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T U N N E L B A N A        B U S S      P E N D E L T Å G        L O K A L B A N O R

AB Storstockholms Lokaltrafik som ägs av Stockholms läns landsting ansvarar för kol-

lektivtrafiken i Stockholms län. Drygt hälften av verksamheten finansieras via biljettintäkter 

och andra kommersiella intäkter som reklam och lokalhyror och knappt hälften finansieras 

via skatt i form av bidrag från landstinget. Totalt hade SL 387 miljoner påstigande resenärer 

under 2005. Det innebär att mer än hälften av alla resor med kollektivtrafik i Sverige sker 

inom Stockholms län.

SL erbjuder resor med utgångspunkt i de behov som boende, arbetande och besökare i 

Stockholms län har. SL ansvarar för helheten, trafikens omfattning och kvalitet samt för att 

byten mellan olika trafikslag fungerar. Detaljplaneringen och utförandet av trafiken är upp-

handlat i konkurrens från olika entreprenörer. SL äger trafiknätets infrastruktur. Många av 

fordonen är leasade. Spåranläggningarna för pendeltågen ägs av statliga Banverket. SL äger, 

utvecklar och förvaltar också depåer för reparation och underhåll. 

SLs ekonomi i korthet

Belopp i Mkr 2005 2004

Rörelseintäkter 10 139 9 580

Trafikkostnader

   Tunnelbana 2 408 2 312

   Buss 3 025 2 895

   Pendeltåg 1 101 1 073

   Lokalbanor 487 473

Resultat efter finansiella kostnader 340 98

Skattefinansieringsgrad, % 49,2 49,0

Investeringar 2 309 1 834

Medelantal anställda 593 532

†   Antalet resenärer ökade med 0,8 procent per  
vardag jämfört med 2004 och biljettintäkterna  
steg med 7 procent.

†   Den totala produktionen i sittplatskilometer ökade  
med 1,4 procent.

†   Varje vardag reste 650 000 människor med SL.

†   64 procent av SLs resenärer är nöjda med trafiken 
jämfört med 66 procent under 2004.

†   56 procent av länsinvånarna är nöjda med SL-
   trafiken jämfört med 51 procent under 2004.

†  Under andra halvåret ställdes i genomsnitt 146 000 
frågor per dag till SLs reseplanerare på sl.se            

                                             se definitioner sidan 51 

Kort om SL

Viktiga nyckeltal 2005
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Hänt under 2005

Januari

En Trygghetscentral som
är bemannad dygnet runt
introduceras på SLs välbe-
kanta telefonnummer 
08-600 10 00. SLs Trygg-
hetscentral drivs i ett nära 
samarbete med entreprenö-
rerna och polisen.

Mars

†  Under vecka 11 finns bland annat VD och flera styrelseleda-
möter på plats vid olika stationer för att ta emot synpunkter 
och idéer om SL-trafiken från resenärerna. 

†  Förlustgaranti införs för dem som e-handlar säsongskort, 
sommarlovskort eller skolkort.

April
 

De första hjälptelefonerna 
installeras på prov vid Gull-
marsplans och Zinkensdamms 
tunnelbanestationer.

†  SL installerar kommunikationssystemen BussKom och 
BussPC på samtliga bussar. Det innebär bland annat att alla 
bussar får automatiska hållplatsutrop och digitala skyltar.

Maj

†  Från och med 1 maj 2005 kostar det två kuponger att 
resa en hållplats eller en station, även om man passerar en 
zongräns.

†  En brand uppstår i ett tunnelbanetåg vid Rinkeby station och 
kraftig rökutveckling uppstår. Ingen skadas allvarligt. Samtliga 
140 vagnar, motsvarande 17 hela tåg av den olycksdrabbade 
typen tas ur trafik för teknisk undersökning och åtgärder. Ut-
redningen pågår under resten av året med vagnbrist som följd.

  SL får i uppdrag att anpassa 
SL-trafiken utifrån barns pers-
pektiv via landstingsbudgeten. 
Arbetet tar avstamp i FNs 
barnkonvention. I tävlingen 
om SL-kunskap bland länets 
femteklassare vinner klass 5M 
i Segeltorpsskolan i Huddinge.

†  Den nya Årstabron öppnar för pendeltågstrafik.

Juni

†  Resenärer på pendeltågen mellan Nynäshamn och Väster-
haninge kan prenumerera på information om störningar i 
trafiken via SMS.

   En ny reseplanerare 
lanseras på www.sl.se. Det 
blir möjligt att söka sin resa 
genom att skriva in adresser 
eller genom att markera en 
punkt på en karta. Tjänsten 
kan även laddas ner i mobil-
telefonen.

†  3G-kabel installeras i samtliga tunnelbanetunnlar och under-
jordiska stationer.

Juli

†  Under sommaren pågår omfattande spårarbeten på Gröna 
linjen mellan Gullmarsplan och Slussen. Dessutom genom-
förs upprustning på Roslagsbanan mellan Stockholms Östra 
och Mörby Centrum. Medborgarplatsens och Thorildsplans 
stationer rustas upp.

Augusti

†  Kameraövervakning testas på Zinkensdamms tunnelbane-
station. Ett par kameror monteras upp på olika ställen på 
stationen. Beslut fattas senare under året om att installera 
kameror på cirka 100 stationer.

  Det nya pendeltåget X60 
invigs på Centralstationen. 
En utställning om det nya 
pendeltåget visas också på 
Spårvägsmuseet.

.†  Nio nya biogasbussar kör på linje 3 i innerstaden. 

†  Utbyggda infartsparkeringar, totalt 1 500 nya platser.

†  Årets Stockholmspris går till SL och Liljeholmstorget – ett 
av de vackraste bevisen för hur Stockholm växer med skön-
heten i behåll.

 SLs stora satsning på uttökad 
trafik inom Stockholmsför-
söket med trängselskatt rullar 
i gång. Satsningen på kollektiv-
trafiken är den största sedan 
tunnelbanan byggdes. 
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September

†  Datainspektionen beslutar att SL får registrera bilder av 
skadegörelse i en databas. SLs nya skadegörelsedatabas 
kan därmed bli verklighet.

†  En ny glasmosaik signerad Fredrik Landergren på Fruäng-
ens tunnelbanestation är det senaste tillskottet i världens 
längsta konstutställning. 

†  Eric Westanskog, som kör linje 592 i Stockholm, blir tvåa i 
buss-SM.

Oktober

  Två betongreliefer – fantasins 
lotusblommefält – sattes upp 
på väggen i biljetthallen på 
pendeltågsstationen i Spånga. 
Konstnären heter Kennet 
 Williamsson.

†  Stora störningar i pendeltågstrafiken. Banverket förklarar 
störningarna med ombyggnaden vid Tegelbacken samt spår-
ledningsfel och spårväxelfel. Banverket genomför en mängd 
olika åtgärder för att förbättra punktligheten. 

†  Strejk genomförs bland tågförare på Connex. Buss ersätter 
delvis trafiken på Saltsjöbanan.

November

 Problem med vagnbrist och 
lövhalka i tunnelbanetrafiken 
leder till inställda avgångar och 
trängsel.

†  Landstingsfullmäktige klubbar budgeten för 2006. Från den 
första maj 2006 slopas zonsystemet i SL-trafiken och en 
resa kommer då att kosta 20 kronor för fullbetalande.

Bilister som har giltigt SL-kort 
för vuxna kan från och med 1 
november ställa bilen avgifts-
fritt på Stockholms stads infarts-
parkeringar. Extra kortläsare 
har satts in i automater vid 20 
infarter.

 †  Östra delen av Slussen stängs av för tung trafik, vilket 
betyder förändrade körvägar och tillfälliga hållplatser för ett 
antal busslinjer.

†  SLs styrelse fattar beslut om ny entreprenör för pendeltågs-
trafiken. Stockholmståg kommer att köra pendeltågstrafiken 
och ansvara för pendeltågsstationerna från juni 2006.

December
  

Jakobsbergs station återinvigs 
efter en omfattande moder-
nisering och upprustning som 
inleddes sommaren 2004.

†  Den nya gångtunneln under Ringvägen vid Skanstulls  
tunnelbanestation öppnas. 

†  SLs huvudkontor flyttar till Lindhagensgatan 100.

  

Fuskåkningen minskar,   
vilket ökat intäkterna med  
totalt 75 miljoner kronor   
under de senaste två åren.

†  Spårvägsmuseet slår publikrekord med 80 000 besökare. 

†  Resultatet av upphandlingen av busstrafiken i Södertälje 
respektive Järfälla/Upplands Bro är klart. I båda avtalsområ-
dena står Swebus som vinnare.

  Årstabergs station är redo 
för invigning i januari 2006. 
Det är en ny pendeltågssta-
tion mellan Älvsjö och Stock-
holms södra. Årstaberg blir en 
ny bytespunkt för dem som 
reser med pendeltåg, bussar 
och med Tvärbanan.
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Grunden för SLs verksamhet är affärsmässig samhälls-
nytta. Vi ska fortsätta att utveckla nya idéer som kan ge 
nya intäkter, vara sparsamma med våra resurser och sam-
tidigt öka våra biljettintäkter. Resan med SL ska vara så 
enkel, pålitlig och prisvärd att fler väljer att resa med oss. 

SLs övergripande mål är fler och mer nöjda resenärer. Under 
2005 ökade resandet för första gången sedan år 2001. Vi sålde 
biljetter för nära 4,1 miljarder kronor under året, vilket är en 
ökning med 7 procent jämfört med 2004. Fler åkte med oss 
och fler köpte olika former av periodkort. Vi har också genom-
fört krafttag mot fuskåkningen och därmed sett till att svinnet 
minskar. 

Nöjda resenärer
Under hösten 2005 var totalt 64 procent av resenärerna nöjda 
med trafiken enligt våra resenärsmätningar. Det är en kraftig 
uppgång från 56 procent under hösten 2000, då vår första 
stora resenärsmätning gjordes. 

Tyvärr är våra resenärer något mindre nöjda med oss än för 
ett år sedan, då siffran var 66 procent. Den främsta anledning-
en till nedgången, som skett under hösten är de problem vi har 
haft med vagnbrist inom tunnelbanetrafiken samt störningar i 
pendeltågstrafiken. 

Säkerhet prioriteras högst
Säkerhet är vårt mest prioriterade område. Efter den brand vi 
hade vid Rinkeby under våren 2005 tog vi samtliga 140 vagnar 
av den aktuella typen (C14/C15), motsvarande 17 hela tåg ur 
trafik för teknisk undersökning. Trots den ökade trängseln var 
det givet att vi aldrig äventyrar säkerheten och kör ett enda 
fordon med ett möjligt funktionsfel. Vi har nu rekonstruerat 
olycksförloppet och efter tekniska justeringar sätter vi succes-
sivt vagnarna i trafik.

Upplevd trygghet 
Trygghet är en annan viktiga grundförutsättning för vår 
verksamhet och något vi utvecklar löpande. Bland annat har vi 

inrättat en Trygghetscentral till vilken resenärerna kan vända sig 
dygnet runt samt påbörjat installationer av kameror och hjälp-
telefoner på stationerna. Att Datainspektionen dessutom gett 
oss tillåtelse att registrera klotter i en databas ger oss större 
möjligheter att tillsammans med polisen kunna agera mot 
skadegörelse. Snyggare miljöer skapar också en ökad trygghet, 
varför vi beslutat om ökad upprustning och mer frekvent 
städning av stationerna.

Mervärden för våra resenärer
Ett sätt att få fler och mer nöjda resenärer är att erbjuda olika 
former av mervärden. Tillsammans med olika samarbetspart-
ners tittar vi på olika koncept. Vi vill bland annat skapa 
”gallerior”  vid några av våra tunnelbanestationer. I vårt trafiknät 
finns de 24 mest trafikerade stationerna i Sverige. Stationerna  
är väntplatser i centrala lägen som vi vill förvandla till attraktiva 
mötesplatser med vardagsnära servicefunktioner som till 
exempel kaféer, butiker eller vårdcentraler.

Stora investeringar i pendeltågstrafiken
Pendeltågsresenärerna är våra minst nöjda kunder, 42 procent 
var nöjda under det gångna året. Även om det är en uppgång 
sedan 2000 då endast 29 procent var nöjda är det inte en 
acceptabel siffra. Under 2005 var 16,7 procent av tågen mer än 
tre minuter försenade eller inställda. Av dessa förseningar beror 
ungefär en tredjedel på SL och vår entreprenör Citypendeln och 
två tredjedelar på Banverket som ansvarar för räls, växlar och 
signaler. 

Vi gör för närvarande stora satsningar för att förbättra 
trafiken. Vi har investerat i moderna, bekvämare, tystgående 
fordon. Investeringen är i storleksordning 4 miljarder kronor 
och avser i första hand 55 fordon. 

I den upphandling av entreprenör för pendeltågstrafiken från 
och med sommaren 2006 som vi gjorde i slutet av året har vi 
höjt kvalitetskraven. Den nya leverantören Stockholmståg AB 
kommer bland annat att ha bemannade extratåg redo att kunna 
sättas in vid trafikstörningar. De kommer också att ha extra 
tågförare vid slutstationerna för att snabba upp vändningen av 

VD har ordet
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tågen. Dessa höjda kvalitetskrav hoppas vi blir en god investe-
ring för mer nöjda pendeltågsresenärer. 

Vi för också fortlöpande diskussioner med Banverket. Det 
krävs stora resurser för underhåll och förnyelse av järnvägs-
nätet i Stockholm med hänsyn till anläggningens ålder och den 
höga trafikintensiteten med en så blandad trafik. Rent samhälls-
ekonomiskt är det viktigt att satsa stora resurser på underhåll 
av sträckor som trafikeras av så många resenärer varje dag.

Kraftigt ökad trafik
Bland våra mest nöjda resenärer finns bussresenärerna. Hela 
72 procent är nöjda, vilket dessutom är en uppgång med två 
procentenheter jämfört med för ett år sedan. SL deltar i 
Stockholmsförsöket med trängselskatt och utökad kollektiv-
trafik. Inom ramen för Stockholmsförsöket har vi satt in 197  
nya bussar på 16 nya busslinjer. I samband med försöket med 
trängselskatt har vi förutom fler bussar ökat antalet avgångar 
på tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor. Vi har också ökat 
antalet infartsparkeringar runt om i Stockholms län. 

Efter två månader med trängselskatter har SL drygt 20 000 
fler resenärer per dag jämfört med samma period 2005. Den 
utökade kollektivtrafiken är beställd och bekostas av staten. 
Under 2005 var ersättningen från staten 113 miljoner kronor. 
Det nuvarande avtalet med staten avser tiden från augusti 2005 
till och med den sista december 2006, oavsett resultatet av 
folkomröstningen. 

Även om vi inte vet vad som kommer att hända efter den 31 
december 2006 planerar vi för att behålla de nya resenärerna 
och för att kunna utöka trafiken ytterligare. 

Våra stora utmaningar
2006 innehåller många stora utmaningar. Vi fortsätter arbetet 
med säkrare och tryggare miljöer bland annat genom att mo-
dernisera tunnelbanan, få de nya pendeltågen i drift  och snygga 
upp stationerna. Dessutom ska vi klara av den trafikökning som 
försöket med trängselskatt har inneburit.  Vi ska också skaffa en 
större andel bussar som körs på förnyelsebara bränslen samt 
fortsätta att utveckla vårt nya betalningssystem SL Access. Men 

framförallt ska vi fortsätta att lyssna på och prata med våra 
resenärer om vilka åtgärder som är viktigast för dem. 

Personligen kommer jag också att fortsätta arbetet med de 
stora visioner vi måste ha för framtiden. Sådana visioner som 
för 60 år sedan skapade tunnelbanan. Vi kan inte leva på gamla 
meriter, utan vi måste redan nu fundera på, och rusta för, hur 
Stockholm ska fungera under nästa generation. 

Slutligen vill jag tacka alla som åker med oss och alla de som 
har gjort de 387 miljoner resor som vi utfört under 2005 
möjliga. Samverkan, ansvar, förtroende och engagemang är 
våra ledord och vi är många som har gjort vårt yttersta för att 
skapa en bra kollektivtrafik i Stockholm, både anställda inom SL 
och bland våra entreprenörer.

Stockholm i mars 2006

 

Lennart Jangälv
VD och Koncernchef 

”Resan med SL ska 

vara så enkel, pålitlig 

och prisvärd att fler 

vill åka med oss.”
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SLs vision
SL ska vara det bästa valet för de flesta
SL ska minska avståndet mellan människor och vara det 
smidigaste sättet för alla att ta sig fram i Stockholms län. Vi ska 
erbjuda ett stort samordnat nät av snabba, bekväma och säkra 
förbindelser i moderna, trevliga och trygga miljöer. 

SL ska vara ett av Stockholms läns mest attraktiva företag
SL ska vara ett modernt, etiskt medvetet och lyhört företag som 
är drivande i frågor som rör kollektivtrafiken och vi ska ständigt 
bevaka våra resenärers intressen. 

SL-trafiken ska vara effektiv i alla delar
Samarbetet mellan SL och våra entreprenörer ska fortsätta att 
utvecklas. Med en tydlig rollfördelning som grund ska vi bedriva 
ett stimulerande arbete med resenären i fokus. Oavsett arbets-
givare arbetar alla i SL-trafiken utifrån en gemensam syn på vad 
som skapar värde för resenärerna samt ett mer attraktivt Stock-
holms län.

Affärsidé
Det smarta sättet att resa – snabbt, enkelt, pålitligt, prisvärt
†   SL erbjuder alla i Stockholms län en väl utbyggd, attraktiv 

och lättillgänglig kollektivtrafik på spår och väg. 

†   SL möter olika resenärers behov av enkla, pålitliga och 
prisvärda resor. Alla resor ska vara säkra och trygga. 

†   SL bidrar till en rättvis och långsiktigt hållbar utveckling av  
regionen.

SLs kärnvärden
SLs kärnvärden är vårt åtagande till resenärerna och de ska 
vägleda utformningen av vårt erbjudande, kommunikation och 
uppträdande och på så sätt säkerställa en tydlig position i 
resenärens medvetande. Kärnvärdena är:

 Ansvar för hela resan 
SL har ett totalansvar för kollektivtrafiken i Stockholms län. I det 

ligger ett långsiktigt åtagande och ansvar för samordning och 
kontinuitet i trafiken.

Pålitlighet 
Resenärerna ska kunna ta sig fram överallt i Stockholms län, 
tryggt och säkert samt enligt tidtabell.

Enkelhet
Det ska vara enkelt och bekvämt att åka med SL-trafiken men 
också tids- och kostnadseffektivt. Trafikpersonalen liksom tid- 
tabeller, reseplaneraren, skyltar och så vidare ska bidra till att 
resan med SL upplevs som enkel. 
 
Verksamheten
SL erbjuder kollektivtrafik med utgångspunkt i de resebehov 
som finns i Stockholms län utifrån prioriteringar om vilken trafik 
som ger de för samhället mest effektiva alternativen.

På SL arbetar ungefär sexhundra medarbetare med över-
gripande planering samt med att bestämma trafikens omfatt-
ning och kvalitet samt beställa, förvalta, utveckla och marknads-
föra kollektivtrafiken i länet. SL ansvarar för att det finns ett bra 
system av kollektiva resmöjligheter i Stockholms län. Det 
innebär att SL ansvarar för helheten och för att byten mellan 
olika trafikslag fungerar men tidsplaneringen och själva 
utförandet av kollektivtrafiken är delegerat till ett antal entre- 
prenörer. Totalt arbetar över 10 000 personer i SL-trafiken.

SLs mål
SLs övergripande mål är att få fler och mer nöjda resenärer, 
vilket ska bidra till en bättre miljö, färre olyckor och en positiv 
regional utveckling inom Stockholms län.

Målet mäts enligt tre parametrar:
†  Antal resor per vardag ska till år 2010 öka med 10 procent 

eller 150 000 resor per dag. 

†  Andel nöjda resenärer ska år 2010 uppgå till 75 procent. 
Andelen missnöjda resenärer ska vara högst 10 procent. 

Detta är SL
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†  SLs intäkter ska till år 2010 öka med 400 miljoner kronor. 
Nya intäkter kan vara tilläggstjänster, reklamintäkter, hyres- 
intäkter, etc. men också att fler reser med SL och att fler 
resenärer betalar för sin resa.

Förutsättningar
För SLs verksamhet finns sju förutsättningar som aldrig får 
äventyras i SLs strävan att nå det övergripande målet. 

Säkerhet
SL ska erbjuda såväl resenärer som personal en säker kollektiv-
trafik. Resenärerna ska känna sig trygga och uppleva SL som 
det säkraste alternativet. Ambitionen är att ingen ska dödas 
eller skadas allvarligt i SL-trafiken. 

Tillgänglighet för funktionshindrade 
Alla som själva eller med hjälp kan ta sig till en station eller 
hållplats ska kunna resa med SL. 

Miljöhänsyn
SL ska kontinuerligt minska sin miljöbelastning. SL strävar efter 
att utnyttja energi från förnybara källor, att ingen tillförsel av gifter 
sker samt att alla restprodukter återförs i kretsloppet.

Under 2005 har de avdelningar som har störst miljöpåverkan 
inom SL miljöcertifierats. Den spårburna trafiken drivs sedan 
några år enbart med el från förnyelsebara källor som vind- och 
vattenkraft.

Senast 2011 ska 50 procent av SLs busstrafik köras med för-
nyelsebara drivmedel.  

Ekonomi i balans
SL ska medverka till ett väl avvägt transportsystem på samhälls-
ekonomiska grunder utifrån det ekonomiska utrymme som 
landstinget beslutar.

Utgå från resenärernas behov
Resenärernas behov ska styra planering, utförande och 
utveckling av SL-trafiken. Det måste finnas stor lyhördhet inför 
resenärernas behov. Det gäller inte minst de särskilda behov 
som barn och ungdomar har.

Rättvisa och jämställdhet
SL-trafiken är ett sätt att uppnå viktiga samhälleliga mål. Rätt-
visa mellan olika grupper och jämställdhet mellan könen är två 
av dessa. Kollektivtrafiken har förutsättningar att ge människor, 
oavsett ekonomisk ställning, ålder och boendeplats en större 
räckvidd i vardagen.

 Varsamhet med resurser
SL ska i sin verksamhet vara varsam och kostnadseffektiv med 
resurser.

Säkerhet

Miljöhänsyn

Tillgänglighet 
för funktionshindrade

Ekonomi i balans

Fler och mer 
nöjda resenärer

†   Utgå från resenärernas behov

†   Rättvisa och jämställdhet

†   Varsamhet med resurser

Senast 2011 ska 

50 procent av SLs 

busstrafik drivas 

med förnyelsebara 

bränslen.
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Bättre tidhållning
Punktlighet är det som har störst inverkan på om SLs resenärer 
är nöjda eller inte. Bristande tidhållning kan ha olika orsaker 
som till exempel brister i anläggningarna, vagnfel, dålig 
framkomlighet på gatorna samt ordningsrelaterade händelser. 

Punktligheten kommer att prioriteras än högre i avtalen med 
trafikentreprenörerna och med Banverket. Aktiviteter som nya 
tidtabellskonstruktioner och bra tekniskt underhåll pågår 
ständigt liksom diskussioner med kommunerna och Vägverket 
för att förbättra bussarnas framkomlighet.

