
     1 

Arlandabanan Infrastructure

Hållbarhetsredovisning 

2014



Resan mot Arlanda börjar för många vid biljettautomaterna på Arlanda Express station i Stockholm. 



Innehållsförteckning

VD har ordet  .............................................................................................. 4–5 

Ett hållbart resande som bidrar till tillväxt  .......................................................  4

Information om företaget  ............................................................................ 6–9

Knyter samman Stockholm och Uppsala med Arlanda  ...................................  7

Avtal med A-Train till 2040  .............................................................................  8

AIAB visar alltid nollresultat  ............................................................................  8

Ägande och avtal  ..........................................................................................  9

Så styrs verksamheten  ........................................................................... 10–12

En balanserad målbild  .................................................................................  11

Långsiktiga hållbarhetsmål  ..........................................................................  11

Tillämpar statens ägarpolicy  ........................................................................  12

Våra intressenter  .................................................................................... 13–15

Intressenterna  .............................................................................................  14

Resultat  ................................................................................................. 16–25

Gällande miljötillstånd efterlevs  ....................................................................  17

Fler reser med tåg till Arlanda  ......................................................................  17

Arlandabanan erbjuder ett attraktivt trafikutbud och rimliga priser .................. 19

Barn reser gratis och ungdomar reser till reducerat pris  ................................ 19

Pendlarrabatt  ............................................................................................... 20

Bibehållen marknadsandel  ........................................................................... 20

Vinstdelning till staten 2018   ........................................................................  21

Förklaring av nyckeltal och avsteg från protokollen  ......................................  23

Om redovisningen  .................................................................................. 26–28

Redovisningsprinciper och hållbarhetsindikatorer  .........................................  27

Avgränsningar  .............................................................................................  27

Innehållet enligt GRI  ....................................................................................  27

Fastställd  ....................................................................................................  28

Bestyrkanderapport  ............................................................................... 30–32

Ordlista/förkortningar  ............................................................................. 33–34

Kontaktuppgifter och fakta i korthet  .............................................................  35



4     VD har  ordet

Detta är Arlandabanan Infrastructure AB:s (AIAB) femte hållbarhetsredovisning. Den förra publicerades 
i mars 2014. Hållbarhetsredovisningen är anpassad till de unika förutsättningar som följer av att Arlan-
dabanan är en samverkanslösning mellan det offentliga och privata (OPS).

AIAB svarar för det långsiktiga ägandet av Arlandabanan, medan det operativa ansvaret för anlägg-
ningen under kontraktstiden ligger hos entreprenören A-Train. Med hänsyn till AIAB:s långsiktiga upp-
drag är en hållbar utveckling av yttersta vikt för att säkra anläggningens framtida funktion, värde och 
säkerhet. Ett hållbart företagande syftar också till att säkra att verksamheten i hela värdekedjan bedrivs på 
ett miljömässigt och socialt godtagbart sätt. 

I och med att AIAB:s roll huvudsakligen är fokuserad på att säkra anläggningens långsiktiga värde och 
funktion, medan A-Train:s roll främst avser den operativa verksamheten under avtalsperioden,  påverkas 
möjligheten för AIAB att redovisa relevanta nyckeltal enligt Global Reporting Initiative riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning (GRI) enligt version 3.0. En tydlig avgränsning har gjorts mot det som A-Train 
ansvarar för. Då de flesta nyckeltal enligt GRI avser den verksamhet A-Train ansvarar för har AIAB valt 
att begränsa redovisningen till sådana nyckeltal som AIAB kan anses ha ett väsentligt inflytande på ge-
nom sin verksamhet. GRI version 4.0 innebär en möjlighet att redovisa färre indikatorer och även en 
möjlighet att definiera egna sådana. Denna redovisning är därför den sista som görs enligt version 3.0.

Vi lade under 2010 och 2011 stor vikt vid våra intressenter och deras förväntningar på vad AIAB:s 
hållbarhetsredovisning skulle innehålla. Därefter har löpande dialoger med intressenterna fortsatt och 
nya intressenter har tillkommit. Arlandabanan bidrar till att skapa ekonomisk tillväxt i Mälardalen och 
landet i övrigt genom att erbjuda snabba och effektiva resmöjligheter till Arlanda. Därmed bidrar Ar-
landabanan positivt till de svenska klimatmålen genom omställningen till ett hållbart resande. Arlanda-
banans betydelse för trafikförsörjningen av Arlanda flygplats är stor. AIAB har ställt upp fyra delmål för 
verksamheten. Jag kan konstatera att målen avseende Arlandabanans miljötillstånd uppnåtts. Passagerar-
utvecklingen har varit fortsatt positiv. För första gången nådde resandet 5,4 miljoner resenärer. Det är 0,4 
miljoner fler än 2013. Styrelsen har under året reviderat passagerarmålen. Det långsiktiga målet är att 8 
miljoner passagerare ska resa med tåg till och från Arlanda. Målet 2025 är 6,5 miljoner passagerare.För 
att nå det krävs en fortsatt ökad resandeutveckling på Stockholm-Arlanda flygplats. Sedan SL-pendeln 
från Tumba/Älvsjö till Uppsala via Arlanda startade 2012 erbjuds ett prisvärt alternativ som attraherar 
nya kundgrupper att resa med tåg till Arlanda. SL-pendeln täcker såväl förorter söder om Stockholm 
som norr om Stockholm, som tidigare inte haft en bra kollektivtrafik till Stockholm-Arlanda flygplats. 
Dessutom är priset lågt, och för många som redan har ett periodkort på SL – också det billigaste sättet 
att ta sig direkt till flygplatsen. Sedan SL-trafiken startade har antalet pendeltågsresenärer ökat med 0,6 
miljoner resenärer per år. 

Den nya SL-pendeln utgör en del av AIAB:s strategi på kort sikt. Genom att öka utnyttjandet av den 
befintliga anläggningen med fler tåg kan fler resenärer fås att välja tåget. Nya upptagningsområden kan 
täckas, och fler turer kan utöka tillgängligheten inom sådana områden som redan betjänas med tåg.

På medellång sikt handlar det om att tillämpa fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen är ett förhållnings-
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sätt för planering inom transportsystemet som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska 
prövas stegvis för att bättre hushålla med investeringsmedlen. Den innebär bland annat att den befintliga 
anläggningen trimmas fullt ut innan investeringar i ytterligare ny infrastruktur sker på sträckan. Därmed 
säkerställs att de tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt. Ombyggnaden av signalsystemet på Arlanda 
centralstation är exempel på en åtgärd som ökar kapaciteten och minskar störningskänsligheten på Ar-
landabanan. 

På lång sikt handlar strategin om att anläggningens värde ska säkras och anpassas, samt utvecklas efter 
de framtida behoven. Riksintresset Arlandabanan ska säkras i kommunala översiktsplaner och genom 
aktivt deltagande i plansamråd och bygglovsärenden. Kompletterande investeringar, för att säkra kapaci-
teten för framtida behov, görs genom förstudier och deltagande i den ekonomiska långsiktsplaneringen 
för transportinfrastrukturen. Ett samarbete med andra aktörer, bland annat A-Train, Trafikverket och 
Swedavia har resulterat i förslag till en utbyggnadsordning för järnvägen mellan Uppsala och Stockholm 
under perioden fram till år 2040. AIAB och Trafikverket har tecknat en överenskommelse om att påbörja 
en spårutredning för utbyggnad av spårkapaciteten på järnvägen söder om Stockholm-Arlanda flygplats. 
Den nya översiktsplanen för Sigtuna kommun har kompletterats med ett utrymme för två ytterligare spår 
in mot flygplatsen.

Anläggningens standard ska ansluta till 
EU:s normer för järnväg. Det sker genom att 
följa EU:s driftskompatibilitetsdirektiv.

Varuproduktion, handel och tjänster globa-
liseras allt mer. Det internationella resandet, 
handeln och tjänsterna växer. Flygplatsen har 
också fått nya miljövillkor fastställda under 
2014 som ger goda förutsättningar för tillväxt 
men som också ställer krav på ett nära samar-
bete med andra aktörer, bland annat AIAB, 
för att minimera miljöpåverkan från flygplat-
sen. I detta sammanhang är Arlandabanan av 
central betydelse för Sverige och Mälardalen. 
Allt pekar mot en betydande tillväxt av antalet 
resenärer de kommande 20 åren.

Ulf Lundin
Verkställande direktör
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Information om företaget

Nedgången till Arlanda Centralstation ligger mitt i Sky City mellan terminal 4 och 5.
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Arlandabanan är en samverkanslösning mellan det 
offentliga och privata (OPS). För att ta tillvara sta-
tens rättigheter och skyldigheter när det gäller banan 
bildades Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB). 
Aktierna i bolaget ägs till 100 procent av staten och 
förvaltas av regeringen via Näringsdepartementet. 

Den järnväg som kallas för Arlandabanan är den 
dubbelspåriga järnväg som knyter Stockholm-Arlan-
da flygplats till det järnvägsnät som Trafikverket för-
valtar. På flygplatsen har anlagts två järnvägsstationer 
som används av Arlanda Express snabbtågspendel och 
en järnvägsstation (Arlanda Central) för den övriga 
tågtrafiken. På Stockholms Centralstation utnyttjas 
plattform 1 och spår 1 och 2 för snabbtågspendeln. 
Snabbtågspendeln mellan Stockholm-Arlanda flyg-

plats och Stockholms Centralstation ingår också i det 
samfinansierade projektet.

