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4     VD HAR ORDET

Detta är Arlandabanan Infrastructure AB:s (AIAB) första hållbarhetsredovisning. Den är anpassad till de 
unika förutsättningar som följer av att Arlandabanan 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 AB. Med hänsyn till AIAB:s långsiktiga 
uppdrag är en hållbar utveckling av yttersta vikt för att säkra anläggningens framtida funktion, värde och 
säkerhet. 

AIAB:s roll är huvudsakligen att säkra anläggningens långsiktiga värde och funktion medan A-Trains 
roll i hållbarhetsarbetet avser verksamhetens drift och underhåll under avtalsperioden. Detta ger särskilda 
förutsättningar för AIAB:s hållbarhetsredovisning och ställer krav på en tydlig avgränsning mot den re-
dovisning A-Train gör. Möjligheten att redovisa relevanta nyckeltal enligt GRI är således begränsade för 
AIAB:s del då de flesta sådana nyckeltal avser den verksamhet A-Train ansvarar för. 

Eftersom AIAB:s hållbarhetsredovisning för 2010 är bolagets första har vi lagt stor vikt vid prioritering 
av intressenter och intressentdialoger för att motsvara deras förväntningar. Eftersom intressentdialogerna 
påbörjades under 2010 och fortsatte under våren 2011 publiceras AIAB:s hållbarhetsredovisning efter 
AIAB:s årsredovisning för 2010. 

Arlandabanan ska bidra till att skapa ekonomisk tillväxt i Mälardalen och landet i övrigt genom att 
erbjuda snabba och effektiva resmöjligheter till Arlanda. Därmed bidrar Arlandabanan positivt till de 
svenska klimatmålen genom omställningen till ett hållbart resande. För att Arlanda flygplats ska kunna 
utvecklas inom ramen för gällande miljötillstånd är bolagets strävan att antalet tågresenärer till Arlanda 
flygplats ska fördubblas från 4 miljoner 2010 till 8 miljoner 2015. Detta kräver ett ökat produktutbud i 
form av tågtrafik med olika upptagningsområden, olika standard (inklusive hastighet) samt varierat pris. 

På kort sikt kan detta ske genom transparanta villkor i A-Trains järnvägsnätbeskrivning och att villko-
ren är anpassade till olika kundgruppers behov. Därmed kan fler tågföretag angöra Arlanda.

Under 2010 medförde vulkanutbrottet på Island att flygtrafiken på Arlanda lamslogs under flera 
dagar vilket direkt påverkade antalet resenärer på Arlandabanan. Likaså påverkade pilotstrejken och den 
hårda vintern förutsättningarna för AIAB att uppnå målen om antalet passagerare.

Ett hållbart resande som bidrar till tillväxt 

VD har ordet
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Utvecklingen på flygplatsen har trots allt varit god under 2010. Antalet flygresenärer har ökat men 
antalet tågresenärer via Stockholm-Arlanda flygplats har i stort varit oförändrat. Den ökade priskonkur-
rensen på landtransportmarknaden har medfört en minskad marknadsandel för tåget. 

Strategin på kort sikt är att öka utnyttjandet av den befintliga anläggningen. Det kan ske genom 
att andra tågoperatörer får ett öppet tillträde till Arlanda Central även för resenärer mellan Stockholm 
Central och Arlanda Central. 

På medellång sikt handlar det om att tillämpa fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen är ett förhålln-
ingssätt 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 be-
fintliga anläggningen trimmas fullt ut innan investeringar i ytterligare ny infrastruktur sker på sträckan. 
Därmed säkerställs att de tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt. För att lyckas krävs ett nära samar-
bete med andra aktörer, bland annat Trafikverket och Swedavia.

På lång sikt handlar strategin om att anläggningens värde ska säkras och anpassas samt utvecklas efter 
de framtida behoven. Genom att göra en riksintressebeskrivning av anläggningen kan AIAB öka förut-
sättningarna för att kompletterande investeringar 
för att säkra kapaciteten kan genomföras i framti-
den. Anläggningens standard ska ansluta till EU:s 
normer för järnväg. Det sker genom att följa EU:s 
driftskomparabilitetsdirektiv.  

Trenden med ökad globalisering förstärks och av 
den följer att det internationella resandet, handeln 
och tjänsterna växer. Turismen till Sverige förväntas 
öka och Stockholm/Mälardalen utgör en attraktiv 
del av landet. Arlandabanans betydelse kommer 
även i framtiden att vara stor, och allt pekar mot en 
betydande tillväxt av antalet resenärer.

Ulf Lundin
Verkställande direktör
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Arlandabanans anslutning till Ostkustbanan.
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Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) ägs till 100 
procent av svenska staten och svarar för statens rät-
tigheter och skyldigheter rörande Arlandabanan. 
Bolagets aktier förvaltas av Regeringskansliet. 

Arlandabanan är ett mellan staten och det pri-
vata näringslivet samfinansierat infrastrukturpro-
jekt. AIAB bildades för utbyggnaden av en dub-
belspårig järnväg som knyter Stockholm-Arlanda 
flygplats till det järnvägsnät som Trafikverket förval-
tar. På flygplatsen har anlagts två järnvägsstationer 
som används av Arlanda Express snabbtågspendel 
och en järnvägsstation (Arlanda Central) för den 
övriga tågtrafiken. På Stockholm Central utnyttjas 
platt form 1 och spår 1 och 2 för snabbtågspendeln. 
Snabbtågspendeln mellan Stockholm-Arlanda flyg-

plats och Stockholm Central ingår också i det sam-
finansierade projektet.

