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OM SVEDAB

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

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

SVEDABS VISION

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

SVEDABS AFFÄRSIDÉ

Svedab ska genom Öresundsbrokonsortiet äga, driva och förvalta
Öresundsbron samt äga och förvalta de svenska landanslutningarna
så att arbetskraft, studerande, turister och näringsliv på ett enkelt,
pålitligt och prisvärt sätt säkert kan färdas över Öresund.
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En hållbar aﬀärsmodell
Öresundsförbindelsen står för ett långsiktigt värdeskapande genom att länka
samman två länder och två regioner och därmed underlätta för arbetskraft, fritidsresande och gods att röra sig över Öresund. Förbindelsens utformning och
den kontinuerliga verksamheten sker med hänsyn till vad som är ekologiskt
motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt så att skadliga verkningar
på människa och miljö förebyggs.

ÖRESUNDSBRON – VERKSAMHETENS NAV

Öresundsbrokonsortiet äger och driver Öresundsbron. Svedab och A/S Øresund äger och förvaltar vardera 50 procent av Öresundsbrokonsortiet. Svedab äger de svenska landanslutningarna till Öresundsbron med ansvar för driften och underhållet av dessa. Tillsammans med Tra kverket, Region Skåne, och Malmö stad samarbetar Svedab med att utveckla och anpassa anläggningen och dess nyttjande i takt med att nya behov uppstår, till exempel med er tra kplatser och utökad tågtra k. Integrationen mellan de två länderna Sverige och Danmark är en
ständigt pågående process, där Öresundsbron har en central roll som möjliggörare för arbetskraft, fritidsresande och gods att röra sig mellan länderna.

Svedabs intäkter
Rörelseintäkterna kommer i huvudsak från Tra kverket, som betalar för nyttjandet av Svedabs
järnvägsanläggning. Svedabs vd är också vd för Arlandabanan Infrastructure AB. Anställningen
är förlagd till Svedab som vidarefakturerar hälften av vd:s löne- och lönebikostnader. Bolagets
kostnader täcks inte av rörelseintäkterna, eftersom inga vägavgifter tas ut på väganslutningen
och banavgifterna inte täcker investeringen i järnvägsanslutningen. De svenska landanslutningarna ska istället nansieras av det överskott som Öresundsförbindelsen ger.
Svedabs driftskostnader
Avskrivningarna på Svedabs anläggning utgör den största posten bland rörelsens kostnader.
Resterande del avser direkta drift- och underhållskostnader samt övriga kostnader direkt relaterade till driften av bolaget.
Svedab ska genom omsorgsfull planering av underhålls- och reinvesteringsbehovet trygga det
ekonomiska värdet på landanslutningarna. 1999 tecknades drifts- och underhållsavtal med
Banverket och Vägverket avseende järnväg respektive motorväg med målsättningen att Svedab efter att Öresundsförbindelsen tagits i bruk skulle ha en så liten organisation som möjligt.
Tra kverket har därefter trätt in i Banverkets och Vägverkets ställe. Utöver Tra kverket anlitas
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entreprenörer för att driva och underhålla grundvatten- och dagvattenanläggningar liksom faciliteterna på rastplats Skånegården. Öresundsbrokonsortiet sköter drift och underhåll av den
del av Svedabs järnväg som går genom Lernackentunneln.

Öresundsbrokonsortiets intjäning
Vägtra kanterna skapar årligen ett betydande ekonomiskt överskott på Öresundsbron. Den
gynnsamma resultatutveckling i Öresundsbrokonsortiet har betytt att Svedab de senaste åren
också har redovisat betydande överskott.
STABIL TRAFIKUTVECKLING UNDER TVÅ DECENNIER

Den 1 juli 2019 fyllde Öresundsbron 19 år och under dessa två decennier har över 114 miljoner
fordonspassager gjorts. Fordonstra ken över bron har stadigt ökat för att under senare år stabiliseras runt 7,5 miljoner fordon om året. Enligt si ror från Öresundsbrokonsortiet ökade
frakt- och busstra ken under 2019. Totalt sett minskade personbilstra ken marginellt, samtidigt som fritidstra ken ökade i riktning mot Sverige. Sannolikt är det en e ekt av marknadsinsatser i kombination med en låg kurs på den svenska kronan som gjorde det attraktivt för
danskar att resa över Öresund. Pendlingen med personbil minskade något vilket troligen beror
på att kollektivtra ken i allt högre grad matchar pendlarnas krav.

HÅLLBARHET I SIFFROR (MSEK OM INGET ANNAT ANGES)

Nettoomsättning

Resultatandel i
Öresundsbrokonsortiet

Årets resultat

12 (11)

926 (559)

653 (347)

Eget kapital

Skuld Riksgälden

Balansomslutning

1 341 (996)

5 051 (4 981)

6 531 (6 012)

Förnybar energi

Överskridande av villkor enligt miljödomar

Allvarliga olyckor eller dödsfall

100 procent

0 st

0 st

Anläggningen öppen

365/365 dagar
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VD HAR ORDET

Ökad säkerhet och rörlighet
– viktiga milstolpar 2019
De svenska landanslutningarna tillsammans med Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn
främjar handel mellan länder och ger förutsättningar för en gemensam arbets- och bostadsmarknad i Skåne och Själland.
Svedab har ett ansvar att genom ett aktivt delägarskap i Öresundsbrokonsortiet säkra en affärsmässig drift och förvaltning av bron liksom att säkra en långsiktigt hållbar broförbindelsemed hög tillgänglighet varje dag, året om.
Totalt passerade nästan 7,5 miljoner vägfordon över bron 2019 och i genomsnitt 20 423 per
dygn, vilket var något lägre än 2018. Svedabs resultatandel i Öresundsbrokonsortiet blev 2019
väsentligt högre än 2018. Orsaken var främst att Öresundskonsortiet under 2018 gjorde en
förtidsinlösen av indexrealiserade instrument med kortare löptid och ersatte dem med icke indexrelaterade instrument med längre löptid och därvid realiserade en förlust som påverkade
Svedabs resultatandel negativt. Ägarna gjorde inte några uttag ur Öresundsbrokonsortiet
under 2019. Svedab tog istället upp nya lån i Riksgälden för att nansiera den löpande verksamheten.
ÖKAD RÖRLIGHET SOM BIDRAR TILL REGIONENS TILLVÄXT

Tillsammans med Tra kverket fortsatte Svedab under året med arbetet för bullerskydd längs
Kontinentalbanan. Allra senast 2021 ska nya bullerskärmar stå färdiga för att ytterligare
dämpa bullret från tågen så att de nya tillståndskrav som Mark- och miljödomstolen har utfärdat ska uppfyllas. Tra kverket har under hösten upphandlat uppförande av bullerskärmarna
och arbetet kommer att utföras under 2020.

”Svedab strävar efter att bidra till regionens tillväxt. Svedab ska vara en
möjliggörare och verka för att bolagets anläggningar nyttjas på ett sätt
som gynnar utvecklingen i regionen.”

SVERIGES SÄKERHET ETT HETT ÄMNE

Som en följd av händelserna i vår omvärld och den kriminalitet som utmynnat i ett stort antal
sprängdåd och skjutningar i våra städer har frågan om Sveriges säkerhet seglat upp som en het
fråga. En ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft den 1 april 2019 och gäller för den som till
någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. På vilket sätt Svedab
och de anslutningar Svedab förvaltar är att betrakta som särskilt säkerhetskänslig verksamhet
har inte fastställts. Ett arbete påbörjades under 2019 för att klargöra detta och i så fall också
klargöra om något särskilt säkerhetsskydd behövs.
KONKURRENSNEUTRALA VILLKOR

Det är viktigt att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt som gör att dynamiken i regionen inte hämmas. 2013 lämnade ForSea, tidigare HH-Ferries Group, in en anmälan till EUkommissionen om att Öresundsbroförbindelsen erhåller otillåtna statsstöd. I ett uttalande
från 2014 konstaterade EU-kommissionen att den statliga nansieringen av såväl landanslutningar som den statligt garanterade upplåningen i Öresundsbrokonsortiet sker i linje med EU:s
bestämmelser. EU-kommissionen slog vidare fast att statsgarantierna inte är att betrakta som
statsstöd. Ärendet om snedvriden konkurrens prövades dock av EU-domstolen under året och
återvisades därefter till EU-kommissionen då ärendet inte ansågs ha handlagts av EUkommissionen på korrekt sätt. Det innebär att EU-kommissionen nu är ålagd att utreda konsekvenserna av statsgarantierna. Ett besked från EU-kommissionen förväntas under våren 2020.
JUBILEUMSÅRET 2020

2020 fyller Öresundsbron och landanslutningarna 20 år. Jubileumsåret har emellertid fått en
tu inledning till följd av Coronaviruset som sprider sig över världen och som nu bland annat
har lett till att Danmark har stängt sina gränser och Sverige har infört ett tillfälligt reseförbud
för icke nödvändiga resor till Sverige. Främst drabbas fritidsresandet över Öresundsbron.
Stängningen kommer att ha negativ påverkan på Öresundsbrons intjäning och därmed också
på Svedabs resultatandel.
EN FORTSATT HÅLLBAR UTVECKLING AV SVEDABS ANLÄGGNING

De åtta hållbarhetsområden som identi erades som väsentliga vid genomlysning av verksamheten 2015 bedöms som fortsatt relevanta. Utvecklingen under året för dessa redovisas på följande sidor.
Malmö den 31 mars 2020
Ulf Lundin
VD Svedab
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Svedab ur ett omvärldsperspektiv
”Vår verksamhet påverkas av förhållanden i omvärlden. Tra k ödet, som
är avgörande för Öresundsbrokonsortiets intjäning och Svedabs resultatutveckling, är direkt kopplat till utvecklingen av den ekonomiska tillväxten, behovet av arbetskraft och boendekostnaderna i regionen.”
Ulf Lundin, VD Svedab

