
Årets resultat (MSEK).
Omsättning avser årets nettoomsättning (MSEK).
Medarbetare avser medelantal anställda.



Befäst positionen på driftmarknaden
Under året har Svevia befäst sin position som ledande på driftmarknaden. 
Av de 23 områden som Vägverket upphandlade våren 2009 erhöll  
Svevia 13. Vi har även skrivit kontrakt med ett flertal kommuner kring 
betydande driftuppdrag. 

Flera större anläggningsuppdrag
Konkurrensen har varit tuff på anläggningsmarknaden under 2009. Trots 
detta har Svevia lyckats ta hem flera stora och intressanta anläggnings-
projekt inom väg, järnväg, broar och övrig infrastruktur, som exempelvis 
fjärrvärme och vindkraft. 

Workshops med samtliga medarbetare 
Medarbetarna är vår viktigaste resurs och att få med alla i förändrings-
arbetet har varit prioriterat. Under årets första månader genomfördes 23 
landsomfattande workshops med samtliga 2 800 medarbetare, där före-
tagsledningen var med och förde ut och diskuterade företagets vision, 
mål och värderingar. Resultatet var positivt. Fler än 1 000 förbättrings-
förslag genererades, vilka vi implementerar successivt i organisationen.

Omorganisation ur kundperspektiv 
Från och med den 1 april är Svevia indelat i fyra geografiska regioner. 
Tidigare styrdes företaget utifrån fyra landsövergripande affärsområden. 
Den nya strukturen innebär kortare beslutsvägar och ökat fokus på den 
lokala kunden och marknaden samtidigt som vi behåller vår styrka som 
rikstäckande aktör. 

Lansering av det nya bolaget Svevia 
Under året har vi genomfört en lyckad omställning från myndighet till ett 
fristående bolag under namnet Svevia. Vi har bedrivit ett intensivt arbete 
med att utveckla vår affärsmässighet och styrning av verksamheten. 
Lanseringen av Svevia har varit lyckad. Svevia är idag mer känt än vad 
gamla Vägverket Produktion var. 
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Bra att veta före start
Marknaden i korthet
Svevia finns på marknaden för byggande och skötsel av vägar och 
 infrastruktur i Sverige. Det totala värdet på marknaden uppgår till  
cirka 100 miljarder svenska kronor. Svevia hör till de fyra ledande 
aktörerna, med åtta procents marknadsandel. Våra kunder består 
bland annat av statliga verk såsom Vägverket och Banverket. Landets 
kommuner är en annan viktig kundgrupp, där behovet av våra tjänster 
väntas öka fram över. Även privata företag inom industri- och energi-
sektorn finns bland kunderna. 

Läs mer om Svevias marknad på sid 6

Svevias erbjudande
Svevias kärnverksamhet är att bygga samt sköta drift och underhåll 
av Sveriges vägar och övrig infrastruktur. Svevia är störst i landet 
inom drift och underhåll samt det fjärde största anläggnings-
företaget. Koncernen är en helhetsententreprenör med mångårig 
erfarenhet från stora och komplexa uppdrag. Utöver vår kärnverk-
samhet har vi ett antal strategiska special- och nischverksamheter 
som beläggning, fastighet, maskin, grundläggning, marksanering 
och trafiksystem.

Läs mer om Svevias medarbetare på sid 20

2 800 medarbetare
Svevia har drygt 2 800 medarbetare. Hos oss finns det goda möjlig-
heter till vidareutveckling i en dynamisk miljö. Vi erbjuder ett flertal 
utbildningar och karriärmöjligheter för både erfarna och nytillkomna 
medarbetare.

Läs mer om Svevias hållbarhetsarbete på sid 16

Långsiktig hållbarhet
Svevia integrerar hållbarhetsperspektivet i verksamheten, vilket innebär 
ett strukturerat arbetssätt där miljö, sociala frågor och samhällsansvar  
är en del av affärsmodellen. Vår klimatstrategi fokuserar på minskad  
förbrukning av resurser och minskade utsläpp, vilket utöver klimatnytta 

även bidrar till långsiktig lönsamhet. 



Bra att veta före start

Läs mer om Svevias ekonomiska utveckling på sid 28

Svevia finns på 130 platser i hela Sverige, från Kiruna i 
norr till Simrishamn i söder. Koncernen är indelad i fyra 
regioner: Nord, Mitt, Väst och Syd. Den geografiska 
indelningen gör att koncernen kan kombinera det bästa 
av två världar – den nationella koncernens styrka och 
det lokala bolagets kännedom och kundengagemang.

Läs mer om Svevias organisation på sid 9-11

Finns över hela landet

MSEK 2009

Orderstock 6 502

Orderingång 7 428

Nettoomsättning 7 941

Rörelseresultat 148

Resultat efter skatt 118

Avkastning på eget kapital 9,4%

Soliditet 32,5%

Nord

Mitt

Väst

Syd



Vår resa
Svevia är specialiserat på allt som har med vägar och infrastruktur 
att göra: från de stora anläggningsarbetena till den dagliga driften 

av vägar och övrig infrastruktur över hela Sverige, året runt. 
Under 2009 har vi  lagt grunden för den fortsatta resan i riktning 

mot vår vision, som du kan ta del av på sid 5.
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Det går bra för Svevia
Det går bra för Svevia, efter vårt första år som nytt bolag visar vi ett bra resultat 
på 118 miljoner kronor efter skatt. Omsättningen ökade under året och vi närmar 
oss nivån åtta miljarder. Den ekonomiska krisen har visserligen utmanat oss, men 
vår fi nansiella ställning är stabil, vilket bland annat illustreras av bolagets soliditet 
som vid årsskiftet uppgick till 32,5 procent.

Bra resultat trots tuff marknad

Tuff konkurrens och pressade priser
I och med regeringens stora satsningar på 
infrastruktur har marknadsutbudet varit stort 
med goda affärsmöjligheter inom våra seg-
ment. Men konkurrensen och prispressen 
har varit hård. Byggkrisen har inte bara ökat 
konkurrensen från husbyggarna. Det stora 
utbudet på intressanta infrastrukturprojekt har 
också lockat till sig många utländska aktörer 
som kommit för att stanna på den svenska 
marknaden. 

Totalt sett har vi ökat vår omsättning 2009, 
liksom försvarat vår marknadsandel av Väg-
verkets skötselområden. Av de 23 områden 
som upphandlades våren 2009 erhöll Svevia 
13. Vi har också tagit hem fl era intressanta 
och stora vägprojekt samt knutit nya kontakter 
och skrivit kontrakt med fl era kommuner. 

Mer väg och järnväg för pengarna
Sänkta kostnader och ökad produktivitet ger 
mer väg och järnväg för pengarna. Kundernas 
jakt på kostnadseffektiva och smarta lösningar 
innebär möjligheter för Svevia. Vi har konkur-
rensfördelar tack vare vår storlek, breda kom-
petens och rikstäckande organisation, som gör 
det möjligt för oss att på ett uthålligt sätt iden-
tifi era och implementera nya tjänster och effek-
tivare arbetssätt. Detta ger möjlighet till utveck-
ling av personal, teknik och kundkontakter. 



4

Den enskilt största trivselfaktorn i ett före-
tag är lönsamhet. Min målsättning är att hela 
organisationen ska ha en lönsamhetslängtan 
som gör att vi hela tiden söker de bästa och 
smartaste vägarna.

Omsorg om människa och miljö
Svevias vision är att vara nummer 1 i Norden 
när det gäller att bygga och sköta om vägar 
och infrastruktur. Resan mot visionen ska kän-
netecknas av omsorg om människa och miljö. 
Vår ambition är att vara ett föredöme i bran-
schen. Vi är fast beslutna att minska vår miljö-
påverkan och ta vårt samhällsansvar genom 
att leverera mer hållbara produkter till våra 
kunder. 

Medarbetarna är vår viktigaste resurs, och 
för att kunna behålla och rekrytera kompetent 
personal måste vi bland annat ha säkra arbets-
platser. Därför är en annan mycket viktig aspekt 
på omsorg att höja säkerheten vid våra arbets-
platser, ett arbete som vi prioriterar. 

Framgångsrik bolagisering
Under året har vi genomfört en lyckad bolagi-
sering, en bolagisering som i sig inneburit 
början på ett omfattande internt förändrings-
arbete. Vi har arbetat intensivt med att ställa 
om från myndighet till bolag, att utveckla vår 
affärsmässighet, vårt sätt att arbeta med inköp 
och projektstyrning. Tre viktiga områden för 
ökad lönsamhet och produktivitet.

Organisation med kunden 
och arbetsplatsen i centrum

Den 1 april övergick vi från att ha landsöver-
gripande affärsområden till en geografi skt 
indelad organisation med fyra regioner. Detta 
ger oss ett tydligare fokus på den lokala mark-
naden och kunden, samt stärker oss som 
ledande driftentreprenör. Vi är både rikstäck-
ande och lokala. Vår tillgänglighet bidrar till 

hög servicegrad och möjlighet att åta oss upp-
drag bland annat i Sveriges kommuner. Den 
nya organisationen är plattare, med kortare 
beslutsvägar, vilket gör oss mer fl exibla och 
bidrar till högre effektivitet, lägre administra-
tionskostnader samt ökat fokus på och stöd till 
våra arbetsplatser. 

Spännande framtid med 
goda affärsmöjligheter

Med dagens konjunkturläge är utsikterna fort-
farande osäkra, men med vår starka position 
inom drift och underhåll och regeringens 
aviserade satsningar på infrastruktur, tror vi 
starkt på Svevias potential för fortsatt positiv 
utveckling. Svevias framtida utmaning ligger i 
att öka marginalerna och effektiviteten.

Till skillnad från marknadsläget före krisen, 
då husmarknaden var dragloket i byggbran-
schen, är det i dag på drift- och anläggnings-
sidan som de goda affärsmöjligheterna och till-
växten fi nns. Konkurrensen kommer att vara 
fortsatt stenhård men vi tror på våra konkur-
rensfördelar; vi är fokuserade på vägar och 
infrastruktur, vi är lokala och rikstäckande och 
har hög kompetens som driftentreprenör och 
som väg- och infrastrukturbyggare.  

Svevias första år är till ända och nu fort-
sätter vi vår resa. Trots bara ett år på nacken 
är Svevia ett erfaret bolag. Vi har engagerade 
och kompetenta medarbetare och mer än tio 
års erfarenhet som konkurrensutsatt enhet. 
Lägger vi till de nya möjligheter och förutsätt-
ningar vi fi ck när vi blev ett bolag, är vi trygga 
i att vi står starka när konjunkturen slutgiltigt 
vänder. Ett krav från vår ägare är att vi ska 
vara långsiktigt värdeskapande – det ger oss 
möjlighet att skapa vår egen framtid.

P-O Wedin
Vd, Svevia
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Resan mot visionen 
ska kännetecknas av 
omsorg om människa 
och miljö

”
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Vision

Affärsidé

Värderingar

Hållbart 
företagande

Vi ska vara nummer 1 i Norden när det gäller att bygga 
och sköta om vägar och övrig infrastruktur.

Vi är entreprenadföretaget som genom bra service och 
aktivt sam arbete med våra kunder och leverantörer levererar 
rätt kvalitet när vi bygger och sköter om vägar och övrig 
infrastruktur i Sverige.

Vi har enats om fyra fundamentala värderingar som utgör 
vår  värdegrund i allt vårt handlande:

Trovärdiga – Vi gör det vi lovar
Nytänkande – Vi vågar tänka i nya banor
Omtänksamma – Vi bryr oss om miljö och människor
Affärsmässiga – Vi agerar långsiktigt och professionellt
När vi som företag eller enskild medarbetare står inför 
besvärliga dilemman så ska dessa värderingar vara en trygghet 
och gemensam grund för att ta rätt beslut.

Vi tar samhällsansvar genom att integrera arbetet för en hållbar 
utveckling i hela verksamheten. Det bidrar till att vi kan leverera 
produkter och lösningar till kunderna som är hållbara utifrån 
tre perspektiv:

· Miljö
· Socialt ansvarstagande
· Ekonomi
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Bland de fyra ledande 
Svevia agerar på den svenska marknaden för byggande och skötsel av vägar och 
övrig infrastruktur. Koncernen har en stark position bland kunderna, en styrka inför 
kommande år då uppdragen kopplade till väg byggande väntas öka kraftigt.

Svevias marknad påverkas av ett fl ertal fakto-
rer, där konjunkturutveckling,  politiska beslut 
och byggmarknadens utveckling har störst 
inverkan. 

Konjunkturens utveckling
Den globala fi nanskrisen och den efterföljande 
konjunkturnedgången som tog fart under det 
andra halvåret 2008 har varit kraftig, vilket fått 
stora effekter på marknaden.  

Statliga insatser och den låga styrräntan har 
dock bidragit till att dämpa nedgången. Det 
bör även påpekas att svensk ekonomi visade 
tecken på återhämtning mot slutet av 2009 
och att de senaste prognoserna för kommande 
år reviderats i positiv riktning. 

Politiska beslut om ökade satsningar
Byggande och underhåll av vägar och järn-
vägar har prioriterats i de statliga utgifterna 
under 2009. I den långsiktiga satsningen på 
infrastruktur uppgår den statliga planerings-
ramen till 417 miljarder kronor från 2010 
till 2021. 