AIAB ska planera, projektera, uppföra, inneha och 
förvalta en järnväg från Rosersberg via Stockholm-
Arlanda flygplats till Odensala (Arlandabanan) samt 
upplåta den järnväg och vissa andra rättigheter som 
krävs för driften av järnvägstrafik mellan Stockholm-
Arlanda flygplats och Stockholm Central. AIAB ska 
vidare utföra kontroll av driften av Arlandabanan 
samt driften av järnvägstrafiken mellan Arlanda fly-
gplats och Stockholm Central. AIAB ska också verka 
för en integrerad och effektiv trafikering av Arlanda-
banan och samverka med flygplatshållaren 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 järnvägsinfra-
strukturanläggningar i Stockholms län 
och ägs av svenska staten. Anlägg-
ningen upplåts via A-Train till svenska 
och europeiska järnvägsföretag för 
nationell och internationell järnvägs-
trafik. Bilden visar anläggningens 
geografiska läge och spår.

Arlandabanans omfattning
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AIAB:s avtalspart är A-Train AB som till 100 procent 
ägs av Macquarie European Infrastructure Fond. A-
Train bedriver snabbtågspendel trafiken under var-
umärket Arlanda Express. Avtalet med A-Train gäller 
till 2040. Avtalet innehåller också en viss 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 avtalsperioden 
utöver den del staten bidrog med initialt. Ägande av 
Arlandabanan och dessa anläggningar överfördes i 

sin helhet till AIAB i samband med trafikstarten no-
vember 1999. I samband med överlämnandet erhöll 
A-Train som betalning dels en nyttjanderätt till an-
läggningen, dels en exklusiv rätt och skyldighet att bed-
riva snabbtågs pendeln mellan Stockholm Central och  
Arlanda. 

Det finns också 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. 
För detta ska i så fall kompensation utgå.

De ekonomiska transaktionerna mellan bolagen 
gjordes 1999 i samband med att ägandet överfördes 
till AIAB. Årligen redovisas avskrivningarna på an-
läggningen i AIAB:s resultaträkning. De återstående 
ekonomiska transaktionerna mellan bolagen avser 
i huvudsak markhyror till den mark som AIAB hyr 
av Swedavia, Trafikverket och Jernhusen och som vi-
dareuthyrs till A-Train enligt i avtalet från 1995 fast-
ställda villkor. 

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

Staten har genom Riksgäldskontoret lånat ut 

1 miljard kronor till A-Train som ska återbetalas 
i form av royalty på eventuell vinst. Trafikverket 
ersätter Riksgäldskontoret för räntekostnaden på 
villkorslånet via anslagsmedel. Villkorslånet och 
räntekostnaden på villkorslånet och eventuellt kom-
mande royalty till staten ligger utanför AIAB:s ekon-
omiska redovisning. 

Ränterisken, byggrisken och trafikrisken är överför-
da till A-Train. Statens risker är i huvudsak hänförliga 
till villkorslånet och utebliven vinstdelning/royalty. 
Genom den finansieringslösning och riskfördelning 
som Arlandabaneavtalen innehåller är Arlandabanan 
ett exempel på ett så kallad offentligt privat samver-
kansprojekt (OPS). 

Knyter samman Stockholm och Uppsala med Arlanda 

Avtal med A-train till 2040 

AIAB visar alltid nollresultat

Macquarie European
Infrastructure Fund

A-Train AB

Arlanda Express

Villkorslån via
riksgälden

Staten

100 %100 %

Tra�kverket

Finansierar

Arlandabanan Infrastructure AB

Äger Arlandabanan

Avtal
Nyttjanderätt till
Arlandabanan

AIAB
Statliga intressenter
A-Train och dess ägare

Ägarstruktur
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A-Train AB

Långivare

Riksgälden Macquarie

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

Arlanda 
Infrastructure AB

AIAB
Statliga intressenter

A-Train och dess ägare
Privata �nansiärer

Den avtalsstruktur som AIAB förvaltar framgår av 
principskissen där även A-Trains avtalsförhållanden 
till Riksgäldskontoret, långivare och leasegivare fram-
går. Trafikverket, Swedavia och Jernhusen svarar via 
avtal med AIAB för markupplåtelser och trafikerings-
rätter som vidareupplåts av AIAB till A-Train.

Ägande och avtal 

Avtalsstruktur
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A-Train AB

Långivare

Riksgälden Macquarie

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

Arlanda 
Infrastructure AB

AIAB
Statliga intressenter

A-Train och dess ägare
Privata �nansiärer
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Upptåget från Arlanda mot Uppsala.
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Det yttersta målet med Arlandabanan är att på lång 
sikt bidra till en ekonomisk och miljömässigt hållbar 
utveckling i Mälardalen. Därigenom tryggas regionens 
förutsättningar att leva och utvecklas och goda förutsät-
tningarna ges till fortsatt välfärd. Intressentdialogerna 
som gjorts visar att för att nå målet krävs att Arlandaba-
nan balanserar fyra delmål rörande ekonomi, passager-
arutveckling, miljörestriktioner och kvalitet. Delmålen  
innebär att bolaget samtidig ska uppnå en fördubblad 

mängd tågresenärer  till 2015, en lönsamhet för A-Train 
som ger en utdelning till A-Trains ägare som överstiger 
STIBOR +4%, ett ökat produktutbud i form av andra 
tågföretag med andra priser samt att miljötillstånden ska 
klaras. Därigenom kan en royalty erhållas som kan up-
pgå till mer än 1,5 miljarder kronor 2040. Förutsättnin-
gen är bl.a. att tågföretagen kan öka upptagningsområ-
det för tågresenärer till Arlanda. Av nedanstående figur 
framgår AIABs målbild med delmål. 

