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Målgrupp
Svedabs hållbarhetsredovisning vänder
sig till våra intressenter och allmänheten.
Den är ett komplement till den finansiella
rapporteringen och ger läsaren en
heltäckande bild av vad Svedab står
för och hur vi arbetar för ett hållbart
företagande.
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VD KOMMENTERAR
En hållbar värld kräver konkreta handlingar. Därför arbetar vi på Svedab kontinuerligt
med att identifiera alla väsentliga områden där vi kan påverka. I stort och i smått.
Sedan några år använder Svedab bara grön el. Det var ett enkelt beslut att fatta men också väsentligt,
eftersom det är en av de större driftposterna i Svedabs verksamhet. Nu vill vi gå vidare så att även
användandet av vår väganläggning blir hållbar. Vi har därför börjat undersöka möjligheterna för framtida
laddningsstationer för elbilar i anslutning till den motorväg Svedab äger och förvaltar. Vi har kontaktat
flera möjliga parter och väntar på att få höra deras intresse i frågan.
Öresundsförbindelsen är en självklar del av Sveriges och Danmarks infrastruktur. Den är en säker
förbindelse med hög tillgänglighet för tusentals kunder som varje dag passerar i bil, buss eller tåg.
Förbindelsen är det naturliga valet för att korsa Öresund för majoriteten av resenärerna. Anläggningens
marknadsandel av totala vägtrafiken över Öresund fortsätter att öka och närmar sig nu 80 procent.
En väl avvägd prisstrategi i kombination med kampanjpriser och särskilda paketerbjudanden, lockar allt
fler fritidsresenärer. Det är goda indikatorer på ett hållbart företag.
Vi vill hjälpa till att utveckla Malmö och hålla ihop dess olika delar. Att våra anläggningar går rakt
igenom staden kan vara både en belastning och en tillgång. De skapar barriärer och kan verka störande.
Tillsammans med andra intressenter försöker vi underlätta med nya trafikplatser och åtgärder i närmiljön.
Men vår anläggning kan också användas för att överbrygga hinder. Vi står därför bakom Malmö stads
ambition att återinföra persontrafik med tåg på Kontinentalbanan. Svedab har i samarbete med Trafikverket,
lett arbetet med att ta fram en ny tillståndansökan för att göra detta möjligt. Tanken är att trafiken ska
ledas i en ring genom Malmö och ge även de östra delarna en god tillgänglighet till Öresundståg och
Pågatåg. Ansökan om ett nytt miljötillstånd lämnades in till länsstyrelsen i Skåne i april 2014.
När Malmö under en sensommardag drabbades av ett skyfall, uppdagades en ny problematik. Ytvatten
kan snabbt fylla upp våra fördröjningsmagasin och svämma över de delar av anläggningen som ligger lågt.
Sådana översvämningar stoppar trafik, medför risker för resenärerna och kan medföra att slänterna
deformeras, undermineras och rasar samman. Vi har nu startat ett arbete med att inventera kapaciteten
i diken och magasin och följa upp konsekvenserna av den stadsutveckling som skett i markområdena kring
vår anläggning. Tidigare låg vår väg och järnväg mest i ett åkerlandskap. Nu har staden har kommit närmare
och många hårdgjorda ytor har tillkommit på grannfastigheterna.
Under 2015 kommer Svedab att ta initiativ till ett utökat samarbete med driftentreprenören
angående säkerhet på och runt vår anläggning. Målsättningen är nolltolerans mot arbetsplatsolyckor
på samma sätt som det finns en nolltolerans mot vägolyckor. Vi kommer också att kartlägga vilken
miljöpåverkan bekämpningsmedel har på vår anläggning och starta ett eget kontrollprogram för
dagvatten som ska öka vår kunskap om såväl utsläpp som vår förmåga att vid behov kunna vidta
rätt åtgärder för att säkra miljön.
Vi ska etablera ett närmare samarbete med våra samarbetspartner kring frågor som
rör hållbar utveckling. Syftet är att säkerställa att våra väsentliga leverantörer delar de
värderingar vi redovisar i vår uppförandekod. Att agera hållbart är ett principiellt synsätt som
genomsyrar hela Svedabs verksamhet och som vi vill också ska genomsyra våra leverantörers.
Bara då kan vi uppfylla hela vårt uppdrag!

Ulf Lundin, vd Svedab
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ÄGARSTRUKTUR
Svenska staten

Danska staten

Sund & Bælt Holding A/S

A/S Øresund

Svedab

Svedabs ägarandel
i Öresundsbrokonsortiet
uppgår till 50 %.

A/S Øresunds ägarandel
i Öresundsbrokonsortiet
uppgår till 50 %.

Öresundsbrokonsortiet

SVEDABS
HÅLLBARHETSREDOVISNING

– ett förtydligande

Svedab och vår danska motsvarighet A/S Øresund äger vardera 50 procent av Öresundsbrokonsortiet (konsortiet).
Konsortiet sköter Öresundsbrons dagliga verksamhet. Överskottet från bron ska ägarna på sikt använda till
att betala tillbaka sina lån med. Konsortiet är ett intresseföretag, men eftersom våra verksamheter är så nära
förknippade redovisar vi valda delar av konsortiets rapportering – så att du som läsare ska kunna skapa dig en
samlad bild av vårt uppdrag. Vill du få en djupare insikt i konsortiets hållbarhetsarbete, kan du ta del av deras
redovisning på www.oresundsbron.se.
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ÖRESUNDSREGIONEN
Öresundsregionen är Nordens största och tätast befolkade storstadsregion. Enligt Öresundskommitténs definition
omfattar regionen Skåne, Själland, Mön, Falster, Lolland och Bornholm. Ytan är 21 203 km2 och här bor 3,9 miljoner
invånare, varav 1/3 i Sverige och 2/3 i Danmark. Antalet invånare har ökat med 300 000 sedan år 2000.

Göteborg

SKAGERRAK

Jönköping
Mot Stockholm

SVERIGE

Fr ederikshavn

Aalborg

KATTEGATT

Karlskrona

JYLLAND
Kristianstad

Århus

Helsingør

Helsingborg

DANMARK
SKÅNE
Köpenhamn

SJÆLLAND

Simrishamn

Malmö

Kastrup
Ystad
Trelleborg

Esbjerg
Odense

BORNHOLM

FYN

Rönne

MØN
FALSTER

LOLLAND
Flensburg

ÖSTERSJÖN

Rødby
Fehmarn Bält

Gedser

Sassnitz

Puttgarden
Kiel
Rostock
Świnoujście

Travemünde

TYSKLAND
Hamburg

POLEN

7

ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN
Öresundsförbindelsen är det samlade begreppet för bron över Öresund och dess svenska och danska
landanslutningar. Bron heter officiellt Øresundsbron: en svensk-dansk kombination av svenskans
Öresundsbron och danskans Øresundsbroen.
Förbindelsen är en viktig länk i ett internationellt väg- och järnvägsnät. Kring år 2021 planeras
Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland stå färdig. Tunneln ingår i det transeuropeiska nätverk som förbinder Skandinavien med resten av Europa. Öresundsförbindelsen förstärker
då sin roll som länk mellan Skandinavien och det övriga Europa. Svedabs landanslutningar är därför
en liten, men betydelsefull del av Europas infrastruktur.

Köpenhamn
ÖR E S U N D
8
7

Malmö
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Svedabs anläggningar

Lernacken–Fosieby: motorväg 8 km och järnväg 10 km.

2

Fosieby–Stockholmsvägen: järnväg 6 km.

3

Malmö C–Sege å: järnväg 4 km.

4

Konsortiets anläggningar

En 8 km lång bro mellan Lernacken Malmö och Pepparholm.
Högbrodelen är världens längsta snedkabelbro för både motorväg och järnväg.
Högsta punkterna är pylonernas toppar: 200 meter.

5

Den 4 km långa konstgjorda ön Pepparholm, som binder samman bron och tunneln.

6

En 4 km lång sänktunnel mellan Pepparholm och en konstgjord halvö vid Kastrup i Danmark.

7
8

A/S Øresunds anläggningar
10 km kombinerad motorväg och järnväg.

10 km järnväg med anslutning till Köpenhamns centralstation och godsbangården i Vigerslev.
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SVEDABS LANDANSLUTNINGAR
Malmö C - Sege å

Stockholmsvägen - Fosieby

Lernacken - Fosieby

Svedab byggde de svenska landanslutningarna till Öresundsbron och ansvarar för dess drift och
underhåll. Järnvägen upplåts till Trafikverket mot en årlig ersättning.

Lernacken-Fosieby:

en kombinerad motorväg och dubbelspårig järnväg från Öresundsbrons östra landfäste österut.
Järnvägen ansluter till Kontinentalbanan i Fosieby strax norr om Lockarp.
Landanslutningarna omges av ett flackt jordbrukslandskap, karakteristiskt för Skåne. Genom att
placera anslutningarna under mark-nivån, kunde störningar av
den visuella vyn minimeras

Stockholmsvägen-Fosieby:

om- och utbyggnad av Kontinentalbanan till dubbelspår. Ett stort antal broar byggdes för att uppnå
planskilda korsningar. Kapacitetshöjande åtgärder utfördes liksom bullerdämpande åtgärder eftersom
banan sträcker sig genom tättbebyggda områden.

malmö c- Sege å:

kapacitetshöjande åtgärder på södra stambanan och den intilliggande kombiterminalen.

Utveckling:

Malmö stad vill trafikera Kontinentalbanan och Citytunneln med persontrafik i en ring runt Malmö,
den så kallade Malmöringen, där även Öresundsbanan och Citytunneln ingår. För detta krävs ett nytt
tillstånd enligt miljöbalken. Jernhusen AB planerar att bygga en ny tågdepå söder om Malmö och har
därför undersökt möjlig trafikkapacitet på såväl Svedabs som Trafikverkets anläggning.
Även det privata näringslivet är beroende av vår anläggning. Utbyggnaden av Hyllie och Svågertorps
handelsplatser samt IKEA:s etablering i området, skapade behov av en ny trafikplats vid Yttre Ringvägen. Trafikplats Naffentorp började byggas 2011 och invigdes i oktober 2012. Byggnationen var ett
samarbetsprojekt mellan Svedab, Trafikverket och Malmö stad.
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SVEDAB – ETT HÅLLBART FÖRETAG
Svedabs vision

”Att Öresundsregionen är en attraktiv region
att besöka och att leva och arbeta i.”
Affärsidé

”Svedab ska som hälftenägare i Öresundsbrokonsortiet, verka för en hållbar utveckling av Öresundsbron och
därmed bidra till regionens tillväxt. Svedab ska också ansvara för de svenska landanslutningarna till bron.”