Byggmarknadens utveckling
Omsättningen på den svenska byggmark-
naden minskade med sju procent under 2009. 
Värst drabbades marknaden för byggande av 
hus och lägenheter, som minskade med 21 
procent. Den svaga utvecklingen i husbyggan-
det har medfört att produktionsresurser förts 
över till marknaden för anläggningsarbeten, 
där det råder tillväxt. Detta tack vare fortsatta 
statliga investeringar och privata satsningar 
inom energisektorn.

Förändringarna innebär att konkurrensen 
om anläggningsprojekten ökat. 

Långsiktiga drivkrafter 
Utöver konjunktur, politiska beslut och bygg-
marknadens utveckling påverkas marknaden 
även av ett antal långsiktiga drivkrafter:
•   Ökat behov av kostnadseffektivitet som en 

följd av tilltagen konkurrens
•   Behov av infrastruktur som leder till ökad 

trafi ksäkerhet
•   Krav på lösningar som leder till minskad 

negativ miljöpåverkan

Defi nition av marknaden 
Svevia agerar på marknaden för 
byggande och  skötsel av vägar och 
infrastruktur i Sverige. Marknadens 
storlek uppgår till 100 miljarder 
kronor per år.

Svevia på marknaden

SVEVIA ÅRSREDOVISNING 2009  |  VERKSAMHETSBESKRIVNING  |  MARKNAD         
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Svevia är det mest 
trovärdiga företaget 
i branschen ”
En imageundersökning, som genom-
fördes under 2009, visar att Svevia 
tagits emot väl som ett nytt företag på 
marknaden. Kunderna ser oss som det 
mest trovärdiga och pålitliga företaget 
i branschen, och att vi är ansvars-
tagande och enkla att samarbeta med 
– ett tryggt alternativ helt enkelt. Att 
hitta ännu fl er kreativa lösningar och 
att fördjupa affärsmässigheten hör dit. 
Vi arbetar medvetet och strukturerat 
för att utveckla dessa sidor, samtidigt 
som vi är måna om att behålla det 
som kunderna uppskattar hos oss.
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Driftmarknaden
Svevia är ledande på driftmarknaden, vilken 
utgörs av drift- och underhållsuppdrag kopp-
lade till bland annat vägar och järnvägar men 
även parker och andra typer av offentliga 
anläggningar. 

Marknaden uppskattas till närmare 20 
miljarder kronor. Tillväxten är lägre än inom 
anläggningsmarknaden, men den är å andra 
sidan jämnare sett över ett längre tidsperspektiv.

Vägverkets driftuppdrag har upphandlats i 
konkurrens sedan 1992. Sedan dess har pris-
nivån minskat med uppskattningsvis 20 
  procent. 

De statliga verken är den största enskilda 
kundgruppen på driftmarknaden. Vägverket 
står för huvudparten av beställningarna och 
svarar ensamt för runt hälften av marknadens 
omsättning. 

Kommuner är en kundkategori som väntas 
öka i betydelse under kommande år. Övriga 
kunder utgörs främst av privatägda företag 
inom industri- och energisektorn. 

Anläggningsmarknaden
Anläggningsmarknaden omfattar byggande 
av bland annat vägar, järnvägar och broar. 
Detta är Svevias största delmarknad och upp-
skattas till knappt 80 miljarder kronor. Till-

växten har varit god under 2009, nio procent 
enligt den senaste uppskattningen. Det kan 
jämföras med tillväxten på fyra procent året 
innan. Den höga investeringstakten väntas 
fortsätta under 2010, vilket bidrar till en till-
växttakt på tio procent. 

Andelen beläggningsuppdrag har varit 
stabil under senare år. Denna typ av uppdrag 
präglas av tydlig prispress. Beläggning ingår 
som en naturlig del i anläggningsuppdragen.
Statliga verk, där Vägverket och Banverket är 
de största beställarna, har historiskt sett stått 
för en tredjedel av investeringsvolymen inom 
anläggningsbyggandet. Under 2009 var an -
delen högre.

 Även på anläggningsmarknaden väntas 
kommuner och privata företag bli allt viktigare 
kundgrupper framöver.  

Konkurrenter på marknaden
Närmare hälften av omsättningen på mark-
naden för byggande och skötsel av vägar 
och infrastruktur i Sverige är knuten till NCC, 
Skanska, Peab och Svevia. Det som främst 
kännetecknar dessa bolag är att de är riks-
täckande helhetsleverantörer. 

Ett antal större utländska entreprenörer har 
ökat sin närvaro i Sverige.

SVEVIA ÅRSREDOVISNING 2009  |  VERKSAMHETSBESKRIVNING  |  MARKNAD       

Fem framgångsfaktorer 
på drift- och anläggnings-
marknaderna

Hög kompetens
Kraven på kompetens är höga 
inom respektive specialist-
område, något som byggs 
under lång tid.

Storskalighet
Ökar möjligheten till kostnads-
effektivitet i produktionen och 
omförfl yttning av produktions-
resurser.

Förmåga till helhetsåtagande 
Möjliggör kostnadsbesparingar 
och fördjupat samarbete med 
kunderna.

Hög grad av tillgänglighet  
Bidrar till hög servicegrad och 
möjlighet att åta sig uppdrag 
i kommuner i hela Sverige.

Innovationsförmåga 
och pålitlighet
Marknaden är i behov av ett 
ökat inslag av innovationer och 
affärsmässighet. Samtidigt är 
trovärdighet och pålitlighet 
viktigt, eftersom det rör sig om 
stora investeringar.
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Vi hjälper Sverige 
en bra bit på vägen

Omorganisation för ökat kundfokus
Svevia är sedan den 1 april 2009 organiserat i fyra geo-
grafi ska regioner: Nord, Mitt, Väst och Syd. Tidigare var 
koncernen indelat i fyra rikstäckande affärsområden. 

Syftet med omorganisationen var att skapa en så platt 
organisation som möjligt och därigenom förstärka koncer-
nens fokus på kunderna, den växande lokala marknaden 
och varje enskild arbetsplats. 

Kundanpassade helhetslösningar
Med den nya organisationen, där Svevia utgår från en 
geografi sk indelning snarare än en produktbaserad, blir 
det enklare för den lokale projektledaren att sätta samman 
ett kundanpassat och heltäckande tjänstepaket som inne-
håller anläggning, drift och nischtjänster. 

Svevia har tack vare sin historia byggt en omfattande 
kunskapsbas inom sina verksamhetsområden.

Kundernas bild av Svevia är positiv på ett antal centrala 
områden. Koncernen rankas bland annat högst på markna-
den när det gäller trygghet, trovärdighet och ansvar. Det 
visar en kundundersökning som genomfördes under 
2009. 

Minskade risker via partnering
I vissa typer av projekt kan det vara fördel aktigt att arbeta 
enligt en så kallad partneringmodell tillsammans med kun-
derna. Partnering är en samarbetsform som medför 
minskat risktagande samtidigt som chanserna för gemen-
samma vinster ökar. Motiven är tydligast i stora, riskfyllda 
och komplexa projekt.

Partnering medför även ökade möjligheter till utveck-
ling av teknik, produktionsmetoder och affärsrelationer. 

Svevia använder partnering i allt fl er uppdrag. Under 
2009 genomfördes exempelvis ett partneringprojekt till-
sammans med Göteborg Energi i samband med en stor 
investering i fjärrvärmenätet i Göteborg. 

Region Nord, 25 %

Region Väst, 22 %

Region Mitt, 21 %

Region Syd, 22 %

Övriga Segment, 10 %

Svevia bedriver verksamhet över hela Sverige vilken är indelad i fyra 
regioner: Nord, Mitt, Väst och Syd. Möjlighet till en bättre affär ligger 
i fl exibiliteten att snabbt kunna styra om resurser mellan regionerna. 
Indelningen i geografi ska områden speglar företagets interna organi-
sation och rapportsystem.

Andel av nettoomsättning exklusive elimineringar

Svevia erbjuder ett fl ertal tjänstepaket vid sidan om kärn- och 
specialverksamheterna. Hit hör exempelvis marksanering, grund-
läggning, trafi kteknik, intelligent belysning, linjemålning och 
fräsning av asfalt och betong. 
Läs mer om våra nischverksam heter på sidorna 14–15.

Svevia har dessutom ett antal strategiska specialverksamheter, vilka 
fungerar som stöd till kärnverksamheterna. Svevias största strategiska 
special verksamheter är Beläggning samt Fastighet och Maskin. 
Läs mer om våra strategiska specialverksamheter på sidorna 14–15.

Våra verksamhetsgrenar i korthet

Svevias kärnverksamheter utgörs av Drift och Anläggning. 
Samtliga verksamheter är verksamma i hela landet. 
Läs mer om respektive kärnverksamhet på sidorna 10–13. 

SveSveviavia erbjubjuderder et ett flt fl ertaltal tj tjänsänsteptepakeaket vt vid id sidsidan om kärkärn- ochoch

 

Nischverksamheter 14

SveSve antantal al strstrateategisgiska ka speciacialvelverksrksamhamheteeter, vilvilka ka SveSveviavia ha har dr dessutoutom ett tt 

antal strategiska specialverksamheter, vilka 

Specialverksamheter 14

Våra verksamhetsgrenar i korthetVåra verksamhets

gr

enar i korthet

DRIFT 10

Sve ver ter utgörs av Drift och Anläggning. Sve

vias kärnverksamheter utgörs av Drift och Anläggning. 

Svevias kärnverksamheter utgörs a

v Drift och Anläggning. 

ANLÄGGNING 12



10

SVEVIA ÅRSREDOVISNING 2009  |  VERKSAMHETSBESKRIVNING  |  DRIFT 

Här är vi störst 
Svevia är störst i Sverige på drift och underhåll av vägar. Koncernen fi nns över 
hela Sverige och levererar service dygnet runt. Svevias erbjudande spänner från 
vinterväghållning på våra stora motorvägar till skötsel av grönområden i landets 
kommuner. 

Svevias ambition är att leverera både bättre 
och billigare drift än kunderna kan utföra 
själva. För att lyckas med det krävs både 
omfattande kompetens och modern teknik. 
Svevia uppfyller båda kraven tack vare sin 
mångåriga erfarenhet inom området, sin 
storlek samt fi nansiella styrka.

Viktiga händelser under 2009
•   Svevia vann 13 av 23 driftuppdrag i Väg-

verkets årliga upp handling, vilket innebär 
att Svevia befäster sin ledande position. 

•   Framsteg bland den växande kundgruppen 
kommuner. Eslöv, Frösön, Nord maling, Norr-
köping och Västerås är bara några av de 
kommuner som bestämde sig för att anlita 
Svevia för drift och under håll av sina parker, 
gator, gång- och cykelbanor under 2009. 

•   Framgångar inom underhållsbeläggning. 
Svevia fi ck bland annat uppdraget att 
genomföra underhållsbe läggningar i Väster-
bottens län, liksom i Stockholmsregionen.  

•   Inbrytning på drift och underhåll av 
 VA-nätet i Danderyds kommun. 

Ökat behov hos kommuner
Vägverket är den största beställaren inom drift, 
övriga kunder fi nns inom kommuner och 
industrier. 

Kommuner är en kundgrupp där behovet 
av Svevias tjänster väntas öka framöver. Det 
beror på utmaningen att klara de kommunala 

budgetmålen samtidigt som invånarna ska 
vara nöjda med servicen de får. 

Svevia kan säkerställa att kostnaden för att 
bygga och sköta om vägar och infrastruktur 
minskar, samtidigt som kvaliteten höjs.

Svevia erbjuder helhetsåtaganden
Svevia genomför både mindre och mer omfat-
tande driftuppdrag. Det kan röra allt från riks-
vägar till enskilda vägar och kommunala gator. 
Men även broar, gröna ytor och parker. 

Brister i vägarnas kvalitet är den enskilt 
största orsaken till trafi kolyckor. Eftersatt under-
håll missgynnar även klimatet då det leder till 
ökad bränsleförbrukning och utsläpps volym. 
Svevia lägger därför stor vikt vid att genom-
föra arbetet på ett sätt som bidrar till en håll-
bar utveckling, både utifrån ett trafi ksäkerhets- 
och miljömässigt perspektiv. 

Svevia har bred erfarenhet av underhålls-
beläggning av slitna vägar. Med hjälp av vår 
kompetens inom så kallad tankbeläggning kan 
slitna belagda vägar repareras och grus vägar 
beläggas till låg kostnad.

Rikstäckande med lokal kännedom
Svevia kan tack vare sin storlek och mångåriga 
erfarenhet erbjuda hög kvalitet över hela 
Sverige. Koncernens medarbetare har god 
lokalkännedom, vilket är en fördel för bestäl-
larna. Likaså har Svevias omfattande och 
moderna maskinpark samt bolagets övriga 

Kärnverksamhet drift

Svevia

Övriga

Driftmarknaden

Svevias andel av Vägverkets 
skötselområden 2009.
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Kärnverksamhet drift

teknikstöd en betydelsefull roll. Svevias drift- 
och övervakningscentraler bidrar exempelvis 
till att resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt, 
både vad gäller timing och omfattning. 

Centralerna tar bland annat in information 
från vägväderstationer, kameror, SMHI:s satelli-
ter och nederbördsradar. Vid stationerna mäts 
bland annat lufttemperatur, körbanans yttem-
peratur, luftfuktighet, nederbörd, vindriktning 
och vindhastighet. Det skapar sammantaget 
ett bra underlag inför beslut kring insatser. 

Några exempel på tjänster
Vinterunderhåll: Svevia har en organisation 
och unik maskinpark som möjliggör effektivt 
vinterunderhåll när som helst på dygnet. Det 
gäller på alla sorters vägar över hela landet. 
Faktum är att Svevia ansvarar för vinterväghåll-
ningen på 60 procent av det statliga vägnätet. 