En balanserad målbild

Ekonomisk tillväxt i Mälardalen/Sverige

+ 4 milj passagerare (pax)STIBOR +
4%

Vattendomar, bullervillkor prisProduktutbud

>1,5 mdr SEK 
i vinstdelning

Klara 
miljötillstånden

8 Milj Pax
2015

Nöjda resenärer

1) 2)

3) 4)

1) A-Train utdelar vinst om minst STIBOR + 4 procent vilket leder till att staten erhåller royalty på ca 1,6 miljarder kronor  
enligt beräkning av PwC

2) Antalet tågresenärer till och från Arlanda flygplats uppgår till 8 miljoner år 2015 vilket är en ökning med 4 miljoner  
    passagerare till 2015 jämfört med 2010
3) Miljövillkoren för Arlandabanan ska klaras
4) Nöjda resenärer avseende utbud, pris och kvalitet vilket leder till ökat tågresande

Mål

Arlanda Central.
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AIAB tillämpar statens ägarpolicy och riktlinjer för 
företag med statligt ägande, vilket bl.a. innebär att 
Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas.  

Styrelsens arbete regleras bland annat av aktie-
bolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning 
som styrelsen fastställt för sitt arbete. Arbetsordningen 
reglerar inbördes arbetsfördelning, dels inom styrelsen, 
dels mellan styrelse och VD samt beslutsordning och 
mötesordning. Styrelsens arbete följer en fast procedur 
för att säkerställa styrelsens behov av information. 

AIAB har inte inrättat något revisionsutskott, re-
spektive 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 lämnar 
förslag till revisor för bolaget vid årsstämman och fun-
gerar i detta fall som valberedning. 

I AIAB:s årsredovisning för 2010 ingår AIAB:s 
bolagsstyrningsrapport som ytterligare beskriver bolagets 
tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning och Stat-
ens ägarpolicy och riktlinjer för extern rapportering. 

Styrelsen består av fem ledamöter. Alla är oberoende 
och ingen av ledamöterna ingår i företagets ledning. 
Verkställande direktören ingår inte i styrelsen.

Staten innehar samtliga aktier i bolaget och har full 
tillgänglighet till såväl verkställande direktör som ord-
förande i bolagets styrelse. 

Tillämpar statens ägarpolicy

Regionaltåg på väg mot Uppsala vid Knivsta.
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Passage mellan Arlanda C och Sky City på Arlanda.
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AIAB har identifierat intressenterna utifrån de in-
divider, grupper och organisationer som bolaget är 
beroende av för sin verksamhet. Intressenter är också 
dem som omvänt är beroende 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 håll-
barhet, d.v.s. väsentligt inflytande och/eller väsentlig 
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, Avtalpart, Järnvägsföretag 
och Back-to-back-avtal.

Kommunikation med intressenter har bedrivits på 
ett systematiskt sätt genom regelbundna dialoger, 
formaliserade med syfte och mål, specificerade om-
råden och tydliga frågeställningar. Dialogerna har 
dokumenteras. Resultat av dialogen har resulterat 
i en handlingsplan med tydligt utpekade ansvariga 
med tidsramar för de återkommande dialogerna.

AIAB har dessutom under såväl 2009 som 2010 
löpande fört dialoger och genomfört förhandlin-
gar med olika intressenter och avtalsparter vilket 
resulterat i avtal och överenskommelser, bl.a. med 
anledning av omstruktureringen av statliga verk 
och bolag. (Luftfartsverket, Banverket, Vägver-
ket och affärsverket Statsens Järnvägar). AIAB för 
också löpande dialog med avtalsparter A-Train, s.k. 
project meeting, som utgör den formella övervak-
ningen enligt ingånget avtal.

Regelbunden dialog med intressenterna

Arlandabanan Infrastructure AB – Intressentkartläggning

Ägare

• Regeringskansliet
• Riksgälden

Samhälle

• Landstinget/
   Regionerna
• Kollektivtra�kresenärer
• Tågoperatörerna
• Regionplane- och
   tra�kkontoret (RTK)
• Transportstyrelsen
• Banken/Finansiärer

Avtalspart

• Macquire Bank
   Limited/
   MEIF Stockholm AB
• A-Train AB/
   Arlanda Express

Järnvägsföretag

• SL
• UL
• SJAB
• Veolia

Back-to-back-avtal

• Tra�kverket
• Swedavia
• Jernhusen

Identi�era och 
kartlägg intressenter

Fastställ
kommunikationsplan

Dokumentera dialog,
resultat och åtgärder

Uppföljning och 
återkoppling

Handlingsplan 1

2

3
4

5
Ange syfte och 
mål respektive 
intressentdialog. 
Speci�cera 
områden och 
frågeställningar

Intressenter

Kartläggning och Handlingsplan
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Antalet dialoger och resultaten av dem visas i tabellen 
nedan.

