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OM SVE DAB

SVEDAB OCH HÅLLBART FÖRETAGANDE
Am bi tio nen med Sve dabs håll bar hets ar be te är att ta an svar för den på ver kan på sam häl le,
män ni skor och miljö som vår verk sam het har. Det gör vi genom att låta håll bar het ge nom sy ra
och vara väg le dan de för styr ning en av Sve dabs verk sam het.

Det här är Svedab
Det stat ligt ägda Sve dab, Svensk- Danska Bro för bin del sen SVE DAB AB, har sitt hu vud kon tor i
cen tra la Malmö. Vår dans ka mot sva rig het är A/S Øresund och till sam mans äger vi Öresunds -
bro kon sor ti et. Öresunds bro kon sor ti ets hu vud kon tor lig ger i Kö pen hamn. Drift och över vak -
ning av Öresunds bron är för lagd till Malmö. Till sam mans delar vi den ge men sam ma upp gif ten
att sä ker stäl la en säker och e� ek tiv fast för bin del se mel lan Sve ri ge och Dan mark.

SVEDABS VISION

Att Öresunds re gi o nen är en at trak tiv re gi on att be sö ka och att leva och ar be ta i.

SVEDABS AFFÄRSIDÉ

Sve dab ska genom Öresunds bro kon sor ti et äga, driva och för val ta
Öresunds bron samt äga och för val ta de svens ka lan dan slut ning ar na
så att ar bets kraft, stu de ran de, tu ris ter och nä rings liv på ett en kelt,

på lit ligt och pris värt sätt sä kert kan fär das över Öresund.
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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 där med un der lät ta för ar bets kraft, fri -
tids re san de och gods att röra 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. Till sam mans med Tra �k -
ver ket, Re gi on Skåne, och Malmö stad sam ar be tar Sve dab med 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 �er tra �k -
plat ser och ut ö kad tåg tra �k. 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 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 �k 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. De svens ka lan dan slut ning -
ar na ska istäl let � nan sie ras av det över skott som Öresunds för bin del sen ger.

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 �k ver ket har där ef ter trätt in i Ban ver kets och Väg ver kets stäl le. Ut ö ver Tra �k ver ket an li tas
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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 � kan ter na ska par år li gen 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 UNDER TVÅ DECENNIER

Den 1 juli 2019 fyll de Öresunds bron 19 år och under dessa två de cen ni er har över 114 mil jo ner
for dons pas sa ger gjorts. For donstra � ken över bron har sta digt ökat för att under se na re år sta -
bi li se ras runt 7,5 mil jo ner for don om året. En ligt si� ror från Öresunds bro kon sor ti et ökade
frakt-  och buss tra � ken under 2019. To talt sett mins ka de per son bils tra � ken mar gi nellt, sam ti -
digt som fri tids tra � ken ökade i rikt ning mot Sve ri ge. San no likt är det en e� ekt av mark nads in -
sat ser i kom bi na tion med en låg kurs på den svens ka kro nan som gjor de det at trak tivt för
dans kar att resa över Öresund. Pend ling en med per son bil mins ka de något vil ket tro li gen beror
på att kol lek tiv tra � ken i allt högre grad mat char pend lar nas krav.

HÅLLBARHET I SIFFROR (MSEK OM INGET ANNAT ANGES)

Net to om sätt ning

12 (11)
Eget ka pi tal

1 341 (996)

Re sul tatan del i
Öresunds bro kon sor ti et

926 (559)
Skuld Riks gäl den

5 051 (4 981)

Årets re sul tat

653 (347)
Ba lansom slut ning

6 531 (6 012)

För ny bar ener gi

100 pro cent

An lägg ning en öppen

365/365 dagar

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

0 st

All var li ga olyc kor eller döds fall

0 st

3



VD HAR ORDET

Ökad säkerhet och rörlighet
– viktiga milstolpar 2019

De svens ka lan dan slut ning ar na till sam mans med Öresunds bron mel lan Malmö och Kö pen hamn
främ jar han del mel lan län der och ger för ut sätt ning ar för en ge men sam arbets-  och bo stads -
mark nad i Skåne och Själ land.

Sve dab har ett an svar att genom ett ak tivt de lä gar skap i Öresunds bro kon sor ti et säkra en af -
färs mäs sig drift och för valt ning av bron lik som att säkra en lång sik tigt håll bar bro för bin del se -
med hög till gäng lig het varje dag, året om.

To talt pas se ra de näs tan 7,5 mil jo ner väg for don över bron 2019 och i ge nom snitt 20 423 per
dygn, vil ket  var något lägre än 2018. Sve dabs re sul tatan del i Öresunds bro kon sor ti et blev 2019
vä sent ligt högre än 2018. Or sa ken var främst att Öresunds kon sor ti et under 2018 gjor de en
för tidsin lö sen av in dex re a li se ra de in stru ment med kor ta re löp tid och er sat te dem med icke in -
dex re la te ra de in stru ment med läng re löp tid och där vid re a li se ra de en för lust som på ver ka de
Sve dabs re sul tatan del ne ga tivt. Ägar na gjor de inte några uttag ur Öresunds bro kon sor ti et
under 2019. Sve dab tog istäl let upp nya lån i Riks gäl den för att � nan si e ra den lö pan de verk -
sam he ten.

ÖKAD RÖRLIGHET SOM BIDRAR TILL REGIONENS TILLVÄXT

Till sam mans med Tra �k ver ket fort sat te Sve dab under året med ar be tet för bul ler skydd längs
Kon ti nen tal ba nan. Allra se nast 2021 ska nya bul lerskär mar stå fär di ga för att yt ter li ga re
dämpa bull ret från tågen så att de nya till ståndskrav som Mark- och mil jö dom sto len har ut fär -
dat ska upp fyl las. Tra �k ver ket har under hös ten upp hand lat upp fö ran de av bul lerskär mar na
och ar be tet kom mer att ut fö ras under 2020.

SVERIGES SÄKERHET ETT HETT ÄMNE

Som en följd av hän del ser na i vår om värld och den kri mi na li tet som ut myn nat i ett stort antal
spräng dåd och skjut ning ar i våra stä der har frå gan om Sve ri ges sä ker het seg lat upp som en het
fråga. En ny sä ker hets skydds lag träd de i kraft den 1 april 2019 och gäl ler för den som till
någon del be dri ver verk sam het som är av be ty del se för Sve ri ges sä ker het. På vil ket sätt Sve dab
och de an slut ning ar Sve dab för val tar är att be trak ta som sär skilt sä ker hets käns lig verk sam het
har inte fast ställts. Ett ar be te på bör ja des under 2019 för att klar gö ra detta och i så fall också
klar gö ra om något sär skilt sä ker hets skydd be hövs.