SVEDABS INTJÄNINGSFÖRMÅGA

Konjunkturen är den omvärldsfaktor som främst påverkar Öresundsbrokonsortiets intjäningsförmåga och Svedabs resultatutveckling eftersom den ger direkta e ekter på tra ken på bron.
När den ekonomiska tillväxten i regionen påverkas i någon riktning får det tydliga följder på
ödet av människor, varor och tjänster över sundet, liksom i regionens behov av arbetskraft
och bostäder.
Befolkningstillväxten på båda sidor sundet fortsätter och förstärker Öresundsregionen som är
Nordens största och mest tätbefolkade storstadsregion med fyra miljoner invånare.
Vägtra ken över Öresundsbron och de svenska landanslutningarna påverkas främst av den
makroekonomiska utvecklingen i samhället i kombination med befolkningstillväxten i
Öresundsregionen. Ytterligare en viktig faktor är möjligheterna att pendla mellan Sydsverige
och Köpenhamnsregionen, vilka successivt förbättrats till exempel genom att tågtunneln
genom Hallandsåsen togs i bruk.
I ett mer marknadsnära perspektiv nns olika regler i svensk respektive dansk lag som kan påverka människors beslut om att bo och arbeta på olika sidor om sundet liksom företagens vilja
till etablering eller expansion på båda sidor av sundet. Förändringar av sådana regler sker
genom politiska beslut och förändrade regelverk. De förstärkta gränskontrollerna i direkt an5

slutning till Öresundsbron – en e ekt av händelser i vår omvärld – hade påverkan på vägtra ken och tågresandet. Från Svedabs sida sker inget politiskt påverkansarbete såvitt gäller andra
regler än sådana som berör Svedab.
Svedab hanterar ekonomiska förutsättningar i omvärlden främst genom bolagets nansstrategiska arbete vars målsättning är att uppnå lägsta möjliga nansieringskostnader för anläggningen. Därtill görs ett aktivt och systematiskt arbete med att bedöma tra kutvecklingen på
såväl kort som lång sikt, samt att säkerställa att de långsiktiga underhålls- och reinvesteringskostnader är under kontroll.
ÖRESUNDSBRONS KAPACITET

Kontinuerligt görs beräkningarna av broförbindelsens kapacitetsutnyttjande för att se om det
nns risk för askhalsar i vägsystemet. Öresundsbrokonsortiets prognos fram till 2040 visar på
en fortsatt god överkapacitet på brons motorväg. Även för järnvägen nns gott om kapacitet
för både er godståg och persontåg. Flaskhalsarna i systemet ligger f.n. i de två ländernas angränsande infrastruktur.
MALMÖS STADSUTVECKLING

En snabb förtätning av området kring Svedabs motorväg längs Yttre Ringvägen sker nu i form
av nya handelscentra och nya bostadsområden. Många gånger är det den omedelbara tillgängligheten till motorvägen eller närheten till bra kommunikationer som lockar. Svedabs möjligheter att påverka närområdet längs vår motorväg och järnvägsanläggningar ligger främst i ett
nära samarbete med Malmö stad eftersom de innehar planmonopolet och avgör hur marken
ska få användas. Tillsammans med Malmö stad och Tra kverket har vi arbetat för att återuppta
persontågstra ken på Kontinentalbanan genom Malmö, som av miljöskäl inte varit tillåten
sedan Citytunneln öppnades för tra k, vilket har förbättrat tillgängligheten till bra kommunikationer i områden som tidigare inte har haft lika bra tillgång till tågtra k. Det ger också möjlighet att exploatera mark för bostadsändamål som tidigare inte har varit särskilt attraktiv för
exploatering. I förlängningen ger alla dessa åtgärder möjlighet till ett ökat tra k öde över
bron, såväl med tåg som med bil och buss.
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SVEDABS INTRESSENTER

Svedabs största och viktigaste intressent är vår ägare, den svenska staten, som har stor ekonomisk påverkan samt stort in ytande på verksamheten och som vi har löpande dialoger med.
Identi ering av intressenternas förväntningar på Svedab grundar sig i huvudsak på kända ställningstaganden, erfarenheter av väl etablerade samarbeten och våra bedömningar.

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 kommunala 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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VÄSENTLIGA ASPEKTER

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

EKONOMISK HÅLLBARHET

Ekonomi

Indirekt ekonomisk påverkan

Anti-korruption

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Energi

Efterlevnad av lagar, förordningar och föreskrifter

SOCIAL HÅLLBARHET

System för hantering av synpunkter och anmälningar

Utvärdering av leverantörer

Kundernas säkerhet och hälsa
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GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL

Svedab och FN:s globala hållbarhetsmål
Med utgångspunkt i Svedabs uppdrag och mot bakgrund av målen för verksamheten, har en
genomgång av FN:s 17 globala hållbarhetsmål gjorts, vilken visar att Svedabs mål knyter an till
ett antal av de globala målen.

3.6 Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i traﬁkolyckor i världen.

5.1 Avskaﬀa alla former av diskriminering av
alla kvinnor och ﬂickor överallt.

Så förhåller sig Svedab till målet
God hälsa är en grundläggande förutsättning
för en god samhällsutveckling. Svedab har
ett starkt engagemang i frågor som rör traksäkerhet och ingen ska behöva förolyckas
på de anläggningar som bolaget förfogar
över.

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på
alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska
och oﬀentliga livet.

Läs mer i avsnittet
Svedab och Hållbara relationer 

Så förhåller sig Svedab till målet
Jämställdhet är en förutsättning för hållbar
och fredlig utveckling. Enkelt uttryckt: kvinnor och män, ickor och pojkar, ska ha lika
rättigheter och makt att själva forma sina liv
och bidra till samhällets utveckling. Svedab
värnar om människors lika värden och tar avstånd från alla former av diskriminering. Vi
ställer krav på företag vi samarbetar med.

6.5 Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när
så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.
6.6 Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten- och
sanitetshanteringen.

Så förhåller sig Svedab till målet
Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, liksom en förutsättning för
livsmedelsproduktionen. Vattenhantering är
en viktig del i vårt ansvar som ägare till och
förvaltare av landanslutningarna.
Läs mer i avsnittet
Svedab och Hållbar resursanvändning 

Läs mer i avsnittet
Svedab och Hållbara relationer 
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7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till
ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

Så förhåller sig Svedab till målet
Global tillgång till förnybar energi och fossilfria bränslen är en förutsättning för att
kunna möta de stora klimatutmaningarna.
Energiförsörjning är därför ett viktigt ben i
vår verksamhet. All Svedabs energiförbrukning kommer idag från förnybara energikällor där även ett eget solenergiprojekt numera ingår.
Läs mer i avsnittet
Svedab och Hållbar resursanvändning 

8.5 Att senast 2030 uppnå full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor
för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar
och personer med funktionsnedsättning, samt
lika lön för likvärdigt arbete.

Så förhåller sig Svedab till målet
Många av världens arbetstagare be nner sig
i osäkra anställningar med låga löner och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Främjandet av anständiga arbetsvillkor är en av många viktiga vägar för
att utrota fattigdom. Svedab strävar efter att
vara en god arbetsgivare och erbjuder sina
anställda bra och trygga arbetsförhållanden.
Läs mer i avsnittet
Svedab och Hållbara relationer 

9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling
och människors välbeﬁnnande, med fokus på
ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för
alla.

Så förhåller sig Svedab till målet
En väl fungerande och hållbar infrastruktur
främjar en ekonomisk tillväxt och utveckling.
Det ligger väl i linje med det som Svedab har
åstadkommit – en bro som knyter samman
Köpenhamn och Malmö till en dynamisk och
gränsöverskridande storstadsregion. Vårt ansvar är att säkerställa en säker och e ektiv
förbindelse mellan länderna.
Läs mer i avsnittet
Svedab och Hållbara regionutveckling 

11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till
säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga
och hållbara transportsystem för alla. Förbättra traﬁksäkerheten, särskilt genom att bygga
ut kollektivtraﬁken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Så förhåller sig Svedab till målet
Svedabs anläggning är en del av ett viktigt
transportsystem som knyter ihop Sverige
med övriga Europa. Förutom tra ksäkerheten vill vi att människor enkelt och på ett
hållbart sätt ska kunna för ytta sig, där en
fungerande kollektivtra k är en självklarhet.
Vår ambition är att vara möjliggörare. Ett av
våra bidrag är att persontågstra k nu tillåts
på Kontinentalbanan genom Malmö.
Läs mer i avsnittet
Svedab och Hållbara regionutveckling 
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INDIREKT EKONOMISK HÅLLBARHET

SVEDAB OCH HÅLLBAR REGIONUTVECKLING
Svedab ska tillsammans med sin danska motsvarighet, A/S Øresund, vara en garant för en säker och tillgänglig förbindelse mellan Sverige och Danmark.

MÅL FÖR EN HÅLLBAR REGIONUTVECKLING

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

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

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

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

2. 10 km kombinerad motorväg och järnväg.

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

Svedabs anläggningar
6. Lernacken–Fosieby: motorväg 8 km och
järnväg 10 km.
7. Fosieby-Stockholmsvägen: järnväg 6 km.
8. Malmö C–Sege å: järnväg 4 km.

