljande
värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket är summan av återstående betalningsåtaganden. Långfristiga skulder har en förväntad
löptid längre än ett år, medan kortfristiga
skulder har en löptid kortare än ett år. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid
och värderas utan diskontering till nominellt
belopp.
Ansvarsförbindelser
Upplysning om ansvarsförbindelse lämnas när
a) det ﬁnns ett möjligt åtagande som härrör
från inträffade händelser vars förekomst
kommer att bekräftas endast av att en eller
ﬂera osäkra framtida händelser, som inte
helt ligger inom företagets kontroll inträffar
eller uteblir, eller
b) ett åtagande som härrör från inträffade
händelser, men som inte redovisas som
skuld eller avsättning på grund av att det
inte är troligt att ett utﬂöde av resurser
kommer att krävas för att reglera åtagandet, eller åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Koncernuppgifter
AB Storstockholms Lokaltraﬁk (SL), organisationsnummer 556013-0683, ägs av Stockholms läns landsting, organisationsnummer
232100-0016.

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

NOT 1

Nettoomsättning

NOT 5
KONCERNEN

MODERBOL AGET

2007

2006

2007

2006

Biljettintäkter
Verksamhetsbidrag SLL
Utökad traﬁk m a a
trängselskatteförsöket

4 476
5 346

4 049
4 588

4 476
5 346

4 049
4 588

0

333

0

333

Summa

9 822

8 970

9 822

8 970

Av- och nedskrivningar av immateriella
och materiella anläggningstillgångar
KONCERNEN
2006

2007

2006

–232
–267
–694
–85

–210
–238
–684
–65

–231
–267
–11
–83

–210
–238
–5
–64

–1 278

–1 197

–592

–517

Nedskrivningar
Byggnader och mark

0

–11

0

–11

Summa nedskrivningar

0

–11

0

–11

–1 278

–1 208

–592

–528

Avskrivningar
Byggnader och mark
Spåranläggningar
Rullande material
Maskiner och inventarier
Summa avskrivningar

NOT 2

Övriga rörelseintäkter
KONCERNEN
2007

2006

MODERBOL AGET
2007

2006

Fordonsuthyrning
Hyresintäkter
Näringsbidrag mm 1)
Reklamintäkter
Övrigt

1 299
359
185
161
205

1 299
319
213
108
273

22
375
185
161
322

23
361
213
108
333

Summa

2 209

2 212

1 065

1 038

1)

Av- och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar totalt

NOT 6

Ränteintäkter och liknande intäkter
KONCERNEN

Se not 20

NOT 3

Koncerninterna intäkter och kostnader

Moderbolagets försäljning till andra bolag inom koncernen uppgick till 30 (33)
Mkr, vilket utgjorde 0,3 ( 0,3) % av rörelseintäkterna. Motsvarande köp från övriga
koncernbolag, uppgick till 107 (95) Mkr, vilket utgjorde 1,0 (0,8) % av moderbolagets totala rörelsekostnader.

NOT 4

MODERBOL AGET

2007

MODERBOL AGET

2007

2006

2007

2006

Ränteintäkter
Rearesultat försäljning andelar
i intressebolag
Övriga ﬁnansiella intäkter

35

22

30

20

19
26

0
45

32
0

0
3

Summa

80

67

62

23

I koncernens övriga ﬁnansiella intäkter ingår periodiserade nettoinkomster från
amerikanska leasingtransaktioner samt periodiserad reavinst vid försäljning av
tvärbanevagnar. SL har under 2007 sålt sitt innehav i Svensk Banproduktion AB.

Jämförelsestörande kostnad

År 2006 redovisades en avsättning för äldre investeringar om 956 Mkr avseende
ersättning enligt fastställd skiljedom till SJ (Statens järnvägar). Detta belopp
redovisades i resultaträkningen 2006 som en jämförelsestörande kostnad. 2007
redovisas inte några jämförelsestörande poster.

NOT 7

Räntekostnader och liknande kostnader
KONCERNEN

MODERBOL AGET

2007

2006

2007

2006

Ränta på lån från SLL
Ränta ﬁnansiell leasing
Övriga ﬁnansiella kostnader

–101
–392
–27

–124
–213
–34

–77
–
–23

–56
–
–18

Summa

–520

–371

–100

–74
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NOT 8

Anläggningstillgångar i SL-koncernen

Nyttjanderätter

Byggnader
och mark1)

Spåranläggningar

Leasat
rullande
materiel

Övrigt
rullande
materiel

Rullande
materiel
totalt

Maskiner och
inventarier

Pågående nyanläggningar
och förskott 2)

Summa anläggningar3)

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassiﬁceringar

172
0
0
0

7 342
630
–7
0

8 699
727
–62
–208

10 675
2 339
–71
0

1 896
54
–81
0

12 571
2 393
–152
0

894
61
–117
0

3 303
–366
0
242

32 981
3 445
–338
34

Utgående anskaffningsvärden 2006-12-31

172

7 965

9 156

12 943

1 869

14 812

838

3 179

36 122

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassiﬁceringar

–167
0
0
7

–2 703
–210
7
0

–1 591
–238
61
4

–1 271
–592
31
3

–1 218
–92
78
0

–2 489
–684
109
3

–519
–65
117
0

–
–
–
–

–7 469
–1 197
294
14

Utgående ack avskrivningar 2006-12-31

–160

–2 906

–1 764

–1 829

–1 232

–3 061

–467

–

–8 358

Årets nedskrivningar
Omklassiﬁceringar

0
–7

–11
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

–
–

–11
–7

Utgående ack nedskrivningar 2006-12-31

–7

–11

0

0

0

0

0

–

–18

Utgånde ack näringsbidrag 2006-12-31

–1

–1 030

–1 974

0

0

0

–127

0

–3 132

Utgående redovisat värde 2006-12-31

4

4 018

5 418

11 114

637

11 751

244

3 179

24 614

Nyttjanderätter

Byggnader
och mark1)

Spåranläggningar

Leasat
rullande
materiel

Övrigt
rullande
materiel

Rullande
materiel
totalt

Maskiner och
inventarier

Pågående nyanläggningar
och förskott 2)

Summa anläggningar3)

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassiﬁceringar

172
0
0
0

7 965
614
–68
0

9 156
740
0
0

12 943
1 485
–27
–187

1 869
196
–21
–125

14 812
1 681
–48
–312

838
152
–17
4

3 179
–77
0
160

36 122
3 110
–133
–148

Utgående anskaffningsvärden 2007-12-31

172

8 511

9 896

14 214

1 919

16 133

977

3 262

38 951

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassiﬁceringar

–160
0
0
0

–2 906
–232
29
0

–1 764
–267
0
0

–1 829
–599
20
72

–1 232
–95
7
240

–3 061
–694
27
312

–467
-85
3
0

–
–
–
–

–8 358
–1 278
59
312

Utgående ack avskrivningar 2007-12-31

–160

–3 109

–2 031

–2 336

–1 080

–3 416

–549

–

–9 265

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Omklassiﬁceringar

–7
0
0

–11
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

–
–
–

–18
0
0

Utgående ack nedskrivningar 2007-12-31

–7

–11

0

0

0

0

0

–

–18

Utgående ack näringsbidrag 2007-12-31

–1

–1 030

–1 974

0

0

0

–127

0

–3 132

4

4 361

5 891

11 878

839

12 717

301

3 262

26 536

Utgående redovisat värde 2007-12-31
Taxeringsvärde 1) 2007: 92 varav mark 34
Taxeringsvärde 1) 2006: 146 varav mark 54

Vissa fastigheter har ej åsatts taxeringsvärde
Utestående förskott till leverantörer har säkrats med bankgaranti enligt SLLs ﬁnanspolicy
3)
Se not 20 angående näringsbidrag
1)

2)
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NOT 9

Anläggningstillgångar i moderbolaget

Nyttjanderätter

Byggnader
och mark1)

Spåranläggningar

Rullande
materiel

Maskiner och
inventarier

Pågående nyanläggningar
och förskott 2)

Summa anläggningar3)

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassiﬁceringar

172
0
0
0

7 343
630
–9
0

8 699
727
–270
0

150
24
–1
0

892
61
–117
0

1 426
572
0
–167

18 682
2 014
–397
–167

Utgående anskaffningsvärden 2006-12-31

172

7 964

9 156

173

836

1 831

20 132

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassiﬁceringar

–167
0
0
7

–2 704
–209
8
0

–1 591
–238
65
0

–72
–6
1
0

–519
–64
117
0

–
–
–
–

–5 053
–517
191
7

Utgående ack avskrivningar 2006-12-31

–160

–2 905

–1 764

–77

–466

–

–5 372

Årets nedskrivningar
Omklassiﬁceringar

0
–7

–11
0

0
0

0
0

0
0

–
–

–11
–7

Utgående ack nedskrivningar 2006-12-31

–7

–11

0

0

0

–

–18

Utgånde ack näringsbidrag 2006-12-31

–1

–1 030

–1 974

0

–127

0

–3 132

Utgående redovisat värde 2006-12-31

4

4 018

5 418

96

243

1 831

11 610

Nyttjanderätter

Byggnader
och mark1)