Om verksamheten

Svedab bildades 1991, samma år som riksdagen i Sverige och i Danmark fattade beslut om att bygga en fast
förbindelse över Öresund. När landanslutningarna var färdigbyggda, var det praktiskt och ekonomiskt befogat
att utnyttja befintliga resurser hos Svedabs dåvarande ägare Banverket och Vägverket. Långsiktiga driftavtal
tecknades därför med de båda statliga verken (idag Trafikverket). Svedab kunde därmed drivas vidare med en
mycket liten organisation. Idag har Svedab tre anställda: vd, ekonomichef och driftchef. Svedabs verksamhet
finansieras uteslutande med lån i Riksgälden och är beroende av Öresundsbrons långsiktiga avkastningsförmåga.

ATT STYRA MOT EN HÅLLBAR UTVECKLING
En vision om hållbar utveckling

Ökad tillgänglighet mellan Sverige och Danmark var en förutsättning för att förverkliga visionen om en
Öresundsregion. Då krävdes en fast förbindelse över Öresund. Hållbarhetstänkandet genomsyrade varje
aspekt av förbindelsens planering, byggnation och dagliga verksamhet. Och så har det förblivit. Öresundsdelegationen uttryckte under planeringsstadiet att ”Öresundsförbindelsen ska utformas med hänsyn till
vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt så att skadliga verkningar på miljön
förebyggs”.

Från plan till verklighet

Öresundsförbindelsen har stärkt konkurrenskraften för regionens näringsliv och Öresundsregionen håller på
att ta form. Förbindelsens ekonomiska konstruktion har visat sig hållbar. Inga av de farhågor om negativa effekter
på miljön som föregick brons tillkomst, har besannats. Forskare från Lunds tekniska högskola har studerat brons
inverkan på havsmiljön från byggnationen och framåt. Idag anser de att havsmiljön kring bron är den bästa i
Öresund och pekar bland annat på att Europas största musselkoloni har etablerat sig på pylonerna och havsbotten
under bron. Samtidigt fortsätter flora och fauna att utvecklas på den konstgjorda ön Pepparholm.

Regeringens inflytande

Svedabs uppdrag och ansvar är fastlagt i beslut av Sveriges riksdag, (proposition 1990/91:158), och i ett avtal mellan
de svenska och danska regeringarna. Uppdraget lyder: Svedab ska genom ett konsortium äga, förvalta, driva och
underhålla en avgiftsfinansierad fast förbindelse över Öresund för järnvägs- och vägtrafik mellan Köpenhamn och
Malmö. Dessutom omfattas även nödvändiga områden och anläggningar för avgiftsupptagning, tullbehandling
och passkontroll samt järnvägs- och vägförbindelser till Öresundsförbindelsen från befintliga järnvägs- och vägnät
i Sverige.
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Regeringen utövar sitt inflytande genom de riktlinjer som finns samlade i ”Statens ägarpolicy”. Ramverket sätter
statliga bolag i samma sammanhang som andra aktiebolag. Sverige har varit delaktig i utformningen av OECD:s
Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Den svenska regeringens principer för bolagsstyrning följer i stort dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod

Bolag med statlig ägande ska agera föredömligt inom området hållbart företagande. Hållbart företagande
betyder att bolagen ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som gynnar en hållbar utveckling enligt Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet hållbar utveckling: ”En hållbar utveckling är en utveckling
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
Svedabs företagsledning har beslutat att Svedabs bolagsstyrning ska utgå från ett medvetet socialt ansvarstagande med stöd av ISO 26000, (se beskrivning på sidan 43). Standarden är framtagen för att hjälpa organisationer
bidra till en hållbar utveckling. För att tydliggöra detta ansvarstagande har vi definierat ett antal grundregler för
vårt agerande – vår uppförandekod.
Koden reflekterar hur vi ser på hållbarhetsfrågor rörande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö,
goda verksamhetsmetoder samt samhällsengagemang och utveckling. Vi vill också att våra leverantörer och
samarbetspartner ska dela våra värderingar och att de i sin tur ska informera sina underleverantörer om dessa
värderingar. Svedab respekterar de värderingar som kommer till uttryck i internationella riktlinjer som FN:s
Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
Svedabs interna organisation är liten och de anställda är väl förtrogna med uppförandekodens innehåll och
vikten av att leva upp till den. Styrelsen ska verka för att även konsortiet delar samma värderingar.
Svedabs uppförandekod finns att läsa i sin helhet på www.svedab.se/bolagsstyrning/uppforandekod-2/

EN FRÅGA OM VÄSENTLIGHET
Företagsledningen har i sin identifiering av väsentliga områden och områden där Svedab kan påverka, utgått från
Svedabs uppdrag och förutsättningar såsom statens ägarpolicy, Svedabs driftavtal med Trafikverket samt riskerna
i verksamheten.
Driftavtalen för Svedabs väg och järnväg är centrala för landanslutningarnas tillgänglighet och långsiktiga
hållbarhet. Vi har överlåtit till Trafikverket att i eget namn och för egen räkning, självständigt svara för den
praktiska och ekonomiska driften av anläggningen. Utåt sett ska anläggningen uppfattas som en del av de
nationella väg- och järnvägsnäten. Svedab har det yttersta ansvaret för anläggningens funktion.
Att finansieringen sker med lån i Riksgälden har beslutats av riksdagen och är ett förhållande som ledningen
inte kan påverka. Däremot kan styrelsen utöva ett inflytande över utvecklingen av ränte- och övriga transaktionskostnader genom en finansstrategi som bygger på en väl avvägd riskprofil.
Företagsledningen har, mot bakgrund av vår inställning enligt uppförandekoden och resultatet av analysen,
för respektive dimension fastlagt vår grundtanke och ringat in de områden vi tycker är viktiga – och som vi vill
och kan påverka. Mål fastställts inom varje område som ska följas upp, mätas och rapporteras. Det övergripande
ekonomiska målet fastställs av ägaren.

11

iala dimens
c
io
So
n
ne

De
n

ETT SVAR PÅ FRÅGAN OM VÄSENTLIGHET

Verksamheten ska präglas
av en medmänsklig
grundsyn och sunda
affärsmetoder.
• Samhällsengagemang
• Säkerhet och tillgänglighet
• En god arbetsgivare

• Lagar och förordningar ska följas
• Aktsam resurshantering
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Vi vill vara ett föredöme
inom de områden
vi kan påverka.
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• Ansvarstagande hos våra leverantörer

Vi ska bidra till
att skapa en ekonomiskt
hållbar förbindelse.

• Svedabs skuld ska återbetalas senast 2040
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RISKHANTERING
En samlad riskbild

Väsentliga risker är händelser eller förhållanden som kan äventyra förmågan att nå den övergripande målsättningen
att upprätthålla hög tillgänglighet på förbindelsen och att lånen återbetalas inom önskad tid.
Svedabs framgång är beroende av konsortiets avkastningsförmåga. Vi är därför indirekt beroende av trafikutvecklingen över bron, realränteutveckling, inflation och konsortiets reinvesteringsbehov. Skulle Öresundsbrons ekonomiska
utveckling inte följa de ursprungliga kalkylerna, riskerar Svedab att inte nå det av ägaren fastställda ekonomiska
målet. Räntabilitetsberäkningar och känslighetsanalyser utgör kärnan i den ekonomiska riskstyrningen. Beräkningarna
utförs årligen och genererar prognoser för återbetalningstider. Vid beräkningar formar Svedab och konsortiet en
gemensam kassaflödesgenererande enhet. Styrelsens viktigaste uppgift, i egenskap av ledamöter i konsortiets
styrelse, är att kontinuerligt följa upp konsortiets system för verksamhetsstyrning. Här utgör riskhantering ett
väsentligt område. Se även Öresundsbrokonsortiet/Riskstyrning.

Risker i vår verksamhet

Vår verksamhet står inför olika typer av risker som behöver hanteras och kontrolleras. Effektiv riskhantering
är därför en integrerad del vår styrning. Vi beaktar risker inom verksamhetens alla tre dimensioner och arbetar
kontinuerligt för att, när så är möjligt, eliminera alternativt minimera dem.

Sociala risker
Yttre påverkan
Olyckor i samband med privat resande, yrkesmässiga transporter och underhållsarbete av landanslutningarna kan
i värsta fall leda till personskador och dödsfall, men även orsaka allvarliga skador på vår anläggning. Yttre ringvägen
är en bred, fyrfilig motorväg med flacka slänter för att minska skaderisken vid avåkning. Öresundsbanan är en
dubbelspårig järnväg, belägen mitt emellan Yttre ringvägens båda motorvägshalvor. Uppbyggda vallar mellan
järnvägen och motorvägen ska minimera risken för krock mellan tåg och vägtrafik. Kontinentalbanan är också
en dubbelspårig järnväg. Den går genom Malmö till Malmö C. När Svedab byggde om Kontinentalbanan lades
ny räls och nya slipers för att minska risken för urspårning. På järnvägen används ATC (Automatic Train Control).
Svedabs egendom är fullvärdesförsäkrad vad gäller såväl skador som olyckor.
En slimmad organisation
En liten organisation är sårbar. Riskerna har minimerats genom en avancerad teknisk plattform med hög tillgänglighet, höga dokumentationskrav samt åtgärder som främjar personalens hälsa och säkerställer snabb vård vid
sjukdom. Tillgängligheten till IT-system har säkerställts genom avtal med IT-supportföretag. Säkerheten runt
förvaringen av Svedabs servrar är hög liksom kraven på backup-rutiner. Svedab bedömer att konsekvenserna av
ett eventuellt haveri endast skulle innebära smärre skador.
Arbetsplatsolyckor
Trafikverket delar Svedabs syn på säkerhet och nolltolerans för arbetskraftsolyckor. Under 2015 kommer Svedab
att ta initiativ till ett utökat samarbete angående säkerhet på och runt vår anläggning.
Våra intressenter
Sammantagen bedöms risken vara liten för att våra leverantörer och samarbetspartner inte delar de värderingar
som kommer till uttryck i vår uppförandekod. Under 2015 kommer vi att ta initiativ till intressentdialoger för att
förvissa oss om att vi delar samma värdegrund.
Politiska beslut kan ha stor betydelse för Öresundsregionens utveckling. Det gäller allt från interregionala
samarbeten och beslut om infrastrukturinvesteringar till harmoniserande regler för arbetskraft som bor och arbetar
över gränserna. Om de politiska besluten inte främjar den regionala integrationen, kan det medföra färre pendlare
och därmed en sämre trafikutveckling på bron.
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Miljömässiga risker
Buller
Väg- och tågtrafiken som trafikerar våra anläggningar genererar buller. De av regeringen beslutade bullervillkoren
gäller som riktvärden. Maximal bullernivå definieras här som ett logaritmiskt medelvärde av det tåg som genererar
mest buller, inte av ett enstaka bullrande tåg. Därför bedöms risken för ett överskridande som liten. Svedab innehar
fortfarande provisoriska villkor för buller. Slutliga villkor kan komma att skärpas, vilket kan medföra ökade
kostnader för ytterligare bullerreducerande åtgärder.
Grundvatten
Grundvattennivån i marken längs Öresundsbanan och Yttre ringvägen ligger nära markytan. Svedab har därför
gjort grundvattenavsänkningar vid korsande vägunderfarter. Miljödomstolen har beslutat om villkor för avsänkningarna och Svedab utför månatligen mätningar för att kontrollera att villkoren uppfylls. Vid varje broläge finns
pumpar. Risken för stigande nivå av grundvattnet vid ett enstaka pumphaveri är därför mycket liten. Vid ett större
haveri riskerar grundvattnet att stiga och slutligen översvämma vägunderfarten. Vägar och broar kan undermineras
och leda till sättningar i marken. Ett automatiskt övervakningssystem kontrollerar funktionen dygnet runt och
risken för överskridanden av miljödomar bedöms därför som liten.
Genom att anlägga fördröjningsmagasin längs Yttre Ringvägen har vi skapat förutsättningar för att samla ihop
miljöfarligt utsläpp som exempelvis olja, och minskat risken för att utsläpp förorenar grundvattnet.
Ökad nederbörd kan på sikt leda till förhöjt grundvatten, vilket skulle innebära ökade driftskostnader för
pumpanläggningarna.
Dagvatten
Nederbörden bedöms öka i framtiden liksom risken för framtida översvämningar. Svedab vill ligga steget före och
håller på att inventera flöden och kapacitet i dagvattensystemen i syfte att kartlägga framtida investeringsbehov.
Höjd havsnivå
En framtida högre havsnivå bör inte innebära någon risk inom överskådlig tid. Anläggningarna ligger högt över
havet i förhållande till förväntad havsnivåhöjning.