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

Svedab byggde de svenska landanslutningarna till Öresundsbron och ansvarar nu för
dess drift och underhåll. Järnvägen upplåts
till Tra kverket mot en årlig ersättning.
Svedab har även i samarbetsprojekt med
Tra kverket och Malmö stad byggt tra kplatsen Na entorp som invigdes i oktober
2012. Det gjordes mot bakgrund av att utbyggnaden av Hyllie och Svågertorps handelsplatser samt IKEA:s etablering i området skapade ett behov av en ny tra kplats
vid Yttre Ringvägen.
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MSEK

Invigningsåret

31 dec

31 dec

2000

2018

2019

–

2 993

2 993

-1

0

Värdet av totala investeringar vid årets ingång
Utrangeringar
Totala investeringar under året

2 991

1

0

Summa

2 991

2 993

2 993

Bokfört värde

2 899

2073

2 023

Svedab har inte gjort några investeringar under 2019. Föregående år investerade bolaget i
samarbete med Öresundsbrokonsortiet 1 miljon kronor i en solcellsanläggning.
STRATEGISKA INITIATIV SOM BIDRAR TILL UTVECKLINGEN

Investeringen och politiska beslut är självklara drivkrafter med stor påverkan för hur regionen
utvecklas som helhet. Det gäller allt från interregionala samarbeten och beslut om infrastrukturinvesteringar till harmonisering av regler för arbetskraft som pendlar mellan de båda länderna. Svedab ska bidra till samspelet i regionen 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

Svedabs järnväg och motorväg var, liksom föregående, öppen för tra k under hela året.

NY PENDEL FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET OCH RÖRLIGHET

Genom ett aktivt samhällsengagemang vill Svedab på alla sätt verka
för en ökad tillväxt i regionen. Samarbetet som Svedab 2010 inledde
med Tra kverket och Malmö stad om att få ett ändrat tillstånd för
Kontinentalbanan genom Malmö kom slutligen i mål under 2018.
Banan är nu också tillåten för persontra k och den s.k. Malmöpendeln
kunde börja tra kera banan i december 2018.
Att knyta samman Malmös stadsdelar med hjälp av en ringlinje via
Kontinentalbanan genom Malmö, Öresundsbanan och Citytunneln ger
en rad fördelar i form av ökad tillgänglighet till den regionala kollektivtra ken och därmed ökad möjlighet till rörlighet för de boende.
Dessutom bidrar Malmöpendeln till stadsutvecklingen genom att oexploaterad mark i närhet av stationslägena längs Kontinentalbanan blir
mer attraktiv för nybyggnationer av till exempel bostäder.
Förutom den helt nybyggda tågstationen Rosengård har två be ntliga
stationer, Östervärn och Persborg, rustats upp inför att Malmöpendeln togs i drift. Tågen som går en gång i halvtimmen i vardera riktning under vardagarna gör stopp vid Malmö Central, Östervärn, Rosengård, Persborg, Svågertorp, Hyllie och Triangeln.
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RESULTATINDIKATOR GRI 203-2
VÄSENTLIGT BIDRAG TILL SAMHÄLLSNYTTAN

Öresundsregionen växer. 2017 passerade invånarantalet fyra miljoner invånare och regionen
har vuxit med över 300 000 invånare på 10 år. Under 2019 var tillväxten 0,7 procent och 2018
uppgick den till 0,8 procent. Räknar man in Region Halland bor det 4,4 miljoner invånare i regionen. Flyttmönstret har stabiliserats under senare år. Under 2018 var det er som yttade
från Skåne till Danmark än från Danmark till Sverige (uppgifter för 2019 saknas).
2014 presenterade Öresundskomiteen rapporten ”Broe ekter och möjligheter i Öresundsregionen” som visade att de samhällsekonomiska vinster som Öresundsbron beräknas ha bidragit
med under åren fram till 2013 uppgår till 78 miljarder SEK och till 6,5 miljarder SEK för 2013.
Källa: Öresundsinstituttet

Traﬁkutveckling: vägtraﬁk per dygn

Tågtraﬁk - totala antalet passagerartåg respektive godståg per
år

21 000
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50 000
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18 000

25 000

17 000
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Totalt antal fordon

2017
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2019

0
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Passagerartåg

2017

2018

2019

Godståg
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TRAFIKEN I FRAMTIDEN

Öresundsbron ingår i godskorridoren Scandinavian-Mediterranean
Corridor, där bland annat sträckningen Stockholm-Palermo ingår. När
Fehmarn Bält-tunneln står färdig i slutet av 2020-talet kommer den internationella järnvägstra ken från Skandinavien att löpa smidigare.
Något som även kommer att främja svenskt näringsliv.

Traﬁkprognos - vägfordon på Öresundsbron
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Årsdygnstraﬁk vägfordon

SVEDABS BIDRAG TILL UTVECKLING

Svedab ska bidra till att samspelet i regionen underlättas. Under åren har därför Svedab medverkat i en rad initiativ som alla syftar till att utveckla, anpassa och tillgängliggöra anläggningen i takt med att nya behov uppstår.

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 Markoch 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.
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EKONOMISK HÅLLBARHET

SVEDAB OCH HÅLLBAR EKONOMISK
LÖNSAMHET
Svedab ska tillsammans med A/S Øresund vara en aktiv ägare i Öresundsbrokonsortiet och medverka till att Öresundsbrons varumärke stärks. Det långsiktiga värdet ska tryggas genom att verksamheten utvecklas enligt hållbara och
a ärsmässiga principer.

EKONOMISKA MÅL

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

*Bakgrund
I statligt ägda bolag fastställs ekonomiska mål av stämman.
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Finansiering
Svedabs verksamhet nansieras genom lån i Riksgälden. Lånen nansierade
byggandet av landanslutningarna och idag bolagets drifts-, investerings- och
räntekostnader. Öresundsbrokonsortiet lånar på den öppna kapitalmarknaden
med Sverige och Danmark som garanter. Lånen ska återbetalas med dels avgifter från vägtra ken, dels den ersättning som Öresundsbrokonsortiet erhåller
för upplåtelse av järnvägen.
ÅRLIGA RÄNTABILITETSBERÄKNINGAR

Räntabilitetsberäkningar och prognoser för när Öresundsbrokonsortiets respektive ägarbolagens lån kan förväntas vara återbetalda görs årligen. Beräkningarna ligger till grund för den
långsiktiga ekonomiska styrningen och bygger bland annat på antaganden om in ation, tra kutveckling, reinvesteringsbehov samt realränta. Politiska beslut och regleringar som kan få betydelse för Öresundsregionens utveckling och tra kströmmar över bron kan också behöva
vägas in.
ETT STABILT KASSAFLÖDE HOS SVEDAB OCH ÖRESUNDSBROKONSORTIET

Svedabs nansstrategi bygger på en avvägd riskpro l och fastställs årligen av styrelsen. Strategin hanterar ränterisker genom stipulerade ramar för räntemässig fördelning och duration.
Målsättningen är att minska risken för okontrollerade svängningar i räntekostnaderna och
uppnå en kostnadse ektiv hantering av nansiella öden. De samlade nansiella riskerna
anses relativt sett bli lägre vid en sund och konsekvent styrning. Modellen är långsiktig och de
eventuella justeringar som görs i nansstrategin från ett år till ett annat är oftast marginella.
Öresundsbrokonsortiets styrelse ansvarar på motsvarande sätt för sin nansstrategi, som i sin
tur godkänns av Riksgälden och Danmarks Nationalbank. Öresundsbrokonsortiet bedriver, till
skillnad från Svedab, även handel med derivat.

RESULTATINDIKATOR GRI 201-1
FINANSIELL INFORMATION

Direkt genererade och distribuerade värden

2018

2019

Rörelseintäkter

12

14

Ränteintäkter

27

17

559

926

598

957

-27

-18

Anställda

-5

-6

Långivare

-70

-51

-102

-75

496

882

-49

-50

Skatt

-100

-179

Årets resultat

347

653

MSEK
Generade värden:

Resultatandel Öresundsbrokonsortiet

Distribuerade värden:
Rörelsekostnader

Behållet ekonomiskt värde

Avstämning nansiellt resultat:
Avskrivningar
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Svedabs ägare har under år då Svedabs verksamhet gått med underskott tillskjutit aktieägartillskott i form av reverser som löper med ränta. Bolagets totala fordran på ägaren uppgick vid
årets början till 1,8 miljarder kr. På Svedabs årsstämma 2019 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolaget skulle dela ut 325 miljoner kr genom att minska sin fordran på ägaren
med motsvarande belopp. Ränteintäkterna minskar i takt med att fordran minskar.
Öresundsbrokonsortiet redovisade ett betydande överskott 2019, värderat enligt svenska redovisningsprinciper (d v s ej marknadsvärdering av nansiella instrument). Resultatutvecklingen betydde att Svedab också redovisade ett mycket bra resultat. Att resultatet var högre än
2018 förklaras av en realisationsförlust avseende nansiella instrument i Öresundsbrokonsortiet som gjordes 2018.
Amortering av lån i kombination med att bolaget under 2019 omsatte ett lån som löpte med
högre ränta än ersättningslånet har bidragit till lägre räntekostnader. Öresundsbrokonsortiets
ägare avvaktar dock tills vidare med att göra uttag till följd av att EU-kommissionen behandlar
en anmälan om att företagets statsgaranterade lån ska anses vara statsstöd. 2018 gjorde
Öresundsbrokonsortiets ägare ett uttag av likvida medel, vilket stärkte Svedabs likviditet med
739 miljoner kronor varav 650 miljoner kronor användes till att återbetala en del av skulden till
Riksgälden.
Avskrivningar och skattekostnad är inte kassa ödespåverkande. Skattekostnaden har uppkommit dels i takt med att Svedab har skrivet av den latenta skattefordran som bolaget har bokfört, dels som den skattekostnad som är skuldförd då det ackumulerade skattemässiga underskottsavdraget har utnyttjats fullt ut.