Spåranläggningar

Rullande
materiel

Maskiner och
inventarier

Pågående nyanläggningar
och förskott 2)

Summa anläggningar3)

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassiﬁceringar

172
0
0
0

7 964
612
–66
0

9 156
740
0
0

173
180
0
–46

836
145
–16
0

1 831
951
0
0

20 132
2 628
–82
–46

Utgående anskaffningsvärden 2007-12-31

172

8 510

9 896

307

965

2 782

22 632

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassiﬁceringar

–160
0
0
0

–2 905
–231
27
0

–1 764
–267
0
0

–77
–11
0
46

–466
–83
6
0

–
–
–
–

–5 372
–592
33
46

Utgående ack avskrivningar 2007-12-31

–160

–3 109

–2 031

–42

–543

–

–5 885

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassiﬁceringar

–7
0
0
0

-11
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

–
–
–
–

–18
0
0
0

Utgående ack nedskrivningar 2007-12-31

–7

-11

0

0

0

–

–18

Utgående ack näringsbidrag 2007-12-31

–1

–1 030

–1 974

0

–127

0

–3 132

4

4 360

5 891

265

295

2 782

13 597

Utgående redovisat värde 2007-12-31
Taxeringsvärde 1) 2007: 92 varav mark 34
Taxeringsvärde 1) 2006: 146 varav mark 54
1)
2)
3)

Vissa fastigheter har ej åsatts taxeringsvärde
Utestående förskott till leverantörer har säkrats med bankgaranti enligt SLLs ﬁnanspolicy
Se not 20 angående näringsbidrag
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NOT 10 Pågående nyanläggningar och förskott
Under rubriken upptas upparbetningar och utestående förskott avseende nya
anläggningstillgångar.
KONCERNEN

MODERBOL AGET

2007

2006

2007

2006

Pågående nyanläggningar
Ingående balans
2 239
Under året upparbetat
2 274
Under året aktiverat eller resultatfört –1 689

2 107
1 504
–1 372

1 756
2 634
–1 665

1 294
1 751
–1 289

2 824

2 239

2 725

1 756

940
1
–503

1 196
444
–700

75
1
–19

132
29
–86

438

940

57

75

3 262

3 179

2 782

1 831

Summa pågående nyanläggningar
Förskott
Ingående balans
Nya förskott under året
Under året reglerade förskott
Summa förskott
Summa pågående
nyanläggningar och förskott

Pågående nyanläggningar omfattar fordon som inte tagits i bruk och pågående
investeringar i SL-traﬁkens infrastruktur, vilka inte blivit färdigställda. Som exempel på infrastruktur kan nämnas utbyggnader av och ersättningsinvesteringar
i stationer, banor, fordonsdepåer, bussterminaler och infartsparkeringar samt
nyinvesteringar i utrustning för nytt biljettsystem och nya informations- och kommunikationssystem.
Bland förskott till leverantörer märks främst förskott till Alstom Transport för de
nya pendeltågen som började levereras under 2005. Det utestående förskottet till
Alstom Transport per 2007-12-31 är 354 (838) Mkr. Till och med 2007 har 58 tåg
levererats och 2008 levereras de sista 13 tågen. Se även not 27.

NOT 11 Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag med ﬂera
Org.nummer

Säte

Antal andelar

Ägd andel1)

Eget kapital

Årets resultat

Bokfört värde
2007-12-31

556402-7166
556402-7190
556401-0022
556402-4684
556011-3267
556094-4158

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

1 000
1 000
510
1 000
11 609
1 000

100,0 %
100,0 %
51,0 %
100,0 %
96,74 %
100,0 %

0,1
0,1
4,7
0,1
1,4
0,1

350,2
3,8
0,6
–10,0
0
0

0,1
0,1
0,051
0,1
1,1
0,1

Koncernföretag

AB SL Finans
SL HR-Service AB
SL Kundtjänst AB
SL Infrateknik AB
SL Lidingö Traﬁk AB2)
Fastighets AB Viggestaberg2)
Summa aktier och andelar i koncernföretag

1,6

Härutöver äger SL följande andra aktier och andelar:

Intresseföretag med ﬂera

AB Transitio
Stockholms Terminal AB
Tågia AB
Busslink i Sverige AB
Samtraﬁken i Sverige AB 3)
SLTF Resekortet i Sverige AB 3)

Org.nummer

Säte

Antal andelar

Ägd andel1)

556033-1984
556255-1928
556591-7233
556473-5057
556467-7598
556691-8222

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

89 000
400
1 000
10 035
30
6 667

44,5 %
40,0 %
33,3 %
30,0 %
2,12 %
13,33 %

Summa aktier och andelar
i intresseföretag med ﬂera
Summa aktier och andelar
i koncernföretag och intresseföretag med ﬂera
SLs innehav i Tågia AB efter 2007-12-31 beskrivs i förvaltningsberättelsen, avsnitt Ägarförhållanden.
1) Ägd andel = rösträttsandel
2) Vilande bolag
3) Ej intresseföretag
4) Eget kapital från UB 2006, årets resultat baserat på delvis preliminära siffror
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Eget kapital 4) Årets resultat 4)

20,1
0,8
67,8
88,7
–
–

0
0
10,9
–14,4
–
–

Bokfört värde
2007-12-31

8,9
0,4
0
0
–
–

9,3

10,9

NOT 12 Resultat- och kapitalandelar i intresseföretag

NOT 13 Kassa och bank – kassaﬂödesanalys
KONCERNEN

Resultat från andelar i intresseföretag
Kapitalandelar i intresseföretag
Svensk Banproduktion AB 2)
Busslink i Sverige AB
Tågia AB
AB Transitio
Stockholms Terminal AB

1)

2007

2006

–1

18

0
0
5
16
1

23
0
2
17
1

22

43

SL-koncernens likvida tillgodohavande på koncernkonto hos SLL redovisas i posten
kassa och bank. Detta tillgodohavande utgör en kortfristig fordran på SLL inom
ramen för koncernkontosystemet. Likvida medel fördelas enligt följande:
KONCERNEN

1)

Summa kapitalandelar i intresseföretag
1)

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

2)

2007 sålde SL sina andelar i Svensk Banproduktion AB.

MODERBOL AGET

2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31

2006-12-31

Tillgodohavanden
på koncernkonto
Övriga banktillgodohavanden

699
93

1 103
79

400
76

1 103
72

Summa

792

1 182

476

1 175

Minskningen av moderbolagets likvida medel 2007 jämfört med saldot 2006-1231 förklaras bland annat av att årets investeringar inte har ﬁnansierats fullt ut
genom lån eller bidrag. Detsamma gäller för koncernen. Ett aktieägartillskott från
SLL på 955 Mkr har använts för att amortera skulder.

NOT 14 Eget kapital i SL-koncernen
Aktiekapital

Bundna reserver

Eget kapital enligt fastställd balansräkning per 2005-12-31
Överförd till bundna reserver *)
Förskjutning mellan bundna och fria reserver
Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämma
Årets resultat

4 000

1 761
18
2

Eget kapital 2006-12-31

4 000

1 781

Aktiekapital

Bundna reserver

Eget kapital enligt fastställd balansräkning per 2006-12-31
Överförd till bundna reserver*)
Förskjutning mellan bundna och fria reserver
Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämma
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat

4 000

1 781
–1
14

Eget kapital 2007-12-31

4 000

1 794

Balanserad
vinst eller förlust

–342
–18
–3
340

Årets resultat

–340
–955

5 759
0
–1
0
–955

–23

–955

4 803

Balanserad
vinst eller förlust

Årets resultat

Summa
eget kapital

–23
1
–14
–955
955

–36

340

Summa
eget kapital

–955

320

4 803
0
0
0
955
320

320

6 078

955

*) Överföring till kapitalandelsfond
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NOT 15 Eget kapital i moderbolaget
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Eget kapital enligt fastställd balansräkning per 2005-12-31
Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämma
Lämnade/erhållna koncernbidrag
Lämnat villkorat aktieägartillskott
Årets resultat

4 000

14

Eget kapital 2006-12-31

4 000

Balanserad
vinst eller förlust

633
–193
563
–30

14

973

Aktiekapital

Reservfond

Balanserad
vinst eller förlust

Eget kapital 2006-12-31
Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämma
Erhållet aktieägartillskott
Lämnade/erhållna koncernbidrag
Årets resultat

4 000

14

Eget kapital 2007-12-31

4 000

Bundet eget kapital

Summa
eget kapital

Årets resultat

–193
193

–1 367

4 454
0
563
–30
–1 367

–1 367

3 620

Årets resultat

Summa
eget kapital

Fritt eget kapital

14

973
–1 367
955
344

–1 367
1 367

905

82

3 620
0
955
344
82

82

5 001

Aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltraﬁk:
Antalet aktier, serie A uppgår till 315 000 st och kvotvärdet är 50 kr per aktie.
Antalet aktier, serie B uppgår till 79 685 000 st och kvotvärdet är 50 kr per aktie. Bolaget har under tidigare år erhållit villkorade aktieägartillskott från SLL på 36 211 Mkr.