Ekonomiska risker
Full täckning för Svedabs bundna eget kapital
Svedabs verksamhet har fram till 2014 gått med underskott. För att bolagets eget kapital alltid ska uppgå till ett
belopp som minst motsvarar aktiekapitalet, har ägaren utfärdat en kapitaltäckningsgaranti. Aktieägartillskott tillskjuts
så snart behov av kapital uppstår. Någon risk för att Svedab ska kunna försättas i likvidation finns således inte.
Övriga finansiella risker
Likviditetsrisken bedöms vara obetydlig eftersom Svedab lånar i Riksgälden. Svedab får låna obegränsat till
amorteringar och räntebetalningar. Till den löpande driften finns en låneram som enligt proposition 2009/10:1,
uppgår till 3,4 miljarder SEK i prisnivå 2009. Låneramen bedöms räcka fram till den tidpunkt ägarna börjar göra
uttag från konsortiet, vilket förväntas kunna ske 2018.
Ränterisken hanteras i Svedabs finansstrategi. Målsättningen är att minska risken för okontrollerade svängningar
i räntekostnaderna och uppnå en kostnadseffektiv hantering av finansiella flöden och risker. Vår bedömning är att
de samlade finansiella riskerna relativt sett blir lägre vid en sund och konsekvent styrning.
Makroekonomiska faktorer
Över bron åker människor och fraktas gods. Omfattningen av resande- och godsströmmen är beroende av utvecklingen i vår omvärld. Den största enskilda kundgruppen är pendlarna, som är beroende av utvecklingen på arbetsoch bostadsmarknaden. Godstrafiken styrs av efterfrågan. Detta är makroekonomiska faktorer som Svedab inte
råder över. En väsentlig risk för den ekonomiska hållbarheten skulle kunna utgöras av en situation med låg tillväxttakt
i ekonomin under en längre period, i kombination med stigande räntor.
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DEN SOCIALA
DIMENSIONEN
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”Vår verksamhet ska präglas av en
medmänsklig grundsyn och sunda
affärsmetoder.”

ATT VÄRNA OM MÄNNISKORNA
OCH SAMHÄLLET
Mål

– Att skapa trygghet för kunden genom att erbjuda en säker anläggning. Vi har därför nolltolerans mot allvarliga
incidenter och olyckor.
Aktivitet: kontinuerlig uppföljning att Trafikverkets incidentrapportering samt vid behov initiera samtal om
förbättringar.
Rapportering: incidentrapportering.
– Att skapa nöjda kunder genom en tillgänglig anläggning. Väg och järnväg ska därför endast stängas av till följd
av planerat underhållsarbete.
Aktivitet: kontinuerlig uppföljning av underleverantörernas rapportering.
Rapportering: totala antalet timmar anläggningen varit avstängd och hur stor andel som avser oplanerade händelser.
– Att samtliga anställda ska omfattas av kollektivavtal eller motsvarande samt ha skriftliga anställningsavtal och
reglerade arbetstider.
Aktivitet: Svedab uppfyller målet.

Aktiviteter inför 2015

– Nolltolerans mot arbetsplatsolyckor för alla som utför någon form av arbete på Svedabs anläggning.
Aktivitet: uppföljning av Trafikverkets rapportering samt vid behov initiera dialog om förbättringar.
Rapportering: antalet arbetsplatsolyckor samt typ av olyckor.
– Etablera ett närmare samarbete med viktiga leverantörer kring frågor som rör hållbar utveckling.
Aktivitet: Intressentdialoger med leverantörer enligt det verktyg som utarbetats under 2014.
Rapportering: antalet genomförda intressentdialoger och gjorda överenskommelser.
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FÖRBINDELSEN OCH SAMHÄLLET
Samhällsengagemang

Öresundsförbindelsen har förbättrat möjligheterna att resa och transportera gods mellan Sverige och övriga
Europa. Den har också bidragit till att skapa en gemensam svensk-dansk Öresundsregion där människor bor,
arbetar och samverkar. I vårt uppdrag ingår att bidra till en sammanhållen Öresundsregion. Detta sker genom
att vi medverkar till att:
– anläggningen utvecklas efter kollektivtrafikens, spårtrafikens och vägtrafikens behov,
– anläggningen utvecklas och anpassas efter omgivande markägares behov med exempelvis stationer/trafikplatser/		
kapacitetsförstärkningar,
– Malmö stad kan utveckla en god markanvändning.

Att skapa en Öresundsregion

Integration är en process som sker gradvis. Konjunkturläget påverkar resandeströmmarna, men faktum kvarstår:
sedan förbindelsen öppnade har antalet pendlare sexfaldigats. Pendlingen går i nio fall av tio från Sverige till
Danmark och drygt var tredje pendlare är en dansk som bor i Sverige.
Under 2014 ökade vägtrafiken för första gången sedan 2009. En tågstrejk i juni bidrog till ökningen, men även
om strejkeffekten räknas bort, kvarstår ett positivt resultat. Främsta anledningen var att antalet fritidsresenärer
fortsatte att öka.
Totala antalet fordon per dag
Trafikutveckling
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Samhällsnyttan idag

”År 2020 är Öresundsregionen Europas mest attraktiva och klimatsmarta region för medborgarna, näringslivet
och besökarna genom ett effektivt utnyttjande av integrationen och den gränsregionala dynamiken.”
Citatet kommer från den utvecklingsstrategi som Öresundskommittén utarbetat för Öresundsregionen
(ÖRUS). Öresundsbrons samhällsekonomiska vinster fram till och med 2013 uppgår till 78 miljarder SEK enligt
analyser som presenterades av Öresundskommittén och Öresund direkt under 2014*. Större delen av vinsten är
ett resultat av ökad sysselsättning och därmed minskad arbetslöshet samt minskade resekostnader. Räknas mer
osäkra faktorer in, som ändrade lokaliseringsmönster och reducerade konjunktursvängningar, skulle beloppet bli
ännu högre.
Öresundsregionen är en av Europas främsta kunskapsregioner med 13 universitet och högskolor. Bland dem finns
två av Nordens största universitet med världsledande kompetens inom områdena IT, teknik och hälsorelaterade
tjänster och miljöteknik. Där det finns utbildad arbetskraft, dit flyttar företagen och dit företagen flyttar, ökar
befolkningen. Resultatet blir tillväxt – och därmed skapas en positiv spiral. Under 2014 välkomnade Malmö
nederländska Walravens skandinaviska huvudkontor till Malmö, Perstorps globala huvudkontor och Peugeots
svenska huvudkontor. Räknat från 2003 och fram till invigningen av Ikeas nya globala mötesplats 2015, kommer de
nya huvudkontoren att direkt och indirekt ha skapat 3 200 arbetstillfällen i Malmö.** Utan Öresundsförbindelsen
hade denna utveckling inte varit möjlig.
* http://www.oresundskomiteen.org/wp-content/uploads/2014/06/33eren_pixi_SE_web.pdf
** Källa: Öresundsinstittutet: siffran baseras på vd och chefanalytiker Anders Olshov genomgång av
etablerade och planlagda huvudkontor (globala huvudkontor, europeiska huvudkontor, nordiska huvudkontor
och svenska huvudkontor) som etableras i Malmö mellan 2003 och 2015.

– och i framtiden

En viktig faktor för tillväxt är tillgänglighet. Godskorridoren Scandinavian-Mediterranean Corridor, där bland
annat sträckningen Stockholm-Palermo via Öresundsbron och Fehmarn Bält-tunneln ingår, gör den internationella
järnvägen mer effektiv. Detta främjar svenskt näringsliv. Utbyggnaden av tågsträckan Lübeck-Fehmarn väntas dock
inte bli klar förrän närmare år 2030.

Trafikprognoser
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Medel

Tågresenärer,
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TRAFIKPROGNOS
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I Öresundsbrons trafikprognos (medelscenariot)
beräknas trafiken på bron öka från cirka 18 400
vägfordon per dygn år 2014 till 28 000 år 2025.
I tillväxtscenariot blir antalet vägfordon per
dygn 34 000 och i stagnationsscenariot 22 000.
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Vägfordon, årlig dygnstrafik (ÅDT)

Anm: Prognosen har inte uppdaterats de senaste
åren och kan därför vara något optimistisk.
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EN SÄKER OCH SUND FÖRBINDELSE
Säkerhet och tillgänglighet

Svedabs anläggning ska vara säker för vägtrafik och järnvägstrafik samt en sund och säker arbetsplats för de
som sköter anläggningen. Under avsnittet Riskhantering behandlas utförligt väsentliga risker och på vilket
sätt Svedab och Trafikverket vidtagit åtgärder för att minimera riskerna och deras verkningar.