Intressentdialoger har inte gjorts med alla int-

ressenter inför denna hållbarhetsredovising. AIAB 
har prioriterat dialoger med intressenter som har ett 
starkt beroende av eller  en stor påverkan på AIAB.

Huvudgrupp Intressenter Form av dialog Resultat

Ägare Regeringskansliet Möte Gemensam syn på  
målbilden för Arlandabanan

Riksgälden Möte Gemensam syn på  
målbilden för Arlandabanan

Samhälle Landstingen, Regionerna, LST  
(Länsstyrelsen)

Möte Utvecklat mått  
– gemensam syn på  
målbilden för Arlandabanan

Branschföreningen Tågoperatörerna -- --

Branschföreningen för kollektivtrafikresenärer Möte Skapa enkelhet för passagerarna

Transportstyrelsen --  --

Banker/ Finansiärer --  --

Avtalspart MEIF Stockholm AB --  --

A-Train AB/ Arlanda Express Möte Gemensam syn på  
målbilden för Arlandabanan

Järnvägsföretag SL VD/Möte  Tillträdesvillkor Arlanda C

UL Flerpartsmöte  Tillträdesvillkor Arlanda C

SJ AB Flerpartsmöte  Utformning, biljettsystem,  
 visering Arlanda C

Veolia --  --

Back-to-back-
avtal 

Trafikverket Möte Utvecklade mått och  
gemensam syn på  
målbilden för Arlandabanan

Swedavia Möte Gemensam syn på  
målbilden för Arlandabanan,  
avgränsning servitut

Jernhusen Avtalsförhandling  Rollfördelning/servitut

Resultat av intressentdialog
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Upptåget på Arlanda Central.
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Antalet tågresenärer på Arlandabanan är i stort oförän-
drat mellan åren 2009 (3 883 000) och 2010 (3 983 
000) trots att antalet flygresenärer via Arlanda flyg-
plats ökade. Det innebär en minskad marknadsandel 
för tåget (-1%), vilket inte går i riktning med de upp-
satta målen. AIAB:s bedömning är dock att en utökad 
tågtrafik till Arlanda genom bland annat direkta pendel-
tåg, exempelvis med Storstockholms Lokaltrafik (SL), 
på sikt kommer att öka resande med tåg till Arlanda. 
En uttökad tågtrafik krävs för att nå målen om pas-
sagerarantal, ekonomi och kvalitet och därmed bidra till 
flygplatsens förutsättningar att bedriva sin verksamhet 
inom givna tillstånd. Tågutbudet enligt tågplanen från 
december 2010 visar på att Arlanda Express uppfyller 
trafikplikten enligt avtal med 81 avgångar per dag från 

Arlanda till Stockholm och att ytterligare 114 avgån-
gar per dag finns från Arlanda C med andra tågföretag 
varav 62 tåg avgår mot norr (Uppsala). 

Som framgår av nedanstående linjekarta  och tabell 
är integrationen av tågtrafiken från Arlanda  mot norr  
mycket god. Det gäller i synnerhet mot Dalarna och 
mot Uppsala-Gävle-Sundsvall. Även mot söder är 
trafiken väl integrerad med Stockholms norra och södra 
förorter. Däremot är inte tågtrafiken från söder, d.v.s. 
Östergötland och Södermanland,  till Arlanda tillräck-
ligt väl integrerad utan bygger i allt väsentligt på om-
stigning vid Stockholms Centralstation. Detsamma 
gäller trafiken från  Väster, d.v.s Örebro och Västerås, 
eftersom ingen direkt järnvägssträckning finns från det-
ta håll till Arlanda.

Det finns inget enskilt miljötillstånd för Arlandabanan 
utan miljövillkoren finns angivna i olika tillstånd och 
ansökningar för Arlandabanan. Arlandabanan plan-
erades innan dagens regler om byggande av järnväg 
och miljöbalken trädde i kraft. De tillstånd som finns 
är expropriationstillstånd för mark, fem vattendomar 
och tre detaljplaner som gäller byggande av Arlanda-
banan. Expropriationstillståndet föreskriver allmän-
na försiktighetsmått vid byggandet, att åtgärder till  
skydd för miljön  enligt miljökonsekvensbeskrivnin-
gen ska genomföras och vissa åtgärder för fastigheter 
med buller överstigande 55 db(A) utomhus och 45 db 

(A) inomhus nattetid ska utredas. Detaljplanerna in-
nehåller i huvudsak villkor för buller och vissa villkor 
om bullerskärmar. A-Train är verksamhetsutövare enligt 
miljöbalken, d.v.s att den som innehar verksamhetens 
tillstånd och är ansvarig för att alla eventuella bes-
lut efterföljs och att kontrollprogram följs upp. AIAB 
har som ägare av anläggningen och avtalspart med  
A-Train ett övergripande ansvar för att A-Train upp-
fyller sina avtalsenliga åtaganden vilket också innefattar 
det miljörättsliga ansvaret. Övervakningen visar inte på 
någon avvikelse mot gällande tillstånd varken för 2009 
eller 2010.