Svevia lägger i god tid fast effektiva plog-
planer och ser till att vägen är väl utmärkt. På 
så sätt är vi väl förberedda för effektiv snö-
röjning och halkbekämpning i god tid innan 
snön kommer. 

Barmarksunderhåll: Svevia har maskiner 
för samtliga typer av vägar och uppdrag kopp-
lade till barmarksunderhåll. Vi erbjuder allt 
från beläggningsreparation,  brorepara tioner 
och dikning till röjning,  kantskärning, linjemål-
ning och plantering i kommunala parker. 

Enskilda vägar – grusvägsunderhåll: 
Svevia har stor erfarenhet av drift och under-
håll av enskilda vägar, som utgör cirka 85 pro-
cent av Sveriges vägnät. Koncernen kan exem-
pelvis hyvla, lägga trummor och utföra 
dikning, dammbindning, beläggnings- och 
grusvägsunderhåll. 

Skötsel av grönområden: Svevia kan ta 
ansvar för att anlägga och sköta kommunala 
parker och offentliga platser, men även vårda 
skogar och naturområden. Vi har trädgårds-
utbildade medarbetare med kompetens inom 
alla områden som har att göra med anlägg-
ning och skötsel av gräsmattor, träd, buskar, 
blommor och annat som hör till grönområden. 
Vi kan även sköta sättning av plattor och kant-
sten i parker. Svevia har bland annat ansvar för 
blomsterprogrammet i ett antal stadsdelar i 
Stockholm, där totalt 62 000 plantor sätts ut 
vår och sommar. 

Rena gator och 
gröna parker i Eslöv
Sedan den 1 april 2009 har Svevia ansvaret för stads-
renhållning, grönyteskötsel, grusgångar och gång- och 
cykelbanor i Eslöv. Tidigare ansvarade kommunens egen 
driftavdelning för skötseln. Svevia ansvarar dessutom för 
planering och ledning av vinterunderhållet, men det är 
kommunen som upphandlar underleverantörerna. 

Åtta personer arbetar med uppdraget. Lotta Gaeyner 
är arbetsledare och den som ser till att det löpande arbe-
tet fungerar. Att leverera den efterfrågade kvaliteten är 
det som kommunen förväntar sig och därför har arbets-
ledningen sett till att hela arbetsgruppen är väl införstådd 
med uppdraget. Inom gruppen bidrar man med olika 
kompetenser och bakgrunder, till exempel från träd-
gårdsarbete eller anläggning. Lotta jobbade tidigare för 
kommunen.

– Det första vi gjorde för att få till en bra organisation 
var att utbilda samtliga i uppdraget. Alla skulle vara med-
vetna om förväntningar på utförande och krav på kvali-
tet. Fördelen med att några följde med uppdraget var 
lokalkännedomen, säger Lotta. 

Kontraktet med Svevia utgår från ett partneringavtal. 
Det betyder att entreprenaden ska utföras i dialog med 
beställaren. Upplevelsen av funktionen samt teknisk- och 
biologisk användbarhet är viktiga parametrar. 

SVEVIA ÅRSREDOVISNING 2009  |  VERKSAMHETSBESKRIVNING         
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Bygger infrastruktur 
i hela Sverige
Svevia hör till de ledande i Sverige inom anläggningsbyggande. Koncernen har en 
särskilt stark position inom byggande av vägar och broar. Vi kan tack vare vår stor-
lek, erfarenhet och bredd åta oss omfattande helhetsprojekt i alla delar av landet.

Bland Svevias kunder återfi nns stora offentliga 
beställare men även företag inom tung industri 
och kommuner, som beräknas stå för en väx-
ande andel fram över.

Viktiga händelser under 2009
•   Ökade statliga investeringar i infrastruktur. 
•   Svevia tog de tre första etapperna i det 

viktiga Umeåprojektet.  
•   Invigning av första etappen väg 73 

 Nynäshamn.
•   Ett första anbud lämnat i konsortium med 

strategisk partner.
•   Stort uppdrag åt Banverket: ny dubbelspårig 

järnväg Agnesberg–Marieholm.

Allt från motorväg till mindre gator
Svevia har tack vare sin historik en särställning 
i Sverige inom vägbygge. Koncernen anlägger 
alla typer av vägar och kan erbjuda helhets-
lösningar som omfattar allt från sten till färdig-
målad väg. Här är Svevias kapacitet inom 
beläggning en strategiskt tillgång, eftersom 
det utgör en betydande del av infrastruktur-
uppdragen. 

Anläggningsarbetet bedrivs på ett kvalitets-
medvetet och effektivt sätt, med säkerhet och 
miljö i fokus. Koncernen erbjuder bland annat 
kallblandad asfaltsbeläggning — vilket medför 
att energiförbrukning såväl som koldoxid-

utsläpp minskar med en tredjedel, jämfört 
med varmblandad massabeläggning. 

Bred erfarenhet av broar
Även inom reparationer, underhåll och byg-
gande av broar har Svevia betydande erfaren-
het. Koncernen erbjuder helhetsleveranser 
som inkluderar allt från projektering, konstruk-
tion och byggande till drift och underhåll.

Järnvägsbygge och hamnar
Svevia utför allt från schaktning, sprängning, 
terassering och betongarbete till brobygge för 
järnvägstrafi k. 

Ett av de mer uppmärksammade järnvägs-
projekten 2009 var byggandet av Haparanda-
banan. Koncernen fi ck även i uppdrag att leve-
rera ballast till Ådalsbanan. 

Svevia erbjuder dessutom helhetsuppdrag 
inom utbyggnad och förstärkning av hamn-
anläggningar. Under 2009 byggde Svevia 
exempelvis om Ystads färjehamn, som hör till 
de största i Sverige. 

Energi- och industrianläggningar 
Svevia utför markarbeten kring fjärrvärme-
anläggningar; arbeten såsom schaktning och 
rörläggning. Svevia erbjuder även helhets-
lösningar eller dellösningar för anläggnings- 
och transportarbete i samband med upp-
rättande av vindkraftparker. 

Kärnverksamhet anläggning

SVEVIA ÅRSREDOVISNING 2009  |  VERKSAMHETSBESKRIVNING  |  ANLÄGGNING           
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Koncernen genomför dessutom mark-, 
betong- och saneringsarbeten vid industri-
anläggningar. 

Anläggningar på offentliga platser 
Byggande av offentliga platser och anlägg-
ningar är ett annat område där Svevia är verk-
samt. Vi bygger bland annat parker, parkerings-
platser och anläggningar för idrott. Under 
2009 fi ck Svevia bland annat i uppdrag att 
bygga en idrottsanläggning i Ulricehamn.

Kommunala ledningsuppdrag
Svevia utför även alla förekommande mark- 
och ledningsarbeten. Koncernen erbjuder 
bland annat anläggning och underhåll av 
omfattande VA-system åt kommunala upp-
dragsgivare. 

Ett sådant exempel är Härnösands 
kommun, där Svevia har uppdraget att för-
bättra kommunens 462 kilometer långa 
VA-ledningar.

Svevia kan dessutom förbereda mark för 
nya exploateringsområden där det ska byggas 
affärscentrum eller bostäder. Ett sådant exem-
pel är Hjorthagen i Stockholm, där Svevia 
bidragit med markarbeten som möjliggör att 
ett industri- och hamnområde kan omvandlas 
till ett av stadens största bostadsområden. 

Sommarjobb 
i Stockholmstrafi ken 
Under sommarmånaderna är trafi kläget något mindre 
ansträngt och då är det dags för reparationer av vitala 
knutpunkter i vägnätet. För tredje sommaren i rad repare-
rades 2009 broarna vid Tegelbacken i centrala Stockholm. 

Projektet har i sin helhet omfattat betong- och mark-
arbeten på ett tiotal broar och ramper. Under de tre 
somrarna som projektet har varit igång har 13 500 kva-
dratmeter broisolering bytts ut, 2 000 meter kantbalkar 
gjutits och mer än en kilometer kabelstegar, för bland 
annat vägbelysning, hängts upp. För att höja säkerheten 
har nya navföljare monterats och gångbanorna renove-
rats. Arbetet har varit igång i två skift måndag till lördag 
och en del söndagar.

Den stora utmaningen har varit att hantera logistiken 
och den täta trafi ken på och invid byggarbetsplatsen. 
Att leda om trafi ken är inte gjort i en handvändning och 
att upprätta de obligatoriska trafi kanordningsplanerna 
(TA-planer) ställer krav på helhetssyn och säkerhetstänk. 

– Vi har tagit hjälp av Svevias driftavdelning i Jakobs-
berg  för upprätta TA-planerna och sköta trafi komlägg-
ningen, säger Janne Andersson, platschef på Tegel-
backen. Det har fungerat superbra och även beställaren, 
Stockholms Stad, har varit nöjd och belåten. Ett jättekul 
och utmanande jobb och lite extra stolta är vi över att vi 
lyckades öppna för trafi k inte mindre än 15 dagar före 
utsatt deadline varje år. 
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Bidrar till ökad 
konkurrenskraft
Svevias strategiska specialverksamheter, Fastighet och Maskin, Beläggning, grund-
läggning och bergförstärkning syftar till att stärka kärnverksamheternas konkurrens-
kraft. Vi har dessutom ett antal nischverksamheter som bland annat marksanering 
och trafi ksystem.

För att stärka Svevias konkurrenskraft har 
koncernen ett antal strategiska specialenheter 
där Fastighet och Maskin är störst. Andra 
special enheter med stor inverkan på koncer-
nens kärnverksamhet är kopplad till belägg-
ning och materialförsörjning i form av grus, 
kross och asfalt, där Svevia under lång tid 
byggt upp betydande kompetens och pro-
duktionsresurser. 

Vägstationer och depåer
Fastighet och Maskin är ett dotterbolag vars 
huvudsakliga uppgift är att agera stöd till 
Svevias verksamheter inom drift och anlägg-
ning. Fastighet och Maskin hyr ut industri-
fastigheter med kontor, personalutrymmen, 
verkstäder, garage, tvätthallar, lager, förråd, 
uppställningsytor, sand- och saltförråd.

Maskinpark som höjer kvaliteten
Genom Fastighet och Maskin har Svevia till-
gång till en egen maskinpark — något som 
bidrar till hög kvalitet i byggandet och sköt-
seln av landets vägar och övrig infrastruktur. 
Det fi nns ett tjugotal maskin depåer runt om 
i landet, där vi har allt från tunga anläggnings-
maskiner som hyvlar, lastmaskiner och last-
bilar till mindre hand maskiner som vibro-
plattor för plattsättning, borrmaskiner och 
motorsågar. 

Produktion av beläggningsmassa
Svevia har byggt upp expertkunskap kring vil-
ken typ av beläggningsmassa som passar bäst 
vid varje enskilt uppdrag. Val av asfalttyp har 
exempelvis stor betydelse för framtida under-
hållsbehov och den totala livstidskostnaden för 
vägen. 

Svevia har kapacitet att producera samtliga 
produkter som behövs i beläggningsuppdrag. 
Här är asfaltsverken av strategiskt betydelse.  
Varje säsong tillverkar Svevia asfaltsmassa för 
betydande antal mil väg i koncernens statio-
nära och mobila asfaltsverk.

Även inom grus och kross har Svevia hög 
kapacitet. Svevia kan leverera stenmaterial från 
fl er än 200 berg- och grustäkter över landet. 
Den goda geografi ska spridningen är positiv 
utifrån ett miljö och transportperspektiv.  

Grundläggning och förstärkning
Svevia har gedigen erfarenhet inom grund-
läggning och förstärkning. Koncernens kom-
petens på området innebär att Svevia ofta 
bidrar med förslag på alternativa lösningar 
som effektiviserar grundarbetet och leder till 
ökad hållbarhet och kvalitet. 

I vissa miljöer krävs omfattande grund-
förstärkning. Även här har Svevia omfattande 
kompetens. Förstärkningsarbetet sker framför-
allt med hjälp av stålrörspålning.

Strategiska special- och nischverksamheter
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Svevias metoder för grundförstärkning av 
bostadshus eller byggnader för kommersiella 
verksamheter sker på ett sätt som förenklar 
tillvaron för hyresgästerna. De boende kan bo 
kvar och den kommersiella verksamheten kan 
bedrivas utan störningar under arbetets gång.

 
Marksanering

Svevia erbjuder ett fl ertal nischtjänster med 
koppling till miljö. Koncernen är exempelvis 
ledande i Sverige inom sanering av mark och 
vatten. 

Naturvårdsverket uppskattar att det fi nns 
80 000 förorenade platser i Sverige. Svevia 
har moderna och effektiva metoder för att 
sanera till exempel gammal industrimark, 
nedlagda bensinstationer, förorenat vatten 
och stränder. 

Muskö försvarsanläggning, BT-Kemis 
anläggning i Teckomatorp och stranden vid 
Sandhammaren och Löderup som drabbades 
av oljeutsläpp – är tre exempel av många där 
Svevia gjort omfattande saneringsarbeten.

Svevia erbjuder även återvinning av asfalts-
beläggning. Återvinningen kan ske på verk 
eller direkt vid vägen.  

Trafi kteknik och intelligent belysning
Ett fl ertal av Svevias tjänster innehåller bety-
dande inslag av ny teknik. Ett sådant område, 
där samhällsnyttan är betydande, är inom 
trafi k teknik och väginformation, där ny teknik 
medför ökade möjligheter till vinster inom 
säkerhet och effektivitet. 