Avbrott på Svedabs anläggningar

Svedab bedömer att risken är liten för långvariga avbrott på de svenska landanslutningarna. Möjligheterna
att leda om trafiken är goda. Om inte direkt omledning är möjlig, kan tillfälliga byggåtgärder relativt snabbt
koppla ihop bron med det svenska tåg- och järnvägsnätet. Trafikverket har ansvaret för den operativa driften
av motorvägen och Öresundsbanan och hanterar kortare avbrott. Svedab kopplas in först om det finns risk för
länge avbrott och behov att ombyggnadsåtgärder som påverkar anläggningen och angränsande fastighetsägare.
Rapportering: avbrott på Svedabs anläggning 2014
Svedabs järnväg var avstängd cirka 20 timmar efter ett skyfall som drabbade Malmö. I övrigt har anläggningen
varit öppen för trafik. Läs mer sid 26, ”150-års regn över Malmö”.

Olyckor på Svedabs anläggning

När Kontinentalbanan togs i drift 2010 försvann persontågen helt från banan vilket ledde till att antalet olyckor/
tillbud sjönk. Trafikverket har under senare år satsat på fysiska hinder såsom plank, staket och kameror.

Olyckor Svedabs anläggningar
Järnväg*
Olyckor
2010
6
2011
4
2012
1
2013
2
2014
11

Tillbud
9
7
1
3
5

Väg
2010
2011
2012
2013
2014

Dödsolyckor
0
0
0
0
0

Svåra olyckor
1
1
1
0
12

*Antal olyckor och tillbud enligt definition i BVS1906 som inträffade fr o m Lernacken t o m Fosieby, vidare från
Fosieby t o m Östervärns station. 1. Dödsolycka. 2. Singelolycka trafikplats Vintrie.

Stödmur uppförd av Svedab vid Svågertorps station, med
funktionen att hindra jord från att falla ner mot spåren.
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ARBETSGIVAREN SVEDAB
En god arbetsgivare

I enlighet med vår uppförandekod kräver vi att alla ska respektera varandra – oavsett kön, civilstånd, etnisk eller
nationell tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, ålder eller funktionshinder.
Vår inställning omfattar även konsortiet och de affärspartner vi samarbetar med.
Vi erbjuder trygga arbetsförhållanden. Det innebär att alla omfattas av någon form av kollektivavtal och god
hälsa främjas genom exempelvis subventionerade motionsaktiviteter. Vår arbetsmiljö ska vara stimulerande och det
interna samarbetet ska kännetecknas av öppenhet och respekt. Svedabs medarbetare uppmuntras att delta i bolagets
alla aktiviteter.
Den sociala dialogen är betydelsefull och vi värnar om rätten till utvecklingssamtal. Eftersom antalet anställda
är få finns inga formaliserade rutiner för detta. Istället uppmuntrar vd sina medarbetare att ta kontakt när behov
av utbildning eller andra frågor uppstår.

Medarbetarna – en investering

Svedab erbjuder utöver lönen de anställda förmåner som pensionsplaner, grupplivförsäkringar och övriga
avtalsbaserade försäkringar. Tjänstemän omfattas av ITP-planen.
Ersättning anställda och styrelse			
MSEK
2013
2014
Löner och andra ersättningar
4,0
3,1
Sociala kostnader *)
1,9
1,9
Summa ersättningar och sociala kostnader
5,9
5,0
*Av sociala kostnader uppgår pensionskostnaderna enligt nedan					
MSEK
2013
2014
Totala pensionskostnader
0,7
0,7
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Samtliga tillsvidareanställda är heltidsanställda.

2013
1
3
4

2014
1
2
3
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SVEDAB OCH VÅRA INTRESSENTER
REGERING
REGERING
(NÄRINGSDEPARTEMENTET)
(NÄRINGSDEPARTEMENTET)

REGERING

Regeringen har riksdagens uppdrag att aktivt förvalta statens tillgångar. Regeringen
tillsätter Svedabs styrelse liksom styrelsens ordförande och fastställer även de ekonomiska
målen samt sätter ramar för hur verksamheten tillåts påverka miljön.

(NÄRINGSDEPARTEMENTET)

REGERING
RIKSGÄLDEN
(NÄRINGSDEPARTEMENTET)
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REGERING
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Svedab lånar uteslutande hos Riksgälden. I egenskap av finansiär övervakar Riksgälden
Svedabs finansiella utveckling.

Trafikverket är såväl Svedabs viktigaste kund som viktigaste leverantör. Svedab upplåter
mot en årlig ersättning Kontinentalbanan och Öresundsbanan till Trafikverket, som också
har infrastrukturförvaltartillståndet för banan. Miljötillståndet för att driva Kontinentalbanan innehas gemensamt av Svedab och Trafikverket. Svedab köper underhållstjänster på
landanslutningarna av Trafikverket.

Svedabs leverantörer finns främst inom tjänstesektorn. Svedab strävar efter långsiktiga
samarbeten, byggda på affärsmässighet.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet i frågor som rör Svedabs anläggningar för grundvatten
och kontrollerar att Svedab uppfyller de villkor och tillstånd som finns i bolagets miljödomar. Svedab sammanställer årligen en rapport till länsstyrelsen. Samråd hålls vid behov
av förändringar eller vid ändrade förutsättningar. Länsstyrelsen beslutar även om miljötillståndet för persontrafik på Kontinentalbanan.

Styrelse och vd ansvarar för Svedabs verksamhet, att ägarens intressen tillvaratas och att
gällande lagar, regler och tillstånd följs. Svedabs anställda svarar för den löpande verksamheten.

De kringliggande kommunerna har ett allmänt behov av en väl fungerande infrastruktur
i regionen och därmed av Svedabs anläggningar. Malmö kommun är den största enskilda
markägaren kring Svedabs anläggningar och vill använda dessa för lokala järnvägs- och
vägtransporter. Motorvägen har tre trafikplatser med anslutning till Malmö stads kommunala gatunät. Helsingborgs, Trelleborgs och Ystads kommuner har alla färjeförbindelser
och påverkas därför av konkurrensen från Öresundsförbindelsen.
Skånetrafiken är den förvaltning inom Region Skåne som svarar för kollektivtrafiken.
Regiontågen och Öresundstågen trafikerar Öresundsbanan, enligt avtal med Trafikverket.
Vid särskilda tillståndsfrågor kan dialog föras direkt mellan Svedab och Skånetrafiken.

Svedabs anläggningar påverkar trafikströmmarna och Svedab är därför öppna för
synpunkter och önskemål som rör anpassningar och utökningar av anläggningen.
Trafikplatsen Naffentorp är exempelvis ett resultat av önskemål från markägare,
näringsliv, Trafikverket samt Malmö stad.

Svedabs fastighet Malmö Ringvägen 1:1 gränsar till ett stort antal fastigheter, såväl
privata som kommersiella. Då Svedabs verksamhet klassas som miljöfarlig, får särskild
hänsyn tas till allmänna och enskilda intressen.

Svedab strävar efter en öppen dialog med allmänheten, massmedier och miljöorganisationer vad gäller frågor om hur anläggningarna påverkar den omkringliggande miljön.
Vid samråd kan allmänheten uttrycka åsikter och önskemål om Svedabs planer.
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Att främja ansvarstagande hos våra leverantörer

Hur kan Svedab förmå alla företag som bidrar till verksamhet att dela de värderingar som vi samlat i vår uppförandekod? I många fall är vi övertygade om att så redan är fallet. För att formalisera vår övertygelse, har vi under
året tagit fram ett riskvärderingsverktyg som kan användas för att riskklassificera leverantörer inom hållbarhetsområdet. Leverantören bedöms utifrån ett antal geografiska, etiska, miljömässiga och sociala kriterier. Verktyget delar
in leverantörer i kategorierna låg-, medel och högrisk. Med verktygets hjälp skapas ett beslutsunderlag vad gäller hur
en befintlig eller potentiell leverantör ska behandlas. Exempelvis kommer en leverantör som anses ha medium eller
hög risk att få göra en självutvärdering i form av en blankett. Leverantörerna status ska följas upp en gång om året
enligt en förutbestämd rutin.

Intresssentdialoger
Intressenter

Aktuell fråga

Resultat

Malmberg Borrning
(Leverantör)

Planering av aktiviteter 2015

Driftoptimering av pumpanläggningen. Svedabs
verksamhetsplan.

Trafikverket
(Leverantör)

Miljötillstånd för Kontinentalbanan

Ny ansökan lämnades in till länsstyrelsen i Skåne
i april 2014, omfattande rätt att bedriva persontrafik
på banan.

Riksgälden
(Långivare)

Upplåning för finansiering av
Svedabs verksamhet

Omsättning samt utökning av lån.

Malmö stad
(Samhälle)

Persontrafik på Kontinentalbanan

Ny ansökan lämnades in till länsstyrelsen i Skåne
i april 2014, omfattande rätt att bedriva persontrafik
på banan.

Malmö gatukontor
(Samhälle)

Anläggning av mindre sjö vid
Katrinetorp

Svedab har påtalat risk för att Svedabs anläggningar
för grundvatten kan påverkas, men har ännu inte
tagit del av någon ansökan.

Malmö fastighetskontor
(Samhälle)

Motionsslinga kring Hyllies
nya affärscenter

En del av slingan kommer att löpa över Svedabs
fastighet. Partnerna har fört en dialog och Svedab
har godkänt planerna, givet att ingen åverkan sker
på Svedabs planteringar och träd.

Malmö stadsbyggnadskontor
(Samhälle)

Nytt bostadsområde planeras
söder om betalstationen vid
Lernacken

Stadsbyggnadskontoret vill köpa del av Svedabs
mark som gränsar till området. Parterna har inlett
en dialog.

Miljöförvaltningen i Malmö
(Samhälle)

Kontinentalbanan

Analyser av miljöaspekter och andra konsekvenser.

Region Skåne
(Samhälle)

Förutsättningar för persontrafik
på Kontinentalbanan

Trafikscenarier med konsekvenser, vilka har utgjort
underlag för ny tillståndsansökan.

Fastighetsägare
(Grannar)

Skador på fastigheter i närhet av
Svedabs anläggning

Två fastighetsägare har till Svedab påtalat skador
på sina fastigheter och som skäl angett Svedabs
pumpning av grundvatten vid trafikplatsen
Naffentorp. Svedab anser sig inte ha gjort någon
grundvattensänkning under den aktuella perioden
och att det därför måste finnas andra skäl till
skadorna.
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DEN MILJÖMÄSSIGA
DIMENSIONEN
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”Vi vill vara ett föredöme inom
de områden vi kan påverka”

ATT VÄRNA OM MILJÖN
Mål

– Grundvattenanläggningar: att till 100 procent uppfylla miljödomstolens samtliga villkor.
Aktivitet: enligt kontrollprogram mäta en gång i månaden.
Avrapportering av resultat: årlig rapport av mätresultat till länsstyrelsen
– Buller: innehålla samtliga bullervillkor för att boende i området längs Svedabs anläggning inte ska utsättas
för onormalt störande buller.
Aktivitet: enligt kontrollprogram följa upp till miljöförvaltningen inkomna klagomål genom att utföra mätningar
och vid behov vidta lämpliga åtgärder.
Rapportering: antal klagomål samt eventuellt vidtagna åtgärder.
– Energi: 100 procent av förbrukad energi ska vara förnyelsebar.
Aktivitet: teckna avtal om förnyelsebar energi med samtliga elleverantörer.
Rapportering: uppfyllandegrad. (Målet är uppfyllt.)
– Miljöfarligt avfall: 100 procent av Svedabs frästa beläggning ska återanvändas.
Aktivitet: följa upp Trafikverkets åtgärder för omhändertagande av gammal beläggning vid beläggningsarbeten.
Rapportering: hur väl Svedab lever upp till målsättning samt vid behov avge en tydlig avvikelserapportering.