Förbättrad trafikinformation vid störning
Vid förseningar ska resenären informeras så att de kan besluta 
om de ska vänta eller ta en annan resväg. De ska också infor-
meras om orsaken till störningen. Idag upplever alltför många 
resenärer att de inte får klara besked. 

Ett antal projekt pågår för att förbättra de tekniska möjlighe-
terna till realtidsinformation till berörd personal men även direkt 
till resenärernas egna mobiltelefoner, internet, etc. På större 
hållplatser och stationer ska det finnas tydliga och lättillgängliga 
informationssystem. 

Förenkla byten
Många resenärer upplever osäkerhet vid byten, vilket kan bero 
på tidsåtgång, dålig tidssamordning mellan trafikslag, otrivsam-
ma miljöer och oro för om bytet kommer att fungera. 

Aktiviteter som pågår för att förenkla resenärernas byten är 
förbättringar i knutpunkterna för byten, dels genom förbättrad 
samordning i tid och rum dels genom förbättrad yttre miljö med 
realtidsinformation och god skyltning.

Förbättra resenärsmiljöer
Städning, design, ljus, färgsättning, konstnärlig utsmyckning, 
anvisningsskyltar och kringservice är viktiga faktorer för en 
positiv reseupplevelse. Lika viktigt är att personalen upplevs 
som trevlig. 

Viktiga aktiviteter är kontinuerligt underhåll och förbättrad 
städning samt dialog med entreprenörerna och deras personal.

Minska trängseln
Resandet koncentreras mycket starkt till några få timmar på 

dygnet och trängsel beror i huvudsak på kapacitetsbrist men 
också på bristande tidhållning. 

Att rusningstrafiken fungerar är mycket viktigt och en 
väsentlig framgångsfaktor är att SL-trafiken prioriteras, såväl i 
pendeltågsnätet som på vägarna. Fler fordon tas löpande i 
trafik, där det är möjligt. Genom samarbete med större arbets-
platser och skolor kan viss utjämning av resandet över tiden ske.

Ökad trygghet
Upplevd trygghet är en kombination av frihet från olyckor, hot, 
våld och effekter av exempelvis klotter och skadegörelse. 
Många resenärer upplever otrygghet i kollektivtrafiken, särskilt 
under kvällar och helgnätter. 

För att öka tryggheten ska bland annat polisens erfarenheter 
användas i utbildningen av kollektivtrafikens personal, otrygga 
miljöer ska i största möjliga mån byggas bort och personalen 
ska bli mer synlig för resenärerna. Åtgärder vidtas även för att 
minska skadegörelsen. 

Trygghet är en subjektiv känsla, varför otryggheten kan öka 
genom negativ information i massmedia. Därför är det är viktigt 
att SL påverkar informationen i olika medier till att bli så korrekt 
som möjligt. För att fånga upp vad resenärerna tycker samlar 
SL regelbundet fokusgrupper som diskuterar trygghet. 

Addera mervärde till resan
Resenärerna ska kunna använda sin restid smartare, vilket ska 
göra det mer attraktivt att resa kollektivt. 

Detta kan ske genom att de erbjuds kringtjänster som till 
exempel ett ökat utbud på stationerna som lockar resenären att 
stanna en stund extra för att handla eller köpa något att äta 
eller dricka. Mervärden är också ett sätt att skapa extra intäkter 
för SL, exempelvis uthyrning av utrymme för 3G-kablar i tunnel-
banenätet. 

Aktiv försäljning och marknadsföring
För att skapa en effektiv marknadsföring som underlättar och 
inbjuder till köp, måste erbjudandet – resan, biljettalternativen 
och betalningssätten – utvecklas utifrån olika resenärers behov 
och önskemål. Marknadsföringen ska vara kärnfull, lätt att ta till 
sig och fokusera på resenärernas nytta.

Strategier för SL-trafiken



Trafikgemensamt
6–11 personer på Kundtjänst
400–450 telefonsamtal 
   till Kundtjänst
2 personer på Trygghets-
   tjänst
  

Tunnelbana 
220 000 påstigande
345 avgångar
105 förare och tåg
224 spärrexpeditörer
25 stations- och intäkts-    
   säkringsvärdar
16 personer i trafikledning     
   och som informatörer

Buss 
235 750 påstigande
6 220 avgångar
1 800 förare och bussar
24 personer i trafikledning 

Pendeltåg 
65 000 påstigande
75 avgångar
40 förare och tåg
40 tågvärdar
60 spärrvakter
13 personer på 
   trafiksamordning

Lokalbanor
28 800 påstigande
196 avgångar
47 förare och tåg
46 konduktörer
7 personer i trafikledning  
   och som informatörer

Varje vardagsmorgon mellan klockan 6 och 9 åker totalt drygt 300 000 resenärer med SL. En 

helresa består ofta av flera delresor och totalt antal påstigande en vardagsmorgon uppgår till 

cirka 550 000. Totalt arbetar cirka 2 500 personer i rusningstrafiken en vardagsmorgon. SLs 

marknadsandel av all trafik i Stockholms län är under de mest trafikerade morgontimmarna 

drygt 70 procent. Nedan visas var alla i trafiksystemet befinner sig under rusningstid en vanlig 

tisdagsmorgon.

Reseplaneraren
10 000–15 000 besökare på 
     reseplaneraren sl.se
Över 70 000 besök under  
     hel dag

Övrigt på stationer
416 rulltrappor 
353 hissar  

En vanlig tisdag morgon...

9
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Antalet invånare i Stockholms län uppgår till ungefär 1,9 
miljoner varav drygt hälften är förvärvsarbetande. För att 
Stockholm ska fungera krävs en god kollektivtrafik. Över 
hälften av alla kollektivresor i Sverige görs med SL.

Under 2005 beräknas totalt antal helresor inom Stockholms län 
uppgå till ungefär 640 miljoner. Av dessa görs ungefär 37 
procent med SL, cirka 46 procent med egen bil och resterande 
17 procent med cykel, moped eller genom att gå. 

Nästan alla, 94 procent,  uppger i SLs undersökningar att de 
någon gång under ett år nyttjar SLs tjänster. Av resorna görs 39 
procent  inom den egna kommunen och 25 procent  till och från 
innerstaden. 

Boende i innerstaden och närförort är de som gör flest antal 
resor med SL. Det är en högre andel kvinnor än män som reser 
med SL. 

Antal resor per dag med  SL Bil
Boende i innerstaden  1,12 0,57
Boende i närförort  1,03 0,93
Boende i övriga delar norr  0,60 1,39
Boende i övriga delar söder  0,73 1,26

Ungefär 80 procent av alla ungdomar mellan 18–25 år uppger 
att de reser med SL minst en gång per vecka. I åldrarna mellan 
25 och 65 år är det ungefär 50 procent. 

Att antalet resande ökar respektive minskar beror enligt SLs 
bedömning till ungefär 50 procent på att SLs trafiksystem 
fungerar, att priset är det rätta och på aktiv marknadsföring. De 

resterande 50 procenten beror på olika omvärldsfaktorer. Den 
allra viktigaste är konjunkturen och sysselsättningsgraden. 
Andra viktiga faktorer är trängsel i biltrafiken och bensinpriset.

SL är viktigt för Stockholm
SL är en viktig pusselbit för en fortsatt positiv utveckling av 
Stockholmsregionen utifrån de grundläggande målen:
† Internationell konkurrenskraft
† Goda och jämlika levnadsvillkor samt
† Långsiktig hållbar livsmiljö.

Stockholm växer med cirka 20 000 invånare per år. Nya 
bostadsområden byggs och innerstaden förtätas. Den största 
tillväxten av bostäder kommer att ske i nordost och sydost. 
Resandet kommer att öka från länets ytterområden till/från 
innerstaden. Även antalet resor mellan olika länshalvor kommer 
att öka. 

SLs verksamhet är helt nödvändig för att Stockholm ska 
kunna fortsätta att utvecklas och fungera. Kollektivtrafiken har 
också en helt annan roll i Stockholm än i övriga landet. I 
Stockholm är det för många det enda möjliga sättet att resa. 

Bättre miljö och hälsa
Genom att fler väljer att resa med SL förbättras miljön samtidigt 
som framkomligheten på vägarna förbättras. Den som åker bil 
tar 30 gånger större gatuutrymme i anspråk än den som åker 
buss. 

En bieffekt är att den som åker med SL i genomsnitt rör sig 
fyra gånger längre per dag än den som åker bil. Överviktsenhe-
ten vid Karolinska sjukhuset har under året gjort en jämförelse 
mellan dem som åker kollektivt och dem som åker bil till sitt 

 Resor i länet, färdsätt

SL
37%

Bil
46%

Gång/cykel/
moped 17%

 Var reser man med SL

Lokalt innerstaden 
13%

Till/från innerstaden 
25%

Mellan 
länshalvor 6%

Lokalt egna 
kommunen 39%

Övrigt inom samma 
länshalva 17%

Hur ofta reser man med SL

Dagligen 32%

Minst en gång i veckan 
22%

Minst en gång i 
månaden 18%

Mer sällan 22%

Aldrig 6%

SLs marknad

De som regelbundet 

åker kollektivt rör sig 

mer, väger mindre och 

har bättre kondition.
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arbete och kan konstatera att de som regelbundet åker kollektivt 
rör sig mer, väger mindre och har bättre kondition. Samtidigt är 
risken för att skadas mycket lägre om man åker kollektivt än med 
egen bil. Risken att dödas är 58 gånger större i egen bil än som 
bussresenär.

.
Barn och unga 
Ungefär en fjärdedel av länets invånare är under 25 år. SL har 
fått i uppdrag från Landstinget att anpassa SL-trafiken utifrån 
barns perspektiv. Arbetet ska ta avstamp i FNs barnkonvention. 
Barns resvanor ska kartläggas och barn ska också ges möjlighet 
att påverka trafiken. Därför kommer bland annat barnkonven-
tionen att åberopas i SLs avtal med entreprenörerna. 

Unga resenärer har länge varit en av SL prioriterad mål-
grupp. Det handlar om att skapa en långsiktigt positiv bild av 
SL. Den relation man får som ung behåller man ofta som vuxen. 
SLs 33 skolinformatörer besöker alla klasser i årskurs fem i 
länet, driver en Kompisklubb för barn upp till 13 år samt 
genomför olika aktiviteter för barn och unga. I de resenärs-
undersökningar som SL genomför kommer målgruppen unga 
att analyseras särskilt.

Funktionshindrade
Det finns ungefär 200 000 invånare i Stockholms län med 
funktionshinder. Ungefär hälften av dem har svårt att åka 
kollektivt om inte anpassningar sker. 

Förbättringar av tillgängligheten till SL-trafiken genomförs 
kontinuerligt enligt ett beslutat handlingsprogram för handi-
kappfrågor. SL samarbetar med olika handikapporganisationer 
för att prioritera vilka förändringar som uppfattas som mest 
akuta. Samarbetet med Färdtjänsten utvecklas och fördjupas. 
Installation av hissar och rulltrappor inom trafiksystemets 
stationer fortsätter liksom inköpen av låginstegsbussar. Infor-
mationen om den handikappanpassade trafiken kommer att 
förbättras och allergizonerna ses över.

-

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

Region- och befolkningsutveckling

Befolkningen bedöms öka med sju procent till 2010 eller med cirka 
20 000 per år. Även Mälardalens betydelse ökar, vilket gör att 
människor reser mer och längre.

Begränsningar i privatbilismen

Förmånsbeskattning av fria parkeringsplatser och försöket med 
trängselskatter är två exempel på försök att begränsa privatbilis-
men. Trängselskatten ställer nya och högre krav på SL.

Nya kundkrav på högre kvalitet och mer flexibilitet

Människor ställer allt större kvalitetskrav på sin resa. Värderings-
studier visar att svenskar tillsammans med andra nordeuropéer är 
de mest individuella folken i världen. Ett flexibelt och mer indivi-
duellt anpassat arbetsliv ställer andra krav på SLs utbud. 

Äldre befolkning och risk för brist på arbetskraft

Antalet pensionärer förväntas öka med 15 procent under den 
närmaste tioårsperioden, vilket ställer krav på kollektivtrafikens 
tillgänglighet för äldre och funktionshindrade. Då 40-talistgenera-
tionen drar sig tillbaka från arbetsmarknaden kan brist på 
arbetskraft uppstå.

Miljöanpassningar och alternativa drivmedel

Transportbehovet ökar och därmed miljöbelastningen, vilket leder 
till ökade krav på miljöanpassning. Dessutom förväntas oljan bli 
dyrare, varför det blir allt viktigare att säkra tillgången till alterna-
tiva drivmedel.

Ökande krav på mer kollektivtrafik

Kraven på kollektivtrafiken ökar och därmed kostnaderna. För att 
klara detta krävs hög effektivitet, kreativitet och nytänkande hos SL, 
bland annat för att hitta nya intäktskällor samt för att säkerställa att 
alla resenärer betalar för sig.
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Biljettintäkterna under 2005 var 4 079 miljoner kronor, 
vilket är 261 miljoner kronor högre än föregående år. 
Förutom helårseffekt av prisökningen den 1 mars 2004 
beror ökningen på minskad fuskåkning samt ökad 
försäljning av olika periodkort.

Ökad försäljning
Merförsäljningen av biljetter och kort har ökat något mer än 
antalet resenärer, vilket tyder på att de marknadsinvesteringar 
som SL har gjort under de senaste åren ger goda effekter. 

Att försäljningen av skol- och sommarlovskort ökade under 
året, berodde sannolikt till stor del på att det från i år ingår 
förlustgaranti om man köper kortet via internet.

Biljettintäkter, förändring mellan åren, miljoner kronor

Biljettintäkter 2004 3 818 
Helårseffekt av prisökningen
 (priserna höjdes den 1 mars 2004) +140
Ökad försäljning skol- och sommarlovskort +34
Merförsäljning +49
Minskad fuskåkning +35
Avtalskunder +3

Biljettintäkter 2005 4 079

Härutöver har höstens trafikökning i samband med Stock-
holmsförsöket med trängselskatter och utökad kollektivtrafik 

medfört ny biljettförsäljning på cirka 5 miljoner kronor, vilket ej 
redovisas i SLs bokföring, se även not 5 på sidan 37.  

Satsning på marknadsbearbetning
Under året har SL förändrat sin marknadsbearbetning till att bli 
mer proaktiv och mer selektiv. Ett projekt för marknadsbearbet-
ning av företag med till exempel stark miljöprofil eller som av 
andra skäl skulle vilja köpa SL-kort till anställda eller gäster har 
startat. SL vänder sig sedan några år direkt till alla nyinflyttade i 
länet  med information om bra resvägar och olika prova-på-
erbjudanden. I områden där trafiken är god men resenärerna 
relativt få görs direktutskick med information om områdets 
trafikutbud. Under hösten gjordes även flera direktutskick till  
de områden som fick nya direktbussar. 

Resenärsundersökningar
Att lyssna på och fånga upp resenärernas idéer är ett viktigt 
inslag för att förbättra trafiken och styra bilden av hur medbor-
gare och resenärer ser på SL.

SL gör två typer av reguljära resenärsundersökningar. Den 
ena mätningen görs tio gånger per år via telefon till cirka 500 
personer per gång. Avsikten med den undersökningen är att 
mäta trender och attityder i stort. Den andra undersökningen, 
som har till syfte att mäta resenärenas upplevelse av de olika 
trafikslagen, görs två gånger per år genom enkäter som delas 
ut till resenärerna ombord på fordonen. Vid varje tillfälle frågar 
SL cirka 20 000 resenärer. 

Resenärer och intäkter

Biljettintäkter

30-dagarskort 
51%

Säsongskort 9%
Årskort 2%

Rabatt-
kuponger 26%

Kontantkuponger 4%

Skolkort 5% Övrigt 3%

Punktlighet i trafiken
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Hösten 2005 var 64 procent (66 procent föregående år) av 
resenärerna nöjda och 15 procent (13 procent föregående år) 
missnöjda. När mätningarna började år 2000 var 56 procent 
nöjda. De aspekter resenärerna tycker är viktigast varierar med 
trafikslag men är i huvudsak punktlighet, turtäthet, trängsel-
situationen och störningsinformation.

För att fånga upp resenärernas åsikter använder sig SL 
förutom de reguljära mätningarna även av kundpaneler och 
fokusgrupper, både fasta och tillfälliga.

Krafttag mot fuskåkning
De krafttag SL gjort mot svinnet i form av fuskåkningen har givit 
35 miljoner kronor i ökade intäkter jämfört med föregående år, 
vilka kan läggas till de 40 miljoner kronor som satsningarna gav 
under 2004. 

Under året införde SL spärrvärdar som hjälper resenärerna 
till rätta vid ingångsspärrarna men också kontrollerar att rese-
närerna passerar spärrarna på rätt sätt. Mätningar visar att 
åtgärderna mot fuskåkning har mottagits positivt av resenär-
erna. Antalet spärrvärdar kommer att öka.

SLs försäljningsombud
SLs biljetter säljs av ombud i kommission eller av entreprenörer-
na i spärrar och på fordonen. All utrustning hos ombuden samt 
rabattkupongerna hos ombuden ägs av SL. Under 2006 kommer 
ett försök med försäljning av biljetter via Pressbyråns kassa-
system att genomföras. Under hösten anordnade SL för första 
gången en ombudstävling för att kora det ombud som sålt flest 
biljetter.

Nytt biljettpris för kontantbiljetter 
Från och med den 1 maj 2005 ändrades kontantpriset så att 
det inte kostar mer än två kuponger att resa en hållplats eller en 
station, även om man passerar en zongräns. Från den 1 maj 
2006 försvinner zongränserna helt och en enkel resa kommer  
då att kosta 20 kronor för fullbetalande och 10 kronor för 
reducerat pris, oavsett hur lång resan är, med en omstigningsrätt 
på en timme. Åldersgränsen för ungdomsrabatten höjs från 18 till 
20 år.

Nytt betalsystem med smarta kort – SL Access
Under hösten 2007 planerar SL att lansera det smarta kortet 
SL Access för biljetter. Många manuella rutiner byts då ut mot 
avancerad datateknik. Kortet har flera fördelar, det blir 
smidigare att köpa och betala biljetter och det blir enklare att 
passera spärrarna. Resenärerna kommer att kunna välja att 
ladda kortet med biljetter eller värde att resa för antingen 
hemma vid sin dator, med kontokort via automater på stationer-
na eller över disk genom personlig service. Korten ska också 
kunna laddas med olika erbjudanden och förmåner eller 
kontanter. Ombyggnaderna av spärrar och bussar kommer att 
påbörjas under våren 2006. 

Reklamintäkter
Genomförda fokusgrupper bekräftar bilden av att resenärerna 
är positiva till reklam i tunnelbanor och på bussar. För att öka 
intäkterna från den attraktiva reklamen i tunnelbanan genom-
fördes under 2005 ett test med folierade tunnelbanevagnar. 
Testet utföll mycket väl i både resenärernas och annonsörernas  
ögon och kommer att permanentas och omfatta ett 10-tal 
vagnar. Reklamintäkterna ökade under året till 97 miljoner 
kronor jämfört med 87 miljoner kronor under 2004.

Hyresintäkter och gallerior
SLs hyresintäkter ökade under året från 308 till 324 miljoner 
kronor jämfört med 2004.

I SLs trafiknät finns drygt 20 av de mest trafikerade statio-
nerna i Sverige. Stationerna är väntplatser i centrala lägen runt 
om i Stockholm och skulle lätt kunna förvandlas till attraktiva 
mötesplatser med vardagsnära servicefunktioner. Genom att 
expandera stationerna både under jord och genom att bygga 
på höjden ovanpå stationerna kan SL skapa utrymmen för till 
exempel kaféer, frisörer, vårdcentraler, hotell och så vidare. På 
så sätt skulle SL kunna underlätta resenärermas vardag och 
skapa trivsammare och tryggare miljöer. 

SL genomför för närvarande en förstudie avseende ”SLs 
Galleria” vid åtta tunnelbanestationer. Möjligheten att förstärka 
integrationen mellan station och befintliga gallerior studeras 
också. Målet är att SL år 2010 ska erbjuda fem attraktiva 
gallerior, som även bidrar till ökade intäkter.

I SLs trafiknät finns

drygt 20 av de mest 

trafikerade stationerna 

i Sverige. 
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Varje vardag gör i genomsnitt en halv miljon resenärer 
drygt en miljon resor med tunnelbanan från någon av de 
100 stationerna. 

Tunnelbanan går ofta; under dagtid är det aldrig mer än 10 
minuter mellan tågen längst ut på varje linje. I innerstan går det 
tåg mellan varannan och var femte minut på vardagar. 

Gröna linjen
Gröna linjen, som invigdes 1950 är den längsta linjen, 41,5 km, 
med flest resenärer. Varje dag görs ungefär 500 000 resor från 
någon av de 49 stationerna. Åtta av de tio mest trafikerade 
stationerna finns längs Gröna linjen, som sträcker sig från 
Hässelby strand i väster till Hagsätra, Farsta strand och Skarp-
näck i söder. Medelreslängden på linjen är ca 4,6 km. 

Gröna linjen har under de senaste åren genomgått en 
omfattande modernisering, vilket lett till färre stopp i trafiken 
och ökad punktlighet. Under sommaren 2005 byttes till exempel 
det ena spåret på sträckan Slussen–Medborgarplatsen ut helt. 
Trafiken på Gröna linjen körs enbart med nya vagnar. 

Ett utvecklingsprojekt för att öka turtätheten testas för 
närvarande. Genom att införa ATO (automated train operation, 
dvs förarövervakad körning) samt komplettera signalsystemet  
kan turtätheten ökas rent tekniskt. Andra aktiviteter som pågår 
på linjen är en ny tidtabellskonstruktion med syfte att förbättra 
punktligheten.

Röda linjen
Röda linjen, som invigdes 1964, är sett till antalet resor nästan 
lika stor som Gröna linjen. Varje vardag görs 400 000 resor från 
de 36 stationerna längs 39,7 km spår. Medelreslängden är ca 

5,5 km. Röda linjen sträcker sig från Mörby centrum och Rop-
sten i norr till Fruängen och Norsborg i sydväst. 

Röda Linjen har under året haft stora problem med ordnings-
störningar, vilket lett till förseningar och inställda avgångar. SL 
samarbetar med polisen för att söka lösningar på detta. 

Under sommaren 2006 planeras hela sträckan Liljeholmen–
Fruängen att repareras och kommer under en period att vara 
helt avstängd. 

Blå linjen
Blå linjen, som invigdes 1975 är den minsta av de tre linjerna. 
Nästan 200 000 resor görs varje vardag på linjen, som sträcker 
sig från Hjulsta och Akalla i Stockholms nordvästra förorter till 
Kungsträdgården mitt inne i stan. Blå linjen består av 20 
stationer och 24,5 km spår, nästan uteslutande i tunnel. 
Medelreslängden är ca 6,0 km. 

