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VD HAR ORDET

MILJÖSATSNINGAR FÖR FRAMTIDEN

Lik som 2020 har 2021 präg lats av den glo ba -
la pan de min covid- 19 som på ver kat tra fi ken
över Öresunds bron starkt. Sprid ning en av vi -
ru set sker mest under vin ter pe ri o den och
året star ta de och slu ta de med en pe ri od av
skärp ta in re se reg ler till såväl Dan mark som
Sve ri ge. Detta har kraf tigt på ver kat väg tra fi -
ken över Öresunds bron. Under förs ta kvar ta -
let mins ka de per son bils tra fi ken över bron
med om kring 55 pro cent jäm fört med året
före. Under som ma ren mins ka de re strik tio -
ner na och en åter hämt ning av per son bils tra -
fi ken över bron sked de fram till att nya re se -
re strik tio ner på nytt in för des i sam band med
att nya va ri an ter av co ro na vi ru set bör jat spri -
das glo balt, vil ket fick per son bils tra fi ken att
mins ka med cirka 35 pro cent jäm fört med
2019. Till skill nad mot per son bils tra fi ken har
last bils trans por ter na över Öresunds bron
nått en re kord hög nivå under året. Det visar
att, trots ned stäng ning ar och re strik tio ner,
har nä rings li vet rul lat på och den in ter na tio -
nel la han deln har kun nat upp rätt hål las. Trots
alla ef fek ter av be kämp ning en av pan de min
upp vi sar Öresunds bron ett po si tivt re sul tat
och bi drar med en stor vinstan del till Sve -
dabs po si ti va re sul tat 2021.

Under året har ut by tet av de gamla bul -
lerskär mar na längs Kon ti nen tal ba nan genom
Malmö mot nya högre full följts av Tra fik ver -
ket i en lig het med den plan och de mil jö vill -
kor som nu me ra gäl ler för banan.  Åt gär den
sän ker bull ret från järn vägs tra fi ken för de
kring bo en de så att det trots mer tåg tra fik
blir en lägre ljud ni vå längs banan.  Som en
följd av ut ran ge ring en av bul lerskär mar na
som ännu inte var fullt av skriv na har Sve dabs
re sul tat på ver kas ne ga tivt genom en en -
gångs vis ned skriv ning.

Till sam mans med Öresunds bro kon sor ti et har
Sve dab sedan ti di ga re byggt en sol cells an -
lägg ning på Sve dabs fas tig het. Denna an -

lägg ning har under 2021 ut ö kats vil ket gör
såväl Öresunds bron som Sve dab mer själv -
för sör jan de av mil jö vän lig el.

De stats ga ran ti er som lig ger till grund för
Öresunds brons fi nan sie ring har ifrå ga satts
av For Sea (ti di ga re HH- Ferries Group) och
ären det hand läggs för när va ran de av EU- 
kommissionen. Ären det har för se nats kraf -
tigt och något be slut pre sen te ra des inte hel -
ler under 2021 såsom ti di ga re för vän tats.
Några ägarut tag från Öresunds bro kon sor ti -
et  gjor des där för inte hel ler under 2021
Istäl let har Sve dab fort satt ta upp lån i Riks -
gäl den för att be ta la lö pan de ut gif ter.

Det nya sig nal sy ste met ERTMS ska på sikt in -
fö ras i EU och pla ne ring en för detta på ver kar
även Sve dab och Öresunds bron. Det är an ge -
lä get att detta nya sig nal sy stem finns på
plats i slu tet av 2020- talet när den  fasta för -
bin del sen över Feh marn öpp nar för tra fik.
Till sam mans med Tra fik ver ket har där för ett
ar be te in letts för hur detta ska göras ef -
tersom det är fråga om en in te gre ring av
styr sy ste met för våra banor i det sy stem som
ska styra tra fi ken i hela Mal mö om rå det.

Nya ut veck lings pla ner för mar kan vänd ning -
en runt Sve dabs väg- och järn vägs an lägg -
ning ar har pre sen te rats under året. För att
säkra en god livsmil jö är Sve dab all tid noga
med att se till att alla bul ler krav ef ter levs vid
pla ne ring en av bo stads om rå den längs vår
an lägg ning, lik som att barn per spek ti vet ge -
nom sy rar ut veck ling en så att en trygg tra fik -
mil jö ska pas för såväl kring bo en de som tra fi -
kan ter.

Malmö i mars 2022

Ulf Lun din 
VD Sve dab

”Trots alla ef fek ter av be kämp -
ning en av pan de min upp vi sar
Öresunds bron ett po si tivt re sul -
tat och bi drar med en stor
vinstan del till Sve dabs po si ti va re -
sul tat 2021”
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ÅRET I SIFFROR
(MSEK om inget annat anges)

Net to om sätt ning

10 (10)
Rö rel se re sul tat

-81 (-61)
Re sul tat från an de lar i Öresunds bro kon sor ti et

604 (536)
Re sul tat från öv ri ga fi nan si el la pos ter

-41 (-42)
Årets re sul tat

383 (340)
Re sul tat per aktie

47 865 (42 555) SEK

All var li ga olyc kor eller döds fall

0 st
An lägg ning en öppen

365/365 dagar
För ny bar ener gi

100 pro cent

Egen pro du ce rad solel

148 000 kWh

Över skri dan de av vill kor en ligt mil jö do mar

0 st
Köpt för bru kad ener gi

111 000 kWh
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OM SVEDAB

SVEDAB OCH HÅLLBART FÖRETAGANDE
Ambitionen med Svedabs hållbarhetsarbete är att ta ansvar för den påverkan på samhälle,
människor och miljö som vår verksamhet har. Det gör vi genom att låta hållbarhet genomsyra
och vara vägledande för styrningen av Svedabs verksamhet.

Det här är Svedab
Det statligt ägda Svedab, Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB,
har sitt huvudkontor i centrala Malmö. Vår danska motsvarighet är
A/S Øresund och tillsammans äger vi Öresundsbrokonsortiet.
Öresundsbrokonsortiets huvudkontor ligger i Köpenhamn. Drift och
övervakning av Öresundsbron är förlagd till Malmö. Tillsammans delar
vi den gemensamma uppgiften att säkerställa en säker och effektiv
fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

SVEDABS UPPDRAG

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. Svedab bildades 1991 med uppdraget att genom ett
konsortium äga, förvalta, driva och underhålla en avgiftsfinansierad
fast förbindelse över Öresund för järnvägs- och vägtrafik mellan Kö-
penhamn och Malmö. Uppförandet av nödvändiga områden och an-
läggningar för avgiftsupptagning, tullbehandling och passkontroll
samt järnvägs- och vägförbindelser till Öresundsförbindelsen från be-
fintliga järnvägs- och vägnät i Sverige omfattades av uppdraget.

SVEDABS VISION

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

SVEDABS AFFÄRSIDÉ

Svedab ska genom Öresundsbrokonsortiet äga,
driva och förvalta Öresundsbron samt äga och
förvalta de svenska landanslutningarna så att

arbetskraft, studerande, turister och näringsliv
på ett enkelt, pålitligt och prisvärt sätt säkert

kan färdas över Öresund.

Ägarstruktur och företagsform

Svedab har idag tre heltidsanställda; vd, ekonomichef och driftchef.
Svedab är medlem i Svenskt Näringsliv. Samtliga anställda utom vd
omfattas av kollektivavtal.

Svedabs styrelse består av fyra ledamöter. Styrelsen fattar beslut om
långsiktiga liksom kortsiktiga mål och strategier som rör ekonomiska,
miljömässiga och sociala frågor. Det finns inga kommittéer eller ut-
skott.

Medelantal anställda 2021 2020

Kvinnor 1 1

Män 2 2

Totalt 3 3
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Väsentliga hållbarhetsområden för Svedab
Väsentliga hållbarhetsområden definieras dels genom att de har stor påverkan
på våra intressenters beslutsfattande och förväntningar på oss, dels genom att
de ger uttryck för den påverkan som verksamheten har på ekonomi, samhälle,
människa och miljö. Det är helt enkelt de strategiskt viktigaste frågorna för
Svedab och för vårt löpande hållbarhetsarbete.

EKONOMISK HÅLLBARHET

Ekonomi Indirekt ekonomisk påverkan Anti-korruption

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Energi Efterlevnad av lagar, förordningar och före-
skrifter

SOCIAL HÅLLBARHET

System för hantering av synpunkter och an-
mälningar

Utvärdering av leverantörer Kundernas säkerhet och hälsa
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En hållbar affärsmodell
Öresunds för bin del sen står för ett lång sik tigt vär deska pan de genom att länka sam man två län der och två re gi o ner och
un der lät ta för ar bets kraft, fri tids re san de och gods trans por ter att för flyt ta sig över Öresund. För bin del sens ut form ning
och den kon ti nu er li ga verk sam he ten sker med hän syn till vad som är eko lo giskt mo ti ve rat, tek niskt möj ligt och eko no -
miskt rim ligt så att skad li ga verk ning ar på män ni ska och miljö fö re byggs.

ÖRESUNDSBRON – VERKSAMHETENS NAV

Öresunds bro kon sor ti et äger och dri ver Öresunds bron. Sve dab och
A/S Øresund äger och för val tar var de ra 50 pro cent av Öresunds bro -
kon sor ti et. Sve dab äger de svens ka lan dan slut ning ar na till Öresunds -
bron med an svar för drif ten och un der hål let av dessa. Sve dab, Tra fik -
ver ket, Re gi on Skåne, och Malmö stad sam ar be tar för att ut veck la och
an pas sa an lägg ning en och dess nytt jan de i takt med att nya behov
upp står, till ex em pel med fler tra fik plat ser och ut ö kad tåg tra fik. In -
teg ra tio nen mel lan de två län der na Sve ri ge och Dan mark är en stän -
digt på gåen de pro cess, där Öresunds bron har en cen tral roll som möj -
lig gö ra re för ar bets kraft, fri tids re san de och gods trans por ter att röra
sig mel lan län der na.

Svedabs intäkter
Rö rel se in täk ter na kom mer i hu vud sak från Tra fik ver ket, som be ta lar
för nytt jan det av Sve dabs järn vägs an lägg ning. Sve dabs vd är också vd
för Ar lan da ba nan In frastructu re AB. An ställ ning en är för lagd till Sve -
dab som vi da re fak tu re rar hälf ten av vd:s löne- och lö ne bi kost na der.
Bo la gets kost na der täcks inte av rö rel se in täk ter na, ef tersom inga
vägav gif ter tas ut på vägan slut ning en och ba n av gif ter na inte täc ker
in ve ste ring en i järn vägs an slut ning en. Det är Öresunds för bin del sens
över skott som lång sik tigt ska fi nan si e ra de svens ka lan dan slut ning ar -
na.

Svedabs driftskostnader
Av skriv ning ar na på Sve dabs an lägg ning utgör den störs ta pos ten
bland rö rel sens kost na der. Res te ran de del avser di rek ta drift-  och un -
der hålls kost na der samt öv ri ga kost na der di rekt re la te ra de till drif ten

av bo la get.

Sve dab ska genom om sorgs full pla ne ring av underhålls-  och re in ve -
ste rings be ho vet tryg ga det eko no mis ka vär det på lan dan slut ning ar -
na. 1999 teck na des drifts-  och un der hålls av tal med Ban ver ket och
Väg ver ket av se en de järn väg re spek ti ve mo tor väg med mål sätt ning en
att Sve dab efter att Öresunds för bin del sen ta gits i bruk skul le ha en så
liten or ga ni sa tion som möj ligt. Tra fik ver ket har där ef ter trätt in i Ban -
ver kets och Väg ver kets stäl le. Ut ö ver Tra fik ver ket an li tas ent re pre nö -
rer för att driva och un der hål la grundvatten-  och dag vat tenan lägg -
ning ar lik som fa ci li te ter na på rast plats Skå ne går den. Öresunds bro -
kon sor ti et skö ter drift och un der håll av den del av Sve dabs järn väg
som går genom Ler nac ken tun neln.

Öresundsbrokonsortiets intjäning
Väg tra fi ken och järn vä gen ska par ett be ty dan de eko no miskt över -
skott på Öresunds bron. Den gynn sam ma re sul tat ut veck ling i
Öresunds bro kon sor ti et har be tytt att Sve dab de se nas te åren också
har re do vi sat be ty dan de över skott.

STABIL TRAFIKUTVECKLING

Av 19,5 mil jo ner per son re sor över Öresund 2021, var 79% resor som
gjor des via Öresunds bron och Sve dabs an lägg ning ar till bron. Under
pan de min 2020- 2021 har det varit en kraf tig ned gång i per son re sor,
pend lar re sor och per son bils re sor, sam ti digt som gods trans por ter na
under samma pe ri od ökat.
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GLO BA LA HÅLL BAR HETS MÅL

Svedab och FN:s globala hållbarhetsmål
Med ut gångs punkt i Sve dabs upp drag och mot bak grund av målen för verk sam he ten, har en
ge nom gång av FN:s 17 glo ba la håll bar hets mål gjorts, vil ken visar att Sve dabs mål kny ter an till
ett antal av de glo ba la målen.

3.6 Till 2020 hal ve ra an ta let döds fall och ska -
dor i tra fi ko lyc kor i värl den.

Så förhåller sig Svedab till målet
God hälsa är en grund läg gan de för ut sätt ning
för en god sam hälls ut veck ling. Sve dab har
ett starkt en ga ge mang i frå gor som rör tra -
fik sä ker het och ingen ska be hö va för o lyc kas
på de an lägg ning ar som bo la get för fo gar
över.

Läs mer i av snit tet 
Sve dab och Håll ba ra re la tio ner 

5.1 Av skaf fa alla for mer av dis kri mi ne ring av
alla kvin nor och flic kor över allt.

5.5 Till för säk ra kvin nor fullt och fak tiskt del ta -
gan de och lika möj lig he ter till le dar skap på
alla be sluts ni vå er i det po li tis ka, eko no mis ka
och of fent li ga livet.

Så förhåller sig Svedab till målet
Jäm ställd het är en för ut sätt ning för håll bar
och fred lig ut veck ling. En kelt ut tryckt: kvin -
nor och män, flic kor och poj kar, ska ha lika
rät tig he ter och makt att själ va forma sina liv
och bidra till sam häl lets ut veck ling. Sve dab
vär nar om män ni skors lika vär den och tar av -
stånd från alla for mer av dis kri mi ne ring. Vi
stäl ler krav på fö re tag vi sam ar be tar med.

Läs mer i av snit tet 
Sve dab och Håll ba ra re la tio ner 

6.5 Se nast 2030 ge nom fö ra en in te gre rad för -
valt ning av vat ten re sur ser på alla ni vå er, när
så är lämp ligt genom grän sö ver skri dan de sam -
ar be te.

6.6 Stöd ja och stär ka lo kal sam häl le nas del ta -
gan de i ar be tet med att för bätt ra vatten-  och
sa ni tets han te ring en.

Så förhåller sig Svedab till målet
Vat ten är en grund för ut sätt ning för allt le -
van de på jor den, lik som en för ut sätt ning för
livs me dels pro duk tio nen. Vat ten han te ring är
en vik tig del i vårt an svar som ägare till och
för val ta re av lan dan slut ning ar na.

Läs mer i av snit tet 
Sve dab och Håll bar re sur san vänd ning 
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7.1 Se nast 2030 sä ker stäl la all män till gång till
eko no miskt över kom li ga, till för lit li ga och mo -
der na ener gitjäns ter.

Så förhåller sig Svedab till målet
Glo bal till gång till för ny bar ener gi och fos sil -
fria bräns len är en för ut sätt ning för att
kunna möta de stora kli ma tut ma ning ar na.
Ener gi för sörj ning är där för ett vik tigt ben i
vår verk sam het. All Sve dabs ener gi för bruk -
ning kom mer idag från för ny ba ra ener gikäl -
lor där även ett eget so le ner gi pro jekt nu me -
ra ingår.

Läs mer i av snit tet 
Sve dab och Håll bar re sur san vänd ning 

8.5 Att se nast 2030 uppnå full och pro duk tiv
sys sel sätt ning med an stän di ga ar bets vill kor
för alla kvin nor och män, in klu si ve ung do mar
och per so ner med funk tions ned sätt ning, samt
lika lön för lik vär digt ar be te.

Så förhåller sig Svedab till målet
Många av värl dens ar bets ta ga re be fin ner sig
i osäk ra an ställ ning ar med låga löner och be -
grän sad till gång till både ut bild ning och so ci -
al för säk ring ar. Främ jan det av an stän di ga ar -
bets vill kor är en av många vik ti ga vägar för
att utro ta fat tig dom. Sve dab strä var efter att
vara en god ar bets gi va re och er bju der sina
an ställ da bra och tryg ga ar bets för hål lan den.

Läs mer i av snit tet 
Sve dab och Håll ba ra re la tio ner 

9.1 Bygga ut till för lit lig, håll bar och mot -
stånds kraf tig in fra struk tur av hög kva li tet, in -
klu si ve re gi o nal och grän sö ver skri dan de in fra -
struk tur, för att stöd ja eko no misk ut veck ling
och män ni skors väl be fin nan de, med fokus på
eko no miskt över kom lig och rätt vis till gång för
alla.

Så förhåller sig Svedab till målet
En väl fun ge ran de och håll bar in fra struk tur
främ jar en eko no misk till växt och ut veck ling.
Det lig ger väl i linje med det som Sve dab har
åstad kom mit – en bro som kny ter sam man
Kö pen hamn och Malmö till en dy na misk och
grän sö ver skri dan de stor stads re gi on. Vårt an -
svar är att sä ker stäl la en säker och ef fek tiv
för bin del se mel lan län der na.

Läs mer i av snit tet 
Sve dab och Håll ba ra re gi on ut veck ling 

11.2 Se nast 2030 till han da hål la till gång till
säkra, eko no miskt över kom li ga, till gäng li ga
och håll ba ra trans port sy stem för alla. För bätt -
ra tra fik sä ker he ten, sär skilt genom att bygga
ut kol lek tiv tra fi ken, med sär skild upp märk -
sam het på be ho ven hos män ni skor i ut sat ta si -
tu a tio ner, kvin nor, barn, per so ner med funk -
tions ned sätt ning samt äldre per so ner.

Så förhåller sig Svedab till målet
Sve dabs an lägg ning är en del av ett vik tigt
trans port sy stem som kny ter ihop Sve ri ge
med öv ri ga Eu ro pa. För u tom tra fik sä ker he -
ten vill vi att män ni skor en kelt och på ett
håll bart sätt ska kunna för flyt ta sig, där en
fun ge ran de kol lek tiv tra fik är en själv klar het.
Vår am bi tion är att vara möj lig gö ra re. Ett av
våra bi drag är att per son tåg s tra fik nu tillåts
på Kon ti nen tal ba nan genom Malmö.

Läs mer i av snit tet 
Sve dab och Håll ba ra re gi on ut veck ling 
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Svedab ur ett omvärldsperspektiv

SVEDABS INTJÄNINGSFÖRMÅGA

Be folk nings till väx ten på båda sidor sun det har under Öresunds brons
tjugo förs ta år sta digt ökat och för stär kt Öresunds re gi o nen som är
Nor dens störs ta och mest tät be fol ka de stor stads re gi on med fyra mil -
jo ner in vå na re.

Väg tra fi ken över Öresunds bron och de svens ka lan dan slut ning ar na
på ver kas främst av den mak ro e ko no mis ka ut veck ling en i sam häl let i
kom bi na tion med be folk nings till väx ten i Öresunds re gi o nen. Yt ter li ga -
re en vik tig fak tor är möj lig he ter na att pend la mel lan Sydsve ri ge och
Kö pen hamns re gi o nen, vilka suc ces sivt för bätt rats till ex em pel genom
att väst kust ba nan har byggts ut, tåg tun neln genom Hal land så sen och
Ci ty tun neln genom Malmö har öpp nats och att Kon ti nen tal ba nan åter
får nytt jas för per son tra fik.

Kon junk tu ren har hitin tills setts som den om världs fak tor som främst
på ver kar Öresunds bro kon sor ti ets in tjä nings för må ga och Sve dabs re -
sul tat ut veck ling ef tersom den ger di rek ta ef fek ter på tra fi ken på
bron. Under 2020 och 2021 har vi för förs ta gång en i mo dern tid fått
upp le va hur sam häl len på ver kas av en pan de mi. När den eko no mis ka
till väx ten i re gi o nen på ver kas i någon rikt ning får det tyd li ga följ der
på flö det av män ni skor, varor och tjäns ter över sun det, lik som i re gi o -
nens behov av ar bets kraft och bo stä der. Pan de min har inte bara på -
ver kat den eko no mis ka till väx ten utan även or sa kat fy sis ka be gräns -
ning ar för resor över sun det, vil ket sam man ta get vä sent ligt på ver kat
tra fi ken och den kort sik ti ga in tjä nings för må gan.

I ett mer mark nadsnä ra per spek tiv finns olika reg ler i svensk re spek ti -
ve dansk lag som kan på ver ka män ni skors be slut om att bo och ar be ta
på olika sidor om sun det lik som fö re ta gens vilja till eta ble ring eller
ex pan sion på båda sidor av sun det. För änd ring ar av så da na reg ler sker
genom po li tis ka be slut och för änd ra de re gel verk. De gräns kon trol ler

som har in förts med an led ning av pan de min och am bi tio nen att mins -
ka smitt sprid ning en är ett annat ex em pel på en ef fekt av hän del ser i
vår om värld som på ver ka de väg tra fi ken och tågre san det. Från Sve -
dabs sida sker inget po li tiskt på ver kans ar be te så vitt gäl ler andra reg -
ler än så da na som berör Sve dab.

ÖRESUNDSBRONS KAPACITET

Kon ti nu er ligt görs be räk ning ar na av bro för bin del sens ka pa ci tets ut -
nytt jan de för att se om det finns risk för flask hal sar i väg sy ste met.
Öresunds bro kon sor ti ets pro gnos fram till 2040 visar på en fort satt
god överka pa ci tet på brons mo tor väg. Även för järn vä gen finns gott
om ka pa ci tet för både fler gods tåg och per son tåg. Flask hal sar na i sy -
ste met lig ger f.n. i de två län der nas an grän san de in fra struk tur.

MALMÖS STADSUTVECKLING

En snabb för tät ning av om rå det kring Sve dabs mo tor väg längs Yttre
Ring vä gen sker i form av nya han dels cent ra och nya bo stads om rå den.
Många gång er är det den ome del ba ra till gäng lig he ten till mo tor vä -
gen eller när he ten till bra kom mu ni ka tio ner som loc kar. Sve dabs möj -
lig he ter att på ver ka när om rå det längs vår mo tor väg och järn vägs an -
lägg ning ar lig ger främst i ett nära sam ar be te med Malmö stad ef -
tersom de in ne har plan mo no po let och avgör hur mar ken ska få an vän -
das. Till sam mans med Malmö stad och Tra fik ver ket har vi ar be tat för
att åter upp ta per son tåg s tra fi ken på Kon ti nen tal ba nan genom
Malmö, som av mil jöskäl inte varit tillå ten sedan Ci ty tun neln öpp na -
des för tra fik, vil ket har för bätt rat till gäng lig he ten till bra kom mu ni -
ka tio ner i om rå den som ti di ga re inte har haft lika bra till gång till tåg -
tra fik. Det ger också möj lig het att ex plo a te ra mark för bo stads än da -
mål som ti di ga re inte har varit sär skilt at trak tiv för ex plo a te ring. I för -
läng ning en ger alla dessa åt gär der möj lig het till ett ökat tra fik flö de
över bron, såväl med tåg som med bil och buss.
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INDIREKT EKONOMISK HÅLLBARHET

SVEDAB OCH HÅLLBAR REGIONUTVECKLING

Svedab ska tillsammans med sin danska motsvarighet, A/S Øresund, vara en ga-
rant för en säker och tillgänglig förbindelse mellan Sverige och Danmark.