AIAB:s uppgift i dag är att inneha och förvalta 
järnvägen från Rosersberg via Stockholm-Arlanda 
flygplats till Odensala (Arlandabanan) samt upplåta 
den och vissa andra rättigheter som krävs för driften 
av järnvägstrafik mellan Stockholm-Arlanda flygplats 
och Stockholms Centralstation till A-Train. AIAB 
utför kontroll av driften av Arlandabanan samt drif-
ten av järnvägstrafiken mellan Arlanda flygplats och 
Stockholms Centralstation. AIAB verkar också för 
en integrerad och effektiv trafikering av Arlandaba-
nan, och samverkar med Swedavia för att uppnå en 
attraktiv trafiklösning för tåg och flyg på Stockholm-
Arlanda flygplats.

Knyter samman Stockholm och Uppsala med Arlanda 

Plattform 1 och spår 1 och 2
Tra�kverkets spår
AIAB:s egendom

Ägs av Arlandabanan Infrastructure AB
A-Train AB har nyttjanderätt

Ägs av Tra�kverket
A-Train AB har tra�keringsrätt

Ostkustbanan, 
Rosersbergssektionen

Ägs av Arlandabanan Infrastructure AB
A-Train AB har nyttjanderätt

Arlandabanan

Rosersberg
(Skavstaby)

Odensala
(Myrbacken)

Arlanda

Stockholm C

OSTKUSTBANAN

Uppsala C

ARLANDA CENTRAL
Övriga operatörer

ARLANDA NORRA
Arlanda Express

ARLANDA SÖDRA
Arlanda Express

 

AIAB är verksam som långsiktig
ägare och förvaltare av 
järnvägsinfrastruktur anläggningar i  
Stockholms län och ägs av svenska  
staten. Anläggningen upplåts via A-Train 
till svenska och europeiska järnvägs-
företag för nationell och internationell 
järnvägstrafik. Bilden visar anläggningens 
geografiska läge och spår.

Arlandabanans omfattning
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AIAB:s avtalspart är A-Train som till 100 procent ägs 
av Portarekoncernen. A-Train bedriver snabbtågspen-
deltrafiken under varumärket Arlanda Express. Avta-
let med A-Train gäller till 2040. Avtalet innehåller en 
möjlighet till förlängning av avtalsperioden till 2050.

A-Train byggde Arlandabanan och tillhörande sta-
tioner under perioden 1995–1999. A-Train ansvarar 
också för att projektet finansieras under avtalsperio-
den utöver den del staten bidrog med initialt. Ägan-
det av Arlandabanan och dessa anläggningar överför-
des i sin helhet till AIAB i samband med trafikstarten 

november 1999. A-Train erhöll som betalning dels en 
nyttjanderätt till anläggningen, dels en exklusiv rätt 
och skyldighet att bedriva snabbtågspendeln mellan 
Stockholms Centralstation och Stockholm-Arlanda 
flygplats.

Det finns en option för AIAB att efter 3 juli 2010 
återta dispositionen av anläggningen om A-Train inte 
medverkar till en tillfredställande koordinering och 
integration av järnvägstrafiken på Arlandabanan. Om 
detta sker ska kompensation utgå.

Varje år redovisas avskrivningarna på anläggningen i 
AIAB:s resultaträkning. Avskrivningarna täcks av en 
motsvarande förutbetald intäkt som upplöses. De 
återstående ekonomiska transaktionerna mellan bo-
lagen avser i huvudsak markhyror för den mark som 
AIAB hyr av Swedavia, Trafikverket och Jernhusen 
och som vidareuthyrs till A-Train enligt de villkor 
som fastställdes i avtalet från 1995.

AIAB uppvisar alltid ett nollresultat. Underskott i 
verksamheten finansieras av Trafikverket, som också 
har utställt en ovillkorad likviditets- och kapitaltäck-
ningsgaranti till skydd för AIAB:s egna kapital.

Staten har genom Riksgälden lånat ut 1 miljard 
kronor till A-Train. I stället för ränta och amortering 
har staten rätt till royalty på eventuell vinst. Trafikver-
ket ersätter Riksgälden för räntekostnaden på villkors-
lånet via anslagsmedel. Villkorslånet och räntekost-
naden på villkorslånet, samt eventuellt kommande 
royalty till staten, ligger utanför AIAB:s ekonomiska 
redovisning. Statens kostnad för ränta på villkorslånet 
framgår av figuren till höger.

Avtal med A-Train till 2040 

AIAB visar alltid nollresultat

Vilkorslån via
Riksgälden

RegeringenRiksgälden

37,5%37,5% 25%

100%
Tra�kverket

FinansierarÄger  100%

Arlandabanan Infrastructure AB

Äger Arlandabanan

Avtal

Nyttjanderätt till
Arlandabanan

AIAB

Statliga intressenter
A-Train och dess ägare

Portare 2 AB

A-Train AB

Arlanda Express

Portare 1 AB

State Super Sunsuper SAFE

Ägarstruktur

Vilkorslån via
Riksgälden

RegeringenRiksgälden

37,5%37,5% 25%

100%
Tra�kverket

FinansierarÄger  100%

Arlandabanan Infrastructure AB

Äger Arlandabanan

Avtal

Nyttjanderätt till
Arlandabanan

AIAB

Statliga intressenter
A-Train och dess ägare

Portare 2 AB

A-Train AB

Arlanda Express

Portare 1 AB

State Super Sunsuper SAFE

Principskissen här intill beskriver ägarstrukturen. 
Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) ägs till 100 
procent av svenska staten och svarar för statens 
rättigheter och skyldigheter rörande 
Arlandabanan.

Den av staten totalt betalade räntan på villkorslånet uppgick under 
2014 till 23 miljoner kronor. Räntan på villkorslånet är mindre än en 
tredjedel jämfört med 1996 till följd av sjunkande räntor. Totalt har 
887 miljoner kronor betalats i ränta för villkorslånet t.o.m. 2014.
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34 34

31 30
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40
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Från Tra�kverket till Riksgälden årlig erlagd ränta på villkorslånet.

Ränterisken, byggrisken och trafikrisken är överför-
da till A-Train. Statens risker är i huvudsak hänförliga 
utebliven royalty. Genom den finansieringslösning 
och riskfördelning som Arlandabaneavtalen innehål-
ler är Arlandabanan ett exempel på ett så kallad of-
fentligt privat samverkansprojekt (OPS).



     9In format ion om företaget

Den avtalsstruktur som AIAB förvaltar framgår av 
principskissen ovan. I den finns även A-Train:s avtals-
förhållanden till Riksgälden med, samt långivare och 
leasegivare. Trafikverket, Swedavia och Jernhusen sva-
rar via avtal med AIAB för markupplåtelser och trafi-
keringsrätter som vidareupplåts av AIAB till A-Train. 
Det är A-Train som i egenskap av nyttjanderättsha-
vare till Arlandabanan sätter banavgifter och fördelar 
kapacitet på banan.

Ägande och avtal 

Avtalsstruktur

A-Train AB

Långivare

Riksgälden Portare

Nordea Finans

Intercreditor Agreement

Project Sponsor 
Agreement

Arlandabanan
Project Agreement

Avtal

Avtal

Avtal

Government 
Subordinated 

Loan Agreement

Government 
Commitment

Separate 
Agreement

Shareholders 
Subordinated Loan

Shareholders Standby 
Subordinated Loan

Loan
Agreements

Rolling Stock Loan Direct 
Agreement

Rolling Stock Lease 
Agreement

Project Agreement 
Direct Agreement

Swedavia AB

Tra�kverket

Jernhusen 
Stationer AB

Arlandabanan 
Infrastructure AB

AIAB
Statliga intressenter

A-Train och dess ägare
Privata �nansiärer

Principskiss där den avtalsstruktur som AIAB förvaltar och även avtalsförhållanden till Riksgälden, långivare och leasegivare framgår.
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Så styrs verksamheten

Dags för avgång – föraren Yvonne Dammann gör tecken om att det är dags att åka. 
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Det övergripande målet med Arlandabanan är att på 
lång sikt bidra till en ekonomisk och miljömässigt 
hållbar utveckling i Mälardalen. Därigenom tryg-
gas regionens förutsättningar att utvecklas, och goda 
förutsättningarna ges till fortsatt välfärd.

De intressentdialoger som AIAB genomfört visar 
att för att nå målet krävs att Arlandabanan balanserar 
fyra delmål rörande ekonomi, passagerarutveckling, 
miljörestriktioner och kvalitet. Delmålen innebär att 
bolaget samtidigt ska uppnå en fördubblad mängd 
tågresenärer under avtalsperioden, en lönsamhet för 

A-Train enligt vad som sägs i avtalet, ett ökat pro-
duktutbud i form av fler tågföretag med andra priser 
samt att miljötillstånden ska klaras. Därigenom kan 
statens royaltyersättning erhållas. Förutsättningen är 
bland annat att tågföretagen kan öka upptagnings-
området för tågresenärer till Arlanda och att flyg-
platsens trafik växer. Av nedanstående figur framgår 
AIAB:s målbild med delmål. AIAB har under året 
reviderat passagerarmålen. Målet 2025 är 6,5 miljo-
ner passagerare och för 2040 är målet 8,0 miljoner 
passagerare.