Resenärer
Flest resenärer steg under 2005 på vid bytespunkterna T-
Centralen (155 000/vardag), Slussen (73 000/vardag), 
Fridhemsplan (50 000/vardag) och Gullmarsplan respektive 
Östermalmstorg (vardera 32 000/vardag). Flest personer åker 
mellan 6 och 9 på morgonen respektive 17 och 21. Totalt under 
hela dygnet används i genomsnitt 40 procent av platserna. 

Trafikproduktionen minskade med 1 procent medan resandet 
en vanlig vardag blev oförändrat och resandet över hela året 
minskade med 1 procent.  

 
Säkerhetsåtgärder
I maj drabbades en tunnelbanevagn av en kortslutning vid 
Rinkeby tunnelbanestation med kraftig rökutveckling som följd. 
13 personer rökskadades lindrigt. SL och Connex tog samtliga 
140 vagnar av den olycksdrabbade typen, motsvarande 17 hela 
tåg, ur trafik för en grundlig genomgång. Orsakerna är utredda 
och för att lösa problemet har olika tekniska för-ändringar på 
vagnarna införts samt nya rutiner implementerats.

SLs systematiska brandskyddsarbete har intensifierats och ett 
nytt utrymningskoncept har tagits fram och införts på Universite-
tet som första station. För stationer med enbart en uppgång har 
rökavskiljare mellan perrong och rulltrappa installerats med goda 

Påstigande Personkilometer Kostnad

Tunnelbanan
44%

Övriga SL
56%

Tunnelbanan
35%
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65%

Tunnelbanan
34%

Övriga SL
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Sammantaget kör  

tunnelbanetrafiken  

i Stockholm totalt 

40 000 km per dygn, 

dvs motsvarande ett 

varv runt jorden.
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resultat. Projektet med att få fram ett nytt larmsystem med 
lagom känsliga elektroniska/kemiska ”näsor” har också fort- 
skridit och de första installationerna kommer att ske under 2006. 

Kvalitet
Punktligheten i trafiken förbättrades till 93,1 procent (92,8 
under 2004) under året. Den upplevda kvaliteten minskade 
dock under hösten då vagnbristen till följd av branden i Rinkeby 
ledde till inställda avgångar och kortade tåg och därmed ökad 
trängsel. Andelen nöjda resenärer har tidigare kontinuerligt 
ökat. Andelen inställda avgångar ökade från 0,7 procent under 
2004 till 2,2 procent.

Ett projekt för mjukare körning har genomförts, vilket ger 
bättre komfort för resenärerna samt mindre slitage på vagnarna. 

Snöhanteringen har utvecklats under året. Investeringar har 
gjorts i ett nytt tåg för avisning och rälstvätt. Dessutom har ett 
antal entreprenörer och anställda gått utbildning i snöhantering. 
Ett prioriterat utvecklingsområde är löv- eller hösthalkan som 
årligen leder till stora störningar i trafiken.

Mervärden
För att ge resenärer som vill tala i mobiltelefon på tunnelbanan 
möjlighet att använda 3G har SL under året tecknat avtal med 
3G-operatörer som hyr plats för sin utrustning av SL.

Trygghet
Antalet trafikvärdar och väktare i tunnelbanesystemet uppgår 
till cirka 40 en vanlig vardagskväll. På helgkvällar utökas de till 
cirka 100 och finns framförallt vid ändstationer och bytespunk-
ter. Den bemannade Trygghetscentralen öppnade under året, 
se sidan 22. På prov har även hjälptelefoner installerats på ett 
par stationer. Totalt planeras installation av kameror på drygt 
60 tunnelbanestationer.  

Stationsunderhåll
Tunnelbanestationerna rustas upp kontinuerligt efter årliga prio-
riteringar. Huvudsyftet är att modernisera, öka tillgänglighet och 
att förbättra information och intäktssäkring. Omfattande om-
byggnader har skett vid Liljeholmens och Skanstulls stationer. 
Renoveringar är ofta omfattande projekt och kräver normalt att 
stationerna stängs under en period. 

Under året har städningen förbättrats avsevärt. Samtliga 
stationer har eller kommer att storstädas och de flesta större 
stationer städas nu oftare. Slussen rengörs till exempel varje 
natt.

Entreprenören
Connex har ansvar för den dagliga driften av tunnelbanan och 
av stationerna. Connex ansvarar för visering, information och 
städning samt spärrvärdarna som hjälper resenärer till rätta vid 
ingångsspärrarna.

•  Påstigande per vardag 

  i genomsnitt: 1 016 000

•  Antal stationer: 100

•  Antal nya fordon: 271

•  Antal äldre fordon: 277 

•  Total längd: 105,7 km

•  Underhåll: fyra vagndepåer

• Investeringar: 390 mkr
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Det resenärerna anser är viktigast är tidhållning, städade 
hållplatser och en acceptabel trängsel. Mest nöjd är 
resenärerna med tidhållningen
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Busstrafiken är den mest flexibla av SLs trafikslag. Det går 
snabbt att lägga om färdvägar och hållplatser för att an-
passa trafiken till nya bostadsområden eller arbetsplatser. 
Varje vardag görs i genomsnitt 925 000 resor med buss.

Busstrafiken är uppbyggd kring stomnätet, de blå bussarna, 
vilka kompletteras av lokala busslinjer (röda bussar). Stombus-
sarna trafikeras alla dagar i veckan, hela dagen och är snabbare 
tack vare att de har längre mellan hållplatserna än de lokala 
bussarna. 

Där många reser förstärks stomlinjerna med direktlinjer som 
ibland hoppar över hållplatser för att snabba upp restiderna. 
Stomlinjerna ska upplevas pålitliga varför deras sträckning 
ligger oförändrad i så stor utsträckning som möjligt medan den 
lokala trafiken anpassas löpande efter aktuellt resbehov.

Resenärer
Av antalet bussresor görs knappt en tredjedel eller 261 000 per 
vardag i innerstaden, vilket är fler resenärer än vad till exempel 
pendeltågstrafiken har. Under 2005 ökade antalet resande med 
buss med drygt 1 procent och produktionen med 2 procent. 

Kvalitet
Under hösten var 72 procent av resenärerna nöjda med buss-
trafiken vilket är en förbättring jämfört med föregående år. 
Förbättringen kan sannolikt förklaras av flera nya direktbuss-
linjer som trafikeras av nya bussar med hög komfort. Andelen 
nöjda bussresenärer är den högsta sedan mätningarna startade 
under år 2000. Minst nöjd är man med störningsinformation 
och mest nöjd med personalens bemötande och städningen. 
Punkligheten förbättrades till 91,9 procent (91,4 procent före- 

gående år) under året. Sämst är punktligheten i Stockholms 
innerstad där framkomligheten ofta är dålig. Långa sträckor har 
en medelhastighet på 10–15 km/h i rusningstid. 

Utanför innerstaden har flera kollektivfiler byggts under året, 
bland annat på Värmdövägen, vid Stocksundsbron, i Orminge, 
vid Järva Krog och i Norrtälje, vilket har bidragit till förbättrad 
punktlighet.  

Stockholmsförsöket med trängselskatter
Inför Stockholmsförsöket med trängselskatt har totalt 197 nya 
bussar köpts in som trafikerar 16 nya busslinjer samt utökade 
avgångar på ett 20-tal befintliga busslinjer. Direktbussarna som 
kör på linjer speciellt för Stockholmsförsöket är markerade med 
X. De flesta bussarna sattes in redan i augusti 2005 då SL 
startade sin utökade trafik. 

Tillgängligheten för funktionshindrade
I slutet av 2005 var 53 procent (45 procent föregående år) av 
bussarna låginstegsbussar. Alla bussar har försetts med auto- 
matiska hållplatsutrop kompletterat med skyltar, vilket förenklar 
för syn- respektive hörselskadade. Vid större hållplatser har 
även så kallade taktila plattor lagts. Det är plattor i marken där 
synskadade kan känna exakt var bussen stannar.

Färdtjänsten ansvarar för Närtrafiklinjerna som är särskilt 
anpassade för äldre och funktionshindrade men är till för alla. 
Närtrafiklinjerna trafikeras av mindre bussar, varför de kan köra 
närmare bostäder, affärer och vårdcentraler. De är lätta att kliva 
på/av och längs delar av sträckningarna finns även så kallade 
vinkområden där bussen kan stanna.

Säkerhet
Bussarna i Stockholm får inte vara äldre än 16 år och den 
genomsnittliga åldern på bussarna i varje garageområde får 
inte överstiga åtta år. 

För att öka tryggheten och minska risken för rån har SL 
beslutat att börja installera videokameror vid bussförarplatsen 
på minst 100 bussar med start under 2006. 

I och med det nya taxesystemet som införs från maj 2006, är 
risken stor att kontanthanteringen kommer att öka, varför SL 
för närvarande tittar på olika lösningar för att begränsa riskerna.

Påstigande Personkilometer Kostnad
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Nya kommunikationssystem
Förbättrad kommunikation och information till bussresenärerna 
är prioriterat. Under året har installationen av radiosystemet 
BussKom samt BussPC slutförts. BussKom är ett gemensamt 
kommunikationssystem för alla bussar. Genom systemet kan 
förarna hålla radiokontakt med trafikledningscentralerna. 

BussPC är en dator som innehåller all information om 
bussen, bussturen och bussens position inklusive en GPS. Buss-
PC har bland annat möjliggjort de automatiska hållplatsutropen. 
Via BussPC finns även möjlighet att övervaka samtliga bussars 
hastighet. Det innebär att trafikledningen vid behov kan rekom-
mendera förarna att sänka hastigheten, vilket kommer att 
provas under 2006. Nästa stora projekt är Realtidsprojektet, se 
sidan 22.

Förnyelsebara bränslen
Busstrafiken är grundläggande för SLs verksamhet, men har 
nackdelar ur miljösynpunkt jämfört med spårburen trafik. Det är 
därför viktigt att göra bussarna så energieffektiva och miljöan-
passade som möjligt. SLs mål är att hälften av bussarna ska 
köras med förnyelsebara bränslen 2011 och samtliga bussar 
2030. SL har sedan länge arbetat med alternativa drivmedel 
och SL har en av världens största etanolbussflottor. Under året 
har sex etanoltankningsstationer etablerats på olika bussdepå-
er. Fler biogasbussar i Stockholms innestad kompletterat med 
etanolbussar i förortstrafiken skulle innebära betydande 
miljöfördelar. 

SL deltar i ett internationellt konsortium med ett antal bussope-
ratörer för upphandling av etanolbussar för att påverka såväl 
pris som den tekniska utvecklingen. De etanolbussar som finns 
på marknaden idag har inte tillräckligt starka motorer för att 
klara landsvägskörning. För biogas har SL slutit avtal med 
Stockholm Vatten om leveranser från Henriksdals reningsverk. 
Priset på biogas blir därmed likvärdigt med priset på diesel. 
Diskussioner förs med andra reningsverk.

 SL deltar i det europeiska samarbetet CUTE, där bränsle-
cellbussar testats, bland annat i Stockholm. Försöket har plan-
enligt avslutats under året. Bussarna har fungerat utmärkt 
men varje buss kostar cirka 11 miljoner kronor jämfört med  
2,5 för en etanolbuss.

Terminaler och depåer 
Fungerande terminaler och depåer med uppställningsplatser, 
tvätthallar och verkstäder är av stor betydelse. Förvaltningen av 
depåerna har under ett antal år skötts av Locum men från den  
1 januari 2006 återtog SL driften. Till de större terminalerna 
hör Stockholms Östra, Danderyds sjukhus, Huddinge Centrum, 
Gullmarsplan och Slussen. Bland bussdepåerna märks Råsta-
anläggningen i Sundbyberg, som är en av Europas största i sitt 
slag samt en stor anläggning på Södermalm och en på Kungs-
holmen.  

Entreprenörer
Entreprenörer inom busstrafiken är Connex, Busslink  och 
Swebus, läs mer på sidan 24.
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Innerstaden 261

Söderort (Brännkyrka, Farsta, Hammarby) 76

Björknäs (Nacka, Värmdö) 75

Botkyrka (Botkyrka, Huddinge) 74

Råsta (Sollentuna, Solna, Sundbyberg) 73

Norrort (Täby, Vaxholm, Åkersberga) 64

Södertälje 38

Kallhäll (Järfälla, Upplands Bro) 37

Märsta (Sigtuna, Vallentuna, Upplands Väsby) 34

Bromma 33

Tyresö 31

Lidingö 22

Ekerö 19

Norrtälje (Hallstavik, Norrtälje, Rimbo) 18
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• Påstigande per vardag  

   i genomsnitt: 925 000

•  Antal busslinjer: 468

•  Antal fordon: 1 921

 – varav låginstegsbussar 1 026

  –  varav bussar med  
förnyelsebart bränsle 286

•  Underhåll: 18 bussdepåer och  

51 bussterminaler

• Investeringar: 803 Mkr
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Pendeltågen ger dem som bor i länets norra och södra 
delar en snabb resa till och från Stockholm city. Många  
av pendeltågsstationerna har fler dagliga resenärer än 
stationer i större städer i Sverige. Under året har de nya 
pendeltågsvagnarna X60 börjat levereras samt stationen 
Årstaberg byggts. 

Pendeltågen går från Bålsta och Märsta i norr till Södertälje, 
Gnesta och Nynäshamn i söder. Tågen går i kvartstrafik på 
större delen av nätet under dagtid men utbudet ökar under 
rusningstrafik, klockan 6–9 respektive 16–18.

Resenärer
Antal resor med pendeltåg var i genomsnitt 225 000 varje 
vardag. Flest resenärer steg under 2005 på vid Stockholm 
Central (53 000), Stockholms Södra (15 000) och Älvsjö 
respektive Jakobsberg (11 000). Medelreslängden var  
17,5 km. Antalet pendeltågsresenärer ökade med nästan 2 
procent jämfört med 2004.  

Kvalitet
Under hösten 2005 var andelen nöjda resenärer 42 procent, vil-
ket är en minskning med 7 procent sedan förra årets mätning. 
Hela 32 procent är missnöjda. Missnöjet är störst över dålig 
punktlighet och trängsel. Punktligheten sjönk från 86 till 83 
procent och andelen inställda avgångar ökad från 1,4 till 1,7 
procent.

Av problemen beror drygt två tredjedelar på Banverket, som 
har ansvar för räls, växlar och signaler, och knappt en tredjedel 
på SL och entrepenören Citypendeln. SL för diskussioner med 
Banverket om förbättringar och prioriteringar av trafiken. De 
nya pendeltågsvagnarna samt högre kvalitetskrav på entrepre-

nören från juni 2006 kommer att leda till att situationen för-
bättras för resenärerna. Samtidigt innebär ombyggnaden vid 
Tegelbacken som Banverket utför risk för nya störningar 
framförallt under hösten 2006. 

Resenärerna är också missnöjda med störningsinformatio-
nen. Då SLs nya realtidssystem finns tillgängligt år 2007 
kommer SL att kunna förbättra informationen. 

Trygghet och säkerhet
För att öka tryggheten på stationerna kommer kameraövervak-
ning att installeras på ett tiotal stationer under 2006. Genom 
ett lyckat försök med en särskild väktargrupp för egendoms-
skydd har SL i stort kommit till rätta med klotter på pendeltågs-
vagnar och stationer. Gruppen har arbetat okonventionellt och 
helt förutsättningslöst. Samma metoder kommer nu att införas i 
tunnelbanan. 

För att öka säkerheten pågår en utredning avseende förar-
övervakad dörrstängning.

Fler avgångar under året
Utbudet i pendeltågstrafiken ökade med 1,5 procent under året 
jämfört med 2004. Två nya avgångar tillkom i augusti och fem i 
december med anledning av Stockholmsförsöket. SL införde 
dessutom fyra nya pendeltågsturer i början av 2006, tre i 
morgonrusningen och en på eftermiddagen. Denna utökning 
kostar 14 miljoner kronor. 

Ombyggnader ska ge ökad kapacitet
Huvudproblemet för pendeltågen är att det finns för få spår in 
mot Stockholms Central. Detta kommer att lösas av Citybanan 
då kapaciteten till/från Stockholm fördubblas, se sidan 23. Men 
då Citybanan inte är färdig förrän tidigast 2013 och problemen 
är akuta har Banverket beslutat att göra en tillfällig lösning. Ett 
antal växlar flyttas söderut vid Stockholms Central och anslut-
ande spår läggs i en rakare sträckning. Dessutom byggs 
signalsystemet om mellan Stockholms Södra och Stockholms 
Central och får kortare signalsträckor. Ombyggnaden innebär 
att tågen kan köra tätare och snabbare över Norrströmsbron. 
Ombyggnaderna fortsätter med spår- och plattformsarbeten på 
Stockholms Central under 2006. Därefter kommer kapaciteten 
att kunna öka med sex till åtta avgångar per timme. 

Påstigande Personkilometer Kostnad
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Banverket har också beslutat att bygga fler mötesspår längs 
spåret till Nynäshamn. Flera andra utredningar pågår om för-
bättringar, bland annat dubbelspår mellan Södertälje Hamn och 
Södertälje Centrum och dubbla spår på sträckan Tomteboda–
Kallhäll.

Det nya pendeltåget X60
Under hösten togs de första vagnarna av det nya pendeltåget 
X60 i drift. Totalt 55 vagnar är beställda och en option om 
ytterligare vagnar finns. Investeringen uppgår till cirka 4 
miljarder kronor. Utfasningen av de äldsta pendeltågsvagnarna 
som har varit i drift i snart 40 år inleds under 2006. 

De nya tågen är ledade och har över 100 meter långa vagnar 
med öppen planlösning över hela längden. Två vagnar bildar ett 
tåg motsvarande åtta vagnar av den äldre typen. Vagnarna har 
insteg i plattformsnivå i alla dörrar och ett utskjutbart steg i 
första och sista dörren. Steget modifieras för närvarande för att 
på bästa sätt tillgodose rörelsehindrades behov. Andra fördelar 
är lägre bullernivå, luftkonditionering och individuella sittplatser. 
Varje vagn är också utrustad med hjälptelefon och övervak-
ningskamera. 

Vid årsskiftet 2005/06 hade elva vagnar levererats och den 
första inköringsfasen, då de nya tågen justeras och anpassas är 
slutförd. Var fjortonde dag under 2006 kommer en ny vagn att 
levereras. En undersökning i slutet av december 2005 visade 
att hela 92 procent av resenärerna var nöjda med det nya tåget.
De nya tågen är betydligt enklare att underhålla och reparera 

än de gamla. En ny tågdepå till en kostnad av 800 miljoner 
kronor har färdigställts i Bro under året. Även depån i Älvsjö har 
rustats för att enklare kunna ge service åt de nya tågen. SL 
förhandlar för närvarande om att köpa Älvsjödepån av 
Jernhusen. En eventuell ny depå i Södertälje utreds också.

Ny pendeltågsstation
Under året har Årstabergs pendeltågsstation mellan Älvsjö och 
Stockholms Södra byggts. Stationen invigdes i januari 2006  
och fungerar som en bytespunkt mellan pendeltågstrafiken, 
Tvärbanan och bussar. En ny bussterminal är också byggd vid 
stationen.

Under året har Jakobsbergs pendeltågsstation återinvigts 
efter en genomgripande upprustning.

Byte av entreprenör
Citypendeln ansvarar till och med den 17 juni 2006 för driften 
av pendeltågstrafiken. SLs styrelse beslöt i slutet av 2005 att 
därefter ge Stockholmståg AB uppdraget. Avtalet gäller i fem år 
från den 18 juni 2006 med möjlighet till fem års förlängning. 
Även drift och skötsel av stationerna kommer att skötas av 
Stockholmståg. Vid utvärderingen av anbuden har ett antal 
kvalitetsområden granskats. En förutsättning vid upphandlingen 
var att nuvarande entreprenörs personal tas över av det 
tillträdande företaget. Totalt beräknas de nya avtalen, till följd av 
höjda kvalitetskrav, ge en kostnadsökning med cirka 65 miljoner 
kronor per år jämfört med kostnaden under 2005.
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•  Påstigande per vardag i  

genomsnitt: 225 000

•  Antal stationer: 50

•  Total längd: 200 km

•  Antal fordon: 286 stycken 

äldre vagnar och 11 stycken 

nya tåg*

•  Underhåll: Älvsjö och Bro 

• Investeringar: 966 Mkr

* Ett fullängdståg består av 8 gamla                

   vagnar eller 2 nya pendeltåg

se definitioner sidan 51
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I nordostkommunerna kan man resa med Roslagsbanan.
Tvärbanan är en genväg mellan västra och södra ytter-
staden som dessutom är samordnad med tunnelbanan. 
Nockebybanan, Lidingöbanan och Saltsjöbanan är tre 
lokalbanor med lång historia.

Roslagsbanan
Roslagsbanans tre grenar sträcker sig genom flera kommuner i 
södra Roslagen och har cirka 34 000 påstigande per dag. 
Roslagsbanan är unik på många sätt. Det är en av de få svenska 
smalspåriga järnvägar som finns kvar och den enda som 
används i daglig persontrafik. 

Ett omfattande upprustningsarbete har pågått under de 
senaste åren för att modernisera den över hundra år gamla 
lokalbanan. I stort sett allt har bytts eller kommer att bytas ut, 
vilket leder till att tågen kan gå oftare och med bättre punkt-
lighet. Under 2005 upprustades sträckan Stockholms Östra –
Mörby Station.   

Vagnparken är från slutet av 1980-talet.

Tvärbanan
Tvärbanan är den modernaste lokalbanan i Stockholm med 
ungefär 33 000 påstigande per dag. Tvärbanan invigdes i 
januari 2000 och blev snabbt en succé. Tillkomsten av banan, 
som är 11,5 km lång, har också visat sig ha en positiv effekt för 
utvecklingen i omgivande områden. Tvärbanan, med dess 17 
hållplatser, sträcker sig i en båge runt innerstaden från Sickla 
Udde i söder via Gullmarsplan, Årsta, Liljeholmen och Essinge-
öarna till Alvik i väster. Såväl trafikledningen som vagndepån för 
Tvärbanan är gemensam med Nockebybanan.

Under augusti 2002 förlängdes Tvärbanan från Gullmarsplan till 
Hammarby sjöstad och den nya ändhållplatsen Sickla Udde. 
Sedan den nya pendeltågsstationen Årstaberg invigdes i januari 
2006 finns bytesmöjlighet till pendeltågen och lokala bussar. 

Planer finns på fortsatt utbyggnad av Tvärbanan i etapper, 
dels från Alvik mot Sundbyberg och Solna, dels från Sickla Udde 
till Slussen. Planer på investeringar av flera vagnar finns också.

Saltsjöbanan 
Saltsjöbanan sträcker sig från Slussen i centrala stan ut till 
Saltsjöbaden och Solsidan i öster. Banan, som till största delen 
består av enkelspår, är 18,6 km lång och har 18 stationer. Varje 
vardag görs cirka 19 000 resor med Saltsjöbanan. 

Saltsjöbanan, som idag trafikeras av specialombyggda 
tunnelbanevagnar, byggdes som en del i exploateringen av 
Saltsjöbaden till villasamhälle 1893. 

Banan upprustades 1976, men ålder och slitage leder för 
närvarande till tekniska bekymmer och därmed problem för 
trafiken. Under 2005 var 2,2 procent av avgångarna inställda  
och punktligheten försämrades från 95 till 92 procent. Olika 
förslag till förnyelse av banan diskuteras för närvarande. 