NOT 16 Obeskattade reserver

Forts not 17
MODERBOL AGET

MODERBOL AGET

2007-12-31 2006-12-31

Ackumulerade överavskrivningar

1 923

1 923

Summa

1 923

1 923

NOT 17 Avsättningar
KONCERNEN
Ianspråktaget
2006-12-31 under året

Avsatt till pensioner (not 18)
Tvist avseende
tomträttsavgälder
Beräknade
underhållskostnader
Omstruktureringsreserv
Betalningar till SJ
Kontrakterade
modiﬁeringar av vagnar/
internvinstreserv
Anläggningsreserv
Övrigt
Summa
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Återföring
ej utnyttjat
Årets
belopp avsättning 2007-12-31

226

7

19
445
77
956

233

Ianspråktaget
2006-12-31 under året

Avsatt till pensioner (not 18)
Tvist avseende
tomträttsavgälder
Beräknade
underhållskostnader
Omstruktureringsreserv
Betalningar till SJ
Övrigt
Summa

Återföring
ej utnyttjat
Årets
belopp avsättning 2007-12-31

222

8

19

230
19

445
58
956
60

–156
–5
–243
–12

1 760

–416

–26

207
6
17
22

496
59
730
44

–26

260

1 578

Beräknade underhållskostnader avser tunnelbanevagnar, nya pendeltågen och
tvärbanevagnar. Avsättningsbehovet beräknas på fordonens livslängd, 30 år.

19
–156
–6
–243

–2

207
6
17

496
75
730

45
223
8
1 829

45
62
14

–12

–26

161
32

1 844

–417

–28

430

Omstruktureringsreserven upptar förpliktelser till entreprenörer eller ägare till
dessa.
Avsättningen för Betalningar till SJ avser beräknade betalningar under 2008 till
2010 för ”den gamla skulden”. Skulden avser äldre investeringar i pendeltågssystemet. Avsättningen är gjord i nominellt värde. Se vidare not 4.
Övrigt består av ett antal mindre poster där krav ställts mot SL eller svårigheter i
övrigt föreligger att bedöma åtagandets exakta storlek. De ingående posterna bör
vara färdigbehandlade inom några år.

NOT 18 Avsatt till pensioner

NOT 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Pensionsförpliktelser som upparbetats fr.o.m. 1992 redovisas av SL som pensionsskuld i respektive bolag.
2007-12-31 2006-12-31

AB SL
SL HR-Service AB

230
3

222
4

Summa

233

226

Ett nytt kollektivavtal, KAP-KL, avseende tjänstepension för SL-koncernens anställda har tecknats i januari 2007. Avtalet gäller retroaktivt från 2006.
KAP-KL innebär att den avgiftsbestämda delen ökar och nu beräknas med viss
procent på hela löneunderlaget. Lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (tidigare
prisbasbeloppet) omfattas av förmånsbestämd ålderspension och redovisas mot
pensionsskulden. Under året upparbetad avgiftsbestämd ålderspension är inte
inräknad i avsättningen utan redovisas som kortfristig skuld. Beräknad pensionsskuld enligt KAP-KL kommer att 2008 påverkas av ändrade ränte- och mortalitetsantaganden. Kostnaderna för pensionsförpliktelser avseende tiden före 1992
redovisas av och belastar SLL. Denna pensionsskuld, avseende den nuvarande
SL-koncernen beräknas av KPA.

NOT 19 Långfristiga skulders förfallotid
Av långfristiga lån från SLL förfaller 1 496 (1 502) Mkr till betalning senare än fem
år efter balansdagen. Av Övriga långfristiga skulder förfaller 9 758 (8 980) senare
än fem år efter balansdagen. Resterande del av Långfristiga lån från SLL och av
Övriga långfristiga skulder förfaller om ett till fem år.

NOT 20 Långfristiga förutbetalda intäkter
KONCERNEN

MODERBOL AGET

2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Statliga bidrag enligt Länsplanen och
Dennisöverenskommelsen m.ﬂ.
2 326
Banverkets Framtidsplan (fordon)
1 180
Statligt bidrag för merkostnad
för trängselskatteförsöket
380
Finansieringsbidrag US lease och reavinst 485
Summa

4 371

2 400
1 058

2 326
1 180

2 400
1 058

90
506

380
0

90
0

4 054

3 886

3 548

Statliga bidrag enligt Länsplanen och Dennisöverenskommelsen med ﬂera utgör
bidrag för fasta anläggningsinvesteringar. Av det statliga bidraget för merkostnad
för trängselskatteförsöket avser 180 (90) Mkr investeringar i anläggningstillgångar.
Samtliga näringsbidrag har erhållits utan återbetalningsskyldighet.
Kortfristig del bedöms uppgå till 170 (176) Mkr i koncernen och i moderbolaget.

KONCERNEN

MODERBOL AGET

2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda entreprenadkostnader
Förutbetalda entreprenörskostnader
Upplupna traﬁkintäkter
Upplupna avtalsintäkter
Övriga poster
Summa

15
46
20
1
57
36

17
41
99
13
38
26

14
46
20
1
53
35

17
41
99
13
38
21

175

234

169

229

NOT 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
KONCERNEN

MODERBOL AGET

2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Upplupna entreprenadkostnader
Upplupna entreprenörskostnader
Upplupna räntekostnader
Förutbetald ﬁnansiell lease
Förutbetald trängselskatt
Förutbetalda biljetter och kort
Övriga poster

83
164
80
35
0
39
67

79
49
81
59
82
6
48

83
164
0
0
0
39
43

77
49
0
0
82
6
34

Summa

468

404

329

248

NOT 23 Leasingavtal
Svenska leasingavtal
Finansiella leasingavtal där SL är leasetagare
Utöver egna anläggningar har SL-koncernen under året genom ﬁnansiella leasingavtal disponerat anläggningstillgångar (spårfordon och bussar). De leasade
tillgångarnas bokförda värde på balansdagen redovisas i not 8, Leasat rullande
material. Leasingskulden uppgår till 12 400 (11 445) Mkr. Av leasingskulden har
11 901 (10 989) Mkr redovisats som långfristig skuld och kommande års amorteringar 499 (456) Mkr som kortfristig skuld. Dessa leasingengagemang redovisas i SL-koncernens balansräkning. I SL-koncernens resultaträkning redovisas
kostnaden för leasade fordon som räntekostnad 392 (213) Mkr, vilket motsvarar
räntedelen av leasingavgifterna, samt som avskrivning 599 (592) Mkr.
SL-koncernens ﬁnansiella leasingavtal löper med rörlig ränta. De SL-bolag som
tecknat avtalen är moderbolaget AB SL samt dotterbolaget AB SL Finans.
Framtida betalningsåtaganden för beﬁntliga leasingavtal fördelar sig enligt nedan,
beräknat efter en ränta på 4,4 %.
Sammanställningen avser åtagande för vagnar och bussar:
Koncernen

2008
2009–2012
2013 och senare

Minimileaseavgifter
inkl lösen

Nuvärde

1 062
4 254
12 815

1 018
3 659
8 263
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NOT 25 Personal

Forts not 23
Operationella leasingavtal där SL är leasetagare
Sammanställningen avser vagnar:

Personalkostnader

Moderbolaget

Minimileaseavgifter inkl lösen

2008
2009–2012

15
222

Finansiella leasingavtal där SL är leasegivare
SL-koncernen har inte några ﬁnansiella leasingavtal där koncernen är leasegivare.
Operationella leasingavtal där SL är leasegivare
Sammanställningen avser rullande materiel.
Anskaffningsvärde 2007-12-31
Årets avskrivningar
Ack plan avskrivningar 2007-12-31

16 298
–694
–3 755

De operationella leasingavtalen löper med fast belopp, undantaget bussarna för
vilka leasingavtal löper med rörlig ränta.
Förfallotidpunkten för av koncernen erhållna framtida minimileaseavgifter från
icke uppsägningsbara operationella leasingavtal fördelar sig enligt nedan. Sammanställningen avser bussar, tunnelbanevagnar, pendeltåg samt lokaltåg/spårvagnar. Leasingintäkter för bussar är beräknade efter en ränta på 4,4 %.
Koncernen

2008
2009–2012
2013 och senare

Styrelse och vd
Övriga

Sociala kostnader (spec nedan)
Övriga personalkostnader

Koncernen totalt

2007

2006

4
274

6
236

278

242

121*
27

118*
23

148

141

426

383

* varav pensionskostnader till styrelse och vd 0,6 (1,4)

Antal anställda, löner och ersättningar
Medelantal anställda (årsarbetare)

Antal anställda
2007
2006

Varav kvinnor
2007
2006

Moderbolaget
Dotterbolagen

489
210

414
153

170
77

132
53

Koncernen totalt

699

567

247

185

2007

2006

2007

2006

Moderbolaget
Dotterbolagen

561
256

500
222

211
96

178
78

Koncernen totalt

817

722

307

256

Minimileaseavgifter

1 291
2 124
868

Amerikanska leasingavtal
SL och SL Finans har under 2001, 2002 och 2003 genomfört leasingtransaktioner
med amerikanska banker som investerare avseende spårfordon. I dessa ﬁnansiella
transaktioner har SL åtagit sig att under löptiden betala leasingavgifter. Erforderliga medel har dels deponerats på konto i bank med rating AA, dels placerats
i värdepapper med rating AAA. SL står en kreditrisk men denna bedöms, genom
avtalens utformning, vara ringa. Om säkerheten i framtiden skulle försämras, har
SL möjlighet att byta till annan bank med bättre rating. Mottagna förskottsbetalningar och lämnade depositioner nettoredovisas i balansräkningen. Avtalen har
utarbetats och granskats av juridisk expertis i Sverige och USA och följer vad som
är sedvanligt för denna typ av transaktion.
SLs och SL Finans åtaganden under såväl de svenska som de amerikanska leasingavtalen är garanterade av SLL. Om SLLs rating ( för närvarande AA+ hos Standard
& Poor´s) sänks skall SL komplettera garantin, för i första hand de amerikanska
leasingavtalen, med bankgaranti eller liknande. SLs bedömning är, att sannolikheten
för att ett amerikanskt leasingavtal med SLL som garant ska behöva avslutas i förtid, är mycket låg, varför inget åtagande har tagits upp under ansvarsförbindelser.