Aktiviteter inför 2015

– Nytt mål införs gällande vägdagvatten: utsläpp av dagvatten till diken ska inte överstiga gällande gränsvärden
och/eller riktvärden.
Aktivitet: mätningar enligt särskilt kontrollprogram och uppföljning/utvärdering av resultat.
Rapportering: uppfyllandegrad.
– Fortsätta kartlägga nuvarande miljöpåverkan i fråga om användning av bekämpningsmedel på vår anläggning
samt funktionen hos utjämningsmagasinen som, förutom att rena vägdagvatten, också långsiktigt ska bidra till
biologiskt mångfald i området.
– Undersöka möjligheterna att placera en laddstation för elbilar på Skånegården.
– Separata elmätare planeras installeras för grundvattenpumparna.
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Miljöpolicy

Svedab ska:

≠ värna om en långsiktigt hållbar förvaltning av den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark
genom drift och underhåll av anslutningarna och aktivt ägande av Öresundsbrokonsortiet;

≠ arbeta för att ständigt förbättra Svedabs miljöprestanda. Lagstiftning och regelstyrda krav på vår
verksamhet utgör en miniminivå;

≠ bidra till att skydda miljön kring Öresundsförbindelsen;
≠ verka för att förbindelsen i dess helhet utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur miljösynpunkt
genom kontinuerlig dialog med våra leverantörer och samarbetspartner;

≠ ha ett livscykelperspektiv vid val av material och användning av kemikalier vid nyinvestering,
reinvestering och drift och underhåll;

≠ ta ansvar för hantering och deponering av avfall från anläggningen.

MILJÖN I VERKSAMHETEN
Lagar och förordningar

Svedab ska följa miljölagar, -förordningar och -föreskrifter och bevaka att utfärdade miljödomar för verksamheten
följs. Svedab ska även vara proaktiva och följa utvecklingen inom miljöområdet för att säkra att anläggningen
anpassas till framtida krav.

Aktsam resurshantering

Svedab ska medverka till att miljöpåverkan på och kring vår anläggning begränsas. Svedab ska bidra till en effektiv
och sparsam hantering av resurser och tillämpa ett livscykelperspektiv vid val av material och kemikalier. Under året
påbörjades en kartläggning av användningen av bekämpningsmedel på vår anläggning. I detta sammanhang sker
även en kontroll av i vilken mån medlen klarar kraven enligt det oberoende miljöbedömningssystemet BASTA.
2015 påbörjas även en utredning gällande vägdagvatten.

Grund- och dagvatten

När Svedab byggde plankorsningar krävdes avsänkningar av grundvattnet vid fyra brolägen. Miljödomstolen
beviljade Svedab fyra tillstånd, så kallade miljödomar, för att kunna utföra avsänkningarna. Anläggningar för
permanent grundvattenavsänkning installerades vid Yttre Ringvägen och Öresundsbanan. Förutom viss minskad
skörd kring brolägena, har ingen påverkan på omgivningen kunnat märkas. För att rena trafikdagvattnet innan
detta och uppumpat grundvatten rinner vidare genom öppna diken till Öresund, anlades fördröjningsmagasin längs
Yttre Ringvägen och Öresundsbanan. Därmed eliminerades i princip föroreningarna till Öresund.
		I slutet av 2013 meddelade mark- och miljödomstolen i en miljödom, tillstånd för Svedab att höja grundvattnet
vid trafikplatsen Naffentorp. I början av 2014 driftsattes anläggningen. Efter en längre inkörningsperiod fungerar
nu anläggningen enligt de villkor som mark- och miljödomstolen föreskrev.
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Drift och underhåll
Svedab utför löpande drift- och underhållsåtgärder på de anläggningar som är till för att hantera grundvatten och
dagvatten med målsättningen att uppfylla villkoren enligt mark- och miljödomstolens miljödomar. Grundvattnet
innehåller till exempel järn och mangan, vilket kan bidra till igensättning av pumpar, ventiler och ledningar. En
stor del av arbetet görs förebyggande i syfte för att undvika driftstopp.
Grundvattenhantering
Kontrollprogram för grundvattnet utförs och avrapporteras årligen till länsstyrelsen. Under året skedde inga
överskridanden och Svedab har hittills innehållit kraven enligt miljödomstolens dom från 2008. Från och med
2014 har kontrollerna även omfattat trafikplatsen Naffentorp.
Återfiltration
Genom ett långsiktigt och noggrant arbete med grundvattenanläggningarna, kan i princip allt utpumpat grundvatten återinfiltreras. Återinfiltrationsgraden har alla verksamma år legat på eller strax under 100 procent. För
trafikplatsen Naffentorp kommer återinfiltrationsgraden att ligga kring 80 procent enligt önskemål från Trafikverket. En högre återinfiltrationsgrad skulle kunna påverka Citytunneln negativt. Svedab uppfyller de villkor för
samtliga brolägen som mark- och miljödomstolen har föreskrivit.
Uppumpad volym grundvatten (tusental m3 )
2010
2011
2012
Broläge 2 (Bunkeflovägen)
64
71
54
Broläge 4 (Trafikplats Vintrie)
205
180
156
Broläge 5 (Tygelsjöstigen)
187
201
166
Broläge 6 (Pildammsvägen)
–
–
–
Broläge 8 (Trafikplats Petersborg)
177
215
157
				
Återinfiltrationsgrad %
2010
2011
2012
Broläge 2 (Bunkeflovägen)
100
100
99
Broläge 4 (Trafikplats Vintrie)
100
100
100
Broläge 5 (Tygelsjöstigen)
100
100
100
Broläge 6 (Pildammsvägen)
–
–
–
Broläge 8 (Trafikplats Petersborg)
100
99
99

2013
54
111
180
–
150

2014 Tillstånd
75
150
119
650
158
500
347
795
200
800

2013
97
100
100
–
99

2014 Tillstånd
100
>80
99
>80
100
>80
84*
80**
100
>80

* Avser inklusive inkörningsperiod. Exklusive inkörningsperiod: 80 %.
** 80 % i genomsnitt/år. 70–85 % löpande 30-dygns period
Dagvattenhantering
Resultaten av de kontroller och mätningar av dagvattnet som gjordes före såväl som efter öppnande av Öresundsförbindelsen visade att Malmö stads villkor uppfylldes. Detta kontrollprogram avslutades redan 2003. Svedab har på
eget initiativ beslutat att 2015 införa ett nytt kontrollprogram. Innehållet i dagvattnet ska analyseras och vattnets
biologiska effekter ska karläggas. Uppföljningen syftar till att Svedab ska få ökad kunskap om utsläppen och vid
behov kunna genomföra nödvändiga insatser för att säkra en god miljö.
150-års regn över Malmö
Under ett sensommardygn i Malmö föll lika mycket nederbörd som normalt under en hel månad. VA-SYD klassade
regnet som ett 150-års regn, det vill säga så kraftigt att det statistiskt sett bara sker en gång vart 150:e år. Inre och
Yttre ringvägen stängdes av för trafik medan Svedabs del av Yttre ringvägen klarade sig. Underfarterna som ansluter
till Svedabs anläggning stod emot vattnet bra, med undantag för broläget vid trafikplatsen Naffentorp, där tre meter
vatten blev stående på körbanan. Vägen fick stängas av under fem dagar. Anledningen var att ett fördröjningsmagasin inte klarade av att vattennivån hastigt steg på kort tid och därför svämmade över. Skadorna på pumpstationen
blev lindriga och har åtgärdats.
Även järnvägstrafiken drabbades. Slänter rasade ner mot spåren och persontrafiken fick tillfälligt trafikera
Kontinentalbanan. Miljöförvaltningen informerades. Öresundstrafiken klarade sig utan inskränkningar. Svedab
ska utvärdera händelsen genom att inventera kapaciteter i diken respektive magasin för att se vilka ytterligare
åtgärder som kan vidtas för att säkra anläggningen inför framtida kraftiga regnoväder.

26
Buller

Svedab byggde ut och byggde om Kontinentalbanan inför Öresundsbrons öppnande. Svedab innehåller idag de av
regeringen beslutade provisoriska bullervillkoren för samtliga fastigheter längs banan. Kontinentalbanan trafikeras
numera endast av godstrafik och trafiknivån är idag nere på i stort sett samma nivå som före brons öppnande.
Persontrafiken som tidigare trafikerade Kontinentalbanan flyttades till den nya Citytunneln när denna invigdes 2011.
Det har under åren förekommit ett fåtal stämningsprocesser mot Svedab och Trafikverket för möjlig miljöskada
av fastighetsägare längs Kontinentalbanan. De har krävt ersättning för sänkt marknadsvärde på sina fastigheter
och ersättning för bullerstörningar under byggtiden. Viss ersättning har utgått. Ett litet antal boende anser sig
fortfarande störda av främst bullret. I slutet av 2014 beslöt mark- och miljödomstolen om slutliga villkor i enlighet
med regeringens beslut från 1996. Beslutet innebär att Svedab och Trafikverket inom fem år ska: förlänga befintlig
bullerskärm till en hel bullerskärm längs hela Kontinentalbanan, slipa järnvägsspåren vartannat år, utföra bullerskärmar vid uteplatser för villor och radhus samt utföra ytterligare fasadåtgärder på fastigheter i närhet av banan.
Svedab och Trafikverket har överklagat domslutet och fått prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

Persontrafik på Kontinentalbanan
Malmö stad vill öka tillgängligheten mellan stadens olika delar, till kranskommunerna och till Köpenhamn.
Malmö stad vill därför att Skånetrafiken börjar trafikera Kontinentalbanan, Öresundsbanan och Citytunneln med
persontåg i en ring inom Malmö, den så kallade Malmöringen. Ringen planeras för dubbelriktad Pågatågstrafik
och med uppehåll vid Malmö C och stationerna Östervärn, Persborg, Rosengård, Svågertorp, Hyllie och Triangeln.
För den nya trafiken krävs ett nytt tillstånd enligt miljöbalken. Trafikverkets uppfattning är att Kontinentalbanan
är betydelsefull för sträckningen Stockholm-Palermo, som kommer att ingå i den nya godskorridoren ScandinavianMediterranean Corridor, men har en positiv inställning till persontrafik på banan – så länge kapaciteten och villkoren
för godskorridoren inte påverkas negativt. Svedab och Trafikverket har i samverkan med Malmö stad, därför ansökt
om ett nytt tillstånd.