Svedabs skuldkurva
0
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-6 000
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Realränta 3 %

Räntabilitetsberäkningarna pekar på att Svedabs lån kommer att vara återbetalda före 2030.
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RESULTATINDIKATOR GRI 201-4
FINANSIELLT STÖD FRÅN DEN OFFENTLIGA SEKTORN

Svedab får låna i Riksgälden eftersom bolagets investeringar i infrastruktur är av stor samhällsekonomisk betydelse och att bolaget är till 100 procent statligt ägt. För Svedabs del är villkoren för lån i Riksgälden förmånligare jämfört med villkoren på den öppna kapitalmarknaden.
Genom att Svedabs avtal baseras på reporäntan har Svedabs rörliga lån under både 2018 och
2019 fortsatt löpt med minusränta. Svedab har inte med någon rimligt säkerhet kunnat kvantiera förmånen, eftersom en mängd hypotetiska frågeställningar i så fall skulle behöva besvaras.
Svedabs ägare har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti för att bolagets eget kapital alltid ska
uppgå till ett belopp som minst motsvarar aktiekapitalet. Någon risk för att Svedab ska försättas i likvidation nns således inte. Ytterligare en försäkring mot likviditetsrisken är en obegränsad möjlighet att i Riksgälden låna till amorteringar och räntebetalningar. För den löpande
driften nns en låneram som, enligt proposition 2009/10:1, uppgår till 3,4 miljarder SEK (basår:
2009). Låneramen är ännu inte fullt utnyttjad.
LÅNEVILLKOR OCH RÄNTOR

Svedabs lånevillkor per den 31 december 2019 i jämförelse med
svenska marknadsräntor

Riksgälden (%)

Svenska marknadsräntor för motsvarande löptider och datum (%)

Avista

-0,25

Reporänta

-0,25

5 år

-0,17

5 år

-0,25

10 år

0,16

10 år

0,15

Reporänta: Riksbankens viktigaste styrränta för den svenska ekonomin.

RESULTATINDIKATOR GRI 205-2
VIKTIGT INITIATIV SOM RÖR ANTI-KORRUPTION

Styrelsen har som ett led i kommunikationen med och utbildning av bolagets medarbetare beslutat att Svedab ska tillämpa ”Näringslivskoden”; Institutet mot mutor: ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”. Koden bedöms ge den vägledning i frågor om hur
gåvor, belöningar och andra förmåner får användas och hjälper oss att göra rätt bedömning av
vad som är en tillåten respektive otillåten förmån. Koden ger också vägledning om hur en anställd ska bete sig i tveksamma situationer. Ytterligare information nns på http://www.institutetmotmutor.se

RESULTATINDIKATOR GRI 205-3
RAPPORTERING AV INCIDENTER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER

Svedab har inte haft några incidenter som kan kopplas till korruption under året.
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MIL JÖMÄSSIG HÅLLBARHET

SVEDAB OCH HÅLLBAR RESURSANVÄNDNING
Svedabs verksamhet genomsyras av ett aktivt miljöarbete som syftar till att begränsa miljöpåverkan på och kring landanslutningar. Vi har säkerställt att all
energi som vi förbrukar är förnybar och ser till ett livscykelperspektiv vid val av
material och kemikalier.

MÅL FÖR EN HÅLLBAR RESURSANVÄNDNING

Svedab ska följa lagar, förordningar och föreskrifter.
100 procent av förbrukad energi ska vara förnybar.
Svedab ska på sikt minska energiförbrukningen.
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Miljölagstiftningen – en del av Svedabs vardag
Svedab bevakar och kontrollerar löpande att utfärdade miljödomar avseende buller och grundvatten följs.
GRUNDVATTEN

Svedab måste löpande bevaka och kontrollera att utfärdade miljödomar avseende grundvatten följs enligt ett särskilt kontrollprogram. Därför rapporteras området under regelefterlevnad.
BULLER

Till skillnad från grundvatten behöver bullret från tågtra ken längs Kontinentalbanan genom
Malmö inte löpande mätas och kontrolleras. Klagomål avseende tågbuller ska enligt nuvarande
kontrollprogram hanteras av miljöförvaltningen i Malmö. Miljöförvaltningen kan i sin tur ålägga Svedab att kontrollera bullernivån på ett eller era ställen längs banan. Kontrollprogrammet för buller längs Kontinentalbanan genom Malmö ska revideras med anledning av de nya
bullervillkoren och ska vara klart senast år 2021.

Öresundsförbindelsen har redan från början utformats med hänsyn till vad som är
ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt så att skadliga verkningar på miljön förebyggs vilket i sin tur har medfört att varje del av bygget och den fortsatta driften har genomsyrats av ett långsiktigt värdeskapande. Detta har gett gott
resultat då förbindelsens ekonomiska konstruktion hittills har visat sig uthållig och
inte heller har farhågorna om broförbindelsens negativa e ekter på miljön besannats. Tvärtom visar forskning* att havsmiljön kring bron är den bästa i Öresund vilket
gjort att Europas största musselkoloni har etablerat sig på pylonerna och havsbotten
under bron.
*Resultat från forskare vid Lunds tekniska högskola som studerat brons inverkan på havsmiljön från byggnationen
och fram till nutid.

KONTINENTALBANAN GENOM MALMÖ

Mark- och miljööverdomstolen beslutade om slutliga bullervillkor 2016, vilka föreskriver begränsningsvärden för att begränsa bullret från Kontinentalbanan genom Malmö. Bullerskyddande åtgärder ska vidtas med målet att ljudnivå i bostadsrum, undervisnings- och vårdlokaler
inte överstiger:
30 dB(A) dygnsekvivalentnivå
45 dB(A) maximalnivå nattetid (kl. 22.00-07.00)
Dessutom ska åtgärder vidtas vid uteplats i anslutning till bostad med målet att säkerställa att
ljudnivån inte överstiger 60 dB(A) dygnsekvivalentnivå. Projekteringsarbetet avslutades 2018
och de nya bullerskärmarna kommer att uppföras av Tra kverket och stå färdiga hösten 2020.
NOGGRANN UPPFÖLJNING AV ANLÄGGNINGENS PÅVERKAN PÅ GRUNDVATTNET

För de plankorsningar vid Yttre Ringvägen och Öresundsbanan som ligger under grundvattennivån har Svedab anlagt pumpanläggningar för permanent grundvattenavsänkning. Totalt rör
det sig om sänkning av grundvatten vid fem brolägen och för dessa har mark- och miljödomstolen utfärdat fem separata miljödomar.
Svedab mäter och kontrollerar löpande nivåer, öden och volymer av grundvattnet vid de fem
brolägena. Resultaten sammanställs månadsvis. Eventuella avvikelser från normala öden
identi eras och åtgärdas.
I princip återin ltreras 100 procent av uppumpat grundvatten med undantag vid tra kplats
Na entorp. Här återin ltreras cirka 80 procent, då det i annat fall nns en risk för att Citytunneln skulle kunna översvämmas.
Ett automatiskt övervakningssystem kontrollerar dygnet runt pumpanläggningarnas funktion.
Ett förebyggande underhållsarbete sker löpande för att förhindra eventuella driftstopp orsakade av igensättning av pumpar, ventiler och ledningar.
Svedab ska under 2020 färdigställa en prövotidsredovisning avseende grundvattenanläggningen vid tra kplats Na entorp. Redovisningen ska översändas till mark- och miljödomstolen enligt miljödom.
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RENING AV DAGVATTEN ELIMINERAR FÖRORENINGARNA

Svedab initierade 2015 ett program för regelbundna provtagningar för kontroll av magasinens
innehåll. Provtagningar och utvärderingar har genomförts under 2016–2018. Resultaten visar
att endast låga värden av föroreningarna når recipienterna. Under hösten 2018 konstaterades
dock högre förekomst av koppar och zink i några av vattenproven än vanligt. Detta förklaras av
den mycket nederbördsfattiga sommaren som inte fyllde på dagvattenmagasinen och inte heller spolade av vägbanan från partiklar under en lång tidsperiod. När sedan höstregnen drog in
blev metallhalterna som högst efter de första regnen. Provtagning av bottensediment i magasinen visar endast ringa ackumulerad föroreningshalt. De högsta halterna av förorenade sediment nns där mest dagvatten passerar.
Efter en dialog med miljöförvaltningen i Malmö har även vattenprover tagits för att kontrollera
förekomst av mikroplaster. Mikroplaster har detekterats i samtliga prover, i varierande mängder. Polyeten (PE), polypropen (PP), polystyren (PS), PMMA (plexiglas) polyuretan (PU) och PET
förekommer i störst mängd. Miljöfarliga plaster som PVC och PTFE (te on) har inte detekterats alls eller i mängder i nivå med detektionsgränsen. Nationella riktvärden saknas för mikroplaster varför det inte har gått att avgöra om uppmätta mängder är normala för dagvatten.

RESULTATINDIKATOR GRI 307-1
BÖTER OCH ANDRA SANKTIONER FÖR BROTT MOT MILJÖLAGSTIFTNING OCH
FÖRESKRIFTER
GRUNDVATTEN

Årets kontrollmätningar visar att inga överskridanden har skett. Svedab uppfyllde således
mark- och miljödomstolens föreskrivna villkor för grundvattenavsänkningar vid samtliga brolägen.
BULLER

De fåtal stämningsprocesser som förekommit mot Svedab och Tra kverket har främst rört
möjlig miljöskada avseende bullerstörningar för fastighetsägare längs med Kontinentalbanan
genom Malmö under byggtiden, samt ersättning för sänkta marknadsvärden. Ingen ersättning
har utbetalats under 2019. Buller från motorvägen har hittills inte varit föremål för någon anmälan.
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RESULTATINDIKATOR GRI 302-1

Elförbrukningen minskade med 11 procent 2019. Minskningen kan vara missvisande på grund
av ett tidigare rapporterat mätfel under 2016 och 2017 som åtgärdades först i början av 2018.
Verklig elförbrukning för de båda åren kommer aldrig att kunna fastställas.
Svedab har ingått avtal som innebär att bolaget från och med 2014 enbart använder el från
förnybara energikällor.