Svevia erbjuder helhetslösningar inom 
trafi k teknik och väginformation. Erbjudanden 
omfattar allt från planering och uppsättning 
till drift och underhåll. 

Koncernens expertis sträcker sig hela vägen 
från trafi ksignalanläggningar och intelligenta 
trafi k system till kameraövervakningssystem 
samt så kallad intelligent belysning. 

Övriga nischverksamheter 
Bland Svevias övriga nischverksamheter fi nns 
bland andra linjemålning och fräsning av asfalt 
och betong. Att fräsa räffl or i asfalt vid väg-
renen är exempelvis ett kostnadseffektivt sätt 
att öka trafi ksäkerheten. När ett fordon kör på 
räffl orna uppstår vibrationer som gör att föraren 
blir uppmärksam och därmed  undviker att 
köra av vägen.

Renare jord 
i Katrineholm
Kreosot som används vid impregnering av trä är en vanlig 
markförorening. Impregneringen behövs för att skydda 
mot svamp och bakterier som bryter ned trä. Banverket har 
tidigare behandlat slipers på olika platser i landet med det 
giftiga ämnet och på fl era håll fi nns den förorenade jorden 
kvar. 

Intill stambanan i Katrineholm ligger de välkända 
högarna, ”limporna”, där Banverket och kommunen har 
varsin deponi av övertäckta förorenade massor. Ban verket 
an litar Svevia som entreprenör för sanering av marken intill 
bangården. Arbetena startade i slutet av januari 2010 och 
kommer att pågå fram till juni 2010.

Marken klassas som kraftigt förorenad och för att sanera 
ordentligt räcker det inte med att ta bort limporna. Det är 
nödvändigt att gräva ner på djupet och ta bort cirka 50 000 
kubikmeter jord, vilket motsvarar cirka 100 000 ton för-
orenad jord. De förorenade massorna transporteras till 
deponianläggningar för att renas, bland annat till SAKABs 
anläggning i Kumla. 

Svevia använder både biologisk tvätt och jordtvätt 
för att rena förorenade jordmassor och har speciella 
behandlingsytor på nio platser runt om i landet.

SVEVIA ÅRSREDOVISNING 2009  |  VERKSAMHETSBESKRIVNING         
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En integrerad del 
av verksamheten
Hållbarhetsfrågorna är en integrerad del av verksamheten, vilket innebär ett 
struk turerat arbetssätt där miljö, sociala frågor och samhällsansvar är en del av 
affärs modellen. Svevias fokus är att bygga och sköta om vägar och infrastruktur 
och att anpassa våra metoder så att de samverkar med samhällets intresse 
att bygga hållbar infrastruktur.

Vi är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan 
och ta vårt samhällsansvar genom att leverera 
mer hållbara produkter och lösningar till våra 
kunder. För att lyckas med detta måste vi hjäl-
pas åt med att integrera hållbar utveckling i vår 
vardag och kommunicera ut våra intentioner till 
våra intressenter. 

Målet med vårt hållbarhetsarbete är att 
vi ska kunna uppnå goda resultat kombinerat 
med ett ansvarsfullt agerande.

Krav från kunder och ägare
Som ett statligt bolag ska Svevia vara ett före-
döme inom hållbarhetsområdet, framför allt 
bör de statliga bolagens verksamhet präglas 
av ett stort samhällsansvar. Kunderna ställer 
också ökade krav på hållbarhetsarbetet. 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger 
kunderna möjlighet att ställa både miljö- 
och sociala krav vid upphandlingar. Flera 
större kunder har börjat ställa krav på socialt 
ansvarstagande i leverantörsledet då insats-
varor till produktionen i många fall importeras 
från länder med brister i arbetsmiljö och efter-
levnad av mänskliga rättigheter. Entreprenö-

rerna konkurrerar därmed inte längre enbart 
på pris utan även hållbarhetsfaktorer vägs in 
i besluten.  

Kraven kommer att öka
Svevia deltar aktivt i en pågående utredning 
om ökade energi- och miljökrav på entrepre-
nader som drivs av det blivande Trafi kverket 
tillsammans med Stockholm, Göteborg och 
Malmö stad. Utredningen kommer att resul-
tera i nya upphandlingskriterier med krav på 
bland annat energieffektivitet. Resultaten av 
utredningen föreslås införas under 2011.

Redovisning av verksamheten
Svevia redovisar för andra gången koncernens 
hållbarhetsarbete (ekonomi, miljö och sociala 
frågor) på redovisningsnivå C+ enligt GRIs 
(Global Reporting Initiative) riktlinjer. 

Hur vi arbetar med hållbarhetsfrågorna 
och vad vi faktiskt åstadkommit under 2009 
be  skrivs förutom i hållbarhetsredovisningen 
även i vd-ord samt marknads- och 
verksamhets  avsnitten. GRI-index med 
hän visningar fi nns på sidorna 31–32.

Hållbarhet



Hållbarhet
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Hållbar utveckling för Svevia
Svevia arbetar för att minska koncernens 
direkta och indirekta miljöpåverkan. Vi för-
bättrar insatserna inom det sociala området, 
som innefattar medarbetare, leverantörs- och 
uppförandekodfrågor.  

Samtliga Svevias verksamhetsområden 
ansvarar för att implementera hållbara arbets-
sätt, i handlingsplaner och processer. 

Svevia har övergripande policys som väg-
leder organisationen i hållbarhetsfrågor, bland 
annat för miljö, personal, arbetsmiljö, jämställd-
het och mångfald, affärsetiska riktlinjer samt 
en uppförandekod. 

Svevias vision är att vara nummer ett i 
Norden när det gäller att bygga och sköta om 
vägar och infrastruktur. Resan mot visionen 
ska kännetecknas av omsorg om människa 
och miljö. Ambitionen är att Svevia ska vara ett 
föredöme i branschen.

För Svevia är det viktigt att ta ett samhälls-
ansvar av fl era skäl:
•   Vi vill visa kunder och allmänhet att vi tar 

ansvar för hur våra byggprodukter och 
-tjänster tas fram.

•   Vi vill bidra till en positiv utveckling av arbets-
förhållanden både i Sverige och 
utomlands genom att ställa krav på våra 
leveran törer.

•   Vi vill långsiktigt attrahera, motivera och
behålla kompetent personal.

Ett proaktivt hållbarhetsarbete kan även bidra 
till ökad lönsamhet genom att effektivisera 
befi ntliga processer, utveckla nya affärskoncept 
samt stärka koncernens konkurrensfördelar 
genom ett starkare varumärke.

Svevia bidrar till samhällsnytta
 Svevia bidrar direkt och indirekt med positiva 
effekter i det lokala samhället där vi verkar. Vi 
sköter drift- och underhåll av vägar vilket gör 
att medborgarna i Sverige kan ta sig till sina 
arbeten, skolor, sjukhus och att transporter av 
varor kan fungera, vilket bidrar till samhälls-
ekonomin i stort. Svevia ser till att vägarna är 
säkra att köra på, har en tydlig skyltning som 
leder trafi kanterna rätt och en bra belysning. 
Vi sätter också upp trafi k anordningar för att 
hålla vägarna säkra när vi bygger och utför 
underhåll, samtidigt som trafi ken fl yter på. Vi 
utvecklar innovativa lösningar för högre säker-
het för vår personal. Ett exempel är E-Road 
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Safety (ERS) där ett vibrerande armband var-
nar vägarbetarna när ett fordon nalkas i för 
hög hastighet, läs mer om detta på sidan 22.

Hållbarhetsansvarets organisation 
grund för integrerat arbete

Svevias styrelse har det övergripande ansvaret 
för koncernens arbete med hållbar utveckling. 
Ansvaret för frågorna delegeras vidare i bolaget 
från vd till underliggande chefer. Insatserna 
koordineras av en miljö- och hållbarhetschef 
som rapporterar till koncernens högsta led-
ning. Miljö- och hållbarhetschefen leder ett 
hållbarhetsnätverk som förbereder, processar 
samt implementerar hållbarhetsfrågor i hela 
organisationen. Under året har en informa-
tionsinsats om Svevias hållbarhetsarbete skett 
i ledningsgrupper och staber. Informationen 
kommer att fortsätta på våra arbetsplatser runt 
om i landet under 2010.

Intressenternas önskemål 
styr vår verksamhet

 Svevia har många viktiga intressenter där de 
viktigaste är ägare, kunder, leverantörer, med-
arbetare och allmänheten. Dialog med intres-
senterna sker bland annat vid upphandlingar, 
nybyggen, samverkan med branschorganisatio-
ner, remissförfaranden samt i olika mötesforum.

Svevias förhållningssätt till intressenterna 
analyseras och prioriteras utifrån verksamhet, 
marknad och hållbarhet samt värderas utifrån 
intressenternas intresse och påverkansmöjlighet. 
Svevia har genomfört intressentdialoger med 
ägare, kunder och allmänhet under 2009. 
Kvalitativa undersökningar har gjorts med de 
största kunderna. Dialog med styrelsen och 
näringsdepartementet har genomförts genom 
personliga möten. 

En kritisk framgångsfaktor för hållbarhets-
arbetet är god kännedom om kundernas 
behov och krav för att kunna erbjuda hållbara 
lösningar. Under 2008 genomfördes en 
intressentundersökning bland ett antal 

nyckel kunder där deras krav på miljöanpass-
ning var mest framträdande. Under 2010 
kommer detta att följas av telefonintervjuer 
med beställare i samtliga avslutade uppdrag 
samt förnyade djupintervjuer med våra största 
kunder.

Arbetet med intressentdialogen kommer 
att fortsätta för att öka kunskapen kring intres-
senters synpunkter på Svevias hållbarhets-
arbete och ge Svevia möjlighet till anpassning 
av våra erbjudanden efter intressenternas 
behov.

Uppförandekoden vägleder 
leverantörsrelationer

Svevias uppförandekod, (Code of Conduct) 
fastställdes och infördes under 2008. Upp-
förandekoden omfattar frågor som berör affärs-
principer, miljö och sociala frågor samt efterlev-
nad och inspektion. Koden är baserad på FN:s 
konventioner om mänskliga rättigheter och 
ILO:s (Internationella arbetsorganisationen) 
konventioner och rekommendationer. Upp-
förandekoden ska användas både internt och 
externt. 

Under 2009 har Svevia gjort uppföljningar 
hos fem utvalda leverantörer av varor och 
tjänster med syfte att se hur kraven i vår upp-
förandekod efterlevs. Uppföljningarna har lett 
till att våra leverantörer i sin tur har börjat göra 
egna kontroller av sina leverantörer och att de 
tagit fram egna uppförandekoder.  

Nya hållbarhetsutmaningar 2010
Hållbarhetsarbetet ingår sedan 2008 som en 
etablerad förbättringsprocess i Svevia. En ny 
handlingsplan för 2010–2011 har antagits 
med bland annat fortsatt utvärdering av efter-
levnaden av vår uppförandekod hos utvalda 
leverantörer, minimering av framtida miljö-
åtaganden på våra fasta etableringar, energi-
effektivare arbetsplatser och idrifttagande av 
vår nya reseportal. Vi kommer även att se 
över avfallshantering på arbetsplatserna. 

•  Minskad miljöpåverkan 

•  Sunda affärsprinciper  

•  Ansvarsfulla inköp

•  Omtänksamhet mot 
kunder, medarbetare och
samhället där vi verkar

Prioriteringarna 
ligger fortsatt inom

Kvalitetspris till Svevia
Organisationen FIA, Förny-
else i Anläggningsbranschen, 
tilldelade 2009 års kvalitets-
pris i kategorin Drift och 
underhåll till Svevias driftom-
råde i Växjö. Motiveringen 
löd ”Genom ett förtroende-
fullt samarbete mellan 
beställare och utförare, och 
med en stark vilja hos utföra-
ren att utveckla det egna 
affärskonceptet, har stora 
kvalitetsvinster uppnåtts i 
väghållningen.”
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Goda utvecklingsmöjligheter
Svevia strävar efter att ge medarbetarna goda 
möjligheter till utbildning och utveckling. 
Under 2009 utvecklade Svevia en plattform för 
företagets samtliga utbildningsinsatser, Svevia 
Akademin. Här kan varje enskild med arbetare 
ta del av de utbildningsmöjligheter som fi nns. 

Den decentraliserade organisationsstruktu-
ren bidrar till en dynamisk arbetsmiljö med 
goda utvecklingsmöjligheter på ett individuellt 
plan.  

Generationsväxling i koncernen
Jämfört med de båda tidigare åren var rekry-
teringsbehovet och antalet pensionsavgångar 
lägre under 2009. 

Under de kommande fem åren förväntas 
cirka 370 medarbetare gå i pension, vilket 
motsvarar närmare 15 procent av det totala 
antalet medarbetare. 

Generationsväxlingen har medfört ökad 
åldersspridning i organisationen. Koncernen 
har en bra balans mellan medarbetare med 
mångårig branscherfarenhet och nya med-
arbetare. I genomsnitt har medarbetarna 
arbetat i 11,2 år i organisationen. 

Personalomsättningen uppgick 2009 till 
4,9 (4,9) procent. 

Kompetensförsörjning på sikt
För att säkerställa en långsiktig kompetens-
försörjning har Svevia tagit fram en kompetens-
försörjningsplan som dels utgår från be  man-
nings situationen i respektive region, dels 
matchar de långsiktiga och strategiska behov 
som framgår av koncernens affärsplan. 