En utökad tågtrafik krävs för att nå målen

Gällande miljötillstånd  efterlevs

Tidtabellsuppgifter för relevanta relationer med Arlanda Central. Källa Tågplan december 2010.

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

Sträcka Företag Frekvens Ordinarie Pris Restid Ant.  byten Regularitet

Arlanda – Stockholm C Arlanda Express 81 ggr/dygn 240 kr 20 min Direkt 4 tåg/tim

Arlanda – Stockholm C SL/UL 37 ggr/dygn a) 60*, 100 kr** 37 min 1 byte 2 tåg/tim

Arlanda – Uppsala C SL/UL 38 ggr/dygn 126 kr 20 min Direkt 2 tåg/tim

Arlanda – Uppsala C SJ Regional/IC 21 ggr/dygn b) 73–139 kr 19 min Direkt 1 tåg/2 tim

Arlanda – Södertälje SL/UL 37 ggr/dygn a) 60*, 100 kr** ca 01:25 1 byte 2 tåg/tim

Arlanda – Södertälje SJ Regional 3 ggr/dygn ca 212 kr 50 min Direkt --

Arlanda – Södertälje SJ Regional 4 ggr/dygn ca 212 kr ca 01:30 1 byte --

Arlanda – Sundsvall SJ X2000 8 ggr/dygn 424–822 kr ca 03.02 Direkt 1 tåg/2 tim

Arlanda – Borlänge SJ via Uppsala 11 ggr/dygn b) 183–283 kr ca 1.57 Direkt 1 tåg/1–2 tim

Arlanda – Östersund SJ (IC/X2000/Natt) 3 ggr/dygn 560–988 kr ca 05.01 Direkt --

a) samma SL-tåg   b) samma IC-tåg   *med SL-kort   ** till alla SL-zoner

Trafikutbud vardagar
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Vinstdelningen beräknas till 1,6 miljarder kronor

Södertälje

Eskilstuna

Upplands Väsby

Rosersberg

Märsta
Arlanda

Uppsala
Sala

Gävle

Östersund
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Åre

Storlien

Tierp
Borlänge/Falun

Mora

Stockholm C

Tåglinjer via Arlanda 2010

Någon vinstdelning i form av royalty har inte erhål-
lits vare sig 2009 eller 2010, vilket är helt i enlighet 
med tidigare bedömningar. En sådan royalty beräknas 
kunna erhållas först 2024 enligt beräkningar gjorda 
av PwC. Den totala royaltyn beräknas uppgå till 1,6 
miljarder kronor fram till 2040, vilket är en bety-
dande ökning jämfört med beräkningar gjorda 2009. 
Att royaltyn bedöms öka mer än vad som tidigare 
beräknats beror på höjda intäktsprognoser som rela-
tivt ökar mer än kostnaderna. 

Den av staten totalt erlagda räntan på villkorslånet 
uppgick under 2010 till 34 miljoner kronor, vilket är 
oförändrat jämfört med föregående år, men betydligt 
lägre än 2008. Räntan på villkorslånet har halverats 
sedan 1996 till följd av sjunkande räntor i Riksgälds-
kontoret. Totalt har 781 miljoner kronor erlagts i 
ränta för villkorslånet t.o.m. 2010. Om hänsyn tas till 

statens hela kostnad för villkorslånet, d.v.s. 1000 mil-
joner kronor plus räntan under avtalstiden, beräknas 
drygt 61 procent av kostnaderna komma att täckas 
av den vinstdelning staten erhåller som royalty enligt 
PwC:s beräkning. En förutsättning för att staten ska 
erhålla en högre kostnadstäckningsgrad än så är att fler 
passagerare reser med tåg till och från Arlanda och att 
dessa bidrar till en högre vinst för A-Train. Även ur ett 
finansiellt hållbarhetsperspektiv är således en utökad 
tågtrafik som attraherar nya passagerare viktigt för att 
de finansiella målen  med Arlandabanan ska nås.

AIAB:s uppdragsersättning från Trafikverket min-
skade 2010 jämfört med 2009. Det är inte ett tecken 
på någon långsiktig trend utan enbart en effekt av 
byte till en verkställande direktör som endast arbetade 
deltid.

Gällande miljötillstånd har efterlevts.
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GRI-indikator Beskrivning Nyckeltal Värde 
2009

Värde 
2010

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

EC1 Direkt ekonomiskt skapat värde Beräknad total royalty (mdr) 1,2 mdr 1,6 mdr

EC4 Erhållet finansiellt stöd från staten Uppdragsersättning från Trafikverket 
(mkr)

7,3 mkr 5,0 mkr

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

34 mkr 34 mkr

EC8 Gjorda infrastrukturinvesteringar Det bokförda värdet på genomförd 
Transfer/Lease (mkr)

0 0

EC9 Förståelse och beskrivning av indirekt 
ekonomisk påverkan på intressenter

Antal passagerare som passerar 
Arlanda Central

1,003 
miljoner

1,050 
miljoner

EC9 Förståelse och beskrivning av indirekt 
ekonomisk påverkan på intressenter

Antal passagerare med Arlanda 
Express

2,880 
miljoner

2,933 
miljoner

EC9 Förståelse och beskrivning av indirekt 
ekonomisk påverkan på intressenter

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

24%
9,8 %

23%
10,5%

EC9 Förståelse och beskrivning av indirekt 
ekonomisk påverkan på intressenter

Antal tidtabellstopp på Arlanda 
Central på ett år

Se tabell på sidan 20

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

SO8 Brott mot gällande lagar och bestämmelser Efterlevnad av trafikplikten Ja Ja

SO4 Åtgärder vidtagna mot misstänkt korrup-
tion 

Antal vidtagna åtgärder av A-Train 0 0

HR2 Andel leverantörer som undergått kontroll 
avseende brott mot mänskliga rättigheter 

Procent av A-Trains underleveran-
törer

0 0

Enkelhet för passagerarna Andel maskinellt viserade passage-
rare på Arlanda Central

-- --
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23%

10,5%

Andel tågresenärer i förhållande 
till flygpassagerare 2010.