En balanserad målbild

Ekonomisk tillväxt i Mälardalen/Sverige

+ 4 milj passagerare (pax)STIBOR +
4 %

Vattendomar, bullervillkor

Avkastning >

prisProduktutbud

>1,5 mdr SEK 
i royalty

Klara 
miljötillstånden

8 milj Pax 2040
(6,5 milj 2025)

Nöjda resenärer

1) 2)

3) 4)

Mål

1)  A-Train utdelar vinst vilket leder 
till att staten erhåller royalty 
när A-Train:s ägare erhållit en 
ackumulerad avkastning på eget 
kapital om STIBOR + 4 %

2)  Antalet tågresenärer till och från 
Arlanda flygplats ska uppgå till 
8 miljoner år 2040 vilket är en 
ökning med 4 miljoner  
passagerare jämfört med 2010

3)  Miljövillkoren för Arlandabanan 
ska klaras

4)  Nöjda resenärer avseende ut-
bud, pris och kvalitet vilket leder 
till ökat tågresande

Så styrs verksamheten

Långsiktiga hållbarhetsmål
Regeringen har sex hållbarhetsområden som statliga 
företag ska förhålla sig till. AIAB har valt att ta med 
fyra av dessa som är relevanta för den verksamhet som 

AIAB svarar för. Här är de hållbarhetsområden som 
AIAB arbetar med, samt det mål som gäller för res-
pektive område:

Huvud
område

Övergrip
ande mål

Långsiktigt mål Kvantifierat mål Resultat 2014

Mänskliga 
rättigheter

Mångfald 
och rättvisa

En jämn könsfördelning En jämn könsfördel-
ning i styrelse och led-
ning i berörda bolag1)

Andel kvinnor i
Styrelser: 20 %
Ledningsgrupp: 17 %

Miljö Begränsad 
miljö- 
påverkan

Arlandabanan ska bidra till att 
anslutningsresor till Arlanda i ökad 
utsträckning görs med tåg i stället 
för med taxi eller egen bil. 
Överföringseffekten i form av 
minskade koldioxidustläpp är AIABs 
bidrag till minskade koldioxidutsläpp

8 miljoner resor per år 
2040

Antal tågresor 2014  
5 358 000

Goda verk-
samhets-
metoder

Anti-
korruption

Ägare till och finansiärer av AIABs 
partner ska granskas map korrup-
tion när avtal godkänns av AIAB.
Incidenter och legala fall av korrup-
tion i leverantörskedjan ska mätas 
och följas upp

Målet är att inga ägare 
eller finansiärer som är 
inblandade i korrup-
tion ska godkännas av 
AIAB. 
Målet är att inga fall 
av korruption ska 
förekomma i leveran-
törskedjan

100 procent av de nya 
ägarna granskades med 
avseende på risken för  
korruption.
Samtliga nya finansiärer  
var redan kända partner  
till svenska staten.
Inga incidenter rörande kor-
ruption har anmälts till AIAB

Konsument-
frågor

Nöjda 
resenärer

Målet är under utveckling -- --

1) Berörda bolag är AIAB, Portarekoncernens alla bolag samt Infratek (som sköter drift och underhåll på Arlandabanan)
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AIAB tillämpar statens ägarpolicy och riktlinjer för 
företag med statligt ägande. Det innebär bland an-
nat att Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas 
och att bolaget ska leva upp till kraven på hållbart 
företagande.

Styrelsens arbete regleras bland annat av aktiebo-
lagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning 
som styrelsen fastställt för sitt arbete. Arbetsord-
ningen reglerar inbördes arbetsfördelning, dels inom 
styrelsen, dels mellan styrelse och VD samt besluts-
ordning och mötesordning. Styrelsens arbete följer 
en fast procedur för att säkerställa styrelsens behov av 
information.

AIAB har inte inrättat något revisionsutskott, res-
pektive ersättningsutskott. Styrelsen för AIAB anser 

med hänsyn till bolagets verksamhet och styrelsens 
storlek, att hela styrelsen bör vara insatt i och fullgöra 
sådana uppgifter som avser revision och ersättning till 
ledande befattningsinnehavare. AIAB:s styrelse läm-
nar förslag till revisor för bolaget vid årsstämman och 
fungerar i detta fall som valberedning.

I AIAB:s årsredovisning för 2014 ingår en bolags-
styrningsrapport som beskriver bolagets tillämpning 
av Svensk kod för bolagsstyrning och statens ägarpo-
licy och riktlinjer för extern rapportering. Styrelsen 
består av fyra ledamöter. Ingen av ledamöterna ingår i 
företagets ledning. Verkställande direktören ingår inte 
i styrelsen.

Staten har full tillgänglighet till såväl verkställande 
direktör som ordförande i bolagets styrelse.

Tillämpar statens ägarpolicy

AIAB:s byggnad vid terminal 2/Arlanda Södra inrymmer bl.a. A-Trains trafikledningscentral.
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Våra intressenter

SL-pendeltåg från Uppsala mot Arlanda.
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AIAB:s intressenter är de individer, grupper och or-
ganisationer som bolaget är beroende av för sin verk-
samhet. Intressenter är också dem som omvänt är be-
roende av AIAB finansiellt, miljömässigt och på andra 
avgörande sätt nu och i framtiden.

AIAB har definierat enheter i värdekedjan utifrån 
bolagets kontroll och inflytande. AIAB har därefter 
fastställt bolagets grad av påverkan avseende hållbar-

het, det vill säga väsentligt inflytande och/eller väsent-
lig påverkan. Bolaget har slutligt fastställt de enheter 
som ska inkluderas i hållbarhetsredovisningen samt i 
vilken utsträckning dessa ska inkluderas.

Intressenterna kan sammanställas i fem intressent-
grupper: Ägare, Samhälle, Avtalspart, Järnvägsföretag 
och Back-to-back-avtal.

AIAB har löpande fört dialoger och genomfört för-
handlingar med olika intressenter och avtalsparter 
vilket resulterat i avtal och överenskommelser om 
bl.a. ombyggnaden och anpassningen av Stockholm-
Arlanda flygplats, Stockholms Central och vägar och 
järnvägen.

Under 2014 har samråd och samarbete skett med 
Trafikverket och Swedavia. AIAB har också regel-
bundna möten med Riksgälden för avstämningar 
avseende A-Train:s ekonomiska utveckling. AIAB för 
vidare löpande dialog med avtalsparten A-Train för 
övervakning och rapportering av rättigheter och skyl-

digheter enligt avtalet. Under året har också omfat-
tande dialoger genomförts med A-Trains gamla och 
nya ägare samt AIAB:s ägare Regeringskansliet i sam-
band med ägarbyte i A-Train. AIAB har också i dialog 
med kommunen påverkat översiktsplanen i Sigtuna 
kommun.

Genomförda dialoger och resultaten av dem visas i 
tabellen på nästa sida.

Dialoger har inte gjorts med alla intressenter. AIAB 
har prioriterat dialoger med de intressenter som har 
ett starkt beroende av eller en stor påverkan på AIAB.

Intressenterna

Arlandabanan Infrastructure AB – Intressentkartläggning

Ägare

• Regeringskansliet
• Riksgälden

Samhälle

• Landstinget/
   Regionerna
• Länsstyrelsen 
   i AB län
• Närings-
  departementet
• Grannar
• Kollektivtra kresenärer
• Tågoperatörerna
• Transportstyrelsen
• Banker/Finansiärer

Avtalspart

• Portare
• A-Train AB/
   Arlanda Express

Järnvägsföretag

• SL
• UL
• SJ AB
• Veolia
• MÄLAB

Back-to-back-avtal

• Tra kverket
• Swedavia
• Jernhusen

Intressenter

Kartläggning och Handlingsplan
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Huvud
grupp 

Intressenter Aktuell fråga Resultat

Ägare Regeringskansliet Ägarprövning Ny ägare till A-Train godkänd efter att AIAB redovisat 
genomförd granskning för regeringskansliet.

Riksgälden Refinansiering av A-Train Statens position i finansieringsavtalen säkrad och oklar-
heter rörande beräkningen av Trigger Year lösta. Statens 
möjlighet att erhålla royalty-betalningar har stärkts.

Samhälle Stockholms läns landsting 
och Regio- förbundet Upp-
sala län.

Stärkta förutsättningar för 
Arlanda flygplats att utvecklas.

Avtal med Trafikverket om spårstudie.

Banker/finansiärer A-Trains refinansiering. A-Train erhöll nya lån med bättre villkor. Statens möjlighet 
till att erhålla royalty förbättrades.

Investerare Information kring godkän-
nandeprocessen vid ägarbyte 
i A-Train.

Portare ny ägare till A-Train.

Sigtuna kommun Bygglov, detaljplaner och 
översiktsplan.

Bygglov har överklagats. Två nya spår söder om Arlanda 
finns med i den nya översiktsplanen för Sigtuna kom-
mun.

Grannar Exploatering av grannfastighe-
ter med ökade säkerhetsris-
ker som följd.