Lidingöbanan
Lidingöbanan från 1914 förser invånarna på Lidingö öster om 
Stockholm med en spårburen anslutning till tunnelbanan. Från 
Gåshaga Brygga går banan till Ropsten längs den södra delen 
av ön. Lidingöbanan, som är 9,2 km lång och har 14 stationer 
trafikeras av spårvagnar från 40-talet. 

Varje dag görs cirka 9 000 resor med Lidingöbanan.
Våren 2001 förlängdes Lidingöbanan till det nya bostadsom-

rådet vid Gåshaga Brygga. Vid stationen Gåshaga Brygga 
ansluter Waxholmsbåtarna till tågen. 

 Banans ålder leder till olika tekniska bekymmer och därmed 
problem med kontinuitet och punktlighet.

Nockebybanan
Nockebybanan, eller ”Tolvan” i folkmun, är tillsammans med 
Lidingöbanan den minsta lokalbanan i Stockholm med cirka 
9 000 påstigande varje vardag. Den ger invånarna i delar av 

Påstigande Personkilometer Kostnad

Lokalbanor 5%

Övriga SL
95%

Lokalbanor 5%

Övriga SL
95%

Lokalbanor 7%

Övriga SL
93%

Över 91 procent 

av resenärerna på 

Tvärbanan och 

Nockebybanan är 

nöjda.

Lokalbanor
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Bromma anslutning till tunnelbanan och Tvärbanan i Alvik. 
Sträckan Alvik–Nockeby är 5,6 km lång och omfattar tio 
hållplatser. 

En genomgripande upprustning genomfördes under åren 
1997–98, då Nockebybanan uppgraderades till snabbspårvägs-
standard. 

Tvärbanan och Nockebybanan har spårförbindelse och 
Tvärbanans nya vagnar kan också användas på Nockebybanan. 
SL har planer på fler nya vagnar till Nockebybanan och att helt 
ta vagnarna från 40-talet ur bruk.

Resenärer
Flest resenärer steg under 2005 på tunnelbanan vid bytes-
punkterna Tekniska högskolan (10 000/vardag till/från 
Roslagsbanan), Alvik (8 000/vardag till/från Nockebybanan), 
Gullmarsplan (7 000/vardag till/från Tvärbanan) och Slussen  
(6 000/vardag till/från Saltsjöbanan). 

Resandet med lokalbanorna ökade med 3 procent jämfört 
med 2004.

Kvalitet
Punktligheten i trafiken varierar mellan de olika lokalbanorna. 
Bäst punktlighet har Tvärbanan och Nockebybanan som också 

har flest nöjda resenärer. Under hösten var 92 procent av 
resenärerna på Tvärbanan och 91 procent av resenärerna på 
Nockebybanan nöjda med trafiken. 

Sämst punktlighet hade Saltsjöbanan och minst andel nöjda 
resenärer Roslagsbanan.

Entreprenörer
Entreprenör för Roslagsbanan är Roslagståg. Övriga lokalbanor 
drivs av Connex. Läs mer på sidan 24.

R
es

en
är

er Antal resor per vardag, tusental

Roslagsbanan  34 
Tvärbanan  33 
Saltsjöbanan  19
Lidingöbanan  9 
Nockebybanan  9
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genomsnitt: 104 000

•  Antal stationer/hållplatser: 98

•  Antal fordon: 187

• Total längd: 110 km

• Investeringar: 150 Mkr

 Roslagsbanan Tvärbanan Lidingöbanan 
 Nockebybanan Saltsjöbanan
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Sammanlagt arbetar drygt 10 000 personer inom SL- 
trafiken hos de olika entreprenörerna, men resenärerna 
köper sin resa av SL och alla medarbetare inom trafiken 
representerar SL oavsett var de är anställda. För att ge 
resenärerna tillgång till god övergripande information 
och service erbjuder SL därför ett antal gemensamma 
tjänster och system.

Kundtjänst
SLs Kundtjänst drivs som aktiebolag och ägs till 51 procent av 
SL och till resterande del av trafikentreprenörerna. Kundtjänst 
samordnar all trafikinformation och tar emot samtal från 
resenärerna på telefon 600 10 00. Under året gjordes knapp-
valsstrukturen på 600 10 00 om och förenklades efter 
synpunkter från kunderna. Totala antalet besökare på SLs 
webbplats sl.se var 22 miljoner under året. SL Kundtjänst 
ansvarar också för den akuta störningsinformationen på sl.se 
som hade en miljon besökare. 

Kundtjänst hade 80 anställda och 20 timanställda under 2005 
som svarade på 696 000 telefonsamtal och 32 000 mail samt 
utredde 25 900 resegarantiärenden. På grund av problem inom 
pendeltågstrafiken och vagnsbristen inom tunnelbanetrafiken 
ökade utbetald resegaranti till 5,6 mkr (4,0 mkr under 2004).

I slutet av 2005 fattade SLs styrelse beslut om att all biljett-
kontroll ska utföras av Kundtjänst.

Reseplaneraren på sl.se
Reseplaneraren på SLs webbplats satte besöks- och användnings-
rekord under 2005. Antalet besökare var 19 miljoner. Under 
andra halvåret gavs cirka 146 000 reseförslag per dag. Nytt från  
i år är att reseplaneraren innehåller ett komplett kart- och 
adressunderlag från hela länet, vilket innebär man kan söka 
bästa färdväg och tider från adress till adress och inte enbart 
mellan olika stationer eller hållplatser. Det finns också en karta 
som visar hur man går till/från stationen eller hållplatsen. 
Reseplaneraren och störningsinformation kan också hämtas ner 
till mobiltelefonen via WAP.

Nästa utvecklingsområde för reseplaneraren är att ge bättre väg-
ledning för funktionshindrade till exempel information om hissar 
och rulltrappor för respektive station eller instegshöjd på olika 
fordon. Exempelvis är de nya pendeltågen enklare att stiga på/av 

än de äldre. Får resenären information om vilka avgångar som 
trafikeras med de nya tågen kan han/hon bättre planera sin resa.   

Trygghetskoncept
SL har under året omorganiserat de väktare som finns i trafiken 
till en gemensam resurs istället för att varje entreprenör har 
egna väktare. Väktarna kan då utnyttjas mer optimalt eftersom 
det ofta finns flera entreprenörer vid större bytespunkter och 
stationer. Ett nytt radiokommunikationssystem har tagits i bruk 
under året för väktarna. 

En gemensam Trygghetscentral har inrättats som samordnar 
trafikpersonalens kontakter med väktare, polisen, nattvandrare, 
Lugna Gatan, Non-fighting Generation med flera. På Trygghets-
centralen finns också utryckningspersonal. Resenärerna når den 
nyinrättade Trygghetstjänsten via 600 10 00. Dit kan de ringa om 
de känner sig otrygga eller ser skadegörelse i trafiken. Varje dag 
kommer det ca 30–50 samtal från resenärer. Samtalen handlar om 
allt från stenkastning, personskador och klotter till smutsiga säten.

Gemensamt informationssystem i realtid – Just Nu 
Sedan några år har ett projekt pågått för att samordna informa-
tion om samtliga trafikslag och samliga entreprenörer i ett ge-
mensamt informationssystem – en realtidsplattform. Systemet 
kommer att tas i bruk år 2007. Systemet ska inte bara användas 
för att planera trafiken utan också vara ett stöd i informationen 
till resenärerna. Systemet blir baserat på satellitkommunikation 
så att trafikledningen kan se exakt var varje fordon befinner sig. 
En bussförare kan då exempelvis få information om trafikstock-
ningar, om störningar i annan trafik och så vidare. 

Med systemet som stöd kan flera nya funktioner utvecklas. 
Exempelvis kommer resenärerna att kunna ange bussnummer 
och hållplats via SMS och få tillbaka ett SMS med information 
om när nästa buss kommer. Även för pendeltågstrafiken 
kommer systemet att innebära förbättringar och möjlighet till 
realtidsinformation om förseningar.

Rulltrappor och hissar
Förvaltningsansvaret för hissar och rulltrappor ligger på fastig-
hetsavdelningen inom Teknikenheten, vilka upphandlar drift och 
underhåll. Driften och underhåll sköts av flera olika företag och det 
största åtagandet har SLs helägda dotterföretag SL HR-Service.

Tjänster utöver trafik
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SL anpassar sitt trafikutbud efter resenärernas behov. SL 
ska erbjuda det enkla och pålitliga sättet för alla att resa i 
Stockholms län. För att leva upp även till framtida rese- 
behov måste SL ha visioner om hur trafiken ska se ut i 
framtiden.

Resebehoven fångas in genom prognoser över befolkningstill-
växt i olika delar av länet samt fakta om var det byggs bostäder 
eller var nya arbetsplatser lokaliseras. Varje år gör SL en 
genomgång med länets samtliga kommuner för att kartlägga 
vilka behov som finns. Löpande jämkas behov och resurser 
samman och prioriteras utifrån prognoserna om framtiden. 
Kapaciteten i befintligt trafiknät och eventuellt felande länkar i 
trafiksystemet, till exempel långa gångavstånd vägs också in. 
Behoven är stora men SLs uppgift är att satsa resurser där de 
kan göra mest samhällsnytta. Det vill säga där flest resenärer 
sammantaget får störst förbättringar i förhållande till insatsen i 
pengar. SLs styrelse ser årligen över den trafikplan/vision som 
SL kontinuerligt planerar för och söker finansiering till. Inves-
teringsbeloppen är stora och normalt finansieras projekten via 
Stockholms läns landsting, statsbidrag, kommunerna, Banverket 
eller EU-bidrag. 

Större kommande projekt
Citybanan
Den södra infarten till Stockholms Central är en flaskhals för 
tågtrafiken då den består av endast två spår, samma antal som 
vid invigningen 1871 och som nu trafikeras av drygt 500 tåg 
varje dygn. 

Citybanan är en cirka sex kilometer lång järnväg i tunnel som 
Banverket planerar mellan pendeltågsstationen Stockholms 
Södra och Tomteboda. Citybanan ger nya möjligheter till ökad 
turtäthet, bättre punktlighet och kortare restider.

Enligt Banverkets nuvarande planer ska Citybanans två spår  
användas av pendeltågen och övriga tåg ska använda nuvarande 
två spår via Stockholms Central. Med Citybanan fördubblas 
därmed kapaciteten för tågtrafik genom centrala Stockholm. 
Citybanan beräknas stå färdig tidigast 2013. För att Citybanan ska 
ge full kapacitet är det viktigt att fas två i projektet, en fördubbling 
av spår mellan Tomteboda och Kalhäll, också genomförs.

Två nya pendeltågsstationer i innerstaden
Citybanans två underjordiska stationer blir viktiga knutpunkter. 
Den ena stationen planeras vid Odenplan och den andra i city 
vid T-Centralen under Blå linjen i tunnelbanan. Station Oden-
plan ersätter nuvarande station Karlberg och Vasastan får där-
med en mer centralt belägen station. Den nya stationen vid T-
Centralen ersätter dagens Stockholms Central för pendeltågen. 
 
Nya trafikupplägg 
Från augusti 2006 kommer SL att i samarbete med Upplands 
Lokaltrafik (UL) erbjuda ett helt nytt trafikkoncept då SLs och 
Upplands tågtrafik byggs samman. Genom byte i Upplands 
Väsby till Upplands Lokaltrafik ska resenären kunna åka tåg till  
Uppsala med en kombinerad SL/UL-biljett via bland annat 
Arlanda och Knivsta. Upplägget syftar främst till att förenkla 
arbetsresorna för alla som arbetar på Arlanda och Kista, vilka är 
två av länets större arbetsplatsområden. 

Andra projekt inom pendeltågstrafiken
Banverket har avsatt medel till att utöka enkelspåret till Nynäs-
hamn till dubbelspår på delar av sträckan. 

Saltsjöbanans ombyggnad
De tekniska bekymmer som Saltsjöbanan har på grund av ålder 
och slitage måste få en lösning. Olika förslag diskuteras för 
närvarande, bland annat kopplingar till Tvärbanan. Beslut 
kommer att fattas i slutet av 2006. 

För Tvärbanan diskuteras även en utbyggnad mellan Alvik 
och Solna, respektive Alvik och Kista.

Projekt i de områden som växer mest
Stockholms län bedöms växa mest i nordost och sydost. Ett 
ännu ej beslutat och finansierat projekt för att förstärka trafiken 
i nordost vore att förlänga pendeltågstrafiken till Arninge från 
Solna via Danderyds Sjukhus och Täby Centrum. För sydost 
diskuteras att bygga tunnelbana från Kungsträdgården till 
Nacka. Slussen liksom motorvägen till Nacka är i dagsläget 
nästan maximalt belastad. 

Visioner och projekt

Snart blir det möjligt att 

via SMS ange buss/hållplats 

och få tillbaka ett SMS med 

information om när nästa 

buss kommer. 
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SL ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län men 
driften sköts sedan 90-talet av olika entreprenörer. Vid 
upphandlingen står ett effektivt resursutnyttjande och 
kundorientering i centrum. 

Under hösten 2004 lade SLs styrelse fast nya strategier för hur 
upphandlingarna ska gå till. SL utvärderar successivt tidigare 
upphandlingar och genomförda förbättringsförsök avseende 
metoder, kvalitetsfokus samt utvecklar avtalsformerna. 

Avtalen med entreprenörerna utvecklas allt mer mot incita-
mentsavtal. Det innebär att ersättningen inte bara baseras  
på den faktiskt utförda trafiken, utan också på biljettintäkter, 
antalet resande och kundernas upplevelser. Ju fler – och 
nöjdare – kunder och ju högre intäkter, desto högre blir er-
sättningen från SL till entreprenörerna. Och omvänt, om 
entreprenörerna inte kör enligt tidtabell eller kunderna inte är 
nöjda får de betala böter till SL. Att bygga in starka drivkrafter i 
avtalen är avgörande för SLs framtid.

Upphandling av trafikentreprenörer
Vid upphandling av nya trafikentreprenörer lägger SL stor vikt 
vid förfrågningsunderlagen och kravspecifikationerna. I grun-
den ligger alla de tekniska faktorer som garanterar säkerheten 
och punktligheten. Därutöver tillkommer verksamhetsutveck-
ling, det vill säga ett antal utpekade kvalitetsområden som 
trafikupplägg, störningskänslighet, information, städning, 
biljettförsäljning, klottersanering, snöröjning, miljö, personal- 
och arbetsmiljö mm. Vid utvärderingen sätts betyg inom de 
olika kriterierna gällande kvalitet, vilka vägs samman med 
kostnad. I utvärderingsprocessen för större projekt som för 
pendeltågsupphandlingen under hösten var ett tjugotal 
personer involverade hos SL. 

En förutsättning vid upphandlingarna är att nuvarande 
entreprenörs personal tas över av det tillträdande företaget. 
Avtalen skrivs normalt på fem år med möjlighet till förlängning 
av SL.

Uppföljning
För kvalitetsuppföljningen använder SL olika metoder, främst 
automatiska system som följer trafiken och den så kallade 

mystery shopping-metoden. Det är oberoende personer som 
gör observationer i trafiken och på stationerna och rapporterar, 
allt från städning till personalens servicevilja. Uppföljningen av 
Nöjda Resenärer görs två gånger per år genom enkäter till 
resenärerna, se även sidan 12. Även andra typer av uppföljning-
ar görs löpande. Angående säkerheten rapporteras samtliga 
incidenter i ett händelseregistreringssystem som SL har full 
insyn i. Vid allvarligare händelser kontaktar entreprenören SLs 
säkerhetsavdelning direkt. Dessutom görs regelbundna 
revideringar. Avtalen med entreprenörerna utvecklas löpande 
och nya kvalitetskrav tillkommer.

Connex Sverige driver trafiken i tunnelbanan,  på Tvärbanan, 
Lidingöbanan, Nockebybanan och Saltsjöbanan samt busstra-
fiken i Solna, Sundbyberg, Sollentuna samt Järfälla/Upplands 
Bro (till och med augusti 2006) samt i vissa delar av Västerort. 
Connex Sverige ägs av den internationella Connexgruppen.

Busslink kör busstrafik åt SL i Stockholms innerstad, Norrtälje, 
Täby, Österåker, Vaxholm, Danderyd, Lidingö, Haninge, Nynäs-
hamn och Årsta/Älvsjö. Företaget ägs till 70 procent av franska 
Keolis och till 30 procent av AB Storstockholms Lokaltrafik. 

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

Stockholmståg kommer från den 18 juni 2006 att ta över drif-
ten av pendeltågstrafiken och stationstjänsten i Stockholms län. 
Stockholmståg har bildats av SJ och Tågkompaniet, där bland 
annat de Norska Statsbanorna, NSB, är delägare. 

Swebus uppdrag för SL omfattar busstrafiken i Södertälje, 
Bromma, Tyresö, Sigtuna, Upplands Väsby, Mälaröarna, Nacka/
Värmdö samt Huddinge/Botkyrka. Från augusti 2006 kommer 
Swebus även att ansvara för busstrafiken i Järfälla/Upplands 
Bro. Swebus är helägt av norska Concordia Bus BV.

Roslagståg ansvarar sedan 2003 för trafiken och driften av sta-
tionerna på Roslagsbanan. Företaget ägs av danska DSB (Danske 
Stadsbaner) och Tågkompaniet. Huvudägare är DSB. 

Minst 84 olika  

nationaliteter 

arbetar i SL- 

trafiken.

Entreprenörer för den dagliga driften
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För att skapa ett närmare och mer effektivt samarbete 
och därmed mer dynamik har förändringar genomförts i 
organisationsstrukturen under året. 

En teknikenhet bildades inom AB SL, i vilken huvuddelen av 
verksamheten som tidigare ingick inom SL Infrateknik AB nu 
ingår. Den tidigare Affärsenheten ombildades till Trafikenheten. 
Försäljning och Marknadsföring samlades i en Marknadsenhet. 
Under året samlokaliserades SLs huvudkontor dessutom på 
Lindhagensgatan 100. Trygghetstjänsten och väktarna sam-
ordnades inom SL istället för hos entreprenörerna.  

En fortsatt processorientering har skett i form av kartlägg-
ning av ett antal kritiska processer, exempelvis lednings-, 
upphandlings-, kompetenssäkrings- och utvecklingsprocessen 
för att förbättra samordningen över enhetsgränserna. 

Strategier
Samverkan, ansvar, förtroende och engagemang är de 
gemensamma ledorden för alla inom SL och inom trafiken.
Huvudstrategier inom personalområdet är:
†   Säkerställa kompetensen – en målinriktad kompetensutveck-

ling och förutseende rekryteringar krävs för att SLs kompe-
tens ska klara omvärldens krav. 

†  Öka 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. Lokala mål ska finnas för alla enheter och 
processer.

Medarbetarenkät
I den årliga medarbetarenkäten steg Nöjd-Personal-Index till 
63 jämfört med 60 under 2004. Störst var ökningen inom om-
rådena Kompetensutveckling och Utvecklingssamtal. Svars-
frekvensen var 90 procent. 

En viktig del i processen att få mer nöjda medarbetare är 
högkvalitativa utvecklingssamtal. Samtliga chefer har under året 
deltagit i utbildning och dessutom finns mallar och checklistor 
tillgängliga för såväl medarbetare som ledare.

Fyra medarbetaremöten med all personal har hållits.

Kompetensförstärkning 
Under året har ett antal nya tjänster inrättats och 30 nya 
medarbetare rekryterats. Syftet har framförallt varit att förstärka 
organisationen för ambitionsökningar och prioriterade projekt.

Inom kompetensutveckling har området processorientering 
och ständiga förbättringar särskilt prioriterats, bland annat deltog 
25 nyanställda i introduktionen Kvalitet & Process. 

Ledarutveckling
Under året har en kartläggning av utvecklingsbehov och 
inriktning av utveckling för SLs ledare gjorts. SLs 70-grupp, där 
70 ledande befattningshavare och specialister ingår har träffats 
tre gånger under året för att bland annat diskutera företagets 
strategiska utveckling.

Sjukfrånvaro och friskvård
Sjukfrånvaron uppgick till 5,4 procent under året (5,2 procent 
föregående år). Merparten av medarbetarna genomgår regel-
bundet hälsokontroll genom företagshälsovårdens försorg.  
Även rådgivning för att minska stress eller förbättra kost- och 
motionsvanor finns tillgänglig för dem som önskar. Företaget 
subventionerar avgifter till gym och simhallar.

Antal medarbetare
Medelantalet anställda i koncernen uppgick under 2005 till 593 
(532 föregående år). Andelen kvinnor var 30 procent (30 
föregående år) och andelen kvinnliga chefer var 36 procent.

Ålderstruktur, antal anställda
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Styrelsen och verkställande direktören för AB Storstockholms 
Lokaltrafik avger härmed redovisning för bolagets och koncer-
nens verksamhet räkenskapsåret 2005-01-01 – 2005-12-31.
 
Ägarförhållanden
SL-koncernens moderbolag, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), 
ägs av Stockholms läns landsting (SLL). Koncernen omfattade vid 
slutet av år 2005 moderbolaget med fyra rörelsedrivande och två 
vilande dotterbolag och fem intressebolag.

SL beslutar om trafikens omfattning, kvalitet och utveckling 
samt upphandlar och beställer trafiken från olika entreprenörer. 
SL svarar vidare för trafikens infrastruktur, dess skötsel samt ny- 
och reinvesteringar. AB SL Finans svarar för finansiering av 
fordon. I SL Infrateknik AB återfinns fordon som skall extern-
finansieras, bl a de nya pendeltågen. SL HR-Service AB utför 
hiss- och rulltrappsservice. Dessa dotterbolag ägs till 100 %. SL 
Kundtjänst AB ägs till 51 %. Övriga delägare i SL Kundtjänst är 
trafikentreprenörer inom SL-trafiken.

SL-koncernen har under året omstrukturerats, varigenom 
rörelsen i SL Infrateknik AB 2005-09-01 har överlåtits till 
moderbolaget och personalens anställning övergått till moder-
bolaget. Tillgångar och skulder, överfördes till moderbolaget, 
förutom vissa tillgångar som av avtalsmässiga eller andra skäl ej 
överfördes. Personalen i tidigare SL Infrateknik AB bildar en 
Teknikenhet inom moderbolaget.

I koncernen ingår de vilande bolagen Fastighets AB Viggesta-
berg och SL Lidingö Trafik AB.

SL äger dessutom andelar i följande intresseföretag med kol-
lektivtrafikrelaterad verksamhet: Svensk Banproduktion AB (40 
%), AB Transitio (49 %), Stockholms Terminal AB (40 %), Tågia AB 
(33,3 %) och Busslink i Sverige AB (30 %). Därutöver har moder-
bolaget en ägarandel i Samtrafiken i Sverige AB (2,12 %).

SL har under senare år genomgått en kraftig omdaning för 
att renodla beställarrollen och sätta verksamhetens fokus på 
kundorientering och kvalitet. 
†  Under 1999 såldes 60 % av aktierna i SL Tunnelbanan AB till 

nuvarande Connex Transport AB (Connex). Under 2002 
avyttrades resterande innehav (40 %) till Connex.