MÅL FÖR EN HÅLLBAR REGIONUTVECKLING

Svedab ska bidra till en sammanhållen Öresundsregion – det vill säga vara en möjliggörare.

En region med stark tillväxt
En fast förbindelse över Öresund var en förutsättning för att visionen om en Öresundsregion
skulle kunna förverkligas. Allt sedan invigningen av Öresundsbron har vi kunnat se hur integra-
tionstanken för regionen successivt förverkligas i kraft av de helt nya möjligheterna att resa,
transportera och utbyta varor och tjänster mellan Sverige och Danmark, men även med övriga
Norden och Europa. Öresundsförbindelsen stärker konkurrenskraften för regionens näringsliv
och bidrar till att skapa en gemensam svensk-dansk Öresundsregion där människor bor, arbetar
och samverkar.
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RESULTATINDIKATOR GRI 203-1

INVESTERINGAR I DE SVENSKA LANDANSLUTNINGARNA

A/S Øresunds anläggningar
1. 10 km järnväg med anslutning till Köpen-
hamns centralstation och godsbangården i
Vigerslev.

2. 10 km kombinerad motorväg och järnväg.

Öresundsbrokonsortiets anläggningar
3. En 4 km lång sänktunnel mellan Peppar-
holm och en konstgjord halvö vid Kastrup i
Danmark.

4. Den 4 km långa konstgjorda ön Peppar-
holm, som binder samman bron och tunneln.

5. Högbrodelen är en snedkabelbro för både
motorväg och järnväg. En 8 km lång bro mel-
lan Lernacken Malmö och Pepparholm.

Högsta punkterna är pylonernas toppar: 200
meter.

Svedabs anläggningar*
6. Lernacken–Fosieby: motorväg 8 km och
järnväg 10 km. Anläggningen ägs och förval-
tas av Svedab. Löpande drift och underhåll
utförs av Trafikverket.

7. Fosieby-Stockholmsvägen: järnväg 6 km.
Anläggningen ägs som lös egendom i Trafik-
verkets anläggning och förvaltas av Trafikver-
ket.

8. Malmö C–Sege å: järnväg 4 km. Anlägg-
ningen ägs som lös egendom i Trafikverkets
anläggning och förvaltas av Trafikverket.

*Svedab äger och förvaltar inte betalstationen vid Öresunds-
bron och järnvägsstationerna längs anläggningarna.

Svedab byggde de svenska landanslut-
ningarna till Öresundsbron. Svedab sva-
rar för drift och underhåll på Öresunds-
banan och Trafikverket på Kontinental-
banan och bangårdarna. Järnvägen upp-
låts till Trafikverket mot en årlig ersätt-
ning.

Svedab har även i samarbetsprojekt med
Trafikverket och Malmö stad byggt tra-
fikplatsen Naffentorp som invigdes i ok-
tober 2012. Det gjordes mot bakgrund
av att utbyggnaden av Hyllie och Svåger-
torps handelsplatser samt IKEA:s etable-
ring i området skapade ett behov av en
ny trafikplats vid Yttre Ringvägen.
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SVEDABS INVESTERINGAR I INFRASTRUKTUR

An skaff nings vär det för de svens ka lan dan slut ning ar na till Öresunds -
bron och upp rust ning av be fint lig in fra struk tur fram går av ba lans räk -
ning en med till hö ran de tilläggs upp lys ning. Under 2021 har etapp två
av en sol cells an lägg ning skett i sam ar be te med Öresunds bro kon sor ti -
et. Bul ler plank längs med Kon ti nen tal ba nan har ut ran ge rats och er -
satts i viss om fatt ning.

STRATEGISKA INITIATIV SOM BIDRAR TILL UTVECKLINGEN

In ve ste ring en och po li tis ka be slut är själv kla ra driv kraf ter med stor
på ver kan för hur re gi o nen ut veck las som hel het. Det gäl ler allt från
in ter re gi o na la sam ar be ten och be slut om in fra struk tu rin ve ste ring ar
till har mo ni se ring av reg ler för ar bets kraft som pend lar mel lan de
båda län der na. Sve dab ska bidra till sam spe let i re gi o nen genom att:

erbjuda hög tillgänglighet till anläggningen

utveckla anläggningen utifrån kollektivtrafikens, spårtrafikens
och vägtrafikens behov

utveckla och anpassa anläggningen efter omgivande
markägares behov med exempelvis stationer/trafikplatser/
kapacitetsförstärkningar

erbjuda Malmö stad en god markanvändning.

AVBROTT PÅ SVEDABS ANLÄGGNING 2021

Sve dabs järn väg och mo tor väg var, lik som fö re gå en de år, öppen för
tra fik under hela året.

NY PENDEL FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET OCH RÖRLIGHET

Genom ett ak tivt sam hälls en ga ge mang vill Sve dab på alla sätt verka
för en ökad till växt i re gi o nen. Sam ar be tet som Sve dab 2010 in led de
med Tra fik ver ket och Malmö stad om att få ett änd rat till stånd för
Kon ti nen tal ba nan genom Malmö kom slut li gen i mål under 2018.
Banan är nu också tillå ten för per son tra fik och den s.k. Mal mö pen deln
kunde börja tra fi ke ra banan i de cem ber 2018.

Att knyta sam man Mal mös stads de lar med hjälp av en ring lin je via
Kon ti nen tal ba nan genom Malmö, Öresunds ba nan och Ci ty tun neln ger
en rad för de lar i form av ökad till gäng lig het till den re gi o na la kol lek -
tiv tra fi ken och där med ökad möj lig het till rör lig het för de bo en de.
Dess utom bi drar Mal mö pen deln till stads ut veck ling en genom att oex -
plo a te rad mark i när het av sta tions lä ge na längs Kon ti nen tal ba nan blir
mer at trak tiv för ny bygg na tio ner av till ex em pel bo stä der.

För u tom den ny bygg da tåg sta tio nen Ro sen gård har två be fint li ga sta -
tio ner, Ös ter värn och Pers borg, rus tats upp inför att Mal mö pen deln
togs i drift. Tågen som går en gång i halv tim men i var de ra rikt ning
under var da gar na gör stopp vid Malmö Cen tral, Ös ter värn, Ro sen -
gård, Pers borg, Svå ger torp, Hyl lie och Tri ang eln.

RESULTATINDIKATOR GRI 203-2

VÄSENTLIGT BIDRAG TILL SAMHÄLLSNYTTAN

Öresunds bron utgör en vik tig länk i ett in ter na tio nellt in fra struk tur sy -
stem och bin der sam man Öresunds re gi o nen. Öresunds re gi o nen har
vuxit med över 300 000 in vå na re på 10 år, och det bor nu när ma re 4,1
mil jo ner per so ner i re gi o nen. I Gre a ter Copenhagen- samarbetet ingår
även Re gi on Hal land, en re gi on med en stark be folk nings till växt, och i
sam ar bets re gi o ner na bor to talt 4,4 mil jo ner in vå na re.

Redan innan co ro na pan de min hade an ta let per son re sor med bil, buss,
tåg och färja över Öresund stag ne rat på en nivå strax under 100 000
en kel re sor per dygn. Efter ett ras på 71 pro cent i pan de mins in led ning
åter häm ta de sig re san det under 2021 till i ge nom snitt 53 501 per son -
re sor per dygn. Gods tra fi ken med gods tåg vag nar, varu- och last bi lar
föll in led nings vis, men åter häm ta de sig under 2020 och ökade under
2021 till en nivå som över steg 2019 med fem pro cent.

Källa: Öresunds in sti tut tet
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Trafikutveckling: vägtrafik per dygn
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Tågtrafik - totala antalet passagerartåg respektive godståg
per år
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TRAFIKEN I FRAMTIDEN

Öresunds bron ingår i godskor ri do ren Scandinavian- Mediterranean
Cor ri dor, där bland annat sträck ning en Stockholm- Palermo ingår. När
Feh marn Bält- tunneln står fär dig i slu tet av 2020- talet kom mer den in -
ter na tio nel la järn vägs tra fi ken från Skan di na vi en att löpa smi di ga re.
Något som även kom mer att främ ja svenskt nä rings liv.

Trafikprognos - vägfordon på Öresundsbron

Årsdygnstrafik vägfordon
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SVEDABS BIDRAG TILL UTVECKLING

Sve dab ska bidra till att sam spe let i re gi o nen un der lät tas. Under åren har där för Sve dab med ver kat i en rad ini ti a tiv som alla syf tar till att ut veck -
la, an pas sa och till gäng lig gö ra an lägg ning en i takt med att nya behov upp står.

År Initiativtagare Aktivitet

2021 Trafikverket Färdigställer nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan genom Malmö.

2021 Svedab Lämnat skrivelse om kapacitetsproblem till Näringsdepartementet.

2020 Svedab Utvidgar fördröjningsmagasin för att bättre kunna omhänderta eventuella framtida skyfall.

2020 Trafikverket Uppförande av nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan genom Malmö. Trafiken reduceras under byggtiden.

2020 Svedab Prövotidsredovisning avseende grundvattenanläggning färdigställs och inlämnas till mark- & miljödomstolen.

2019 Trafikverket Upphandling av uppförande av nya bullerskärmar längs Kontinentalbanan genom Malmö för att förbättra miljön för de boende.

2019 Svedab Prövotidsredovisning enligt miljödom för grundvattenanläggning vid trafikplats Naffentorp påbörjas för att kontrollera om det finns

skador på allmän och privat egendom.

2018 Svedab/Trafikverket Erhåller bygglov för nya bullerskärmar.

2018 Svedab Mark- och miljööverdomstolen tillåter persontågstrafik på Kontinentalbanan genom Malmö.
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EKONOMISK HÅLLBARHET

SVEDAB OCH HÅLLBAR EKONOMISK
LÖNSAMHET

Svedab ska tillsammans med A/S Øresund vara en aktiv ägare i Öresundsbro-
konsortiet och medverka till att Öresundsbrons varumärke stärks. Det långsik-
tiga värdet ska tryggas genom att verksamheten utvecklas enligt hållbara och
affärsmässiga principer.

EKONOMISKA MÅL

Svedabs och Öresundsbrokonsortiets lån ska vara återbetalda till år 2050*

*Bakgrund

I statligt ägda bolag fastställs ekonomiska mål av stämman.
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Finansiering
Sve dab lånar i Riks gäl den. Lånen, som fi nan si e ra de byg gan det av lan dan slut ning ar na och idag bo la gets drifts- ,
investerings-  och rän te kost na der, ska åter be ta las med uttag av över skott som Öresunds bron ge ne re rar. Öresunds bro -
kon sor ti et lånar på den öppna ka pi tal mark na den med eller utan Sve ri ge och Dan mark som ga ran ter. Lånen amor te ras år -
li gen.

ÅRLIGA RÄNTABILITETSBERÄKNINGAR

Rän ta bi li tets be räk ning ar och pro gno ser för när Öresunds bro kon sor ti -
ets re spek ti ve ägar bo la gens lån kan för vän tas vara åter be tal da görs
år li gen. Be räk ning ar na lig ger till grund för den lång sik ti ga eko no mis -
ka styr ning en och byg ger bland annat på an ta gan den om in fla tion,
tra fik ut veck ling, re in ve ste rings be hov samt re al rän ta. Ut ö ver att po li -
tis ka be slut och re gle ring ar som kan få be ty del se för Öresunds re gi o -
nens ut veck ling och tra fik ström mar kan be hö va vägas in har den rå -
dan de pan de min bli vit ett re a lis tiskt sce na rio att kal ky le ra med. Se
även Not 4 Osä ker het i upp skatt ning ar.

ETT STABILT KASSAFLÖDE HOS SVEDAB OCH ÖRESUNDSBROKONSORTIET

Sve dabs och Öresunds bro kon sor ti ets fi nans stra te gi byg ger på en av -
vägd risk pro fil. Stra te gi er na han te rar rän te ris ker genom sti pu le ra de
ramar för bland annat rän te mäs sig för del ning och du ra tion. Mål sätt -
ning en är att mins ka ris ken för okon trol le ra de sväng ning ar i rän te -
kost na der na och uppnå en kost nads ef fek tiv han te ring av fi nan si el la
flö den. Mo del ler na är lång sik ti ga och de even tu el la ju ste ring ar som
görs i fi nans stra te gin från ett år till ett annat är of tast mar gi nel la. Se
även För valt nings be rät tel se och Not 3 Fi nan si el la ris ker och fi nan si ell
risk han te ring.

RESULTATINDIKATOR GRI 201-1

FINANSIELL INFORMATION

DIREKT GENERERADE OCH DISTRIBUERADE VÄRDEN

Di rekt ge ne re ra de och dis tri bu e ra de vär den fram går av dels Sve dabs
re sul tat räk ning, upp rät tad en ligt bok fö rings mäs si ga grun der, dels
kassa flö des a na ly sen som visar hur bo la get till förs de medel som krävs
för att upp fyl la fi nan si el la åta gan den. Den störs ta skill na den ut görs
av av skriv ning ar som på ver kar re sul ta tet men inte kassa flö det. Re sul -
tat ut veck ling en kan kort fat tat be skri vas så här:

Sve dabs in täk ter täc ker inte bo la gets kost na der, vil ket är i över ens -
stäm mel se med äga rens upp drag. Det är Öresunds bron som lång sik -
tigt ska fi nan si e ra hela Öresunds för bin del sen. Öresunds bron har
också gett ett be ty dan de över skott de se nas te åren vil ket har in ne bu -
rit att även Sve dab har re do vi sat be ty dan de vins ter. Väg tra fi ken över
bron mins ka de till följd av pan de min under 2020 och 2021 och Sve -
dabs re sul tatan del blev vä sent ligt lägre 2021 jäm fört med 2019, även
om viss åter hämt ning skett sedan 2020.

Till skjut na ak tieägar till skott från ti di ga re år när Sve dabs verk sam het
gick med un der skott har re gle rats under 2021. Det åter står ford ring ar
på ränta som re gle ras genom ut del ning. Till skot ten har till skju tits i
form av re ver ser som löper med ränta. Re ver ser na har re gle rats
genom ut del ning. Rän tein täk ter na mins kar i takt med att ford ring ar -
na mins kar.

Öresunds bro kon sor ti ets ägare av vak tar tills vi da re med att göra
uttag till följd av att EU- kommissionen be hand lar en an mä lan om att
fö re ta gets stats ga ran te ra de lån ska anses vara stats stöd. Sve dab har
där för fort satt att under 2021 ta upp lån. De lån som lösts under 2021
hade en högre ränta än de lån som ta gits under 2021, vil ket lett till
lägre rän te kost na der.

Bo la get be ta lar in komst skatt, då det inte läng re finns några skatte -
mäs si ga un der skott.

Svedabs skuldkurva

Rän ta bi li tets be räk ning ar na pekar på att Sve dabs lån kan komma att vara åter be tal da före 2030.

Realränta 3 %
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RESULTATINDIKATOR GRI 201-4

FINANSIELLT STÖD FRÅN DEN OFFENTLIGA SEKTORN

Skä let till att Sve dab får låna i Riks gäl den är att in ve ste ring ar na i de
svens ka lan dan slut ning ar na till Öresunds bron är av stor sam hälls e ko -
no misk be ty del se. Lå ne vill ko ren är för mån li ga re jäm fört med vill ko -
ren på den öppna ka pi tal mark na den. Rör li ga lån ba se ras t ex på re po -
rän tan vil ken under 2021 har upp gått 0 pro cent i ränta.

Svens ka sta ten har dess utom ut fär dat en ka pi taltäck nings ga ran ti för
att bo la gets eget ka pi tal all tid ska uppgå till ett be lopp som minst
mot sva rar ak ti e ka pi ta let. Någon risk för att Sve dab ska för sät tas i lik -
vi da tion finns så le des inte. Sve dab kan inte med någon rim ligt sä ker -

het kvan ti fi e ra för må ner na, ef tersom en mängd hy po te tis ka frå ge -
ställ ning ar i så fall skul le be hö va be sva ras. Se även not 3 Fi nan si el la
ris ker och fi nan si ell risk han te ring.

LÅNEVILLKOR OCH RÄNTOR

Sve dabs lå ne vill kor per den 31 de cem ber 2021 i jäm fö rel se med svens ka mark nads rän tor

Riksgälden (%)

Avista  0

5 år  0,08

10 år  0,27

Svenska marknadsräntor för motsvarande löptider och datum (%)

Reporänta  0

5 år  0,07

10 år  0,23

Re po rän ta: Riks ban kens vik ti gas te styr rän ta för den svens ka eko no min.

RESULTATINDIKATOR GRI 205-2

VIKTIGT INITIATIV SOM RÖR ANTI-KORRUPTION

Sty rel sen har som ett led i kom mu ni ka tio nen med och ut bild ning av
bo la gets med ar be ta re be slu tat att Sve dab ska tilläm pa ”Nä rings -
livsko den”; In sti tu tet mot mutor: ”Kod mot kor rup tion i nä rings li vet”.
Koden be döms ge den väg led ning i frå gor om hur gåvor, be lö ning ar
och andra för må ner får an vän das och hjäl per oss att göra rätt be döm -

ning av vad som är en tillå ten re spek ti ve otillå ten för mån. Koden ger
också väg led ning om hur en an ställd ska bete sig i tvek sam ma si tu a -
tio ner. Yt ter li ga re in for ma tion finns på http://www.in sti tu tet mot mu -
tor.se

RESULTATINDIKATOR GRI 205-3

RAPPORTERING AV INCIDENTER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER

Sve dab har inte haft några in ci den ter som kan kopp las till kor rup tion under året.
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MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

SVEDAB OCH HÅLLBAR RESURSANVÄNDNING

Svedabs verksamhet genomsyras av ett aktivt miljöarbete som syftar till att be-
gränsa miljöpåverkan på och kring landanslutningar. Vi har säkerställt att all
energi som vi förbrukar är förnybar, vi har investerat i en solcellsanläggning
som är placerad på vår fastighet och vi ser till ett livscykelperspektiv vid val av
material och kemikalier.

MÅL FÖR EN HÅLLBAR RESURSANVÄNDNING

Svedab ska följa lagar, förordningar och föreskrifter.

100 procent av förbrukad energi ska vara förnybar.

Svedab ska på sikt minska energiförbrukningen.
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Miljölagstiftningen – en del av Svedabs vardag
Sve dab be va kar och kon trol le rar lö pan de att ut fär da de mil jö do mar av se en de bul ler och grund vat ten följs.

TILLSTÅNDSPLIKTIG VERKSAMHET

Sve dab, och Öresunds bro kon sor ti et, be dri ver till stånds plik tig verk -
sam het en ligt mil jö bal ken och i en lig het med de be slut som har fat -
tats av re ge ring en, kon ces sions nämn den, vat ten dom sto len och mark-
och mil jö dom sto len.

Till stånds plik ten avser byg gan de och drift av Öresunds bron och de
svens ka lan dan slut ning ar na. Mil jöpå ver kan sker främst genom bul ler,
av fall och ut släpp i luf ten från väg- och tåg tra fik samt bort led ning av
grund vat ten. Sve dab har idag två mil jö mäs si ga åta gan den: att år li gen
kon trol le ra vat ten flö de na kring bo la gets grund vat tenav sänk ning ar
samt att in ne hål la bul ler vill kor längs an lägg ning en.

GRUNDVATTEN

Sve dab måste lö pan de be va ka och kon trol le ra att ut fär da de mil jö do -
mar av se en de grund vat ten följs en ligt ett sär skilt kon troll pro gram.
Där för rap por te ras om rå det under re gel ef ter lev nad.

BULLER

Till skill nad från grund vat ten be hö ver bull ret från tåg tra fi ken längs
Kon ti nen tal ba nan genom Malmö inte lö pan de mätas och kon trol le ras.

Kla go mål av se en de tåg bul ler ska en ligt nu va ran de kon troll pro gram
han te ras av mil jö för valt ning en i Malmö. Mil jö för valt ning en kan i sin
tur åläg ga Sve dab att kon trol le ra bul ler ni vån på ett eller flera stäl len
längs banan. Kon troll pro gram met för bul ler längs Kon ti nen tal ba nan
genom Malmö har re vi de rats med an led ning av de nya bul ler vill ko ren
och stod klart 2021.

Öresunds för bin del sen har redan från bör jan ut for mats med hän -
syn till vad som är eko lo giskt mo ti ve rat, tek niskt möj ligt och eko -
no miskt rim ligt så att skad li ga verk ning ar på mil jön fö re byggs vil -
ket i sin tur har med fört att varje del av byg get och den fort sat ta
drif ten har ge nom sy rats av ett lång sik tigt vär deska pan de. Detta
har gett gott re sul tat då för bin del sens eko no mis ka kon struk tion
hit tills har visat sig ut hål lig och inte hel ler har far hå gor na om bro -

för bin del sens ne ga ti va ef fek ter på mil jön be san nats. Tvärtom
visar forsk ning* att havsmil jön kring bron är den bästa i Öresund
vil ket gjort att Eu ro pas störs ta mus sel ko lo ni har eta ble rat sig på
py lo ner na och havs bot ten under bron.

*Re sul tat från fors ka re vid Lunds tek nis ka hög sko la som stu de rat brons in ver kan på
havsmil jön från bygg na tio nen och fram till nutid.

KONTINENTALBANAN GENOM MALMÖ

Mark- och mil jöö ver dom sto len be slu ta de om slut li ga bul ler vill kor
2016, vilka fö re skri ver be gräns nings vär den för att be grän sa bull ret
från Kon ti nen tal ba nan genom Malmö. Bul ler skyd dan de åt gär der ska
vid tas med målet att ljud ni vå i bo stads rum, undervisnings-  och vård lo -
ka ler inte över sti ger:

30 dB(A) dygn sekvi va lent ni vå 
45 dB(A) max i mal ni vå nat te tid (kl. 22.00-07.00)

Dess utom ska åt gär der vid tas vid ute plats i an slut ning till bo stad med
målet att sä ker stäl la att ljud ni vån inte över sti ger 60 dB(A) dygn sekvi -
va lent ni vå. Pro jek te rings ar be tet av slu ta des 2018 och de nya bul -
lerskär mar na upp för des av Tra fik ver ket och stod fär di ga som ma ren
2021.

NOGGRANN UPPFÖLJNING AV ANLÄGGNINGENS PÅVERKAN PÅ
GRUNDVATTNET

För de plan kors ning ar vid Yttre Ring vä gen och Öresunds ba nan som
lig ger under grund vat ten ni vån har Sve dab an lagt pum pan lägg ning ar
för per ma nent grund vat tenav sänk ning. To talt rör det sig om sänk ning
av grund vat ten vid fem bro lä gen och för dessa har mark- och mil jö -
dom sto len ut fär dat fem se pa ra ta mil jö do mar.

Sve dab mäter och kon trol le rar lö pan de ni vå er, flö den och vo ly mer av
grund vatt net vid de fem bro lä ge na. Re sul ta ten sam man ställs må -
nads vis. Even tu el la av vi kel ser från nor ma la flö den iden ti fie ras och åt -
gär das.