Inget avtal med grannarna har nåtts avseende ge-
nomförandet. Felaktigt utförd markterrass är åtgärdad 
och fysiskt intrång på järnvägsfastigheten är avvärjd. 
Skyddsräcke är uppsatt mellan parkering och järnväg för 
att minska risken för avkörningsolyckor. Samtliga lov och 
tillstånd har överklagats av AIAB.

Genomförandeavtal avseende dagvattenledningar m.m. 
har träffats med Sigtuna kommun i egenskap av granne.

Länsstyrelse Prövning av överklagan av 
beviljade bygglov för exploa-
tering av grannfastighet.

Överklagan avslogs

Näringsdepartementet Marknadsöppning järnväg 
och nya regler  för infrastruk-
turförvaltare och järnvägsfö-
retag.

Anpassning av  regelverket till AIABs förutsättningar samt 
förslag till undantag i EU:s kommande  järnvägsdirektiv.

Avtalspart MEIF Stockholm Försäljning av A-Train. Ny ägare till A-Train.

Portare Köp av A-Train och därmed 
tillhörande ägarprövning.

Ny ägare till A-Train i kombination med ökade krav på 
hållbarhetsstyrning, uppföljning och rapportering enligt 
GRI.

A-Train/Arlanda Express Uppföljning av avtalsvillkor i 
Arlandabaneprojekt-avtalet.

Säkerställt att avtalad leverans av tjänster utförts.

Järnvägs
företag

SL/UL Kapacitet på spåren Spårstudie påbörjad för att på sikt möjliggöra 20-minuter-
strafik med SL tåg via Arlanda.

Backto
backavtal 

Trafikverket Anpassning och ombyggnad 
av väg och järnvägsnät som 
berörs av Arlandabanan.

Roserbergs trafikplats öppnad.
Spårstudie för ökad kapacitet söder om Arlanda  
påbörjad.

Swedavia Anpassningar och ombygg-
nader av terminaler och par-
keringar på Arlanda flygplats. 

Gränsjusteringar och säker-
ställande av rättigheter m.m.

Färdigställd ombyggnad av AIABs utrymmen för tågdrift-
ledning på Arlanda och ombyggnad av stationsentré på 
Terminal 2. Säkring av bergmekaniska beräkningar för att 
minimera risken för påverkan på AIABs tunnelsystem på 
Arlanda.

Ändringar i nyttjanderättsavtal och ansökan om  
officialservitut till förmån för Arlandabanan. 

Jernhusen Anpassning och ombyggnad 
av Stockholms Centralstation.

Förberedelse till överenskom-
melse om servitut för att säkra 
AIABs rättigheter till mark och 
utrymmen för Arlandabanan.

Ombyggnad av ytor i AIABs anläggning på Stockholms 
central.

Avtalsutkast framtagna som underlag till fortsatta förhand-
lingar och uppdatering av tidigare ingångna avtal.

Resultat av intressentdialog
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Resultat

Cecilia Eronen arbetar på A-trains driftledningscentralen på Arlanda.
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Antalet tågresenärer på Arlandabanan ökade från 
4  603  000 år 2012, till 4  983  000 år 2013 och till 
5 358 000 år 2014. Ökningen 2014 kan hänföras till 
såväl övriga tågföretag som Arlanda Express. Båda öka-
de med drygt 7 procent. Antalet resande med Arlanda 
Express ökade med 7,8 procent jämfört med föregå-
ende år. Marknadsandelen för Arlanda Express jäm-
fört med 2013 är dock i stort oförändrad. Pendeltågen 
från Tumba/Älvsjö via Stockholm och stationerna på 
sträckan norr om Stockholm mot Arlanda, har ökat re-
sandet med 7,0 procent 2014. SLs pendeltåg har ökat 
upptagningsområdet för direkta tågförbindelser till 
Stockholm-Arlanda flygplats jämfört med 2012. Det 
integererade biljettsystemet och det låga priset gör pen-
deltågen attraktiva. Sedan starten 2012 har resandet 

ökat med 64 procent. Pendeltågstrafikens upptagnings-
område i centrala Stockholm förbättras 2018 då City-
banan i Stockholm öppnas. Den utökade tågtrafiken 
krävs för att nå målen om passagerarantal, ekonomi 
och kvalitet och därmed bidra till målet om en håll-
bar ekonomisk tillväxt i Mälardalen och hela Sverige. 
Tågutbudet enligt tågplanen från december 2014 visar 
att Arlanda Express uppfyller den genom avtal förplik-
tigade trafiken. Trafiken omfattar 83 (83) avgångar per 
dygn från Arlanda till Stockholm. Ytterligare 118 (114) 
avgångar per dag finns från Arlanda Central med andra 
tågföretag varav 71 (69) tåg avgår mot norr (mot Upp-
sala) och 47 (45) avgår mot söder (Stockholm). Det är 
ett ökat utbud med två avgångar i varje riktning jäm-
fört med 2013.

Det finns inget enskilt miljötillstånd för Arlandaba-
nan utan miljövillkoren finns angivna i olika tillstånd 
och ansökningar för banan. Arlandabanan planerades 
innan dagens regler om byggande av järnväg och mil-
jöbalken trädde i kraft. De tillstånd som finns är ex-
propriationstillstånd för mark, fem vattendomar och 
tre detaljplaner som gäller byggande av Arlandabanan. 
Expropriationstillståndet föreskriver allmänna försik-
tighetsmått vid byggandet, att åtgärder till skydd för 
miljön enligt miljökonsekvensbeskrivningen ska ge-
nomföras och vissa åtgärder för fastigheter med buller 
överstigande 55 db(A) utomhus och 45 db (A) in-

omhus nattetid ska utredas. Detaljplanerna innehål-
ler i huvudsak villkor för buller och vissa villkor om 
bullerskärmar. A-Train är verksamhetsutövare enligt 
miljöbalken, det vill säga är den som innehar verk-
samhetens tillstånd och är ansvarig för att alla eventu-
ella beslut efterföljs och att kontrollprogram följs upp. 
AIAB har, som ägare av anläggningen och avtalspart 
med A-Train, ett övergripande ansvar för att A-Train 
uppfyller sina avtalsenliga åtaganden, vilket också 
innefattar det miljörättsliga ansvaret. Övervakningen 
visar inte på någon avvikelse mot gällande tillstånd.

Fler reser med tåg till Arlanda

Gällande miljötillstånd efterlevs

Antal
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Norrköping

Tumba/Älvsjö

Södertälje
Nyköping

Linköping

Arlanda

Uppsala
Sala

Gävle

Östersund

Hudiksvall

Sundsvall

Härnösand

Örnsköldsvik

Umeå

Åre

Storlien

Tierp
Borlänge/Falun

Mora

Stockholm C

Tåglinjer via Arlanda 2014

Trafikutbud vardagar
Avgångar från Arlanda Central till ett antal orter (GRI EC 9)

Sträcka Företag Frekvens Ordinarie Pris e) Restid d)  (tim) Ant. byten Regularitet

Arlanda – Stockholm C Arlanda Express 83 ggr/dygn 260 kr*** 0.20 Direkt 4 tåg/tim

Arlanda – Stockholm C SJ Regional 7 ggr/dygn b) 170 kr 0.19 Direkt --

Arlanda – Stockholm C SL/UL 40 ggr/dygn 85*, 135 kr 0.38 Direkt 2 tåg/tim

Arlanda – Uppsala C SL/UL 40 ggr/dygn 155 kr** 0.18 Direkt 2 tåg/tim

Arlanda – Uppsala C SJ Regional/IC 16 ggr/dygn a) 153 kr 0.18 Direkt --

Arlanda – Gävle SJ snabb/regio /Natt 21 ggr/dygn 170 kr 1.05 Direkt 1 tåg/tim

Arlanda – Södertälje SJ Regional 4 ggr/dygn b) 170 kr 0.51 Direkt --

Arlanda – Linköping SJ Regional 7 ggr/dygn b) 176 kr 2.13 Direkt  --

Arlanda – Sundsvall SJ snabb/Natt 10 ggr/dygn c) 284 kr ca 3.17 Direkt 1 tåg/2 tim

Arlanda – Borlänge Snabbtåg/IC-tåg 10 ggr/dygn a) 170 kr ca 1.55 Direkt 1 tåg/2 tim

Arlanda – Östersund SJ (IC/snabb/Natt) 4 ggr/dygn 243 kr ca 4.43 Direkt --

Arlanda – Umeå SJ snabb/Natt 5 ggr/dygn c) 284–624 kr ca 6.04 Direkt --

a) samma IC-tåg, b) samma regionaltåg, c) samma snabbtåg/nattåg, d) snabbaste möjliga, e) 2 klass ej ombokningsbar eller 
motsvarande, vuxen enkel lägsta pris, *med SL/UL-kort, **enkel till alla SL-zoner, ***se figur med Arlanda Express priser.

Tidtabellsuppgifter för relevanta relationer med Arlanda Central. Källa SJ webbplats.