†  Vagnunderhållsbolaget Tågia AB bildades år 2000. Bolaget 
ägs till en tredjedel vardera av SL, Connex och Bombardier 
Transportation Sweden AB (Bombardier).

†  Under 2002 såldes 70 % av aktierna i Busslink i Sverige AB 
till Keolis Nordic SA.

†  2003 såldes 60 % av dotterbolaget Svensk Banproduktion 
AB till det holländska järnvägsteknikföretaget Strukton 
Railinfra. 

†  SLs kvarvarande 30 % av People Travel Group AB (Flygbus-
sarna) såldes under 2005 till bolagets huvudägare.

†  SL har i december flyttat till nya lokaler på Lindhagensgatan 
100, varvid merparten av Teknikenheten har flyttat ihop med 
resten av moderbolaget.
SLL garanterar genom avtal med SL nuvarande och framtida 

resultattäckning för AB Storstockholms Lokaltrafik och 
dotterbolagen.

Verksamhet
SLs uppgift är att erbjuda dem som bor och verkar i länet 
persontrafiktjänster. Beslut om trafikens omfattning, kvalitet 

och utveckling fattas av SLs styrelse inom de ekonomiska ramar 
som SLL anger.

Verksamheten styrs av de mål och riktlinjer som anges i den 
strategiska plan som SLs styrelse fastställt.

Det övergripande målet är fler och mer nöjda resenärer, vilket 
bidrar till en bättre miljö, färre olyckor och en positiv regional 
utveckling. Hur måluppfyllelsen utvecklas fram till år 2010 
kommer att mätas med antal resor per vardag, andel nöjda 
resenärer och nya intäkter av att fler reser, att alla betalar för 
sig och att fler värdehöjande tjänster har introducerats i 
anslutning till SL-trafiken.

Resandet med SL ökade under år 2005 med 0,8 % jämfört 
med 2004 till 2 277 miljoner påstigande en vanlig vardag vår 
och höst. Under våren minskade resandet med drygt 1 %, 
främst i områden med många korta lokala resor och på 
tunnelbanan. Under hösten ökade antalet påstigande med 
1,7 % jämfört med hösten 2004. Ökningen beror främst på den 
utökade trafiken i samband med trängselskatteförsöket i 
Stockholm och på den ökade ekonomiska aktiviteten i länet. 
Resandet under sommaren var lägre än motsvarande period 
2004, varför resandet över hela året ökade med 0,2 %, dvs  
mindre än en vanlig vardag enligt ovan.

Höstens undersökning av upplevd kvalitet, som genomför-
des under oktober, visade en viss negativ reaktion på höstens 
kapacitetsproblem med bl a vagnbrist i tunnelbanan. Andelen 
nöjda resenärer ligger på 64 %, att jämföra med 66 % förra 
hösten och våren 2005. Andelen missnöjda resenärer har 
samtidigt ökat från 13 % till 15 %.

Andelen nöjda länsinvånare enligt SLTFs kollektivtrafikbaro-
meter var 56 (51) % under 2005 och andelen missnöjda var 10 
(11) %. Andel nöjda resenärer enligt SLTFs kollektivtrafikbaro-
meter var 62 (58) % och andelen missnöjda 8 (9) %, dvs en 
förbättrad kvalitet enligt kollektivtrafikbarometern. Även läns-
invånare och resenärer var dock mindre nöjda under hösten 
enligt kollektivtrafikbarometern. I november var endast 49 %  
av länsinvånarna nöjda och 20 % missnöjda. Av resenärerna  
var 54 % nöjda och 13 % missnöjda.

Den totala trafikproduktionen mätt i sittplatskilometer ökade 
med 1,4 % till 15 059 (14 855) miljoner, inklusive den utökade 
trafiken med anledning av trängselskatteförsöket som uppgick 
till 374 miljoner sittplatskilometer under hösten 2005. 

Trafikproduktionen i tunnelbanan minskade med 1 % medan 
resandet en vanlig vardag blev oförändrat och resandet över 
hela året minskade med 1 %. Tunnelbanan drabbades i maj av 
en brand i en vagn av den äldre typen. Samtliga 140 vagnar av 
den aktuella typen togs ur trafik. Orsakerna till branden är nu 
utredda och fastställda och ska tekniskt åtgärdas, varefter 
vagnarna successivt sätts i trafik igen under 2006. Branden 
orsakade vagnbrist vilket ledde till många inställda avgångar 
under hösten och till att många avgångar körs med kortare tåg. 
Också lövhalka och hjulplattor har medfört störningar under 
hösten. Punktligheten för tunnelbanan har förbättrats något 
jämfört med 2004. 

Utbudet i pendeltågstrafiken ökade med 1,5 % jämfört med 
2004. Antalet pendeltågsresenärer ökade med nästan 2 %. 
Punktligheten försämrades och andelen inställda avgångar 
ökade jämfört med 2004. Till större delen förklaras den dåliga 
och försämrade pålitligheten i pendeltågstrafiken av förhållan-

Förvaltningsberättelse 
AB Storstockholms Lokaltrafik med organisationsnummer 556013-0683
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den som är hänförliga till Banverkets ansvarsområde. Även 
pendeltågstrafiken stördes av lövhalka under hösten. 

Resegarantins utnyttjande kan ses som ett uttryck för 
kvalitetsnivån i trafiken. Under 2005 har antalet ersatta 
resegarantier ökat med över 40 % till 24 914 (17 650) stycken. 
Även totalt utbetalt belopp har ökat, med 40 % till 5,6 (4,0) Mkr. 
En stor del av förklaringen ligger i de problem som uppstått 
inom tunnelbane- och pendeltågstrafiken.

Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan, Lidingöbanan och 
Nockebybanan drevs under 2005 överlag med en något sämre 
punktlighet än 2004, Lidingöbanan undantagen. Saltsjöbanans 
punktlighet försämrades kraftigt på grund av olika tekniska 
störningar. Resandet med lokalbanorna ökade med 3 % jämfört 
med 2004. 

Resandet i busstrafiken ökade med drygt 1 % 2005, till stor 
del beroende på de nya busslinjer som sattes in inför försöket 
med trängselskatt. Produktionen ökade med 2 % och trafiken 
fungerade väl över hela linjen med bättre värden för punktlighe-
ten än under 2004. Framförallt var det punktligheten i innersta-
den som förbättrades. Antalet inställda avgångar ökade något.

SL gjorde en kraftfull satsning på utökad trafik i samband 
med hösttidtabellens start i augusti inför försöket med trängsel-
skatt 3 januari – 31 juli 2006. 193 nya bekväma bussar, samtliga 
med bussbälten, sattes in på 16 helt nya busslinjer, varav 14 
direktbussar. Spårtrafiken ökades med nya avgångar och 
förlängda tåg. I tunnelbanan är det främst Gröna linjen som har 
förstärkts och i busstrafiken ligger tyngdpunkten på Nacka/
Värmdö och Norrort. Pendeltågstrafiken utökades ytterligare i 
december och ytterligare bussar levererades i januari 2006. I 
avtal med staten garanteras SL full täckning för de ökade 
kostnader som den ökade trafiken för med sig före, under och 
efter försöket. Se vidare not 5.

Förbättringar av tillgängligheten till SL-trafiken genomförs 
kontinuerligt enligt ett beslutat handlingsprogram för handi-
kappfrågor. Samarbetet med Färdtjänsten utvecklas och 
fördjupas. Installation av hissar och rulltrappor inom trafiksyste-
mets stationer har fortsatt liksom inköp av låginstegsbussar. Av 
bussarna hade 53 (45) % lågt insteg vid årets slut, 1 026 st av 
totalt 1 921 bussar. I innerstaden har samtliga bussar lågt golv.

Det nya pendeltåget har insteg i plattformsnivå i alla dörrar och 
ett utskjutbart steg i första och sista dörren. Steget modifieras för 
närvarande för att bättre tillgodose funktionshindrades behov. 

Antalet miljöfordon utökas successivt. Vid årets slut var 256 
etanolbussar och 30 biogasbussar i trafik. Ytterligare 123 
etanolbussar är beställda och levereras i början av 2006. 
Försöket med tre bränslecellsbussar i innerstaden avslutades 
planenligt under hösten.

Klotter och annan vandalisering beräknas ha förorsakat 
kostnader för återställandet på 115 (125) Mkr under året, vilket 
innebär att kostnaderna minskat med 8 % från den högsta 
noteringen 2004. Det är främst för pendeltågens vagnar och 
stationer som kostnaderna har gått ned medan klottret har ökat 
inom tunnelbanan. Inte heller den konstnärliga utsmyckningen 
av tunnelbanans stationer är fredad från vandalisering. Över 1 
Mkr har lagts ned på framförallt klottersanering av konst.  Sane-
ringen efter klotter ger ofta lika negativa effekter på konsten 
som själva klottret. Utöver kostnader för återställning efter 

vandalisering hade SL kostnader för bevakning och ordnings-
hållning i trafiksystemet på över 150 Mkr.

Utöver drift och underhåll av kollektivtrafiken görs omfattan-
de investeringar i tunnelbanan, busstrafiken, pendeltågen, 
Roslagsbanan, Tvärbanan m m. Under 2005 uppgick SL-
koncernens totala investeringar i anläggningstillgångar till 2 308 
Mkr jämfört med 1 834 Mkr föregående år, se vidare nedan. 

Personal
Antalet årsarbetare inom SL-koncernen har under år 2005 
uppgått till 593 (532), varav kvinnor 179 (158) och inom 
moderbolaget till 289 (140), varav kvinnor 105 (66). Siffran för 
moderbolaget inkluderar SL Infrateknik ABs personal fr o m 
2005-09-01. För koncernen uppgick personalkostnaderna till 
totalt 324 (304) Mkr. För moderbolaget var motsvarande 
kostnader 157 (83) Mkr. 

Ekonomi
Koncernens resultat
SL-koncernens rörelseintäkter 2005 uppgick till 10 139 
(9 580) Mkr. Biljettintäkterna svarade för 4 079 (3 818) Mkr. 
Ökningen förklaras främst av biljettprishöjningen med 20 % den 
1 mars 2004, som fick helårseffekt under 2005, och det aktiva 
arbetet med intäktssäkring och satsningen på spärrvärdar. Även 
marknadsinvesteringar för att få skolungdomar och andra rese-
närer att resa med SL-kort har givit positivt resultat. Övriga 
rörelseintäkter som utgörs av reklamintäkter, hyresintäkter och 
intäkter från annan tjänsteproduktion uppgick till 1 935 (1 942) 
Mkr. De totala rörelseintäkterna för moderbolaget redovisas till 
9 191 (8 399) Mkr, vari bl a ingår koncernens samtliga biljett-
intäkter och verksamhetsbidraget från SLL. Rörelseintäkterna 
inkluderar verksamhetsbidrag från SLL med 4 125 (3 820) Mkr.

Arbetet med att förbättra intäktssäkringen har fortsatt 
under 2005. Resultatet av kampanjen har beräknats till 35 Mkr 
i minskat svinn i biljettintäkterna under året, vilket kan läggas till 
föregående års 40 Mkr. Beräkningarna har grundats på statistik 
och olika undersökningar. 

Koncernens totala rörelsekostnader uppgick till 9 586 (9 262) 
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 6 347 (6 131) Mkr. 

Avskrivningar ingår i koncernens rörelsekostnader med 993 
(828) Mkr. Av beloppet hänför sig 430 (308) Mkr till vagnar och 
fordon som finansierats med finansiell leasing. Avskrivningsme-
toden för de leasade fordonen har ändrats, vilket medfört 86 
Mkr högre avskrivningar 2005.

Bland övriga rörelsekostnaderna redovisas bl a kapitalkost-
nadsersättning till Statens Järnvägar med 337 (341) Mkr. 
Beloppet avser ersättning för investeringar i pendeltågstrafi-
kens fordon och infrastruktur, de äldsta gjorda för över 35 år 
sedan. SLs betalningsskyldighet kvarstår t o m 2010. 

Koncernens finansnetto uppgick till –213 (–220) Mkr. Av 
beloppet hänför sig räntekostnader på 131 (179) Mkr till 
räntedelen i finansiella leasar.

Skattefinansieringsgraden (beräknad som verksamhetsbi-
drag dividerat med summan av verksamhetsbidrag och trafik-, 
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reklam- och externa hyresintäkter) var 49,2 (49,0) %. Sedan 
början av 1990-talet har skattefinansieringsgraden sänkts från 
cirka 70 % genom sänkta kostnader och ökade intäkter.

SL stämdes i slutet av 2004 av Swebus på 68 Mkr avseende 
tvist om indexberäkningen i trafikavtal. Tvisten har inte lösts 
under 2005. SL har gjort bedömningen att ett ekonomiskt utfall 
av tvisten ej är troligt men har reserverat 3 Mkr för tvisten.

Verksamhetens resultat
Verksamhetens resultat och kostnader per trafikslag mm samman-
fattas i nedanstående tabell:

(Mkr) 2005 2004 2003 2002 2001

Biljettintäkter 4 079 3 818 3 329 3 405 3 227

Verksamhetsbidrag,  

   SLL 4 125 3 820 3 861 3 596 3 314

 8 204 7 638 7 190 7 001 6 541

Tunnelbana –2 408 –2 312 –2 298 –2 381 –2 295

Pendeltåg –1 101 –1 073 –1 101 –1 090 –989

Lokalbanor –487 – 473 – 465 –403 –387

Buss –3 025 –2 895 –2 885 –2 642 –2 393

Trafikslagsgemensamt –169 –363 –71 0 0

Reklamintäkter 97 87 83 77 75

Produktion netto –7 093 –7 029 –6 737 –6 439 –5 989

     

Kapitalkostnader 1) –1 231 –975 –871 –788 –673

Övrigt netto 460 464 468 621 259

Koncernresultat 340 98 50 395 138

1)  Exkl kapitalkostnader för bussar som vidareuthyrs och kapitalkostnader för  
tunnelbane- och pendeltågsvagnar som hyrs in från Transitio.

Resultatet 2004 och tidigare har i tabellen justerats med 
hänsyn till ändrad redovisning av mellanhavande med AB 
Transitio. Avskrivningarna har ökats och därmed resultatet 
minskat med 20 Mkr per år. Se vidare Redovisningsprinciper 
under Tilläggsupplysningar.

Verksamhetens intäkter, nettoomsättningen, har under 2005 
ökat med 7,4 % till 8 204 Mkr. Verksamhetsbidraget från SLL 
ökade med 8 % och biljettintäkterna med 6,8 %.

Kostnaderna för trafikproduktionen har under 2005 ökat med 
64 Mkr eller 0,9 % till 7 093 Mkr. I bokslutet 2004 togs en extra 
kostnad på över 200 Mkr för upplupet tungt underhåll på Vagn 
2000. Med korrigering för denna avsättning 2004 ökade 
produktionskostnaderna 2005 med 3,9 %. Endast marginella 
trafikförändringar har gjorts under året, som har redovisats över 
resultaträkningen. 

Kapitalkostnaderna, dvs avskrivningar, ränta på lån och 
leasingkostnader uppgår till 1 231 (975) Mkr, en ökning med 
26 % jämfört med föregående år. Ökningen hänför sig till fler 
Vagn 2000 i leasingavtal och högre avskrivningar genom 
omfattande investeringar, vilket mer än uppvägt det låga 
ränteläget under 2005.

Årets resultat uppgick till 340 (98) Mkr. De föregående årens 
resultat i tabellen ovan är justerat med hänsyn till ändrad redo-
visning av mellanhavande med AB Transitio, se tilläggsupp-
lysningar.

Riskanalys
SL har rörlig ränta i leasingavtalen. För att möta ränterisken har 
SL tecknat swapkontrakt  med landstingets finansbolag mot-
svarande 3 400 Mkr. Räntebindningen kostade 80 Mkr under 
2005. Den genomsnittliga räntebindningstiden var vid årsskiftet 
2,2 år. Se vidare under Tilläggsupplysningar.

Riskbedömning avseende miljöskuld av samtliga SLs 
typområden är genomförd. Inventering är utförd av samtliga 
spår- och bussdepåer. Behovsutredningen för sanering och 
eventuella kostnader därav pågår och därmed har ingen 
avsättning för detta ändamål gjorts.

Investeringar och finansiering
Investeringarna i SL-trafiken framgår av följande tabell: 

(Mkr) 2005 2004 2003 2002 2001

Banupprustning 406 460 388 349 281

Bytespunkter, stationsupprustning 278 480 425 444 335

Nya tunnelbanevagnar, Vagn 2000 5 159 987 914 1 594

Nya pendeltågsvagnar 537 66 68 1 446  0 

Vagnupprustning 7 50 64 54 63

   – omklassificeringar –100 0 0 0 0

Tvärbanan 12 12 41 266 187

Bussar 569 0 0 858 0

Övrigt inkl depåer 595 607 440 402 424

Summa investeringar 2 309 1 834 2 413 4 733 2 884

Vagnupprustning redovisas negativt på grund av att upprust-
ningarna har omklassificerats 2005 från investering till drift-
kostnad. Omklassificeringen har medfört att investeringsvoly-
men har minskat med ca 120 Mkr, varav 20 Mkr var upparbetat 
under 2005 och resten under tidigare år.

SLs omfattande upprustningsprogram för banor och 
stationer syftar till att hålla anläggningarna i god funktion för att 
minimera driftstörningar. Stationsutrustning och kringservice 
vidareutvecklas hela tiden för att modernisera anläggningarna 
och öka tillgängligheten samt förbättra intäktssäkring och 
information. Utbyte och viss nyinstallation av hissar och 
rulltrappor sker kontinuerligt. Tunnelbanestationerna Liljehol-
men och Skanstull samt pendeltågsstationen Jakobsberg har 
nyinvigts efter omfattande ombyggnad och upprustning.

Räls- och växelbyten sker kontinuerligt enligt fastställda 
planer, liksom utbyte av likriktarstationer och fjärrstyrning av 
dessa, och andra underhållsinvesteringar som syftar till att 
förebygga akuta eller oplanerade händelser förorsakade av 
brister i infrastrukturen eller driften av anläggningarna. Ett 30-
tal växlar och ca 30 km räls har bytts ut på i huvudsak tunnelba-
nan. Under året färdigställdes Tranebergsbron som utökats med 
en ny vägtrafikbro och som för tunnelbanan har inneburit att 
spåren tillfälligt flyttades till en av vägbroarna medan tunnelba-
nebron renoverades och därefter flyttades tillbaka.

Roslagsbanan har totalupprustats på sträckan Universitetet – 
Östra Station.

De 55 nya pendeltågen ska levereras under åren 2005 – 
2007. Under 2005 kom 11 tåg som har satts i trafik. Leveran-
serna sker i en takt av ca två tåg per månad. De nya tågen är 
ledade och över 100 m långa med öppen interiör över hela 
längden. Två nya tåg bildar ett fullängdståg motsvarande åtta 
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vagnar av den äldre typen. Tågen har insteg i nivå med platt-
formen och förbättrar därigenom tillgängligheten. Varje tåg 
kostar ca 75 Mkr och finansieras genom extern leasing.

För de nya pendeltågen har en ny pendeltågsdepå uppförts i 
Upplands-Bro, som stegvis har tagits i drift under året. Under 
året investerades 282 Mkr och den totala investeringen i depån 
uppgår till bortåt 800 Mkr. Även Älvsjödepån har förberetts för 
det nya tåget. För en helt ny pendeltågsdepå i Odensala har 
projektstarten senarelagts.

Det nya betalsystemet ”Resekortsprojektet” är försenat och 
kommer att färdigställas under 2006–2007.

En stor satsning görs på förbättrad information i SL-trafiken, 
som går under benämningen JustNu-projektet. Satsningen ska 
ge förutsättningar för korrekt, aktuell och relevant information 
om hela resan oavsett tid och plats. Under 2005 investerades 
55 Mkr. En ny version av den uppskattade reseplaneraren 
lanserades under året. Totalt har 2 100 bussar försetts med 
datorer, den sista installerades under året. Därmed har 
bussarna utrustats med ett av världens modernaste fordonsin-
formationssystem.

Inför trängselskatteförsöket i Stockholm har SL anskaffat nya 
bekväma bussar för de nya direktbusslinjer som ska möta den 
ökade resenärsströmmen som försöket förväntas ge.

Under året levererades 193 bussar och ytterligare 4 kommer 
2006. Bussarna är leasingfinansierade och hyrs ut till trafiken-
treprenörerna. Trafiken med bussarna startade i augusti 2005. 
Bussarna kommer att fortsätta användas i SL-trafiken oavsett 
om trängselskatteförsöket avslutas eller permanentas. Staten 
svarar genom avtal för SLs alla merkostnader före, under och 
efter försöket.

Investeringar har även gjorts i depåer och infartsparkeringar 
inför trängselskatteförsöket. I avvaktan på slutligt avtal mellan 
staten och SL betraktar SL inte dessa tillgångar som sina. 
Investeringar för 167 Mkr ingår därför inte i av SL redovisade 
investeringar.

Inför leverans 2006 av 123 nya etanolbussar har sex etanol- 
tankningsstationer etablerats på olika bussdepåer under året.

I december flyttade merparten av SLs medarbetare in i de 
nya lokalerna på Lindhagensgatan, som anpassats för 17 Mkr 
2005 för SLs behov. Vissa kvarvarande installationer och 
anpassningar uppgående till 11 Mkr förskjuts till 2006. 

Finansieringen av SLs investeringar har skett på följande sätt:

(Mkr) 2005 2004 2003 2002 2001

Statsbidrag 536 277 291 485 332

Finansiell leasing, mm 1 490 377 1 822 4 248 1 721

Upplåning från SLL/Egna medel 283 1 180 300 0 831

Summa finansiering 2 309 1 834 2 413 4 733 2 884

SLs spårfordon finansieras till stor del genom finansiell leasing, 
bl a Vagn 2000 och de nya pendeltågen. Under 2005 finansiera-
des 11 nya pendeltågsvagnar till ett värde av 825 Mkr. Äldre avtal 
för 56 Mkr har lösts och har tills vidare inte refinansierats externt. 
Finansieringsvillkoren för vissa vagnar har under åren 2001–
2003 ytterligare förbättrats med amerikanska leasingtransaktio-
ner. SLs likviditet har härigenom förstärkts med 600 Mkr.

Även bussar finansieras i ökande utsträckning av SL och genom 
finansiell leasing. Tidigare har bussarna finansierats av trafik-
entreprenörerna själva och inte betraktats som infrastruktur 
som spårfordonen, bl a beroende på att det finns en marknad 
för bussar. SLs bättre förutsättningar att hantera restvärdesris-
ken i bussarna och SLs bättre finansieringsvillkor har bidragit till 
omsvängningen. I samband med SLs försäljning 2002 av 70 % 
av nuvarande Busslink övertog SL finansieringen av 792 bussar. 
De 197 bussarna för den utökade trafiken inför trängselskatte-
försöket är också leasingfinansierade av SL, de flesta under 
2005, liksom de kommande 123 etanolbussarna under 2006. 
Därmed var vid årsskiftet ca 50 % av SL-trafikens bussflotta 
finansierade via SL, en andel som således kommer att öka. Alla 
bussar hyrs ut till trafikentreprenörerna på marknadsmässiga 
villkor.