Energiförbrukning

Svedab har ingått avtal som innebär att vi från och med 2014 enbart använder el från förnyelsebara energikällor.
Energiförbrukning består till största delen av elektricitet för att driva pumpanläggningar för grundvatten och
dagvatten. Pumparnas energiförbrukning avgörs av grundvattnets naturliga nivåer i marken samt mängden
nederbörd. Variationen kan vara stor från år till år. Svedab har optimerat grundvattenanläggningarna för att
eliminera järn- och manganutfällningar eftersom dessa negativt påverkar brunnar, pumpar och mätare. Frekvensstyrda pumpar har installerats. Detta medför jämnare gång, lägre energiförbrukning och en förlängning av anläggningens hållbarhet. Trots detta ökade elförbrukningen med 18 procent under 2014. Eftersom det i Svedabs pumpstationer finns pumpar för både grundvatten och dagvatten, men endast ett elabonnemang per pumpstation, kan
vi i nuläget inte förklara ökningen. Vår hypotes är att dagvattenpumparna har dragit mer el på grund av ökad
nederbörd. Svedab planerar att under 2015 installera separata elmätare för grundvattenpumparna för att tydliggöra
skillnaden mellan grund- och dagvattenpumparnas elförbrukning.

Elförbrukning (kWh)
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2010

2011

2012

2013

2014

27
Koldioxidutsläpp

Indirekta utsläpp av koldioxid till följd av väg- och tågtrafiken på de svenska landanslutningarna är kopplade till
förbränning av fossila drivmedel i fordonen och produktion av el till tågens körström. Svedabs uppdrag innefattar
inte påverkan av de indirekta utsläppen utan enbart den direkta påverkan på utsläppen till följd av driften av
anläggningen. Anläggningen har byggts för såväl vägtrafik som järnvägstrafik vilket innebär att en stor del av
trafiken på Svedabs anläggning kan ske på ett miljömässigt hållbart sätt. 55 000 passagerartåg och 8 000 godståg
har påtagligt bidragit till ett hållbart resande och hållbara transporter. Den tekniska utvecklingen av fordonsparken
innebär att vägtrafikens utsläpp av koldioxid i Sverige totalt sett minskar, trots ökad trafik. Vägtrafikens utsläpp
på Svedabs anläggning uppskattas till cirka 10 000 ton koldioxid.

Användning och återanvändning av material

När ny materiel ska införskaffas, görs inköp av material och arbetskraft från leverantörer som i möjligaste mån följer
BASTA-kriterierna* vid upphandling. Löpande avfallshantering från drift och underhåll av Svedabs anläggning,
utförs av Trafikverket. Under året behövdes ingen ny beläggning på Svedabs väganläggning.

Asfaltarbete på Svedabs motorväg.

Följder av skyfall över Malmö bredvid
Svedabs anläggning vid Svågertorp.
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DEN EKONOMISKA
DIMENSIONEN
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”Vi ska bidra till att skapa en
ekonomiskt hållbar förbindelse.”

EN HÅLLBAR FINANSIERINGSMODELL
Mål

– Svedabs mål är att uppnå det ekonomiska mål som har fastställts av stämman: att Svedabs lån ska vara återbetalda
senast år 2040.
Aktivitet: finansstrategi och räntabilitetsberäkning.
Rapportering: uppdaterad prognos för återbetalningstiderna.
Öresundsförbindelsen finansieras i sin helhet med lån som ska återbetalas med avgifter från väg- och tågtrafik.
Överskottet från bron ska också täcka kostnaderna för de svenska landanslutningarna.
Svedab lånar av Riksgälden för att finansiera byggande och drift av landanslutningarna. Återbetalningstiden för
de svenska lånen beräknades initialt till 30 år. Frågan om vägavgifterna skulle beläggas med moms var inte klarlagd.
Vid en senare prövning fastslogs att det rörde sig om en momspliktig tjänst, vilket innebar att återbetalningstiden
för lånen förlängdes till cirka 40 år. Lånen ska amorteras med framtida överskott från konsortiet.

Byte av redovisningsprinciper

Från och med 2014 tillämpas årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Svedab tillämpade tidigare
IFRS (International Financial Reporting Standards). Beslutet om bytet har fattats mot
bakgrund av dels att det nya allmänna rådet träder ikraft 2014, dels att bolagets tillämpning
av IFRS har varit frivillig. Svedab definieras som ett mindre bolag men har valt att tillämpa
K3 i stället för K2. K3 bedöms ge en rättvisande bild över verksamheten. Bytet innebär att
Svedab redovisar den ägda andelen i konsortiet enligt kapitalandelsmetoden, något som tidigare endast var möjligt i koncernredovisningen. Det betyder att resultat- och kapitalandelen
i konsortiet redovisas direkt i Svedabs resultat- och balansräkning. Svedab upprättar inte
längre någon koncernredovisning. Bytet medför att endast åren 2014 och 2013 är jämförbara
när vi redovisar ekonomiska data.

30

FINANSIELL INFORMATION
Resultatet av Svedabs andel i konsortiet bidrar väsentligt till Svedabs resultat. Ägarna har dock ännu inte börjat göra
några uttag av medel från konsortiet, varför Svedab alltjämt fortsätter att låna i Riksgälden för att kunna fullfölja
sina ekonomiska förpliktelser.* Se även sid 34, avsnitt ”Öresundsbrokonsortiet/Ägarnas uttag”.
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0
MSEK Genererade Distribuerade Genererade
värden vid åretsvärden
Värdet
av värden
totala investeringar
ingång
0
Genererade Distribuerade
Genererade
Distribuerade
2013
2013
2014
Genererade
Distribuerade
Genererade
Totala
investeringar
under
året
värden
värden
värden värden värden värden
värden
Summa
Genererade
Distribuerade
Genererade
Distribuerade
2013
2013
2014
2014 2014
2013
2013
värden
värden
värden
Bokfört värdevärden

ribuerade
2013
ärden
2013

Genererade
2013
värden
2014

Distribuerade
2014
värden
2014

Distribuerade
värden
2014
Distribuerade
värden
2014

2014

Invigningsåret
2000
–
2 991
2 991
2 899

31dec
2013
2 991
0
2 991
2 319

31dec
2014
2 991
0
2 991
2 269

SVEDABS EGET KAPITAL

Svedabs verksamhet har tidigare årligen gått med underskott. Vid behov har ägaren tillskjutit villkorade aktieägartillskott för att säkerställa bolagets eget kapital. Den gynnsamma resultatutvecklingen i konsortiet har förändrat
bilden. Det betyder att Svedab nu för första gången visar ett överskott. Detsamma gäller jämförelseåret 2013 som
har räknats om.
			31dec
MSEK		2013
Aktiekapital		8
Reservfond		2
Villkorat aktieägartillskott		
1 688
Effekt av ändrad redovisningsprincip		
–768
Balanserade vinstmedel		
–1 484
Periodens resultat		
206
Summa 		
-348

31dec
2014
8
2
1 858
0
–2 046
308
130
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EFFEKTIV FINANSFÖRVALTNING
Svedabs styrelse fastlägger finanspolicy och finansstrategi. Finanspolicyn reglerar överordnade mål för finansförvaltningen, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och vd, vilka avtal om finansiella instrument som kan träffas
och krav på säkerheter, riskstyrning samt riktlinjer för löpande rapportering. Finansstrategin fastställs årligen.
Den bygger på aktuella omvärldsanalyser och anger ramar för räntemässig fördelning samt duration.
Genom att låna i Riksgälden erhåller Svedab förmånligare villkor jämfört med villkoren på den öppna
kapitalmarknaden, exempelvis baseras Svedabs avtal för rörliga lån på reporäntan plus ett administrativt
påslag. Förmånen går inte att kvantifiera med någon rimlig säkerhet (se kommentar sid 36). Lånevillkor
Riksgälden per 31 december 2014: avista 0,00 %, 5 år 0,32 %, 10 år 0,97 %. De administrativa påslagen
varierar mellan 0,00 till 0,08 procent.*
* Läs om EU-kommissionens syn på förbindelsens lånevillkor under avsnittet Öresundsbrokonsortiet: ”Frågan om
statsstöd”.

Svedabs skuld
Nedanstående diagram visar hur Svedabs skuld till Riksgälden förväntas utveckla sig enligt ett grundscenario fram
till den tidpunkt då samtliga lån är återbetalda. Som jämförelse visas även en optimistisk respektive pessimistisk
beräkning, beroende på ekonomins och trafikens utveckling. Aktuell prognos pekar på att skulderna kommer att
vara återbetalda för år 2040.
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Affärsidé

”Öresundsbron ska dagligen
bygga nya broar – ekonomiskt,
kulturellt och mentalt.”

ÖRESUNDSBROKONSORTIET
– DEN GEMENSAMMA AFFÄREN
Konsortiet har bildats av Svedab och A/S Øresund. Konsortiet äger, förvaltar och driver Öresundsbron. Bron
finansieras med vägtrafikantavgifter samt ersättningar från Trafikverket respektive Banedanmark för deras
nyttjanderätt av järnvägsspåren på bron. Ägarnas rättigheter och skyldigheter regleras i ett konsortialavtal.
Ägarna svarar solidariskt gentemot tredje man för varje förpliktelse som uppkommer i konsortiet i samband med
dess verksamhet. Vinster och förluster delas lika och inkomstbeskattningen sker hos ägarbolag enligt respektive
lands skattelagstiftning.

Ägarnas inflytande

Konsortiet är organiserat som ett aktiebolag. Ägarnas rätt att besluta i konsortiets angelägenheter utövas på
stämman. Vilka ärenden som ska behandlas regleras i konsortialavtalet. Stämman utser styrelsen, som består av
fyra representanter från Sverige och fyra från Danmark. Ordförandeskapet växlar vartannat år mellan länderna
och under året hålls fyra sammanträden. Svedabs fyra styrelseledamöter representerar Sverige. Det är alltså den
svenska regeringen som indirekt utser de svenska ledamöterna i konsortiet styrelse. Svedabs styrelse bereder frågor
som angår styrningen av konsortiets verksamhet och som behandlas på konsortiets styrelsemöten. Konsortiets
styrelse utser vd, fastställer affärsplanen och ansvarar för att det finns relevanta riktlinjer.