Som framgår av nedanstående linjekarta och tabell 
är integrationen av tågtrafiken från Stockholm-Arlanda 
flygplats mot norr och söder mycket god. Det gäller 
i synnerhet mot Dalarna och mot Uppsala-Gävle-
Sundsvall-Umeå. Mot söder är trafiken mycket väl 
integrerad med Stockholms norra och södra förorter 
sedan den direkta SL-trafiken startat 2012. Mot Öster-
götland (Norrköping/Linköping) är tågtrafiken också 
väl integrerad med Arlandabanan. Däremot är trafiken 

från Södermanland (Eskilstuna, Katrineholm) inte in-
tegrerad eftersom det krävs omstigning vid Stockholms 
Centralstation för att nå Arlanda. Detsamma gäller tra-
fiken från väster, det vill säga Örebro och Västerås, ef-
tersom ingen direkt järnvägssträckning finns från detta 
håll till Stockholm-Arlanda flygplats. Trots att Katrine-
holm, Örebro och Västerås inte har direkta förbindelser 
med Arlanda har de ett 40-tal avgångar var till Arlanda 
via en eller flera byten.
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Restid från Arlanda C (minuter)
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Arlandabanan erbjuder ett attraktivt trafikutbud 
och rimliga priser

Barn reser gratis och ungdomar reser till 
reducerat pris

Hur nöjda resenärerna är med den service Arlandaba-
nan ger är beroende av flera enskilda faktorer. Trafik-
utbudet och restiden med tåg till Stockholm Arlanda 
flygplats är dock avgörande för om järnväg överhu-
vudtaget är ett relevant resealternativ. Priset är en an-
nan avgörande faktor för valet av anslutningsresa till 
flyget eller för arbetspendling.

Av tabellen på sid 18 framgår resmöjligheten till ett 
antal större orter som har direkt tågtrafik till Stock-
holm-Arlanda flygplats. Förutom SL-pendeln till 
Uppsala och nattågstrafiken till Norrland drivs tra-
fiken på kommersiell grund. Kortaste restiderna och 
störst frekvens finns mellan orterna nära Stockholm-
Arlanda flygplats. Till Uppsala finns 54 avgångar på 
ett dygn och till Stockholm 130 avgångar. Restiden 
är under 20 minuter. Priset till Uppsala för en nor-

malpris enkel är ca 155 kronor. Priset till Stockholm 
varierar mellan 135 kr till 260 kr för en normalpris 
enkel. Till orter med en betydligt längre restid såsom 
Sundsvall, Östersund och Umeå minskar frekvensen 
avsevärt men prisnivån ökar inte särskilt mycket trots 
reslängden. Till Sundsvall avgår 10 tåg per dygn och 
priset för en enkelresa ligger som lägst på ca 284 kr 
vilket är ungefär samma nivå som för resor till Umeå 
och Östersund. Eftersom SJ AB, som de företag som 
trafikrar orterna, har en dynamisk prissättning så be-
ror priset på bokningsläget och varierar således från 
avgång till avgång och hur attraktiva avgångarna är. 
Av grafen nedan framgår restiderna till ett antal orter 
från Stockholm Arlanda flygplats. Hela Mälardalen 
och södra norrlandskusten nås under 150 minuter.

Den högfrekventa pendeltågstrafiken till Stockholm-
Arlanda flygplats erbjuder flera attraktiva erbjudan-
den som riktar sig till ekonomiskt svagare grupper. Av 
figuren på sida 20 framgår Arlanda Express prisbild 
omräknat till en enkelresa. Barn under 18 år reser gra-
tis med snabbtågspendeln Arlanda Express i anslut-

ning till flygresa och studenter, ungdomar under 25 
år samt pensionärer reser till halva ordinarie priset, 
vilket är 130 kronor. Barn under 18 år reser med SL 
till Arlanda Centralstation enbart på vanlig zonbiljett 
för SL eller ett vanligt SL-periodkort och behöver inte 
betala någon passageavgift alls.
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Arlanda Express prisbild (priset omräknat till en enkelresa)
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gratis med vuxen samt alla barn under 7 år får åka gratis med annan person med giltig biljett (SL).

Flygplatsanställda
Vuxen
Student
Ungdom 8-25, barn 0-17 gratis
Pensionär
6 timmarsbiljett

SL-tåg
Swebus
Flygbussarna

Andel resenärer som arbetspendlar 
med tåg i förhållande till antal 
anställda på �ygplatsen 2011

Kr per enkelresa

Pendlarrabatt 

Bibehållen marknadsandel

Pendlare omfattas också av mycket attraktiva erbju-
danden. En pendlare med SL betalar 1090 kronor för 
ett 30- dagarskort inklusive Arlandapassage. Det är 
ett påslag på 300 kr på ordinarie 30-dagarskort. Flyg-
platsanställda har möjlighet att köpa ett 30-dagars 

pendlarkort med Arlanda Express för 1100 kronor. 
Det finns också särskilda helg och veckosluts erbju-
danden för grupper som gör att t.ex. 4 personer kan 
resa för ett pris på 120 kronor per person.

De erbjudanden och det trafikutbud som erbjuds på 
Arlandabanan har under 2014 gjort att tågrafikens 
marknadsandel till och från Stockholm-Arlanda flyg-
plats  har kunnat upprätthållas på samma nivå som 

2013. I förhållande till antalet flygpassagerarer  på 
Stockholm-Arlanda flygplats är andelen tågresenärer 
allt jämt ca 24 procent. Andelen resenärer som arbets-
pendlar med tåg är ca 14 procent.
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Prognos statens royalty 1,5 mdr
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Vinstdelning till staten 2018
När Arlandabanan byggdes ställde svenska staten ut 
ett ränte- och amorteringsfritt royaltylån på 1 000 
Mkr. Istället för ränta och amortering får staten rätt 
till royalty under vissa förutsättningar. Royalty-betal-
ning sker genom vinstdelning – någon ränta betalas 
därför inte av A-Train. 

Vinstdelning sker först när ägarna till A-Train upp-
nått en viss avkastning på insatt kapital.  Hur stor den 
avkastningen ska vara beräknas med en formel som 
bygger på historisk STIBOR(*) till vilken en fast mar-
ginal adderats motsvarande den bedömt högre risken 
i rimligt jämförbara projekt. Denna tänkta avkastning 
kallas Reasonable Return Rate (RRR) och den har allt-
sedan 1995 minskat till följd av en lägre referensränta.
Samtidigt har A-Trains aktieägare fått en avkastning på 
insatt kapital som kallas Actual Rate of Return (ARR). 
Den har de senaste åren utvecklats positivt till följd av 
högre lönsamhet och därmed utdelningar till ägarna. 

Staten har rätt till royalty från och med det år när 
Actual Rate of Return motsvarar eller överstiger Rea-
sonable Return Rate. Som framgår av diagrammet 
nedan (ARR (%) jämfört med RRR (%) 1995–2014) 
så närmar sig tidpunkten då detta inträffar. För att det 
skulle ha inträffat 2014 så hade ytterligare utdelningar 
om ca 600–650 Mkr varit nödvändiga.

Tidpunkten för utbetalning till staten beror där-
med direkt på utvecklingen av referensräntan STI-
BOR samt lönsamheten (**) i A-Train.

I samband med refinansieringen av A-Train AB 
och ägarbytet initierade AIAB och Riksgälden för-
handlingar rörande vissa oklarheter i beräkningsme-
kanismen och ingående parametrar vilket påverkat 
ARR positivt vilket verkat gynnsamt på tidpunkten 
när royalty kan komma att börja betalas. AIAB:s 
prognos är nu att de första royaltybetalningarna till 
staten utbetalas 2018 och baseras på utfallet 2017 
och att det samlade royaltybetalningarna kan komma 
att uppgå till cirka 1,5 miljarder kronor. 

ARR (%) jämfört med RRR (%) 1995–2013
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(*) Referensräntan motsvarar den ränta som bankerna i 
den så kallade STIBOR-panelen i genomsnitt anger att 
de kan erbjuda varandra för lån utan säkerhet i svenska 
kronor för en löptid om 90 dagar.

(**) A-Trains lönsamhet kan påverkas av en rad faktorer. 
Till exempel kan framtida miljövillkor och restriktioner för 
flygplatsen påverka framtida vinster såväl negativt som 
positivt. Likaså kan den nya pendeltågstrafik som SL 
startat via Arlanda Central komma att påverka resande-
flöden och biljettpriser för all kollektivtrafik mellan Arlanda 
och Stockholm, och därmed också påverka A-Train:s 
framtida förtjänst. 
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GRI
-indikator

Beskrivning Nyckeltal Värde 
2010

Värde 
2012

Värde 
2013

Värde 
2014

EC1 Direkt ekonomiskt skapat värde Erhållen royalty (mkr) 0 0 0 0

EC1 Direkt ekonomiskt skapat värde ARR/RRR 51 % 57 % 63 % 69 %

EC4 Erhållet finansiellt stöd från staten Uppdragsersättning från Trafikverket (mkr) 5,0 mkr 8,5 mkr 8,7 mkr 8,9 mkr

EC4 Erhållet finansiellt stöd från staten Betald ränta på villkorslånet (betalt av 
Trafikverket)

34 mkr 30 mkr 22 mkr 23 mkr

EC8 Gjorda infrastrukturinvesteringar Det bokförda värdet på genomförd Trans-
fer/Lease (mkr)

0 0 0 0

EC9 Förståelse och beskrivning av indirekt 
ekonomisk påverkan på intressenter

Antal passagerare som passerar Arlanda 
Central

1 050 
tusen

1 323 
tusen

1 648 
tusen

1 763 
tusen

EC9 Förståelse och beskrivning av indirekt 
ekonomisk påverkan på intressenter

Antal passagerare med Arlanda Express 2 933 
tusen

3 280 
tusen

3 335 
tusen

3 595 
tusen

EC9 Förståelse och beskrivning av indirekt 
ekonomisk påverkan på intressenter

Andel tågresenärer i förhållande till
A. Flygpassagerare
B. Antal anställda på flygplatsen

23 %
10 %

23 %
12 %

24 %
14 %

24 %
14 %

EC9 Förståelse och beskrivning av indirekt 
ekonomisk påverkan på intressenter

Antal avgångar från Arlanda Central 
(vardagsdygn)

Se tabell på sidan 20
114          114         114         118

EN28 Det monetära värdet av böter och det 
totala antalet icke monetära sanktioner för 
överträdelser av miljöregler 

Antal beivrade överträdelser gjorda av 
A-Train

0 0 0 0

SO8 Brott mot gällande lagar och bestämmelser Efterlevnad av trafikplikten (se sid 25) Ja Ja Ja Ja

SO4 Åtgärder vidtagna mot misstänkt korruption Antal vidtagna åtgärder av A-Train 0 0 0 0

Hållbarhetsredovisningen i siffror

Snabbtågspendeln på Stockholms Centralstation.