I prin cip åter in fil tre ras 100 pro cent av uppum pat grund vat ten med
un dan tag vid tra fik plats Naf fen torp. Här åter in fil tre ras cirka 80 pro -
cent, då det i annat fall finns en risk för att Ci ty tun neln skul le kunna
på ver kas ne ga tivt.

Ett au to ma tiskt över vak nings sy stem kon trol le rar dyg net runt pum -
pan lägg ning ar nas funk tion. Ett fö re byg gan de un der hålls ar be te sker
lö pan de för att för hind ra even tu el la drift stopp or sa ka de av igen sätt -
ning av pum par, ven ti ler och led ning ar.

Sve dab fär dig ställ de 2020 en prö vo tids re do vis ning av se en de grund -
vat tenan lägg ning en vid tra fik plats Naf fen torp. Re do vis ning en över -
sänds till mark- och mil jö dom sto len en ligt mil jö dom. Hu vud för hand -
ling pla ne ras hål las våren 2022.

RENING AV DAGVATTEN ELIMINERAR FÖRORENINGARNA

Sve dab ini ti e ra de 2015 ett pro gram för re gel bund na prov tag ning ar
för kon troll av dag vat ten ma ga si nens in ne håll. Prov tag ning ar och ut -
vär de ring ar har ge nom förts under 2016–2018. Re sul ta ten visar att
en dast låga vär den av för ore ning ar na når re ci pi en ter na. Under hös ten
2018 kon sta te ra des dock högre fö re komst av kop par och zink i några
av vat ten pro ven än van ligt. Detta för kla ras av den myc ket ne der -
börds fat ti ga som ma ren som inte fyll de på dag vat ten ma ga si nen och
inte hel ler spo la de av väg ba nan från par tik lar under en lång tids pe ri -
od. När sedan höst reg nen drog in blev me tall hal ter na som högst efter
de förs ta reg nen. Prov tag ning av bot ten se di ment i ma ga si nen visar
en dast ringa ac ku mu le rad för ore nings halt. De högs ta hal ter na av för -
o re na de se di ment finns där mest dag vat ten pas se rar.

Efter en di a log med mil jö för valt ning en i Malmö har även vat ten pro ver
ta gits för att kon trol le ra fö re komst av mikro plas ter. Mikro plas ter har
de tek te rats i samt li ga pro ver, i va ri e ran de mäng der. Po ly e ten (PE), po -
ly pro pen (PP), po ly sty ren (PS), PMMA (plex iglas) po ly u re tan (PU) och
PET fö re kom mer i störst mängd. Mil jö far li ga plas ter som PVC och
PTFE (te flon) har inte de tek te rats alls eller i mäng der i nivå med de -
tek tions grän sen. Na tio nel la rikt vär den sak nas för mikro plas ter var för
det inte har gått att av gö ra om upp mät ta mäng der är nor ma la för
dag vat ten.
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RESULTATINDIKATOR GRI 307-1

BÖTER OCH ANDRA SANKTIONER FÖR BROTT MOT MILJÖLAGSTIFTNING OCH FÖRESKRIFTER

GRUNDVATTEN

Årets kon troll mät ning ar visar att inga över skri dan den har skett. Sve -
dab upp fyll de så le des mark- och mil jö dom sto lens fö re skriv na vill kor
för grund vat tenav sänk ning ar vid samt li ga bro lä gen.

BULLER

De fåtal stäm nings pro ces ser som fö re kom mit mot Sve dab och Tra fik -
ver ket har främst rört möj lig mil jö ska da av se en de bul ler stör ning ar för
fas tig hets ä ga re längs med Kon ti nen tal ba nan genom Malmö under
bygg ti den, samt er sätt ning för sänk ta mark nads vär den. Ingen er sätt -
ning har ut be ta lats under 2021. Bul ler från mo tor vä gen har hit tills
inte varit fö re mål för någon an mä lan.
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RESULTATINDIKATOR GRI 302-1

El för bruk ning en ökade med 11 pro cent 2021. Upp gif ter na om el för -
bruk ning en under 2017 – 2018 är osäk ra på grund av ett mät fel som
upp stod när E.ON gjor de en fel ak tig om kopp ling i sam band med mät -
ar byte. Felet upp täck tes först 2018 och kunde då åt gär das. Den pre -
sen te ra de ener gi för bruk ning en avser en dast el för bruk ning.

Sve dab har in gått avtal som in ne bär att bo la get från och med 2014
en bart an vän der el från för ny ba ra ener gikäl lor.

Sve dab har i sam ar be te med Öresunds bro kon sor ti et in ve ste rat i en
sol cells an lägg ning vid be tal sta tio nen på Ler nac ken. An lägg ning ens
stor lek är max i malt 500 kW, vil ket är da gens gräns för ener gi be skatt -
ning. En högre nivå skul le in ne bä ra att Sve dab skul le klas si fi ce ras som
ener gi bo lag. Syf tet med an lägg ning en är att bidra till pro duk tion av
grön el och att lång sik tigt mins ka kost na den för den egna el för bruk -
ning en. Sve dabs  in ve ste ring upp går till 37,5 pro cent av den to ta la in -
ve ste ring en och får där för till go do räk na sig mot sva ran de andel av el -
pro duk tio nen, vil ken mot sva rar 188 kW under 2021.  Sve dab upp lå ter
mot ett ar ren de även den mark som an lägg ning en är upp förd på. Livs -
läng den be räk nas uppgå till 30 år.

Ener gi för bruk ning en

+11 %
ENERGIFÖRBRUKNING
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SOCIAL HÅLLBARHET

SVEDAB OCH HÅLLBARA RELATIONER

Svedab vill på alla sätt verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Viktiga bygg-
stenar är att vi i alla uppdrag och situationer följer tillämpliga lagar och regler
samt uppträder omdömesgillt, ärligt och rättvist. God affärsetik berör både
Svedabs egen organisation och bolagets omgivning, och inkluderar även risk-
hantering, anti-korruption samt krav på leverantörer och andra affärspartners.

MÅL FÖR HÅLLBARA RELATIONER

Anlita leverantörer som delar de värderingar som kommer till uttryck i Svedabs uppförandekod.

Nolltolerans mot mutor och korruption.

Ingen ska behövas skadas allvarligt eller omkomma på Svedabs anläggning.

Vara  lyhörd för synpunkter på skötseln av anläggningen. Alla synpunkter och frågor ska bemötas och
besvaras.
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Utvärdering av leverantörerna för en hållbar utveckling

För de lar na med att be dri va ett håll bart fö re ta gan de är många och ju
fler som be dri ver ett håll bart fö re ta gan de desto snab ba re kan sam -
häl let stäl la om till det som lång sik tigt är eko no miskt, so ci alt och mil -
jö mäs sigt håll bart.

För att få fram ett be sluts un der lag för våra le ve ran tör s kon tak ter
tilläm par Sve dab ett verk tyg som risk klas si fi ce rar nya le ve ran tö rer ut -
i från ett antal kri te ri er; geo gra fis ka, etis ka, mil jö mäs si ga och so ci a la. I
sam band med det sä ker stäl ler vi också att våra le ve ran tö rer delar de
vär de ring ar som kom mer till ut tryck i vår upp fö ran de kod. Ar bets -
rätts li ga krav som skä li ga vill kor av se en de lön och ar bets tid som
bolag med stat ligt ägan de för vän tas stäl la på le ve ran tö rer vid inköp
kom mer bland annat till ut tryck i upp fö ran de ko den.

GODA VERKSAMHETSMETODER ÄR CENTRALA FRAMGÅNGSFAKTORER
FÖR LÅNGSIKTIGT VÄRDESKAPANDE

För Sve dab in ne bär an tikor rup tion att vi ska värna om kon kur rens på
lika vill kor och ta av stånd från ex em pel vis kar tell bild ning ar lik som
otill bör li ga er sätt nings for mer. Ingen i bo la get får ut nytt ja sin ställ -
ning för per son lig eller när stå en des vin ning, på bo la gets, le ve ran tö -
rers eller kun ders be kost nad. Våra an ställ da upp ma nas också att und -
vi ka si tu a tio ner som in ne fat tar någon form av in tres se kon flikt.

Utbildning ett viktigt led för att minska riskerna
Sve dabs med ar be ta re ska ha god kän ne dom om de lagar och reg ler
som ska ef ter le vas samt kunna för stå och iden ti fi e ra ris ker.

En annan vik tig del av ar be tet med an tikor rup tion är att verka för att
le ve ran tö rer och sam ar bets part ners tar sitt an svar och ak tivt ar be tar
med frå gan. I verk tyg för risk klas si fi ce ring av le ve ran tö rer ingår även
att be dö ma ris ker för kor rup tion.

RESULTATINDIKATOR GRI 308-1, GRI 414-1

UTVÄRDERING AV NYA LEVERANTÖRER PÅ GRUNDER SOM MILJÖ, ARBETSRÄTTSLIGA OCH MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER

Andel upp hand la de le ve ran tö rer som ge nom lysts på mil jö mäs si ga och
so ci a la grun der: 0 pro cent

Sve dabs sty rel se har tagit be slut 2021 att Sve dab är en upp hand lan de
enhet en ligt upp hand lings la gar na och att tillämp ning en av upp hand -
lings la gar na ska ske, som ett led i detta har en ny in köpspo li cy an ta -

gits och under 2022 kom mer en upp hand lings kon sult att upp hand las
för inköp av ju ri dis ka tjäns ter, för säk ring ar, pump drift sö ver vak ning,
städ ning av rast plats samt de sign av års- och håll bar hets re do vis ning.
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RESULTATINDIKATOR GRI 416-A

SÄKERHETSARBETET ÄR EN STÄNDIG PROCESS

EN TRAFIKSÄKER ANLÄGGNING ÄR EN HÖGST PRIORITERAD FRÅGA

Olyc kor i sam band med pri vat re san de såväl som i tjäns ten, yr kes mäs -
si ga trans por ter och un der hålls ar be te av lan dan slut ning ar na kan i
värs ta fall leda till per sonska dor och döds fall lik som or sa ka all var li ga
ska dor på Sve dabs an lägg ning. Tra fik sä ker het är där för en vik tig och
pri o ri te rad fråga.

Mål sätt ning en för det tra fik sä ker hets ar be te som be drivs idag, är den
noll vi sion som fast sla gits i ett riks dags be slut. An lägg ning en ska också
vara en säker ar bets plats för alla som utför någon form av ar be te på
och/eller vid an lägg ning en och för kring bo en de och sär skilt barn.

Insatser för säkerhet på och kring anläggningen
Sä ker hets ar be tet på och run tom kring vår an lägg ning är under stän dig
ut veck ling. Grund läg gan de är att det är för bju det att gå eller vis tas på
Sve dabs mo tor väg och järn väg för obe hö ri ga då ris ken att komma till
skada är stor för den som olov li gen eller utan till stånd be fin ner sig på
Sve dabs an lägg ning ar. Det hand lar också om att med god pla ne ring
sä ker stäl la att de nya om rå den som växer fram i och runt Malmö ut -
for mas på ett sätt som gör att obe hö ri ga, vuxna som barn, inte loc kas
till Sve dabs motor-  och järn väg.

Svedabs säkerhetsarbete ur ett barnperspektiv
Ut i från den ut ta la de noll vi sio nen är även Sve dabs ar be te för barns sä -
ker het på och kring våra an lägg ning ar pri o ri te rat. Ut gångs punk ten för
Sve dabs ar be te är FN:s barn kon ven tion och in ne bär att det all tid ska
fin nas en ana lys ur ett barn per spek tiv när grann fas tig he ter till väg-
och järn vägs om rå den pla ne ras och ut for mas och när Sve dabs an lägg -
ning mo der ni se ras och ut veck las. Till ex em pel genom att för läg ga lek -
par ker och ytor som sti mu le rar till lek på ett så dant sätt att de inte
loc kar till vägens eller järn vä gens om rå de.

Sve dabs ar be te hand lar också om att värna barns rät tig he ter ur ett
bre da re per spek tiv och där för gjor des under 2018 ett ar be te där frå -
gor som rör barns sä ker het sär skilt stu de ra des. Re sul ta tet finns nu
upp ta get i vårt drift-  och un der hålls pro gram som ett sär skilt om rå de,
och ar be tet fort går nu med att be ly sa sä ker he ten ur ett barn per spek -
tiv vid pro jek te rings ar be te lik som i de plan sam råd vi del tar i.

Bakgrund
Under 2017 på bör ja des ett ar be te med att be ly sa barns sä ker het
och till gäng lig het till Sve dabs an lägg ning ar. Ut gångs punk ten var
FN:s barn kon ven tion och där vid:

skapa bästa möjliga förutsättningar för barns rörelsefrihet
och säkerhet;

skapa en användbar miljö för barn;

undanröja hinder för barn att använda transportsystemet;

tillse att tillgängligheten till viktiga målpunkter för barn
beaktas tidigt i den fysiska planeringen samt vid
projektering, byggande, drift och underhåll;

stimulera andra aktörer att ta hänsyn till barns behov av
tillgänglighet, säkerhet och god miljö; och

samråda med barn eller de som företräder barn.
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Så säkra är Svedabs landanslutningar
Grund läg gan de för att nå vår mål sätt ning är att samt li ga sä ker hets fö -
re skrif ter iakt tas och ald rig åsi do sätts. Sä ker hets ar be tet hand lar
också om kon ti nu er ligt att ut bil da och re pe te ra, inte minst för att mi -
ni me ra ris ker na med den mänsk li ga fak torn. Yt ter li ga re en vik tig bit i
sä ker hets ar be tet är ut form ning en av själ va in fra struk tu ren. Yttre
Ring vä gen är en mo dern, bred och fyr fi lig mo tor väg ut for mad med
flac ka slän ter för att mins ka ska de ris ken vid en av kör ning. Öresunds -
ba nan är en dub bel spå rig järn väg, be lä gen mitt emel lan Yttre Ring vä -
gens båda mo tor vägs hal vor. Upp bygg da val lar mel lan järn väg och mo -
tor väg ska mi ni me ra ris ken för krock mel lan tåg och väg tra fik. Kon ti -
nen tal ba nan genom Malmö är också en dub bel spå rig järn väg och fick
vid se nas te om bygg na den ny räls och nya sli pers för att mins ka ris ken
för ur spår ning.

SVEDAB FÖLJER HÄNDELSEUTVECKLINGEN

I förs ta hand är det Tra fik ver ket genom drifts av ta len som är skyl digt
att upp rätt hål la sy stem för olycks rap por te ring och ge nom fö ra de
ana ly ser som ska leda till att sä ker he ten för bätt ras. Sve dab föl jer Tra -
fik ver kets rap por te ring.

Incidenter med vilt
Under se na re år har vi no te rat att an ta let in ci den ter där vilt tar sig in
på vår mo tor väg och be tal sta tio nen har ökat. In ci den ter av all var ligt
slag har dock ännu inte in träf fat. En pro jekt grupp till sat tes 2016 för
att ut re da huruvi da vilt stäng sel skul le kunna vara ett al ter na tiv. Grup -
pen be slu ta de att av vak ta med vilt stäng sel och som förs ta åt gärd
valde man att bred da den växt fria zonen när mast vägen. Åt gär den
vid togs 2018 och Öresunds bro kon sor ti et har rap por te rat en minsk -
ning av både an ta let till bud och av kun der rap por te ra de in ci den ter.

Förebygga felkörningar
Sve dab har ana ly se rat och tagit fram för slag till hur an ta let fel kör -
ning ar från den svens ka sidan i rikt ning mot be tal sta tio nen vid Ler -
nac ken kan mins kas. Vårt för slag in ne bär för stärkt skylt ning på sträc -
kan mel lan tra fik plats Vintrie och be tal sta tio nen, som tyd li ga re ska
upp märk sam ma bi lis ter na på vil ken som är den sista av far ten mot
Mal mös lo ka la ga tu nät. Kon sor ti et kom mer att mon te ra sen so rer för
att upp täc ka fel kö ra re. Ljus skyl tar ska då tän das för att upp märk sam -
ma fel kö rar na att de kör i fel rikt ning samt även in for me ra övrig tra fik
att det kom mer möte. 
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RISKER I SVEDABS VERKSAMHET
Vä sent li ga ris ker för Sve dab de fi nie ras som hän del ser eller för hål lan den med på ver kan på bo la gets för må ga att nå de
över gri pan de mål sätt ning ar na för verk sam he ten. De ne ga ti va kon se kven ser som kan upp stå genom Sve dabs verk sam -
het eller av de ak ti vi te ter som däri be drivs är re la te ra de till eko no misk, mil jö mäs sig och so ci al håll bar het.

RISKER RELATERADE TILL EKONOMISK HÅLLBARHET

Oöns ka de hän del ser som bo la get or sa kar inom den egna verk sam he -
ten eller or sa ka de av om stän dig he ter som står ut an för bo la gets kon -
troll kan få ne ga ti va kon se kven ser på till växt och in tjä nings för må ga,
vil ket lång sik tigt kan leda till att äga rens eko no mis ka mål inte kan in -
fri as. Risk han te ring är där för en in te gre rad del av Sve dabs verk sam -

hets styr ning. Bo la get ar be tar lö pan de med att iden ti fi e ra, ana ly se ra
och be dö ma ris ker och osä ker hets fak to rer för knip pa de med verk sam -
he ten för att mi ni me ra eller eli mi ne ra ris ker na. Kopp ling en mel lan
Sve dabs risk han te ring en och våra mest vä sent li ga håll bar hets frå gor
kan be skri vas på föl jan de sätt:

Affärsrisker och risker relaterade till finansförvaltning
Af färs ris ker och ris ker som är di rekt re la te ra de till fi nans för valt ning -
en be skrivs i av snit tet För valt nings be rät tel se samt not 3 Fi nan si el la
ris ker och fi nan si ell risk han te ring samt not 4 Osä ker het i upp skatt -
ning ar.

Skatter och avgifter
Inom ramen för Sve dabs mål att be dri va ett håll bart fö re ta gan de och
ett kor rekt age ran de inom skat te om rå det, har bo la get an ta git en
skat te po li cy.

Syf tet är att mi ni me ra ris ken för en fel ak tig han te ring av skatte mäs si -
ga trans ak tio ner. Po li cyn slår bland annat fast att Sve dab ska ef ter le -
va svensk skat te lag stift ning i en lig het med lag tex tens ut form ning och
dess bakom lig gan de syfte samt be ta la den skatt som åläggs bo la get.
Sve dabs med ar be ta re ska ta del av po li cyn och verka för att rikt lin jer -
na ef ter levs.

Ekonomiska effekter av skador
I det fall en olyc ka, sa bo tage eller ur spår ning skul le ske på eller i an -
slut ning till Sve dabs an lägg ning finns risk för eko no mis ka för lus ter av
va ri e ran de slag. En cen tral del i risk han te ring en är att sä ker stäl la ett
full gott för säk rings skydd som in ne fat tar Sve dabs hela verk sam het.
År li gen görs en ge nom lys ning av gäl lan de för säk rings skydd. Se även
av snit ten Mil jöpå ver kan av tred je part och Hög till gäng lig het nedan.

Klimatrelaterade finansiella risker
Re sul ta tet av en ge nom gri pan de ana lys av vä sent li ga om rå den och
ris ker i Sve dabs verk sam het slog fast att det var ken idag eller inom en
över skåd lig fram tid finns kli mat re la te ra de ris ker som ex em pel vis
skul le kunna or sa ka vä sent li ga åter ställ nings kost na der.
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RISKER RELATERADE TILL MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Buller från trafiken
Han te ring av bul ler hand lar främst om att be grän sa bull ret från tåg -
tra fi ken på Kon ti nen tal ba nan genom Malmö så att det inte ris ke rar
att över skri da tillåt na ljud ni vå er i när lig gan de bo stä der,
undervisnings-  och vård lo ka ler, samt vid ute plat ser i an slut ning till bo -
stä der.

Sve dab har från det att tåg tra fi ken star ta de 2000 till som ma ren 2016
ar be tat ut i från pro vi so ris ka vill kor för gräns ni vå er na för bul ler. Inga
gräns vär den för bul ler har över skri dits under denna pe ri od. 2016 fast -
ställ de mark- och mil jöö ver dom sto len slut li ga vill kor för bul ler ni vå er
vilka in ne bär en skärp ning jäm fört med ti di ga re vill kor. Under 2021
fär dig ställ des bul ler plank vil ket med fört att vill ko ren följs.

Kon troll pro gram av se en de bul ler från väg tra fi ken har av slu tats, vil ket
be ty der att Sve dab inte läng re be hö ver mäta och följa upp bul ler ni vå -
er na.

Grundvatten
Sve dab har mil jö do mar av se en de grund vat tenav sänk ning ar vid fem
bro lä gen. Sve dabs sam la de be döm ning är att ris ken för över skri dan -
den är liten. Yt ter li ga re in for ma tion om han te ring och styr ning av mil -

jö ris ker na kring grund vatt net finns under Mil jö lag stift ning – en del av
Sve dabs var dag.

Miljöpåverkan av tredje part
Ris ken för all var li ga mil jö mäs si ga kon se kven ser be döms som störst
vid hän del se av en tå gur spår ning. Yt terst an sva rig för sä ker he ten på
Kon ti nen tal ba nan genom Malmö och Öresunds ba nan är Tra fik ver ket,
vil ket tyd lig görs i in fra struk tur för valtar till stån det som ver ket in ne har.

Ris ken för all var li ga mil jö mäs si ga kon se kven ser vid en olyc ka på mo -
tor vä gen, be döms vara lägre. Sve dab har i sitt fö re byg gan de ar be te
ana ly se rat och kart lagt vat ten flö de na längs med Sve dabs an lägg ning
för att Rädd nings tjäns ten ska kunna för ut se sprid ning av mil jö far ligt
läc kage. Skul le en last bil köra av mo tor vä gen och t ex läcka die sel,
leds bräns let via diken till dag vat ten sy ste met och fång as upp i något
av för dröj nings ma ga si nen. Ma ga si net sa ne ras för att för hind ra ut -
släpp till Öresund. Mar ken vid själ va olycks plat sen kan re la tivt en kelt
sa ne ras då till gäng lig he ten är stor. Dag vat ten sy ste met kan också
fånga upp ke mi ka li er i las ter från både last bi lar och tåg om ett ut -
släpp skul le upp stå.

RISKER RELATERADE TILL SOCIAL HÅLLBARHET

Anställda
Sve dabs or ga ni sa tion med bara tre (3) an ställ da gör den sår bar.  Ris -
ken för av brott vid till ex em pel sjuk dom han te ras genom för säk rings -
lös ning ar, en avan ce rad tek nisk platt form för do ku menthan te ring
med hög till gäng lig het samt höga do ku men ta tions krav på bo la gets
vi ta la pro ces ser. Sä ker hets kra ven runt för va ring en av in for ma tion på
serv rar och backup- rutiner är där till myc ket höga.

I Sve dabs per so nal po li cy fast ställs att de an ställ da ska er bju das goda
ar bets vill kor och några ris ker kring per so na lens ar bets för hål lan den
fö re lig ger för när va ran de inte. På grund av or ga ni sa tio nens stor lek
har Sve dab ingen for ma li se rad pro ce dur för mät ning ar av hur nöjda
med ar be tar na är, dy li ka frå gor han te ras lö pan de inom or ga ni sa tio -
nen. Vd:s ar be te ut vär de ras lö pan de av Sve dabs sty rel se.