De statsbidrag som erhållits består av bidrag enligt länspla-
nen med sammanlagt 63 Mkr, kvarvarande medel ur Dennis-
överenskommelsen 35 Mkr och bidrag ur Banverkets Framtids-
plan till de nya pendeltågen 438 Mkr. 

SL-koncernens likvida medel uppgick per 2005-12-31 till 850 
(511) Mkr. Av SLs likvida medel är 793 (491) Mkr tillgodohavan-
den på koncernkonto hos SLL.

Som en följd av det omfattande investeringsprogrammet har 
SL-koncernens balansomslutning ökat kraftigt under de senaste 
åren. Per 2005-12-31 var det sammantagna bokförda värdet på 
SLs tillgångar 24 914 (22 995) Mkr. Såväl anläggningstillgång-
arna som omsättningstillgångarna har ökat under året. Av 
ökningen av omsättningstillgångarna hänför sig kundfordringar 
på 656 Mkr till de nya pendeltågen, som leasingfinansieras.

Framtida utveckling
Utvecklingen av biljettintäkterna var mycket positiv under 2005. 
Under 2006 kommer prissättningen av de resor som inte sker 
med kort att ändras så att den avståndsberoende taxan ersätts 
av en enhetstaxa oavsett hur långt man reser. Vidare kommer 
åldersgränsen för ungdomsrabatten att höjas. Båda förändring-
arna kommer att införas 1 maj och är förutsedda i SLs resultat-
budget. Viss osäkerhet råder dock om hur stor intäktsminsk-
ningen blir av förändringarna.

Under 2006 kommer pendeltågstrafiken att byta trafikentre-
prenör efter den trafikupphandling som genomfördes under 
2005. Den 18 juni startar trafiken som på årsbasis kommer att 
bli ca 65 Mkr dyrare än nuvarande trafik. Ny entreprenör är 
Stockholmståg AB (SJ och Tågkompaniet) Inom busstrafiken 
har områdena Södertälje och Järfälla/Upplands Bro nyupp-
handlats för trafikstart i augusti 2006. Swebus fortsätter i 
Södertälje och blir ny entreprenör i Järfälla/Upplands Bro.

De första av de 55 beställda nya pendeltågen kom till SL 
under 2005 och kommer att levereras i en takt av ungefär ett 
tåg var fjortonde dag och sättas i trafik efterhand. De nya tågen 
ska ersätta de äldsta av de gamla vagnarna, som levererades 
för över 30 år sedan. Utskrotningen av de gamla vagnarna 
kommer att ske i en försiktig takt för att säkerställa en tillräcklig 
vagnkapacitet. Under 2006 kommer SL att ta ställning till om 
ytterligare nya pendeltåg ska beställas i enlighet med den 
option som avtalats med leverantören Alstom.
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Arbetet med nya resekortet kommer att fortsätta under 2006, 
men det dröjer till 2007 innan den tekniska utrustningen i sin 
helhet kommer att vara färdiglevererad och en successiv över-
gång till det nya betalsystemet kan ske.

Trängselskatteförsöket i Stockholm startades 3 januari 2006. 
Det är stort fokus på kollektivtrafiken när nu trängselskatterna 
har införts. Anpassningar kommer att behöva göras med hän-
syn till tillströmningen av nya resenärer. Pendeltågstrafiken har 
redan i februari fått avlastning genom två nya direktbusslinjer, 
en från Upplands Väsby och en från Salem. Även om försöket 
med trängselskatter avbryts efter försöksperioden 31 juli, 
kommer SL att upprätthålla den utökade trafiken fram till 
årsskiftet. Under 2006 måste SL förbereda sig och redan efter 
sommaren ha planeringen klar för hur trafiken ska se ut 2007 
och hur den ska finansieras. Detta gäller oavsett om försöket 
permanentas eller avbryts. Staten svarar för merkostnaderna 
för den utökade trafiken under 2006 enligt gällande avtal, 
därefter är finansieringen inte klar. 

Under 2005 har SL ändrat metod för periodisering av 
anläggningskostnader. Det gäller dels avskrivningsmetoden för 
leasade fordon i koncernredovisningen, dels upprustningsåtgär-
der på anläggningar, hittills spårfordon. I båda fallen medför 
den ändrade redovisningen att kostnaderna redovisas tidigare 
än enligt den tidigare tillämpade redovisningen. För 2006 och 
de närmaste åren kommer detta att medföra betydande 
kostnadsökningar jämfört med tidigare planer.

SL har under den senaste 10-årsperioden investerat drygt 24 
miljarder kronor i nya spårfordon och annan upprustning och 
modernisering av infrastrukturen. Även åren framöver är invest-
eringsbehoven stora och underhållsbehoven ökande. Trafikka-
paciteten kommer också att behöva utökas. Detta leder till att 

SLs kostnader kommer att öka kraftigt under de kommande 
åren, förutom den kostnadsökning som härrör från ändrad 
periodisering i redovisningen.

Även om det ännu inte gjorts någon ekonomisk prognos 
utöver budgeten för 2006 kommer fortsatt kontroll över 
kostnadsutvecklingen att vara nödvändig för att SL ska kunna 
upprätthålla en ekonomi i balans. I samma syfte kommer även 
ansträngningarna att öka intäkterna att fortsätta. Av största vikt 
är att långsiktigt kunna upprätthålla en ekonomi i balans.

Resultatdisposition
Enligt upprättad balansräkning uppgår fritt eget kapital i moder-
bolaget till 439 939 149  kronor. Avsättning till bundna reserver 
behöver ej göras. I koncernens balansräkning saknas fritt eget 
kapital, varför någon återbetalning till Stockholms läns landsting 
av villkorade aktieägartillskott inte kan ske.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst 211 405
Årets resultat               439 727 744 
    kronor    439 939 149 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen  
disponeras så:
att i ny räkning överföres                                 439 939 149 
 kronor    439 939 149  

Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och finansiella 
ställning mm hänvisas till efterföljande resultaträkningar, balans-
räkningar och kassaflödesanalyser samt notspecifikationer.

  Stockholm 2006-03-28
  
  Anna Kettner
  Styrelsens ordförande

 Måns Almqvist  Charlotte Broberg  Gertrud Brorsson 

 Staffan Holmberg  Lennart Kalderén Christina Lyngå    

 Michael Stjernström  Maria Wallhager  

 Lennart Hallgren Wivianne Ling  
 Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant 
 
  Lennart Jangälv
  Verkställande direktör 

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning har avlämnats 2006-03-28
  Magnus Fagerstedt
  Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende 2005 års granskning är avgiven 2006-03-22
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 K O N C E R N E N  M O D E R B O L A G E T

Mkr Not 2005 2004 2005 2004

Rörelseintäkter     

Nettoomsättning 1 8 204 7 638 8 204 7 638

Övriga rörelseintäkter 2 1 935 1 942 869 761

Summa rörelseintäkter 3 10 139 9 580 9 073 8 399

     

Rörelsekostnader     

Entreprenadkostnader 4 –6 347 –6 131 –6 358 –6 159

Drift- och underhållskostnader  –287 –447 –207 –351

Personalkostnader 24 –324 –304 –157 –83

Avskrivningar 9, 10, 22 –993 –782 –497 –434

Andel i intresseföretags resultat 13 10 –3 – –

Utökad trafik m a a trängselskatteförsöket 5 0 – 0 –

Övriga rörelsekostnader 6, 25 –1 645 –1 595 –1 987  –1 840

Summa rörelsekostnader 3 –9 586 –9 262 –9 206 –8 867

     

RÖRELSERESULTAT  553 318 –133 –468

     

Finansiella intäkter och kostnader     

Finansiella intäkter 7 77 81 15 24

Finansiella kostnader 7, 22 –290 –301 –75 –84

Summa finansiella poster  –213 –220 –60 –60

     

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  340 98 –193 –528

     

Bokslutsdispositioner 8 – –      633 659

Resultat före skatt  340 98 440 131

Skatt  0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT  340 98 440 131

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

Mkr Not 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 9, 10    

     Nyttjanderätter  4 6 4 6

Materiella anläggningstillgångar 9, 10    

     Byggnader och mark  3 609  3 099  3 609 3 099

     Spåranläggningar  5 134 4 759 5 134 4 759

     Rullande materiel 22 10 082 9 191 78 129

     Maskiner och inventarier  248 103 246 95

     Pågående nyanläggningar och förskott 11 3 303 3 943 1 426 111

  22 380 21 101 10 497 8 199

Finansiella anläggningstillgångar     

     Aktier och andelar i koncernföretag  12 – – 2 2

     Aktier och andelar i intresseföretag 12, 13 34 32 22 24

     Långfristiga fordringar hos intresseföretag   0 0 0 0

     Övriga långfristiga fordringar  0 49 50 50

Summa anläggningstillgångar  22 414 21 182 10 571 8 275

Omsättningstillgångar     

     Förrådsmaterial  82 88 82 87

     Kundfordringar  796 321 109 285

     Fordringar hos SLL  6 23 6 23

     Fordringar hos koncernföretag  – – 2 283 3 217

     Fordringar hos intresseföretag  49 186 47 186

     Övriga fordringar  502  466 474 434

     Utökad trafik m a a trängselskatteförsöket  5 0 – 0 –

     Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 215 218 393 209

  1 650 1 302 3 394 4 441

      

Kassa och bank 14 850 511 843 504

Summa omsättningstillgångar  2 500 1 813 4 237 4 945

SUMMA TILLGÅNGAR  24 914 22 995 14 808 13 220

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

Mkr Not 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital 15, 16    

     Aktiekapital  4 000 4 000 4 000 4 000

     Bundna reserver  1 761 1 762 14 1

     Balanserat resultat  –342 –323 – –

     Årets resultat  340 98 440 131

Summa eget kapital  5 759 5 537 4 454 4 132

     

Obeskattade reserver    – – 1 923 1 923

Avsättningar 17, 18  845  960 748 662

     

Långfristiga skulder 19    

    Långfristiga lån från SLL  1 647 1 365 1 647 1 365

    Näringsbidrag 20 3 392 3 027 3 551 3 027

    Övriga långfristiga skulder 22 10 427 9 576 0 0

Summa långfristiga skulder  15 466 13 968 5 198 4 392

     

Kortfristiga skulder     

    Skulder till SLL  118 97 118 97

    Leverantörsskulder  954 941 775 672

    Skulder till koncernföretag  – – 989 909

    Skulder till intresseföretag  262 238 243 230

    Övriga kortfristiga skulder  650 461 141 82

    Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 860 793 219 121

Summa kortfristiga skulder  2 844 2 530 2 485 2 111

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  24 914 22 995 14 808 13 220

     

Ställda säkerheter  Inga Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser 23 23 23 23 23

Balansräkning
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Kassaflödesanalys

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

Mkr  2005 2004 2005 2004

Rörelsen    

Rörelseintäkter 1)  10 140 9 580  9 191 8 399

Rörelsekostnader, netto 2)  –8 725 –8 349 –8 874 –8 338

Finansiella poster, netto  –213 –220 –61 –60

Summa kassaflöde  1 202 1 011 256 1

    

Förändring rörelsekapital (exkl likvida medel)   –72 517 370 376

Förändring av kortfristiga mellanhavanden inom koncernen – – 1 647 887

Nettofinansiering av verksamheten  1 130 1 528 2 273 1 264

    

Investeringar    

Investeringar i anläggningar  –2 309 –1 834 –2 843 –1 684

Investeringar i aktier och andelar i dotterbolag  – – 0 0

Investeringar i intresseföretag  – – 0 0

Försäljning av anläggningar  34 25 34 5

Försäljning av dotterbolag  – – 0 0

Försäljning av intresseföretag  9 1 9 1

Förändrad koncernsammansättning  8 –3 0 0

Återstår efter investeringar  –1 128 –283 –527 –414

    

Finansiering    

Investeringslån SLL  400 0 400 0

Näringsbidrag  536 277 536 277

Förändring långfristiga skulder  686 –145 –6 48

Förändring av kortfristig fordran/skuld SLL  –80 –114 –80 –114

Förändring av långfristiga fordringar  48 48 0 0

Förändring av pensionsskulden  12 18 139 5

Övrigt  –135 –107 –123 –108

Summa finansiering  1 467 –23 866 108

    

Förändring av likvida medel  339 –306 339 –306

    

Likvida medel    

Behållning den 1 januari  511 817 504 810

Förändring av likvida medel  339 –306 339 –306

Behållning den 31 december  850 511 843 504

    
1)  Inkl. trafikintäkter och verksamhetsbidrag från SLL
2)  Exklusive avskrivningar, nedskrivningar och andra ej likviditetspåverkande poster.
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Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med 
årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokföringsnämndens allmänna 
råd och vägledningar för stora företag. FARs rekommendationer 
tillämpas ifråga om pensionsskuld och pensionskostnader (FAR 
4). Redovisningsrådets Rekommendationer tillämpas i allt 
väsentligt i följande fall: RR 1:00 Koncernredovisning, RR 2 
Varulager, RR 4 Extraordinära intäkter och kostnader samt 
upplysningar för jämförelseändamål, RR 5 Byte av redovisnings-
princip, RR 6:99 Leasingavtal, RR 8 Effekter av ändrade valuta-
kurser, RR 11 Intäkter, RR 12 Materiella anläggningstillgångar, 
RR 13 Intresseföretag, RR 15 Immateriella anläggningstillgång-
ar, RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtill-
gångar, RR 21 Lånekostnader – med ett undantag enligt nedan, 
RR 23 Upplysningar om närstående samt RR 27 Finansiella 
instrument.

Ändringar i form av omklassificeringar av vissa typer av 
resultatposter har skett. Jämförelseåret har därmed omräknats 
för att uppnå jämförbarhet mellan åren. I koncernens resultat-
räkning har avskrivningarna ökat med 20 Mkr.

Från och med 2005 tillämpas samma avskrivningsmetod för 
fordon som finansierats via finansiell leasing och övriga fordon 
(RR 6:99).

Redovisningsmetoderna för fordon som förhyrs från Transitio, 
och redovisningsmässiga följdeffekter av dessa förhyrningar, har 
ändrats under året för att uppnå en bättre anpassning till Redo-
visningsrådets Rekommendationer än vad som var fallet när 
transaktionen gjordes. Dessa ändringar har påverkat koncern-
redovisningen, ej de enskilda bolagens redovisning. Tidigare 
operationell lease redovisas nu som ägda fordon i koncernen. 
Detta har i koncernens resultaträkning inneburit en ökad 
avskrivningskostnad per år uppgående till 20 Mkr. Jämförelse-
året har därmed omräknats för att uppnå jämförbarhet mellan 
åren.

Det verksamhetsbidrag som SL erhåller från Stockholms läns 
landsting (SLL) redovisas som rörelseintäkt (se Rörelseintäkter 
nedan). 

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

Koncernredovisning
Koncernens redovisning omfattar AB Storstockholms Lokaltra-
fik (moderbolaget) och de bolag där moderbolagets innehav, 
direkt eller indirekt, översteg 50 % av röstetalet vid årets slut. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med förvärvs-
metoden. Detta innebär att eget kapital i koncernen omfattar 
eget kapital i moderbolaget och den del av eget kapital i dotter-
bolagen som tillkommit efter förvärv eller bildandet av dotter-
bolaget. Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncern-
företagen redovisas i koncernens balansräkning i en kapitaldel 
och en skattedel. Kapitaldelen har förts till koncernens bundna 
reserver. Mellanhavanden inom koncernen och internvinster har 
eliminerats i koncernens bokslut. 

Intresseföretag
Företag där koncernens röstinnehav uppgår till minst 20% och 
högst 50%, eller där koncernen samtidigt har ett betydande 

inflytande betecknas som intresseföretag. Innehav i intresse-
företag redovisas enligt kapitalandelsmetoden, varvid SLs 
investeringar i intresseföretagen upptas till SL-koncernens 
andel av intresseföretagens egna kapital och SL-koncernens 
andel av årets resultat. Se not 12.

Skatter
SL-koncernen använder balansräkningsmetoden för att beräkna 
uppskjutna skatteskulder och fordringar. Balansräkningsmeto-
den innebär att beräkningen görs utifrån skattesatser per balans-
dagen applicerat på skillnader mellan en tillgångs eller en skulds 
bokföringsmässiga respektive skattemässiga värde samt 
förlustavdrag. 

Den beräknade uppskjutna skatteskulden hänförlig till 
temporära skillnader uppgår till ett belopp väsentligt understi-
gande uppskjuten skattefordran relaterad till outnyttjade 
underskottsavdrag. Detta innebär att uppskjuten skatteskuld 
inte kommer att realiseras som aktuell skatt. Då framtida 
skattemässiga överskott för SL förväntas bli av begränsad 
omfattning, torde värdet av det ackumulerade underskottet 
kunna bedömas som högst osäkert. Mot bakgrund av ovanstå-
ende redovisar inte moderbolaget och dotterbolagen uppskju-
ten skatt i resultat- och balansräkningen.

Rörelseintäkter
SL redovisar biljettintäkter periodiserade till utnyttjandet av SLs 
prestationer under räkenskapsåret. Verksamhetsbidraget från 
SLL, vilket utgör knappt hälften av rörelseintäkterna, utgör 
ersättning för prestationer beräknade enligt av SLL godkänd 
budget. SLLs bidrag kan ändras från år till år. Ändringar för-
anleds av ändrad verksamhet eller kostnadsnivå för denna. 

SL:s intäkter består huvudsakligen av biljettintäkter i allmän 
linjetrafik, d.v.s. sådan trafik som SL bedriver enligt lagen om 
huvudmannaskap för kollektiv persontrafik. Köpt biljett ger 
tillträde till SLs trafiksystem med tunnelbana, pendeltåg, 
lokaltåg/spårvagn och buss. Inkomster från försäljning av 
biljetter i form av periodkort redovisas linjärt över periodens 
löptid. Sålda ännu ej utnyttjade kort redovisas som en förutbe-
tald intäkt i balansräkningen. Biljetter sålda i form av kuponger 
tas upp som intäkt vid försäljningstillfället. 

Avsättningar
För skulder som är ovissa med avseende på belopp eller den 
tidpunkt då de kommer att regleras, görs avsättningar. Avsättning 
i balansräkningen redovisas när det föreligger ett åtagande som 
följd av en inträffad händelse, det är troligt att ett utflöde av 
resurser som utgör ekonomiska fördelar kommer att krävas för 
att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras.

Anläggningstillgångar och avskrivningar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med av-
drag för planenliga avskrivningar baserade på en bedömning av 
tillgångarnas ekonomiska livslängd. Planenliga avskrivningar på 
anläggningstillgångar har för respektive SL-bolag anpassats till 
koncernens avskrivningspolicy. 
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Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas bedömda  
ekonomiska livslängd enligt följande:

Inventarier 3–10  år
Rullande materiel 5–30  år
Spåranläggningar 20  år
Byggnader, markanläggningar och
   förbättringar på annans fastighet 20–50  år

Bland annat de nya tunnelbanevagnarna, Vagn 2000, och de 
nya pendeltågen som finansieras genom finansiell leasing skrivs 
av på 30 år i koncernredovisningen, vilket återspeglar den ekono-
miska livslängden. För spårfordon ägda av koncernbolag har 
avskrivningstiden förlängts till 30 år från att tidigare ha varit 20 
år, för att återspegla den ekonomiska livslängden. 

För rullande materiel som finansierats med finansiell leasing 
har SL tidigare tillämpat progressiv avskrivning i koncernredo-
visningen. Fr o m 2005 är avskrivningsmetoden ändrad till linjär 
för att få enhetlighet med övriga anläggningstillgångar (RR 
6:99). Där tillämpas sedan tidigare linjär avskrivning, vilket 
bedöms vara mer rättvisande än progressiv

Förrådsmateriel 
Förrådsmateriel och varulager har värderats till genomsnittligt 
inköpspris med avdrag för individuell inkurans.

Fordringar 
Fordringar redovisas till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omvärderas enligt gällande 
valutakurser per transaktionsdag. Kundfordringar och leveran-
törsskulder, övriga fordringar och skulder samt kassa i utländsk 
valuta omräknas med balansdagens kurs.

Lånekostnader
SL tillämpar RR 21 Lånekostnader. SLs lånekostnader är ränte-
kostnader 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 med 1 331 Mkr, som har 
lånefinansierats. Förskottet, och därmed lånet, är en del i den 
affärsuppgörelse som gjordes med leverantören och som inne-
bar att förskottet ökades och därmed medförde ett lägre 
totalpris för anskaffningen av tågen. SLs kalkyl visade att den 
därmed sänkta kapitalkostnaden för tågen var större än ränte-
kostnaden 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.

Koncernuppgifter
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), organisationsnummer 
556013-0683, ägs av Stockholms läns landsting, organisations-
nummer 232100-0016. 

Valuta- och ränterisker
Alla avtal med betalningsförpliktelser i utländsk valuta ska i 
princip valutasäkras. SL har beställt 55 pendeltågsvagnar som 
ska betalas i euro. Per balansdagen har 37 (15) vagnar valuta-
säkrats till ett värde av 1 395 (538) Mkr. Dessutom är förskott 
för samtliga 55 vagnar redan utbetalt i euro motsvarande 1 065 
(1 331) Mkr. För förskotten har leverantören lämnat bankgaranti.

SL-koncernens leasingavtal löper med rörlig ränta, 90 dagar. 
En ränterisk föreligger därför. Om ränteläget ökar, så ökar 
koncernens kostnader. För att motverka denna effekt har SL 
under år 2004 och 2005 tecknat ett antal ränteswapavtal på 
totalt 3 400 Mkr för att därigenom uppnå längre räntebind-
ningstid och motverka en oönskat hög ränteexponering. Vid 
årsskiftet var räntebindningstiden 2,2 (2,0) år. Swapparna har 
kostat 80 (31) Mkr. Med swap förstås ett kapitalmarknadsinstru-
ment, med vars hjälp SL åtar sig att betala en fast ränta medan 
motparten åtar sig att betala SLs rörliga ränta för avtalat 
belopp.

Samtliga affärer för att minska valuta- och ränterisker är 
gjorda gentemot landstinget.
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Noter och kommentarer

Not 1 Nettoomsättning
 KONCERNEN MODERBOLAGET

        2005        2004     2005 2004

Biljettintäkter 4 079 3 818 4 079 3 818

Verksamhetsbidrag SLL 4 125 3 820 4 125 3 820

Summa 8 204 7 638 8 204 7 638

Not 2 Övriga rörelseintäkter
 KONCERNEN MODERBOLAGET

 2005 2004 2005 2004

Fordonsuthyrning 1 230 1 221 24 23

Hyresintäkter 324 308 335 321

Näringsbidrag mm 1) 106 109 106 109

Reklamintäkter 97 87 97 87

Utökad trafik m a a  

   trängselskatteförsöket – – – –

Övrigt 178 217 307 221

Summa 1 935 1 942  869 761

1) Se not 20 

Not 3  Koncerninterna intäkter och kostnader

Moderbolagets försäljning till andra bolag inom koncernen uppgick till 137 

(94) Mkr, vilket utgjorde 1,5 (1,1) % av rörelseintäkterna. Motsvarande köp 

från övriga koncernbolag, uppgick till 312 (248) Mkr, vilket utgjorde 3,3  

(2,8) % av moderbolagets totala rörelsekostnader.