AIAB presenterar information dels för den senaste 
redovisningsperioden, dels för tre jämförelseår. Jäm-
förelseåren som valts är 2010 som utgör ett basår för 
AIAB:s långsiktiga mål och alltid redovisas i AIAB:s 
hållbarhetsrapport, samt 2012 och 2013 som är de 

närmast föregående redovisningsperioderna. Valet av 
jämförelseår ger läsaren en relevant bild av årets re-
sultat i förhållande till uppsatta mål på kort och lång 
sikt och därmed också den långsiktiga trenden i verk-
samheten.
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Då AIAB inte själv bedriver någon egentlig operativ 
verksamhet är det inte intäkter, kostnader och inves-
teringar i bolagets egen verksamhet som visar AIAB:s 
ekonomiska hållbarhet. Det är i stället huruvida sta-
ten, genom Riksgälden, erhållit någon vinstdelning 
som uttrycker Arlandabanans direkt ekonomiskt ska-
pade värde för ägaren. Nyckeltalet består därför av 
den av Riksgälden under året erhållna royaltyn (Källa: 

Riksgälden). Fram till den tidpunkt när royalty erhålls 
redovisas också kvoten mellan den faktiska utdelning-
en som A-Trains ägare erhållit och den avtalade av-
kastning som de har rätt till innan royalty ska börja 
betalas. (ARR/RRR.) Till följd av omförhandlingar 
2014 har beräkningsmekaniken förändrats och det 
har påverkat kvoten ARR/RRR. Samtliga år är om-
räknade enligt denna ändring. Källa: AIAB.

EC1 Direkt ekonomiskt skapat värde

AIAB redovisar sju nyckeltal för sin verksamhet. Syf-
tet med valda nyckeltal är att redovisa sådana uppgif-
ter som är relevanta för bolaget och dess intressenter, 
och som speglar de aspekter av hållbarhet som bolaget 
direkt eller indirekt kan påverka. Då unika förutsätt-
ningar gäller för bolaget, beroende på att verksamhe-
ten i allt väsentligt innebär förvaltning av ett offent-

ligt privat samverkansprojekt (OPS) där den löpande 
driften och förvaltningen under avtalsperioden fram 
till 2040 sköts enligt en så kallad tjänstekoncession, 
finns inte förutsättningar att redovisa tio nyckeltal i 
enlighet med kraven i GRI för att redovisa på nivå C.

AIAB har därför gjort följande avsteg från GRI:s 
indikatorprotokoll:

Förklaring av nyckeltal och avsteg från protokollen

Utgång till spår 1–2, Stockholm C.
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Arlandabanan har en ytterst viktig indirekt ekono-
misk effekt för Stockholm-Arlanda flygplats och 
Stockholm/ Mälardalsregionen. Genom att öka anta-
let som reser till och från Arlanda med tåg kan flyg-
platsen fortsätta att utveckla flygtrafiken inom givna 
miljötillstånd. Swedavia och Stockholms läns lands-
ting är överens med AIAB att bra nyckeltal för att 
beskriva den indirekta ekonomiska påverkan på dem 
är att:
• mäta antalet passagerare som reser med tåg till och 

från Arlanda med Arlanda Express och andra järn-

vägsföretag via Arlanda Central,
• sätta dessa i relation till totala antalet passagerare 

på flygplatsen, respektive flygplatsanställdas resor 
med Arlanda Express och SL/SJ i förhållande till to-
tala antalet anställda på flygplatsen, omsatt till 400 
pendlingsresor per år.

Ett annat viktigt mått är utbudet av tågförbindel-
ser till och från Arlanda Central mätt som anta-
let avgångar. Nyckeltalen hämtas från A-Train och 
Swedavia.

EC9 Förståelse och beskrivning av indirekt ekonomisk påverkan på intressenter

Arlandabanans miljötillstånd omfattar i allt väsentligt 
vattendomar och bullervillkor från upprättade mil-
jökonsekvensbeskrivningar. Det är A-Train som är 
verksamhetsutövare och ansvarig för att innehålla till-
stånden samt att sköta rapporteringen. AIAB ansvarar 
för att följa upp att A-Train följer gällande regler. Att 

redovisa antalet överträdelser mot gällande miljövill-
kor ger en god bild av om verksamheten drivs enligt 
givna tillstånd. Nyckeltalet mäts som antalet beivrade 
överträdelser och hämtas från tillsynsmyndigheten 
(Sigtuna kommun och Länsstyrelsen i Stockholms 
län) eller från A-Train.

EN 28 Det monetära värdet av böter och det totala antalet icke monetära sanktioner  
 för överträdelser av miljöregler

AIAB:s spåranläggning erhölls i samband med att an-
läggningen öppnades för trafik i november 1999. Yt-
terligare anläggningsdelar som tillkommer, och som 
inte finansieras med direkta bidrag av någon part, 
ökar anläggningens bokförda värde. När en sådan 
förändring av anläggningen genomförts (så kallad 

Transfer/Lease) påverkas AIAB:s bokförda värde på 
anläggningen. Nyckeltalet avspeglar det tillkomman-
de värdet i anläggningen som ska finansieras inom ra-
men för avtalet med A-Train. Nyckeltalet hämtas ur 
AIAB:s finansiella redovisning.

EC8 Gjorda infrastrukturinvesteringar

Bolagets direkta finansiella stöd redovisas. Förutom 
detta stöd tillkommer att staten vid sidan av bolaget 
utställt ett räntefritt lån till A-Train. Räntekostna-
derna betalas av Trafikverket men redovisas trots det 
under EC4 trots att det är ett bidrag som ligger utan-

för bolagets egen redovisning. Nyckeltalet består av 
erhållen uppdragsersättning från Trafikverket (Källa: 
AIAB) och av Trafikverket betald ränta på villkorslå-
net (Källa: Riksgälden).

EC4 Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn
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Då antalet transaktioner i AIAB är ytterst begränsade, 
och antalet anställda är få, är risken för korruption i 
bolaget liten. Däremot är riskerna i A-Train betyd-
ligt större eftersom bolaget omsätter stora belopp och 
har betydande inköpsverksamhet. Att redovisa hur 
A-Train reagerat på korruptionsfall är därför relevant. 

Nyckeltalet mäts som under redovisningsperioden 
avslutade rättsfall beträffande korruption där organi-
sationen eller någon av dess anställda är svarande och 
vad utfallet blev (fällande eller friande dom). (Källa: 
A-Train alternativt aktuell domstol.)

SO04 Åtgärder vidtagna mot misstänkt korruption

Järnvägsdrift är förenat med stora säkerhetsmässiga 
risker och kräver därför tillstånd enligt järnvägslagen. 
Sådana tillstånd har A-Train för såväl järnvägsföretag 
som infrastrukturförvaltning. Dessutom står verk-
samheten under tillsyn av Transportstyrelsen. Detta 
är förutsättningar för verksamhetens bedrivande och 
eventuella avvikelser i dessa avseenden för A-Train 
är inte något som AIAB kommer att redovisa under 
SO8 eftersom det inte är något hinder för en fortsatt 
verksamhet i bolagets egen regi. Däremot innehåller 
avtalet med A-Train krav på att en viss servicenivå ska 
upprätthållas avseende snabbtågspendelns frekvens 
och hastighet. Det senare benämns trafikplikt. Nyck-
eltalet mäts som trafikutbud, frekvens och körtid för 
Arlanda Express med de avvikelser som är tillåtna en-
ligt avtalet med A-Train. (Källa: A-Train:s officiella 
tidtabell i december varje år samt inrapporterade av-
vikelser.)

SO8 Brott mot gällande lagar och bestämmelser

Jerry Lindberg och Kent Fröjdman på Infratek arbetar med underhåll av banan.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

23 till 2422 till 2306 till 2205 till 0600 till 05

0

30

60

90

120

150

Vuxen kontantStudent/pensionär 
kontant

Ungdom kontant 
<16-25

Barn/Ungdom 
kontant 6-19

Vuxen 30 dagarPensionär 30 dagar

Alla produkter är omräknade till enkelresor. Upp till 4 barn till och med 15 år (Flygbussarna och Swebus) åker 
gratis med vuxen samt alla barn under 7 år får åka gratis med annan person med giltig biljett (SL).