KONKURRENSNEUTRALA VILLKOR

Det är vik tigt att verk sam he ten be drivs på ett an svars fullt sätt som gör att dy na mi ken i re gi o -
nen inte häm mas. 2013 läm na de For Sea, ti di ga re HH- Ferries Group, in en an mä lan till EU- 
kommissionen om att Öresunds bro för bin del sen er hål ler otillåt na stats stöd. I ett ut ta lan de
från 2014 kon sta te ra de EU- kommissionen att den stat li ga � nan sie ring en av såväl 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 sker i linje med EU:s
be stäm mel ser. EU- kommissionen slog vi da re fast att stats ga ran ti er na inte är att be trak ta som
stats stöd. Ären det om sned vri den kon kur rens prö va des dock av EU- domstolen under året och
åter vi sa des där ef ter till EU- kommissionen då ären det inte an sågs ha hand lagts av EU- 
kommissionen på kor rekt sätt. Det in ne bär att EU- kommissionen nu är ålagd att ut re da kon se -
kven ser na av stats ga ran ti er na. Ett be sked från EU- kommissionen för vän tas under våren 2020.

JUBILEUMSÅRET 2020

2020 fyl ler Öresunds bron och lan dan slut ning ar na 20 år. Ju bi le um så ret har emel ler tid fått en
tu� in led ning till följd av Co ro na vi ru set som spri der sig över värl den och som nu bland annat
har lett till att Dan mark har stängt sina grän ser och Sve ri ge har in fört ett till fäl ligt re se för bud
för icke nöd vän di ga resor till Sve ri ge.  Främst drab bas fri tids re san det över Öresunds bron.
Stäng ning en kom mer att ha ne ga tiv på ver kan på Öresunds brons in tjä ning och där med också
på Sve dabs re sul tatan del.

EN FORTSATT HÅLLBAR UTVECKLING AV SVEDABS ANLÄGGNING

De åtta håll bar hets om rå den som iden ti � e ra des som vä sent li ga vid ge nom lys ning av verk sam -
he ten 2015 be döms som fort satt re le van ta. Ut veck ling en under året för dessa re do vi sas på föl -
jan de sidor.

Malmö den 31 mars 2020

Ulf Lun din
VD Sve dab

”Sve dab strä var efter att bidra till re -
gi o nens till växt. Sve dab ska vara en
möj lig gö ra re och verka för att bo la -
gets an lägg ning ar nytt jas på ett sätt
som gyn nar ut veck ling en i re gi o nen.”
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Svedab ur ett omvärldsperspektiv

”Vår verk sam het på ver kas av för hål lan den i om värl den. Tra �k �ö det, som
är av gö ran de för Öresunds bro kon sor ti ets in tjä ning och Sve dabs re sul tat -
ut veck ling, är di rekt kopp lat till ut veck ling en av den eko no mis ka till väx -
ten, be ho vet av ar bets kraft och bo en de kost na der na i re gi o nen.”

Ulf Lun din, VD Sve dab 

SVEDABS INTJÄNINGSFÖRMÅGA

Kon junk tu ren är 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 e� ek ter på tra � ken på bron.
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
�ö 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.

Be folk nings till väx ten på båda sidor sun det fort sät ter och för stär ker 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 � 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 tåg tun neln
genom Hal land så sen togs i bruk.

I ett mer mark nadsnä ra per spek tiv �nns 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 för stärk ta gräns kon trol ler na i di rekt an -
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slut ning till Öresunds bron – en e� ekt av hän del ser i vår om värld – hade på ver kan på väg tra � -
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.

Sve dab han te rar eko no mis ka för ut sätt ning ar i om värl den främst genom bo la gets � nans stra te -
gis ka ar be te vars mål sätt ning är att uppnå lägs ta möj li ga � nan sie rings kost na der för an lägg -
ning en. Där till görs ett ak tivt och sys te ma tiskt ar be te med att be dö ma tra �k ut veck ling en på
såväl kort som lång sikt, samt att sä ker stäl la att de lång sik ti ga underhålls-  och re in ve ste rings -
kost na der är under kon troll.

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
�nns risk för �ask 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 �nns gott om ka pa ci tet
för både �er 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 nu 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 �k ver ket har vi ar be tat för att åter upp ta
per son tåg s tra � 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 �k, 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 �k. 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 �k �ö de över
bron, såväl med tåg som med bil och buss.
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SVEDABS INTRESSENTER

Sve dabs störs ta och vik ti gas te in tres sent är vår ägare, den svens ka sta ten, som har stor eko no -
misk på ver kan samt stort in �y tan de på verk sam he ten och som vi har lö pan de di a lo ger med.
Iden ti � e ring av in tres sen ter nas för vänt ning ar på Sve dab grun dar sig i hu vud sak på kända ställ -
nings ta gan den, er fa ren he ter av väl eta ble ra de sam ar be ten och våra be döm ning ar.

Intressentgrupp Relation till Svedab Intressenternas förväntningar

Näringsdepartementet/Regering Regeringen tillsätter Svedabs styrelse liksom
styrelsens ordförande, fastställer ekonomiska mål
samt sätter ramar för hur verksamheten tillåts
påverka miljön.

Att vi tillhandahåller en säker anläggning med hög
tillgänglighet.

Riksgälden Som Svedabs enda långivare övervakar Riksgälden
vår �nansiella utveckling.

Att bolaget inte överskrider låneramen.

Leverantörer Tra�kverket är Svedabs viktigaste och största
leverantör som hanterar huvuddelen av allt
underhåll. Totalt har vi ett 100-tal leverantörer som
hjälper oss med drift- och underhåll av bolagets
pumpanläggningar, juridik, försäkringar och IT.

Att vi verkar för att upprätthålla en a�ärsmässig
relation.

Kunder Tra�kverket är Svedabs största kund och står för
cirka två tredjedelar av vår omsättning. Kunder är
också alla tra�kanter som färdas på den delen av
Yttre Ringvägen som Svedab äger.

Att vi tillhandahåller en säker anläggning med hög
tillgänglighet.

Medarbetare Svedabs medarbetare är en förutsättning för
verksamheten och svarar för det löpande arbetet.

En god arbetsmiljö med goda anställningsvillkor.

Länsstyrelsen Tillsynsmyndighet i frågor som rör Svedabs
anläggningar för grundvatten och kontrollerar att
de villkor och tillstånd som �nns i bolagets
miljödomar uppfylls. Länsstyrelsen beslutade även
om miljötillståndet för persontra�k på
Kontinentalbanan genom Malmö.