Verksamhetsstyrning

Konsortiets styrelse ansvarar för att förvaltningen av Öresundsbron är långsiktigt hållbar för att säkerställa den
planerade ekonomiska respektive fysiska livslängden. Målsättningen är att styra Öresundsbron mot en avkastningsförmåga så att såväl konsortiets som ägarbolagens lån är återbetalda före år 2040. För att nå detta långsiktigt
finansiella mål har styrelsen två verktyg till sitt förfogande:

≠ en väl avvägd prissättningsstrategi och produktsammansättning,
≠ en väl fungerande finansförvaltning.
Konsortiet lånar på den internationella kapitalmarknaden. Styrelsen fastställer också konsortiets finanspolicy och
finansstrategi. Finanspolicyn reglerar överordnade mål för finansförvaltningen, ansvarsfördelningen mellan styrelsen,
vd men även ansvarsfördelningen mellan vd och konsortiets finansdirektör, vilka avtal om finansiella instrument
som kan träffas och krav på säkerheter, riskstyrning samt riktlinjer för löpande rapportering. Finansstrategin
fastställs en gång om året. Strategin bygger på aktuella omvärldsanalyser och ger en beskrivning av tänkbara
scenarier samt anger ramar för räntemässig fördelning/duration och även valutariskfördelning.
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Konsortiets upplåning garanteras solidariskt av Sverige och Danmark. Svenska staten har genom Riksgälden tecknat
ett granskningsavtal med konsortiet. I detta regleras konsortiets skyldighet att följa fastlagd finanspolicy samt
informationsskyldighet. Riksgälden har även rätt att granska och godkänna ändringar i konsortiets finanspolicy.

Frågan om statsstöd

EU-kommissionen fick under 2013 motta en anmälan där Öresundsförbindelsen påstås erhålla otillåtna statsstöd.
Redan 1995 meddelade kommissionen att statsgarantierna inte är att betrakta som statsstöd eftersom Öresundsbron
är en investering till gagn för samhället som helhet och en gemensam nytta av allmänt offentligt intresse.
I ett uttalande 2014 konstaterar kommissionens att beslutet om den statliga finansieringen skedde i linje med
EU:s bestämmelser. Kommissionens konkurrenskommissionär pekar på att Öresundsförbindelsen främjat den
regionala integrationen mellan Sverige och Danmark och att fördelarna med projektet inverkar positivt på de
gemensamma transportprioriteringarna utan att otillbörligen snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

Riskhantering

Konsortiet genomförde 2010 en helhetsorienterad riskinventering för att identifiera och rangordna företagets risker.
En rapport upprättades där de väsentliga riskerna beskrivs och konkreta förslag till hur de ska hanteras redovisades.
Riskrapporten uppdateras löpande och föreläggs årligen styrelsen. Viktiga områden som behandlas, utöver återbetalningstiden för lånen, är säkerheten och tillgängligheten till och på bron, underhåll och reinvesteringar samt
risken för avbrott i it- och andra tekniska system.

Säkerhet och tillgänglighet

Öresundsbron ska vara en säker transportsträcka för såväl vägfordon som tåg liksom en säker och sund arbetsplats.
Svensk och dansk räddningstjänst en gemensam beredskapsplan ifall en olycka inträffar på bron. En krisorganisation
finns etablerad på konsortiet som regelbundet samövar med polis och räddningstjänst. Länsstyrelsen i Skåne gör
årligen en risk- och säkerhetsanalys för bland annat Öresundsbron. Exempel på väsentliga risker är skeppskollision
mot bron och tågurspårning. Ett nätverk har etablerats för hur trafik ska kunna ledas om och samverkan ske mellan
alla berörda aktörer.

Ägarnas uttag

Frågan om ägarnas uttag från konsortiet regleras i konsortialavtalet. Ägarna har kommit överens om att uttag ska
ske först när konsortiet redovisar fritt eget kapital. Ägarna beräknas kunna börja göra uttag 2018. Konsortiets
styrelse har dessutom fastställt att uttagen ska begränsas mellan tidpunkten då konsortiet redovisar fritt eget kapital
och den tidpunkt när konsortiets skulder är fullt återbetalda.

Så här vill konsortiet att Öresundsbron ska utvecklas
≠ År 2020 ska bron trafikeras av minst 27 000 fordon per dygn och ge en årlig intäkt på minst 1,7 miljarder DKK.
≠ Förbindelsen ska vara säker och tillgänglig dygnet runt. Säkerheten på väg och järnväg ska vara hög och 		
jämförbar med motsvarande anläggningar på land i Sverige och Danmark.

≠ Integrationen i regionen ska stödjas med konkurrenskraftiga pendlar- och affärsreseprodukter och ökat fritidsresande ska stimuleras.

≠ Organisationen ska vara kundfokuserad och effektiv och prioritera säkerhet, tillgänglighet och service.
Mätningar ska bekräfta att kunderna är nöjda.

≠ Ekonomin ska utvecklas stabilt och det årliga resultatet före värdeförändring ska vara positivt och öka varje år.
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Ökade intäkter för Öresundbron

Öresundsbron genererade under 2014 intäkter på över 1,7 miljarder DKK, cirka 0,1 miljard DKK mer än förra året.
Intäkterna från vägtrafiken utgör drygt två tredjedelar, 1,2 miljarder DKK. Resterade del utgör ersättning för
järnvägstrafik från Trafikverket och Banedanmark med lika stor del var. Erfarenheterna av finanskrisen och den
efterföljande konjunkturnedgången har visat att Öresundsbron är konjunkturkänslig. Trafiktillväxten var mycket
positiv fram till och med juni 2008 men lågkonjunkturen ledde till stagnation. Under 2014 uppvisade vägtrafiken
åter en ökning.

Genomsnittlig intäkt per vägfordon, DKK 					 *2012 skottår
					
		
2010
2011
2012*
2013
Genomsnittlig intäkt/vägfordon, DKK
148
151
162
171
Totala antalet vägfordon

7 076 601

6 988 157

6 765 816

6 685 407

2014
175
6 918 277

Investeringar i infrastruktur

Invigningsåret uppgick den totala investeringen för hela Öresundsbron till 19 563 MDKK. EU-kommissionen
hade pekat ut Öresundsbron som ett prioriterat projekt under det så kallade TEN-programmet,
(transeuropeiska nätverket), och bidrog med sammanlagt 127 miljoner EUR.

Öresundsbron				
		
Invigningsåret
MDKK
2000
Värdet av totala investeringar vid årets ingång				
–
Totala investeringar (netto) under året			
19 563		
Summa 							
19 563
Bokfört värde					
19 412

31dec
2013
19 994
32		
20 026
16 006

31dec
2014
20 026
59
20 085
15 822

Medarbetare och Arbetsmiljö

En högt prioriterad arbetsmiljösäkerhet ska säkra att olyckor undviks och att ingen medarbetare utsätts för stor
fysisk eller psykisk belastning. Konsortiets arbetsmiljöpolicy tas fram av ledningen i samarbete med huvudsäkerhetsutskottet. Policyn följs av arbetsmiljöorganisationen som består av en huvudskyddskommitté, fyra arbetsmiljökommittéer och tio arbetsmiljögrupper. Arbetsmiljöorganisationen arbete styrs av de högsta kraven enligt svensk
och dansk arbetsmiljölagstiftning. Alla arbetsmiljörelaterade händelser av både fysisk och psykisk karaktär, registreras
och behandlas. Detta gäller även tillbud, det vill säga de fall där inget skett, men varit nära att ske. Olycksbegreppet
omfattar också incidenter som inte lett till sjukfrånvaro. Sedan bron öppnade har ingen arbetsrelaterad olycka med
dödlig utgång eller varaktiga men inträffat.

Medelantal anställda

			
Sverige
Kvinnor		
Män		

2013

2014

70
50

70
49

Danmark
Kvinnor		
22
Män		
39
Totalt		181

21
38
178

Aktiviteter under 2014

Arbetet med installationen av Öresundsbrons nya övervakningssystem avslutades vid årets slut. Systemet övervakar
cirka 5 500 objekt, såsom skyltar, pumpar fläktar, branddetektorer och kameror. Fördelarna är mer tillförlitlig
information och därmed höjd säkerhet. Systemet är dessutom mer kostnadseffektivt än det förra.
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Omfattning och avgränsning

(Se även sid 2 ”Svedabs hållbarhetsredovisning – ett förtydligande”).
Hållbarhetsredovisningen omfattar Svedab och valda delar av det till hälften ägda Öresundsbrokonsortiet.
Vi tillämpar GRI:s riktlinjer, version G3 på nivå C+.

Konsortiet – ett intresseföretag

Konsortiet är i civilrättslig mening ett intresseföretag. Svedab har följaktligen ingen kontroll över företaget,
men väl ett väsentligt inflytande. Upplysningar om konsortiets verksamhet redovisas i enlighet med GRI:s
avgränsningsprotokoll. Enligt avgränsningsprotokollet föreligger ingen skyldighet för företag att rapportera
resultatindikatorer för verksamheter som inte kan kontrolleras, utan endast skyldighet att redogöra för hur
inflytandet utövas. För att ge läsaren en helhetsbild av Svedab innehåller redovisningen utvalda resultatindikatorer avseende konsortiets verksamhet. Detaljerad information om konsortiets hållbarhetsarbete finns
i deras CSR-rapport 2014.

Tidsperiod

Svedabs sjunde hållbarhetsredovisning omfattar perioden 1 januari–31 december 2014. Den uppdateras
årligen.

Informationsinsamling
Social information
Data som redovisas:
≠ Trafikutveckling
Källa: Öresundsinstittutet

≠ Samhällsekonomisk vinst
Källa: Öresundsinstittutet

≠ Trafikprognos vägfordon
Källa: Öresundsbrokonsortiet

≠ Trafikprognos tågresenärer
Källa: Skånetrafiken

≠ Tillbuds- och olycksstatistik, Svedabs anläggningar
Källa: Trafikverket

≠ Intressenter: de grupper som påverkar eller påverkas av Svedabs verksamhet
och/eller den tjänst som Svedab tillhandahåller

≠ Intressentdialog
Källa: Svedab

Miljöinformation
Data som redovisas:
≠ Grundvatten/återinfiltration
Källa: Svedab

≠ Energiförbrukning, direkt
Källa: E.ON

≠ Koldioxidemission från trafiken som passerar landanslutningarna
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Källor: Trafikverket och Öresundsbrokonsortiet

Ekonomisk information
Data som redovisas:
Direkta ekonomiska faktorer
≠ Finansiell information

≠ Ersättning till anställda
≠ Medelantal anställda
≠ Förmånsbestämda åtagande
≠ Svedabs eget kapital
≠ Investeringar i infrastruktur, Svedabs anläggningar
≠ Svedabs skuld
Källa: Svedab

Om Öresundsbrokonsortiet
Data som redovisas:
≠ Genomsnittlig intäkt per vägfordon

≠ Investeringar i infrastruktur, Öresundsbron
≠ Antal anställda
Källa: Öresundsbrokonsortiet

Beräkningstekniker
Grundvatten
Avläsning av vattenmätare utförs enligt kontrollprogram och kompletteras med okulär bedömning. Som
komplement sker även okulär besiktning av brunnarna en gång i månaden. Vid årets slut skickas en årsrapport
till tillsynsmyndigheten för godkännande. Redovisade mängder är hämtade från dessa rapporter. Energiförbrukning, direkt elförbrukning. Information inhämtas från elleverantörer. VA SYD har utrustning placerad
i samma pumpstation som Svedabs styrsystem för grundvatten och därför görs vissa uppskattningar.