NOT 24 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Borgen har ställts för Stockholms Terminal AB på 23 (23) Mkr.
SLL har övertagit redovisningen och borgar för pensionsskulden avseende SLkoncernens förpliktelser till och med 1991-12-31. Nya förpliktelser från och med
1992-01-01 redovisas av SL (se not 18). SLL borgar även för dessa.
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Löner och ersättningar (spec nedan)

Antalet anställda per 31 december

Löner och andra ersättningar
samt Sociala kostnader

Löner och andra
ersättningar totalt
2007
2006

Moderbolaget
(varav pensionskostnader)
Dotterbolagen
(varav pensionskostnader)

209

189

69

53

Koncernen totalt
(varav pensionskostnader)

278

242

Löner och andra ersättningar

Styrelse och vd
2007
2006

Sociala
kostnader
2007
2006

93
(17)
28
(3)

95
( 26)
23
(4)

121
(20)

118
(30)

Övriga anställda
2007
2006

Moderbolaget
Dotterbolagen

2,5
1,3

4,2
1,3

206,8
67,4

185,1
51,0

Koncernen totalt

3,8

5,5

274,2

236,1

2007
Könsfördelning

Styrelse
Ersättare
Företagsledning
Ledande befattningshavare i db

2006

Antal

Varav
kvinnor

Antal

Varav
kvinnor

13
13
10
4

5
7
4
2

9
9
9
4

5
3
4
1

Anställdas sjukfrånvaro
I enlighet med årsredovisningslagen redovisas sjukfrånvaron bland koncernens
och moderbolagets anställda.

Sjukfrånvaro i relation till ordinarie tid
procent

Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män
Sjukfrånvaro för anställda
29 år eller yngre
Sjukfrånvaro för anställda 30–49 år
Sjukfrånvaro för anställda 50 år
eller äldre
Total sjukfrånvaro

KONCERNEN
2007
2006

MODERBOL AGET
2007
2006

6,6
5,3

7,9
5,0

4,9
4,1

7,5
4,5

4,4
5,3

5,0
5,0

2,2
3,5

2,2
4,1

6,6

7,4

5,6

7,3

5,8

6,0

4,4

5,5

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro enligt ovanstående tabell
procent
2007
2006
2007

2006

Sjukfrånvaro för kvinnor,
60 dagar eller mer
Sjukfrånvaro för män,
60 dagar eller mer

2,1

4,6

2,0

5,1

2,6

2,8

2,2

2,9

Total sjukfrånvaro
60 dagar eller mer

2,4

3,4

2,1

3,6

NOT 26 Arvoden och övrig ersättning till revisorer
Beloppen gäller för såväl koncernen som moderbolaget.

Belopp i tkr

Revisionsarvoden
2007
2006

Konsultarvoden
2007
2006

Ernst & Young

1 329

2 188

844

980

Summa

1 329

2 188

844

980

Förändrade redovisningsprinciper från år 2007. Revisionskostnaderna redovisas
per kalenderår och inte som tidigare per granskningsår. Jämförelsesiffrorna för
2006 har ändrats på motsvarande sätt.

NOT 27 Finansiella instrument
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av ﬁnansiella risker.
Det åligger SL att identiﬁera ﬁnansiella risker och att i samråd med AB SLL Internﬁnans hantera dessa. Samtliga bolag och förvaltningar som är helägda bolag till
SLL ska i tillämpliga delar följa dess policys. Syftet med ﬁnanspolicyn är att den
ska utgöra ett övergripande regelverk för den ﬁnansiella verksamheten. Målet för
den ﬁnansiella verksamheten är att förvaltning av medlen ska ske på ett sådant
sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. SL ska inom
de riskramar som anges sträva efter att erhålla god avkastning på medelsförvaltningen och att ådra sig så låga kostnader som möjligt för upplåning och skuldförvaltning. Koncernen genomför transaktioner med derivat, främst valutaterminer
och ränteswapavtal, i syfte att hantera de valuta- och ränterisker som uppstår
i koncernens verksamhet och dess ﬁnansiering. Någon handel med ﬁnansiella
instrument i andra syften än för säkring förekommer ej. Samtliga affärer för att
minska valuta- och ränterisker är gjorda gentemot SLL. Per bokslutsdagen 200712-31 har ränteswapavtal på totalt 3 700 (3 700) Mkr tecknats. Marknadsvärdet
per 2007-12-31 var 105,6 (-28,3) Mkr. Ränteswapavtalens verkliga värde är sålunda högre än bokfört värde. SL har dock för avsikt att inneha avtalen löptiden ut.
Marknadsvärdet kommer att variera under löptiden, dock utan resultatpåverkan.
När sedan avtalstiden löper ut är marknadsvärdet noll.

Förmåner till ledande befattningshavare:
Löner och ersättningar till styrelse och vd i AB SL har uppgått till 2 484 (4 234)
tkr, varav till vd med 1 590 (3 685) tkr. Av AB SLs pensionskostnader avser 533
(1 157) tkr styrelse och vd.

Vinster och förluster i samband med valutaterminer och valutaoptioner resultatförs vid realisering. Belopp som ska erläggas eller erhållas till följd av ränteswappar redovisas löpande som räntekostnader eller ränteintäkter.

Den 14 december 2006 avgick Lennart Jangälv som vd. 2007-01-01 tillträdde
Ingemar Ziegler som vd.

Transaktioner med ﬁnansiella instrument kan leda till att företaget tar på sig
någon eller några av de ﬁnansiella risker som beskrivs nedan eller överför sådana
risker till någon annan. Finansiella risker aktuella för SL är valutarisk, ränterisk,
kreditrisk, likviditetsrisk samt kassaﬂödesrisk.

Pensionsvillkor för vd: Pensionslösning enligt regler i Stockholms läns landstings chefspension, alternativt att fr o m 2009-01-01 gå i pension eller lämna
anställningen som vd och därmed trappa ner arbetstiden, i enlighet med avtalade
särskilda villkor. Vid uppsägning från företagets sida utgår lön under 24 månader
dock längst till pensionsåldern uppnås. I det fall vd erhåller annan förvärvsinkomst
skall uppsägningslönen under de sista tolv månaderna samordnas på så sätt att
uppsägningslönen minskas med 100 procent av den nya förvärvsinkomsten. Uppsägningstid initierad av vd är 6 månader.