Att Svedab följer villkor enligt miljödom.

Skånska kommuner Malmö stad är den största enskilda markägaren
kring våra anläggningar. Motorvägen som löper runt
staden har även tre tra�kplatser med anslutning till
det kommu nala gatunätet. Färjeförbindelserna i
Helsingborg, Trelleborg och Ystad påverkas i olika
utsträckning av resandet över Öresundsbron.

Att vi tillhandahåller en öppen och tillgänglig
anläggning.

Region Skåne Skånetra�ken är den förvaltning inom Region Skåne
som svarar för kollektivtra�ken. Regiontågen och
Öresundstågen tra�kerar Öresundsbanan, enligt
avtal med Tra�kverket.

En fungerande järnväg samt att Öresunds- och
Kontinentalbanan genom Malmö kan användas för
persontra�k.

Näringsliv Svedabs anläggningar är centrala för tra�kströmmar
i regionen och därmed en viktig part för både det
regionala och nationella näringslivet.

Att vi tillhandahåller en säker anläggning med hög
tillgänglighet och att Svedab möjliggör lokalisering
av verksamheter.

Grannar och fastighetsägare Svedabs verksamhet klassas som miljöfarlig
varför särskild hänsyn måste tas till allmänna och
enskilda intressen.

 Färre tåg och minskat buller.

Färjerederier Färjerederier som är verksamma på
Öresundsmarknaden är konkurrenter till
Öresundsbrokonsortiet. ForSea (tidigare HH-Ferries
Group) anser i en anmälan till EU-kommissionen att
statsstöden till Öresundsförbindelsen är otillåtna.
Ärendet bevakas. Se vidare avsnittet
Öresundsbrokonsortiet.

 Konkurrensneutrala villkor.

Allmänhet, miljöorganisationer och massmedier Påverkas av vår verksamhet eller har ett intresse av
att bevaka den.

 Att vi levererar saklig information.
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VÄ SENT LI GA ASPEK TER

Väsentliga hållbarhetsområden för Svedab
Sve dabs mest vä sent li ga håll bar hets om rå den de � nie ras dels genom att de har
stor på ver kan på våra in tres sen ters be sluts fat tan de och för vänt ning ar på oss,
dels genom att de ger ut tryck för den på ver kan som verk sam he ten har på eko -
no mi, sam häl le, män ni ska och miljö. Det är helt en kelt de stra te giskt vik ti gas te
frå gor na för Sve dab och där med också för vårt lö pan de håll bar hets ar be te.

EKO NO MISK HÅLL BAR HET

Eko no mi In di rekt eko no misk på ver kan Anti- korruption

MIL JÖ MÄS SIG HÅLL BAR HET

Ener gi Ef ter lev nad av lagar, för ord ning ar och fö re- 
skrif ter

SO CI AL HÅLL BAR HET

Sy stem för han te ring av syn punk ter och an- 
mäl ning ar

Ut vär de ring av le ve ran tö rer Kun der nas sä ker het och hälsa
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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 -
�k 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 skaff a 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 off ent 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, �ic 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 �n 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 e� ek 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 �k sä ker he -
ten vill vi att män ni skor en kelt och på ett
håll bart sätt ska kunna för �yt ta sig, där en
fun ge ran de kol lek tiv tra �k 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 �k 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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IN DI REKT EKO NO MISK HÅLL BAR HET

SVEDAB OCH HÅLLBAR REGIONUTVECKLING

Sve dab ska till sam mans med sin dans ka mot sva rig het, A/S Øresund, vara en ga -
rant för en säker och till gäng lig för bin del se mel lan Sve ri ge och Dan mark.

MÅL FÖR EN HÅLL BAR RE GI ON UT VECK LING

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

En region med stark tillväxt
En fast för bin del se över Öresund var en för ut sätt ning för att vi sio nen om en Öresunds re gi on
skul le kunna för verk li gas. Allt sedan in vig ning en av Öresunds bron har vi kun nat se hur in teg ra -
tions tan ken för re gi o nen suc ces sivt för verk li gas i kraft av de helt nya möj lig he ter na att resa,
trans por te ra och ut by ta varor och tjäns ter mel lan Sve ri ge och Dan mark, men även med öv ri ga
Nor den och Eu ro pa. Öresunds för bin del sen stär ker kon kur rens kraf ten för re gi o nens nä rings liv
och bi drar till att skapa en ge men sam svensk- dansk Öresunds re gi on där män ni skor bor, ar be tar
och sam ver kar.
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RESULTATINDIKATOR GRI 203-1

INVESTERINGAR I DE SVENSKA LANDANSLUTNINGARNA

A/S Øresunds anläggningar
1. 10 km järn väg med an slut ning till Kö pen -
hamns cen tral sta tion och gods ban går den i
Vi gerslev.

2. 10 km kom bi ne rad mo tor väg och järn väg.

Öresundsbrokonsortiets anläggningar
3. En 4 km lång sänk tun nel mel lan Pep par -
holm och en konst gjord halvö vid Ka strup i
Dan mark.

4. Den 4 km långa konst gjor da ön Pep par -
holm, som bin der sam man bron och tun neln.

5. Hög bro de len är värl dens längs ta sned ka -
bel bro för både mo tor väg och järn väg. En 8
km lång bro mel lan Ler nac ken Malmö och
Pep par holm.

Högs ta punk ter na är py lo ner nas top par: 200
meter.

Svedabs anläggningar
6. Ler nac ken–Fo sie by: mo tor väg 8 km och
järn väg 10 km.

7. Fosieby- Stockholmsvägen: järn väg 6 km.

8. Malmö C–Sege å: järn väg 4 km.

Sve dab bygg de de svens ka lan dan slut ning -
ar na till Öresunds bron och an sva rar nu för
dess drift och un der håll. Järn vä gen upp låts
till Tra �k ver ket mot en årlig er sätt ning.

Sve dab har även i sam ar bets pro jekt med
Tra �k ver ket och Malmö stad byggt tra �k -
plat sen Na� en torp som in vig des i ok to ber
2012. Det gjor des mot bak grund av att ut -
bygg na den av Hyl lie och Svå ger torps han -
dels plat ser samt IKEA:s eta ble ring i om rå -
det ska pa de ett behov av en ny tra �k plats
vid Yttre Ring vä gen.
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MSEK Invigningsåret

2000

31 dec

2018

31 dec

2019

Värdet av totala investeringar vid årets ingång – 2 993 2 993

Utrangeringar -1 0

Totala investeringar under året 2 991 1 0

Summa 2 991 2 993 2 993

Bokfört värde 2 899 2073 2 023

Sve dab har inte gjort några in ve ste ring ar under 2019. Fö re gå en de år in ve ste ra de bo la get i
sam ar be te med Öresunds bro kon sor ti et 1 mil jon kro nor i en sol cells an lägg 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 kollektivtra�kens, spårtra�kens och vägtra�kens behov
utveckla och anpassa anläggningen efter omgivande markägares behov med exempelvis
stationer/tra�kplatser/ kapacitetsförstärkningar
erbjuda Malmö stad en god markanvändning.