Planen är således ett centralt stöd i arbetet 
med att prioritera aktiviteter som säkerställer 
nya och kritiska kompetenser för att möta 
verksamhetens mål.  

Insatser för trygg arbetsmiljö
Svevia strävar efter att förebygga tillbud och 
olycksfall på samtliga arbetsplatser. Koncernens 
arbetsmiljöinsatser sker utifrån en systematise-
rad process med tydliga ansvars områden. 
Här spelar uppföljning en betydande roll, för 
att kunna kartlägga förbättringsområden och 
vidta lämpliga åtgärder. 2009 innebar en liten 
ökning av antalet inträffade arbets skador jäm-
fört med fjolåret, men sett över en längre tid 
är detta ett mycket bra resultat och visar att 
Svevia bedriver ett väl fungerande arbetsmiljö-
arbete ute på arbetsplatserna. 

I Svevias kollektivavtal fi nns överenskom-
melser om hur samverkan i hälsa och säker-
hetsfrågor ska bedrivas. De lagar som beaktas 

En arbetsplats 
att utvecklas på
Hos Svevia fi nns det goda utvecklingsmöjligheter. Bolaget har skickliga 
ledare, stimulerande arbetsuppgifter och erbjuder en trivsam arbetsplats 
med goda arbetskamrater. 

Svevia strävar efter att vara en 
attraktiv arbetsplats med stora 
utvecklingsmöjligheter för med-
arbetarna. Under 2010 kommer 
Svevia att fokusera på att ytter-
ligare förstärka arbetet inom 
följande områden:

•  Säkerställa kompetens-
försörjning

•  Intern kompetensutveckling
genom Svevia Akademin

•  Stärka ledarskapet och 
ledarkompetenserna

•  Hälsofrågor — friska 
medarbetare

•  Långsiktig lönebildning

•  Jämställdhet och 
mångfalds frågor

Socialt ansvar



Hos Svevia fi nns 
goda möjligheter 
till kompetens-
utveckling 

”Socialt ansvar
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Ny teknik för 
ökad säkerhet 
Svevia har under året deltagit i ett utvecklingsarbete kring ett helt 
nytt informations- och varningssystem, E-Road Safety (ERS), som 
ökar säkerheten på vägarbetsplatser. 

ERS fungerar så att när en trafi kant närmar sig ett vägarbets-
område mäts dess hastighet via en radar. Är hastigheten för hög 
varnas trafi kanten av en digital skylt, ”Du kör för fort”, samtidigt 
som vägarbetarna på vägarbetsplatsen varnas av ett vibrerande 
armband som bärs på handleden. 

– Systemet är ett komplement till de skyltar och avstängningar 
som måste fi nnas vid ett vägarbete, säger Urban Ericsson, sam-
ordningsansvarig för Intelligenta Transportsystem (ITS) vid Svevia. 

Systemet fungerar för såväl rörliga arbetsplatser, exempelvis 
beläggningsarbete, som för mindre fasta arbetsplatser, typ brobygge 
eller vid bygge av en cirkulationsplats eller underhållsarbete. 

– Den svartvita skylten med rekommenderad hastighet i kom-
bination med det digitala budskapet ger en god uppmärksamhet, 
säger Urban Ericsson. Syftet med ERS är att skapa en bättre arbets-
miljö och säkerhet för personalen samt ge en ökad säkerhet och 
framkomlighet för trafi kanterna. Vi vill att vägarbetare ska uppleva 
samma goda arbetsmiljö som andra yrkesgrupper. 

Målet är att ERS ska fi nnas tillgängligt i större skala under 2010. 
ERS har tagits fram i samarbete med eRoad AB (tidigare Väg & 
 Trafi k Säkerhet i Gävle AB), Vägverket och Statens Utvecklingsråd.

är bland annat Medbestämmandelagen (MBL), 
Arbetsmiljölagen (AML) samt Arbetsmiljö-
förordningen (AMF). Arbetsmiljö frågor i Svevia 
tas upp i skyddskommittéer som är samman-
satta av huvudskyddsombud, arbetsmiljö-
ingenjörer och representanter från arbets-
givaren och arbetstagarorganisationerna. 

Antalet personer som är representerade i 
olika kommittéer som behandlar hälso- och 
säkerhetsfrågor är 147 stycken vilket motsvarar 
5,3 procent av den totala arbetsstyrkan.

Friskare medarbetare
Vart tredje år genomförs en omfattande hälso-
kartläggning, där en hälsocoach ger råd kring 
hur man kan förbättra sina motions-, sov- och 
kostvanor. Samtliga medarbetare erbjuds en 
årlig friskvårdspeng för att kunna träna.

Den totala sjukfrånvaron bibehölls på den 
låga nivån 2,1 procent. Av dessa 2,1 procent 
utgör 41,3 procent långtidssjukfrånvaro, vilket är 
en sänkning med 9 procentenheter sen 2008. 

Koncernens kontinuerliga arbete med 
hälsofrågor har bidragit till att medarbetarna 
är friskast i branschen. 

Utveckling av ledarskapet
Att utveckla ledare är en strategisk fråga för 
Svevia. För att ytterligare stärka ledarskapet har 
koncernen utvecklat en ledarskapsmodell som 
beskriver den kompetens och det beteende 
som förväntas av ledare inom organisationen. 
Modellen implementeras under 2010.

Jämställdhet och mångfald i fokus
Mångfald och jämställdhet bidrar till en lärande 
organisation där såväl individens som organisa-
tionens utvecklingsmöjligheter tas tillvara på ett 
långsiktigt hållbart sätt.

Svevia accepterar inte någon form av krän-
kande särbehandling eller trakasserier. 

Koncernens långsiktiga jämställdhets- och 
mångfaldsarbete bedrivs utifrån fastslagen 
jämställdhets- och mångfaldspolicy och inte-
greras i verksamhetsplaneringen. 
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Svevia tar fram tydliga mål och aktiviteter 
som beskrivs i koncernens jämställdhets- och 
mångfaldsplan. Koncernen följer upp arbetet 
i den årliga medarbetarundersökningen.

 
Årlig medarbetarundersökning

Svevia genomför årligen en mätning av NMI 
(Nöjd Medarbetar Index). Den indikerar hur 
medarbetarna värderar arbetssituationen i sin 
helhet.

Resultatet presenteras för medarbetarna 
och handlingsplaner samt åtgärder tas fram 
inom respektive avdelning. 

Årets NMI uppgick till 60 av 100, vilket 
är en minskning med fyra enheter jämfört 
med 2008. Den främsta anledningen till 
minskningen bedöms vara den förändrings-
process som bolaget genomgått i samband 
med bolagisering och ny organisationsstruktur.

Diagrammet redovisar hur frekvent 
arbetsolyckor och arbetsrelaterade 
sjukdomar förekommer i verksam-
heten uttryckt i antal per miljoner 
arbetstimmar.
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Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Det fi nns 
därför starka skäl att begränsa ökningen av kol-
dioxidhalten i atmosfären för att minska växt-
huseffekten. 

Som infrastrukturbyggare ser vi ett behov 
av att etablera en tydligare plattform för 
klimat arbetet, men även som ett gensvar på 
kundernas miljö- och hållbarhetsarbete. Under 
2009 har Svevia inlett ett arbete med att ta ett 
helhetsgrepp om klimatfrågan och lagt grun-
den till en övergripande klimatstrategi för att 
hitta rätt fokus för kort- och långsiktiga priori-
teringar.

Klimatstrategi för att uppfylla 
kundernas förväntningar

Svevias klimatstrategi är ett svar på kundernas 
önskemål från förra årets intressentundersök-
ning. Undersökningen har bland annat lett 
till följande konkreta åtgärder av vilka några 
beskrivs mer utförligt nedan:

•   Bästa miljöklass på nyinköpta fordon
•   Grön el till alla arbetsplatser 
•   Energianpassade byggarbetsplatser 
•   Resekartläggning 
•   Minskad energiförbrukning vid tillverkning 

av asfalt

Utsläppen från fordon ska minskas
Svevia ska minska utsläppen från de fordon 
som koncernen använder och hyr ut, främst 
med fokus på koldioxid och partiklar. Andelen 
miljöklassade fordon ska öka med tre procent 
per år baserat på siffror från 2005. Detta gäller 
gräv- och lastmaskiner, väghyvlar och lastbilar. 
Under 2009 ökade andelen miljö klassade 
fordon med fyra procent. Utsläppen av kol-
dioxid från våra egna fordon, maskiner och 
asfaltverk minskade något jämfört med före-
gående år.

Som övergripande riktmärke används defi -
nitionen av miljöbil enligt ”Förordning om 
myndig heters inköp och leasing av miljöbilar” 
där utsläppet av koldioxid för bensin- och 
dieseldrivna bilar vid blandad körning inte får 
överstiga 120 gram per kilometer. 

Förutom åtgärder vid inköp av fordon 
genomförs kurser i bränslesnål körning inom 
vissa enheter för att ytterligare minska bränsle-
förbrukningen. Generella uppföljningar visar 
att besparingar på cirka tio procent bränsle 
inte är ovanligt. 

Grön el en del av klimatstrategin
Svevia har valt att beställa grön el märkt som 
Bra Miljöval för all verksamhet i hela landet. 
Elen är baserad på förnybara energikällor som 

Klimatfrågan i fokus 
Svevia antar utmaningen att bidra till minskad klimatpåverkan och har under året 
formulerat en tydlig klimatstrategi som anger inriktning för vårt klimatarbete med 
minskad energianvändning, bättre logistik och andra effektiviseringsåtgärder.

Miljöansvar
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vindkraft, vattenkraft och biobränslen och 
bidrar inte till klimatbelastningen. Svevia får 
tillgång till konkreta siffror på hur stor miljö-
påverkan verksamhetens elanvändning har. El 
märkt Bra Miljöval uppfyller spjutspetskravet i 
Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier och 
medför en ökad kostnad för Svevia på cirka 
1,5 öre per kWh jämfört med konventionell el. 

Klimatsmartare arbetsplatser
En stor miljö- och klimatpåverkan är kopplad 
till koncernens energianvändning. Här kan vi 
göra mycket genom besparingar i egna fastig-
heter, men även i samarbete med leverantörer 
genom att utveckla teknik och energismarta 
lösningar. Tillsammans med leverantören ser vi 
över energianvändningen på våra byggarbets-
platser genom bland annat energieffektiv 
belysning, yttre tätning och energismarta 
bodar. 

Nya Reseportalen innebär 
effektivare bokning av resor

Svevia har genomfört en resekartläggning till 
grund för en ny mötes- och resepolicy samt 
ett nytt IT-baserat verktyg som ska införas 
där alla resor (fl yg, tåg, buss, taxi, hotell) kan 
bokas. Schabloner för koldioxidutsläpp kan 
enkelt kopplas till respektive resesätt.

Kall asfalt
Vid beläggning av högtrafi kerade vägar är traditionell varm 
asfaltsbeläggning det enda hållbara alternativet. Men på 
85 procent av Sveriges vägnät är trafi kbelastningen så pass 
låg att det fi nns andra alternativ att tillgå. Med så kallad 
tank beläggning kan ytan beläggas med lägre energiåtgång 
och mindre utsläpp. Vid tankbeläggning sprids stenmaterial 
och binde medel var för sig på vägen och ytan behandlas 
med vältning och sandning. Temperaturen som krävs är 
betydligt lägre – istället för mer än 120 °C kan det räcka 
med 20–80. 

Mansour Ahadi är ansvarig för utvecklingen av de kalla 
metoderna inom Svevia. Han tror att fl er beställare kommer 
att välja grönare alternativ så som tankbeläggning i framtiden.

– Ökad miljömedvetenhet bland allmänhet och politiker, 
måltal inom EU för begränsning av koldioxidutsläpp samt 
ökade energipriser kommer att göra att beställarna, framför 
allt kommuner och Trafi kverket, väljer miljövänligare alternativ.

Undersökningar vid högskolorna i Dalarna och Halmstad 
visar att det går åt en tredjedel så mycket energi  vid tillverk-
ning av kall asfalt jämfört med varm. Utsläppen minskar också 
betydligt, till exempel släpps bara en tredjedel koldioxid ut 
och en fjärdedel svaveldioxid vid en jämförelse.

Miljöansvar
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Energikartläggning av fastigheter
Svevia genomför en fastighetsinventering av 
vilka fastigheter vi långsiktigt ska behålla. När 
utvärderingen är klar kommer vi att ta ett nytt 
beslut hur vi går vidare med energikartlägg-
ningen. Totalt har vi sedan år 2006 kartlagt 
59 fastigheter. Energibesparande åtgärder har 
påbörjats på cirka hälften av dessa fastigheter. 

Återvinning av ballast 
minskar miljöbelastningen

Svevia är en av Sveriges största täktägare och 
vi förbrukar mycket ballast i våra entreprenader. 
I syfte att minska naturresursförbrukningen, 
minska mängden material som transporteras 
till deponi och för att spara kostnader ska åter-
vunnet ballastmaterial användas. 

Vårt mål är att 2012 ska återvinningen 
vid tillverkning av varm asfalt vara tio procent 
i snitt. För 2009 ökade andelen återvunnen 
asfalt med 4,3 procent, vilket ligger under 
delmålet för året på sju procent.

Resurseffektiva transporter
Svevia har under året medverkat i ett sam-
arbetsprojekt med Byggindustrierna angående 
miljö effektiva byggtransporter och logistik till 
och från arbetsplatser vilket syftar till minskad 
energi användning.