Koldioxid
Koldioxidemission från trafiken som passerar Öresundsförbindelsens svenska landanslutningar. Beräkningen
av koldioxidutsläpp från trafiken baseras på konsortiets mätningar av antalet fordon av olika slag inklusive tåg
som passerar Öresundsbron under en ettårsperiod. För varje fordonsslag multipliceras antalet fordon med ett
genomsnittlig värde för fordonets koldioxidutsläpp per körd kilometer samt anslutningarnas längd i kilometer.

Kvalitetssäkring av data

Data jämförs med data från föregående år, sammanvägt med nivån på och typ av aktivitet. Alla väsentliga
avvikelser från förväntade värden följs upp för att få en försäkran om att rapporterad data är korrekt.

Kommentar

EC4: Enligt propositionen 1990/91:158 ska de svenska anslutningarna finansieras med det överskott som
Öresundsförbindelsen kommer att generera. I avvaktan på att Öresundsförbindelsen ger överskott, beslutade
regeringen att Svedab skulle låna de medel som fordrades för att finansiera anslutningarna. Lånen skulle tas upp
i Riksgälden. För Svedabs del innebär det förmånliga lånevillkor jämfört med om bolaget skulle ta upp lån på
den öppna kapitalmarknaden. För att denna förmån ska kunna kvantifieras är det nödvändigt att fastställa en
referensränta, men då krävs svar på en mängd hypotetiska frågeställningar. Exempelvis måste man jämföra hur
Svedab hade varit kapitaliserat på marknadsmässiga villkor och hur kapitalstrukturens fördelning mellan eget
och främmande kapital med därtill hörande kredittillägg, hade sett ut. Utfallet ändras beroende på de antaganden
som görs och vår bedömning är därför att förmånen inte går att fastställa med rimlig säkerhet.
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3 forts. information om redovisningen

3.9

Mätmetoder och beräkningsunderlag

3.10 Förändringar av tidigare redovisad information

40
37–38
–

3.11 Väsentliga förändringar avseende avgränsning, 		
omfattning, mätmetoder
29
			
3.12 Innehållsförteckning med GRI standardupplysningar

39–40

3.13 Policy och tillämpning beträffande externt bestyrkande

39

Byte av redovisningsprinciper
Se även årsredovisning 2014

Redovisningen är bestyrkt av PwC

4

Styrning, åtaganden och intressentrelationer								

4.1

Redogörelse för organisationens bolagsstyrning

9–10, 33–34

Se även årsredovisning 2014

4.2

Redogörelse för om styrelseordförande också är vd

–

Se även årsredovisning 2014

4.3

Antal oberoende styrelseledamöter

–

Se även årsredovisning 2014

4.4

Möjligheter för aktieägare och anställda att komma till tals

9, 19

Se även årsredovisning 2014

4.8

Internt framtagna värderingar, uppförandekod, principer

10, 43

4.14 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med

20–21

4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter

20–21

RESULTATINDIKATORER								
EC Ekonomiska resultatindikatorer								
EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

30

EC3 Omfattning av förmånsbestämda åtaganden

19

EC4 Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn

31, 38

EC8 Investeringar i infrastruktur och tjänster för allmänhetens nytta

30, 35

EC9 Beskrivning av indirekta ekonomiska effekter

16–17

Se även årsredovisning 2014

EN Miljömässiga resultatindikatorer								
EN4 Indirekt energianvändning

26

Drift av pumpar

EN8 Total vattenanvändning

25

Avser uppumpad volym grundvatten

EN10 Återvunnen vattenvolym

25

Avser återinfiltrerat vatten

EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser

27

Avser utsläpp från trafiken på Svedabs anläggning

EN25 Vattenmassor som påverkas av utsläpp av vatten

25

Dagvatten

EN28 Böter och sanktioner avseende miljölagstiftning

25

Inga böter eller sanktioner

EN29 Väsentlig miljöpåverkan till följd av transporter

27

Avser buller från Kontinentalbanan

EN30 Miljökostnader och miljöinvesteringar
23
			
LA

Inga investeringar 2014. Planerade investeringar
för 2015.

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor								

LA1 Total personalstyrka, per anställningsform och region
19, 35
			

Samtliga tillsvidareanställda är heltidsanställda
i Svedab		
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Svedabs hållbarhetsredovisning för 2014 har upprättats enligt GRI:s riktlinjer version 3.0
med tillämpningsnivå C+ och fastställdes av styrelsen den 18 mars 2015.

Malmö 2015-03-18

Lena Erixon
Ordförande		

			

Kerstin Hessius

Hans Brändström

Jan Olson

Ulf Lundin
Verkställande direktör
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REVISORS RAPPORT ÖVER
ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV
SVEDABS HÅLLBARHETSREDOVISNING
Till Svedab AB
Inledning
Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (”Svedab”) att översiktligt
granska Svedabs hållbarhetsredovisning för år 2014.
Styrelsens och företagsledningens ansvar för hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med
tillämpliga kriterier, vilka framgår på sidan 37 i hållbarhetsredovisningen, och utgörs av de delar av Sustainability
Reporting Guidelines (utgivna av The Global Reporting Initiative, GRI) som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även den
interna kontroll som bedöms nödvändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning som inte innehåller väsentliga
fel, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad på vår översiktliga granskning.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av
FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för
upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt IAASBs standarder för revision och kvalitetskontroll och god
revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för
oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte
den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Vår granskning utgår från de av styrelsen och företagsledningen valda kriterier, som definieras ovan. Vi anser att
dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.
Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund
för vårt uttalande nedan.
Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning
att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan av styrelsen och
företagsledningen angivna kriterierna.
Malmö den 18 mars 2015
PricewaterhouseCoopers AB
Mats Åkerlund					Fredrik Ljungdahl
Auktoriserad revisor				Specialistmedlem FAR
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FÖRKLARADE ORD
BASTA
är ett oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter som skapats för att främja
byggnation och underhållning av infrastruktur utan farliga ämnen. EU:s lagstiftning REACH ligger till
grund för systemets bedömning av olika produkter avseende kemisk innehåll. Bakom det icke-vinstdrivande
BASTA står IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier.

GRI
Global Reporting Initiative (GRI): GRI är en oberoende internationell organisation som arbetar fram riktlinjer
för hållbarhetsrapportering. www.globalreporting.org

Hållbar utveckling
Definieras första gången 1987 i FN-rapporten Our common future som: en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Intresseföretag
När ett företag äger andelar i en juridisk person som inte är ett dotterföretag och utövar ett betydande
inflytande över den juridiska personen, är den juridiska personen ett intresseföretag. (En juridisk person är
ett dotterföretag om det ägande bolaget innehar med än hälften av rösterna för samtliga andelar eller på
annat sätt förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar.)

Reporäntan
Riksbankens viktigaste styrränta för den svenska ekonomin.

ÅDT
Årsdygnstrafik: genomsnittlig trafik per dygn under ett helt år.

Öresundsbrokonsortiet (konsortiet)
Företaget som äger Öresundsbron och som Svedab äger 50 procent av.

Öresundsbron
Den kombinerade motorvägs- och järnvägsbron mellan Lernacken på den svenska sidan av Öresund
och Kastrup på den danska sidan.

Öresundsförbindelsen
Öresundsbron + de svenska och de danska landanslutningarna.
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OM ISO 26000
Vägledning för socialt ansvarstagande SS-ISO 26000:2010 (ISO 26000)*
ISO 26000 är en internationell standard vars syfte är att hjälpa organisationer att bidra till en hållbar
utveckling. Förhoppningarna är att en organisation ska göra mer än vad lagen kräver. Standarden är frivillig
och innehåller inga krav och kan därför inte certifieras.
ISO 26000 ger vägledning till användare om de underliggande principerna för socialt ansvarstagande,
hur organisationen stödjer socialt ansvarstagande och involverar intressenter, vilka huvudområden och
delområden som rör socialt ansvarstagande samt sätt att integrera socialt ansvarstagande i organisationen.
Standarden betonar vikten av resultat och förbättringar av organisationens ansvarstagande, men är frivillig
och inte avsedd för certifiering.
Socialt ansvarstagande innebär att sociala och miljömässiga hänsyn införlivas i beslutsfattandet.
Att integrera socialt ansvarstagande i hela organisationen ska leda fram till ett transparant och etiskt
uppförande.
Standarden vilar på sju principer för socialt ansvarstagande: ansvarighet, transparens, etiskt uppförande,
respekt för intressenternas intressen, respekt för rättsstatens principer, respekt för internationella uppförandenormer och respekt för de mänskliga rättigheterna.
Kartläggningen av omfattningen av det sociala ansvarstagandet bör enligt standarden utgå från de sju
huvudområdena. Helhetsperspektivet betonas, d v s samtliga områdena och deras ömsesidiga beroende bör
beaktas.

*Copyright/Upphovsrätten tillhör SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm (anm: ursprungstexten är förkortad)

45

KONTAKTPERSONER

Miljö

ÖVRIGA PUBLIKATIONER

Fredrik Liljeqvist, driftchef
Telefon +46 703 385 212
fredrik.liljeqvist@svedab.se

S A M H Ä L L S A N S VA R O C H
H Å L L B A R U T V EC K L I N G

2014
årsredov i sni ng

CSR-RAPPORT
Ø R E S U N D S B R O

Ekonomi och sociala frågor

K O N S O R T I E T

Erna Ahlfors, ekonomichef
Telefon +46 703 249 632
erna.ahlfors@svedab.se

S V E N S K – D A N S K A B RO F Ö R B I N D E L S E N S V E D A B A B

Svedab: Årsredovisning 2014
Öresundsbrokonsortiet: CSR-rapport
Ytterligare information finns på
www.svedab.se
www.oresundsbron.com

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Stortorget 25, Malmö, Box 4044, SE-203 11 Malmö
Tfn: +46 40 660 98 80, info@svedab.se
www.svedab.se

2 0 1 4