AVBROTT PÅ SVEDABS ANLÄGGNING 2019

Sve dabs järn väg och mo tor väg var, lik som fö re gå en de, öppen för tra �k 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 �k 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 �k och den s.k. Mal mö pen deln
kunde börja tra � 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 � 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 helt ny bygg da tåg sta tio nen Ro sen gård har två be �nt 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.
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RESULTATINDIKATOR GRI 203-2

VÄSENTLIGT BIDRAG TILL SAMHÄLLSNYTTAN

Öresunds re gi o nen växer. 2017 pas se ra de in vå na ran ta let fyra mil jo ner in vå na re och re gi o nen
har vuxit med över 300 000 in vå na re på 10 år. Under 2019 var till väx ten 0,7 pro cent och 2018
upp gick den till 0,8 pro cent. Räk nar man in Re gi on Hal land bor det 4,4 mil jo ner in vå na re i re gi -
o nen. Flytt mönst ret har sta bi li se rats under se na re år. Under 2018 var det �er som �yt ta de
från Skåne till Dan mark än från Dan mark till Sve ri ge (upp gif ter för 2019 sak nas).

2014 pre sen te ra de Öresunds ko mi teen rap por ten ”Bro e� ek ter och möj lig he ter i Öresunds re gi -
o nen” som vi sa de att de sam hälls e ko no mis ka vins ter som Öresunds bron be räk nas ha bi dra git
med under åren fram till 2013 upp går till 78 mil jar der SEK och till 6,5 mil jar der SEK för 2013.

Källa: Öresunds in sti tut tet

Trafikutveckling: vägtrafik per dygn

Totalt antal fordon Personbilar
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år

Passagerartåg Godståg

2015 2016 2017 2018 2019
0

25 000

50 000

75 000

14



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 � 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

2011 2015 2019 2023 2027 2031 2035 2039
15 000

20 000

25 000

30 000

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

2019 Tra�kverket 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 tra�kplats Na�entorp påbörjas för

att kontrollera om det �nns skador på allmän och privat

egendom.

2018 Svedab/Tra�kverket Erhåller bygglov för nya bullerskärmar.

2018 Svedab Mark- och miljööverdomstolen tillåter persontågstra�k på

Kontinentalbanan genom Malmö.

2017 Svedab Svedab och Tra�kverket får tillstånd från länsstyrelsen för

persontra�k på Kontinentalbanan genom Malmö. Beslutet

överklagas av boende längs banan. Mark – och miljödomstolen

avslår överklagandet. De boende väljer att överklaga till Mark-

och miljööverdomstolen, som den 30 januari 2018 beslutade att

inte meddela prövningstillstånd.

2017 Svedab Svedab och Tra�kverket tecknar avtal om projektering av nya

bullerskärmar längs Kontinentalbanan genom Malmö.

2017 Svedab Svedab och Öresundsbrokonsortiet tecknar avtal att uppföra en

solcellsanläggning vid betalstationen vid Lernacken.

2016 Svedab Svedab och Tra�kverket får slutliga bullervillkor från Mark- och

miljööverdomstolen för tågtra�ken på Kontinentalbanan genom

Malmö. Åtgärder kommer att krävas.

2016 Svedab Efter Mark- och miljööverdomstolens beslut om slutliga villkor

för tågtra�ken på Kontinentalbanan genom Malmö börjar

Länsstyrelsen att bearbeta Svedabs och Tra�kverkets ansökan

om persontågstra�k på banan. Ansökan kompletteras på

begäran från Länsstyrelsen.

15



EKO NO MISK HÅLL BAR HET

SVEDAB OCH HÅLLBAR EKONOMISK
LÖNSAMHET

Sve dab ska till sam mans med A/S Øresund vara en aktiv ägare i Öresunds bro -
kon sor ti et och med ver ka till att Öresunds brons va ru mär ke stärks. Det lång sik -
ti ga vär det ska tryg gas genom att verk sam he ten ut veck las en ligt håll ba ra och
a� ärs mäs si ga prin ci per.

EKO NO MIS KA MÅL

Svedabs och Öresundsbrokonsortiets lån ska vara betalda återbetalda till år 2050*

*Bakgrund

I stat ligt ägda bolag fast ställs eko no mis ka mål av stäm man.
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Finansiering
Sve dabs verk sam het � nan sie ras genom lån i Riks gäl den. Lånen � 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. Öresunds bro kon sor ti et lånar på den öppna ka pi tal mark na den
med Sve ri ge och Dan mark som ga ran ter. Lånen ska åter be ta las med dels av gif -
ter från väg tra � ken, dels den er sätt ning som Öresunds bro kon sor ti et er hål ler
för upp lå tel se av järn vä 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 �a tion, tra �k -
ut veck ling, re in ve ste rings be hov samt re al rän ta. 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 �k ström mar över bron kan också be hö va
vägas in.

ETT STABILT KASSAFLÖDE HOS SVEDAB OCH ÖRESUNDSBROKONSORTIET

Sve dabs � nans stra te gi byg ger på en av vägd risk pro �l och fast ställs år li gen av sty rel sen. Stra te -
gin han te rar rän te ris ker genom sti pu le ra de ramar för 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 e� ek tiv han te ring av � nan si el la �ö den. De sam la de � nan si el la ris ker na
anses re la tivt sett bli lägre vid en sund och kon se kvent styr ning. Mo del len är lång sik tig och de
even tu el la ju ste ring ar som görs i � nans stra te gin från ett år till ett annat är of tast mar gi nel la.
Öresunds bro kon sor ti ets sty rel se an sva rar på mot sva ran de sätt för sin � nans stra te gi, som i sin
tur god känns av Riks gäl den och Dan marks Na tio nal bank. Öresunds bro kon sor ti et be dri ver, till
skill nad från Sve dab, även han del med de ri vat.