Övriga relationer
Sve dab tar av stånd från alla for mer av kor rup tion och vär nar om kon -
kur rens på lika vill kor. Ris ker na för kor rup tion kan inte eli mi ne ras men
väl fö re byg gas genom tyd li ga rikt lin jer och ut bild ning, vil ket är den
stra te gi som Sve dab har valt.

Sve dab fö re språ kar en öppen at mo sfär där alla re spek te rar varand ra
och mång fald upp munt ras. Vi ska bry oss om våra in tres sen ter, lyss na
på krav och öns ke mål samt vara till mö tes gå en de där så är möj ligt och
eko no miskt för svar bart.

Sve dab tar av stånd från barn ar be te, tvångs ar be te och ar bets för hål -
lan den som kan ses som skad li ga, krän kan de eller far li ga, och bo la get
stöd jer Bar nets rät tig he ter och af färs prin ci per (CRBP).

Den sam la de ris ken för brott mot mänsk li ga rät tig he ter inom or ga ni -
sa tio nen och hos Sve dabs sam ar bets part ners be döms som liten.

Hög tillgänglighet
Till sam mans med vår dans ka mot sva rig het, A/S Øresund, delar vi den
ge men sam ma upp gif ten att sä ker stäl la en säker och ef fek tiv fast för -
bin del se mel lan Sve ri ge och Dan mark.

Höga sä ker hets krav på och runt lan dan slut ning ar na är grund läg gan de
och syf tar till att mins ka ris ken för all var li ga per sonska dor lik som ma -
te ri el la ska dor vid av kör ning på mo tor vä gen och vid ur spår ning av tåg.
Hän del ser som inte bara kan leda till att re se nä rer för o lyc kas utan
även till om fat tan de av stäng ning ar med kri tis ka kon se kven ser för
män ni skor, nä rings liv och sam häl let.

Järn vä gen om fat tas av ett sär skilt re gel verk. Tra fik ver ket in ne har till -
stån det som in fra struk tur för val ta re av Sve dabs järn väg. Det be ty der
att Sve dab inte har någon aktiv del i det dag li ga ope ra ti va ar be tet.
Sve dabs stra te gi går ut på att vara pro ak ti va genom att be va ka ut -
veck ling en av frå gor som rör sä ker het, in for me ra Tra fik ver ket vid in ci -
den ter och ak tivt delta i ut veck ling en av en för bätt rad sä ker het.

Lan dan slut ning ar na är även en ar bets plats. Ar bets mil jö an sva ret vilar i
det här sam man hang et på ent re pre nö rer na.

INFRASTRUKTURFÖRVALTARE

Tra fik ver kets an svar är kopp lat till den fak tis ka för valt ning en och drif ten av an lägg ning en och har att följa Tra fik be stäm mel ser för järn väg
(TTJ). En in fra struk tur för val ta re är un der kas tad en sär skild till stånds plikt (sä ker hets till stånd). Tra fik ver ket har såväl en ligt lag som en ligt
av ta let mel lan Sve dab och Tra fik ver ket an sva ret för of fent li ga krav på järn vä gen. Sve dab har dock re ser ve rat sig för ett visst in fly tan de
genom att re- och ny in ve ste ring ar ska, först efter sam råd med Sve dab, ut fö ras av Tra fik ver ket.
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Förvaltningsberättelse

Sty rel sen och verk stäl lan de di rek tö ren för Svensk- Danska Bro för bin -
del sen SVE DAB AB avger här med års re do vis ning för rä ken skaps å ret
2021. För valt nings be rät tel sen om fat tar för u tom dessa sidor även not
3 Fi nan si el la ris ker och fi nan si ell risk han te ring.

VERKSAMHETEN

Sve dab och A/S Øresund äger och för val tar var de ra fem tio pro cent av
an de lar na i Öresunds bro kon sor ti et. Sve dab bygg de och äger de
svens ka lan dan slut ning ar na till Öresunds bron och an sva rar för drift
och un der håll. Järn vägs an lägg ning en upp låts till Tra fik ver ket mot en
årlig er sätt ning.

Sve dabs vd är också vd för Ar lan da ba nan In frastructu re AB (AIAB). Bo -
la gen har ett nära sam ar be te inom ad mi nist ra ti va funk tio ner som fi -
nan si ell rap por te ring, per so nal ad mi nist ra tion, IT och tek nik.

Öresundsbrokonsortiet
Öresunds bro kon sor ti et äger och dri ver Öresunds bron. Sve dabs sty rel -
se le da mö ter ingår i Öresunds bro kon sor ti ets sty rel se som har an svar
för att för valt ning en av Öresunds bron är lång sik tigt håll bar så att den
pla ne ra de eko no mis ka och fy sis ka livs läng den sä ker ställs. Se vi da re
av snit tet ”Öresunds bro kon sor ti et – ett ge men samt svensk- danskt in -
tres se” nedan.

FINANSIERINGSMODELLEN

Öresunds för bin del sen (Öresunds bron och de svens ka och dans ka lan -
dan slut ning ar na) ska bära sina egna kost na der (pro po si tio nen
1996/97:161). Bygg na tio nen fi nan si e ra des med lån och samt li ga kost -
na der ska täc kas av vägav gif ter och ba n av gif ter från järn vä gen. Sve -
dab lånar en bart i Riks gäl den. Lånen ska amor te ras med hjälp av uttag
från Öresunds bro kon sor ti et.

INTÄKTER OCH RESULTATUTVECKLING

Net to om sätt ning en var oför änd rad, 10 (10) MSEK. Re sul tat pos ten ut -
görs i hu vud sak av ba n av gif ter. Drifts kost na der na blev 20 MSEK
högre och rö rel se re sul ta tet lan da de på –81 (–61) MSEK, till följd av ut -
ran ge ring av bul ler plank.  Rän te net tot för bätt ra des, –41 (–42) MSEK.
Rän tein täk ter na blev 5,4 MSEK lägre som ett re sul tat av att Sve dab
under året de la de ut en del av sin re vers ford ran som löper med ränta.
Rän te kost na der na blev 6,2 MSEK lägre vil ket främst för kla ras av lägre
ränta på nya lån än lösta lån.  Årets re sul tat 383 (340) MSEK blev bätt -
re än 2020, som di rekt följd av Öresunds bro kon sor ti ets re sul tat ut -
veck ling, se nedan.

Kommentarer till Öresundsbrokonsortiets resultat och marknad
Re sul tatan de len blev bätt re, 604 (536) MSEK. Ge nom snitt lig väg tra fik
per dygn stan na de på 13 131 och ska jäm fö ras med 20 423 under
2019 (före pan de min). Väg tra fi ken har del vis åter häm tat sig jäm fört
med 2019 inom samt li ga seg ment och gods tra fi ken drab ba des en dast
av en kor ta re ned gång i bör jan av pan de min och har där ef ter ökat till
en högre nivå än före pan de min. In täkt sök ning en jäm fört med 2020
upp gick till 6,2 pro cent. Trots en mar gi nell ök ning på kost nads si dan
blev re sul ta tet drygt en halv mil jard DKK sämre jäm fört med 2019.
Ge nom snitts kur sen för den dans ka kro nan upp gick till 1,36 (1,41).

VERKSAMHETSSTYRNING

Sve dab är be ro en de av Öresunds bro kon sor ti ets re sul tat ut veck ling
och styr ning en av de båda verk sam he ter na är nära för knip pa de med
varand ra. Detta av snitt be hand lar också de vä sent li ga delar av verk -
sam hets styr ning en i Öresunds bro kon sor ti et som anses nöd vän di ga
för att ge lä sa ren en hel hets bild.

Ägarens inflytande
Sve dabs kärn verk sam het är fast lagt i be slut av Sve ri ges riks dag och i
ett avtal mel lan de svens ka och dans ka re ge ring ar na, samt i ett kon -
sor ti alav tal mel lan ägar bo la gen Sve dab och A/S Øresund. Re ge ring en
har riks da gens upp drag att ak tivt för val ta de stat ligt ägda bo la gen.
Re ge ring ens re do gö rel se för mål, tillämp li ga ram verk och in ställ ning
till bo lags styr nings frå gor, finns sam lat i ”Sta tens ägar po li cy och prin -
ci per för fö re tag med stat ligt ägan de”. Av ägar po li cyn fram går att
Svensk kod för bo lags styr ning ska tilläm pas lik som prin ci pen ”följa
eller för kla ra”.

Hållbart företagande

Stat ligt ägda bolag ska driva sin verk sam het på ett sätt som gyn nar en
håll bar ut veck ling och upp rät ta en håll bar hets re do vis ning en ligt GRI:s
rikt lin jer. Sve dab upp rät tar i en lig het med sta tens ägar po li cy en håll -
bar hets re do vis ning och tilli ka en lagstad gad håll bar hets rap port en -
ligt ÅRL 6 kap 11§. Håll bar hets re do vis ning ens in ne håll de fi nie ras på
sid 55 i detta do ku ment. Re do vis ning en grans kas av re vi sor och rap -
por ten finns till gäng lig på Sve dabs webb plats.

Finansiell målsättning
Sve dab och A/S Øresund, Öresunds bro kon sor ti ets ägare, antog 2018
en ny po li cy för uttag och som in ne bär max i mal minsk ning av skul der -
na i de båda ägar bo la gen. Sve dabs lån kom mer att vara åter be tal da
långt ti di ga re än ur sprung lig mål sätt ning år 2040. Öresunds bro kon -
sor ti ets skul der be räk nas där med att vara åter be tal da 2050. Se även
not 4.

Risker och riskhantering
Sve dabs re spek ti ve Öresunds bro kon sor ti ets sy stem för risk styr ning
ska iden ti fi e ra så da na ris ker som verk sam he ten kan drab bas av. Sy ste -
met ska om möj ligt se till att ris ker na eli mi ne ras, al ter na tivt sä ker stäl -
la att ef fek ter na be grän sas om något skul le in träf fa. Sve dabs sty rel se
an sva rar inför äga ren för fö re ta gets ris ka na lys och risk han te ring.

Affärsrisker

Sve dabs för må ga till av kast ning är di rekt be ro en de av Öresunds brons
av kast nings för må ga och av görs där för av fak to rer som tra fikvo lym,
priss tra te gi, drift kost na der och re al rän ta. Öresunds bron är kon junk -
tur käns lig och af färs ris ken på ver kas av sam ban det mel lan in täk ter
och fi nan sie rings kost na der. Det in ne bär att risk pro fi len kan sän kas
om skuld port föl jen struk tu re ras på ett så dant sätt att en po si tiv sam -
va ri a tion upp nås mel lan in täk ter och fi nan sie rings kost na der, av häng -
igt den eko no mis ka till väx ten. Rör ligt för rän ta de lån och real rän telån
(en dast i Öresunds bro kon sor ti et), har en po si tiv sam va ri a tion med
den ge ne rel la eko no mis ka till väx ten när den drivs av ef ter frå gan.
Sam va ri a tio nen är dock inte den enda fak tor som på ver kar risk pro fi -
len när in täk ter och fi nan sie rings kost na der be döms i ett sam man -
hang. En si tu a tion med sti gan de re al rän tor i kom bi na tion med en låg
till växt takt i eko no min under en läng re tid, skul le kunna in ne bä ra en
vä sent lig risk. Att en pan de mi kan ut gö ra ett hot har nu bli vit ett re -
ellt sce na rio att ta hän syn till. Ge ne rellt be döms och han te ras af färs -
mäs si ga ris ker genom ex em pel vis upp följ ning av tra fik sta tistik, aktiv
mark nads be ar bet ning och kon ti nu er lig över syn av priss tra te gi er. Ut -
sik ter na för att uppnå en lång sik tig och till freds stäl lan de rän ta bi li tet
be döms fort fa ran de som myc ket god.

Finansiella risker

Fi nan si el la ris ker är re la te ra de till fi nan si el la in stru ment såsom kund -
ford ring ar, lik vi da medel, ob li ga tions lån, skul der till kre di tin sti tut, le -
ve ran törs skul der samt i Öresunds bro kon sor ti et även de ri va t in stru -
ment. De fi nan si el la ris ker na som han te ras är marknads- , kredit-  och
lik vi di tets ris ker. Mark nads ris ker na delas upp i valuta- , ränte-  och
andra pris ris ker. Fi nan si el la ris ker be skrivs och ut veck las i not 3.

Sve dabs för må ga att åter be ta la lånen är be ro en de av Öresunds brons
kassa flö de. Upp följ ning av ut veck ling en i Öresunds re gi o nen och
Öresunds bro kon sor ti ets af färs mäs si ga ut veck ling samt sy stem för
risk styr ning, utgör en vik tig del av Sve dabs risk han te ring. Rän ta bi li -
tets be räk ning ar som visar Öresunds brons lång sik ti ga lön sam het och
åter be tal nings för må ga görs år li gen.

Sve dab och A/S Øresund sva rar so li da riskt gente mot tred je man för
varje för plik tel se som kan upp kom ma i Öresunds bro kon sor ti et i sam -
band med dess verk sam het. Ägar na ska till lika delar dela vins ter och
för lus ter som upp kom mer i Öresunds bro kon sor ti ets verk sam het.
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Kapitaltäckningsgaranti

Sta ten har ut fär dat en ka pi taltäck nings ga ran ti för att skyd da Sve dabs
eget ka pi tal i en lig het med ak tie bo lags la gen. En ligt ka pi taltäck nings -
ga ran tin be myn di gas Tra fik ver ket att oå ter kal le li gen vid behov lämna
vill ko ra de ak tieägar till skott så att Sve dabs egna ka pi tal vid varje till -
fäl le upp går till det re gi stre ra de ak ti e ka pi ta let. Tra fik ver kets vill ko ra -
de ak tieägar till skott sker i form av be tal nings ut fäs tel ser (i en lig het
med 2001 års eko no mis ka vår pro po si tion, 2000/1:100). För den ford -
ran som Sve dab där i ge nom får gente mot Tra fik ver ket, ska Tra fik ver -
ket år li gen er läg ga ränta, som också till skjuts i form av be tal nings ut -
fäs tel ser. Rän te sat sen ska mot sva ra den ge nom snitt li ga ränta som
Sve dab under re spek ti ve år be ta lar till Riks gäl den.

Frågan om olovligt statsstöd

EU- kommissionen mot tog 2013 en an mä lan vari Sve dab och
Öresunds bro kon sor ti et på stås er hål la otillåt na stats stöd. Kom mis sio -
nen med de la de redan 1995 att stats ga ran ti er na inte är att be trak ta
som stats stöd ef tersom Öresunds bron är en in ve ste ring till gagn för
sam häl let som hel het och en ge men sam nytta av all mänt of fent ligt in -
tres se.  EU- kommissionen av vi sa de kla gan 2014 och med de la de att
be slu tet om den stat li ga fi nan sie ring en av såväl Sve dabs lan dan slut -
ning ar som den stat ligt ga ran te ra de upp lå ning en i Öresunds bro kon -
sor ti et, sked de i linje med EU:s be stäm mel ser. Kom mis sio nen menar
att åt gär der na in ver kar po si tivt på de ge men sam ma trans port pri o ri -
te ring ar na utan att otill bör li gen sned vri da kon kur ren sen på den inre
mark na den. EU- kommissionen lät sam ti digt med de la att det kom mer
att krä vas en no ti fi e ring ifall Öresunds bro kon sor ti et får behov av
stats ga ran te ra de lån efter 2040.

EU- kommissionens be slut att av vi sa kla gan över kla ga des till EU- 
domstolen. EU- domstolen åter för vi sa de frå gan till EU- kommissionen
och kräv de en dju pa re ana lys. Skul le en ny ana lys visa att ga ran ti vill ko -
ren är att anse som otillåt na, kan detta in ne bä ra ökade kost na der för
Öresunds bron.  EU- kommissionen be sked har bli vit myc ket för se nat
och vän tas under 2022.

Som följd av ovanstå en de har Öresunds bro kon sor ti ets sty rel se be slu -
tat att und vi ka stats ga ran te rad lå ne upp tag ning fram till att EU- 
kommissionen of fent lig gör sitt be slut. Av samma skäl kom mer ägar na
tills vi da re inte göra några uttag.

MILJÖ

Sve dab och Öresunds bro kon sor ti et be dri ver till stånds plik tig verk sam -
het en ligt mil jö bal ken och i en lig het med de be slut som har fat tats av
re ge ring en, kon ces sions nämn den, vat ten dom sto len och mark- och
mil jö dom sto len. Sve dab har idag två mil jö mäs si ga åta gan den av se en -
de grund vat ten och bul ler. Vill ko ren i mil jö do mar na upp fyll des under
2021. Yt ter li ga re in for ma tion finns under av snit tet Mil jö lag stift ning -
en – en del av Sve dabs var dag.

Kontinentalbanan genom Malmö
Mark- och mil jöö ver dom sto len har be slu tat om nya och skär pa bul ler -
vill kor för Kon ti nen tal ba nans sträck ning genom Malmö 2016. Domen
in ne bar att Sve dab och Tra fik ver ket var tvung na att  vidta yt ter li ga re
bul ler skyd dan de åt gär der. Nya och högre bul lerskär mar stod klara
som ma ren 2021. Yt ter li ga re in for ma tion finns under av snit tet Mil jö -
lag stift ning en – en del av Sve dabs var dag.

Prövotidsredovisning
Sve dab in led de 2019 ar be tet med att ta fram den prö vo tids re do vis -
ning av se en de vilka kon se kven ser grund vat tenan lägg ning en vid tra -
fik plats Naf fen torp, som fär dig ställ des 2012, har fått på all män och
en skild egen dom. Re do vis ning en över läm na des till mark- och mil jö -
dom sto len 2020. Hu vud för hand ling är pla ne rad till våren 2022.

FRAMTIDA UTVECKLING

För vänt ning ar na på 2022 är blyg sam ma. Under feb ru a ri 2022 har re -
strik tio ner na för in re sor till Sve ri ge och Dan mark ta gits bort och det
finns en för hopp ning om att tra fi ken ska nor ma li se ras under 2022.
Svens ka kro nans kurs ut veck ling under året kan också komma att på -
ver ka re sul tat och ställ ning.

Öresunds bro kon sor ti ets re sul tat be räk nas bli bätt re 2022 än 2021.
Korta rän tor för vän tas vara fort satt låga, men den för höj da in fla tio -
nen utgör ett oros moln.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (SEK)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 625 391 351

Årets resultat 382 921 597

1 008 312 948

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Till aktieägaren utdelas 382 921 597

I ny räkning balanseras 625 391 351

1 008 312 948

Den fö re slag na ut del ning en re du ce rar bo la gets so li di tet till 10 pro -
cent. Nu va ran de in tjä nings för må ga i Öresunds bro kon sor ti et in ne bär
att so li di te ten i Sve dab åter ställs fram ö ver genom kom man de re sul -
tatan de lar. So li di te ten är till räck lig mot bak grund av att bo la gets
verk sam het fort satt be drivs med lön sam het. Fö re sla gen ut del ning
verk ställs genom re gle ring av ford ring ar var för lik vi di te ten inte på ver -
kas.

Sty rel sen har be ak tat den ne ga ti va skill nad som finns mel lan den re -
do vi sa de ka pi ta lan de len en ligt K3 och det i en lig het med IFRS re do vi -
sa de egna ka pi ta let i Öresunds bro kon sor ti et och som upp stått
genom tillämp ning av säk rings re do vis ning i K3. Sty rel sen har be ak tat
ris ken att Sve dab inte kan leva upp till de krav som ställs för att tilläm -
pa säk rings re do vis ning i fram ti den, varpå ne ga ti va ore a li se ra de ef fek -
ter kan be hö va re do vi sas i Sve dab.

Sty rel sens upp fatt ning är att den fö re slag na ut del ning en inte hind rar
bo la get från att full gö ra sina för plik tel ser på kort och lång sikt och
inte hel ler att full gö ra nöd vän di ga in ve ste ring ar. Den fö re slag na ut -
del ning en kan där med för sva ras med hän syn till vad som an förs i ABL
17 kap 3 § 2–3 st.

Ut del ning en kom mer att re gle ras i maj 2022.

Utdelningspolicy
Sve dab ska fort sät ta att till äga ren dela ut de åter stå en de re ver ser
av se en de den ränta som har ut gått på till skjut na ak tieägar till skott.
Över skott av lik vi da medel an vänds till att åter be ta la skul der na i Riks -
gäl den. När skul der na är fullt åter be tal da kom mer Sve dab att lämna
kon tan ta ut del ning ar till äga ren.

Sve dab och A/S Øresund be slu tar om ägar nas uttag från Öresunds -
bro kon sor ti et. Vill ko ren re gle ras i kon sor ti alav ta let.
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FLERÅRSÖVERSIKT

MSEK 2021 2020 2019 2018 2017

RESULTATRÄKNING

Totala intäkter 12 12 14 12 11

Övriga kostnader -24 -23 -24 -32 -24

Avskrivningar -69 -50 -50 -50 -50

Rörelseresultat -81 -61 -60 -70 -63

Resultatandel i Öresundsbrokonsortiet 604 536 926 559 711

Nettofinansieringskostnader -41 -42 -34 -42 -45

Resultat före skatt 482 433 832 447 603

Inkomstskatt -99 -93 -179 -100 -133

Årets resultat 383 340 653 347 470

BALANSRÄKNING

Materiella anläggningstillgångar 1 906 1 974 2 023 2 073 2 122

Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet 4 013 3 340 2 926 1 984 2 108

Övriga finansiella anläggningstillgångar 547 882 1 524 1 898 2 756

Omsättningstillgångar 110 73 58 57 61

– varav likvida medel 95 59 41 43 48

Summa tillgångar 6 577 6 269 6 531 6 012 7 047

– varav räntebärande tillgångar 640 930 1 548 1 847 2 605

Eget kapital 1 018 906 1 341 996 1 378

Långfristiga skulder 4 790 4 380 4 780 4 471 5 122

Kortfristiga skulder 769 983 410 545 547

Summa eget kapital och skulder 6 577 6 269 6 531 6 012 7 047

– varav räntebärande skulder 5 490 5 238 5 044 4 971 5 612

NYCKELTAL

Genomsnittlig finansieringskostnad värderad till upplupet anskaffningsvärde, % 0,9 1,1 1,0 1,4 1,5
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Öresundsbrokonsortiet – ett gemensamt svensk-danskt intresse

Öresunds bro kon sor ti et har till lika delar bil dats av Sve dab och A/S
Øresund och är en form av in tres se fö re tag. Öresunds bro kon sor ti et
äger, för val tar och dri ver Öresunds bron. Bron fi nan sie ras med lån
som åter be ta las genom väg tra fi kant av gif ter samt er sätt ning ar från
den svens ka och dans ka sta ten för deras nytt jan de rätt av järn vägs spå -
ren på bron. Ägar nas rät tig he ter och skyl dig he ter re gle ras i ett kon -
sor ti alav tal. Ägar na sva rar so li da riskt gente mot tred je man för varje
för plik tel se som upp kom mer i Öresunds bro kon sor ti et i sam band med
dess verk sam het. Vins ter och för lus ter delas lika och in komst be skatt -
ning en sker hos ägar bo la gen en ligt re spek ti ve lands skat te lag stift -
ning.