Svedab har i samarbete med Öresundsbrokonsortiet investerat i en solcellsanläggning
vid betalstationen på Lernacken. Anläggningens storlek är maximalt 255 kW, vilket är
dagens gräns för energibeskattning. En högre nivå skulle innebära att Svedab skulle
klassi ceras som energibolag. Syftet med anläggningen är att bidra till produktion av
grön el och att långsiktigt minska kostnaden för den egna elförbrukningen. Svedabs
investering uppgår till 37,5 procent av den totala investeringen och får därför tillgodoräkna sig motsvarande andel av elproduktionen. Svedab upplåter mot ett arrende
även den mark som anläggningen är uppförd på. Livslängden beräknas uppgå till 30
år.
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SOCIAL HÅLLBARHET

SVEDAB OCH HÅLLBARA RELATIONER
Svedab vill på alla sätt verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Viktiga byggstenar är att vi i alla uppdrag och situationer följer tillämpliga lagar och regler
samt uppträder omdömesgillt, ärligt och rättvist. God a ärsetik berör både
Svedabs egen organisation och bolagets omgivning, och inkluderar även riskhantering, anti-korruption samt krav på leverantörer och andra a ärspartners.

MÅL FÖR HÅLLBARA RELATIONER

Anlita leverantörer som delar de värderingar som kommer till uttryck i Svedabs uppförandekod.
Nolltolerans mot mutor och korruption.
Ingen ska behövas skadas allvarligt eller omkomma på Svedabs anläggning.
Vara lyhörd för synpunkter på skötseln av anläggningen. Alla synpunkter och frågor ska bemötas och
besvaras.

Utvärdering av leverantörerna för en hållbar
utveckling
Fördelarna med att bedriva ett hållbart företagande är många och desto er som gör det ju effektivare kan utvecklingen drivas i en hållbar riktning.
För att få fram ett beslutsunderlag för våra leverantörskontakter tillämpar Svedab ett verktyg
som riskklassi cerar nya leverantörer utifrån ett antal kriterier; geogra ska, etiska, miljömässiga och sociala. I samband med det säkerställer vi också att våra leverantörer delar de värderingar som kommer till uttryck i vår uppförandekod.
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RESULTATINDIKATOR GRI 308-1, GRI 414-1
UTVÄRDERING AV NYA LEVERANTÖRER PÅ GRUNDER SOM MILJÖ, ARBETSRÄTTSLIGA OCH
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Inga upphandlingar av nya leverantörer har skett under året.
GODA VERKSAMHETSMETODER ÄR CENTRALA FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR LÅNGSIKTIGT
VÄRDESKAPANDE

För Svedab innebär antikorruption att vi ska värna om konkurrens på lika villkor och ta avstånd
från exempelvis kartellbildningar liksom otillbörliga ersättningsformer. Ingen i bolaget får utnyttja sin ställning för personlig eller närståendes vinning, på bolagets, leverantörers eller kunders bekostnad. Våra anställda uppmanas också att undvika situationer som innefattar någon
form av intressekon ikt.

Utbildning ett viktigt led för att minska riskerna
Svedabs medarbetare ska ha god kännedom om de lagar och regler som ska efterlevas samt
kunna förstå och identi era risker.
En annan viktig del av arbetet med antikorruption är att verka för att leverantörer och samarbetspartners tar sitt ansvar och aktivt arbetar med frågan. I Svedabs verktyg för riskklassi cering av leverantörer ingår även att bedöma risker för korruption.
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RESULTATINDIKATOR GRI 416-A
SÄKERHETSARBETET ÄR EN STÄNDIG PROCESS
EN TRAFIKSÄKER FÖRBINDELSE ÄR EN HÖGST PRIORITERAD FRÅGA

Olyckor i samband med privat resande såväl som i tjänsten, yrkesmässiga transporter och underhållsarbete av landanslutningarna kan i värsta fall leda till personskador och dödsfall liksom
orsaka allvarliga skador på Svedabs anläggning. Tra ksäkerhet är därför en viktig och prioriterad fråga.
Målsättningen för det tra ksäkerhetsarbete som bedrivs idag, är den nollvision som fastslagits
i ett riksdagsbeslut. Anläggningen ska också vara en säker arbetsplats för alla som utför någon
form av arbete på och/eller vid anläggningen.

Insatser för säkerhet på och kring anläggningen
Säkerhetsarbetet på och runtomkring vår anläggning är under ständig utveckling. Grundläggande är att det är förbjudet att gå eller vistas på Svedabs motorväg och järnväg för obehöriga
då risken att komma till skada är stor för den som olovligen eller utan tillstånd be nner sig på
Svedabs anläggningar. Det handlar också om att med god planering säkerställa att de nya områden som växer fram i och runt Malmö utformas på ett sätt som gör att obehöriga, vuxna som
barn, inte lockas till Svedabs motor- och järnväg.
Svedabs säkerhetsarbete ur ett barnperspektiv
Utifrån den uttalade nollvisionen är även Svedabs arbete för barns säkerhet på och kring våra
anläggningar prioriterat. Utgångspunkten för Svedabs arbete är FN:s barnkonvention och innebär att det alltid ska nnas en analys ur ett barnperspektiv när grannfastigheter till väg- och
järnvägsområden planeras och utformas. Till exempel genom att förlägga lekparker och ytor
som stimulerar till lek på ett sådant sätt att de inte lockar till vägens eller järnvägens område.
Svedabs arbete handlar också om att värna barns rättigheter ur ett bredare perspektiv och därför gjordes under 2018 ett arbete där frågor som rör barns säkerhet särskilt studerades. Resultatet nns nu upptaget i vårt drift- och underhållsprogram som ett särskilt område, och arbetet fortgår nu med att belysa säkerheten ur ett barnperspektiv i vårt projekteringsarbete liksom i de plansamråd vi deltar i.
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Bakgrund
Under 2017 påbörjades ett arbete med att belysa barns säkerhet och tillgänglighet till
Svedabs anläggningar. Utgångspunkten var FN:s barnkonvention och därvid:
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
Grundläggande för att nå vår målsättning är att samtliga säkerhetsföreskrifter iakttas och aldrig åsidosätts. Säkerhetsarbetet handlar också om kontinuerligt att utbilda och repetera, inte
minst för att minimera riskerna med den mänskliga faktorn. Ytterligare en viktig bit i säkerhetsarbetet är utformningen av själva infrastrukturen. Yttre Ringvägen är en modern, bred och
fyr lig motorväg utformad med acka slänter för att minska skaderisken vid en avkörning.
Öresundsbanan är en dubbelspårig järnväg, belägen mitt emellan Yttre Ringvägens båda motorvägshalvor. Uppbyggda vallar mellan järnväg och motorväg ska minimera risken för krock
mellan tåg och vägtra k. Kontinentalbanan genom Malmö är också en dubbelspårig järnväg
och ck vid senaste ombyggnaden ny räls och nya slipers för att minska risken för urspårning.
SVEDAB FÖLJER HÄNDELSEUTVECKLINGEN

I första hand är det Tra kverket genom driftsavtalen som är skyldigt att upprätthålla system
för olycksrapportering och genomföra de analyser som ska leda till att säkerheten förbättras.
Svedab följer Tra kverkets rapportering.

Incidenter med vilt
Under senare år har vi noterat att antalet incidenter där vilt tar sig in på Yttre Ringvägen och
betalstationen har ökat. Incidenter av allvarligt slag har dock ännu inte inträ at. En projektgrupp tillsattes 2016 för att utreda huruvida viltstängsel skulle kunna vara ett alternativ. Gruppen beslutade att avvakta med viltstängsel och som första åtgärd valde man att bredda den
växtfria zonen närmast vägen. Åtgärden vidtogs 2018 och Öresundsbrokonsortiet har rapporterat en minskning av både antalet tillbud och av kunder rapporterade incidenter.
Förebygga felkörningar
Svedab har analyserat och tagit fram förslag till hur antalet felkörningar från den svenska sidan
i riktning mot betalstationen vid Lernacken kan minskas. Ett förslag som innebär förstärkt
skyltning på sträckan mellan tra kplats Vintrie och betalstationen, som bättre skulle uppmärksamma bilisterna på vad som är den sista avfarten mot Malmös lokala gatunät via baksidan av
betalstationens norra byggnad. Det nns även andra förslag och diskussion pågår om vad som
kan vara bästa lösning.

Olyckor på Svedabs anläggning - Väg

Olyckor på Svedabs anläggning - Järnväg
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STYRNING AV HÅLLBARHETSARBETET

Svedabs styrning av hållbarhetsarbetet
Styrningen av Svedabs hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i uppdraget från
vår ägare. Regeringen utövar sitt in ytande genom de riktlinjer som nns samlade i Statens ägarpolicy och som tillsammans med vår uppförandekod bildar
bas för hållbarhetsstyrningen. Syftet är att säkerställa Svedabs åtaganden och
allmänt verka för ett ökat värdeskapande i Öresundsregionen.
SVEDABS UPPDRAG

Svedabs uppdrag och ansvar är fastlagt i beslut av Sveriges riksdag, proposition 1990/91:158,
och i ett avtal mellan de svenska och danska regeringarna. Svedab bildades 1991 med uppdraget att genom ett konsortium äga, förvalta, driva och underhålla en avgifts nansierad fast förbindelse över Öresund för järnvägs- och vägtra k mellan Köpenhamn och Malmö. Uppförandet av nödvändiga områden och anläggningar för avgiftsupptagning, tullbehandling och passkontroll samt järnvägs- och vägförbindelser till Öresundsförbindelsen från be ntliga järnvägsoch vägnät i Sverige omfattades av uppdraget.
ÄGARSTRUKTUR OCH FÖRETAGSFORM

Svedab har idag tre heltidsanställda; vd, ekonomichef och driftchef. Svedabs styrelse består av
fyra ledamöter. Styrelsen fattar beslut om långsiktiga liksom kortsiktiga mål och strategier
som rör ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. Det nns inga kommittéer eller utskott.