Avfallshantering leder 
till resurs optimering

Alla Svevias arbetsplatser ska i största möjliga 
mån sortera sitt avfall. Fokus ligger på att 
kunna återanvända jord- och schaktmassor 
i uppdragen, samt att minska fraktionerna 
osorterat avfall och brännbart avfall och depo-
neringsrest. Under 2009 uppgick den totala 
mängden avfall från fasta anläggningar till 
7 000 ton, varav 750 ton var farligt avfall.

Svangodkända 
våtmarker 
Flyttfåglarnas ankomst till Degernässlätten utanför Umeå 
är en välkänd händelse för alla som gillar att skåda fåglar. När 
Botniabanan drogs genom området fanns det en stor oro för 
att fågellivet skulle komma till korta genom att ett av fl ytt-
fåglarnas naturliga landningsställen skulle gå förlorade. Den 
oron visade sig obefogad. Svevia har för Banverket färdigställt 
kompensationsåtgärder som under sitt första år visade sig bli 
en succé.

Årets fl yttfåglar uppskattade verkligen de nya våtmarkerna 
utanför Umeå. Toppnoteringar gjordes den 20 april med 
nästan 2 000 svanar och 600 gäss. Boende i Degernäs menar 
att det även har varit en toppnotering på intresserade fågel-
skådare under perioden.

Fakta kompensationsområdet:
Svevia har på uppdrag av Banverket att skapa två nya våtmarker där vatten-
nivån regleras med pumpar. Den ena våtmarken skapas tillfälligt genom 
att 80 000 kubikmeter vatten pumpas upp från en å. Vattnet hålls på plats 
med hjälp av tre kilometer vallar och pumpas i och ur med hjälp av 14 
pumpar. Den andra våtmarken är en restaurerad sjö. Den 10 april fylldes 
de båda områdena med vatten som pumpades bort igen den 10 maj. 
Därefter kunde bonden bruka sin mark som vanligt.
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Återställande av täkter 
och sanering vid spill

I Svevias ansvar ingår att värna om miljön och 
skydda naturvärden och biologisk mångfald. 
Vi praktiserar försiktighetsprincipen som 
utgångspunkt för våra miljöbeslut. Vi följer 
de miljödomar som fi nns på aktuell plats där 
arbeten utförs, så att inverkan minimeras. Vi 
återställer täkter efter avslutad verksamhet och 
sanerar där utsläpp skett till omgivande miljö. 

Överträdelser och incidenter
Under det gångna året har Svevia prövats för 
överträdelse av miljölagstiftningen fyra gånger 
(se till höger) men inget av fallen har lett till en 
fällande dom.

•   Frikännande dom Ådalsbanan misstänkt 
dieselutsläpp.

•   Nedlagd dom i Åsele om hantering 
av massor.

•   Nedlagd dom i Vagnhärad gällande läckage 
från oljeavskiljare.

•   Nedlagd dom gällande asfalttillverkning i 
Ärja bergtäkt.

Svevia har 13 ej avgjorda ärenden som even-
tuellt kan komma att prövas. Ärendena berör 
i huvudsak tolkning av olika villkor i vår täkt-
verksamhet.
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Minskad miljöbelastning 
sänker kostnader

Svevias klimatstrategi fokuserar på minskad 
förbrukning av resurser och minskade utsläpp, 
vilket resulterar i lägre kostnader. Med exem-
pelvis skärpta inköpskrav på fordon med låg 
energiförbrukning sänks inte bara bolagets 
utsläpp utan också drivmedelskostnader. 
 Drivmedel är en stor utgiftspost för Svevia 
och en sänkt totalförbrukning kommer att 
återspeglas i koncernens resultaträkning. På 
samma sätt bidrar energieffektiva fastigheter, 
resurssnåla konstruktioner och resurseffektiva 
transporter till lägre kostnader på kort men 
framför allt lång sikt.

Ökad konkurrenskraft
Kraven på ett aktivt och integrerat hållbarhets-
arbete ökar från kunder och andra intressenter. 
Det påverkar branschen i form av skärpta krav 
vid upphandling och krav på ett kvalitetssäkrat 
arbetssätt som tar hänsyn till och redovisar 
effekter på miljö, klimat och samhälle. Även 
om ett aktivt förhållningssätt till hållbarhets-
frågor kommer att vara en grundförutsättning 
inom branschen fi nns det ett antal klara kon-
kurrensfördelar med att arbeta proaktivt och 
strategiskt; ett trovärdigt och kommunikativt 
agerande inom hållbarhetsrelaterade frågor 
stärker Svevias varumärke i linje med bolagets 
värdegrund. 

Samhällsekonomi
Svevias verksamhet har både direkt och indi-
rekt positiv ekonomisk påverkan på samhället. 

Den direkta påverkan kommer genom till 
exempel skatter och avgifter, löner till 
anställda och inköp av material och tjänster 
på den svenska marknaden. Svevia har cirka 
17 000 underleverantörer, dessa underleve-
rantörer är ofta lokala åkare vilket skapar 
sysselsättning på de mindre orter där verk-
samheten bedrivs, och varje Svevia-anställd 
uppskattas skapa sysselsättning för tre per-
soner i underleverantörsledet. Genom att 
anlägga och drifta en väsentlig andel av 
landets infrastruktur påverkar samtidigt Svevia 
den indirekta ekonomin som förlitar sig på 
goda kommunikationer för person- och gods-
transporter. 

En del av en bra samhällsekonomi är en 
fungerande marknad utan konkurrensfi entligt 
beteende. Under 2009 har det inte framkommit 
några oegentligheter vad gäller konkurrens-
fi entligt beteende inom Svevia med ekonomisk 
påföljd. 

Under 2009 har vi inom Svevia jobbat 
aktivt med att arbeta in den affärs etiska poli-
cyn som tydligt beskriver att medarbetarna 
ska agera affärsmässigt och att inga typer av 
oegentligheter är tillåtna. Efter verksamhets-
årets slut fi ck samtliga chefer till arbetschefs-
nivå information om vikten av att agera etiskt 
korrekt och att det är av största vikt för vårt 
anseende att vi kan visa på ett korrekt be -
teende mot våra kunder, leverantörer och 
samhället i stort. 

Den affärsetiska policyn och Svevias code 
of conduct fi nns samlade i ledningsstystemet, 
där Svevias arbetssätt fi nns beskrivet. 
 

Långsiktig lönsamhet
Svevias huvuduppgift är att skapa långsiktig värdetillväxt för bolagets ägare. Det för-
utsätter ett aktivt socialt, miljömässigt och etiskt ansvarstagande. Samtidigt skapar en 
god ekonomisk utveckling förutsättningar för att fortsätta arbeta aktivt med frågor 
och problemställningar inom miljö och samhälle. 

Ekonomiskt ansvar
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Hänvisning till Svevias 
profi luppgifter och resultatindikatorer

Vi har valt att rapportera de indikatorer som 
är relevanta för den verksamhet vi bedriver. 
Successivt kommer Svevia, baserat på genom-
förda förbättringar, att utveckla redovisningen. 

Följande frågor har varit vägledande vid 
prioritering av nyckeltal och bedömning av 
vad som är väsentligt för oss att redovisa:

•   Anges nyckeltalet som viktigt av 
någon intressent?

•   Utgör nyckeltalet en viktig indikator 
för branschen?

•   Är indikatorn kopplad till ett lagkrav, 
avtal eller annan överenskommelse med 
strategisk betydelse för koncernen?

•   Mäter indikatorn en affärsmöjlighet 
för koncernen?

•   Mäter indikatorn en risk för koncernen?
•   Bidrar mätning av indikatorn till att 

uppfylla koncernens mål inom hållbarhet?

Svevia redovisar enligt Global Reporting 
Initiatives (GRI) riktlinjer, och har valt att redo-
visa på en C+-nivå. Detta innebär att redovis-
ningen är externgranskad, vilket är ett krav för 
statliga bolag. Kravet på en redovisning på 
C-nivå är att ett urval av kriterierna i Strategi 
och Profi l redovisas (1.1–4.17) samt minst tio 
resultat indikatorer där minst en ska komma 
från respektive område ekonomi, miljö och 
social påverkan. I stort följer redovisningen 
förra årets rapport. Några GRI-indikatorer har 
tillkommit (EN6, EN7, LA6, SO7 och SO8).

Hållbarhetsredovisningen följer samma 
rapporteringscykel som den övriga redovis-
ningen, det vill säga kalenderår. 

Senast utgivna rapport lämnades i april 2009. 
Redovisningen omfattar hela Svevias verksamhet 
inklusive dotterbolag, men inte underleverantö-
rerna. Svevia har inte identifi erat några väsent-
liga särskilda begränsningar i rapporteringen. 

Kontaktperson för 
hållbarhets rapporteringen

Anders Lindström, 
Miljö- och hållbarhetschef
 anders.lindstrom@svevia.se
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Sida

Redovisas helt �  

Redovisas delvis �

1. STRATEGI OCH ANALYS

1.1 Uttalande från vd om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi 4 �

1.2 Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter 36 �

2. ORGANISATIONENS PROFIL

2.1 Organisationens namn omslag �

2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna omslagets insida, 9 �

2.3 Organisationsstruktur 9 �

2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor omslag �

2.5 Länder i vilka organisationen är verksam omslagets insida �

2.6 Ägarstruktur och företagsform omslagets insida, 35, 71 �

2.7 Marknader som organisationen är verksam på omslagets insida, 6–8, 35 �

2.8 Organisationens storlek omslagets insida �

2.9 Väsentliga förändringar under räkenskapsåret omslagets insida, 35 �

2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under räkenskapsåret 19 �

3. INFORMATION OM REDOVISNINGEN

3.1 Rapporteringsperiod 30–31 �

3.2 Senaste utgivna rapport 30–31 �

3.3 Rapporteringscykel  30–31 �

3.4 Kontaktperson för rapporten 30 �

3.5 Process för defi nition av innehållet i rapporten (väsentlighet, prioriteringar, identifi ering av intressenter) 19, 30 �

3.6 Redovisningens avgränsning 30 �

3.7 Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning 30 �

3.8 Redovisningsprinciper gällande rapportering av dotterbolag etc. 30–31 �

3.10 Förklaring till korrigeringar från tidigare rapporter 30 �

3.11 Väsentliga förändringar i omfattning, avgränsning eller mätmetoder jämfört med 
tidigare års rapporter 30 �

3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna fi nns. 30 � 

4. STYRNING, ÅTAGANDEN OCH INTRESSENTRELATIONER

4.1 Organisationens bolagsstyrning 71–75 �

4.2 Beskriv om styrelseordförande också är verkställande direktör och varför 72 �

4.3 Antal oberoende medlemmar i styrelsen som inte ingår i företagsledningen 72 �

4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller vägledning till 
styrelse eller företagsledning 72 �

4.14 Intressentgrupper som koncernen har kontakt med 19 �

4.15 Princip för identifi ering och urval av intressenter 19 �

REDOVISNINGSNIVÅER
GRI har utformat en systematik som innefattar tre tillämpningsnivåer för hållbarhetsredovisningen. Vilken nivå som uppnås beror på hur många 
GRI-indikatorer som organisationen uppfyller. Svevia har valt att rapportera på nivån C. Resultat för respektive indikator redovisas enligt ovan.

A+/A B+/B C+/C

A-nivå 
Samtliga kriterier för Strategi och Profi l 
(1.1–4.17) samt kärnindikatorer redovisas. 
En beskrivning av angreppssätt för varje 
indikator kategori krävs. Det fi nns dock möjlighet 
att utelämna ett fåtal kärn indikatorer om man 
utgår från ”följa eller förklara-principen”.

B-nivå
Innebär att ett antal kriterier för Stategi och 
 Profi l redovisas (1.1–4.17) samt minst 20 kärn-
indikatorer där minst en ska komma från vardera 
området ekonomi (EC), miljö (EN), arbetsvillkor 
(LA), mänskliga rättigheter (HR), samhällsansvar 
(SO), och produkt ansvar (PR).

C-nivå 
Ett urval av kriterierna i Strategi och Profi l redo-
visas (1.1–4.17) samt minst 10 resultatindikatorer 
där minst en ska komma från respektive område 
ekonomi, miljö och social påverkan.