ÄGARNAS INFLYTANDE

Öresunds bro kon sor ti et är genom kon sor ti alav ta let i prin cip or ga ni se -
rat som ett ak tie bo lag. Ägar nas rätt att be slu ta ut övas på Öresunds -
bro kon sor ti ets stäm ma. Vilka ären den som ska be hand las re gle ras i
kon sor ti alav ta let. Sty rel sen, som utses av stäm man, be står av fyra sty -
rel se le da mö ter från Sve dab och fyra från A/S Øresund. Ord fö ran de -
ska pet väx lar vartan nat år mel lan ägar na. Sve dabs års stäm ma utser
sina le da mö ter i Öresunds bro kon sor ti ets sty rel se. Öresunds bro kon -
sor ti ets sty rel se utser vd samt fast stäl ler af färs pla ner och stra te gis ka
po li cy er.

VERKSAMHETSSTYRNING

Öresunds bro kon sor ti ets sty rel se har yt ters ta an sva ret för att för valt -
ning en av Öresunds bron är lång sik tigt håll bar så att den pla ne ra de
eko no mis ka re spek ti ve fy sis ka livs läng den sä ker ställs. Mål sätt ning en
är att styra Öresunds bron mot en av kast ning så att såväl Öresunds -
bro kon sor ti ets som ägar bo la gens lån blir åter be tal da i en lig het med
fast ställ da mål. För att nå dessa lång sik tigt fi nan si el la mål har sty rel -
sen två verk tyg till sitt för fo gan de, en väl av vägd pris sätt nings stra te -
gi och pro dukt sam man sätt ning samt en väl fun ge ran de fi nans för valt -
ning.

Öresunds bro kon sor ti et avger en håll bar hets re do vis ning.

Intjäning
In täk ter na från väg tra fi ken utgör drygt två tred je de lar av Öresunds -
bro kon sor ti ets to ta la in täk ter. In täk ter från upp lå tel se av järn vä gen
er sätts av den svens ka och den dans ka sta ten, vilka till Öresunds bro -
kon sor ti et år li gen er läg ger en fast av gift på var de ra 150 mil jo ner
DKK, (1991 års pris ni vå). Grund läg gan de prin ci per om vägav gif ter na
är re gle ra de i det ur sprung li ga av ta let om Öresunds bron medan av -
gif ter för upp lå tel se av järn vä gen är re gle ra de i ett tilläggs av tal mel -
lan Sve ri ge och Dan mark som teck na des inför brons öpp nan de.

Lånar på den internationella kapitalmarknaden
Öresunds bro kon sor ti et lånar på den in ter na tio nel la ka pi tal mark na -
den so li da riskt ga ran te rad av den svens ka och den dans ka sta ten.
Svens ka sta ten har genom Riks gäl den teck nat ett gransk nings av tal
med Öresunds bro kon sor ti et. I detta re gle ras Öresunds bro kon sor ti ets
skyl dig het att följa fast lagd fi nans po li cy samt in for ma tions å ta gan -
den. Riks gäl den har även rätt att grans ka och god kän na änd ring ar i
Öresunds bro kon sor ti ets fi nans po li cy. Den dans ka sta ten har mot sva -
ran de avtal med Dan marks Na tio nal bank. Frå gan om de båda sta ter -
nas ga ran ti er är att anse som otillåt na stats stöd är under pröv ning
hos EU- kommissionen, se av snit tet Frå gan om olov ligt stats stöd.

ÄGARNAS UTTAG

Frå gan om ägar nas uttag från Öresunds bro kon sor ti et re gle ras i kon -
sor ti alav ta let och fast ställs av Öresunds bro kon sor ti ets stäm ma.
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Bolagsstyrningsrapport

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING (KODEN)

Sve dab tilläm par Sta tens ägar po li cy som bl a in ne bär att Koden ska tilläm pas.

Avvikelser från Koden
Sve dab tilläm par Koden med av vi kel ser i de av snitt och reg ler som fram går av ta bel len nedan.

Avsnitt 1 – Bolagsstämma

Regel 1.1 – Datum för bo lags stäm ma fast -
ställs i sam råd med Nä rings de par te men tet.
Un der rät tel se om tid och plats ska skic kas till
riks da gens central kans li och in for ma tion
läm nas på bo la gets hem si da när kal lel sen
pub li ce ras.

Regel 1.3 – Äga ren eller bo la gets sty rel se
läm nar för slag till ord fö ran de vid bo lags -
stäm man.

Avsnitt 4 – Styrelsens storlek och
sammansättning

Regel 4.4 – Sty rel se le da mö ters obe ro en de i
för hål lan de till sta ten samt till bo la get och
bo lags led ning en be hö ver inte re do vi sas.

Avsnitt 2 – Valberedning

Regel 2.1 – Re ge rings kans li et be re der för -
slag till sty rel se. Sve dab har inte in rät tat ett
re vi sions ut skott utan Sve dab sty rel se full gör
dess upp gif ter. Ar vo de till re vi sor utgår en -
ligt god känd räk ning.

Avsnitt 9 – Ersättningar till ledande
befattningshavare

Regel 9.1 – Re ge rings kans li et be re der för -
slag till ar vo de ring och be slu tas av bo lags -
stäm ma. Sty rel se le da mö ter som är an ställ da
i Re ge rings kans li et ska inte upp bä ra sty rel se -
ar vo den i stat ligt ägda fö re tag.

SVEDABS STYRELSE

Styrelsens sammansättning
Sve dabs sty rel se be står av fyra le da mö ter, varav två kvin nor. Sty rel se le da mö ter na är inte ope -
ra tivt verk sam ma i fö re ta get. Vd ingår inte i sty rel sen, men är fö re dra gan de. Nedan stå en de in -
for ma tion anger för hål lan det per den 31 de cem ber 2021.

Bo Lundgren

I sty rel sen sedan 2016. Sty rel se ord fö ran de i
Lund gren & Hagren AB, Spar banks stif tel sen
Finn och Öresunds bro kon sor ti et. Född: 1947.

Ul ri ka Hal lengren 
I sty rel sen sedan 2020. Ord fö ran de i Fas tig -
hets AB ML4 och Wihl borgs A/S och sty rel se -
le da mot i Börs säll ska pet, Ideon Open AB,
Ideon AB, Me de on AB, Syd svens ka industri- 
och han dels kam ma ren och Öresunds bro kon -
sor ti et samt i ett fler tal av Wihl borgs Fas tig -
he ter ABs heläg da dot ter bo lag. Född: 1970

Lars Erik Fredriksson

I sty rel sen sedan 2019. Bo lags för val ta re Nä -
rings de par te men tet. Sty rel se le da mot i OECD
Wor king Party on State Ow ners hip and
Practi ces, EU RO FI MA Eu ro pe an Com pa ny for
the Fi nan ci ng of Rail ro ad, Rolling Stock, Sve -
via AB, Va sal len AB, Sta tens Bo stads om vand -
ling AB, AB Svensk Bil prov ning, Ar lan da ba -
nan In frastructu re AB samt Öresunds bro kon -
sor ti et. Född: 1964.

Malin Sundvall

I sty rel sen sedan april 2017. Chefsju rist
LKAB. Sty rel se le da mot i Ar lan da ba nan In -
frastructu re AB och Öresunds bro kon sor ti et.
Född:1973.
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Styrelsearbetet under ett år

Februari Mars Maj Augusti November

Förslag till resultatdisposition 

Bokslutskommuniké

Årsredovisning 

Hållbarhetsredovisning 

Utvärdering styrelsearbete

Konstituerande möte 

Delårsrapport

Halvårsrapport 

Förberedelser inför

strategimöte

Delårsrapport 

Strategi- och planeringsmöte

Verksamhetsplan och budget

Styrelsens arbete
Sty rel sens ar bets ord ning och vd:s in struk tio ner fast ställs år li gen och
do ku men tens re le vans och ak tu a li tet prö vas. Ar bets ord ning en upp tar
sty rel sens an svar och be fo gen he ter, an vis ning ar för sam man trä den
och pro to koll samt ar bets för del ning mel lan sty rel se ord fö ran de, vd
och sty rel sen i öv rigt.

Sve dabs sty rel se ska inom de ramar som anges av re ge rings av ta let,
kon sor ti alav ta let och tilläggs pro to kol let an sva ra för Sve dabs lång sik -
ti ga verk sam het. Sty rel sen fast stäl ler över gri pan de mål, vä sent li ga
rikt lin jer och stra te gis ka pla ner för Sve dab och över va kar lö pan de ef -
ter lev na den av dessa samt ser till att det finns en till fred stäl lan de in -
tern kon troll. Sty rel sens ord fö ran de föl jer Sve dabs ut veck ling genom
kon ti nu er li ga kon tak ter med vd.

Sve dabs sty rel se över va kar att Öresunds bro kon sor ti ets verk sam het
be drivs i en lig het med in gång na avtal mel lan de båda län der na. Sär -
skild upp märk sam het ägnas stra te gis ka frå gor som rör ut veck ling en i
Öresunds bro kon sor ti ets verk sam het och en ga ge mang et i Öresunds -
re gi o nens ut veck ling. Sve dabs sty rel se mö ten för läggs nor malt före
och i an slut ning till kon sor ti ets sty rel se mö te. Sve dabs fyra sty rel se le -
da mö ter ingår i Öresunds bro kon sor ti ets sty rel se.

En sär skild upp gift som ålig ger sty rel se ord fö ran den är det så kal la de
sam ord nings an sva ret. När bo la get står inför sär skilt vik ti ga av gö ran -
den ska sty rel sen genom sty rel se ord fö ran den sam ord na sin syn med
fö re trä da re för äga ren.

Utvärdering

Sty rel sen ut vär de rar sitt re spek ti ve vd:s ar be te en ligt sär skild ord -
ning, som in ne bär att sty rel sen sam las en gång om året för en kri tisk
och öppen dis kus sion kring givna frå ge ställ ning ar. I sam band med att
sty rel sen fat tar be slut om års re do vis ning en, ut vär de rar sty rel sen sitt
ar be te med hän syn till bo la gets re sul tat och ställ ning. Re sul ta tet av -
rap por te ras till Nä rings de par te men tet.

Styrelsemöten

Sty rel sen har i en lig het med gäl lan de ar bets ord ning haft fem or di na -
rie sty rel se mö ten, varav ett kon sti tu e ran de sty rel se mö te, samt ett
extra sty rel se mö te. Samt li ga sty rel se mö ten utom no vem ber mö tet
har av hål lits di gi talt, i en lig het med då gäl lan de re strik tio ner och re -
kom men da tio ner och där med mins ka ris ker na för smitt sprid ning en av
Covid 19. Sty rel se le da mö ter nas när va ro fram går av nedan stå en de ta -
bell.

Styrelseledamot Närvarofrekvens

Bo Lundgren, styrelseordförande 6/6

Lars Erik Fredriksson 6/6

Ulrika Hallengren 6/6

Malin Sundvall 6/6

Verkställande direktör
Ulf Lun din, vd sedan 2011, är också vd för Ar lan da ba nan In frastructu -
re AB. Vd:s kost na der för de las till lika delar mel lan bo la gen. Ti di ga re
ge ne ral di rek tör för Rikstra fi ken och Järn vägs sty rel sen, de par te -
ments råd i Nä rings de par te men tet, kans liråd i Kom mu ni ka tions de par -
te men tet och by rå di rek tör på Trans portrå det samt sty rel se le da mot i
flera stat ligt ägda bolag och i Eu ro pe is ka Järn vägs by rån ERA. Ex a men
vid Sam hälls pla ne rar lin jen, Stock holms uni ver si tet. Född: 1961.

Övrig uppdrag

Vd har inte några in tres sen i andra bolag som Sve dab har af färs för bin -
del ser med.

Ersättningar till ledande befattningshavare
Sve dab tilläm par sta tens rikt lin jer för an ställ nings vill kor för le dan de
be fatt nings ha va re. Hu vud dra gen är att den to ta la er sätt ning en ska
vara rim lig, präg lad av mått full het och väl av vägd samt bidra till en
god etik och fö re tagskul tur. Er sätt ning en ska ut gö ras av fast lön, pen -
sion samt öv ri ga för må ner. Pen sions för må ner ska vara av gifts be stäm -
da. Vd:s pen sions ål der är 65 år. Upp säg nings ti den ska uppgå till 6 må -
na der. Vid upp säg ning från Sve dabs sida ska av gångs ve der lag utgå

med max i malt mot sva ran de 18 må na der. Av gångs ve der la get ska ut -
gö ras av en bart den fasta lönen utan tillägg för för må ner och ald rig
ut be ta las läng re än till 65 års ålder.

Intern styrning
ISO 26000

Sve dabs upp fö ran de kod tar av stamp i ISO 26000. Upp fö ran de ko den
vilar på fyra ben, all män na prin ci per (ef ter lev nad av lagar och re spekt
för mänsk li ga rät tig he ter), verk sam hets styr ning (re la tio ner till in tres -
sen ter och synen på kor rup tion), miljö samt sam hälls en ga ge mang och
ut veck ling. Med ar be tar na är del ak ti ga i ar be tet med att ut veck la upp -
fö ran de ko den var för den är väl för ank rad i or ga ni sa tio nen. Upp fö ran -
de ko den är pub li ce rad på Sve dabs hem si da:

www.sve dab.se/bo lags styr ning

Vik ti ga fi nan si el la styr in stru ment är bud get och fi nans stra te gi. Där ut -
ö ver finns in ter na rikt lin jer för prak tisk tillämp ning.

Intern kontroll

Sy ste men för in tern kon troll ska sä ker stäl la att sty rel sens rikt lin jer
följs och in be gri per re le van ta kon troll sy stem. Kon ti nu er lig upp följ -
ning av Sve dabs verk sam het och eko no mis ka ut veck ling är en na tur lig
del i den in ter na kon trol len.

Sty rel sen fast stäl ler Sve dabs års bud get och fi nans stra te gi. En över -
ord nad fi nans po li cy upp tar re gle ring en av mot parts frå gor samt hur
an sva ret för ak ti vi te ter na inom det fi nan si el la om rå det ska för de las
mel lan sty rel sen och vd. För valt ning en av Sve dabs lå ne port följ lig ger
under vd:s ar bets upp gif ter, inom de av sty rel sen be slu ta de ra mar na.
Sty rel sen god kän ner bo la gets bud getrap por ter kvar tals vis som ett
led i den in ter na kon trol len. Kon troll av att fi nans för valt ning en föl jer
de rikt lin jer som sty rel sen har fast lagt ingår i upp följ nings ar be tet.

Års bok slut och halv års rap por ter upp rät tas med un der lag som grans -
kas av bo la gets re vi so rer. Sty rel sen god kän ner halv års rap por ten inför
pub li ce ring.

Övriga risker i samband med upprättande av finansiella rapporter

Sve dabs be man ning är i nor ma la fall till räck lig. Fi nan si ell rap por te ring
krä ver kon ti nu i tet och en liten or ga ni sa tion som Sve dabs är sår bar för
hän del se som ex em pel vis kan leda till för se ning ar. Ris ker na har mi ni -
me rats genom back up- avtal och att två med ar be ta re kan han te ra af -
färs re do vis nings sy ste met, en tek nisk platt form som med ger åt komst
ut an för kon to ret samt höga do ku men ta tions krav.
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Resultaträkning

MSEK Not 2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5 10 10

Övriga rörelseintäkter 2 2

Summa rörelsens intäkter 12 12

Rörelsens kostnader

Övriga rörelsekostnader 6,7 -18 -17

Ersättning till anställda 8 -6 -6

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2,9 -69 -50

Summa rörelsens kostnader -93 -73

Rörelseresultat -81 -61

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet 10,11 604 536

Ränteintäkter från fordringar som är

anläggningstillgångar 12 6 11

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -47 -53

Summa resultat från finansiella investeringar 563 494

Resultat före skatt 482 433

Skatt på årets resultat 13 -99 -93

Årets resultat 383 340
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Balansräkning

MSEK Not 21/12/31 20/12/31

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar

Svenska landanslutningar 9 1 906 1 974

Övriga materiella anläggningstillgångar 9 0 0

Materiella anläggningstillgångar 1 906 1 974

Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet 2,10,11 4 013 3 340

Fordran på ägare avseende villkorat aktieägartillskott 14 547 882

Finansiella anläggningstillgångar 4 561 4 222

Summa anläggningstillgångar 6 467 6 196

Omsättningstillgångar

Fordringar på Öresundsbrokonsortiet 3 2

Övriga fordringar 1 2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 10

Summa omsättningstillgångar 15 14

Kassa och bank 15 95 59

Summa tillgångar 6 577 6 269

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 8 8

Reservfond 2 2

Summa bundet eget kapital 10 10

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 625 556

Årets resultat 383 340

Summa fritt eget kapital 1 008 896

Summa eget kapital 1 018 906

Långfristiga skulder

Skuld till Riksgälden 15 4 790 4 380

Summa långfristiga skulder 4 790 4 380

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristiga skulder 15 700 860

Leverantörsskulder 5 4

Aktuella skatteskulder 2,13 38 89

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 25 30

Summa kortfristiga skulder 769 983

Summa eget kapital och skulder   6 577 6 269
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Rapport över förändringar i eget kapital

MSEK Not Aktiekapital Övrigt

tillskjutet

kapital

Balanserade

vinstmedel

inkl årets

resultat

Summa eget

kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 8 2 1 331 1 341

Återbetalning aktieägartillskott -653 -653

Omräkningsdifferens -122 -122

Årets resultat 340 340

Utgående balans per 31 december 2020 15 8 2 896 906

Ingående balans per 1 januari 2021 8 2 896 906

Återbetalning aktieägartillskott -88 -88

Utdelning -252 -252

Omräkningsdifferens 69 69

Årets resultat 383 383

Utgående balans per 31 december 2021 15 8 2 1 008 1 018

AKTIER

Aktiekapitalet består av 8 000 aktier med kvotvärde 1 000 SEK. Alla aktier har lika röstvärde.
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Kassaflödesanalys

MSEK Not 2021 2020

Den löpande verksamheten 2

Årets resultat före skatt 482 433

Justeringar för:

 Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar 67 50

 Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet -604 -536

 Finansiella intäkter -6 -11

 Finansiella kostnader 47 53

Betald inkomstskatt -157 -116

Förändring i rörelsekapital 8 4

Kassaflöde från den löpande verksamheten -163 -123

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 0

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 1 110 454

Amortering av lån -860 -265

Betald ränta -49 -48

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 201 141

Årets kassaflöde 36 18

Likvida medel vid årets början 59 41

Likvida medel vid årets slut 95 59
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Not 1 Företagsinformation

Års re do vis ning en för Svensk- Danska Bro för bin del sen SVE DAB AB (Sve dab) för rä ken skaps å ret 2021 har god känts av sty rel sen och verk stäl lan de
di rek tö ren och kom mer att fö re läg gas års stäm man den 27 april 2022 för fast stäl lel se.

Sve dab är ett pri vat ak tie bo lag med säte i Malmö. Bo la get är re gi stre rat i Sve ri ge. Org.nr: 556432- 9083. Be söks a dress: Stor tor get 25.
Post a dress: Box 4044, 203 11 Malmö.

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

VALUTA OCH ENHET

Pre sen ta tions va lu tan är SEK. Alla be lopp anges i mil jo ner svens ka kro -
nor (MSEK), om inget annat fram går. Be lopp inom pa ren tes avser fö -
re gå en de år om inget annat anges. Av rund nings dif fe ren ser kan fö re -
kom ma.

UTTALANDE OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED TILLÄMPADE REGELVERK

Sve dabs års re do vis ning är upp rät tad i en lig het med svensk lag och
tillämp ning av års re do vis nings la gen samt BFNAR 2012:1 Års re do vis -
ning och kon cern re do vis ning (K3).

OMRÄKNING AV POSTER I UTLÄNDSK VALUTA

Trans ak tio ner i ut ländsk va lu ta om räk nas till den kurs som gäl ler på
trans ak tions da gen. Ford ring ar och skul der i ut ländsk va lu ta re do vi sas
i ba lans räk ning en om räk na de till den kurs som gäll de på ba lans da gen.
Trans ak tio ner i andra va lu tor än SEK är säll syn ta.

INTÄKTSREDOVISNING

In täk ter re do vi sas i den om fatt ning det är sanno likt att de eko no mis -
ka för de lar na kom mer kon cer nen re spek ti ve Sve dab till go do och när
in täk ter na kan be räk nas på ett till för lit ligt sätt.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Pensionsförpliktelser
Tjäns te män om fat tas av ITP- planen. Pen sions för må ner na tryg gas
genom pen sions för säk ring ar teck na de i Alec ta. ITP- planer ska, en ligt
ett ut ta lan de från Rådet för fi nan si ell rap por te ring, UFR 3, klas si fi ce -
ras som för måns be stäm da pla ner. ITP- planens kon struk tion är emel -
ler tid sådan, att det sak nas för ut sätt ning ar för att be räk na över skott
re spek ti ve un der skott inom pla nen samt dess even tu el la på ver kan på
fram ti da pre mi er. ITP- planen re do vi sas där för som av gifts be stäm da
pla ner. Vid ut gång en av 2021 upp gick Alectas över skott i form av den
kol lek ti va kon so li de ringsni vån till 172 (148) pro cent. Den kol lek ti va
kon so li de ringsni vån ut görs av mark nads vär det på Alectas till gång ar i
pro cent av för säk rings åta gan det, be räk nad en ligt Alectas för säk rings -
tek nis ka be räk ning.

Ersättning till styrelse
En ligt års stäm mo be slut ska sty rel se ar vo det för le da mot som även
utför upp drag i sty rel sen för Öresunds bro kon sor ti et re du ce ras med
ett be lopp som mot sva ran de det ar vo de som utgår till le da mo ten för
upp dra get i Öresunds bro kon sor ti et under den tid som upp dra gen
löper sam ti digt. Sty rel se ar vo den har ut be ta lats t o m 2019- 04-30. Till
an ställ da i Re ge rings kans li et som är sty rel se le da mö ter i av svens ka
sta ten ägda bolag utgår inget sty rel se ar vo de.

INKOMSTSKATTER

Upp skju ten skatt re do vi sas i en lig het med ba lans räk nings me to den,
som in ne bär att upp skju ten skatt be räk nas för på ba lans da gens samt -
li ga iden ti fi e ra de tem po rä ra skill na der, det vill säga mel lan å ena
sidan till gång ar nas eller skul der nas skatte mäs si ga vär den och å andra
sidan deras re do vi sa de vär den.

Vär de ring av samt liga skat te skul der re spek ti ve ford ring ar, sker till no -
mi nel la be lopp och en ligt de skat te reg ler och skat te sat ser som är be -
slu ta de eller avi se ra de och som med stor sä ker het kom mer att fast -

stäl las. Upp skjut na skat te ford ring ar nas re do vi sa de vär den ska prö vas
vid varje ba lans dag.

Skatt på årets resultat
Sve dabs ef fek ti va skatt 2021 upp går till 20,6 pro cent.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ma te ri el la an lägg nings till gång ar re do vi sas till an skaff nings vär de med
av drag för ac ku mu le ra de av skriv ning ar samt even tu el la ned skriv ning -
ar. An skaff nings vär det för de svens ka lan dan slut ning ar na har mins -
kats med er håll na EU- bidrag (187 MSEK). An de len ak ti ve ra de lå ne -
kost na der utgör 13 pro cent.

Till kom man de ut gif ter re do vi sas som ma te ri ell an lägg nings till gång
om det är san no likt att de fram ti da eko no mis ka för de lar som är för -
knip pa de med till gång en, kom mer att komma Sve dab till del och att
till gång ens an skaff nings värde kan be räk nas på ett till för lit ligt sätt.
Ut gif ter för lö pan de un der håll re do vi sas som kost na der i den pe ri od
de upp kom mer.