RESULTATINDIKATOR GRI 201-1

FINANSIELL INFORMATION

Direkt genererade och distribuerade värden 2018 2019

MSEK

Generade värden:

Rörelseintäkter 12 14

Ränteintäkter 27 17

Resultatandel Öresundsbrokonsortiet 559 926

598 957

Distribuerade värden:

Rörelsekostnader -27 -18

Anställda -5 -6

Långivare -70 -51

-102 -75

Behållet ekonomiskt värde 496 882

Avstämning �nansiellt resultat:

Avskrivningar -49 -50

Skatt -100 -179

Årets resultat 347 653
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Sve dabs ägare har under år då Sve dabs verk sam het gått med un der skott till skju tit ak tieägar -
till skott i form av re ver ser som löper med ränta. Bo la gets to ta la ford ran på äga ren upp gick vid
årets bör jan till 1,8 mil jar der kr. På Sve dabs års stäm ma 2019 be slu ta de i en lig het med sty rel -
sens för slag att bo la get skul le dela ut 325 mil jo ner kr genom att mins ka sin ford ran på äga ren
med mot sva ran de be lopp. Rän tein täk ter na mins kar i takt med att ford ran mins kar.

Öresunds bro kon sor ti et re do vi sa de ett be ty dan de över skott 2019, vär de rat en ligt svens ka re -
do vis nings prin ci per (d v s ej mark nads vär de ring av � nan si el la in stru ment). Re sul tat ut veck ling -
en be tyd de att Sve dab också re do vi sa de ett myc ket bra re sul tat. Att re sul ta tet var högre än
2018 för kla ras av en re a li sa tions för lust av se en de � nan si el la in stru ment i Öresunds bro kon sor -
ti et som gjor des 2018.

Amor te ring av lån i kom bi na tion med att bo la get under 2019 om sat te ett lån som löpte med
högre ränta än er sätt nings lå net har bi dra git till lägre rän te kost na der. Öresunds bro kon sor ti ets
ägare av vak tar dock 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. 2018 gjor de
Öresunds bro kon sor ti ets ägare ett uttag av lik vi da medel, vil ket stärk te Sve dabs lik vi di tet med
739 mil jo ner kro nor varav 650 mil jo ner kro nor an vän des till att åter be ta la en del av skul den till
Riks gäl den.

Av skriv ning ar och skat te kost nad är inte kassa �ö des på ver kan de. Skat te kost na den har upp kom -
mit dels i takt med att Sve dab har skri vet av den la ten ta skat te ford ran som bo la get har bok -
fört, dels som den skat te kost nad som är skuld förd då det ac ku mu le ra de skatte mäs si ga un der -
skotts av dra get har ut nytt jats fullt ut.

Svedabs skuldkurva

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

Realränta 3 %
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RESULTATINDIKATOR GRI 201-4

FINANSIELLT STÖD FRÅN DEN OFFENTLIGA SEKTORN

Sve dab får låna i Riks gäl den ef tersom bo la gets in ve ste ring ar i in fra struk tur är av stor sam hälls -
e ko no misk be ty del se och att bo la get är till 100 pro cent stat ligt ägt. För Sve dabs del är vill ko -
ren för lån i Riks gäl den för mån li ga re jäm fört med vill ko ren på den öppna ka pi tal mark na den.
Genom att Sve dabs avtal ba se ras på re po rän tan har Sve dabs rör li ga lån under både 2018 och
2019 fort satt löpt med mi nus rän ta. Sve dab har inte med någon rim ligt sä ker het kun nat kvan ti -
� e ra för må nen, 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.

Sve dabs ägare har 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 �nns så le des inte. Yt ter li ga re en för säk ring mot lik vi di tets ris ken är en obe grän -
sad möj lig het att i Riks gäl den låna till amor te ring ar och rän te be tal ning ar.  För den lö pan de
drif ten �nns en lå ne ram som, en ligt pro po si tion 2009/10:1, upp går till 3,4 mil jar der SEK (basår:
2009). Lå ne ra men är ännu inte fullt ut nytt jad.

LÅNEVILLKOR OCH RÄNTOR

Sve dabs lå ne vill kor per den 31 de cem ber 2019 i jäm fö rel se med
svens ka mark nads rän tor

Riksgälden (%)

Avista  -0,25

5 år  -0,17

10 år  0,16

Svenska marknadsräntor för motsvarande löptider och datum (%)

Reporänta  -0,25

5 år  -0,25

10 år  0,15

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 om gåvor, be lö -
ning ar och andra för må ner 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 �nns 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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MIL JÖ MÄS SIG HÅLL BAR HET

SVEDAB OCH HÅLLBAR RESURSANVÄNDNING

Sve dabs verk sam het ge nom sy ras av ett ak tivt mil jö ar be te som syf tar till att be -
grän sa mil jöpå ver kan på och kring lan dan slut ning ar. Vi har sä ker ställt att all
ener gi som vi för bru kar är för ny bar och ser till ett livscy kel per spek tiv vid val av
ma te ri al och ke mi ka li er.

MÅL FÖR EN HÅLL BAR RE SUR SAN VÄND NING

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.

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 � 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 �era stäl len längs banan. Kon troll pro gram -
met för bul ler längs Kon ti nen tal ba nan genom Malmö ska re vi de ras med an led ning av de nya
bul ler vill ko ren och ska vara klart se nast år 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 e� ek 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 kom mer att upp fö ras av Tra �k ver ket och stå fär di ga hös ten 2020.

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, �ö 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 �ö den
iden ti �e ras och åt gär das.

I prin cip åter in �l tre ras 100 pro cent av uppum pat grund vat ten med un dan tag vid tra �k plats
Na� en torp. Här åter in �l tre ras cirka 80 pro cent, då det i annat fall �nns en risk för att Ci ty tun -
neln skul le kunna över sväm mas.

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 ska under 2020 fär dig stäl la en prö vo tids re do vis ning av se en de grund vat tenan lägg ning -
en vid tra �k plats Na� en torp. Re do vis ning en ska över sän das till mark- och mil jö dom sto len en -
ligt mil jö dom.
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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 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 �nns 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 �on) 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.

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 �k 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 2019. 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 mins ka de med 11 pro cent 2019. Minsk ning en kan vara miss vi san de på grund
av ett ti di ga re rap por te rat mät fel under 2016 och 2017 som åt gär da des först i bör jan av 2018.
Verk lig el för bruk ning för de båda åren kom mer ald rig att kunna fast stäl las.

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 255 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 � 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.  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.

ENERGIFÖRBRUKNING
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SO CI AL HÅLL BAR HET

SVEDAB OCH HÅLLBARA RELATIONER

Sve dab vill på alla sätt verka för en lång sik tigt håll bar ut veck ling. Vik ti ga bygg -
ste nar är att vi i alla upp drag och si tu a tio ner föl jer tillämp li ga lagar och reg ler
samt upp trä der om dö mes gillt, är ligt och rätt vist. God a� är se tik berör både
Sve dabs egen or ga ni sa tion och bo la gets om giv ning, och in klu de rar även risk -
han te ring, anti- korruption samt krav på le ve ran tö rer och andra a� ärspart ners.