Medelantal anställda

2018

2019

Kvinnor

1

1

Män

2

2

Totalt

3

3

Svedab är medlem i Svenskt Näringsliv. Samtliga anställda utom vd omfattas av kollektivavtal.
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OM ÖRESUNDSBROKONSORTIET

ÖRESUNDSBROKONSORTIETS AFFÄRSIDÉ

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

Öresundsbrokonsortiet – ett gemensamt
svensk-danskt intresse
Öresundsbrokonsortiet har bildats av Svedab och A/S Øresund. Öresundsbrokonsortiet äger,
förvaltar och driver Öresundsbron. Bron nansieras med lån som återbetalas genom vägtra kantavgifter samt ersättningar från den svenska och danska staten för deras nyttjanderätt av
järnvägsspåren på bron. Ägarnas rättigheter och skyldigheter regleras i ett konsortialavtal.
Ägarna svarar solidariskt gentemot tredje man för varje förpliktelse som uppkommer i
Öresundsbrokonsortiet i samband med dess verksamhet. Vinster och förluster delas lika och
inkomstbeskattningen sker hos ägarbolagen enligt respektive lands skattelagstiftning.
ÄGARNAS INFLYTANDE

Öresundsbrokonsortiet är genom konsortialavtalet i princip organiserat som ett aktiebolag.
Ägarnas rätt att besluta utövas på Öresundsbrokonsortiets stämma. Vilka ärenden som ska behandlas regleras i konsortialavtalet. Styrelsen, som utses av stämman, består av fyra styrelseledamöter från Svedab och fyra från A/S Øresund. Ordförandeskapet växlar vartannat år mellan
ägarna. Svedabs årsstämma utser sina ledamöter i Öresundsbrokonsortiets styrelse. Öresundsbrokonsortiets styrelse utser vd, fastställer a ärsplaner och ansvarar för att det nns relevanta riktlinjer.
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VERKSAMHETSSTYRNING

Öresundsbrokonsortiets styrelse har yttersta ansvaret för att förvaltningen av Öresundsbron
är långsiktigt hållbar så att den planerade ekonomiska respektive fysiska livslängden säkerställs. Målsättningen är att styra Öresundsbron mot en avkastning så att såväl Öresundsbrokonsortiets som ägarbolagens lån blir återbetalda i enlighet med fastställda mål. För att nå
dessa långsiktigt nansiella mål har styrelsen två verktyg till sitt förfogande:
en väl avvägd prissättningsstrategi och produktsammansättning.
en väl fungerande nansförvaltning.

Intjäning
Cirka två tredjedelar av Öresundsbrokonsortiets intäkter genereras av vägtra ken. Den återstående tredjedelen genereras av avgifter för upplåtelse av järnvägen på bron. Grundläggande
principer om vägavgifterna är reglerade i det ursprungliga avtalet om Öresundsbron medan avgifter för upplåtelse av järnvägen är reglerade i ett tilläggsavtal mellan Sverige och Danmark
som tecknades inför brons öppnande. Avgiften för att disponera järnvägen påverkas inte av
antal tåg eller resenärer utan utgör en fast avgift, som för Sveriges del erläggs av Tra kverket
och regleras årligen i takt med in ationen.
Lånar på den internationella kapitalmarknaden
Öresundsbrokonsortiet lånar på den internationella kapitalmarknaden. Upplåningen garanteras solidariskt av den svenska och den danska staten. Svenska staten har genom Riksgälden
tecknat ett granskningsavtal med Öresundsbrokonsortiet. I detta regleras Öresundsbrokonsortiets skyldighet att följa fastlagd nanspolicy samt informationsåtaganden. Riksgälden har
även rätt att granska och godkänna ändringar i Öresundsbrokonsortiets nanspolicy. Den
danska staten har motsvarande avtal med Danmarks Nationalbank.
Frågan om statsstöd
EU-kommissionen ck 2013 av ForSea, tidigare HH-Ferries Group, motta en anmälan där
Öresundsförbindelsen påstås erhålla otillåtna statsstöd.
Kommissionen meddelade redan 1995 att statsgarantierna inte är att betrakta som statsstöd
eftersom Öresundsbron är en investering till gagn för samhället som helhet och en gemensam
nytta av allmänt o entligt intresse. I ett uttalande 2014 konstaterar EU-kommissionen att beslutet om den statliga nansieringen skedde i linje med EUs bestämmelser. Kommissionens
konkurrenskommissionär pekar på att Öresundsförbindelsen främjar den regionala integrationen mellan Sverige och Danmark och de gemensamma transportprioriteringarna utan att otillbörligen snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.
EU-kommissionens beslut från 2014 har överklagats till Tribunalen. Sverige och Danmark kallades till förhandlingar i oktober 2017. Ärendet har ännu inte avgjorts då det av Tribunalen har
återförvisats till EU-kommissionen för ny handläggning.
ÄGARNAS UTTAG

Frågan om ägarnas uttag från Öresundsbrokonsortiet regleras i konsortialavtalet och fastställs
av Öresundsbrokonsortiets stämma.

Öresundsbrokonsortiet – ett svensk-danskt intresseföretag
Företaget ägs gemensamt till lika delar av Svedab och A/S Øresund och är en form av intresseföretag. Öresundsbrokonsortiet avger en hållbarhetsredovisning. Under avsnittet Öresundsbrokonsortiet nns en kortfattad redogörelse för hur ägarna utövar sitt in ytande över verksamheten.
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ÖRESUNDSREGIONEN

Öresundsregionen omfattar Skåne, Själland, Mön, Falster, Lolland och Bornholm. Ytan är
21 203 km2 och här bor ca 4 miljoner invånare, varav en tredjedel i Sverige och två tredjedelar i
Danmark.

TILLÄMPNING AV EXTERNA RIKTLINJER

Vid sidan av andra tillämpliga lagar och förordningar följer Svedab Global Reporting Initiative
(GRI), Svensk kod för bolagsstyrning, Näringslivskoden framtagen av Institutet mot mutor,
samt ISO 26000, som utgör modell för Svedabs verksamhetsstyrning och utgångspunkt när det
gäller bolagets sociala ansvarstagande.
Svedab följer o ciellt inte FN:s Declaration The Rio Declaration on Evironment and Development, det vill säga försiktighetsprincipen, då den inte bedöms som direkt tillämplig på Svedabs
verksamhet. Däremot ligger vårt agerande i en rad frågor väl i linje med försiktighetsprincipen.
SVEDABS UPPFÖRANDEKOD

Svedab har för att tydliggöra sitt ansvarstagande de nierat ett antal grundregler för hur bolaget ska agera, vilka samlats i Svedabs uppförandekod. Koden re ekterar Svedabs syn på hållbarhetsfrågor rörande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, goda verksamhetsmetoder samt samhällsengagemang och utveckling. Svedab vill också att leverantörer och samarbetspartner ska dela värderingarna. Svedab respekterar de värderingar som kommer till uttryck i internationella riktlinjer som FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Svedabs interna organisation är liten och de anställda är väl förtrogna med uppförandekodens innehåll och vikten av att leva upp till den. Svedab ska verka för att Öresundsbrokonsortiet delar samma värderingar.
PÅVERKAN OCH ANSVAR INOM OCH UTOM SVEDABS VERKSAMHET

Område

Inom Svedab

Ekonomi

X

Indirekt ekonomisk påverkan

Utanför Svedab

X

Energi

X

Efterlevnad av lagar, förordningar och föreskrifter

X

System för hantering av klagomål, anmälningar

X

Utvärdering av leverantörer med avseende på miljömässiga,

X

arbetsrättsliga grunder och mänskliga rättigheter samt socialt
och etiskt uppförande
Anti-korruption
Kundernas säkerhet och hälsa

X

X
X
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Risker i Svedabs verksamhet
Väsentliga risker för Svedab de nieras som händelser eller förhållanden med
påverkan på bolagets förmåga att nå de övergripande målsättningarna för
verksamheten. De negativa konsekvenser som kan uppstå genom Svedabs
verksamhet eller av de aktiviteter som däri bedrivs är relaterade till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.
Oönskade händelser som bolaget orsakar inom den egna verksamheten eller orsakade av omständigheter som står utanför bolagets kontroll kan leda till en rad negativa konsekvenser; till
exempel en minskad förmåga att upprätthålla en hög tillgänglighet på Öresundsförbindelsen
och de svenska landanslutningarna, liksom att återbetalning av lån inte kan ske i enlighet med
ägarens målsättning.
Riskhantering är en integrerad del av Svedabs styrning. Bolaget arbetar kontinuerligt med att
identi era, analysera och bedöma risker och osäkerhetsfaktorer förknippade med verksamheten för att minimera eller eliminera riskerna.
Kopplingen mellan Svedabs riskhanteringen och våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor kan beskrivas på följande sätt:
RISKER RELATERADE TILL EKONOMISK HÅLLBARHET

Återbetalning av lån
Öresundsbrokonsortiets avkastningsförmåga är en kritisk framgångsfaktor för Svedab. Ett scenario med till exempel stigande realränta i kombination med en längre period av låg tillväxttakt i ekonomin, skulle väsentligt minska förmågan till återbetalning.
Att säkerställa ett väl fungerande system för nansiell riskhantering i såväl Svedab som i
Öresundsbrokonsortiet är nödvändigt. I det ingår en kontinuerlig uppföljning och kontroll av
den nansiella utvecklingen i relation till Svedabs ekonomiska mål, vilket är en väsentlig del av
styrelsens arbete. I avsnittet Svedab och hållbar ekonomisk lönsamhet nns under Finansiering
ytterligare information om Svedabs hantering och styrning av nansiella risker.