Öv ri ga ma te ri el la an lägg nings till gång ar ut görs av in ven ta ri er och da -
to rer.

Av- och nedskrivningar
Av skriv ning ar na be räk nas på till gång ar nas an skaff nings vär de. Av -
skriv ning ar na är lin jä ra och för de las över till gång ar nas nytt jan de pe ri -
od. Kom po nentav skriv ning tilläm pas. Av skriv ning ar sker med föl jan de
pro cent sat ser:

Avskrivningar Procent

Svenska landanslutningar:

  Grundkonstruktion 1

  Fasad- och bullerdämpande åtgärder 2

  Väg och järnväg 2,5

  Mekaniska installationer 4

  Solcellsanläggningar ca 3

Övriga anläggningstillgångar 20

En till gång skrivs ned om redo visat värde över sti ger åter vin nings vär -
det. Med åter vin nings vär de avses det högs ta av netto för sälj nings vär -
det och nytt jan de vär det. Nytt jan de vär det ut görs av nuvär det av de
för vän ta de fram ti da kassa flö de na. Be räk ning en sker med en dis kon -
te rings fak tor som av speg lar mark na dens för vän ta de krav på av kast -
ning vid det till fäl le vär de ring en sker. Något åter vin nings vär de be räk -
nas inte se pa rat för Sve dabs till gång ar. Dessa bil dar till sam mans med
Öresunds bron en ge men sam kassa flö des ge ne re ran de enhet, se not 4.
Ned skriv ning ar re do vi sas över re sul tat räk ning en.
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KAPITALANDEL I ÖRESUNDSBROKONSORTIET

Öresundsbrokonsortiet är ur ett redovisningsmässigt perspektiv en
utlandsverksamhet bedriven i handelsbolagsform. Ur ett svenskt skat-
teperspektiv är Öresundsbrokonsortiet ett enkelt bolag. Öresunds-
brokonsortiets funktionella valuta är DKK. Svedab redovisar sin andel
genom att det ursprungliga anskaffningsvärdet för andelen ökas eller
minskas med Svedabs andel i Öresundsbrokonsortiets vinst eller för-
lust omräknat till årets genomsnittskurs. Valutakursdifferenser som
uppkommer vid omräkningen av värdet på andelen vid årets ingång
respektive årets resultat till bokslutskurs redovisas i eget kapital. Om-
räkningskurserna framgår av nedanstående tabell:

2021 2020

Resultaträkning 1,3641 1,4068

Tillgångar och skulder 1,3753 1,3492

Svedab redovisar därmed andelen enligt en metod som i allt väsent-
ligt överensstämmer med hur ett intressebolag enligt K3 redovisas i
en koncernredovisning. Några övriga justeringar redovisas inte då
Svedab har ägt andelen från det att Öresundsbrokonsortiet bildades
och någon förvärvsanalys därmed inte har upprättats.

Som närmare beskrivs i not 10 tillämpar Öresundsbrokonsortiet IFRS
vid upprättande av sin årsredovisning, Öresundsbrokonsortiets redo-
visning räknas om från IFRS till K3 med tillämpning av K3 kapitel 11
och säkringsredovisning, vilket kräver att resultatandelen justeras för
de orealiserade värdeförändringar på lån och derivatinstrument som
redovisas i Öresundsbrokonsortiet.

Skulle Svedabs samlade andel av Öresundsbrokonsortiets förluster
uppgå till eller överstiga värdet av dess innehav i företaget, inklusive
eventuella fordringar utan säkerhet, ska förlusten, om koncernen har
påtagit sig legala förpliktelser för intresseföretagets räkning, redovi-
sas som en avsättning. Resultat som uppkommer vid transaktioner
mellan ägarbolagen och Öresundsbrokonsortiet redovisas i ägarföre-
tagets finansiella rapporter endast i den utsträckning de motsvarar
fristående ägarföretags innehav i Öresundsbrokonsortiet.

ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT

Balansräkningen innehåller inga finansiella tillgångar eller skulder
värderade till verkligt värde, vare sig på grund av att de innehas för
handel, är till för att säljas eller för att koncernen frivilligt valt att re-
dovisa till verkligt värde.

Långfristiga fordringar, likvida medel och låneskulder samt
lånekostnader
Långfristiga fordringar och låneskulder värderas och redovisas till
upplupet anskaffningsvärde. I de fall det verkliga värdet för de finan-
siella tillgångarna och skulderna avviker från det redovisade värdet,
anges det i not.

Likvida medel utgörs av kassa- och banktillgodohavanden samt place-
ringar med en löptid på tre månader eller mindre. Låneskulder bokas
bort vid amortering. Lån med kontraktsmässigt förfall > 1 år redovisas
som långfristig skuld.

Summan av räntor och andra kostnader hänförliga till lånen bildar till-
sammans de totala lånekostnaderna.

Kundfordringar och leverantörsskulder
Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter
individuell bedömning. Kundfordringar och leverantörsskulder redovi-
sas, med hänsyn till deras normalt korta löptider, till nominella be-
lopp.

Finansnetto
Finansiella intäkter och kostnader utgörs av nominella ränteintäkter
och räntekostnader och belastar resultatet i den period till vilken de
hänför sig.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt K3, kapitel 7, indirekt metod.
Metoden utgår från årets resultat före skatt, vilket justeras för trans-
aktioner som inte medfört in- och utbetalningar under perioden samt
för intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller finansie-
ringsverksamheten.

DEFINITIONER NYCKELTAL

Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till upplupet anskaffnings-
värde: summan av årets ränteintäkter minus räntekostnader, i förhål-
lande till genomsnittlig räntebärande nettoskuld värderad till upplu-
pet anskaffningsvärde.

Genomsnittlig finansieringskostnad beräknad till marknadsvärde: sum-
man av årets ränteintäkter minus räntekostnader plus värdeföränd-
ringar, i förhållande till genomsnittlig räntebärande nettoskuld värde-
rad till marknadsvärde.

Not 3 Finansiella risker och finansiell riskhantering

En sammanfattning av finansiella risker återfinns i förvaltningsberät-
telsen, under rubriken Risker och riskhantering, och kompletterande
data i not 15.

RISKSTYRNING

Övergripande finansiell målsättning är att uppnå lägsta möjliga finan-
sieringskostnader för förbindelsen under dess livstid. Större fluktua-
tioner kan således accepteras under kortare intervaller.

Svedabs och Öresundsbrokonsortiets finansiella riskhantering regle-
ras strikt i en för vart och ett av företagen framtagen finanspolicy re-
spektive finansstrategi. Finanspolicyn löper över längre perioder och
reglerar strategiska överväganden, t ex val av riskprofil. Finansstrate-
gin fastställs årligen av respektive företags styrelse. I finansstrategin
fastställs lånebehov, räntebindningstider, upplåning, tillåten valuta-
och ränteexponering samt ramar för kredit- och valutarisker. Handel
med derivat utgör en del av riskstyrningen i Öresundsbrokonsortiet.
Kontinuerlig bevakning och kontroll gentemot de av styrelsen fast-
ställda ramarna och de statliga garanternas riktlinjer syftar till att för-
hindra överträdelser.

Ränterisker
Nettofinansieringskostnaderna påverkas av den generella ränteut-
vecklingen, räntebindningstider och valutakursutvecklingen. Rörligt
förräntade lån och lån med kort löptid innebär å ena sidan normalt en
högre risk jämfört med fast förräntade lån och lån med lång löptid. Å
andra sidan ökar risken för svängningar i marknadsräntorna över
tiden och är störst för reala och nominella fast förräntade lån med
lång löptid. Det förklaras av diskonteringseffekten, vilken motsvarar
den alternativkostnad som är förknippad med fastförräntade skulder
jämfört med en finansiering till rörliga och aktuella marknadsräntor.
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Duration
Rän te bind nings tid an vänds som ett ut tryck för ris ken i kassa flö det,
ef tersom fram ti da kassa flö den kom mer att vara ex po ne ra de för rän -
te för änd ring ar. Ett över ord nat rikt mär ke för du ra tio nen i Sve dab och
Öresunds bro kon sor ti et är tre år med sti pu le ra de grän ser för tillåt na
sväng ning ar. I Sve dab avser rikt mär ket lån med löp tid på upp till 10 år.
Sty rel sen fast stäl ler rikt mär ken för lån med läng re löp ti der. (Du ra tion
är ett mått på rän te ris ken och in ne bär att man mäter ge nom snitt lig
rän te bind nings tid. En lång du ra tion in ne bär en låg re fi nan sie rings -
risk.)

Övriga risker
Med lik vi di tets risk för stås ris ken att drab bas av för lus ter eller ex tra -
kost na der till följd av lik vi di tets pro blem. Kre di trisk re spek ti ve mot -
parts risk avser ris ker för för lus ter och/eller ex tra kost na der till följd av
att en mot part i ett fi nan si ellt kon trakt inte kan eller vill upp fyl la sina
för plik tel ser.

SVEDAB

Sve dab lånar i Riks gäl den en ligt pro po si tion 1996/97:161 och gäl lan -
de ga ran ti för ord ning. Den av sta ten ga ran te ra de upp lå ning en in ne bär
för mån li ga vill kor, både vad gäl ler rör lig och bun den ränta. Sve dab får
obe grän sat låna till rän te be tal ning ar. För den lö pan de drif ten finns en
lå ne ram som en ligt pro po si tion 2009/10:1 upp går till 3,4 mil jar der
SEK i pris ni vå ja nu a ri 2009. Under 2022 för fal ler lån upp gå en de till
700 MSEK, vilka kom mer att er sät tas med nya lån i sin hel het. Sve dab
lånar i SEK och har inga re al rän telån. Lång fris ti ga fi nan si el la ford ring -
ar avser svens ka sta ten.

ÖRESUNDSBROKONSORTIET

De fi nan si el la ris ker som Öresunds bro kon sor ti ets verk sam het är ex -
po ne rad för och som be skrivs nedan åter speglas som en ök -
ning/minsk ning av re sul tat pos ten ”Re sul tatan del i Öresunds bro kon -
sor ti et” re spek ti ve ba lans pos ten ”Ka pi ta lan del i Öresunds bro kon sor -
ti et; se även not 10.

Öresunds bro kon sor ti ets upp lå ning ga ran te ras so li da riskt av den
dans ka och den svens ka sta ten (Riks gäl den i Sve ri ge och Dan marks
Na tio nal bank). Det be ty der att Öresunds bro kon sor ti et ga ran te ras lå -
ne vill kor snar li ka de båda sta ter nas men in ne bär också en lik vi di tets -
risk för Öresunds bro kon sor ti ets ägare. Öresunds bro kon sor ti ets ra -

ting hos det in ter na tio nel la kre dit vär de rings in sti tu tet Stan dard &
Poor´s är alltjämt AAA för ga ran te ra de lån. Ra ting en för ej ga ran te ra -
de lån är AA+.

Öresunds brons mark nad är kon junk tur käns lig. Väg tra fik och in täk ter
på ver kas av in teg ra tio nens ut veck ling och tak ten på in fra struk tu rin -
ve ste ring ar, fak to rer som Öresunds bro kon sor ti et inte di rekt kan på -
ver ka. Co ro na pan de min, som bör ja de våren 2020, är ett ex em pel på
en ex o gen chock som Öresunds bro kon sor ti et en dast i ringa ut sträck -
ning har kun nat på ver ka. In re se re strik tio ner m.m. be räk nas ha mins -
kat fö re ta gets in täk ter upp emot en halv mil jard dans ka kro nor. Fö re -
ta gets fi nan ser är ro bus ta och åter be tal nings ti den be döms inte be hö -
va för läng as. Med hän syn till ris ker na finns det av fi nans stra te gis ka
skäl en grund läg gan de strä van efter att ha en re la tivt stor andel av
port föl jen rör ligt för rän tad. Låg eko no misk till växt in ne bär en lägre
vo lym till växt. Ef fek ter na av mins ka de in täk ter i sam band med en låg -
kon junk tur kan då del vis mot ver kas av lägre rän te kost na der. In täk ter -
na i Öresunds bro kon sor ti et för vän tas följa in fla tions ut veck ling en
över tiden. Re al rän telån (in dex ba se ra de lån) ver kar också däm pan de
på den sam la de ris kni vån. Öresunds bro kon sor ti ets re al rän tes kuld be -
står av både egent li ga lån och rän tes wap par. Re al rän te ex po ne ring en
är re la te rad till svensk och dansk in fla tion.

Öresunds bro kon sor ti et ska en ligt sty rel se be slut ut ö ver DKK en dast
ha va lu ta ex po ne ring i EUR och SEK. Lån upp tag na i andra va lu tor om -
vand las, främst med hjälp av va lu tas wap par. Över ord nat rikt mär ke för
den svens ka va lu tan lig ger på 15 pro cent, vil ket mot sva rar Öresunds -
bro kon sor ti ets lång sik ti ga ex po ne ring i SEK. Syf tet med ex po ne ring -
en i SEK är att säkra in- och ut be tal ning ar som görs i den svens ka va lu -
tan. Va lu ta ris ken be döms sam man ta get vara be grän sad.

Mot parts ris ken han te ras med hjälp av ett limit sy stem som in ne bär att
den max i malt ac cep te ra de ris ken per mot part, ge ne rellt av görs av
den nes ra ting hos obe ro en de och kända kre dit vär de rings in sti tut. I
syfte att mins ka kre di tris ken upp rät tas CSA- avtal (Cre dit Sup port
Annex), som in ne bär att en mot part kan krä vas på sä ker het, till ex em -
pel i form av kon tan ter eller ob li ga tio ner. Öresunds bro kon sor ti et
tillåts ingå avtal av se en de swap par och lik nan de in stru ment en dast
under för ut sätt ning en att det finns ett CSA- avtal.

Not 4 Osäkerhet i uppskattningar

Vär de ring av till gång ar och skul der in ne hål ler såväl an ta gan den om
fram ti den som upp skatt ning ar och be döm ning ar. För änd ring ar i om -
värl den kan in ne bä ra att an ta gan de na eller upp skatt ning ar na måste
om prö vas, vil ket vä sent ligt kan komma att på ver ka fram ti da re sul tat.
Rän ta bi li tets be räk ning ar ut förs av Öresunds bro kon sor ti et.

RÄNTABILITET

Vä sent li ga osä ker hets fak to rer är tra fik ut veck ling, re al rän ta, in fla tion
och re in ve ste rings be hov. I de lång sik ti ga rän ta bi li tets be räk ning ar na
an vänds sedan år 2014 en re al rän ta på 3 pro cent. Käns lig hets be räk -
ning ar görs med lägre re spek ti ve högre re al rän tor.

Öresunds bro kon sor ti ets ägare fast ställ de under 2018 en ny ut del -
nings po li cy. In ne bör den i po li cyn är att ägar bo la gens skul der ska åter -
be ta las först. Öresunds bro kon sor ti ets skuld be räk nas där med att
vara åter be tald 2050. En vä sent lig skill nad jäm fört med de hit tills för -
vän ta de 33 åren räk nat från in vig ning en år 2000.

Sve dab är be ro en de av Öresunds bro kon sor ti ets av kast nings för må ga.
Under 2018 lyfte Sve dab och A/S Øresund för förs ta gång en ett
ägarut tag. Sve dab åter be ta la de del av sina lån med den över skotts lik -
vi di tet som upp kom. Uttag har inte skett sedan dess. Ägar na av vak tar
ut gång en av stats stöds frå gan då uttag för ut sät ter att nya lån tas upp
av Öresunds bro kon sor ti et. Ak tu el la pro gno ser visar att Sve dabs lån
kan vara åter be tal da före 2030.

Vid ställ nings ta gan de till even tu el la ned skriv nings be hov för ma te ri el -
la an lägg nings till gång ar, görs an ta gan den om re in ve ste ring ar, drifts -
kost na der, fram ti da tra fik till växt, dis kon te rings rän ta och in fla tion.

Värdering av finansiella instrument i Öresundsbrokonsortiet
Vär de ring en av fi nan si el la in stru ment till verk ligt värde i Öresunds -
bro kon sor ti et sker med hjälp av upp skatt ning ar av fram ti da in fla tion,
dis kon te rings rän ta samt vo la ti li tet i re fe rens rän tor och va lu tor och
på ver kar Sve dabs re sul tat som en för änd ring i stor le ken på Sve dabs
re sul tatan del re spek ti ve ka pi ta lan del.
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Not 5 Intäkter/nettoomsättning

2021 2020

Nettoomsättning

Trafikverket, banavgifter 10 9

Övrig fakturering 0 1

Övriga rörelseintäkter

Arlandabanan Infrastructure AB, arvode vd och administrativa tjänster 2 2

Summa 12 12

Not 6 Ersättning till revisorerna

TSEK 2021 2020

KPMG

Revisionsuppdraget 180 200

Revisionstjänster utöver revisionsuppdraget 130 100

Summa 310 300

Not 7 Operationella leasingavtal

2021 2020

Hyror och leasingavgifter 0,5 1,3

Framtida minimileasingavgifter avseende icke uppsägbara operationella leasingavtal fördelar sig på förfallotidpunkter enligt

följande:

1,0 0,5 0,5

1-5 år 0,9 0,8

> 5 år 0 0

Summa 1,4 1,3

ÖVRIGA ÅTAGANDEN

Svedab har ingått drift- och underhållsavtal som gäller dels till 31 december 2030 med ett årligt belopp på 10 MSEK, dels till 30 juni 2050 med
ett årligt belopp 0,7 MSEK. Därutöver finns driftavtal som löper tills vidare med en beräknad årlig kostnad på 4 MSEK.
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Not 8 Medelantalet anställda och ersättning till anställda och styrelse

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

2021 2020

Antalet

anställda

Varav män Antalet

anställda

Varav män

Sverige 3 67% 3 67%

ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA, VD OCH STYRELSE

Rörliga eller aktierelaterade ersättningar har inte utgått. Antalet personer i gruppen styrelse och vd avser förhållandet på balansdagen.

MSEK 2021 2020

Löner och andra ersättningar 3,4 3,3

Sociala kostnader 2,2 2,2

(varav pensionskostnader) 0,9 0,9

Ersättning till styrelse och vd

TSEK 2021 2020

Bo Lundgren, styrelsens ordförande 0 0

Lars Erik Fredriksson 0 0

Malin Sundvall 0 0

Ulrika Hallengren 0 0

Verkställande direktör 2 272 2 240

Summa 2 272 2 240

 varav

    övriga förmåner 20 33

    pensionskostnader 450 441

470 474

Antal personer (varav män %) 5 (60) 5 (60)

PENSIONSFÖRSÄKRINGAR HOS ALECTA

För upplysningar om pensionsförpliktelser hänvisas till not 2.

TSEK 2021 2020

Inbetalda avgifter 200 224

1

1

42

http://svedab.inpublix.com/2021/redovisningsprinciper-och-upplysningar-i-noter/not-2/


Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Svenska landanslutningar Övriga materiella

anläggningstillgångar

21/12/31 20/12/31 21/12/31 20/12/31

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 2 993 2 993 0,9 0,9

Investering 1 0 0 0

Försäljning och utrangering -34 0 -0,2 0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 960 2 993 0,7 0,9

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 019 -970 -0,8 -0,7

Årets avskrivningar -49 -49 -0,1 -0,1

Försäljning och utrangering 14 0 0,2 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 055 -1 019 -0,6 -0,8

Utgående planenligt restvärde 1 906 1 974 0,1 0,1

Landanslutningarna saknar taxeringsvärden då de utgör kommunikationsanläggningar.

Not 10 Resultatandel/Kapitalandel i Öresundsbrokonsortiet

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER I ÖRESUNDSBROKONSORTIET

Öresundsbrokonsortiets årsredovisning upprättas med tillämpning av IFRS. Fair Value Option i ”IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och
värdering”, det vill säga möjligheten att frivilligt värdera andra finansiella instrument än derivat till verkligt värde utnyttjas. Skälet är tillämpning
av en portföljsyn som innebär att den finansiella risken styrs med utgångspunkt från den samlade exponeringen. Den önskade finansiella risk-
profilen uppnås med hjälp av finansiella instrument. Valet av finansiella instrument skulle annars kunna ge upphov till bokföringsmässiga asym-
metrier. Metoden innebär att resultatandelen väsentligt kan fluktuera då den inkluderar orealiserade värdeförändringar. Finansiella instrument i
Öresundsbrokonsortiet redovisas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, vilket motsvarar instrumentets verkliga värde plus ett
tillägg för eventuella transaktionskostnader. Härefter redovisas instrumenten fortlöpande till verkligt värde.

Gruppen ”Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen” klassificeras enligt IFRS 7, enligt en hierarki i tre
nivåer, varav nivå två har tillämpats genomgående.

Värdering till verkligt värde följer hierarkin i IAS 39, det vill säga aktuella börskurser för noterade värdepapper eller kursen för bankcertifikat
och onoterade värdepapper, baserade på kommande och kända betalningsströmmar samt diskonterade med den faktiska räntesats som gäller
på balansdagen. Verkligt värde för derivat fastställs med hjälp av aktuella marknadsdata. Optionsinstrument värderas enligt etablerade meto-
der som exempelvis Black-Scholes formel.

Skillnaden mellan det upplupna anskaffningsvärdet och marknadsvärdet innebär en orealiserad vinst eller förlust som redovisas via resultaträk-
ningen och därmed kommer att inkluderas i Svedabs resultatandel.

NEGATIVT EGET KAPITAL

Det föreligger inga legala krav på att ackumulerade underskott ska täckas av ägarna. Öresundsbrokonsortiet har idag ett positivt eget kapital.

43



KAPITALANDEL

21/12/31 20/12/31

Redovisat värde vid årets början 3 340 2 926

Årets andel i Öresundsbrokonsortiets resultat 604 536

Årets omräkningsdifferens 69 -122

Redovisat värde vid årets slut 4 013 3 340

Övriga upplysningar

Resultaträkning (enligt IFRS, MDKK) 2021 2020

Intäkter 1 616 1 522

Rörelsekostnader -538 -599

Rörelseresultat 1 078 923

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -203 -122

Värdeförändringar 292 -355

Årets resultat 1 168 446

Balansräkning (enligt IFRS, MDKK) 21/12/31 20/12/31

Öresundsbron samt övriga materiella anläggningstillgångar 14 460 14 663

Finansiell nettoskuld -10 209 -11 520

Rörelsekapital 4 -56

Summa eget kapital 4 255 3 087

Avstämning av eget kapital enligt IFRS respektive K3:

Omräkning till säkringsredovisning 1 581 1 864

Summa eget kapital enligt K3 5 836 4 951

Nyckeltal 2021 2020

Omsättning, förändring % 6,2 -24

Genomsnittlig finansieringskostnad, %:

  beräknad till marknadsvärde -0,8 4,0

  beräknad till upplupet anskaffningsvärde 2,2 1,2

Räntebärande nettoskuld, MDKK:

  värderad till marknadsvärde 10 375 11 659

  värderad till upplupet anskaffningsvärde 8 794 9 795

Antal anställda 127 135

Antal vägfordon per dygn 13 131 12 537

21/12/31 20/12/31

Ägd andel, % 50 50

Anskaffningsvärdet uppgår nominellt till 25 MDKK eller 23 MSEK. Värdet omräknades till en fast växelkurs som fastställdes 1992.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Org nr: 946001–3387. Säte i Malmö och Köpenhamn. A/S Øresund, dotterbolag till Sund & Bælt Holding A/S, äger 50 procent av andelarna.