Plikt
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Den avtalade trafikskyldigheten och den tidtabell som A-Train 
redovisat att man kör efter från december 2014. Kravet på nat-
trafik uppstår först när antalet ankommande resenärer till Arlanda 
flygplats nattetid överstiger ett visst antal passagerare.
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Om redovisningen

Snabbtågspendeln på Arlandabanan.
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Om redovisningen Alla statliga bolag ska göra en hållbarhetsredovis-
ning enligt GRI, Global Reporting Initiative. Detta 
är AIAB:s femte hållbarhetsredovisning och omfattar 
2014. AIAB lämnar en hållbarhetsredovisning för varje 
kalenderår. Inga priser eller utmärkelser har mottagits 
av AIAB under redovisningsperioden.  

Innehållet i hållbarhetsredovisningen har tagits fram 
genom en bred analys utifrån vad som är väsentligt med 
utgångspunkt i GRI:s områden. Analysen innefattar 
flera olika sammanvägningar av prioriteringar hos in-
tressenter, media, transportföretag, miljö forskning m.m.

För medieanalysen användes Arlandabanan Infra-

structure AB och A-Banan Projekt AB som sökobjekt. 
Utifrån antalet träffar i analyserna har olika kategorier 
av faktorer som påverkar identifierats, sorterats och 
värderats. De tyngst värderade faktorerna har därefter 
analyserats utifrån om frågan rör det långsiktiga ägan-
det och förvaltandet eller om det rört sig om frågor som 
rör drift och underhåll och som A-Train ansvarar för.  
I de fall som faktorerna berör AIAB:s långsiktiga ägan-
de och förvaltande har relevanta nyckeltal för långsiktig 
hållbarhet tagits fram.

Inga förändringar har skett under 2014 som berör 
storlek, struktur eller ägande i AIAB.

Avgränsningen bygger på en analys över vilka enheter 
som AIAB innehar kontroll och/eller betydande in-
flytande över, samt vilka enheter som ger upphov till 
betydande påverkan på hållbar utveckling. Resultatet 
av avgränsningen ser ut enligt följande:

Resultatindikatorer: Relevanta indikatorer har valts 
ut med avseende på AIAB:s roll som avtalspart i ett 
OPS-projekt. De ekonomiska indikatorerna avspeglar 
anläggningens långsiktiga värde och de miljömässiga 
sociala indikatorerna, Indikator EC1 redovisar i pro-
cent hur nära det är att royalty ska börja betalas ut 
(ARR/RRR). När ARR är lika stor som RRR, dvs 100 
procent, inträffar den tidpunkt vartefter royalty ska 
betalas till staten. Indikatorn utgår när Trigger Year 
inträffat och därefter kommer enbart erhållen roy-
alty att redovisas. Beräkningsmekaniken för RRR har 
under 2014 ändrats till följd av förhandlingar mel-
lan staten och A-Train om vissa parametrar i RRR. 
Effekten av förändringen uppgår till +0,27 % 2014. 
Historiska data är omräknade enligt den nya beräk-
ningsmekanismen. Indikatorn HR2, Andel leveran-
törer som undergått kontroll avseende brott mot 
mänskliga rättigheter, rapporteras inte 2014 efter-
som AIAB inte har det inflytande över leverantörs-
kedjan att vi kan få fram den information som krävs 
för rapporteringen.

Beskrivning av hållbarhetsstyrningen: Avtalet med 
nyttjanderättshavaren innebär ett delegerat miljöansvar 
samt en skyldighet för motparten att vidmakthålla an-
läggningen i ett gott skick. Hållbarhetsstyrningen från 
AIAB sker genom påverkan av intressenterna att verka 
för de av AIAB identifierade väsentliga områden.

Beskrivande information om frågor och problem: 
Genom avtalskonstruktionen har AIAB en i allt vä-
sentligt indirekt påverkan på hållbarhetsfrågorna i 
OPS-projektet. Utveckling av anläggningen för att 
trygga långsiktig hållbarhet förutsätter att de två par-
terna i projektet kan komma överens. Samordning och 
utveckling av anläggningen och samspelet med berörda 
regioner kan bara ske genom respekt av avtalets grund-
läggande förutsättningar och beaktande av de ekono-
miska incitament och drivkrafter som föreligger.

Genom att AIAB förvaltar ett OPS-projekt är re-
dovisningen starkt avgränsad till just den påverkan 
som bolaget har i sin funktion som företrädare och 
avtalspart för staten. Sambanden mellan AIAB:s verk-
samhet och avtalsparter och intressenter är dock stor 
och bolaget ser positivt på att även dessa parter ut-
vecklar en hållbarhetsredovisning för sina respektive 
verksamheter. Sedan 2014 har AIAB en avtalsöverens-
kommelse med A-Trains ägare om att införa hållbar-
hetsredovisning i hela koncernen inklusive A-Train.

Hållbarhetsredovisningen granskas externt av bola-
gets revisor.

I tabellen nedan redovisas de indikatorer som redovisas i rapporten. I den högra kolumnen anges på vilken sida 
respektive indikator redovisas.

Redovisningsprinciper och hållbarhetsindikatorer

Avgränsningar

Innehållet enligt GRI
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Arlandabanan Infrastructures hållbarhetsredovisning 2014 har med vissa avsteg upprättats enligt GRI:s rikt-
linjer version 3.0 och har fastställts av styrelsen den 25 mars 2015.

Jan Olson
Ordförande

Kerstin Hessius Ulf Lundin
Verkställande direktör

Fastställd

Irene SvenoniusHans Brändström
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Ind ID Kategorier, aspekter och indikatorer Helt  
redovisad

sid  
ref

1.0 Strategi och analys   

1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (t.ex. vd, ordförande eller motsvarande position)  
om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi

 4

2.0 Organisationsprofil   

2.1 Organisationens namn  7

2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna   7

2.3 Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures  8

2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor   35

2.5 Antal länder som organisationen har verksamhet i, och namnen på de länder där viktig verksamhet  
bedrivs eller som är särskilt relevanta för de frågor som berör hållbar utveckling i redovisningen

  35

2.6 Ägarstruktur och företagsform   8, 9

2.7 Marknader som organisationen är verksam på (inklusive geografisk fördelning, sektorer man är  
verksam i och typ av kunder/förmånstagare).

  8, 9

2.8 Den redovisande organisationens storlek  35 

2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur eller ägande   27

2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden   27

3.0 Information om redovisningen   

 Redovisningsprofil   

3.1 Redovisningsperiod (t.ex. räkenskapsår/kalenderår) för den redovisade informationen   27

3.2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen (om sådan upprättats)   4

3.3 Redovisningscykel (ettårig/tvåårig etc.)   27

3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll   35

 Redovisningens omfattning och avgränsning   

3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen   27

3.6 Redovisningens avgränsning   27

3.7 Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning   27

3.8 Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar, utlokaliserade  
verksamheter och andra enheter som väsentligt kan påverka jämförbarheten mellan olika tidsperioder  
och/eller organisationer

  27

3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar, och skälen  
för sådana förändringar

  27

3.11 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller avgränsning,  
omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen

  27

 Innehållsförteckning enligt GRI   

3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns   29

 Bestyrkande   

3.13 Policy och nuvarande tillämpning med avseende på att låta redovisningen externt bestyrkas   27, 31

4.0 Styrning, åtaganden och intressentrelationer   

4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning, inklusive kommittéer som är underställda styrelsen  
och som är ansvariga för specifika uppgifter så som att fastställa strategi eller att utöva tillsyn över  
organisationen.

 12

4.2 Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör   12

4.3 För organisationer som endast har en styrelsenivå, ange antalet medlemmar inom denna som är  
oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen

 12

4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller vägledning till  
styrelsen eller företagsledningen

 12

 Kommunikation med intressenter   

4.14 Princip för identifiering och urval av intressenter   14

4.15 Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med  14

5.0 Resultat   

Nyckeltal 17–22
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Bestyrkanderapport

Jerry Lindberg vid Infratek underhåller banan.
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Revisors rapport över översiktlig granskning av  

Arlandabanan Infrastructure AB:s hållbarhetsredovisning  

Inledning

Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Arlandabanan Infrastructure AB att översiktligt granska Arlandaba-
nan Infrastructure AB:s hållbarhetsredovisning för år 2014. Vårt uppdrag är begränsat till den historiska 
information som redovisas och omfattar således ej framtidsorienterade uppgifter.

Styrelsens och företagsledningens ansvar för hållbarhetsredovisningen

Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att upprätta hållbarhetsredovisningen i 
enlighet med tillämpliga kriterier, vilka framgår på sidan 27 i hållbarhetsredovisningen, och utgörs av 
de delar av Sustainability Reporting Guidelines (utgivna av The Global Reporting Initiative (GRI)) 
som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna framtagna redovisnings- och 
beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även den interna kontroll som bedöms nödvändig för att 
upprätta en hållbarhetsredovisning som inte innehåller väsentliga fel, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning 
utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 
som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att 
vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt IAASBs 
standarder för revision och kvalitetskontroll och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder 
som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att 
vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision 
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som 
en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Vår granskning utgår från de av styrelsen och företagsledningen valda kriterier, som definieras ovan. Vi 
anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen. Vi anser att de bevis 

Till läsarna av Arlandabanan Infrastructure AB:s hållbarhetsredovisning
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som vi skaffat under vår granskning är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för 
vårt uttalande nedan.