Det kompletterade plustecknet visar att hållbarhetsredovisningen reviderats av en oberoende revisor som lämnat en bestyrkanderapport.
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Sida

Redovisas �  

Redovisas delvis �

RESULTATINDIKATORER GRI

Ekonomisk påverkan

Ekonomiska resultat

EC1* Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 35 �

EC2* Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationen
kopplat till klimatförändringen 24–25, 28 �

Indirekt ekonomisk påverkan

EC9 Förståelse om och beskrivning av betydande indirekta ekonomiska effekter 15, 18, 28 �

Miljöpåverkan

Energi

EN5 Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar 24–25 �

EN6 Produkter och tjänster som är energieffektiva eller baserade på förnyelsebar energi, 
samt minskningar av energibehovet som ett resultat av detta 25 �

EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering 25–27 �

Biologisk mångfald

EN13 Skyddade eller restaurerade habitat (livsmiljöer) 27 �

Utsläpp till luft och vatten samt avfall

EN16* Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser 27 �

EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning 24–25, 27 �

EN22* Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 27 �

Efterlevnad

EN28* Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära sanktioner till följd av 
överträdelser av miljölagstiftning och -bestämmelser 27 �

Social påverkan

Anställning och arbetsvillkor

Anställning

LA1* Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform och region 23 �

Hälsa och säkerhet

LA6 Andel av personalstyrkan som är representerad i kommittéer för hälsa och säkerhet, som bistår med 
övervakning och rådgivning 22 �

LA7* Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade 
dödsolyckor per region 23 �

LA9 Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av formella överenskommelser med fackföreningar 20–22 �

Utbildning

LA11 Vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet vid anställningens slut 20 �

LA13* Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön,  åldersgrupp, 
och andra mångfaldsindikatorer 23, 76–79 �

Mänskliga rättigheter

Investerings- och upphandlingsrutiner

HR2* Andel betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende efterlevnad av 
mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder 16, 19 �

Organisationens roll i samhället

Konkurrenshämmande aktiviteter

SO7 Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för konkurrenshämmande beteende, 
överträdelse i konkurrenslagstiftning och monopolbeteende samt deras utfall 28 �

Efterlevnad

SO8* Monetärt värde av betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen 
för brott mot gällande lagar och bestämmelser 28 �

Produktansvar

Märkning av produkter och tjänster

PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar 4, 16, 19 �

* Kärnindikatorer
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Till läsarna av Svevia AB:s hållbarhetsredovisning:

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Svevia AB att översiktligt gran-
ska innehållet i Svevia AB:s hållbarhetsredovisning för år 2009. 
Vår översiktliga granskning omfattar information av seende verk-
samhetsåret 2009. Vår granskning omfattar hållbarhetsredovis-
ningen på sidorna 16–32 i detta dokument. Det är styrelsen och 
företagsledningen 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 slut-
sats 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 SRS. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första 
hand till personer som är ansvariga för upprättandet av hållbar-
hetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta 
andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig gransk-
ning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfatt-
ning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt Revisionsstandard i  Sverige RS 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 identifi erade om en revision utförts. 
Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på 
en revision har. 

De kriterier som vår granskning baseras på är de delar av 
Sustainability Reporting Guidelines, G3, utgiven av The Global 
Reporting Initiative (GRI), som är tillämpliga för hållbarhets-
redovisningen. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upp-
rättande av hållbarhetsredovisningen.

Vår översiktliga granskning har, utifrån en bedömning av 
väsentlighet och risk, bland annat omfattat följande:

a.  uppdatering av vår kunskap och förståelse av Svevia AB:s 
organisation och verksamhet 

b.  bedömning av kriteriernas lämplighet och tillämpning 
av seende intressenternas informationsbehov

c.  intervjuer med ansvariga chefer, på koncernnivå och på 
utvalda enheter i syfte att bedöma om den kvalitativa och 
kvantitativa informationen i hållbarhetsredovisningen är full-
ständig, riktig och tillräcklig 

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

e.  analytisk granskning av rapporterad  information
f.  bedömning av företagets uttalade tillämpningsnivå avseende 

GRI:s riktlinjer
g.  övervägande av helhetsintrycket av hållbarhetsredovisningen, 

samt dess format, därvid övervägande av informationens 
inbördes överensstämmelse med tillämpade kriterier

h.  avstämning av den granskade informationen mot hållbarhets-
informationen i företagets årsredovisning för 2009 

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

Revisors rapport över översiktlig 
granskning av hållbarhetsredovisning

 Stockholm den 16 mars 2010
 Deloitte AB

 Tommy Mårtensson Torbjörn Westman
 Auktoriserad revisor  Specialistmedlem i FAR SRS
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Avkastning på eget kapital
Periodens resultat i procent av genom-
snittligt kapital.

Nettoomsättning
Periodens upparbetade intäkter enligt 
successiv vinstavräkning metoden i 
koncernernen respektive enligt färdig-
ställandemetoden i moderbolaget.

Defi nitioner
Räntebärande nettofordran

Summan av andra långfristiga värde-
pappersinnehav, kortfristiga placeringar 
och likvida medel minskat med skulder 
till kreditinstitut.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av netto -
omsättning.

Skuldsättningsgrad
Utgående räntebärande skulder i 
förhållande till utgående eget kapital.

Soliditet
Utgående eget kapital i förhållande 
till utgående balansomslutning.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Svevia AB (publ), avger 
härmed årsredovisning för Svevia AB och koncernredovisning för 
Sveviakoncernen för verksamhetsåret 2009. 

Samtliga belopp anges i miljoner svenska kronor, MSEK, om ej 
annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Väsentliga händelser under året
Den ekonomiska krisen har skapat dramatik och utmanat Svevia 
under hela första året som bolag. En lyckad bolagisering har 
genomförts, där lansering av namnet Svevia varit framgångsrik. 
I samband med att verksamheten bolagiserats har en omorga-
nisation gjorts.

Den tidigare indelningen i fyra rikstäckande affärsområden 
ombildades till fyra regioner: Nord, Mitt, Väst och Syd. Omorga-
nisationen, med ökat kundfokus och ökad samordning av såväl 
marknadsföring som produktion, syftar till att öka attraktiviteten 
hos befi ntliga och nya kunder samt öka lönsamheten som helhet.

Nettoomsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 7 941 MSEK 
(7 585), en ökning med 5 procent jämfört med 2008. Omsättnings-
ökningen är fördelad över hela landet.

Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (82) och rörelsemargi-
nalen till 1,9 procent (1,1). Resultatet uppgick totalt till 118 MSEK 
(88) motsvarande 0,30 SEK (0,22) per aktie.

Omsättningsökningen är framför allt hänförbar till regionerna 
Väst och Nord. Inom dessa regioner syns också en tydlig resultat-
förbättring då några förlustprojekt som tidigare tyngt hela regio-
nernas rörelsemarginal avslutats. De projekt som har ersatt dessa 
har god lönsamhet vilket bidragit positivt till regionernas resultat. 
Resultaten i regionerna Syd och Mitt inkluderar effekterna av 
avslutade projekt med god lönsamhet.

För mer information om regionernas omsättning, resultat och 
 kassafl öde, hänvisas till not 3.

Koncernen i korthet

MSEK 2009
Pro forma 

2008

Orderstock 6 502 7 015

Orderingång 7 428 8 979

Nettoomsättning 7 941 7 585

Rörelseresultat 148 82

Rörelsemarginal, % 1,9 1,1

Rörelsemarginal, %
exkl jämförelsestörande poster* 2,6 1,8

Resultat före skatt 166 121

Årets resultat 118 88

Resultat per aktie, SEK 0,30 0,22

Eget kapital per aktie, SEK 3,30 3,06

Avkastning på eget kapital, % 9,4 7,5

Soliditet, % 32,5 31,6

Kassafl öde från löpande verksamhet 219

Medelantal anställda 2 811 2 644

*  Med jämförelsestörande post avses bolagiseringskostnader.
Alla jämförelsetal är pro forma baserad på verksamheten som 
tidigare bedrevs inom Vägverket Produktion, se not 2.

Marknad
Marknadstrenden är tydlig med ett stort utbud av offentliga infra-
strukturprojekt men ett svagare utbud av privata och kommunala 
projekt. Konkurrensen har stadigt ökat under året med sjunkande 
priser och ett ökande antal anbudsgivare vid projektupphand-
lingar. Anläggningssegmentet har övertagit rollen som draglok för 
byggmarknaden och under 2010 förväntas anläggningsinveste-
ringarna att öka med tio procent, samtidigt som bostäders drama-
tiska fall bromsas upp med en prognostiserad nedgång med en 
procent för helåret 2010. Sammantaget innebär det att den totala 
byggmarknaden förväntas växa med tre procent under 2010.

Det är storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö 
kompletterat med Sundsvall och Kiruna som utmärker sig med 
en god marknad. 

Marknaden för drift och underhåll bedöms som god under 
det kommande året, men trenden med ökande konkurrens kom-
mer att fortsätta, sannolikt med fl er aktörer än tidigare på såväl 
väg- som järnvägssidan.

Marknaden under 2010 förväntas att erbjuda ett förhållande-
vis gott utbud på främst större projekt men även rimligt bra på 
den övriga offentliga investeringsmarknaden. Den privata mark-
naden bedöms vara kvar på fjolårets nivå med vissa möjligheter 
till en svag tillväxt allt beroende på hur de energirelaterade inves-
teringarna utvecklas.
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Orderingång och orderstock
Vid utgången av december 2009 var orderstocken 6 502 MSEK 
(7 015), vilket är 513 MSEK lägre än vid samma tidpunkt före-
gående år. Orderingången under 2009 var 17 procent lägre än 
för motsvarande period föregående år. 

Vid analys av orderingången måste hänsyn tas till den starka 
orderingången under slutet av 2008 då ett antal större anlägg-
ningsprojekt erhölls. Den lägre orderstocken i år beror till stor 
del på att Svevia haft ett sämre utfall vid upphandlingar av stora 
anläggningsprojekt. Svevia har upplevt en ökad konkurrens inom 
framförallt segmentet större anläggningsprojekt.

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens eget kapital uppgick till 1 316 MSEK (1 197), soliditeten 
till 32,5 procent (31,6) och skuldsättningsgraden till 0,24 (0,26).

Vid utgången av december uppgick räntebärande nettofordran 
till 764 MSEK, att jämföras med 704 MSEK vid årets början. 
Finansnettot har försämrats med 21 MSEK i förhållande till före-
gående år och uppgick till 18 MSEK. Orsaken till det lägre fi nans-
nettot förklaras av det lägre ränteläget.

Kassafl öde
Kassafl ödet är säsongsberoende och starkast i det fjärde kvartalet 
då många uppdrag slutregleras. Kassafl ödet från den löpande 
verksamheten var 219 MSEK. 

Placering av likviditet i värdepapper, främst obligationer, har 
skett med 877 MSEK, där 441 MSEK betraktas som långfristigt 
innehav och 436 MSEK som kortfristigt. Det inkråmsförvärv 
som gjorts av den egna rörelsen har medfört ett nettoutfl öde 
om 493 MSEK i koncernen.

Förvärv och avyttringar
Utöver förvärv av inkråm från Vägverket i samband med bolagi-
seringen som beskrivs i not 28, har inga väsentliga förvärv och 
avyttringar genomförts.

Investeringar
Under året uppgår investeringarna i maskiner och inventarier till 
146 MSEK, byggnader och mark till 27 MSEK, samt goodwill 
4 MSEK. Avyttringar uppgår till 10 MSEK. Effekterna av bolagise-
ringen är undantagna. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
De största riskerna i Svevias verksamhet bedöms vara omvärlds-
risker och projektrisker.

Omvärldsriskerna är ofta kopplade till konjunktursvängningar 
med efterföljande förändringar i efterfrågan och konkurrens. Låg-
konjunkturen och den fi nansiella oron har ökat risken för att kunder 
och leverantörer hamnar på obestånd. Detta kan innebära kund-
förluster och svårigheter att slutföra projekt. Den stora andelen 
statliga och kommunala kunder uppväger till viss del denna risk. 
Projektriskerna består i handhavandet av projekten, förmågan att 
driva projekten ekonomiskt, kvalitetsmässigt och enligt tidplan. 

Projektriskerna återfi nns både i anbuds- och projektfaserna. 
I anbudsfasen fastställs projektets risknivå i samband med kalkyl 
och  anbudslämnande. Beroende på storlek och karaktär, föredras 
och godkänns anbuden av antingen företagsledningen, ett av 
styrelsen utsett utskott eller styrelsen i sin helhet.

Platscheferna är nyckelpersoner när det gäller projektstyrning. 
Därför genomförs riktade utbildningar av Svevias platschefer som 
leder till ”Diplomerad platschef”. Projektrisker avseende marknads-
priser för insatsvaror och underentreprenörer hanteras till viss del 

−100

−50

0

50

100

150

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, MSEK

Q1 Q2 Q3 Q4

2008 2009

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

Orderstock rullande kvartal

Q4-06
Q1-07

Q2-07
Q3-07

Q4-07
Q1-08

Q2-08
Q3-08

Q4-08
Q1-09

Q2-09
Q3-09

Q4-09

Kvartal

Orderingång rullande 4 kvartal

Orderingång i kvartal

Orderstock

Orderstock

Säsongsvariationer
Verksamheten inom Svevia uppvisar säsongsmässiga variationer. 
Det betyder att resultatet inte upparbetas linjärt under året utan 
merparten av resultatet upparbetas under andra halvåret. Det är 
framförallt markarbeten, asfaltsutläggning och ballastförsäljningen 
som har en lägre aktivitet under vinterhalvåret. Detta leder till att 
den fasta linjärt fördelade kostnadsmassan får större genomslag 
under vinterhalvåret.
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genom att säkra råvarurisker och betalningsfl öden i utländska 
valutor. 

Risken ökar med längden på uppdraget och kontraktsformen. 
Den största risken återfi nns i uppdrag med fasta priser som löper 
under lång tid, där index ej fi nns reglerat. Svevia har en relativt 
liten andel av denna typ av projekt.

Finansiella risker
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag 
av fi nansiella risker. Med fi nansiella risker avses fl uktuationer i 
koncernens resultat och kassafl öde till följd av likviditets-, ränte-, 
valuta-, råvaru-, motparts- och fi nansieringsrisker.

För mer information om defi nitioner och hantering av fi nan-
siella risker, se not 21.