Not 4  Entreprenadkostnader

Entreprenadkostnader utgörs huvudsakligen av ersättningar till externa 

trafikentreprenörer. Ersättningen baseras på trafikavtal som löper över flera år.

Not 5  SLs utökade trafik m a a trängselskatteförsöket i Stockholm

Den utökade trafiken startade 22 augusti 2005 och ska pågå även hela 2006. 

Trafikproduktionen i den utökade trafiken uppgick 2005 till 374 miljoner 

sittplatskm och beräknas för helåret 2006 till 766 miljoner sittplatskm, vilket 

innebär en ökning av SLs trafikutbud med över 5 %. Den största delen av 

trafikökningen ligger på buss och pendeltåg. För den utökade trafiken har 197 

nya bussar anskaffats och 16 nya busslinjer inrättats.

Resandet i den utökade trafiken har för 2005 bedömts till 10 000 påstigan-

de en vanlig vardag. För nästa år bedöms antalet påstigande en vanlig vardag 

bli 20 000, vilket innebär en resandeökning på nästan 1 %.

Av dem som reste med den utökade busstrafiken hade 84 % gjort motsva-

rande SL-resa även tidigare medan 6 % hade åkt bil tidigare. Resterande 10 % 

hade inte gjort resan tidigare. I samband med SLs kvalitetsmätning i höstas 

särredovisades de nya busslinjerna. Drygt 90 % av alla resenärer på de nya lin-

jerna var nöjda. 

Staten ersätter enligt avtal SL för merkostnader och investeringar för den 

utökade trafiken maa försöket med trängselskatt och står därmed risken för 

de satsningar som SL gör. Med hänsyn till statens ansvar för försöket redovisar 

SL-koncernen inte kostnader och intäkter för trafiken i resultaträkningen och 

inte gjorda investeringar som tillgångar i balansräkningen. 

Följande resultatposter har i koncernens redovisning eliminerats för att uppnå 

neutralitet i resultaträkningen: 

 Beräknade biljettintäkter från den utökade trafiken         5

Ersättning från staten     113

Trafikproduktionskostnader netto    –104

Övriga kostnader      –14

Summa resultatpåverkan         0

Not 5  fortsättning
På investeringssidan har anpassningar gjorts i depåer, infartsparkeringar 

byggts och bussar anskaffats. Bussarna har leasingfinansierats och kommer 

att nyttjas i SLs trafik oavsett om trängselskatteförsöket avslutas eller 

permanentas, och redovisas som egna tillgångar i koncernen. Övriga 

investeringar finansieras av staten enligt följande.

 

Investeringar i depåer, infartsparkeringar etc   –166

Fakturerat och erhållet från staten     159

Ännu ej fakturerat till staten         7

Nettoinvesterat av SL         0

Not 6  Övriga rörelsekostnader

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

gjort i anläggningar och utrustningar som avser pendeltågstrafiken i Stor-

Stockholm. Avtalet löper fram till år 2010 och är inte uppsägningsbart. 

Ersättningen uppgår till ca 350 Mkr per år. Den årliga ersättningens storlek är 

beroende av KPI och statens avkastningsränta. Avtalet ingicks 1995 efter 

omförhandling och ersatte ett tidigare avtal avseende samma investeringar 

och gav SL rätt att säga upp det tidigare gällande entreprenadavtalet med SJ. 

Det belopp som kostnadsförs år 2005 uppgår till 337 (341) Mkr.

Not 7  Finansiella intäkter och kostnader
 KONCERNEN MODERBOLAGET

 2005 2004 2005 2004

Finansiella intäkter    

Ränteintäkter från dotterbolag – – 0 0

Ränteintäkter övrigt 46 60 15 21

Övriga finansiella intäkter                         31 21 0 3

Finansiella intäkter totalt 77 81 15 24

    

Finansiella kostnader    

Räntekostnader till dotterbolag – – 0 0

Finansiell del av pensionsskuld 8 10 4 3

Ränta på lån från SLL 65 69 65 69

Ränta finansiell leasing mm 131 179 – –

Räntebindningskostnad 80 31 – –

Resultat från finansiella investeringar1) – 10 – 10

Övriga finansiella kostnader 6 2 6 2

Finansiella kostnader totalt 290 301 75 84

Summa finansiella intäkter  

   och kostnader –213 –220 –60 –60

1)  Villkorat aktieägartillskott till Tågia AB med därav föranledd nedskrivning av 
aktierna i intressebolaget.

 

I övriga finansiella intäkter ingår periodiserade nettoinkomster från 

amerikanska leasingtransaktioner samt periodiserad reavinst vid försäljning 

av Tvärbanevagnar. 

Not 8  Bokslutsdispositioner
  MODERBOLAGET

   2005 2004

Erhållna koncernbidrag   641 675

Lämnade koncernbidrag   0 –3

Lämnade aktieägartillskott till dotterbolag   –8 –

Överavskrivningar   0 –13

Summa   633 659
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Not 9 Anläggningstillgångar i SL-koncernen         
       
     varav varav
     Leasat  Övrigt  Maskiner  Pågåede   
  Nyttjande- Byggnader Spår- Rullande rullande rullande och anl. och Summa 
 rätter och mark anläggningar totalt  materiel   materiel inventarier  förskott anläggningar 

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

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

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

Ändrad koncernstruktur/ 

   omklassificeringar    –30 –113 83   –30 

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

          

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

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

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

Ändrad koncernstruktur/ 

   omklassificeringar    –63 –56 –7  15 –48 

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

          

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

          

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

          

Taxeringsvärde 1) 2005  158 3)       158

Taxeringsvärde 1) 2004  159 4)       159

1) vissa fastigheter har ej åsatts taxeringsvärde
2) se not 20 angående näringsbidrag för pågående nyanläggningar. Utestående förskott till leverantörer har säkrats med bankgaranti enligt SLL:s finanspolicy.  
3) varav mark 60
4) varav mark 60

Not 10 Anläggningstillgångar i moderbolaget          

             
  Byggnader Spår- Rullande Maskiner Pågående anl  Summa  
 Nyttjanderätter och mark anläggningar Materiel och inventarier och förskott 2) anläggningar

        

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

Årets anskaffningar  703 637  187 1 316 2 843 

Anskaffningsvärde sålt/utrangerat –2 –24 –45 –46  –1 –118 

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

        

Ack plan avskrivningar 2004-12-31 167 2 535 1 374 67 483 0 4 626 

Årets plan avskrivningar  184 226 51 36  497 

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

Ack plan avskrivn 2005-12-31 167 2 704 1 591 72 519 0 5 053  

        

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

      

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

Taxeringsvärde  1) 2005  158 3)     158

Taxeringsvärde  1) 2004  159  4)     159

1) vissa fastigheter har ej åsatts taxeringsvärde      
2) se not 20 angående näringsbidrag för pågående nyanläggningar. Utestående förskott till leverantörer har säkrats med bankgaranti enligt SLL:s finanspolicy. 
3) varav mark 60       

4) varav mark 60
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Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott

Under rubriken upptas upparbetningar och utestående förskott avseende nya 

anläggningstillgångar.                  
 KONCERNEN MODERBOLAGET

 2005 2004 2005 2004

Pågående nyanläggningar    

Ingående balans 2 453 2 537 100 122

Under året upparbetat 994 2 109 2 721 15

Under året aktiverat  

   eller resultatfört –1 340 –2 193 –1 527 –37

Summa pågående nyanläggningar 2 107 2 453 1 294 100

    

Förskott    

Ingående balans 1 490 1 477 11 11

Nya förskott under året 20 93 132 0

Under året reglerade förskott –314 –80 –11 0

Summa förskott 1 196 1 490 132 11

Moderbolagets stora förändringar mellan 2004 och 2005 förklaras av att 

verksamhet från SL Infrateknik AB har införlivats i moderbolaget under 2005. 

Pågående nyanläggningar upptar en mängd pågående investeringar i SL-

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

exempel kan nämnas utbyggnader av och ersättningsinvesteringar i stationer, 

banor, fordonsdepåer, bussterminaler och infartsparkeringar samt nyinveste-

ringar i utrustning för nytt biljettsystem och nya informations- och kommuni-

kationssystem.

Bland förskott till leverantörer märks främst förskott till Alstom Transport 

för de nya pendeltågen som började levereras under 2005 1 065 (1 331) Mkr. 

Tågen levereras i en takt av ca två per månad . Under 2005 har 11 tåg levere-

rats och under 2006 planeras 25 tåg att levereras, varav två i januari och två i 

februari. Förskottet uppgår till drygt 24 Mkr per tåg av en totalkostnad per tåg 

på inemot 75 Mkr och avräknas vid leverans av respektive tåg. Alstom Trans-

port har lämnat en bankgaranti på det utbetalade förskottet.

Not 12 Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag m m

         Bokfört
    Ägd  Nom  värde
Koncernföretag Organisationsnr Säte Antal andel  1) värde 2005-12-31

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

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

SL Kundtjänst AB  556401-0022 Stockholm 1 000 51 % 0,051 0,1

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

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

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

Summa aktier och andelar i koncernföretag      1,7 

  

Härutöver äger SL följande andra aktier och andelar:
         Bokfört
    Ägd  Nom  värde
Intresseföretag m m Organisationsnr Säte Antal andel  1) värde 2005-12-31

Svensk Banproduktion AB  556571-9449 Stockholm 400 40 % 0,04 11,8

AB Transitio  556033-1984 Stockholm       98 000 49 %   9,8  9,8

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

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

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

Samtrafiken i Sverige AB 3) 556467-7598 Stockholm 30 2,12 % 0,0 0,0

Summa aktier och andelar i intresseföretag mm      22,0

Summa aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag mm       23,7

1)    Ägd andel = rösträttsandel         2)    Vilande bolag             3)   Ej intresseföretag
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Not 13  Resultat- och kapitalandelar i intresseföretag
 

  KONCERNEN

   2005 2004

Resultat från andelar i intresseföretag 1)   10 –3

Kapitalandelar i intresseföretag 1)

People Travel Group AB   0 7

Svensk Banproduktion AB   16 11

Busslink i Sverige AB   0 0

Tågia AB   0 0

AB Transitio   17 13

Stockholms Terminal AB   1 1

Summa   34 32

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

 

Not 14  Kassa och bank

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 MODERBOLAGET

 2005 2004 2005  2004

Tillgodohavanden på koncernkonto 793 491 793 491  

Övriga likvida medel 57 20 50 13

Summa 850 511 843 504

 Not 15  Eget kapital i SL-koncernen

 Aktie- Bundna Fritt  Summa

 kapital reserver    eget kapital eget kapital

Ingående eget kapital enligt  

   fastställd balansräkning per 

   2003-12-31 4 000 1 692 70 5 762

Förskjutning mellan bundna  

   och fria reserver  70 –70 0

Effekt av omklassificering av  

   sale and leasebacktransaktion 1)   –323 –323

Årets resultat   98 98

Justerad utgående balans 

   2004-12-31 4 000 1 762 –225 5 537

1)  Försäljning av vagnar som hyrs tillbaka till SL-koncernen vilka tidigare redovisats 
som operationell lease. Återförhyrningen redovisas fr o m 2005 som finansiell 
lease. Jämförelsetalen för 2004 har därför omräknats. Resultat 2004 har p g a 
detta minskat med 20 Mkr.

 Aktie- Bundna Fritt  Summa

 kapital reserver    eget kapital eget kapital

Ingående eget kapital enligt  

   justerad balansräkning  

   2005-01-01 4 000 1 762 –225 5 537

Överförd till reservfond  13 –13 0

Förskjutning mellan bundna  

  och fria reserver  –14 14 0

Återbetalt aktieägartillskott   –118 –118

Årets resultat   340 340

Utgående balans 

   2005-12-31 4 000 1 761 –2 5 759

Not 16  Eget kapital i moderbolaget

 Aktie- Bundna Fritt Summa

 kapital reserver eget kapital eget kapital

Belopp vid årets ingång 4 000 1 131 4 132

Utdelning till ägaren   –118 –118

Reservfond  13 –13 0

Årets resultat   440 440

Utgående balans 

   2005-12-31 4 000 14 440 4 454

Aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik:

Aktier, serie A 315 000 st à nominellt 50 kronor, d v s 15 750 tkr.

Aktier, serie B 79 685 000 st à nominellt 50 kronor, d v s 3 984 250 tkr.

Bolaget har under tidigare år erhållit villkorade aktieägartillskott från SLL på 

36 329 Mkr, varav 118 Mkr har återbetalats till aktieägarna under 2005. Ej 

återbetalda villkorade aktieägartillskott är 36 211 Mkr.
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Not 18  Avsatt till pensioner 

Pensionsförpliktelser som upparbetats fr o m 1992 redovisas av SL som 

pensionsskuld i respektive bolag.

   

   2005  2004

AB SL   205 66

SL Infrateknik AB   0 128

SL HR-Service AB   3 2

SL Kundtjänst AB, Försäkringslösning   0 0

Summa   208 196

Förändringen mellan åren för AB SL och SL Infrateknik AB förklaras av att SL 

Infrateknik ABs personal har förts över till moderbolaget under 2005.

Pensionsskulderna för SL-bolagen har beräknats enligt pensionsavtalet PFA-

SL. Under året upparbetad individuell del är inte inräknad i avsättningen utan 

redovisas som kort skuld. Kostnaderna för pensionsförpliktelser avseende 

tiden före 1992 redovisas av och belastar SLL. Denna pensionsskuld, 

avseende den nuvarande SL-koncernen, uppgick enligt KPA:s beräkningar  

per 2005-12-31 till 694 (719) Mkr.

Not 19  Långfristiga skulders förfallotid

Av långfristiga lån från SLL förfaller 1 060 (877) Mkr till betalning senare än 

fem år efter balansdagen. Av långfristig leasingskuld förfaller 7 037 (6 373) 

senare än fem år efter balansdagen. Övriga långfristiga skulder förfaller inom 

fem år. 

Not 20  Näringsbidrag

Näringsbidrag till investeringar periodiseras i resultatet under anläggningar-

nas livslängd. Erhållna näringsbidrag som ännu ej är resultatförda uppgår per 

2005-12-31 till 3 392 (3 027) Mkr. Av detta belopp utgör 2 393 (2 422) Mkr 

bidrag för fasta anläggningsinvesteringar och resten bidrag för fordon.

Not 17  Avsättningar

KONCERNEN          
  Ianspråktaget  Återföring ej   Årets
 2004 under året utnyttjat belopp avsättning 2005

Avsatt till pensioner (not 18) 196   12 208

Tvist avseende tomträttsavgälder  19    19

Beräknade underhållskostnader  461 –115  121 467

Omstruktureringsreserv  66 –26  1 41

Kontrakterade  modifieringar av vagnar/  internvinstreserv  73 –71  43 45

Anläggningsreserv 49 –4  17 62

Övrigt 96 –134  41 3

Summa 960 –350 0 235 845

MODERBOLAGET

  Ianspråktaget  Återföring ej   Årets
 2004 under året utnyttjat belopp avsättning 2005

Avsatt till pensioner  (not 18) 66   139 205

Tvist avseende  tomträttsavgälder 19    19

Beräknade underhållskostnader  461 –115  121 467

Omstruktureringsreserv 29 –14  2 17

Övrigt 87 –80  33 40

Summa 662 –209  295 748
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Not 21  Större periodiseringsposter 
 KONCERNEN MODERBOLAGET

 2005 2004 2005 2004

Förutbetalda kostnader     86     193     264       185

varav 

försäkringar 15 30 15 30

 hyror – 5 – 2

 leasing –  3 – –

 entreprenadkostnader 

   tunnelbana 8 55 8 55

   buss 39 62 35 62

   övrigt 24 38 39 36

   trängselskatt – – 167 –

Upplupna intäkter     129     25    129    24

varav  

 trafikintäkter 37 6 37 6

 avtalsintäkter 71 10 71 10

 hyresintäkter 7 4 7 4

Förutbetalda kostnader och 

    upplupna intäkter 215 218 393 209

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 2005 2004 2005 2004

Förutbetalda intäkter       547     600    16     30

varav  

 sålda färdbevis 6 7 6 7

 ej resultatförda finansiella  

            inkomster 540 569 – –

 hyror 1 5 1 5

 trängselskatt – 16 8 16

Upplupna kostnader      313     193    203     91

varav

 sociala kostnader samt löneskatt 17 19 12 4

 avvecklingskostnader 6 11 6 10

 tunnelbanetrafik 18 14 18 14

 pendeltågstrafik  12 7 12 7

 busstrafik 34 5 34 5

 spårvagnstrafik – 1 – 1

 räntekostnader 77 50 – –

 övriga entreprenadkostnader 149 73 121 40

Upplupna kostnader och 

   förutbetalda intäkter 860 793 219 121

Not 22  Leasingåtaganden

Svenska leasingavtal

Utöver egna anläggningar har SL-koncernen under året genom finansiella 

leasingavtal disponerat anläggningstillgångar (spårfordon och bussar) med 

ett sammanlagt anskaffningsvärde av 10 742 (9 461) Mkr, varav 9 581  

(8 563) Mkr återstår att betala. 

Av restskulden har 9 194 (8 246) Mkr redovisats som långfristig skuld och 

kommande års amorteringar 387 (317) Mkr som kortfristig skuld. Dessa lea-

singengagemang redovisas i SL-koncernens balansräkning. I SL-koncernens 

resultaträkning redovisas kostnaden för leasade fordon som räntekostnad 131 

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

ning 430 (308) Mkr. Från och med år 2005 tillämpas rak avskrivning även för 

leasade fordon. För moderbolaget uppgår motsvarande leasingengagemang 

till 275 (275) Mkr och återstående betalningar till 215 (221) Mkr. 

Not 22  fortsättning

Tidigare år har vagnförhyrning från AB Transitio av tidigare sålda vagnar 

redovisats som operationell leasing, även i SL-koncernen. Från och med 2005 

redovisas vagnarna i koncernen som ägda av koncernen.

Framtida betalningsåtaganden för befintliga leasingavtal fördelar sig enligt 

nedan, beräknat efter en ränta på 2,9 %. Sammanställningen avser åtaganden 

enbart för vagnar:

KONCERNEN 

 Finansiella leasingavtal  Övriga leasingavtal

2006 732  –

2007–2010 3 323  – 

2011 och senare 12 485  –

MODERBOLAGET 

 Finansiella leasingavtal  Övriga leasingavtal

2006 11  –

2007–2010 46  –

2011 och senare 188  –

Amerikanska leasingavtal

SL Finans har under 2001, 2002 och 2003 genomfört leasingtransaktioner 

med amerikanska banker som investerare avseende spårfordon. I dessa finan-

siella 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 23  Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

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

övertagit redovisningen och borgar för pensionsskulden avseende SL-

koncernens förpliktelser t o m 1991-12-31. 

Nya förpliktelser fr o m 1992-01-01 redovisas av SL (se not 18). SLL borgar 

även för dessa. 
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Personalkostnader 

    

Löner och ersättningar (spec nedan)   2005 2004

Styrelse och VD   4 4

Övriga   204 188

Koncernen totalt   208 192 

Sociala kostnader (spec nedan)   98 93

Övriga personalkostnader   18 19

Koncernen totalt   324 304 
 

 Löner och andra  Sociala 
Löner och andra ersättningar  ersättningar totalt kostnader
samt sociala kostnader  2005 2004   2005 2004

Moderbolaget  100 52 46 24

   (varav pensionskostnader)   (9) ( 4)

Dotterbolagen 108 140 52 69

   (varav pensionskostnader)   (13) (18)

Koncernen totalt 208 192 98 93

   (varav pensionskostnader)   (22) (22) 

 Övriga 

 Styrelse och VD anställda

Löner och andra ersättningar 2005 2004 2005 2004

Moderbolaget  1,8 1,7 98,2 50,5

Dotterbolagen 2,2 2,3 105,8 137,5

Koncernen totalt 4 4 204 188

Antal anställda

  

Medelantal anställda Totalt Varav kvinnor
(årsarbetare) 2005 2004 2005 2004

Moderbolaget  289 140 105 66

Dotterbolagen 304 392 74 92

Koncernen totalt 593 532 179 158

    

Antalet anställda

per 31 december 2005 2004 2005 2004

Moderbolaget  476 153 159 78

Dotterbolagen 131 415 52 97

Koncernen totalt 607 568 211 175

    

Könsfördelning Antal Varav kvinnor

Styrelse  9  6

Ersättare  9  3

Företagsledning inkl    

   adjungerade 16 8

Ledande befattningshavare dotterbolag 2 1

   

SJUKFRÅNVARO I MODERBOLAGET

  Män   Kvinnor   Total

Uttryckt i % 1–60 dgr >60 dgr total 1–60 dgr >60 dgr total 1–60 dgr >60 dgr Total

Ålder <30 2,0  2,0 1,2  1,2 1,5  1,5

Ålder 30–49 1,1 1,0 2,1 2,8 2,7 5,5 1,9 1,9 3,8

Ålder >49 2,2 2,0 4,2 1,8 6,8 8,6 2,1 3,4 5,5

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

SJUKFRÅNVARO I KONCERNEN

  Män   Kvinnor   Total

Uttryckt i % 1–60 dgr >60 dgr total 1–60 dgr >60 dgr total 1–60 dgr >60 dgr Total

Ålder <30 3,1  3,1 5,0 1,0 6,0 4,0 0,5 4,5

Ålder 30–49 2,0 0,9 2,9 2,9 3,3 6,2 2,3 1,8 4,1

Ålder >49 2,2 3,4 5,6 2,0 9,2 11,2 2,1 4,8 6,9

Total 2,2 2,0 4,2 2,8 4,9 7,7 2,4 3,0 5,4

Not 24  Löner och ersättningar samt antal anställda

Förmåner till ledande befattningshavare:

Till styrelse och VD i AB SL har utgått löner och ersättningar med 1 801 (1 743) tkr, varav till VD med 1 202 (1 176) tkr. 

Pensionsvillkor utgår enligt PFA-SL. Vid uppsägning från företagets sida utgår lön under 24 månader dock längst till pensionsåldern uppnås. I det fall VD er-

håller annan förvärvsinkomst skall uppsägningslönen under de sista tolv månaderna samordnas på så sätt att uppsägningslönen minskas med 100 % av den nya 

förvärvsinkomsten. 

Uppsägningstiden från VD är 6 mån.
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Not 25  Arvoden och övrig ersättning till revisorer

Beloppen gäller för såväl koncernen som moderbolaget.

 Revisionsarvoden Konsultarvoden

Belopp i tkr 2005 2004 2005 2004

Ernst & Young 584 639 918 789

Landstingsrevisorerna – 365 – –

Summa 584 1 004 918 789

Not 26  Fonder under särskild förvaltning

Fonder under särskild förvaltning av AB Storstockholms Lokaltrafik har 

följande kapitalvärden: 

 

Belopp i tkr 2005  2004

Fränckelska fonden 17  17

L G Ågrens understödsfond 11  11

Söderberg – Wickströms fond 34  34

Not 27 Transaktioner med närstående

Koncernföretag

 Vid leverans av tjänster och produkter mellan koncernföretag tillämpas 

självkostnadsprincipen. Moderbolagets försäljning till andra koncernföretag 

uppgick till 137 (94), vilket utgjorde 1,5 (1,1) %  av rörelseintäkterna.