Valutarisk
Vid tecknande av avtal med koppling till utländsk valuta uppkommer en valutakursrisk.
I enlighet med SLs riktlinjer och SLLs ﬁnanspolicy skall valutaexponering av betydelse ej förekomma. Finansiering och placeringar får göras i utländsk valuta, men
all valutaexponering skall elimineras när avtalen tecknas om inte annat överenskommits med AB SLL Internﬁnans. Valutaﬂöden som uppstår tolv månader framåt
i tiden eller där avtalet gäller ett belopp över 1 Mkr skall skyddas med derivatinstrument. Utformningen av valutasäkringen samt graden av säkring överenskoms
med AB SLL Internﬁnans innan avtal i utländsk valuta tecknas.
SL har beställt 71 pendeltågsvagnar som ska betalas i euro. Per balansdagen har
10 (34) vagnar valutasäkrats till ett värde av 446 (1 514) Mkr.
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Forts not 27
Ränterisk
Ränterisk är risken att värdet på ett ﬁnansiellt instrument varierar på grund av
förändringar i marknadsräntor. SL har rörlig ränta i leasingavtalen, vilket ger
förmånlig ﬁnansiering, men innebär samtidigt en risk för ökade räntekostnader vid
stigande marknadsräntor. För att möta ränterisken har SL tecknat swapkontrakt
med AB SLL Internﬁnans motsvarande 3 700 (3 700) Mkr.
På balansdagen 2007-12-31 var den genomsnittliga räntebindningstiden 2,2 (2,5)
år, vilket ligger inom ramen för vad SLs riktlinjer och landstingets ﬁnanspolicy
föreskriver.
Kreditrisk
Kreditrisken är risken att en part i en transaktion med ett ﬁnansiellt instrument
inte kan fullgöra sina åtaganden och därigenom orsakar den andra parten en
förlust. Vid förskottsbetalning uppkommer risk för att leverantören kommer på
obestånd innan leveransen har utförts. SL undviker i möjligaste mån förskottsbetalningar. Om så sker ska bankgaranti från leverantören erhållas innan dess att
betalning görs. SLs nettoomsättning utgörs till cirka hälften av bidrag från SLL
och till hälften av biljettförsäljning via främst ombud. Försäljningen via ombud
har kreditrisk som är begränsad på grund av en diversiﬁerad kundstock samt att
ombud vid missbruk snabbt kan avstängas.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att ett företag får svårigheter att få fram pengar för att
möta åtaganden förknippade med ﬁnansiella instrument. SLL åtar sig enligt avtal
att fortlöpande under verksamhetsåret tillskjuta för driften erforderliga medel.
Därmed är risken för bristande likviditet liten.
Kassaﬂödesrisk
Kassaﬂödesrisken motverkas genom att SLL, genom avtal med SL, garanterar
nuvarande och framtida resultattäckning för SL och dess dotterbolag.
Investeringsutgifter ﬁnansieras genom lån hos AB SLL Internﬁnans, genom leasing i samråd med AB SLL Internﬁnans samt genom näringsbidrag.

NOT 28 Transaktioner med närstående
Koncernföretag
Vid leverans av tjänster och produkter mellan koncernföretag tillämpas självkostnadsprincipen. Moderbolaget fakturerar dotterbolagen för administrativa
kostnader.
AB SL Finans svarar för ﬁnansiering av ny- och reinvesteringar, främst av spårfordon.
SL HR-Service AB svarar för underhålls-, reparations- och ombyggnadsverksamhet inom områdena hiss och rulltrappsservice.
SL Kundtjänst AB tillvaratar den samlade kundtjänsten för SL traﬁken.
SL Infrateknik AB omstrukturerades 2005 för att därefter inom bolaget avsluta
påbörjade investeringsprojekt på fordonsområdet och inom fastighetsprojekt i
takt med att dessa färdigställs och överlåtes på moderbolaget. I bolaget redovisas fordon som avses bli externﬁnansierade, bland annat de nya pendeltågen.
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Transaktioner 2007 mellan moderbolaget och dotterbolagen
Försäljning till

Köp från

Fordringar
hos

Skulder till

AB SL Finans
SL HR-Service AB
SL Kundtjänst AB
SL Infrateknik AB

15
4
4
7

1
60
46
0

254
14
12
1 397

231
23
0
412

Summa

30

107

1 677

666

Dotterbolag

Finansiella ﬂöden mellan moderbolaget och dess dotterbolag redovisas till mindre
värden. (Se även not 3)
Intressebolag
Vid leverans av tjänster och produkter mellan SL-koncernen och intresseföretag
tillämpas marknadsmässiga priser. De affärsmässiga relationerna med intressebolagen styrs av traﬁkavtal, underhållsavtal, hyresavtal med ﬂera avtal. Hyresavtalen med Busslink och Tågia är kopplade till traﬁkavtalen. Även underhållsavtalen
med Tågia är kopplade till traﬁkavtalen.
Transaktioner 2007 mellan koncernbolagen och intressebolagen
Försäljning till

Köp från

Fordringar
hos

Skulder till

Busslink i Sverige AB
AB Transitio
Tågia AB

174
0
114

1 797
0
78

31
0
38

263
-2
46

Summa

288

1 875

69

307

Intressebolag

Transaktioner 2007 mellan moderbolaget och intressebolagen
Försäljning till

Köp från

Fordringar
hos

Skulder till

Busslink i Sverige AB
Tågia AB

8
28

1 797
78

83
28

263
42

Summa

36

1 875

111

305

Intressebolag

Stockholms läns landsting
AB Storstockholms Lokaltraﬁk är ett av Stockholms läns landsting helägt dotterbolag. Av SL-koncernens totala inköp och försäljning avser 0,2 (0,2) procent
av inköpen och 0,3 (0,8) procent av försäljningen andra företag och enheter inom
Stockholms läns landsting.
Övrigt
Se även presentation av SLs styrelse och företagsledning samt not 25. I denna
ﬁnns information angående ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare.

Revisionsberättelse
Till årsstämman i AB Storstockholms Lokaltraﬁk • Org.nr 556013-0683

Vi har granskat årsredovisningen omfattande
sidorna 36–56, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i AB Storstockholms
Lokaltraﬁk för räkenskapsåret 2007-01-01 –
2007-12-31. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet
av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på
grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat
och genomfört revisionen för att med hög men
inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision
innefattar att granska ett urval av underlagen
för belopp och annan information i räkenskaps-

handlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar
som styrelsen och verkställande direktören gjort
när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande
om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund
för våra uttalanden nedan.

och ger en rättvisande bild av bolagets och
koncernens resultat och ställning i enlighet med
god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor

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

Stockholm 2008-03-10

Ernst & Young AB

Granskningsrapport för
AB Storstockholms Lokaltraﬁk år 2007
Landstingsfullmäktige • Årsstämman i AB Storstockholms Lokaltraﬁk • Org.nr 556013-0683

Vi lekmannarevisorer har granskat AB Storstockholms Lokaltraﬁks verksamhet år 2007.
Styrelsen och VD ansvarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det ﬁnns en tillräcklig intern kontroll samt att
återredovisning sker till fullmäktige. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet
och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits ändamålsenligt och effektivt samt i enlighet
med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen,
kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, landstingets revisionsreglemente

samt med utgångspunkt från fastställd revisionsplan för år 2007. Granskningen har genomförts
med den inriktning och omfattning som behövs
för att ge rimlig grund för vår bedömning och
har givit det resultat som redovisas i bifogade
Årsrapport 2007 för AB Storstockholms Lokaltraﬁk, SL. 1)
Vi noterar förbättringar men också kvarstående
brister i den interna kontrollen. Det gäller kontrollen över avtal, avsaknaden av intern kontrollplan, brister på IT-området samt brister i delar
av investeringsprocessen.
Vi bedömer således, efter samråd med den
auktoriserade revisorn, att den interna kontrollen alltjämt brister i viktiga avseenden. Vi

bedömer dock sammantaget att verksamheten i
övrigt har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi överlämnar och åberopar i övrigt revisionskontorets rapport.

Stockholm 2008-03-13

Gunilla Jerlinger
Bernt Östh
Göran Dahlstrand
Gunilla Hansson
Benkt Kullgard

1) Årsrapport 2007 för AB Storstockholms Lokaltraﬁk, SL ﬁnns tillgänglig på www.sll.se/rev.
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Styrelse och revisorer

1

2

3

4

5

1.
Ordförande sedan 2007
Christer G. Wennerholm (m)
Född 1953, Stockholm
Traﬁklandstingsråd
Närvaro, 12 möten

3.
2:e vice ordförande sedan 2007
Lars Dahlberg (s)
Född 1962, Järfälla
Landstingsråd
Närvaro, 12 möten

5.
Ledamot sedan 2007
Yvonne Blombäck (mp)
Född 1957, Gustavsberg
Egen företagare
Närvaro, 10 möten

2.
1:e vice ordförande sedan 2007
Lennart Rohdin (fp)
Född 1947, Gräddö
F.d. Riksdagsledamot
Närvaro, 11 möten

4.
Ledamot sedan 2007
Cathrin Bergenstråhle (m)
Född 1960, Nacka
Socionom
Närvaro, 11 möten

6.
Ledamot sedan 1999
Charlotte Broberg (m)
Född 1968, Älvsjö
Borgarrådssekreterare
Närvaro, 10 möten

Bolagsstämma
SLs senaste årsstämma hölls den 19 juni 2007.
På stämman fastställdes 2006 års resultat- och
balansräkningar. Samtidigt beviljade stämman
styrelseledamöterna och vd ansvarsfrihet för
förvaltningen under år 2006.
Bolagsordning
Gällande bolagsordning anger att ändamålet med SLs verksamhet är att ”fullgöra det
ansvar som åvilar Stockholms läns landsting
som traﬁkhuvudman i länet för den lokala och
regionala linjetraﬁken för persontransporter
till lands. I detta uppdrag ingår planering och
upphandling av erforderliga traﬁktjänster.”
Styrelsen
Stockholms läns landstingsfullmäktige väljer
styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer till AB SL medan den auktoriserade
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revisorn och revisorssuppleanter för bolaget
väljs av bolagsstämman. Om närvarorätt för
arbetstagarrepresentanter gäller bestämmelserna i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. I SLs styrelse
har arbetstagarrepresentanterna yttrandeoch yrkanderätt samt rätt att få sin mening
antecknad till protokollet men ej beslutanderätt.
Styrelsen hade 12 styrelsesammanträden under 2007. Efter den ordinarie bolagsstämman
2007 har fem ordinarie sammanträden hållits
fram till och med årsskiftet. Den genomsnittliga närvaron har varit knappt 11 möten. Vid
sina sammanträden har styrelsen behandlat
fasta punkter som affärsläge, upphandlingar,
ekonomisk rapportering, investeringar samt
budget och traﬁkförändringar för pendeltåg
och tunnelbana. Därutöver har övergripande