Andel resenärer som arbetspendlar 
med tåg i förhållande  till antal 
anställda på flygplatsen 2010

Antal passagerare med Arlanda Express
Antal passagerare som passerar Arlanda Central

Tågpassagerare till och från  Arlanda

Hållbarhetsredovisningen i siffror 2009 och 2010

Inom ett par områden är inte AIAB:s hållbarhetsredo-
visning tillräckligt utvecklad och mätdata saknas. Det 
saknas en bra uppföljning för åtgärder vidtagna mot 
korruption och redovisningen av andel leverantören 
som undgått kontroll avseende brott mot mänskliga 
rättigheter har ännu inte kommit i gång. Därför redovi-
sas noll i värde för dessa indikatorer. Intressentdialogen 
med representant för kollektivtrafikresenärerna visade 
på att enkelhet för passagerarna som reser till och från 

Arlanda är väsentlig. Vad som är enkelt för en resenär 
varierar beroende på behov och situation. Hela resan på 
en biljett är ett exempel på enkelhet. Ett annat är att 
viseringen sker enkelt och smidigt. Andelen maskinellt 
viserade passagerare på Arlanda Central är ett uttryck 
för enkelhet och som AIAB har för avsikt att redovisa i 
kommande hållbarhetsredovisningar. Därför är indika-
torn med i nyckeltalsredovisningen även om inte någon 
indikator mätts och redovisats för 2009 och 2010.
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Bolagets direkta finansiella stöd redovisas. Förutom 
detta stöd tillkommer att staten vid sidan av bolaget 
utställt ett räntefritt lån till A-Train. Räntekostnad-
erna 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 villkorslånet 
(Källa: Trafikverket).

AIAB 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 (s.k.Transfer/

Lease) påverkas AIAB:s bokförda värde på anläggnin-
gen. Nyckeltalet avspeglar det tillkommande värdet 
i anläggningen som ska finansieras inom ramen för 
avtalet med A-Train. Nyckeltalet hämtas ur AIAB:s 
finansiella redovisning.

EC4 Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn

EC8 Gjorda infrastrukturinvesteringar

Då AIAB inte själv bedriver någon egentlig opera-
tiv verksamhet är det inte intäkter, kostnader och 
investeringar i bolagets egen verksamhet som visar 
Arlandabaneprojektets ekonomiska hållbarhet. Istäl-
let är det huruvida staten, genom Riksgäldskontoret, 
erhållit någon vinstdelning och hur stor denne totala 
vinstdelning beräknas bli under avtalsperioden, som 

uttrycker Arlandabanans direkt ekonomiskt skapade 
värde/förväntade värde för ägaren. Nyckeltalet består 
därför dels av den av Riksgäldskontoret under året 
erhållna royaltyn (Källa: Riksgäldskontoret), dels den 
totala royaltyn som beräknas erhållas fram till 2040 
(Källa: PwC)

EC1 Direkt ekonomiskt skapat värde

Global Reporting Initiative (GRI) bygger på princi-
pen: “comply or explain” vilket innebär att man får 
göra avsteg från indikatorprotokollen bara dessa 
avsteg förklaras så att en läsare kan tolka resultatet. 
Det ska tydligt framgå vilka avsteg som gjorts och var-
för, och vilka beräkningsgrunder som använts. 

AIAB redovisar åtta nyckeltal för sin verksamhet. 
Syftet med valda nyckeltal är att redovisa sådana up-
pgifter som är relevanta för bolaget och dess int-
ressenter, och som speglar de aspekter av hållbarhet 

som bolaget direkt eller indirekt kan påverka. Då 
unika förutsättningar gäller för bolaget, beroende på 
att verksamheten i allt väsentligt innebär förvaltning 
av ett offentligt privat samverkansprojekt (OPS) där 
den löpande driften och förvaltningen under avtalspe-
rioden fram till 2040 sköts enligt en s.k. tjänstekonces-
sion, finns inte förutsättningar att redovisa 10 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
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Arlandabanan har en ytterst viktig indirekt ekonomisk 
effekt för Stockholm-Arlanda flygplats och Stockholm/
Mälardalsregionen. Genom att öka antalet som reser 
till och från Arlanda med tåg kan flygplatsen fortsät-
ta att utveckla flygtrafiken inom givna miljötillstånd. 
Swedavia och Stockholms läns landsting är överens 
med AIAB att bra nyckeltal för att beskriva den indi-
rekta 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 i förhållande till totala antalet an-
ställda på flygplatsen, omsatt till 400 pendlingsre-
sor per år. 