Not 11 Eventualförpliktelser

21/12/31 20/12/31

Samtliga skulder i Öresundsbrokonsortiet för vilka Svedab tillsammans med A/S Øresund har ett solidariskt ansvar 16 875 19 205
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Not 12 Resultat från finansiella investeringar

RÄNTEINTÄKTER FRÅN FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2021 2020

Ränteintäkt avseende aktieägartillskott 6 11

Summa 6 11

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader lån i Riksgälden -47 -53

Summa -47 -53

Not 13 Inkomstskatt

Inkomstskattens fördelning mellan underskott och temporära skillnader framgår nedan. Ytterligare information finns i not 2, rubrik Inkomstskat-
ter, samt not 4.

2021 2020

Inkomstskatt fördelar sig enligt följande

Aktuell skatt -99 -93

Summa inkomstskatt -99 -93

Skillnad mellan redovisad skatt och skatt enligt gällande skattesats, 20,6  % (21,4 %)

Redovisat resultat före skatt 482 433

Skatt enligt gällande skattesats -99 -93

Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen -99 -93

Not 14 Fordran på ägare avseende villkorat aktieägartillskott

Ytterligare information finns under förändringar i eget kapital.

20/12/31 20/12/31

Fordran avseende aktieägartillskott vid årets ingång 88 741

Återbetalt tillskott via utdelning -88 -653

Kapitaliserad ränta 541 783

Summa räntebärande fordran 541 871

Under året tillförda aktieägartillskott 0 0

Upplupen ränta 6 11

Fordran vid årets utgång 547 882
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Not 15 Finansiell nettoskuld m m

FINANSIELL NETTOSKULD

21/12/31 20/12/31

Redovisat

värde

Verkligt

värde

Redovisat

värde

Verkligt

värde

Finansiella anläggningstillgångar -547 -547 -882 -882

Likvida medel -95 -95 -59 -59

Skulder till kreditinstitut 5 490 5 710 5 237 5 531

Periodisering räntor 20 20 25 25

Summa 4 868 5 088 4 321 4 615

Räntebärande nettoskuld 21/12/31 20/12/31

Värderad till upplupet anskaffningsvärde 4 854 4 308

RÄNTEFÖRDELNING

Räntefördelning beräknas på upplåning inklusive upplupen ränta och likvida medel och framgår av nedanstående tabell:

2021 2020

Rörlig ränta, % 25 38

Fast ränta, % 75 62

DURATION

2021 2020

Totala skuldportföljen, år 3,4 2,6

RÄNTEBINDNINGSTID, FÖRFALLOTIDER OCH RÄNTEBETALNINGAR

Räntebindningstiden avser perioden fram till förfallotidpunkt eller tidpunkten för nästa räntejustering, om denna tidpunkt infaller tidigare. Med
rörligt förräntad skuld menas sådan skuld som antingen har en förfallotidpunkt eller en räntejustering som infaller under det kommande året.
Skillnaden mellan nettoskuldens nominella värde respektive verkliga värde, avspeglar skillnaden mellan den kontraktsenliga förpliktelsen vid
förfall och skuldens verkliga värde på balansdagen. Svedabs fordran på svenska staten avseende aktieägartillskott klassificeras som ett finansi-
ellt instrument. Det är sannolikt att bolaget inte kommer att erhålla några faktiska betalningar. Tillskotten kommer att återbetalas genom utdel-
ning. Instrumentet har på grund av sin speciella karaktär exkluderats från beräkningen av räntebindningstider och förfallotider för nettoskulden.
Räntebindningstider motsvarar förfallotider och framgår av nedanstående tabeller.

Nettoskuld

21/12/31 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Nom värde Verkligt

värde

Likvida medel -95

Upplåning 1269 544 529 529 585 2 034

Summa

Totala värdet för lån med löptid > 10 år uppgår till 900 MSEK.

Nettoskuld

20/12/31 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Nom värde Verkligt

värde

Likvida medel -56 -56 -56

Upplåning 1 951 250 370 355 355 1 959 5 240 5 531

Summa 1 895 250 370 355 355 1 959 5 184 5 475

Totala värdet för lån med löptid > 10 år uppgår till 900 MSEK.
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RÄNTEBETALNINGAR

Räntebetalningar har beräknats enligt avtalade villkor för de fast förräntade lånen och enligt den implicita forwardräntan för den rörligt förrän-
tade nettoskulden. Räntebetalningarna är fördelade på den aktuella nettoskulden och det ingår varken refinansiering av nettoskulden eller likvi-
ditetspåverkan från driften. Beloppen redovisas till nominella värden och motsvarar således den kontraktsenliga förpliktelsen vid förfall.

21/12/31 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Nettoskuld

Skuld, netto 32 33 30 29 21 114 307

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21/12/31 20/12/31

Upplupna räntekostnader 20 22

Övriga upplupna kostnader 5 8

Summa 25 30

Not 17 Upplysningar om närstående

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB är ett av staten helägt bolag, vars aktier förvaltas av regeringen (Näringsdepartementet).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Svedabs utbud av tjänster består av upplåtande av den svenska anslutande väg- och järnvägsförbindelsen till Öresundsbron. Vägförbindelsen
upplåts avgiftsfritt till trafikanterna. Järnvägsförbindelsen upplåts till Trafikverket som årligen erlägger en avgift enligt avtal. Svedab har av Tra-
fikverket upphandlat tjänster för drift och underhåll av landanslutningarna till marknadsmässiga priser och i övrigt på normala kommersiella vill-
kor. Svedab lånar uteslutande hos Riksgälden. För den statligt garanterade upplåningen utgår ingen garantiprovision. Svedab säljer tjänster till
Arlandabanan Infrastructure AB på timbaserade arvoden. De statliga verken och de statligt ägda bolagen svarar tillsammans för en väsentlig del
av Svedabs resultat.

Not 18 Väsentliga händelser efter balansdagen

Mutationen Omikron fick stor spridning i slutet av 2021 och början av 2022, vilket ledde till nya restriktioner i samhället. Från den 1 februari
2022, tog den danska regeringen bort samtliga restriktioner, däribland inreserestriktionerna, då det ansågs varit så pass stor smittspridning i
samhället och hög vaccinationstäckning, så att flockimmunitet kunde anses föreligga. Sverige följde efter den 9 februari och tog bort samtliga
restriktioner. Hur vägtrafiken över Öresundsbron fortsatt kommer att påverkas är svårbedömt när yttre faktorer som pandemins fortsatta ut-
veckling kan ha en avgörande betydelse, både direkt på trafiken över Öresund, och indirekt genom ändrade resevanor för pendlare och andra re-
senärer.

Arbetet med att minska flaskhalsar i kapacitet har påbörjats, med ambitionen att påbörja arbetet med en förlängning av förbigångsspåret vid
Svågertorp, ett arbete som kommer att genomföras tillsammans med Trafikverket och beräknas vara klart till Fehmarnförbindelsen står klar i
slutet av 2020-talet.

Den 24 februari angrep Ryssland grannlandet Ukraina och en storskalig militär invasion inleddes. Utgången av kriget är oviss. Omvärlden beslu-
tade omgående om omfattande restriktioner riktade mot Ryssland, ryska banker och ryskt flyg. Konsekvenserna av restriktionerna kommer
främst att drabba Rysslands ekonomi men kommer även att påverka världsekonomin och därmed indirekt det internationella resandet. Den för-
väntade återhämtningen av resandet efter Covid 19-pandemin kan påverkas negativt och därmed även Svedabs resultatandel från Öresunds-
bron.
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Styrelsens och verkställande direktörens försäkran och underskrifter

Malmö den 30 mars 2022

 

 

 

Bo Lundgren 

Ordförande

Lars Erik Fredriksson Ulrika Hallengren

Malin Sundvall Ulf Lundin 

Verkställande direktör

 

Vår re vi sions be rät tel se av se en de denna års re do vis ning har av gi vits den 30 mars 2022.

KPMG AB

Johan Rasmusson 

Auktoriserad revisor

Här med för säk ras att års re do vis ning en har upp rät tats en ligt god re -
do vis nings sed, att års re do vis ning en ger en rätt vi san de bild av Sve -
dabs ställ ning och re sul tat samt att för valt nings be rät tel sen ger en
rätt vi san de över sikt över ut veck ling en av Sve dabs verk sam het, ställ -

ning och re sul tat samt be skri ver vä sent li ga ris ker och osä ker hets fak -
to rer som bo la get står inför. Håll bar hets re do vis ning en vil ket om fat -
tar de om rå den i Sve dabs års- och håll bar hets re do vis ning vars in ne -
håll anges på sida 55, har god känts av sty rel sen.
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Revisionsberättelse

Till bo lags stäm man i Svensk- Danska Bro för bin del sen SVE DAB AB, org.
nr 556432- 9083

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har ut fört en re vi sion av års re do vis ning en för Svensk- Danska Bro -
för bin del sen SVE DAB AB för år 2021 med un dan tag för bo lags styr -
nings rap por ten på si dor na 31-32. Bo la gets års re do vis ning ingår på si -
dor na 27-48 i detta do ku ment.

En ligt vår upp fatt ning har års re do vis ning en upp rät tats i en lig het med
års re do vis nings la gen och ger en i alla vä sent li ga av se en den rätt vi san -
de bild av Svensk- Danska Bro för bin del sen SVE DAB ABs fi nan si el la
ställ ning per den 31 de cem ber 2021 och av dess fi nan si el la re sul tat
och kassa flö de för året en ligt års re do vis nings la gen. Våra ut ta lan den
om fat tar inte bo lags styr nings rap por ten på si dor na 31-32. För valt -
nings be rät tel sen är för en lig med års re do vis ning ens öv ri ga delar.

Vi till styr ker där för att bo lags stäm man fast stäl ler re sul tat räk ning en
och ba lans räk ning en.

Grund för uttalanden
Vi har ut fört re vi sio nen en ligt In ter na tio nal Stan dards on Au di ting
(ISA) och god re vi sions sed i Sve ri ge. Vårt an svar en ligt dessa stan dar -
der be skrivs när ma re i av snit tet Re vi sorns an svar. Vi är obe ro en de i
för hål lan de till Svensk- Danska Bro för bin del sen SVE DAB AB en ligt god
re vi sors sed i Sve ri ge och har i öv rigt full gjort vårt yr kes e tis ka an svar
en ligt dessa krav.

Vi anser att de re vi sions be vis vi har in häm tat är till räck li ga och än da -
måls en li ga som grund för våra ut ta lan den.

Annan information än årsredovisningen
Detta do ku ment in ne hål ler även annan in for ma tion än års re do vis -
ning en och åter finns på si dor na 1-26 samt 51-61. Det är sty rel sen och
verk stäl lan de di rek tö ren som har an sva ret för denna andra in for ma -
tion.

Vårt ut ta lan de av se en de års re do vis ning en om fat tar inte denna in for -
ma tion och vi gör inget ut ta lan de med be styr kan de av se en de denna
andra in for ma tion.

I sam band med vår re vi sion av års re do vis ning en är det vårt an svar att
läsa den in for ma tion som iden ti fie ras ovan och över vä ga om in for ma -
tio nen i vä sent lig ut sträck ning är ofören lig med års re do vis ning en. Vid
denna ge nom gång be ak tar vi även den kun skap vi i öv rigt in häm tat
under re vi sio nen samt be dö mer om in for ma tio nen i öv rigt ver kar in -
ne hål la vä sent li ga fel ak tig he ter.

Om vi, ba se rat på det ar be te som har ut förts av se en de denna in for -
ma tion, drar slut sat sen att den andra in for ma tio nen in ne hål ler en vä -
sent lig fel ak tig het, är vi skyl di ga att rap por te ra detta. Vi har inget att
rap por te ra i det av se en det.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är sty rel sen och verk stäl lan de di rek tö ren som har an sva ret för att
års re do vis ning en upp rät tas och att den ger en rätt vi san de bild en ligt
års re do vis nings la gen. Sty rel sen och verk stäl lan de di rek tö ren an sva rar
även för den in ter na kon troll som de be dö mer är nöd vän dig för att
upp rät ta en års re do vis ning som inte in ne hål ler några vä sent li ga fel ak -
tig he ter, vare sig dessa beror på oe gent lig he ter eller miss tag.

Vid upp rät tan det av års re do vis ning en an sva rar sty rel sen och verk stäl -
lan de di rek tö ren för be döm ning en av bo la gets för må ga att fort sät ta
verk sam he ten. De upp ly ser, när så är tillämp ligt, om för hål lan den som
kan på ver ka för må gan att fort sät ta verk sam he ten och att an vän da
an ta gan det om fort satt drift. An ta gan det om fort satt drift tilläm pas
dock inte om sty rel sen och verk stäl lan de di rek tö ren avser att lik vi de -
ra bo la get, upp hö ra med verk sam he ten eller inte har något re a lis tiskt
al ter na tiv till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rim lig grad av sä ker het om huruvi da års re do -
vis ning en som hel het inte in ne hål ler några vä sent li ga fel ak tig he ter,
vare sig dessa beror på oe gent lig he ter eller miss tag, och att lämna en
re vi sions be rät tel se som in ne hål ler våra ut ta lan den. Rim lig sä ker het är
en hög grad av sä ker het, men är ingen ga ran ti för att en re vi sion som
ut förs en ligt ISA och god re vi sions sed i Sve ri ge all tid kom mer att upp -
täc ka en vä sent lig fel ak tig het om en sådan finns. Fel ak tig he ter kan
upp stå på grund av oe gent lig he ter eller miss tag och anses vara vä -
sent li ga om de en skilt eller till sam mans rim li gen kan för vän tas på ver -
ka de eko no mis ka be slut som an vän da re fat tar med grund i års re do -
vis ning en.

Som del av en re vi sion en ligt ISA an vän der vi pro fes sio nellt om dö me
och har en pro fes sio nellt skep tisk in ställ ning under hela re vi sio nen.

Dess utom:

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten
i den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste in for me ra sty rel sen om bland annat re vi sio nens pla ne ra de
om fatt ning och in rikt ning samt tid punk ten för den. Vi måste också in -
for me ra om be ty del se ful la iakt ta gel ser under re vi sio nen, där ibland
de even tu el la be ty dan de bris ter i den in ter na kon trol len som vi iden -
ti fi e rat.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Ut ö ver vår re vi sion av års re do vis ning en har vi även ut fört en re vi sion
av sty rel sens och verk stäl lan de di rek tö rens för valt ning för Svensk- 
Danska Bro för bin del sen SVE DAB AB för år 2021 samt av för sla get till
dis po si tio ner be träf fan de bo la gets vinst eller för lust.

Vi till styr ker att bo lags stäm man dis po ne rar vins ten en ligt för sla get i
för valt nings be rät tel sen och be vil jar sty rel sens le da mö ter och verk -
stäl lan de di rek tö ren an svars fri het för rä ken skaps å ret.

Grund för uttalanden
Vi har ut fört re vi sio nen en ligt god re vi sions sed i Sve ri ge. Vårt an svar
en ligt denna be skrivs när ma re i av snit tet Re vi sorns an svar. Vi är obe -
ro en de i för hål lan de till Svensk- Danska Bro för bin del sen SVE DAB AB
en ligt god re vi sors sed i Sve ri ge och har i öv rigt full gjort vårt yr kes e tis -
ka an svar en ligt dessa krav.

Vi anser att de re vi sions be vis vi har in häm tat är till räck li ga och än da -
måls en li ga som grund för våra ut ta lan den.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är sty rel sen som har an sva ret för för sla get till dis po si tio ner be -
träf fan de bo la gets vinst eller för lust. Vid för slag till ut del ning in ne -
fat tar detta bland annat en be döm ning av om ut del ning en är för svar -
lig med hän syn till de krav som bo la gets verk sam hets art, om fatt ning
och ris ker stäl ler på stor le ken av bo la gets egna ka pi tal, kon so li de -
rings be hov, lik vi di tet och ställ ning i öv rigt.

Sty rel sen an sva rar för bo la gets or ga ni sa tion och för valt ning en av bo -
la gets an ge lä gen he ter. Detta in ne fat tar bland annat att fort lö pan de
be dö ma bo la gets eko no mis ka si tu a tion och att till se att bo la gets or -
ga ni sa tion är ut for mad så att bok fö ring en, me dels för valt ning en och
bo la gets eko no mis ka an ge lä gen he ter i öv rigt kon trol le ras på ett be -
tryg gan de sätt. 
Verk stäl lan de di rek tö ren ska sköta den lö pan de för valt ning en en ligt
sty rel sens rikt lin jer och an vis ning ar och bland annat vidta de åt gär der
som är nöd vän di ga för att bo la gets bok fö ring ska full gö ras i över ens -
stäm mel se med lag och för att me dels för valt ning en ska skö tas på ett
be tryg gan de sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål be träf fan de re vi sio nen av för valt ning en, och där med vårt ut -
ta lan de om an svars fri het, är att in häm ta re vi sions be vis för att med en
rim lig grad av sä ker het kunna be dö ma om någon sty rel se le da mot
eller verk stäl lan de di rek tö ren i något vä sent ligt av se en de:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål be träf fan de re vi sio nen av för sla get till dis po si tio ner av bo la -
gets vinst eller för lust, och där med vårt ut ta lan de om detta, är att
med rim lig grad av sä ker het be dö ma om för sla get är för en ligt med
ak tie bo lags la gen.

Rim lig sä ker het är en hög grad av sä ker het, men ingen ga ran ti för att
en re vi sion som ut förs en ligt god re vi sions sed i Sve ri ge all tid kom mer
att upp täc ka åt gär der eller för sum mel ser som kan för an le da er sätt -
nings skyl dig het mot bo la get, eller att ett för slag till dis po si tio ner av
bo la gets vinst eller för lust inte är för en ligt med ak tie bo lags la gen.

Som en del av en re vi sion en ligt god re vi sions sed i Sve ri ge an vän der vi
pro fes sio nellt om dö me och har en pro fes sio nellt skep tisk in ställ ning
under hela re vi sio nen. Gransk ning en av för valt ning en och för sla get
till dis po si tio ner av bo la gets vinst eller för lust grun dar sig främst på
re vi sio nen av rä ken ska per na. Vilka till kom man de gransk nings åt gär der
som ut förs ba se ras på vår pro fes sio nel la be döm ning med ut gångs -
punkt i risk och vä sent lig het. Det in ne bär att vi fo ku se rar gransk ning -
en på så da na åt gär der, om rå den och för hål lan den som är vä sent li ga
för verk sam he ten och där av steg och över trä del ser skul le ha sär skild
be ty del se för bo la gets si tu a tion. Vi går ige nom och prö var fat ta de be -
slut, be sluts un der lag, vid tag na åt gär der och andra för hål lan den som
är re le van ta för vårt ut ta lan de om an svars fri het. Som un der lag för
vårt ut ta lan de om sty rel sens för slag till dis po si tio ner be träf fan de bo -
la gets vinst eller för lust har vi grans kat om för sla get är för en ligt med
ak tie bo lags la gen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är sty rel sen som har an sva ret för bo lags styr nings rap por ten på si -
dor na 31-32 och för att den är upp rät tad i en lig het med års re do vis -
nings la gen.

Vår gransk ning har skett en ligt FARs ut ta lan de RevR 16 Re vi sorns
gransk ning av bo lags styr nings rap por ten. Detta in ne bär att vår
gransk ning av bo lags styr nings rap por ten har en annan in rikt ning och
en vä sent ligt mind re om fatt ning jäm fört med den in rikt ning och om -
fatt ning som en re vi sion en ligt In ter na tio nal Stan dards on Au di ting
och god re vi sions sed i Sve ri ge har. Vi anser att denna gransk ning ger
oss till räck lig grund för våra ut ta lan den.

En bo lags styr nings rap port har upp rät tats. Upp lys ning ar i en lig het
med 6 kap. 6 § andra styc ket punk ter na 2-6 års re do vis nings la gen samt
7 kap. 31 § andra styc ket samma lag är för en li ga med års re do vis ning -
ens öv ri ga delar samt är i över ens stäm mel se med års re do vis nings la -
gen.

Malmö den 30 mars 2022

KPMG AB

 

 

Johan Rasmus son 
Auk to ri se rad re vi sor
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Ägarstruktur
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Finansiell kalender

Årsredovisning 2021 31 mars 2022

Delårsrapport januari – mars 2022 29 april 2022

Delårsrapport januari – juni 2022 15 augusti 2022

Delårsrapport januari – september 2022 30 oktober 2022

Bokslutskommuniké 2022 15 februari 2023

Bo la gets fi nan si el la rap por ter finns till gäng li ga på www.sve dab.se

De kan även be stäl las från:

Sve dab AB 
Box 4044 
203 11 Malmö

Tel: 040 660 98 80 
E- post: info@sve dab.se

På Sve dabs webb plats finns mer in for ma tion om verk sam he ten.
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Om Svedabs hållbarhetsredovisning

PROCESSEN FÖR VÅR VÄSENTLIGHETSANALYS

Re sul ta tet av vä sent lig hets a na ly sen är en sam man väg ning av håll bar -
hets om rå den som Sve dab har be dömt som stra te gis ka re spek ti ve om -
rå den som är vik ti ga för våra in tres sen ter, se gärna av snit ten på sidan
4-7. Ut gångs punk ten för ana ly sen av vä sent li ga om rå den är äga rens
upp drag till sam mans med rikt lin jer na för verk sam hets styr ning en, ris -
ker samt mål och stra te gi er. Till detta har vi lagt till in tres sent di a lo ger
och för hål lan den i vår om värld. Vid över gång en till GRI G4 2015 gjor -
des en sär skild ana lys för att iden ti fi e ra yt ter li ga re po ten ti el la håll -

bar hets om rå den av be ty del se för Sve dab. Ana ly sen fick ingen på ver -
kan på ti di ga re gjor da vä sent lig hets a na ly sen. I nästa steg gjor des en
sys te ma tisk ana lys av varje om rå des re le vans för dels Sve dab, dels
våra in tres sen ter. De åtta ut val da om rå de na, som vi sam lar under ru -
bri ker na eko no misk, mil jö mäs sig och so ci al håll bar het, är för ank ra de
hos Sve dabs ägare, Riks gäl den och Tra fik ver ket och re do vi sas under
Vä sent li ga håll bar hets om rå den. Pröv ning av håll bar hets om rå den och
deras ak tu a li tet görs år li gen. Bo la get föl jer nu GRI 2016.

INTRESSENTDIALOGEN

Intressent/intressentgrupp Varför betydelsefull för Svedab Varför betydelsefull för

intressenten

Väsentliga frågor som har

behandlats

Näringsdepartementet/regering Regeringen har riksdagens uppdrag

att aktivt förvalta statens tillgångar.

Regeringen tillsätter Svedabs styrelse

och styrelsens ordförande, fastställer

ekonomiska mål samt sätter ramar för

hur verksamheten tillåts påverka

miljön.

Svedab är regeringens verkställande

organ för förvaltningen av

Öresundsbron och de svenska

landanslutningarna. Två enheter som

tillsammans äger viktig infrastruktur

för transport av varor och människor

samt utgör betydande värden som ska

bevaras för mycket lång tid framåt.

Ägaren förväntar sig att vi

tillhandahåller en säker anläggning

med hög tillgänglighet.

Hållbart företagande och Svedabs

ekonomiska mål.

Riksgälden Svedab lånar i Riksgälden för att

finansiera sin verksamhet.