Skatter och avgifter
Inom ramen för Svedabs mål att bedriva ett hållbart företagande och ett korrekt agerande
inom skatteområdet, har bolaget antagit en skattepolicy. Syftet är att minimera risken för en
felaktig hantering av skattemässiga transaktioner. Policyn slår bland annat fast att Svedab ska
efterleva svensk skattelagstiftning i enlighet med lagtextens utformning och dess bakomliggande syfte samt betala den skatt som åläggs bolaget. Svedabs medarbetare ska ta del av policyn och verka för att riktlinjerna efterlevs.
Ekonomiska eﬀekter av skador
I det fall en olycka, sabotage eller urspårning skulle ske på eller i anslutning till Svedabs anläggning nns risk för ekonomiska förluster av varierande slag. En central del i riskhanteringen
är att säkerställa ett fullgott försäkringsskydd som innefattar Svedabs hela verksamhet. Årligen görs en genomlysning av gällande försäkringsskydd. Se även avsnitten Miljöpåverkan av
tredje part och Hög tillgänglighet nedan.
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RISKER RELATERADE TILL MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Buller från traﬁken
Hantering av buller handlar främst om att begränsa bullret från tågtra ken på Kontinentalbanan genom Malmö så att det inte riskerar att överskrida tillåtna ljudnivåer i närliggande bostäder, undervisnings- och vårdlokaler, samt vid uteplatser i anslutning till bostäder.
Svedab har från det att tågtra ken startade 2000 till sommaren 2016 arbetat utifrån provisoriska villkor för gränsnivåerna för buller. Inga gränsvärden för buller har överskridits under
denna period. 2016 fastställde mark- och miljööverdomstolen slutliga villkor för bullernivåer
vilka innebär en skärpning jämfört med tidigare villkor. Åtgärder ska vara vidtagna senast
2021.
Kontrollprogram avseende buller från vägtra ken har avslutats, vilket betyder att Svedab inte
längre behöver mäta och följa upp bullernivåerna.

Grundvatten
Svedab har miljödomar avseende grundvattenavsänkningar vid fem brolägen. Svedabs samlade
bedömning är att risken för överskridanden är liten. Ytterligare information om hantering och
styrning av miljöriskerna kring grundvattnet nns under Miljölagstiftning – en del av Svedabs
vardag.
Miljöpåverkan av tredje part
Risken för allvarliga miljömässiga konsekvenser bedöms som störst vid händelse av en tågurspårning. Ytterst ansvarig för säkerheten på Kontinentalbanan genom Malmö och Öresundsbanan är Tra kverket, vilket tydliggörs i infrastrukturförvaltartillståndet som verket innehar.
Risken för allvarliga miljömässiga konsekvenser vid en olycka på motorvägen, bedöms vara
lägre. Svedab har i sitt förebyggande arbete analyserat och kartlagt vatten ödena längs med
Svedabs anläggning för att Räddningstjänsten ska kunna förutse spridning av miljöfarligt läckage. Skulle en lastbil köra av motorvägen och t ex läcka diesel, leds bränslet via diken till dagvattensystemet och fångas upp i något av fördröjningsmagasinen. Magasinet saneras för att
förhindra utsläpp till Öresund. Marken vid själva olycksplatsen kan relativt enkelt saneras då
tillgängligheten är stor. Dagvattensystemet kan också fånga upp kemikalier i laster från både
lastbilar och tåg om ett utsläpp skulle uppstå.
RISKER RELATERADE TILL SOCIAL HÅLLBARHET

Anställda
Svedabs organisation med bara tre (3) anställda gör den sårbar. Risken för avbrott vid till exempel sjukdom hanteras genom försäkringslösningar, en avancerad teknisk plattform för dokumenthantering med hög tillgänglighet samt höga dokumentationskrav på bolagets vitala
processer. Säkerhetskraven runt förvaringen av information på servrar och backup-rutiner är
därtill mycket höga.
I Svedabs personalpolicy fastställs att de anställda ska erbjudas goda arbetsvillkor och några
risker kring personalens arbetsförhållanden föreligger för närvarande inte. På grund av organisationens storlek har Svedab ingen formaliserad procedur för mätningar av hur nöjda medarbetarna är, dylika frågor hanteras löpande inom organisationen. Vd:s arbete utvärderas löpande av Svedabs styrelse.
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Övriga relationer
Svedab tar avstånd från alla former av korruption och värnar om konkurrens på lika villkor. Riskerna för korruption kan inte elimineras men väl förebyggas genom tydliga riktlinjer och utbildning, vilket är den strategi som Svedab har valt.
Svedab förespråkar en öppen atmosfär där alla respekterar varandra och mångfald uppmuntras. Vi ska bry oss om våra intressenter, lyssna på krav och önskemål samt vara tillmötesgående
där så är möjligt och ekonomiskt försvarbart.
Svedab tar avstånd från barnarbete, tvångsarbete och arbetsförhållanden som kan ses som
skadliga, kränkande eller farliga, och bolaget stödjer Barnets rättigheter och a ärsprinciper
(CRBP).
Den samlade risken för brott mot mänskliga rättigheter inom organisationen och hos Svedabs
samarbetspartners bedöms som liten och är idag ingen fråga som Svedab ser behov av att arbeta aktivt med.

Hög tillgänglighet
Tillsammans med vår danska motsvarighet, A/S Øresund, delar vi den gemensamma uppgiften
att säkerställa en säker och e ektiv fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.
Höga säkerhetskrav på och runt landanslutningarna är grundläggande och syftar till att minska
risken för allvarliga personskador liksom materiella skador vid avkörning på motorvägen och
vid urspårning av tåg. Händelser som inte bara kan leda till att resenärer förolyckas utan även
till omfattande avstängningar med kritiska konsekvenser för människor, näringsliv och samhället.
Järnvägen omfattas av ett särskilt regelverk. Tra kverket innehar tillståndet som infrastrukturförvaltare av Svedabs järnväg. Det betyder att Svedab inte har någon aktiv del i det dagliga
operativa arbetet. Svedabs strategi går ut på att vara proaktiva genom att bevaka utvecklingen
av frågor som rör säkerhet, informera Tra kverket vid incidenter och aktivt delta i utvecklingen
av en förbättrad säkerhet.
Landanslutningarna är även en arbetsplats. Arbetsmiljöansvaret vilar i det här sammanhanget
på entreprenörerna.

INFRASTRUKTURFÖRVALTARE

Tra kverkets ansvar är kopplat till den faktiska förvaltningen och driften av anläggningen
och har att följa Tra kbestämmelser för järnväg (TTJ). En infrastrukturförvaltare är underkastad en särskild tillståndsplikt (säkerhetstillstånd). Tra kverket har såväl enligt lag
som enligt avtalet mellan Svedab och Tra kverket ansvaret för o entliga krav på järnvägen. Svedab har dock reserverat sig för ett visst in ytande genom att re- och nyinvesteringar ska, först efter samråd med Svedab, utföras av Tra kverket.
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OM HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN
PROCESSEN FÖR VÅR VÄSENTLIGHETSANALYS

Resultatet av väsentlighetsanalysen är en sammanvägning av hållbarhetsområden som Svedab
har bedömt som strategiska respektive områden som är viktiga för våra intressenter. Utgångspunkten för analysen av väsentliga områden är ägarens uppdrag tillsammans med riktlinjerna
för verksamhetsstyrningen, risker samt mål och strategier. Till detta har vi lagt till intressentdialoger och förhållanden i vår omvärld. Vid övergången till GRI G4 2015 gjordes en särskild analys för att identi era ytterligare potentiella hållbarhetsområden av betydelse för Svedab. Analysen ck ingen påverkan på tidigare gjorda väsentlighetsanalysen. I nästa steg gjordes en systematisk analys av varje områdes relevans för dels Svedab, dels våra intressenter. De åtta utvalda områdena, som vi samlar under rubrikerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet,
är förankrade hos Svedabs ägare, Riksgälden och Tra kverket. Prövning av hållbarhetsområden och deras aktualitet görs årligen.
INTRESSENTDIALOGEN

Långsiktighet är något som inte bara präglar hur Svedabs verksamhet bedrivs, utan är även
tongivande för hur våra intressentrelationer hanteras och utvecklas. Oavsett om intressenten
är nära knuten till verksamheten såsom Näringsdepartement/regering och Tra kverket eller är
en intressent som vi anlitar för ett uppdrag, strävar vi alltid efter att bygga långsiktiga och
goda relationer. Förändringar i vår omvärld som gör att nya behov uppstår är oftast skälet till
att nya intressentrelationer inleds liksom att be ntliga relationer avslutas. Kontakt med våra
intressenter sker företrädesvis när det nns ett ärende eller så uppstår dialogen när vi anlitar
nya entreprenörer.
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Intressent/intressentgrupp

Näringsdepartementet/regering

Varför betydelsefull för Svedab

Varför betydelsefull för

Väsentliga frågor som har

intressenten

behandlats

Regeringen har riksdagens uppdrag

Svedab är regeringens verkställande

Hållbart företagande och Svedabs

att aktivt förvalta statens tillgångar.

organ för förvaltningen av

ekonomiska mål.