6

7

7.
Ledamot sedan 2007
Gun Eriksson (s)
Född 1948, Märsta
Vice ordförande kommunstyrelsen,
Sigtuna
Närvaro, 10 möten
8.
Ledamot, sedan 2007
Tage Gripenstam (c)
Född 1955, Hölö
Kommunalråd, Södertälje
Närvaro, 11 möten

strategiska frågor avseende bland annat SLs
framtida inriktning och visioner analyserats.
Styrelsen har bland annat fattat beslut om SLs
nya strategiska plattform. Björn Dalborg var
styrelsens sekreterare fram till den 30 april
2007. Under återstående delen av året har
Ingela Svanberg varit styrelsens sekreterare.
Ordförande
Landstingsfullmäktige utser styrelseordförande och vice styrelseordföranden. Ordförande
för styrelsen är sedan 1 januari 2007 traﬁklandstingsrådet Christer G. Wennerholm (m).
Lennart Rohdin (fp) är 1:a vice ordförande och
Lars Dahlberg (s) 2:a vice ordförande.
Verkställande direktören
Vd leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit. Vd ska,
efter samråd med styrelsens ordförande, tillse

8

9

10

11

9.
Ledamot sedan 2006
Lennart Kalderén (m)
Född 1958, Rönninge
Kommunalråd, Salem
Närvaro, 10 möten

11.
Ledamot sedan 2007
Johan Sjölander (s)
Född 1973, Hässelby
Politisk sekreterare
Närvaro, 9 möten

13.
Ledamot sedan 2007
Nanna Wikholm (s)
Född 1977, Farsta
Civilingenjör
Närvaro, 9 möten

10.
Ledamot sedan 2007
Peter Kockum (m)
Född 1941, Sigtuna
Direktör
Närvaro, 12 möten

12.
Ledamot sedan 2007
Jan Stefanson (kd)
Född 1953, Bro
Vd
Närvaro, 12 möten

Arbetstagarrepresentanter
Wivianne Ling SKTF,
t o m 2007-03-31
Arne Grundberg SKTF,
fr o m 2007-04-01
Lennart Hallgren SACO

att styrelsen får information och nödvändigt
beslutsunderlag. Vd, eller den han utser, är
föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolagsledningen och ska kontinuerligt hålla styrelsen
och ordföranden informerade om bolagets och
koncernens ﬁnansiella ställning och utveckling.
Koncernens ledningsgrupp
Vd för AB SL leder koncernens ledningsgrupp.
Ledningsgruppen består förutom vd av de
personer som vd utser, se sidan 60. Den är
ett samrådsorgan åt vd och har således inte
någon beslutanderätt. Ledningsgruppen sammanträder under de former som vd fastställer.
Finansiell rapportering och intern kontroll
Styrelsen ansvarar för att bolagets organisation är utformad så att bolagets ekonomiska
förhållanden kan kontrolleras på ett betryg-

gande sätt och att ﬁnansiella rapporter utformas i enlighet med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav som ﬁnns. Vd
ska se till att bokföringen i koncernens bolag
fullgörs i enlighet med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.
Revisorerna
Bolagets auktoriserade revisor ska granska
räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning enligt god
revisionssed. Den auktoriserade revisorn väljs
av bolagsstämman. Lekmannarevisorer ska
granska att bolagets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll
är tillräcklig. Granskningen ska ske enligt god
sed för lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer
väljs av landstingsfullmäktige och anmäls på
bolagsstämman.

12

13
Styrelsesuppleanter
Alexandra Birk (fp)
Marie Bladholm (m)
Roland Dehlin (m)
Stella Fare (fp)
Staffan Holmberg (s)
Shashika Padmaperuma (m)
Gunilla Roxby Cromvall (v)
Michael Stjernström (kd)
Andreas Strömberg (c)
Helena Söderlind Paues (s)
Ingmar Wallén (m)
Göran Wrene (s)

Auktoriserad revisor
Magnus Fagerstedt
Ernst & Young AB sedan 2003
Lekmannarevisorer
Gunilla Jerlinger, (s) ordförande
Benkt Kullgard, (m) vice ordförande
Göran Dahlstrand (s)
Gunilla Hansson (c)
Bernt Östh (m)
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SLs ledningsgrupp

SLs ledningsgrupp på plats i ett av SL-traﬁkens senaste nytillskott, en tredje generationens etanolbuss, levererad till Hornsbergsgaraget i december 2007.

Johan von Schantz
Teknisk direktör sedan 2004.
Anställd i SL sedan 2004.
Färdsätt till jobbet: buss samt
tunnelbanans Röda och Blå linjer.
Lars Nordstrand
Traﬁkdirektör sedan 2005.
Anställd i SL sedan 1992.
Färdsätt till jobbet: buss samt
tunnelbanans Gröna och Blå linjer.

Ingemar Ziegler
Vd och anställd i SL sedan 2007.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i
Akademiska Hus, Fortiﬁkationsverket
och Clarastiftelsen samt styrelsesuppleant i SLL Internﬁnans.
Tidigare vd i Locum.
Färdsätt till jobbet: tunnelbanans Röda
och Blå linjer.
Ulf Brandt
Chef för Fastighetsutveckling sedan 2007.
Anställd i SL sedan 2007.
Färdsätt till jobbet: Buss, tunnelbana
Röd linje och Blå linje.
Ann-Soﬁe Chudi
Direktör Verksamhetsutveckling
sedan 2006.
Anställd i SL sedan 2001.
Färdsätt till jobbet: buss, tunnelbanans
Röda och Blå linjer.
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Johan Hedenfalk
Säkerhetschef sedan 1989.
Anställd i SL sedan 1989.
Färdsätt till jobbet: pendeltåg och
promenad.

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

Björn Holmberg
Stabschef sedan 2007
Anställd i SL sedan 1988
Färdsätt till jobbet: buss och tunnelbanans Gröna linje

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

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör sedan 2007.
Anställd i SL sedan 2007.
Färdsätt till jobbet: Tunnelbanans
Gröna linje.

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

Verksamhetstal

MARKNAD
Befolkning i Stockholms län (1000-tal invånare)
Befolkning

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1 949

1 918

1 890

1 873

1 861

1 850

1 839

1 823

1 803

1 783

Antal personbilar i Stockholms län (1000-tal)
Personbilar

2007
783

2006
759

2005
754

2004
746

2003
738

2002
730

2001
716

2000
680

1999
644

1998
620

Kollektivreseandel (%)
Tullsnitt 6-21
Tullsnitt maxtimme

2007
66
78

2006
64
77

2005
61
75

2004
59
73

2003
58
73

2002
59
73

2001
58
74

2000
58
74

1999
58
74

1998
57
73

Försäljning av biljetter (1000-tal)
30-dagarskort inklusive Bålsta/Arlanda
Säsongskort
Års- och företagskort
7-dagarskort
Rabattkuponger
Kontantkuponger
Enkelbiljetter 20 kr/10 kr
10 st förköpta enkelbiljetter 180kr/90/ kr
Enkelbiljetter inkl förköpta
Förköpskuponger
Studentkort
Sms-biljett/automatbiljett

2007
3 969
191
3
216

2006
3 792
213
1
82
57 882
4 506
32 427
3 107
63 497

2005
3 950
225
1

2004
3 811
225
1

2003
3 904
227
2

2002
4 012
226
2

2001
4 050
247
4

2000
4 080
272
2

1999
3 733
298
3

1998
3 624
338
5

172 319
12 720

167 441
14 824

161 288
24 640

162 630
27 129

147 110
37 164

131 880
41 643

147 449
41 075

142 144
39 221

Helresor (miljoner)
En helresa kan bestå av ﬂera påstigningar.
Totalt

4 306
7 959
1 670
24 661
6 953
36
3 676

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

417

410

387

386

389

390

391

389

383

379

Påstigande fördelat på traﬁkslag (miljoner)
2007
2006
2005
Påstigande är lika med delresor. En helresa med ett byte motsvarar två påstigande.
Tunnelbana
303
297
276
Pendeltåg
66
64
63
Lokalbanor
34
32
30
Buss
269
267
254
Totalt
672
660
623

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

278
62
29
253
622

279
63
27
258
627

282
64
25
256
627

283
64
25
258
630

284
61
22
259
626

273
66
18
260
617

269
63
17
261
610

Påstigande en vanlig vardag,
fördelat på traﬁkslag (1000-tal)
Tunnelbana
Pendeltåg
Lokalbanor
Buss
Totalt