Motsvarande köp från övriga koncernföretag uppgick till 312 (248) Mkr vilket

 utgjorde 3,3 (2,8) % av moderbolagets totala rörelsekostnader.

Intressebolag

Vid leverans av tjänster och produkter mellan SL och intresseföretag tillämpas 

marknadsmässiga priser. De affärsmässiga relationerna med intressebolagen 

styrs av trafikavtal, underhållsavtal, hyresavtal m fl avtal.

 Vid leverans av tjänster och produkter mellan intresseföretag tillämpas 

marknadsmässiga priser.

Transaktioner 2005 (Mkr)

 Försäljning  Köp  Fordringar  Skulder 

Intressebolag till från hos till

Busslink i Sverige AB                  129 1 439 26 200

Svensk Banproduktion AB 9 148 1 60

AB Transitio                      0 10 5 0

Tågia AB                  113 167 17 2

Stockholm Terminal AB                      0 0 0 0

Summa                  251 1 764 49 262

    

Stockholms läns landsting

AB Storstockholms Lokaltrafik är ett av Stockholms läns landsting helägt 

dotterbolag.  AV SL-koncernens totala inköp och försäljning avser 0,2 (0,3) % 

av inköpen och 0,3  (0,4) % av försäljningen andra företag och enheter inom 

Stockholms läns landsting.

 

Övrigt

Se även presentation av SL:s styrelse och företagsledning samt not 24.I denna 

finns information angående ersättningar till ledande befattningshavare. 

Upplysningar om pensionsförpliktelser lämnas i not 18 ”Avsatt till pensioner” 

samt i not 24 ”Löner och ersättningar samt antal anställda”. 
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Revisionsberättelse och granskningsrapport

Revisionsberättelse
Till årsstämman i AB Storstockholms Lokaltrafik
Organisationsnummer 556013-0683

Vi har granskat årsredovisningen omfattande sidorna 26 – 44, 
koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i AB Storstockholms Lokal-
trafik för räkenskapsåret 2005-01-01 – 2005-12-31. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredo-
visningslagen 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 årsredovis-
ningen 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 redovisnings-
principerna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla upp-
skattningar 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 styrelse-
ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden 
nedan.

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

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

Stockholm, 2006-03-28

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport för år 2005
Till landstingsfullmäktige och till årsstämman i AB  
Storstockholms Lokaltrafik 
Organisationsnummer 556013-0683

Vi, av landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting utsedda 
lekmannarevisorer, har granskat AB Storstockholms Lokaltra-
fiks verksamhet under år 2005.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunalla-
gen, god redovisningssed i kommunal verksamhet, landstingets 
revisionsreglemente samt av revisorskollegiet utfärdade 
riktlinjer för bolagsrevision och samordnad revision inom 
landstinget. Granskningen har i huvudsak varit inriktad på att 
bedöma bolagets styrning, uppföljning och kontroll.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit 
det resultat som redovisas i bifogade Årsrapport för AB 
Storstockholms Lokaltrafik 2005.

Vi riktar kritik mot styrningen av bolagets verksamhet. Det 
gäller kvaliteten i kollektivtrafiken, egenkontrollen över 
underhållsverksamheten, styrningen på säkerhets- och 
trygghetsområdet. Oklarheter kring regionstyrelsernas roll  
och mandat kvarstår.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts 
på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Vi bedömer dock att bolagets interna 
kontroll inte har varit tillräcklig. Det gäller särskilt bolagets över-
gripande styrning och koncernorganisation.

Vi överlämnar och åberopar i övrigt revisionskontorets rapport.

Stockholm 2006-03-22

Ulf Uubel Gunilla Jerlinger Britta Båvner

Göran Dahlstrand Lars Nordqvist Tyrgils Saxlund

Bilaga:  Revisionskontorets årsrapport för AB Storstockholms 
Lokaltrafik 2005 1)

1) ej bilagd här
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Bolagsstämma
Senaste ordinarie bolagsstämma hölls den 14 juni 2005. På 
bolagsstämman fastställdes 2004 års resultat- och balansräk-
ningar. Samtidigt beviljade även stämman styrelseledamöterna 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen 
under år 2004.

Bolagsordning
Gällande bolagsordning vilken beslutades av landstingsfullmäk-
tige den 13 maj 2003 anger att ändamålet med SLs verksam-
het 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.”

Enligt bolagsordningen ska yttrande från Landstingsfull-
mäktige inhämtas vid beslut av principiell beskaffenhet eller 
större vikt.

Styrelsen
Stockholms landstingsfullmäktige väljer styrelseledamöter, 
lekmannarevisor och suppleanter till i AB SL medan revisor och 
revisorssuppleant för bolaget väljs av bolagsstämman. Lagen 
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda 
tillämpas inte i de kommunalt ägda bolagen. Personalrepresen-
tanter ges dock möjlighet att närvara med yttranderätt och 
förslagsrätt vid bolagens styrelsesammanträden, om inte 
särskilda skäl föreligger. 

Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning 
förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas 
intresse tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsen svarar även 
för att bolaget har en lämplig struktur så att styrelsen på bästa 
sätt kan utöva sitt ägaransvar. Styrelsens uppgifter regleras av 
aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Styrelsen har sedan den ordinarie bolagsstämman 2005 
hållit 14 ordinarie sammanträden fram till och med faststäl-
landet av denna årsredovisning. Vid dessa möten har styrelsen 
behandlat fasta punkter som affärsläge, upphandlingar, 
ekonomisk rapportering, investeringar samt budget och trafik- 
förändringar för pendeltåg och tunnelbana. Därutöver har 
övergripande strategiska frågor avseende bland annat SLs 
framtida inriktning och visioner analyserats.

Ordförande
Landstingsfullmäktige utser styrelseordförande och vice 
styrelseordföranden. Styrelseordföranden har ansvar för att 
styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt samt 
följer verksamhetens utveckling och ansvarar för att övriga 
ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att 
styrelsearbetet ska kunna utövas med upprätthållen kvalitet och 
i enlighet med aktiebolagslagen. Ordförande för styrelsen är 
sedan 2003 trafiklandstingsrådet Anna Kettner. Gertrud 
Brorsson var under året 1:a vice ordförande och Maria 
Wallhager 2:a vice ordförande. För mer information om 
styrelsen se sidan 46.

Regionstyrelserna
Under SLs koncernstyrelse finns tre trafikregioner: södra, 
centrala och norra. Varje region har en styrelse bestående av 
nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Ledamöterna utses 
av respektive parti inom Stockholms läns landsting. Regionsty-
relsen beslutar om planerade trafikförändringar för buss och 
lokalbanor. Då träffar presidiet, bestående av två eller tre 
representanter för respektive styrelse, tillsammans med 
tjänstemän från SL politiker och tjänstemän i var och en av 
länets 26 kommuner. Kommunsamråd sker en gång per år med 
varje kommun.

Verkställande direktören
Verkställande direktören leder verksamheten i enlighet med de 
instruktioner som styrelsen har antagit. Verkställande direktö-
ren ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvän-
digt beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsställare 
vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolagsledningen. 
Verkställande direktören håller kontinuerligt styrelsen och 
ordföranden informerade om bolagets och koncernens 
finansiella ställning och utveckling.

Lennart Jangälv tillträdde som VD den 1 november 2003. 

Koncernens ledningsgrupp
Verkställande direktören för AB SL leder koncernens företags-
ledning. Företagsledningen består förutom VD av de personer 
som VD utser, se sidan 48. Den är ett samrådsorgan åt VD och 
har således själv ej någon beslutanderätt. Företagsledningen 
sammanträder under de former som VD fastställer. 

Ägarstyrning
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Företagsledning

Lennart Jangälv 
VD och Koncernchef
Övriga uppdrag: styrelseordförande i AB 
Transitio samt styrelseledamot i Stockholms 
Terminal AB och Samtrafiken i Sverige AB.

Lars Nordstrand
Trafikdirektör 

Maria Sedolin
Ekonomidirektör

Elisabet Munters
Marknadsdirektör

Maria Adolfson
Presschef

Johan von Schantz
Teknisk direktör

Anne-Sofie Chudi
Direktör Verksamhetsutveckling samt 
Biträdande Teknisk direktör

Per-Inge Buskas
Stabsdirektör

Jan Hamrin
Personaldirektör
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Verksamhetstal

MARKNAD 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
Befolkning i Stockholms län (1000-tal invånare)          
Befolkning 1 890 1 873 1 861 1 850 1 839 1 823 1 803 1 783 1 763 1 745

Antal personbilar i Stockholms län (1000-tal) 
Personbilar 759 754 746 738 730 716 680 644 620 603

Kollektivreseandel (%)          
Tullsnitt 6-21 61 59 58 59 58 58 58 57 57 57

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

Försäljning av färdbevis (1000-tal)          
30-dagarskort 1) 3 950 3 811 3 904 4 012 4 050 2) 4 080 3 733 3 624 3 347 2 774

Säsongskort 225 225 227 226 247  272 298 338 403 625
Årskort 1 1 2 2 4  2 3 5 6 5

Rabattkuponger 172 319 167 441 161 288 162 630 147 110  131 880 147 449 142 144 135 851 142 605
Kontantkuponger 12 720 14 824 24 640 27 129 37 164  41 643 41 075 39 221 36 047 37 702
1) Månadskort t o m 1996. 30-dagarskort fr o m 1997        2) Siffran korrigerad           

Helresor (miljoner)           
En helresa kan bestå av flera påstigningar.          
Totalt 387 386 389 390 391 389 383 379 374 364

Påstigande fördelat på trafikslag (miljoner)
Påstigande är lika med delresor. En helresa med ett byte motsvarar två påstigande.
Tunnelbana 276 278 279 282 283 284 273 269 263 257
Pendeltåg 63 62 63 64 64 61 66 63 62 58
Lokalbanor 30 29 27 25 25 22 18 17 17 16
Buss 254 253 258 256 258 259 260 261 258 254
Totalt 623 622 627 627 630 626 617 610 600 585

Påstigande en vanlig vardag, fördelat på trafikslag (1000-tal)
Tunnelbana 1 016 1 016 1 012 1 034 1 032 1 042 995 979 
Pendeltåg 229 225 230 232 231 218 235 223  
Lokalbanor 107 104 100 92 90 81 66 63  
Buss 925 914 931 931 929 934 939 942  
Totalt 2 277 2 259 2 273 2 289 2 282 2 275 2 235 2 207  

– varav Påstigande en vanlig vardag i den utökade trafiken maa trängselskatteförsöket        
Totalt 10
           
Personkilometer fördelat på trafikslag (miljoner)
Tunnelbana 1 541 1 556 1 558 1 578 1 581 1 588 1 526 1 505 1 496 1 481
Pendeltåg 1 114 1 103 1 127 1 146 1 140 1 093 1 164 1 112 1 072 1 002
Lokalbanor 218 214 205 197 201 189 176 168 165 149
Buss 1 534 1 516 1 525 1 509 1 494 1 499 1 479 1 466 1 455 1 455
Totalt 4 407 4 389 4 415 4 430 4 416 4 369 4 345 4 251 4 188 4 087

           

            
KVALITET 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Punktlighet (% avgångar i rätt tid)
Tunnelbanan   93,1 92,8 91,2       

varav Gröna linjen 89,9 89,5 87,6 87,2 84,6 81,3 79,5 80,9  
 Röda linjen 95,1 94,9 92,7 90,9 92,0 95,5 95,7 95,6  
 Blå linjen 97,4 97,7 98,5 98,8 97,3 98,0 94,9 96,2  
Pendeltåg 83,3 86,4 87,3 85,7 83,2 74,8 87,8 89,5  
– exkl störningar mht Banverket 94,6 94,5 95,9 96,1 95,0 1) 1) 1)  
Roslagsbanan 93,9 94,7 93,9 92,7 89,5 93,4 95,7 95,8  
Lidingöbanan 96,1 96,1 96,9 97,1 97,9 2) 99,3 99,1  
Tvärbanan 98,2 98,4 96,1 96,6 99,3 2) 99,2   
Nockebybanan 98,2 98,7 98,7 98,2 98,6 2)    
Saltsjöbanan 92,1 95,0 94,6 92,9 94,7 2) 98,5 98,4  
Buss      91,9 91,4 91,4 90,6       
varav  norra regionen 96,4 95,8 96,0 95,9 95,3 97,0 97,1 3) 97,0  
 centrala regionen 89,3 88,8 88,7 87,8 85,5 86,0 87,8 3) 87,0  
      – varav innerstan 84,8 83,7 84,1 82,8 79,9 80,0 82,1 3) 78,0  
 södra regionen 96,1 96,1 96,4 96,0 96,2 97,0 95,9 3) 96,0

1) Uppgift saknas 2) Punktlighetsmätningar har endast gjorts sporadiskt eller inte alls 3) Rensat från strejkeffekter
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KVALITET (fortsättning) 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
Inställda avgångar (% av beställda)
Tunnelbanan 2,2 0,7 0,7      
varav Gröna linjen 2,4 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6 2,1 1,5  
 Röda linjen 3,0 0,8 0,8 1,2 0,8 0,5 0,7 0,5  
 Blå linjen 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3  
Pendeltåg 1,7 1,4 1,1 1,7 1,6 13,0 0,7 0,2  
Roslagsbanan 0,6 0,6 0,6 1,9 3,5 0,8 0,4 0,2  
Lidingöbanan 0,9 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 1,0  
Tvärbanan 0,5 0,1 0,4 0,2 0,0      
Nockebybanan 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6 0,4 1,0  
Saltsjöbanan 2,2 0,3 0,2 0,2 0,1 3,6 0,0 1,0  
Buss    0,3 0,2 0,2        
varav norra regionen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 1) 0,2  
 centrala regionen 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 1) 1,0  
      – varav innerstan 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 1)   
 södra regionen 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 1)   
1) Rensat från strejkeffekter            

Stopp i trafiken (mer än tio minuter) 
Tunnelbanan, gröna linjen 201 281 325 362 395 372 453 398 295 162
      röda linjen 231 282 339 369 305 265 227 272 257 245
     blå linjen 93 84 98 67 89 56 39 31 40 47
Totalt 525 647 762 798 789 693 719 701 592 454
           
Andel nöjda resenärer och länsinvånare (%)
Andel nöjda resenärer (SL ombord) 64 66 64 61 59 56 1) 69 79 
Andel missnöjda resenärer (SL ombord) 15 13 15 17 19      
Andel nöjda resenärer (SLTF) 62 58 58 53 55      
Andel missnöjda resenärer (SLTF) 8 9 8 12 10      
Andel nöjda länsinvånare (SLTF) 56 51 53 49 52 46    
Andel missnöjda länsinvånare (SLTF) 10 11 11 10 14 11
    
1) Ingen mätning gjord

PRODUKTION 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Sittplatskilometer fördelat på trafikslag (miljoner)
Tunnelbana 4258 4 304 4 253 4 270 4 236 4 168 4 209 4 110 4 083 4 097
Pendeltåg 4270 4 208 4 033 3 921 3 442 3 310 3 491 3 465 3 469 3 483
Lokalbanor 917 840 882 815 830 747 717 703 718 644
Buss 5614 5 503 5 525 1) 5 651 5 493 5 407 5 088 5 182 4 997 4 869
Totalt 15 059 14 855 14 693 14 657 14 001 13 632 13 505 13 460 13 267 13 093

– varav i SLs utökade trafik maa trängselskatteförsöket          
 Tunnelbana 73         
 Pendeltåg 140         
 Lokalbanor 30         
 Buss 131           
Totalt  374         

1) Korrigerad uppgift            

Antal fordon i SL-trafik, fördelat på trafikslag
Trafikfordon per 31 december. Fordonen ägs av SL-koncernen, entreprenör eller leasgivare.       
Tunnelvagnar, äldre 277 277 302 415 543 685 759 873 873 873
Vagn 2000 1) 271 271 264 215 165 115 67 24 6 
Pendeltågsvagnar, äldre 2) 286 331 3) 337 3) 314 309 292 292 292 292 290
Nya pendeltåg 11          
Lokaltågs-/spårvagnar 187 187 187 187 177 174 175 163 163 163
Bussar 1 915 4) 1 761 1 786 1 797 1 730 1 674 1 727 1 683 1 676 1 654
Totalt 2 947 2 827 2 876 2 928 2 924 2 940 3 020 3 035 3 010 2 980

1) En ny Vagn 2000 motsvarar 2,67 äldre tunnelbanevagnar. Fr o m 2003 inkl en vagn av ny konstruktion.  Ett fullängdståg består av åtta gamla vagnar eller tre nya Vagn 2000-vagnar. 
 2) De äldre pendeltågsvagnarna (286 st) är parvis hopkopplade till tågenheter eller fordon.  Ett fullängdståg består av åtta gamla vagnar eller två nya pendeltåg. 
3) Inkl 45 tyska vagnar hopkopplade till 15 Olympiatåg. 
4) Varav 256 etanolbussar, 30 biogasbussar och 1026 bussar med lågt insteg. 
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Definitioner

EKONOMI OCH INVESTERINGAR 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
Biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag i löpande priser (Mkr) 1)

Biljettintäkter  4 079 3 818 3 329 3 405 3 227 2 907 2 574 2 574 2 482 2 270 
Nettokostnader 8 204 7 638 7 190 7 001 6 541 5 919 5 742 5 551 5 308 5 221 
Verksamhetsbidrag, SLL 4 125 3 820 3 861 3 596 3 314 3 012 3 168 2 977 2 826 2 951 
            
Biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag i prisnivå 2005 (Mkr)  1)       
Biljettintäkter  4 079 3 834 3 357 3 500 3 388 3 127 2 796 2 808 2 705 2 486 
Nettokostnader 8 204 7 670 7 250 7 196 6 867 6 367 6 238 6 056 5 785 5 718 
Verksamhetsbidrag, SLL 4 125 3 836 3 893 3 696 3 479 3 240 3 442 3 248 3 080 3 232 
   
Biljettintäkter, nettokostnader och verksamhetsbidrag per helresa i prisnivå 2005 (kronor) 1) 
Trafikintäkter  10,54 9,93 8,63 8,97 8,66 8,04 7,30 7,41 7,23 6,83
Nettokostnader 21,20 19,87 18,64 18,45 17,56 16,37 16,29 15,98 15,47 15,71
Verksamhetsbidrag, SLL 10,66 9,94 10,01 9,48 8,90 8,33 8,99 8,57 8,24 8,88

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. Rubricera   
    des t o m 2002 villkorat tillskott.

Verksamhetsbidrag i kronor per skattekrona   
Av varje beskattad 100-lapp går så här mycket till SL.  
Verksamhetsbidrag/skattekrona 1,22 1,15 1,17 1,18 1,19 1,17 1,35 1,33 1,31 1,41

Skattefinansieringsgrad (%) 
Verksamhetsbidrag dividerat med summan av verksamhetsbidrag och biljett-, reklam- och externa hyresintäkter.  
Skattefinansieringsgrad 49,2 49,0 52,5 50,3 49,6 49,7 53,9 52,7 52,1 55,3 

Bruttoinvesteringar i löpande priser (Mkr) 

 T o m 1999 investeringar i infrastruktur. Infrastruktur är alla gemensamma anläggningar (banor, depåer etc.) och spårgående trafikfordon. 
Bussar är ej infrastruktur.         
Bruttoinvesteringar 2 309 1 834 2 413 4 733 2 884 2 554 2 427 2 260 1 946 799

Biljettintäkter fördelat på färdbevis i löpande priser (Mkr)          
Kort 1) 2 502 2 347 2 078 2 131 2 027 1 803 1 602 1 611 1 598 1 428
Rabattkuponger 1 063 976 755 760 683 575 536 530 504 464
Kontantkuponger 180 194 232 257 293 297 258 245 227 219

Övriga färdbevis 334 301 264 257 224 232 178 188 153 159 
Totalt 4 079 3 818 3 329 3 405 3 227 2 907 2 574 2 574 2 482 2 270
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 

1) Fr o m 2001-09-01   2) Fr o m 2004-03-01
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ATC
Automatic Train Control, är ett signal-
säkerhetssystem 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 föraröver-
vakad körning av spårburen trafik.

Helresa
Varje resenärs resa, från start till mål 
inklusive byten.

Medelantal anställda
Det totala antalet arbetade arbets-
timmar för samtliga anställda dividerat 
med normalarbetstid per anställd.

Nöjda länsinvånare
Mätningar genomförs av SLTF 
(Svenska Lokaltrafikföreningen) tio 
gånger per år genom telefonintervju 
med cirka 500 personer per gång.

Nöjda resenärer
Mätningar genomförs av SL varje 
halvår genom enkät ombord till cirka 
20 000 resenärer per gång. Nöjdhet 
mäts på en 7-gradig skala. Betygen 5, 
6 och 7 anses nöjda.

Personkilometer
Antalet betalande passagerare 
multiplicerat med den sträcka i 
kilometer som dessa åker. 

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

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

Sittplatskilometer eller  
produktion
Antalet tillgängliga passagerarsäten 
multiplicerat med den sträcka som 
dessa körs.

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

Tullsnitt 
Infarterna till innerstaden, oftast 
tullarna.

            oktober
Pris periodkort (kr)  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1971
Månadskort t o m 1996. 30-dagarskort fr o m 1997.
Löpande priser  600 600 2) 500 500 500 1) 450 400 400 400 355 50
I 2005 års prisnivå 600 603 504 514 525 484 434 437 436 389 309
I 1971 års prisnivå  97 97 82 83 85 78 70 71 71 63 50



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 För-

sta motordrivna förortsbussarna tas i trafik. 1913 Invigning av det första eltåget på Saltsjöbanan.  1922 Genomgående spårvägstrafik öpp-

nas 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 kol-

lektivtrafiksystem 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 pendel-

tågen och en ombyggnad av Centralstationen och andra pendelstationer. Batteridrivna, tryckackumulatorbussar och metanolbussar testas. 

1990 Första etanoldrivna bussarna tas i bruk i innerstaden. SL-90-modellen genomförs, SL delas upp i beställare/utförare. Driftenheterna 

bolagiseras och förbereds för konkurrensupphandling. 1992 Dennis-överenskommelsen innebar 16 miljarder till investeringar i SL-trafiken 

och 19 miljarder till vägnätet. 1993 Första konkurrensupphandlade trafiken rullar, med Swebus vid ratten. SL Forum tas i bruk. 1994 Den 

hundrade tunnelbanestationen invigs i Skarpnäck. 1995 Nyhetstidningen Metro börjar distribueras till SLs kunder. 1997 Tidtabeller för buss-

linjer 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. SL 

deltar i Stockholmsförsöket.

SLs historia
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Spårvägsmuseet är öppet vardagar 10–17, lördagar och söndagar samt helgdagar 11–16.
Vi finns i Söderhallen vid Danvikstull, adress Tegelviksgatan 22. Buss nr 2 från Slussen.
www.sparvagsmuseet.sl.se
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