MÅL FÖR HÅLL BA RA RE LA TIO NER

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.

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 desto �er som gör det ju ef -
fek ti va re kan ut veck ling en dri vas i en håll bar rikt ning.

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 � ce rar nya le ve ran tö rer ut i från ett antal kri te ri er; geo gra �s 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.
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RESULTATINDIKATOR GRI 308-1, GRI 414-1

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

Inga upp hand ling ar av nya le ve ran tö rer har skett under året.

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 �ikt.

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 � 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 Sve dabs verk tyg för risk klas si � ce -
ring av le ve ran tö rer ingår även att be dö ma ris ker för kor rup tion.
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RESULTATINDIKATOR GRI 416-A

SÄKERHETSARBETET ÄR EN STÄNDIG PROCESS

EN TRAFIKSÄKER FÖRBINDELSE 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 �k sä ker het är där för en vik tig och pri o ri te -
rad fråga.

Mål sätt ning en för det tra �k 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.

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 �n 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 �n 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. 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 �nns 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 i vårt pro jek te rings ar be te lik -
som i de plan sam råd vi del tar i.

26



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.

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 � lig mo tor väg ut for mad med �ac 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 �k. Kon ti nen tal ba nan genom Malmö är också en dub bel spå rig järn väg
och �ck 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 �k 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 �k 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 Yttre Ring vä gen och
be tal sta tio nen har ökat. In ci den ter av all var ligt slag har dock ännu inte in trä� at. 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. Ett för slag som in ne bär för stärkt
skylt ning på sträc kan mel lan tra �k plats Vintrie och be tal sta tio nen, som bätt re skul le upp märk -
sam ma bi lis ter na på vad som är den sista av far ten mot Mal mös lo ka la ga tu nät via bak si dan av
be tal sta tio nens norra bygg nad. Det �nns även andra för slag och dis kus sion pågår om vad som
kan vara bästa lös ning.

Olyckor på Svedabs anläggning - Järnväg

1

0 0 0 0

4

2

1

4

9

Olyckor Tillbud

2015 2016 2017 2018 2019
0

2,5

5

7,5

10

Olyckor på Svedabs anläggning - Väg

0 0 0 0 00 0 0 0 0

Dödsolyckor Svåra olyckor

2015 2016 2017 2018 2019
0

2

4

6

8

27



STYR NING AV HÅLL BAR HETS AR BE TET

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 �y tan de genom de rikt lin jer som �nns 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.

SVEDABS UPPDRAG

Sve dabs upp drag och an svar är fast lagt i be slut av Sve ri ges riks dag, pro po si tion 1990/91:158,
och i ett avtal mel lan de svens ka och dans ka re ge ring ar na. Sve dab bil da des 1991 med upp dra -
get att genom ett kon sor ti um äga, för val ta, driva och un der hål la en av gifts � nan si e rad fast för -
bin del se över Öresund för järnvägs-  och väg tra �k mel lan Kö pen hamn och Malmö.  Upp fö ran -
det av nöd vän di ga om rå den och an lägg ning ar för av giftsupp tag ning, tull be hand ling och pass -
kon troll samt järnvägs-  och väg för bin del ser till Öresunds för bin del sen från be �nt li ga järnvägs- 
och väg nät i Sve ri ge om fat ta des av upp dra get.

ÄGARSTRUKTUR OCH FÖRETAGSFORM

Sve dab har idag tre hel tids an ställ da; vd, eko no mi chef och drift chef. Sve dabs sty rel se be står av
fyra le da mö ter. Sty rel sen fat tar be slut om lång sik ti ga lik som kort sik ti ga mål och stra te gi er
som rör eko no mis ka, mil jö mäs si ga och so ci a la frå gor. Det �nns inga kom mit té er eller ut skott.

Medelantal anställda 2018 2019

Kvinnor 1 1

Män 2 2

Totalt 3 3

Sve dab är med lem i Svenskt Nä rings liv. Samt li ga an ställ da utom vd om fat tas av kol lek tivav tal.
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OM ÖRESUNDS BRO KON SOR TI ET

ÖRESUNDS BRO KON SOR TI ETS AF FÄRSIDÉ

Öresunds bron ska dag li gen bygga nya broar – eko no miskt, kul tu rellt och men talt.

Öresundsbrokonsortiet – ett gemensamt
svensk-danskt intresse
Öresunds bro kon sor ti et har bil dats av Sve dab och A/S Øresund. Öresunds bro kon sor ti et äger,
för val tar och dri ver Öresunds bron. Bron � nan sie ras med lån som åter be ta las genom väg tra � -
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, fast stäl ler a� ärs pla ner och an sva rar för att det �nns re le van -
ta rikt lin jer.
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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 � nan si el la mål har sty rel sen två verk tyg till sitt för fo gan de:

en väl avvägd prissättningsstrategi och produktsammansättning.
en väl fungerande �nansförvaltning.

Intjäning
Cirka två tred je de lar av Öresunds bro kon sor ti ets in täk ter ge ne re ras av väg tra � ken. Den åter -
stå en de tred je de len ge ne re ras av av gif ter för upp lå tel se av järn vä gen på bron. 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. Av gif ten för att dis po ne ra järn vä gen på ver kas inte av
antal tåg eller re se nä rer utan utgör en fast av gift, som för Sve ri ges del er läggs av Tra �k ver ket
och re gle ras år li gen i takt med in �a tio nen.

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. Upp lå ning en ga ran te -
ras so li da riskt 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 � 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 � nans po li cy. Den
dans ka sta ten har mot sva ran de avtal med Dan marks Na tio nal bank.

Frågan om statsstöd
EU- kommissionen �ck 2013 av For Sea, ti di ga re HH- Ferries Group, motta en an mä lan där
Öresunds för bin del sen 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 o� ent ligt in tres se. I ett ut ta lan de 2014 kon sta te rar EU- kommissionen att be -
slu tet om den stat li ga � nan sie ring en sked de i linje med EUs be stäm mel ser. Kom mis sio nens
kon kur rens kom mis sio när pekar på att Öresunds för bin del sen främ jar den re gi o na la in teg ra tio -
nen mel lan Sve ri ge och Dan mark och 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- kommissionens be slut från 2014 har över kla gats till Tri bu na len. Sve ri ge och Dan mark kal la -
des till för hand ling ar i ok to ber 2017. Ären det har ännu inte av gjorts då det av Tri bu na len har
åter för vi sats till EU- kommissionen för ny hand lägg ning.