Ett annat viktigt mått är utbudet av tågförbindelser till 
och från Arlanda Central mätt som antalet tågstopp. 
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 
miljökonsekvensbeskrivningar. 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 miljövillkor 
ger en god bild av om verksamheten drivs enligt givna 
tillstånd. Nyckeltalet mäts som antalet beivrade över-
trädelser 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

Arlanda Central.
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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 betydligt 
större eftersom bolaget omsätter stora belopp och har 
betydande inköpsverksamhet. Att redovisa hur A-Train 
reagerat på korruptionsfall är därför relevant. Nyck-

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

När upphandlingen av Arlandabanan gjordes ställdes 
inga krav avseende mänskliga rättigheter. Några for-
mella sådana krav med hänsyn till gällande avtal kan 
således inte ställas av AIAB. Däremot avser A-Train att 
införa sådana krav och på sikt kan det alltså bli möjligt 

för AIAB att mäta hur stor andel av A-Trains kontrakt 
med betydande leverantörer som innehåller kriterier el-
ler granskning av hanteringen av mänskliga rättigheter. 
(Källa A-Train.)

SO04 Åtgärder vidtagna mot misstänkt korruption

HR2 Andel leverantörer som undergått kontroll avseende brott mot mänskliga rättigheter

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-Trains är 
inte något som AIAB kommer att redovisa under SO8 
eftersom det inte är något hinder för en fortsatt verk-

samhet i bolagets egen regi. Däremot innehåller avtalet 
med A-Train krav på att en viss servicenivå ska upprät-
thållas avseende snabbtågspendelns frekvens och has-
tighet. Det senare benämns s.k. trafikplikt. Nyckeltalet 
mäts som trafikutbud, frekvens och körtid för Arlanda 
Express med de avvikelser som är tillåtna enligt avtalet 
med A-Train. (Källa: A-Trains officiella tidtabell i de-
cember varje år samt inrapporterade avvikelser.)

SO8 Brott mot gällande lagar och bestämmelser

Snabbtågspendeln på Arlandabanan.
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Om redovisningen

Stockholm-Arlanda flygplats.
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Alla statliga bolag ska göra en hållbarhetsredovisning 
enligt GRI version G3, Global Reporting Initiative. 
Detta är AIAB:s första hållbarhetsredovisning och 
omfattar 2010. AIAB kommer även i fortsättningen 
att lämna en hållbarhetsredovisning för varje kalen-
derår. Inga priser eller utmärkelser har mottagits un-
der redovisningsperioden.

Innehållet i hållbarhetsredovisningen har tag-
its fram genom en bred analys utifrån vad som är 
väsentligt med utgångspunkt i GRI:s områden. Ana-
lysen innefattar flera olika sammanvägningar av pri-
oriteringar hos intressenter, media, transportföretag, 
miljöforskning 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 
ägande och förvaltande har relevanta nyckeltal för 
långsiktig hållbarhet tagits fram. 

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, och indikatorn för mänskliga 
rättigheter avspeglar projektets efterlevnad av lagar 
och internationella konventioner. 

Beskrivning av hållbarhetsstyrningen: Projek-
tavtalet med entreprenören och nyttjanderättshavaren 
innebär ett delegerat miljöansvar samt en skyldighet 
för motparten att vidmakthålla anläggningen 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 
väsentligt indirekt påverkan på hållbarhetsfrågorna 
i OPS-projektet. Utveckling av anläggningen för 
att trygga långsiktig hållbarhet förutsätter att de två 
parterna i projektet kan komma överens. Samordn-
ing och utveckling av anläggningen och samspelet 
med berörda regioner kan bara ske genom respekt av 
avtalets grundläggande förutsättningar och beaktande 
av de ekonomiska incitament och drivkrafter som 
föreligger.

Genom att AIAB förvaltar ett OPS-projekt är redo-
visningen starkt avgränsad till just den påverkan som 
bolaget har i sin funktion som företrädare och avtal-
spart för staten. Sambanden mellan AIAB:s verksam-
het och avtalsparter och intressenter är dock stor och 
bolaget ser positivt på att även dessa parter utvecklar 
en hållbarhetsredovisning för sina respektive verksam-
heter.

Hållbarhetsredovisningen granskas externt av bolagets 
revisor.

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

Arlandabanan Infrastructures hållbarhetsredovisning 2010 har fastställs av styrelsen den 30 maj 2011.

Redovisningsprinciper och hållbarhetsindikatorer

Avgränsningar

Innehållet enligt GRI

Fastställd



     31OM REDOVISNINGEN

Ind ID Kategorier, aspekter och indikatorer Helt/delvis 
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  8

2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna   8

2.3 Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures  9

2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor   37

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

  37

2.6 Ägarstruktur och företagsform   8

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

  8

2.8 Den redovisande organisationens storlek  37 

2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur eller ägande   30

2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden   30

3.0 Information om redovisningen   

 Redovisningsprofil   

3.1 Redovisningsperiod (t.ex. räkenskapsår/kalenderår) för den redovisade informationen   30

3.2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen (om sådan upprättats)   30

3.3 Redovisningscykel (ettårig/tvåårig etc.)   30

3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll   37

 Redovisningens omfattning och avgränsning   

3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen   30

3.6 Redovisningens avgränsning   30

3.7 Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning   30

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

  30

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

  *

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

  *

 Innehållsförteckning enligt GRI   

3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns   31

 Bestyrkande   

3.13 Policy och nuvarande tillämpning med avseende på att låta redovisningen externt bestyrkas   30, 34

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.