2007
1 094
242
123
975
2 434

2006 1)
1 072
233
116
971
2 392

2005
1 016
229
107
925
2 277

2004
1 016
225
104
914
2 259

2003
1 012
230
100
931
2 273

2002
1 034
232
92
931
2 289

2001
1 032
231
90
929
2 282

2000
1 042
218
81
934
2 275

1999
995
235
66
939
2 235

1998
979
223
63
942
2 207

– varav Påstigande en vanlig vardag
i den utökade traﬁken maa trängselskatteförsöket
Totalt

2007
–

2006
22

2005
10

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Personkilometer fördelat på traﬁkslag (miljoner)
Tunnelbana
Pendeltåg
Lokalbanor
Buss
Totalt

2007
1 690
1 177
240
1 654
4 761

2006
1 657
1 147
225
1 639
4 668

2005
1 541
1 114
218
1 534
4 407

2004
1 556
1 103
214
1 516
4 389

2003
1 558
1 127
205
1 525
4 415

2002
1 578
1 146
197
1 509
4 430

2001
1 581
1 140
201
1 494
4 416

2000
1 588
1 093
189
1 499
4 369

1999
1 526
1 164
176
1 479
4 345

1998
1 505
1 112
168
1 466
4 251

1) Reviderade uppgifter för 2006
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Punktlighet (% avgångar i rätt tid) 3)
Tunnelbanan totalt
Grön linje
Röd linje
Blå linje
Pendeltåg
– exkl störningar mht Banverket
Roslagsbanan
Lidingöbanan
Tvärbanan
Nockebybanan
Saltsjöbanan
Buss
varav
norra regionen
centrala regionen
– varav innerstan
södra regionen

2007
92,7
91,6
93,0
95,4
84,5
95,4
92,9
95,2
95,2
98,6
94,1
91,2
95,3
88,5
83,7
95,7

2006
91,0
87,8
92,9
95,9
81,1
94,3
93,5
95,0
97,7
99,1
94,1
91,5
95,9
88,6
84,3
95,5

2005
93,1
89,9
95,1
97,4
83,3
94,6
93,9
96,1
98,2
98,2
92,1
91,9
96,4
89,3
84,8
96,1

2004
92,8
89,5
94,9
97,7
86,4
94,5
94,7
96,1
98,4
98,7
95,0
91,4
95,8
88,8
83,7
96,1

2003
91,2
87,6
92,7
98,5
87,3
95,9
93,9
96,9
96,1
98,7
94,6
91,4
96,0
88,7
84,1
96,4

2002

2001

2000

1999

1998

87,2
90,9
98,8
85,7
96,1
92,7
97,1
96,6
98,2
92,9
90,6
95,9
87,8
82,8
96,0

84,6
92,0
97,3
83,2
95,0
89,5
97,9
99,3
98,6
94,7

81,3
95,5
98,0
74,8

79,5
95,7
94,9
87,8

80,9
95,6
96,2
89,5

1)

1)

1)

93,4

95,7
99,3
99,2

95,8
99,1

2)

98,5

98,4

95,3
85,5
79,9
96,2

97,0
86,0
80,0
97,0

97,1
87,8
82,1
95,9

97,0
87,0
78,0
96,0

2)
2)
2)

1) Andel godkända avgångar (normalt högst 3 min efter och högst 1 min före tidtabell) av beställda avgångar.
2) Störningar mht Banverkets anläggningar, olyckor, sabotage etc är borträknade.
3) Punktligheten beräknad enligt punktlighetsavtal på respektive linje.

Inställda avgångar (% av beställda)
Tunnelbanan totalt
Grön linje
Röd linje
Blå linje
Pendeltåg
Roslagsbanan
Lidingöbanan
Tvärbanan
Nockebybanan
Saltsjöbanan
Buss
varav
norra regionen
centrala regionen
– varav innerstan
södra regionen

2007
1,0
0,4
1,3
1,3
2,3
1,4
1,1
1,4
0,5
0,3
0,3
0,2
0,5
0,8
0,2

2006
2,0
1,3
3,3
1,3
2,7
0,7
1,1
1,0
0,2
0,6
0,4
0,3
0,6
0,7
0,4

2005
2,2
2,4
3,0
0,8
1,7
0,6
0,9
0,5
0,5
2,2
0,3
0,2
0,4
0,4
0,2

2004
0,7
0,8
0,8
0,5
1,4
0,6
0,4
0,1
0,2
0,3
0,2
0,2
0,3
0,3
0,1

2003
0,7
0,8
0,8
0,4
1,1
0,6
0,1
0,4
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,1

2002

2001

2000

1999

1998

0,7
1,2
0,4
1,7
1,9
0,3
0,2
0,2
0,2

0,5
0,8
0,5
1,6
3,5
0,1
0,0
0,1
0,1

0,6
0,5
0,5
13,0
0,8
0,1

2,1
0,7
0,5
0,7
0,4
0,1

1,5
0,5
0,3
0,2
0,2
1,0

0,6
3,6

0,4
0,0

1,0
1,0

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

0,3
0,3
0,4
0,1

0,2
0,3
0,3
0,1

0,2
0,4
0,4
0,1

0,2
1,0

Stopp i traﬁken (mer än tio minuter)
Tunnelbanan
Grön linje
Röd linje
Blå linje
Totalt

2007
152
140
65
357

2006
226
199
90
515

2005
201
231
93
525

2004
281
282
84
647

2003
325
339
98
762

2002
362
369
67
798

2001
395
305
89
789

2000
372
265
56
693

1999
453
227
39
719

1998
398
272
31
701

Andel nöjda resenärer och länsinvånare (%)
Andel nöjda resenärer (SL ombord)
Andel missnöjda resenärer (SL ombord)
Andel nöjda resenärer (SLTF) 3)
Andel missnöjda resenärer (SLTF) 3)
Andel nöjda länsinvånare (SLTF) 3)
Andel missnöjda länsinvånare (SLTF) 3)

2007
69 4)
13 4)
62
9
55
11

2006
64 2)
15 2)
61
9
55
11

2005
64 2)
15 2)
62
8
56
10

2004
662)
132)
58
9
51
11

2003
642)
152)
58
8
53
11

2002
612)
172)
53
12
49
10

2001
59 2)
19 2)
55
10
52
14

2000
56 2)

1999

1998
691)

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

4 390
4 504
938
5 336
15 168

4 502
4 620
941
5 723
15 786

4 258
4 270
917
5 614
15 059

4 304
4 208
840
5 503
14 855

4 253
4 033
882
5 525
14 693

4 270
3 921
815
5 651
14 657

4 236
3 442
830
5 493
14 001

4 168
3 310
747
5 407
13 632

4 209
3 491
717
5 088
13 505

4 110
3 465
703
5 182
13 460

2006
231
376
81
380
1 068

2005
73
140
30
131
374

46
11

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

PRODUKTION
Sittplatskilometer fördelat på traﬁkslag (miljoner)
Tunnelbana
Pendeltåg
Lokalbanor
Buss
Totalt

– varav i SLs utökade traﬁk maa trängselskatteförsöket
Tunnelbana
Pendeltåg
Lokalbanor
Buss
Totalt
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Antal fordon i SL-traﬁk, fördelat på traﬁkslag
Traﬁkfordon per 31 december. Fordonen ägs av
SL-koncernen, entreprenör eller leasgivare.
Tunnelbanevagnar, äldre
Vagn 2000 1)
Pendeltågsvagnar, äldre 2)
Nya pendeltåg
Lokaltågs-/spårvagnar
Bussar
Totalt

2007

2006

2005

264
271
234
58
188
1 897
2 912

264
271
234
38
188
1 924
2 919

277
271
286
11
187
1 915
2 947

4)

2004

277
271
331 3)
187
1 761
2 827

2003

2002

2001

2000

1999

1998

302
264
337

415
215
314

543
165
309

685
115
292

759
67
292

873
24
292

187
1 797
2 928

177
1 730
2 924

174
1 674
2 940

175
1 727
3 020

163
1 683
3 035

187
1 786
2 876

2)

1) En ny Vagn 2000 motsvarar 2,67 äldre tunnelbanevagnar. Fr o m 2003 inkl en vagn av ny konstruktion. Ett fullängdståg består av åtta gamla vagnar eller tre nya Vagn 2000-vagnar.
2) De äldre pendeltågsvagnarna är parvis hopkopplade till tågenheter eller fordon. Ett fullängdståg består av åtta gamla vagnar eller två nya pendeltåg.
3) Inklusive 45 tyska vagnar hopkopplade till 15 tågsätt motsvarande två nya pendeltåg. Vagnarna disponerades tillfälligt av SL.
4) 390 etanolbussar, 51 biogasbussar och 1 252 bussar med lågt insteg

EKONOMI OCH INVESTERINGAR
2007
2006
2005
Biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag i löpande priser (Mkr) 1)
Biljettintäkter
4 476
4 049
4 084
Nettokostnader inkl resultat
9 822
8 637
8 209
Verksamhetsbidrag, SLL
5 346
4 588
4 125