Riksgälden är genom sin utlåning och

risktagande angelägen om att

förvaltningen av både Öresundsbron

och de svenska landanslutningarna är

ekonomiskt genomtänkta för att

säkerställa att låneramen inte

överskrids, att lånen återbetalas och

att garantin inte ska behöva utnyttjas.

Räntevillkor och löptider inför

omsättning av lån samt utrymmet i

Svedabs låneram.

Kunder Trafikverket är Svedabs största kund.

Kunder är också alla trafikanter som

färdas på den delen av Yttre

Ringvägen som Svedab äger.

Att vi tillhandahåller en säker

anläggning med hög tillgänglighet.

—

Leverantörer Trafikverket är Svedabs största

leverantör. Trafikverket spelar en

central roll genom sitt uppdrag att

sköta underhållet av de svenska

landanslutningarna. Totalt har vi ett

100-tal leverantörer som hjälper oss

med drift- och underhåll av bolagets

pumpanläggningar, juridik,

försäkringar och IT.

Svedab köper varor och tjänster

tjänster och att vi genom detta verkar

för att upprätthålla affärsmässiga

relationer.

I samarbete med Trafikverket,

uppförande av bullerskärmar samt

kontrollprogram för buller.

Medarbetare Svedabs medarbetare är en

förutsättning för verksamheten och

svarar för det löpande arbetet.

Svedab är den viktigaste källan till

försörjning samtidigt som det finns en

en önskan om god och trygg

arbetsmiljö med goda

anställningsvillkor.

Avtalsreglerade förhandlingar.

Lång sik tig het är något som inte bara präg lar hur Sve dabs verk sam het
be drivs, utan är även ton gi van de för hur våra in tres sentre la tio ner
han te ras och ut veck las. Oav sett om in tres sen ten är nära knu ten till
verk sam he ten såsom Nä rings de par te ment/re ge ring och Tra fik ver ket
eller är en in tres sent som vi an li tar för ett upp drag, strä var vi all tid

efter att bygga lång sik ti ga och goda re la tio ner. För änd ring ar i vår om -
värld som gör att nya behov upp står är of tast skä let till att nya in tres -
sentre la tio ner in leds lik som att be fint li ga re la tio ner av slu tas. Kon takt
med våra in tres sen ter sker fö re trä des vis när det finns ett ären de eller
så upp står di a lo gen när vi an li tar nya ent re pre nö rer.
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Intressent/intressentgrupp Varför betydelsefull för Svedab Varför betydelsefull för

intressenten

Väsentliga frågor som har

behandlats

Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Skåne är

tillsynsmyndighet i frågor som rör

Svedabs anläggningar för grundvatten

samt kontrollerar att Svedab uppfyller

villkor och tillstånd enligt miljödomar.

Länsstyrelsen beslutar om

miljötillståndet för persontrafik på

Kontinentalbanan genom Malmö.

Att Svedab följer villkor enligt

miljödom. Att ansökningar och

rapporter håller bra kvalitet som

underlättar handläggning.

Prövotidsredovisning avseende

grundvatten vid trafikplats

Naffentorp.

Skånska kommuner Malmö stad är den största enskilda

markägaren kring våra anläggningar.

Motorvägen som löper runt 

staden har även tre trafikplatser med

anslutning till det kommunala

gatunätet. Färjeförbindelserna i

Helsingborg, Trelleborg och Ystad

påverkas i olika 

utsträckning av resandet över

Öresundsbron.

Svedab ger förutsättningar för

arbetspendling och transporter till

både land och sjöss. Att vi

tillhandahåller en öppen och

tillgänglig anläggning.

Gestaltning av bullerskärmar vid

Persborgs station.

Region Skåne Skånetrafiken är den förvaltning inom

Region Skåne som svarar för

kollektivtrafiken. Regiontågen och

Öresundstågen trafikerar

Öresundsbanan, enligt avtal med

Trafikverket.

En fungerande järnväg samt att

Öresunds- och Kontinentalbanan

genom Malmö kan användas för

persontrafik.

—

Grannar och fastighetsägare Intill Svedabs fastighet Malmö

Ringvägen 1:1 finns ett stort antal

fastigheter och hyresgäster. Svedabs

verksamhet klassas som miljöfarlig,

varför särskild hänsyn ska tas till

allmänna och enskilda intressen.

Svedabs verksamhet klassas som

miljöfarlig varför särskild hänsyn

måste tas till allmänna och enskilda

intressen.

Svedabs landanslutningar ger

förutsättning för stadens och

kringliggande kommuners utveckling

och exploatering, vilket i sin tur kan

medföra att Svedab kan behöva bygga

om eller bygga ut landanslutningarna

för att bidra till samhällsutvecklingen.

Att det råder balans i antal passerande

tåg och att vi om möjligt bidrar till

minskat buller.

Möjlighet att bygga bostäder och

etablera verksamheter intill

Yttre Ringvägen samt möjlighet att

bygga bostäder på obebyggda tomter

vid Kontinentalbanan.

Näringsliv Näringslivet bidrar till efterfrågan på

bra och fungerande infrastruktur och

kommunikation.

Svedabs anläggningar är centrala för

trafikströmmar i regionen och en

viktig part för både det regionala och

nationella näringslivet.

—

Färjerederier Färjerederier som är verksamma i 

Öresundsregionen är konkurrenter till

Öresundsbrokonsortiet.

Svedab är via Öresundsbrokonsortiet

indirekt konkurrent till färjerederierna.

ForSea (tidigare HH-Ferries 

Group) anser i en anmälan till EU-

kommissionen att statsstöden till

Öresundsförbindelsen är otillåtna.

Ärendet är under behandling.

Allmänhet, miljöorganisationer och

massmedia

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.

Svedab har påverkan på allmänhetens

levnadsvillkor. Att vi levererar saklig

information.

Arbete med öka säkerheten kring

anläggningarna.
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SVEDAB VILL BREDDA DIALOGEN

Sve dabs yt ters ta an svar för drift och un der håll av de svens ka lan dan -
slut ning ar na in ne bär en skyl dig het att be va ka att funk tion och sä ker -
het upp rätt hålls. Även om lan dan slut ning ar na upp levs fun ge ra till -
fred stäl lan de, är Sve dabs am bi tion att ut veck la dessa yt ter li ga re. Det

gör vi bäst genom att ta reda på våra in tres sen ters upp fatt ning, syn -
punk ter och för vänt ning ar på vår verk sam het. Allt i syfte att bidra till
en ännu bätt re miljö, högre sä ker het och triv sel för de som fär das på
eller på annat sätt be rörs av bro för bin del sen.

DINA ÅSIKTER OCH SYNPUNKTER ÄR VIKTIGA FÖR OSS

Via Sve dabs webb plats http://sve dab.se/kon takt/#syn punk ter
finns möj lig het att vända sig till oss med syn punk ter som rör Sve -
dabs drift och sköt sel av an lägg ning en. Det är främst en plats för
frå gor som rör den all män na sä ker he ten på och vid an lägg ning en.
För akuta hän del ser hän vi sas till Tra fik ver ket som på Sve dabs
upp drag själv stän digt an sva rar för den prak tis ka drif ten och un -
der hål let. Frå gor som rör bul ler, grund vat ten och av led ning av

dag vat ten han te ras av Sve dab eller i nära sam ver kan med Malmö
stad, Läns sty rel sen eller VA SYD. Sve dab an sva rar också för fa ci li -
te ter vid rast plats Skå ne går den och för gröny tor som bul ler val lar,
slän ter och plan te ring ar längs med mo tor vä gen mel lan E6 och
bro fäs tet vid Ler nac ken.

Sve dab upp ma nar alla med frå gor och syn punk ter att ta kon takt
via webb plat sen.

Håll bar hets re do vis ning en om fat tar Sve dab och den svens ka verk sam -
he ten om inget annat anges. Den upp rät tas med av sik ten att på ett
över gri pan de och kon se kvent sätt speg la vår am bi tion att skapa en
lång sik tig och lön sam verk sam het. Rap por ten är in de lad i tyd li ga av -
snitt för att un der lät ta läs ning och na vi ge ring. Siff ror inom pa ren tes
avser fö re gå en de år om inget annat anges.

Sve dabs håll bar hets re do vis ning 2021 är upp rät tad i en lig het med GRI
Stan dards; nivå Core. Den pub li ce ras år li gen och om fat tar ka len derå -
ret. Se nas te håll bar hets re do vis ning pub li ce ra des i mars 2021 och re -
do vi sar håll bar hets ar be tet för 2020 en ligt samma re gel verk och nivå.

Re do vis ning en är över sikt ligt grans kad av tred je part, KPMG AB och
om fat tar si dor na 3-26 och 53-59.

Håll bar hets re do vis ning en om fat tar även den lagstad ga de håll bar -
hets rap por ten i en lig het med ÅRL 6 kap 11§.

REDOVISNINGSCYKEL OCH
EXTERN GRANSKNING

För mer in for ma tion om Sve dabs håll bar hets ar be te:

Miljö
Fred rik Lil jeqvist, drift-  och sä ker hets chef 
Te le fon +46 40 660 98 83 
fred rik.lil jeqvist@svensk- danskabroforbindelsen.se

Ekonomi och sociala frågor
Boel Hell berg, eko no mi chef 
Te le fon +46 40 660 98 84 
boel.hell berg@svensk- danskabroforbindelsen.se
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Svedabs styrning av hållbarhetsarbetet
Styr ning en av Sve dabs håll bar hets ar be te tar sin ut gångs punkt i upp dra get från vår ägare. Re ge ring en ut ö var sitt in fly -
tan de genom de prin ci per som finns sam la de i Sta tens ägar po li cy och som till sam mans med vår upp fö ran de kod bil dar
bas för håll bar hets styr ning en. Syf tet är att sä ker stäl la Sve dabs åta gan den och all mänt verka för ett ökat vär deska pan de
i Öresunds re gi o nen.

TILLÄMPNING AV EXTERNA RIKTLINJER

Vid sidan av andra tillämp li ga lagar och för ord ning ar föl jer Sve dab
Glo bal Re por ting Ini ti a ti ve (GRI), Svensk kod för bo lags styr ning, Nä -
rings livsko den fram ta gen av In sti tu tet mot mutor, samt ISO 26000,
som utgör mo dell för Sve dabs verk sam hets styr ning och ut gångs punkt
när det gäl ler bo la gets so ci a la an svars ta gan de.

Sve dabs age ran de i en rad frå gor lig ger väl i linje med FN:s Decla ra -
tion The Rio Decla ra tion on Evi ron ment and De ve lop ment, det vill
säga för sik tig hets prin ci pen, även om bo la get inte of fi ci ellt föl jer den -
sam ma.

SVEDABS UPPFÖRANDEKOD

Sve dab har för att tyd lig gö ra sitt an svars ta gan de de fi ni e rat ett antal
grund reg ler för hur bo la get ska agera, vilka sam lats i Sve dabs upp fö -
ran de kod. Koden re flek te rar Sve dabs syn på håll bar hets frå gor rö ran -
de mänsk li ga rät tig he ter, ar bets för hål lan den, miljö, goda verk sam -
hets me to der samt sam hälls en ga ge mang och ut veck ling. Sve dab vill
också att le ve ran tö rer och sam ar bets part ner ska dela vär de ring ar na.
Sve dab re spek te rar de vär de ring ar som kom mer till ut tryck i in ter na -
tio nel la rikt lin jer som FN:s Glo bal Com pact och OECD:s rikt lin jer för
mul ti na tio nel la fö re tag. Sve dabs in ter na or ga ni sa tion är liten och de
an ställ da är väl för trog na med upp fö ran de ko dens in ne håll och vik ten
av att leva upp till den. Sve dab ska verka för att Öresunds bro kon sor ti -
et delar samma vär de ring ar.

PÅVERKAN OCH ANSVAR INOM OCH UTOM SVEDABS VERKSAMHET

 

Område Inom Svedab Utanför Svedab

Ekonomi X

Indirekt ekonomisk påverkan X

Energi X

Efterlevnad av lagar, förordningar och föreskrifter X

System för hantering av klagomål, anmälningar X

Utvärdering av leverantörer med avseende på miljömässiga, arbetsrättsliga grunder och

mänskliga rättigheter samt socialt och etiskt uppförande

X

Anti-korruption X X

Kundernas säkerhet och hälsa X
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GRI 2016 – Index

GRI 102: ALLMÄNNA STANDARDUPPLYSNINGAR

Innehållsförteckning

enligt GRI

Upplysning Sida Förklaring

ORGANISATIONSPROFIL  

102-1 Organisationens namn Sida 3

102-2 Verksamhet, varumärken, produkter och tjänster Sida 3, 5

102-3 Platsen för huvudkontoret Sida 3

102-4 Platser där verksamhet finns Sida 3

102-5 Ägarstruktur och legal företagsform Sida 3

102-6 Marknader där organisationen är verksam Sida 3

102-7 Organisationens storlek Sida 3 Hänvisar även till sidorna 27-30 samt 33-

36

102-8 Information om anställda och andra

arbetstagare

Sida 3

102-9 Leverantörskedja Sida 21 – 22

102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och i

leverantörskedjan

Inga väsentliga förändringar.

102-11 Försiktighetsprincipen eller annat

tillvägagångssätt

Sida 56

102-12 Externa initiativ Sida 53 – 54

102-13 Medlemskap i organisationer Sida 53 – 54

STRATEGI    

102-14 Uttalande från vd Sida 1

ETIK OCH INTEGRITET    

102-16 Värderingar, principer, standarder och normer

för beteende

Sida 3 – 7

BOLAGSSTYRNING    

102-18 Bolagsstyrning Sida 31

INTRESSENTRELATIONER    

102-40 Intressentgrupper Sida 53 – 54

102-41 Kollektivavtal Sida 3

102-42 Identifiering och urval av intressenter Sida 53

102-43 Strategi för kommunikation med intressenter Sida 53

102-44 Nyckelområden och frågor som lyfts Sida 53 – 54

RAPPORTPROFIL    

102-45 Enheter som omfattas av koncernredovisningen Sida 56

102-46 Process för definition av redovisningens innehåll

och frågornas avgränsningar

Sida 53 – 54

102-47 Identifierade väsentliga aspekter Sida 4

102-48 Förändringar i informationen, effekt och orsak Inga väsentliga förändringar.

102-49 Förändringar i redovisningen vad gäller

omfattning och områdesavgränsningar

Inga väsentliga förändringar.

102-50 Redovisningsperiod Sida 55

102-51 Publiceringsdatum för den senaste

redovisningen

Sida 55

102-52 Redovisningscykel Sida 55

102-53 Kontaktuppgifter för frågor angående

redovisningen

Sida 55

102-54 Redovisning i enlighet med GRI Standards Sida 55

102-55 Innehållsförteckning enligt GRI Standards Sida 57

102-56 Externt bestyrkande Sida 60
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VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSOMRÅDEN

Innehållsförteckning

enligt GRI

Upplysning Sida Förklaring

EKONOMI    

Ekonomiskt resultat    

GRI 103: Management approach    

103-1 Varför området är väsentlighet och

avgränsningar

Sida 14 – 16

103-2 Styrning Sida 14 – 16

103-3 Uppföljning och utvärdering Sida 14 – 16

GRI 201: Ekonomiskt resultat    

201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde Sida 15

201-4 Väsentligt finansiellt stöd från det allmänna Sida 16

Indirekt ekonomisk påverkan    

GRI 103: Management approach    

103-1 Varför området är väsentlighet och

avgränsningar

Sida 9 – 13

103-2 Styrning Sida 9 – 13

103-3 Uppföljning och utvärdering Sida 9 – 13

GRI 203: Indirekt ekonomisk påverkan    

203-1 Investeringar i infrastruktur och servicetjänster Sida 10 – 11

203-2 Betydande indirekt ekonomisk påverkan Sida 11

Antikorruption    

GRI 103: Management approach    

103-1 Varför området är väsentlighet och

avgränsningar

Sida 16

103-2 Styrning Sida 16

103-3 Uppföljning och utvärdering Sida 16

GRI 205: Antikorruption    

205-2 Kommunikation kring och utbildning i

antikorruptionspolicyer och rutiner

Sida 16

205-3 Bekräftade fall av korruption och vidtagna

åtgärder

Sida 16

MILJÖ    

Energi    

GRI 103: Management approach    

103-1 Varför området är väsentlighet och

avgränsningar

Sida 17, 20

103-2 Styrning Sida 17, 20

103-3 Uppföljning och utvärdering Sida 17, 20

GRI 302: Energi    

302-1 Energianvändning i organisationen Sida 20

Efterlevnad av miljölagstiftning    

GRI 103: Management approach    

103-1 Varför området är väsentlighet och

avgränsningar

Sida 17 – 19

103-2 Styrning Sida 17 – 19

103-3 Uppföljning och utvärdering Sida 17 – 19

GRI 307: Efterlevnad av miljölagstiftning    

307-1 Överträdelse av lagar och förordningar inom

miljöområdet

Sida 19

Miljömässig bedömning av leverantörer    

GRI 103: Management approach    

103-1 Varför området är väsentlighet och

avgränsningar

Sida 21 – 22

103-2 Styrning Sida 21 – 22

103-3 Uppföljning och utvärdering Sida 21 – 22

GRI 308: Miljömässig bedömning av leverantörer    

308-1 Nya leverantörer som analyserades med hjälp av

miljömässiga kriterier

Sida 22
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Innehållsförteckning

enligt GRI

Upplysning Sida Förklaring

Social    

Social bedömning av leverantörer    

GRI 103: Management approach    

103-1 Varför området är väsentlighet och

avgränsningar

Sida 21 – 22

103-2 Styrning Sida 21 – 22

103-3 Uppföljning och utvärdering Sida 21 – 22

GRI 414: Social bedömning av leverantörer    

414-1 Nya leverantörer som analyserades med hjälp

av sociala kriterier

Sida 22

Hälsa och säkerhet för kunden    

GRI 103: Management approach    

103-1 Varför området är väsentlighet och

avgränsningar

Sida 23 – 24

103-2 Styrning Sida 23 – 24

103-3 Uppföljning och utvärdering Sida 23 – 24

GRI 416: Hälsa och säkerhet för kunden    

416-A (egen

indikator)

Olycksstatistik Sida 24 Svedab rapporterar Egen indikator för

hälsa och säkerhet därför att

olycksstatistiken bäst speglar vår

målsättning.
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Revisors rapport över översiktlig granskning av Svensk- Danska
Broförbindelsen SVEDAB AB:s hållbarhetsredovisning

Malmö den 30 mars 2022

KPMG AB

Till Svensk-  Dans ka Bro för bin del sen SVE DAB AB, org.nr 556432-  9083

Inledning
Vi har fått i upp drag av sty rel sen och VD i Svensk-  Dans ka Bro för bin -
del sen SVE DAB AB (”Sve dab”) att över sikt ligt grans ka Sve dabs håll -
bar hets re do vis ning för år 2021. Fö re ta get har de fi ni e rat håll bar hets -
re do vis ning ens om fatt ning på sidan 55 i detta do ku ment.

Styrelsens och VDs ansvar
Det är sty rel sen och VD som har an sva ret för att upp rät ta håll bar hets -
re do vis ning en i en lig het med tillämp li ga kri te ri er, vilka fram går på
sidan 55 i håll bar hets re do vis ning och ut görs av de delar av ram ver ket
för håll bar hets re do vis ning ut gi vet av GRI (Glo bal Re por ting Ini ti a ti ve)
som är tillämp li ga för håll bar hets re do vis ning en, samt av fö re ta gets
egna fram tag na redovisnings-  och be räk nings prin ci per. Detta an svar
in ne fat tar även den in ter na kon troll som be döms nöd vän dig för att
upp rät ta en håll bar hets re do vis ning som inte in ne hål ler vä sent li ga fel,
vare sig dessa beror på oe gent lig he ter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt an svar är att ut ta la en slut sats om håll bar hets re do vis ning en
grun dad på vår över sikt li ga gransk ning. Vårt upp drag är be grän sat till
den hi sto ris ka in for ma tion som re do vi sas och om fat tar så le des inte
fram tids o ri en te ra de upp gif ter.

Vi har ut fört vår över sikt li ga gransk ning i en lig het med ISAE
3000 Andra be styr kan de upp drag än re vi sio ner och över sikt li ga gransk -
ning ar av hi sto risk fi nan si ell in for ma tion (om ar be tad). En över sikt lig
gransk ning be står av att göra för fråg ning ar, i förs ta hand till per so ner
som är an sva ri ga för upp rät tan det av håll bar hets re do vis ning en, att
ut fö ra ana ly tisk gransk ning och att vidta andra över sikt li ga gransk -

nings åt gär der. En över sikt lig gransk ning har en annan in rikt ning och
en be tyd ligt mind re om fatt ning jäm fört med den in rikt ning och om -
fatt ning som en re vi sion en ligt IAASBs stan dar der för re vi sion och
god re vi sions sed i öv rigt har. Re vi sions fö re ta get tilläm par ISQC 1 (In -
ter na tio nal Stan dard on Qua li ty Con trol) och har där med ett all si digt
sy stem för kva li tets kon troll vil ket in ne fat tar do ku men te ra de rikt lin jer
och ru ti ner av se en de ef ter lev nad av yr kes e tis ka krav, stan dar der för
yr kes ut öv ning en och tillämp li ga krav i lagar och andra för fatt ning ar.
Vi är obe ro en de i för hål lan de till Sve dab en ligt god re vi sors sed i Sve -
ri ge och har i öv rigt full gjort vårt yr kes e tis ka an svar en ligt dessa krav.

De gransk nings åt gär der som vid tas vid en över sikt lig gransk ning gör
det inte möj ligt för oss att skaf fa oss en sådan sä ker het att vi blir
med vet na om alla vik ti ga om stän dig he ter som skul le kunna ha bli vit
iden ti fi e ra de om en re vi sion ut förts. Den ut ta la de slut sat sen grun dad
på en över sikt lig gransk ning har där för inte den sä ker het som en ut ta -
lad slut sats grun dad på en re vi sion har.

Vår gransk ning av håll bar hets re do vis ning en utgår från de av sty rel sen
och VD valda kri te ri er som de fi nie ras ovan. Vi anser att dessa kri te ri er
är lämp li ga för upp rät tan de av håll bar hets re do vis ning en.

Vi anser att de bevis som vi skaf fat under vår gransk ning är till räck li ga
och än da måls en li ga i syfte att ge oss grund för vårt ut ta lan de nedan.

Uttalande
Grun dat på vår över sikt li ga gransk ning har det inte kom mit fram
några om stän dig he ter som ger oss an led ning att anse att håll bar hets -
re do vis ning en inte, i allt vä sent ligt, är upp rät tad i en lig het med de
ovan av sty rel sen och VD an giv na kri te ri er na.

Johan Rasmus son 
Auk to ri se rad re vi sor

Tor björn West man 
Spe ci a list med lem i FAR
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KONTAKTPERSONER

Yt ter li ga re in for ma tion kan er hål las av:

Ulf Lun din, verk stäl lan de di rek tör 
tel di rekt: +46 40 660 98 81 
ulf.lun din@svensk- danskabroforbindelsen.se

Boel Hell berg, eko no mi chef 
tel di rekt: +46 40 660 98 84 
boel.hell berg@svensk- danskabroforbindelsen.se

Fred rik Lil jeqvist, drift-  och sä ker hets chef 
tel di rekt: +46 40 660 98 83 
fred rik.lil jeqvist@svensk- danskabroforbindelsen.se
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