Uttalande

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

Övrig upplysning

Företaget har upprättat sin hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer med tillämpningsnivå C. Dessa 
riktlinjer kräver att 10 resultatindikatorer skall redovisas för att tillämpningsnivå C skall uppnås. Som 
framgår av hållbarhetsredovisningen har företaget redovisat sju resultatindikatorer. Av redovisningen 
framgår även att avsteg från GRI:s indikatorprotokoll har gjorts avseende dessa indikatorer. Då företaget 
är ett offentligt privat samverkansprojekt (OPS), har styrelsen gjort bedömningen att det inte finns för-
utsättningar att redovisa 10 resultatindikatorer, samt att gjorda avsteg är nödvändiga för att återspegla 
bolagets verksamhet. Vi anser att detta inte påverkar vår uttalade slutsats ovan. 

Stockholm den 25 mars 2015 
Ernst & Young AB 

Mikael Sjölander Charlotte Söderlund
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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A-Train
A-Train ägs till 100 procent av Macquarie Euro-
pean Infrastructure Fond.
A-Train bedriver snabbtågspendeln mellan 
Stockholm och Arlanda under varumärket Ar-
landa Express och är infrastrukturförvaltare för 
Arlandabanan. Avtalspart med AIAB.

Actual Rate of Return (ARR)
Den avkastning som A-Trains aktieägare fått på 
insatt kapital. 

AIAB
Arlandabanan Infrastructure AB ägs av staten 
och svarar för statens rättigheter och skyldighe-
ter rörande Arlandabanan.

Arlanda Express
Namnet på A-Train:s snabbtågspendel 
mellan Stockholm och Arlanda.

Arlandabanan Infrastructure AB
– se ovan under AIAB.

Back-to-back-avtal
Reglerar bl.a. de rättigheter som statens intres-
senter givit AIAB att vidareupplåta till A-Train. 
Avtalen innehåller rättigheter i form av upplåtelser 
av mark och anläggningar och upplåtelser av 
trafikrättigheter och marknadstillträde.

Fyrstegsprincipen
Förbättringar i transportsystemet ska prövas 
stegvis:
• Steg 1. Åtgärder som påverkar transportefter-

frågan och val av transportsätt 
• Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnytt-

jande av befintlig infrastruktur 
• Steg 3. Mindre infrastrukturåtgärder
• Steg 4. Nyinvesteringar och större ombygg-

nadsåtgärder

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

Hållbar utveckling
Definieras första gången 1987 i FN-rapporten 
Our common future, kallad Brundtlandrapporten: 
En utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möj-
ligheter att tillfredsställa sina behov. 

ISO 26000
Är en internationell standard och vägledning i 
socialt ansvarstagande. Företag och organisa-
tioner kan arbeta utifrån standarden men den är 
inte certifieringsbar.

Jernhusen
Är ett statligt ägt bolag som äger, förvaltar och 
utvecklar ett fastighetsbestånd av stationer, kon-
tor, underhållsdepåer och godsterminaler längs 
den svenska järnvägen.

MÄLAB
Ett bolag med uppgift att svara för den operativa 
administrationen av frågor av gemensamt läns-
gränsöverskridande intresse vad gäller regional-
tågstrafiken i Mälardalsregionen. Bolaget ägs av 
de ansvariga för kollektivtrafiken i Stockholm, 
Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro län 
gemensamt.

OPS
Offentligt privat samverkansprojekt (OPS), inne-
bär att en offentlig aktör, i detta fall staten, och 
det privata näringslivet gör en gemensam sats-
ning i ett projekt gällande finansiering, byggande 
och drift. 

Portarekoncernen
Portarekoncernen ägs av de två australiensiska 
pensionsfonderna STC Pooled Fund (State 
Super) (37,5 procent) och Sunsuper Superan-
nuation Trust (Sunsuper) (25 procent) samt den 
kinesiska staten via State Administration of 
Foreign Exchange (SAFE) (37,5 procent).

Reasonable Return Rate (RRR) 
Den avtalade avkastning som A-Trains ägare ska 
få innan royalty börjar betalas ut till staten. 

Ordlista/förkortningar
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Referensräntan 
Motsvarar den ränta som bankerna i den så 
kallade STIBOR-panelen i genomsnitt anger att 
de kan erbjuda varandra för lån utan säkerhet i 
svenska kronor för en löptid om 360 dagar.

Riksintresse
Ett riksintresse kan avse så vitt skilda intressen 
som naturvård, kulturvård, friluftsliv, vindkraft, 
rennäring, gruvnäring och kommunaktionsan-
läggningar. Ett riksintresse ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan hota 
dess funktion eller fortlevnad. Avsikten med 
att en järnväg utpekas som riksintresse är att 
skydda anläggningen, d.v.s. befintliga och pla-
nerade banor, spårområden och terminaler samt 
de stationer som är belägna vid dessa banor 
mot åtgärder som försvåra användningen av 
anläggningen.

Arlandabanan är ett riksintresse för kommuni-
kationsanläggningar. Bestämmelser om sådana 
riksintressen finns beskrivet i 3 kapitlet 8 § Mil-
jöbalken. Det är Trafikverket som lämnar uppgift 
till länsstyrelserna vilka vägar och järnvägar som 
är riksintressen och det är länsstyrelsen som 
övervakar att riksintresset skyddas mot annan 
användning.

Royalty
Staten har genom Riksgälden lånat ut en miljard 
kronor till A-Train som ska återbetalas i form av 
delning av eventuell vinst, så kallad royalty.

SATSA
Samverkan för ett effektivt transportsystem i 
Stockholmsregionen (Trafikverket, SL, Läns-
styrelsen i Stockholms län, Stockholms stad, 
Regionplanekontoret, Europeiska regionala 
utvecklingsfonden)

SJ AB
Är ett statligt ägt bolag med uppdrag att bedriva 
lönsam persontrafik.

SL
AB Storstockholms Lokaltrafik är ett bolag som 
ägs av Stockholms läns landsting och som sva-
rar för den operativa administrationen av kollek-
tivtrafiken inom Stockholms län.

STIBOR
En referensränta som visar ett genomsnitt av de 
räntesatser som ett antal banker – Stiborbanker 
– verksamma på den svenska penningmark-
naden är villiga att låna ut till varandra på utan 
säkerhet under olika löptider.

Svedab
Svensk-Danska broförbindelsen SVEDAB AB. Ett 
statligt ägt bolag som äger 50 procent av Öre-
sundsbron och äger och driver de svenska väg- 
och järnvägsanslutningarna till Öresundsbron. 
Svedab samverkar administrativt med AIAB.

Swedavia
Är ett statligt ägt bolag som äger, driver och 
utvecklar 10 flygplatser, bland annat 
Arlanda.

Tjänstekoncession
Ett kontrakt som gäller utförande av tjänster 
avseende bl.a. järnvägstransport och som inne-
bär att ersättning för tjänsterna helt eller delvis 
utgörs av en rätt att utnyttja tjänsten, d.v.s. tjäns-
televerantörer tar riskerna i samband med den 
tillhandahållna tjänsten och tar ut ersättning av 
användaren t.ex. via avgifter.

UL
UL är en förvaltning i Landstinget i Uppsala län 
och svarar för den operativa administrationen av 
kollektivtrafiken inom Uppsala län.
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Arlanda Infrastructure AB
Postadress: Box 70 378, 107 24 Stockholm
Besöksadress: Klarabergsviadukten 70, 
Stockholm
Telefon: 08-22 40 10
Telefax: 08-22 41 29
E-post: info@arlandabanan.se

Styrelsens säte: Stockholm

Ägare: Svenska staten äger bolaget  
till 100 procent

Verksamhet: Svarar för statens rättigheter 
och skyldigheter i Arlandabanan

Var verksamheten bedrivs: Sverige

Nettomsättning: 68 miljoner kronor

Balansomslutning: 1 455,1 miljoner kronor

Antal anställda: 1

VD: Ulf Lundin

Kontaktuppgifter  
och fakta i korthet

Passage mellan Arlanda och Sky City på Arlanda.

Produktion: Svensk Information AB, Foto: Mattias Ahlm



36     Kontaktuppgi f ter  och fakta i  kor thet

Plattform 1 och spår 1 och 2 Tra�kverkets spår

AIAB:s egendom

Ägs av Arlandabanan Infrastructure AB

A-Train AB har nyttjanderätt

Ägs av Tra�kverket

A-Train AB har tra�keringsrätt

Ostkustbanan, 

Rosersbergssektionen

Ägs av Arlandabanan Infrastructure AB

A-Train AB har nyttjanderätt
Arlandabanan

Rosersberg

(Skavstaby)

Odensala

(Myrbacken)

Arlanda

Stockhol
m C

OSTKUS
TBANAN

Uppsala 
C

ARLANDA CENTRAL

Övriga operatörer

ARLANDA NORRA

Arlanda Express

ARLANDA SÖDRA

Arlanda Express

 