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

3 818
7 638
3 820

3 329
7 190
3 861

3 405
7 001
3 596

3 227
6 541
3 314

2 907
5 919
3 012

2 574
5 742
3 168

2 574
5 551
2 977

Biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag i prisnivå 2007 (Mkr)
Biljettintäkter
4 476
4 139
Nettokostnader inkl resultat
9 822
8 828
Verksamhetsbidrag, SLL
5 346
4 690

3 972
7 946
3 974

3 478
7 512
4 033

3 627
7 455
3 829

3 510
7 114
3 604

3 240
6 597
3 357

2 897
6 463
3 566

2 909
6 274
3 365

Biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag per helresa i prisnivå 2007kronor) 1)
Biljettntäkter
10,73
9,92
10,15
9,53
Nettokostnader inkl resultat
23,55
21,17
20,40
19,06
Verksamhetsbidrag, SLL
12,82
11,25
10,25
9,53

8,34
18,01
9,67

8,70
17,88
9,18

8,42
17,06
8,64

7,77
15,82
8,05

6,95
15,50
8,55

6,98
15,05
8,07

1)

4 232
8 505
4 274

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

Verksamhetsbidrag i kronor per skattekrona
Av varje beskattad 100-lapp går så här mycket till SL.
Verksamhetsbidrag/skattekrona

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1,44

1,30

1,22

1,15

1,17

1,18

1,19

1,17

1,35

1,33

Skatteﬁnansieringsgrad (%)
2007
2006
2005
2004
2003
Verksamhetsbidrag dividerat med summan av verksamhetsbidrag och biljett-, reklam- och externa hyresintäkter.
Skatteﬁnansieringsgrad
53,1
52,0
49,2
49,0
52,5

2002

2001

2000

1999

1998

50,3

49,6

49,7

53,9

52,7

Bruttoinvesteringar i löpande priser (Mkr)
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
T o m 1999 investeringar i infrastruktur. Infrastruktur är alla gemensamma anläggningar (banor, depåer etc.) och spårgående traﬁkfordon.
Bussar är ej infrastruktur.
Bruttoinvesteringar
3 110
3 445
2 309
1 834
2 413
4 733
2 884

2000

1999

1998

2 554

2 427

2 260

Biljettintäkter fördelat på biljetter i löpande priser (Mkr)
1)
Periodkort
2)
Rabattkuponger
3)
Kontantkuponger
Övriga biljetter
Totalt

2000
1 803
575
297
232
2 907

1999
1 602
536
258
178
2 574

1998
1 611
530
245
188
2 574

2007
2 500
1 129
192
654
4 476

2006
2 401
322
64
1 262
4 049

2005
2 502
1 063
180
339
4 084

2004
2 347
976
194
301
3 818

2003
2 078
755
232
264
3 329

2002
2 131
760
257
257
3 405

2001
2 027
683
293
224
3 227

1) 30-dagarskort, säsongskort och årskort. Moms ingår i kortpriset. Momspåslag 0% t o m 1990, 25% 1991, 18% 1992, 21% 1993-01-01–1993-06-30, 12% 1993-07-01–2000-12-31
och 6% fr o m 2001.
2) Förköpsremsor/häften.
3) Zonbiljetter/kuponger/enkelbiljetter.

Pris periodkort (kr)
Månadskort t o m 1996. 30-dagarskort fr o m 1997.
Löpande priser
I 2007 års prisnivå
I 1971 års prisnivå

2007
620
620
95

1)

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

600
613
96

600
621
97

600
625
97

500
522
82

500
533
83

500
544
85

450
502
78

400
450
70

400
453
71

1) Från och med 2007-04-01
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SLs historia
1835 Första året med hästbuss. 1877 Hästspårvagn. 1887 Ångspårvagn. 1895 Elektriﬁering av Roslagsbanan. 1899 Första motordrivna bussen. 1901 Första
elektriska spårvagnslinjen i Stockholm invigs på Södermalm. Samma år tas den sista ångspårvagnen ur drift. 1907 Första motordrivna förortsbussarna tas i traﬁk.
1913 Invigning av det första eltåget på Saltsjöbanan. 1922 Genomgående spårvägstraﬁk öppnas över Slussen. 1923 Första bussarna börjar traﬁkera innerstaden. 1933 Invigning av första tunneltraﬁken mellan Slussen och Ringvägen, senare Skanstull, som traﬁkeras med vanliga spårvagnar. 1941 Första trådbussarna
börjar köra i Stockholm, linje 41. 1944 Fullmäktigebeslut i Stockholm om genomgående tunnelbana. 1950 Dagens tunnelbana invigs med sträckan Slussen –
Hökarängen. Två år senare invigs sträckan Kungsgatan, senare Hötorget – Vällingby. 1957 Invigning av tunnelbanans sammanbindning mellan Slussen och Hötorget.
1964 Trådbusstraﬁken läggs ned. Invigning av tunnelbanan till Fruängen/Örnsberg. 1964 Hörjel-överenskommelsen ger länet ett integrerat kollektivtraﬁksystem
och pendeltågstraﬁken. 1967 SL bildas. Spårvägstraﬁken i innerstaden läggs ned i samband med att högertraﬁk införs i Sverige. 1968 Pendeltågstraﬁken invigs
och traﬁkeras med nya motorvagnar. 1971 Ett periodkort för obegränsat resande i hela länet införs, 50-kortet. 1973 Gemensamt system för kontant- och rabattbiljetter. 1975 Tunnelbanelinjen T-centralen – Hallonbergen– Hjulsta invigs. 1980 Första automatspärrarna tas i bruk. 1983 Sträng-överenskommelsen lägger
grunden för en utbyggnad av spårkapaciteten för pendeltågen och en ombyggnad av Centralstationen och andra pendelstationer. Batteridrivna, tryckackumulatorbussar och metanolbussar testas. 1990 SL-90-modellen genomförs, SL delas upp i beställare/utförare. Driftenheterna bolagiseras och förbereds för konkurrensupphandling. Första etanoldrivna bussarna tas i bruk i innerstaden. 1992 Dennis-överenskommelsen innebar 16 miljarder till investeringar i SL-traﬁken och 19
miljarder till vägnätet. 1993 Första konkurrensupphandlade traﬁken rullar, med Swebus vid ratten. SL Forum tas i bruk. 1994 Den hundrade tunnelbanestationen
invigs i Skarpnäck. 1995 Nyhetstidningen Metro börjar distribueras till SLs kunder. 1997 Tidtabeller för busslinjer läggs ut på Internet. 1998 De nya tunnelbanevagnarna, Vagn 2000, börjar traﬁkera tunnelbanans Gröna linje. 1999 Tvärbanan mellan Gullmarsplan och Liljeholmen blir klar för traﬁk. 60 % av aktierna i SL
Buss och SL Tunnelbanan säljs. Kontrakt med Busslink om busstraﬁk i innerstaden, därmed är all traﬁk upphandlad. 2002 Tvärbanan förlängs till Sickla Udde.
2005 De nya pendeltågen X60 börjar tas i bruk. 2006 SL deltar i Stockholmsförsöket med trängselskatt. 2007 Klartecken till nya spårsatsningar.
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Deﬁnitioner

Deﬁnitioner
ATC
Automatic Train Control, är ett signalsäkerhetssystem för spårburen traﬁk som övervakar
hastighet och att stoppsignaler inte passeras.
Systemet stoppar ett tåg vid passage av en
stoppsignal eller bromsar tåget om det går för
fort.
ATO
Automatic Train Operation, är ett system för
automatisk förarövervakad körning av spårburen
traﬁk.
Helresa
Varje resenärs resa, från start till mål inklusive
byten.
Medelantal anställda
Det totala antalet arbetade arbetstimmar för
samtliga anställda dividerat med normalarbetstid
per anställd.

Nöjda resenärer
Mätningar genomförs av SL varje månad genom
enkät ombord till cirka 4 600 resenärer per
gång. Resultatet visas här per halvår. Nöjdhet
mäts på en 7-gradig skala. Betygen 5, 6 och 7
anses nöjda.
Personkilometer
Antalet betalande passagerare multiplicerat
med den sträcka i kilometer som dessa åker.
Punktlighet
Andel godkända avgångar (högst 3 min efter
och högst 1 min före tidtabell) av beställda
avgångar.

Sittplatskilometer eller
produktion
Antalet tillgängliga passagerarsäten multiplicerat med den sträcka som dessa körs.
Skatteﬁnansieringsgrad
Verksamhetsbidrag dividerat med summan av
verksamhetsbidrag och biljett-, reklam- och externa hyresintäkter.
Tullsnitt
Infarterna till innerstaden, oftast tullarna.

Påstigande
Antal gånger resenärerna stiger ombord på
något av SLs fordon.

Produktion: SL i samarbete med R19 Strategisk Kommunikation
Tryck: Jernström Offset 2008
Foto: Melker Dahlstrand, Janne Danielsson, Hans Ekestang, August Ekman Öhrn, Joakim Folke, Jeanette Hägglund, Maria Johansson, Marcus Kurn, Max Landegård,
Lars-Henrik Larsson, Ulf Lodin, Jan E Svensson, Thomas Wingstedt, historiska bilder; Spårvägsmuseet
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