Regeringen tillsätter Svedabs styrelse

Öresundsbron och de svenska

och styrelsens ordförande, fastställer

landanslutningarna. Två enheter som

ekonomiska mål samt sätter ramar för

tillsammans äger viktig infrastruktur

hur verksamheten tillåts påverka

för transport av varor och människor

miljön.

samt utgör betydande värden som ska
bevaras för mycket lång tid framåt.

Riksgälden

Svedab lånar uteslutande hos

Riksgälden har lånat ut stora summor

Räntevillkor och löptider inför

Riksgälden. I egenskap av nansiär

till Svedab och ställt ut en statlig

omsättning av lån samt utrymmet i

övervakar Riksgälden Svedabs

garanti till Öresundsbrokonsortiet.

Svedabs låneram.

nansiella utveckling.

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.

Leverantörer

Tra kverket är Svedabs största

Leverantör av underhållstjänster.

Planering av nya bullerskärmar år 2020

leverantör. Tra kverket spelar en

samt långsiktig underhållsplan,

central roll genom sitt uppdrag att

arbetsmiljöarbete och planfrågor.

sköta underhållet av de svenska

Avtal om projektering av nya

landanslutningarna.

bullerskärmar längs med
Kontinentalbanan genom Malmö.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Skåne är

Ansökning och rapporter som håller

Möjligheter till persontågstra k på

tillsynsmyndighet i frågor som rör

bra kvalitet underlättar länsstyrelsens

Kontinentalbanan genom Malmö.

Svedabs anläggningar för grundvatten

handläggning.

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.
Skånska kommuner

Påverkar efterfrågan på Svedabs

Svedab ger förutsättningar för

Samordning kring ny tågstation vid

anläggning.

arbetspendling och transporter till

Rosengård.

både land och sjöss.
Grannar och fastighetsägare

Intill Svedabs fastighet Malmö

Svedabs landanslutningar ger

Möjlighet att bygga bostäder och

Ringvägen 1:1 nns ett stort antal

förutsättning för stadens och

etablera verksamheter intill

fastigheter och hyresgäster. Svedabs

kringligande kommuners utveckling

Yttre Ringvägen samt möjlighet att

verksamhet klassas som miljöfarlig,

och exploatering, vilket i sin tur kan

bygga bostäder på obebyggda tomter

varför särskild hänsyn ska tas till

medföra att Svedab kan behöva bygga

vid Kontinentalbanan.

allmänna och enskilda intressen.

om eller bygga ut landanslutningarna
för att bidra till samhällsutvecklingen.

Allmänhet, miljöorganisationer och

Svedab strävar efter en öppen dialog

Svedab har påverkan på allmänhetens

Utvecklat arbetet med säkerheten

massmedia

med allmänheten, massmedier och

levnadsvillkor.

kring och på anläggningen med särskilt

miljöorganisationer vad gäller frågor

fokus på barns säkerhet.

om hur anläggningarna påverkar den
omkringliggande miljön. Vid samråd
kan allmänheten uttrycka åsikter och
önskemål om Svedabs planer.
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SVEDAB VILL BREDDA DIALOGEN

Svedabs yttersta ansvar för drift och underhåll av de svenska landanslutningarna innebär en
skyldighet att bevaka att funktion och säkerhet upprätthålls. Även om landanslutningarna upplevs fungera tillfredställande, är Svedabs ambition att utveckla dessa ytterligare. Det gör vi
bäst genom att ta reda på våra intressenters uppfattning, synpunkter och förväntningar på vår
verksamhet. Allt i syfte att bidra till en ännu bättre miljö, högre säkerhet och trivsel för de som
färdas på eller på annat sätt berörs av broförbindelsen.

Dina åsikter och synpunkter är viktiga för oss
Via Svedabs webbplats http://svedab.se/kontakt/#synpunkter nns möjlighet att vända sig till
oss med synpunkter som rör Svedabs drift och skötsel av anläggningen. Det är främst en plats
för frågor som rör den allmänna säkerheten på och vid anläggningen. För akuta händelser hänvisas till Tra kverket som på Svedabs uppdrag självständigt ansvarar för den praktiska driften
och underhållet. Frågor som rör buller, grundvatten och avledning av dagvatten hanteras av
Svedab eller i nära samverkan med Malmö stad, Länsstyrelsen eller VA SYD. Svedab ansvarar
också för faciliteter vid rastplats Skånegården och för grönytor som bullervallar, slänter och
planteringar längs med motorvägen mellan E6 och brofästet vid Lernacken.
Svedab uppmanar alla med frågor och synpunkter att ta kontakt via webbplatsen.
Hållbarhetsredovisningen omfattar Svedab och den svenska verksamheten om inget annat
anges. Den upprättas med avsikten att på ett övergripande och konsekvent sätt spegla vår ambition att skapa en långsiktig och lönsam verksamhet. Rapporten är indelad i tydliga avsnitt för
att underlätta läsning och navigering. Si ror inom parentes avser föregående år om inget
annat anges.
REDOVISNINGSCYKEL

Svedabs hållbarhetsredovisning 2019 är upprättad i enlighet med GRI Standards; nivå Core.
Den publiceras årligen och omfattar kalenderåret. Senaste hållbarhetsredovisning publicerades i mars 2019 och redovisar hållbarhetsarbetet för 2018 enligt samma regelverk och nivå.
Svedabs hållbarhetsredovisning är översiktligt granskad av tredje part, PwC.
Hållbarhetsredovisningen omfattar även den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med
ÅRL 6 kap 11§.
För mer information om Svedabs hållbarhetsarbete:

Miljö
Fredrik Liljeqvist, drift- och säkerhetschef
Telefon +46 40 660 98 83
fredrik.liljeqvist@svedab.se
Ekonomi och sociala frågor
Erna Ahlfors, ekonomichef
Telefon +46 40 660 98 82
erna.ahlfors@svedab.se
Svedabs hållbarhetsredovisning för 2019 fastställdes av styrelsen den 26 mars 2020.

Bo Lundgren

Lars Erik Fredriksson

Kerstin Hessius

Ordförande

Malin Sundvall

Ulf Lundin
VD
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REVISORS RAPPORT FRÅN ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN

Till Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB, org.nr 556432-9083

Inledning
Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (”Svedab”) att översiktligt granska Svedabs hållbarhetsredovisning för år 2019.
Styrelsens och företagsledningens ansvar
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier, vilka framgår i avsnittet ”Om hållbarhetsredovisningen”, och utgörs av de delar av ramverket för hållbarhetsredovisning utgivet av GRI (Global
Reporting Initiative) som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna
framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även den interna
kontroll som bedöms nödvändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad på vår översiktliga
granskning.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag
än revisioner och översiktliga granskningar av historisk nansiell information. En översiktlig
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för
upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta andra
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga
krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Svedab enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss
att ska a oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle
kunna ha blivit identi erade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Vår granskning utgår från de av styrelsen och företagsledningen valda kriterier, som de nieras
ovan. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.
Vi anser att de bevis som vi ska at under vår granskning är tillräckliga och ändamålsenliga i
syfte att ge oss grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som
ger oss anledning att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen angivna kriterierna.
Malmö den 26 mars 2020
PricewaterhouseCoopers AB

Carl Fogelberg

Fredrik Ljungdahl

Auktoriserad revisor

Hållbarhetsspecialist, medlem 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

Inga väsentliga förändringar.

leverantörskedjan
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, 416A.

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
EKONOMI
Ekonomiskt resultat
GRI 103: Management approach
103-1
103-2
103-3
GRI 201: Ekonomiskt resultat
201-1
201-4
Indirekt ekonomisk påverkan
GRI 103: Management approach
103-1
103-2
103-3
GRI 203: Indirekt ekonomisk påverkan
203-1
203-2
Antikorruption
GRI 103: Management approach
103-1
103-2
103-3
GRI 205: Antikorruption
205-2
205-3
MILJÖ
Energi
GRI 103: Management approach
103-1
103-2
103-3
GRI 302: Energi
302-1
Efterlevnad av miljölagstiftning
GRI 103: Management approach
103-1
103-2
103-3
GRI 307: Efterlevnad av miljölagstiftning
307-1
Miljömässig bedömning av leverantörer
GRI 103: Management approach
103-1
103-2
103-3
GRI 308: Miljömässig bedömning av leverantörer
308-1
Social
Social bedömning av leverantörer
GRI 103: Management approach
103-1
103-2
103-3
GRI 414: Social bedömning av leverantörer
414-1
Hälsa och säkerhet för kunden
GRI 103: Management approach
103-1
103-2
103-3
GRI 416: Hälsa och säkerhet för kunden
416-A (egen indikator)

Upplysning

Förklaring

Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Styrning
Uppföljning och utvärdering
Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde
Väsentligt nansiellt stöd från det allmänna

Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Styrning
Uppföljning och utvärdering
Investeringar i infrastruktur och servicetjänster
Betydande indirekt ekonomisk påverkan

Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Styrning
Uppföljning och utvärdering
Kommunikation kring och utbildning i
antikorruptionspolicyer och -rutiner
Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder

Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Styrning
Uppföljning och utvärdering
Energianvändning i organisationen

Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Styrning
Uppföljning och utvärdering
Överträdelse av lagar och förordningar inom
miljöområdet

Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Styrning
Uppföljning och utvärdering
Nya leverantörer som analyserades med hjälp av
miljömässiga kriterier

Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Styrning
Uppföljning och utvärdering
Nya leverantörer som analyserades med hjälp av
sociala kriterier

Varför området är väsentlighet och avgränsningar
Styrning
Uppföljning och utvärdering
Olycksstatistik

Svedab rapporterar Egen indikator för hälsa och
säkerhet därför att olycksstatistiken bäst speglar vår
målsättning.
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