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.

Öresundsbrokonsortiet – ett svensk-danskt intresseföretag
Fö re ta get ägs ge men samt till lika delar av Sve dab och A/S Øresund och är en form av in tres se -
fö re tag. Öresunds bro kon sor ti et avger en håll bar hets re do vis ning. Under av snit tet Öresunds -
bro kon sor ti et �nns en kort fat tad re do gö rel se för hur ägar na ut ö var sitt in �y tan de över verk -
sam he ten.
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ÖRESUNDSREGIONEN

Öresunds re gi o nen om fat tar Skåne, Själ land, Mön, Fals ter, Lol land och Born holm. Ytan är
21 203 km2 och här bor ca 4 mil jo ner in vå na re, varav en tred je del i Sve ri ge och två tred je de lar i
Dan mark.

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 dab föl jer o�  ci ellt inte 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, då den inte be döms som di rekt tillämp lig på Sve dabs
verk sam het. Där e mot lig ger vårt age ran de i en rad frå gor väl i linje med för sik tig hets prin ci pen.

SVEDABS UPPFÖRANDEKOD

Sve dab har för att tyd lig gö ra sitt an svars ta gan de de � 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 �ek 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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Risker i Svedabs verksamhet
Vä sent li ga ris ker för Sve dab de � 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.

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 leda till en rad ne ga ti va kon se kven ser; till
ex em pel en mins kad för må ga att upp rätt hål la en hög till gäng lig het på Öresunds för bin del sen
och de svens ka lan dan slut ning ar na, lik som att åter be tal ning av lån inte kan ske i en lig het med
äga rens mål sätt ning.

Risk han te ring är en in te gre rad del av Sve dabs styr ning. Bo la get ar be tar kon ti nu er ligt med att
iden ti � 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:

RISKER RELATERADE TILL EKONOMISK HÅLLBARHET

Återbetalning av lån

Öresunds bro kon sor ti ets av kast nings för må ga är en kri tisk fram gångs fak tor för Sve dab. Ett sce -
na rio med till ex em pel sti gan de re al rän ta i kom bi na tion med en läng re pe ri od av låg till växt -
takt i eko no min, skul le vä sent ligt mins ka för må gan till åter be tal ning.

Att sä ker stäl la ett väl fun ge ran de sy stem för � nan si ell risk han te ring i såväl Sve dab som i
Öresunds bro kon sor ti et är nöd vän digt. I det ingår en kon ti nu er lig upp följ ning och kon troll av
den � nan si el la ut veck ling en i re la tion till Sve dabs eko no mis ka mål, vil ket är en vä sent lig del av
sty rel sens ar be te. I av snit tet Sve dab och håll bar eko no misk lön sam het �nns under Fi nan sie ring
yt ter li ga re in for ma tion om Sve dabs han te ring och styr ning av � nan si el la ris ker.

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 �nns 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.
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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 � 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 � 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. Åt gär der ska vara vid tag na se nast
2021.

Kon troll pro gram av se en de bul ler från väg tra � 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 �nns 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 �k 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 �ö 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.
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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 a� ärs 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 och är idag ingen fråga som Sve dab ser behov av att ar -
be ta ak tivt med.

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 e� ek 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 �k 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 �k 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 �k 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 �k 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 �k ver ket har såväl en ligt lag
som en ligt av ta let mel lan Sve dab och Tra �k ver ket an sva ret för o� ent li ga krav på järn vä -
gen. Sve dab har dock re ser ve rat sig för ett visst in �y 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 �k ver ket.
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OM HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN

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. 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 � 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 �ck 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 �k ver ket. Pröv ning av håll bar hets om rå -
den och deras ak tu a li tet görs år li gen.

INTRESSENTDIALOGEN

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 �k 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 �nt 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 �nns 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

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.

Hållbart företagande och Svedabs

ekonomiska mål.

Riksgälden Svedab lånar uteslutande hos

Riksgälden. I egenskap av �nansiär

övervakar Riksgälden Svedabs

�nansiella utveckling.

Riksgälden har lånat ut stora summor

till Svedab och ställt ut en statlig

garanti till Öresundsbrokonsortiet.

Riksgälden tar en risk och är

angelägen om att förvaltningen av

både Öresundsbron och de svenska

landanslutningarna är ekonomiskt

genomtänkta för att säkerställa att

lånen återbetalas och att garantin inte

behöver utnyttjas.

Räntevillkor och löptider inför

omsättning av lån samt utrymmet i

Svedabs låneram.

Leverantörer Tra�kverket är Svedabs största

leverantör. Tra�kverket spelar en

central roll genom sitt uppdrag att

sköta underhållet av de svenska

landanslutningarna.

Leverantör av underhållstjänster. Planering av nya bullerskärmar år 2020

samt långsiktig underhållsplan,

arbetsmiljöarbete och planfrågor.

Avtal om projektering av nya

bullerskärmar längs med

Kontinentalbanan genom Malmö.

Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Skåne är

tillsynsmyndighet i frågor som rör

Svedabs anläggningar för grundvatten

samt kontrollerar att Svedab uppfyller

de villkor och tillstånd som �nns i

miljödomarna. Samråd hålls vid behov.

Länsstyrelsen beslutar även om

miljötillståndet för persontra�k på

Kontinentalbanan genom Malmö.

Ansökning och rapporter som håller

bra kvalitet underlättar länsstyrelsens

handläggning.

Möjligheter till persontågstra�k på

Kontinentalbanan genom Malmö.

Skånska kommuner Påverkar efterfrågan på Svedabs

anläggning.

Svedab ger förutsättningar för

arbetspendling och transporter till

både land och sjöss.

Samordning kring ny tågstation vid

Rosengård.

Grannar och fastighetsägare Intill Svedabs fastighet Malmö

Ringvägen 1:1 �nns ett stort antal

fastigheter och hyresgäster. Svedabs

verksamhet klassas som miljöfarlig,

varför särskild hänsyn ska tas till

allmänna och enskilda intressen.

Svedabs landanslutningar ger

förutsättning för stadens och

kringligande 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.

Möjlighet att bygga bostäder och

etablera verksamheter intill

Yttre Ringvägen samt möjlighet att

bygga bostäder på obebyggda tomter

vid Kontinentalbanan.

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.

Utvecklat arbetet med säkerheten

kring och på anläggningen med särskilt

fokus på barns säkerhet.
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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 �nns 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 �k 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. Si� ror inom pa ren tes avser fö re gå en de år om inget
annat anges.