 15

4.2 Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör   15

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

 15

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

 15

 Kommunikation med intressenter   

4.14 Princip för identifiering och urval av intressenter   18

4.15 Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med  18

5.0 Resultat   

Nyckeltal 22–25

* Inte relevant då det är den första hållbarhetsredovisningen för AIAB
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Arlandabanans rulltrappor.
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Revisors rapport över översiktlig granskning av  

Arlandabanan Infrastructure AB:s hållbarhetsredovisning 

Till läsarna av Arlandabanan Infrastructure  AB:s hållbarhetsredovisning

Inledning

Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Arlandabanan Infrastructure  AB att översiktligt granska innehål-
let i Arlandabanan Infrastructure  AB:s hållbarhetsredovisning för år 2010. Det är styrelsen och före-
tagsledningen som har ansvaret för det löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar 
och hållbar utveckling samt för att upprätta och presentera hållbarhetsredovisningen i enlighet med 
tillämpliga kriterier. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad på vår 
översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

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 be-
tydligt 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.

De kriterier som vår granskning baseras på är de delar av Sustainability Reporting Guidelines G3, ut-
given av The Global Reporting Initiative (GRI), som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt 
de redovisnings- och beräkningsprinciper som företaget särskilt tagit fram och angivit. Vi anser att dessa 
kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.
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Vår översiktliga granskning har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, bl.a 
omfattat följande:

a. uppdatering av vår kunskap och förståelse för Arlandabanan Infrastructure  AB:s organisation och 
verksamhet,

b. bedömning av kriteriernas lämplighet och tillämpning avseende intressenternas informationsbe-
hov,

c. bedömning av resultatet av företagets intressentdialog,
d. intervjuer med ansvariga chefer på utvalda enheter i syfte att bedöma om den kvalitativa och 

kvantitativa informationen i hållbarhetsredovisningen är fullständig, riktig och tillräcklig,
e. tagit del av interna och externa dokument för att bedöma om den rapporterade informationen är 

fullständig, riktig och tillräcklig,
f. utvärdering av de system och processer som använts för att inhämta, hantera och validera hållbar-

hetsinformation,
g. analytisk granskning av rapporterad information,
h. avstämning av finansiell information mot företagets årsredovisning för år 2010,
i. bedömning av företagets uttalade tillämpningsnivå avseende GRI:s riktlinjer,
j. övervägande av helhetsintrycket av hållbarhetsredovisningen, samt dess format, därvid övervä-

gande av informationens inbördes överensstämmelse med tillämpade kriterier, och
k. avstämning av den granskade informationen mot hållbarhetsinformationen i företagets årsredo-

visning för år 2010.

Slutsats

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

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. Då företaget är ett 
offentligt privat samverkansprojekt (OPS), har styrelsen gjort bedömningen att det inte finns förutsät-
tningar att redovisa 10 resultatindikatorer. Vi anser att detta inte påverkar vår uttalade slutsats ovan. 

Stockholm den 16 juni 2011
Ernst & Young AB

Magnus Fagerstedt     Charlotte Söderlund
Auktoriserad revisor     Auktoriserad revisor
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Ordlista/förkortningar

A-Train
A-Train AB ägs till 100 procent av Macquarie European Infrastructure Fond. 
A-Train bedriver snabbtågspendeln mellan Stockholm och Arlanda under varumärket Ar-
landa Express och är infrastrukturförvaltare för Arlandabanan. Avtalspart med AIAB.

AIAB
Arlandabanan Infrastructure AB ägs av staten och svarar för statens rättigheter och skyl-
digheter rörande Arlandabanan.

Arlanda Express
Namnet på A-Trains snabbtågspendel mellan Stockholm och Arlanda.

Arlandabanan Infrastructure AB
– se ovan under AIAB.

Back-to-back-avtal
Reglerar bl.a. de rättigheter som statens intressenter 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 transportefterfrågan och val av transportsätt 
• Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur 
• Steg 3. Mindre infrastrukturåtgärder
• Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

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

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

Jernhusen
Är ett statligt ägt bolag som äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd av statio-
ner, kontor, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen.

OPS
Offentligt privat samverkansprojekt (OPS), innebär att en offentlig aktör, i detta fall staten, 
och det privata näringslivet gör en gemensam satsning i ett projekt gällande finansiering, 
byggande och drift. 
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Kontaktuppgifter  
och fakta i korthet
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@abanan.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

Antal anställda: 2

VD: Ulf Lundin

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

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

SL
Storstockholms lokaltrafik AB, huvudman för kollektivtrafiken i Stockholms län, ägs av 
Stockholm läns landsting

Swedavia
Är ett statligt ägt bolag som äger, driver och utvecklar 11 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. 
tjänsteleverantörer tar riskerna i samband med den tillhandahållna tjänsten och tar ut ersätt-
ning av användaren t.ex. via avgifter.

UL
Upplands Lokaltrafik, huvudman för kollektivtrafiken i Uppsala län och ägs av Landstinget i 
Uppsala län och länets kommuner.
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Arlandabanans biljetthall, Stockholm C.



Produktion: Svensk Information AB, Foto: Mattias Ahlm, Tryck: xxxxx xxxxx
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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

 