REDOVISNINGSCYKEL

Sve dabs håll bar hets re do vis ning 2019 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 2019 och re do vi sar håll bar hets ar be tet för 2018 en ligt samma re gel verk och nivå.

Sve dabs håll bar hets re do vis ning är över sikt ligt grans kad av tred je part, PwC.

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§.

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@sve dab.se

Ekonomi och sociala frågor
Erna Ahl fors, eko no mi chef
Te le fon +46 40 660 98 82
erna.ahl fors@sve dab.se

Sve dabs håll bar hets re do vis ning för 2019 fast ställ des av sty rel sen den 26 mars 2020.

Bo Lund gren
Ord fö ran de

Lars Erik Fred riks son Kerstin Hes si us

Malin Sund vall Ulf Lun din
VD
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REVISORS RAPPORT FRÅN ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN

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

Inledning
Vi har fått i upp drag av fö re tags led ning en i Svensk- Danska 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 2019.

Styrelsens och företagsledningens ansvar
Det är sty rel sen och fö re tags led ning en 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 i av snit tet ”Om håll bar hets re do vis -
ning en”, 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 ak tig he ter, vare sig dessa beror på oe gent lig he ter eller miss tag.

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.

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 � nan si ell in for ma tion. 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
In ter na tio nal Stan dards on Au di ting 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 ska� a 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 � 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 utgår från de av sty rel sen och fö re tags led ning en valda kri te ri er, som de � 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 ska� at 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 fö re tags led ning en an giv na kri te ri er na.

Malmö den 26 mars 2020

Pri ce wa ter house Coo pers AB

Carl Fo gel berg
Auk to ri se rad re vi sor

Fred rik Ljung dahl
Håll bar hets spe ci a list, med lem i FAR
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Innehållsförteckning enligt GRI Standards (2016)

GRI 102: ALLMÄNNA STANDARDUPPLYSNINGAR

Innehållsförteckning enligt GRI Upplysning Förklaring

ORGANISATIONSPROFIL  

102-1 Organisationens namn

102-2 Verksamhet, varumärken, produkter och tjänster

102-3 Platsen för huvudkontoret

102-4 Platser där verksamhet �nns

102-5 Ägarstruktur och legal företagsform

102-6 Marknader där organisationen är verksam

102-7 Organisationens storlek

102-8 Information om anställda och andra arbetstagare

102-9 Leverantörskedja

102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och i

leverantörskedjan

Inga väsentliga förändringar.

102-11 Försiktighetsprincipen eller annat tillvägagångssätt

102-12 Externa initiativ

102-13 Medlemskap i organisationer

STRATEGI  

102-14 Uttalande från vd

ETIK OCH INTEGRITET  

102-16 Värderingar, principer, standarder och normer för

beteende

BOLAGSSTYRNING  

102-18 Bolagsstyrning

INTRESSENTRELATIONER  

102-40 Intressentgrupper

102-41 Kollektivavtal

102-42 Identi�ering och urval av intressenter

102-43 Strategi för kommunikation med intressenter

102-44 Nyckelområden och frågor som lyfts

RAPPORTPROFIL  

102-45 Enheter som omfattas av koncernredovisningen

102-46 Process för de�nition av redovisningens innehåll och

frågornas avgränsningar

102-47 Identi�erade väsentliga aspekter

102-48 Förändringar i informationen, e�ekt och orsak Indikator 416-1 har ersatts av en egen indikator, 416-

A.

102-49 Förändringar i redovisningen vad gäller omfattning

och områdesavgränsningar

102-50 Redovisningsperiod

102-51 Publiceringsdatum för den senaste redovisningen

102-52 Redovisningscykel

102-53 Kontaktuppgifter för frågor angående

redovisningen

102-54 Redovisning i enlighet med GRI Standards

102-55 Innehållsförteckning enligt GRI Standards

102-56 Externt bestyrkande
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VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSOMRÅDEN

Innehållsförteckning enligt GRI Upplysning Förklaring
EKONOMI  
Ekonomiskt resultat  
GRI 103: Management approach  
103-1 Varför området är väsentlighet och avgränsningar
103-2 Styrning
103-3 Uppföljning och utvärdering
GRI 201: Ekonomiskt resultat  
201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde
201-4 Väsentligt �nansiellt stöd från det allmänna
Indirekt ekonomisk påverkan  
GRI 103: Management approach  
103-1 Varför området är väsentlighet och avgränsningar
103-2 Styrning
103-3 Uppföljning och utvärdering
GRI 203: Indirekt ekonomisk påverkan  
203-1 Investeringar i infrastruktur och servicetjänster
203-2 Betydande indirekt ekonomisk påverkan
Antikorruption  
GRI 103: Management approach  
103-1 Varför området är väsentlighet och avgränsningar
103-2 Styrning
103-3 Uppföljning och utvärdering
GRI 205: Antikorruption  
205-2 Kommunikation kring och utbildning i

antikorruptionspolicyer och -rutiner
205-3 Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder
MILJÖ  
Energi  
GRI 103: Management approach  
103-1 Varför området är väsentlighet och avgränsningar
103-2 Styrning
103-3 Uppföljning och utvärdering
GRI 302: Energi  
302-1 Energianvändning i organisationen
Efterlevnad av miljölagstiftning  
GRI 103: Management approach  
103-1 Varför området är väsentlighet och avgränsningar
103-2 Styrning
103-3 Uppföljning och utvärdering
GRI 307: Efterlevnad av miljölagstiftning  
307-1 Överträdelse av lagar och förordningar inom

miljöområdet
Miljömässig bedömning av leverantörer  
GRI 103: Management approach  
103-1 Varför området är väsentlighet och avgränsningar
103-2 Styrning
103-3 Uppföljning och utvärdering
GRI 308: Miljömässig bedömning av leverantörer  
308-1 Nya leverantörer som analyserades med hjälp av

miljömässiga kriterier
Social  
Social bedömning av leverantörer  
GRI 103: Management approach  
103-1 Varför området är väsentlighet och avgränsningar
103-2 Styrning
103-3 Uppföljning och utvärdering
GRI 414: Social bedömning av leverantörer  
414-1 Nya leverantörer som analyserades med hjälp av

sociala kriterier
Hälsa och säkerhet för kunden  
GRI 103: Management approach  
103-1 Varför området är väsentlighet och avgränsningar
103-2 Styrning
103-3 Uppföljning och utvärdering
GRI 416: Hälsa och säkerhet för kunden  
416-A (egen indikator) Olycksstatistik Svedab rapporterar Egen indikator för hälsa och

säkerhet därför att olycksstatistiken bäst speglar vår
målsättning.
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