Pågående rättsprocesser och tvister
Svevia är part i pågående rättsprocesser och tvister. Dessa har 
uppstått som en del av den dagliga affärsverksamhet som Svevia 
bedriver. Styrelsen och vd anser att tillräckliga avsättningar för 
rättsprocesser och tvister redovisas per balansdagen baserat på 
deras bästa bedömning av risk och utfall i varje enskilt ärende uti-
från information som fi nns tillgänglig för närvarande. Rättsproces-
ser och tvister är dock oförutsägbara till sin karaktär och faktiskt 
utfall kan avvika från de bedömningar som Svevia gjort. Ingen 
pågående rättsprocess eller tvist förväntas ha väsentlig negativ 
effekt på Svevias fi nansiella rapportering.

Vid utbyggnaden av E6 Värmlandsbro-Hogdal inträffade ett 
skred innan vägen var färdigställd. Tvist med beställaren gäller 
vållandet till skredet. Beställaren anser att Svevia är ansvarigt och 
har framfört krav mot Svevia motsvarande vite för försenat färdig-
ställande. Svevia i sin tur hävdar att skredet orsakats av geotekniska 
förhållanden och att Svevia inte har något ansvar gentemot bestäl-
laren. Ärendet har lämnats vidare till Vägverkets skiljeråd. Utslag 
från skiljerådet förväntas erhållas under maj–juni 2010. Avsättning 
för tvisten har gjorts utifrån ledningens bästa bedömning.

Personal
Svevias personalpolicy beskriver grundläggande värderingar som 
präglar Svevias förhållningssätt och agerande. För att vara en 
attraktiv arbetsgivare erbjuds utveckling och utbildning till de 
anställda. Detta görs genom Svevia Akademin, som hanterar 
samtliga utbildningsinsatser inom Svevia.

Satsningen på friska medarbetare bidrar till en låg sjukfrånvaro 
på 2,10 procent. Vart 3:e år genomförs hälsokartläggningar som 
underlag för åtgärder inom området hälsa.

För att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning har en 
kompetensförsörjningsplan tagits fram, som bygger på affärspla-
nens inriktning och bemanningssituationen i respektive region.

Varje år genomförs en medarbetarundersökning i avsikt att få 
reda på hur medarbetare värderar sin arbetssituation, NMI (Nöjd 

Medarbetar Index). Utfall för år 2009 visar på ett NMI på 60 av 
maximalt 100, en minskning med fyra enheter jämfört med före-
gående år. Främsta orsaken till minskningen bedöms vara den 
förändringsprocess som bolaget genomgått i samband med bola-
gisering och ny organisationsstruktur. Resultatet av enkäten pre-
senteras för medarbetarna, varpå handlingsplaner och åtgärder 
arbetas fram i respektive arbetsgrupp. Målet är att öka NMI med 
två enheter per år.

Att utveckla ledare och ledarskapet är en strategiskt viktig 
fråga för Svevia. För att ytterligare stärka ledarskapet har en ledar-
skapsmodell tagits fram, som beskriver den kompetens och det 
beteende som förväntas av ledare på Svevia.

Genomsnittligt antal medarbetare var under året 2 811 
(2 644). Ändrade marknadsförutsättningar och förlorade uppdrag 
har medfört uppsägningar av cirka 60 personer under året.

Svevias medarbetares anställningsvillkor regleras genom avtal 
mellan arbetsgivarverket och de fackliga huvudorganisationerna 
Saco, SEKO och ST. Svevias kollektivavtal heter Svevias Affärs-
verksavtal, Svevia-AVA.

Miljöinformation
Svevia bedriver en rad olika anmälnings- och tillståndspliktiga 
verksamheter. Den överlägset största tillståndspliktiga verksam-
heten är grus- och bergtäkter. Tillstånd söks löpande under året 
av en speciell råvarugrupp på de platser som bedöms som strate-
giska för vår entreprenadverksamhet. Typiska emissioner från 
täktverksamhet är buller, vibrationer, damm och påverkan på 
landskapsbilden på grund av materialuttaget. Kopplat till täktverk-
samheten är även mobila asfaltverk, kross och sorteringsverk, för 
vilka anmälningsplikt råder. 

Rening och återvinning av förorenade jordar, slam och annat 
material utförs av en nationell saneringsgrupp i Svevia. Till sin 
hjälp har de ett antal tillståndspliktiga behandlingsytor från 
Svappavaara i norr till Ystad i söder. Anpassade kontrollprogram 
styr så att inte någon otillåten spridning av föroreningar från verk-
samheten sker. Typisk påverkan från ytorna är avgång av kolväten 
till luft, buller från fordon och utrustning samt processvatten, som 
behöver renas för att minimera påverkan på omgivande miljö.

Svevia tillverkar också emulsioner av bitumen för vägunder-
håll. I norra delen av Sverige har Svevia två tillståndspliktiga fabri-
ker och i mellersta och södra Sverige innehas tre anmälnings-
pliktiga verksamheter. Miljöpåverkan från dessa enheter är ringa 
och utgörs av andningsförluster från lagringstankar, lokalt buller 
från kvarnar och avgaser från fordonstransporter.

Betongtillverkning förekommer också i egen regi. Verksam-
heten är anmälningspliktig och har miljöpåverkan som exempel-
vis utgörs av diffus damning och buller från transportfordon och 
transportörer.

Tillstånds- och miljöpliktiga verksamheter uppgår till knappt 
nio procent av koncernens nettoomsättning.



SVEVIA ÅRSREDOVISNING 2009  |  FINANSIELLA RAPPORTER  

38

I övrigt bedriver Svevia ett aktivt miljöarbete i alla sina entre-
prenad-, verkstads- och uthyrningsverksamheter. I entreprena-
derna beaktas vattendomar och andra lokala krav i speciella pro-
jektplaner. Utfallet av kontroller och provtagningar redovisas 
fortlöpande till beställare och tillsynsmyndigheter. 

Det övergripande miljöarbetet har under senare år stärkts och 
ingår nu i företagets hållbarhetsarbete tillsammans med sociala 
frågor och ekonomiskt hänsynstagande. Till stöd för Svevias 
redovisning följer Svevia riktlinjerna för GRI (Global Reporting 
Initiative). Utfallet av vidtagna åtgärder inom området och val 
av nyckel tal redovisas i en separat hållbarhetsredovisning i 
Års redovisningen.

I samband med att Vägverket Produktion bolagiserades och 
blev Svevia, överenskoms att ansvaret för miljörelaterade kostna-
der för tiden före bolagiseringen (1 januari 2009) bärs av staten.

Moderbolaget
Svevia AB driver entreprenadverksamhet, förvaltar aktier i dotter-
bolag samt svarar för koncerngemensam fi nansiering och place-
ring. Omsättningen uppgick under året till 2 831 MSEK och årets 
resultat till –173 MSEK.

I moderbolaget redovisas entreprenadprojekten enligt färdig-
ställandemetoden. I koncernen redovisas projekten enligt meto-
den för successiv vinstavräkning. Andelen färdigställda entrepre-
nadprojekt under året är blygsam och följaktligen är resultatet för 
moderbolaget inte informativt. Att återskapa jämförelsetal enligt 
färdigställandemetoden för moderbolaget är inte möjligt.

Styrelsearbete
Styrelsen består av sju bolagsstämmovalda ledamöter samt av 
två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter för dessa. 
Verkställande direktören ingår inte i styrelsen men närvarar regel-
mässigt vid dess sammanträden, normalt som föredragande. Vid 
styrelsemötena  äger även suppleanterna närvaro- och yttrande-
rätt.

Under 2009 hölls elva sammanträden. 
Fokus under året har varit att få en affärsplan på plats samt 

fastställa olika policies inom en rad områden: fi nans, miljö, arbets-
miljö, affärsetik, kommunikation, jämställdhet med mera.

Ytterligare information om bolagets styrning framgår av 
 Svevias bolagsstyrningsrapport.

Riktlinjer för ersättning till ledande 
 befattningshavare

Svevia följer ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befatt-
ningshavare i företag med statligt ägande beslutade den 20 april 
2009”.

Ersättningar till vd beslutas av styrelsen i Svevia. Vd beslutar 
om ersättningar till övriga ledande befattningshavare i samråd 
med styrelsens ersättningsutskott.

Ersättningen består av fast lön, pension, bilförmån och en sjuk-
vårdsförsäkring. 

Inga rörliga lönedelar förekommer. För mer information om 
ersättningar till styrelse, Vd och ledande befattningshavare, hän-
visas till not 6.

Finansiella mål
Regeringskansliet har i uppdrag att aktivt följa och förvalta statens 
tillgångar så att värdeutvecklingen blir den bästa möjliga. Detta 
sker genom fastställande, uppföljning och utvärdering av ekono-
miska mål.
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Mål över en konjunkturcykel

Nedan framgår de långsiktiga fi nansiella målen för Svevia, 
vilka sträcker sig över en konjunkturcykel.

Kapitalhantering och utdelningsförslag
Svevias soliditetsmål, 33 procent, har satts efter de krav som ställs 
vad gäller verksamhetens art, omfattning och risker. Enligt Svevias 
utdelningspolicy ska utdelningen uppgå till 50–75 procent av 
koncernens vinst efter skatt, dock med hänsyn tagen till koncer-
nens framtida kapitalbehov och förekommande investerings- och 
förvärvsplaner. Hänsyn måste även tas till fria, utdelningsbara 
medel.

Med utgångspunkt i vad som idag är känt beträffande fram-
tida utveckling och de planer som föreligger beträffande investe-
ringar och förvärv, gör styrelsen bedömningen att utdelning för 
räkenskapsåret 2009 kan uppgå till 50 procent av koncernens 
resultat.

Styrelsen föreslår en utdelning om 59 875 TSEK, motsvarande 
0,15 kronor per aktie.

Aktien
Svevia AB (publ) har utgivit 399 166 667 aktier, bestående av 
endast ett aktieslag och alla aktier har lika rätt i bolaget. Samtliga 
aktier innehas av svenska staten. Aktiens kvotvärde är en krona.
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Händelser efter balansdagen och 
förväntad framtida utveckling

Några väsentliga händelser efter balansdagen fi nns inte att 
rapportera.

Med dagens konjunkturläge är utsikterna för 2010 fortfarande 
osäkra, men regeringens aviserade satsningar på infrastruktur ger 
Svevia potential för fortsatt utveckling.

Svevia har erhållit följande uppdrag efter årets utgång, vilka visar 
på den bredd i såväl kund som typ av uppdrag som koncernen 
har:
•  Banverket – bygga ny dubbelspårig järnväg på etappen 

Agnesberg–Marieholm. Kontraktsumma cirka 160 MSEK. 
•  Göteborg Energi – ett partneringprojekt. Utbyggnad 

av Göteborgs fjärrvärme- och fjärrkylanät. Avtalet omfattar 
fem år med option på ytterligare två år till ett totalt värde 
om 500 MSEK. Svevia delar uppdraget med tre andra entre-
prenörer. 

•  Banverket – sanera bangården i Katrineholm. Uppdraget är 
värt cirka 47 MSEK.

•  Luftfartsverket – hantera återvinning och omhändertagande 
av avisningsvätska på Landvetter fl ygplats i Göteborg. 
Kontraktet är värt cirka 26–30 MSEK och löper på ett år.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att moderbolagets resultat –172 809 354 
 kronor, jämte överkursfond, 797 939 422 kronor, tillsammans 
625 130 068 kronor disponeras på följande sätt:

Till aktieägaren utdelas 0,15 kronor per aktie 59 875 000

I ny räkning föres 565 255 068

Totalt 625 130 068

Årsstämma och årsredovisning
Svevia ABs årsstämma äger rum 2010-04-22 på 
Hemvärnsgatan 15, Solna. 

Årsredovisningen publiceras på Svevias hemsida, 
www.Svevia.se, 2010-03-31.
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Resultaträkningar

MSEK Not
Koncernen 

2009

Koncernen 
Pro forma 

2008
Moderbolaget 

2009

Nettoomsättning 3, 4 7 941 7 585 2 831

Kostnader för produktion –7 291 –7 043 –2 612

Bruttoresultat 650 542 219

Försäljnings- och administrationskostnader 5 –502 –460 –471

Rörelseresultat 6, 7, 8 148 82 –252

Finansiella intäkter 23 56 27

Finansiella kostnader –5 –17 –4

Finansnetto 9 18 39 23

Resultat före skatt 166 121 –229

Skatt 10 –48 –33 56

Årets resultat 118 88 –173

varav moderbolagets aktieägares andel 100% 100%

Resultat per aktie, SEK 0,30 0,22 –0,43

Antal aktier för samtliga redovisade perioder är 
399 166 667 stycken
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Balansräkningar

             Koncernen               Moderbolaget

MSEK Not 2009-12-31 2009-01-01 2009-12-31 2009-01-01

Tillgångar

Goodwill 11 210 217 119 119

Byggnader och mark 12 404 390 17 19

Maskiner och inventarier 13 388 352 — —

Aktier i dotterbolag 14 — — 497 497

Andra långfristiga värdepappersinnehav 15,21 445 — 445 —

Uppskjuten skattefordran 16 — — 56 —

Summa anläggningstillgångar 1 447 959 1 134 635

Material och varulager 17 141 137 133 119

Upparbetade ej fakturerade intäkter 18 174 149 290 149

Kundfordringar 19, 21 1 599 1 521 1 577 1 516

Fordringar hos koncernbolag 27 — — 263 340

Övriga kortfristiga fordringar 23 73 21 84

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 39 42 31 33

Kortfristiga placeringar 21 440 — 440 —

Likvida medel 21 190 1 014 190 1 014

Summa omsättningstillgångar 2 606 2 936 2 945 3 255

Summa tillgångar 3, 22 4 053 3 895 4 079 3 890

Eget kapital och skulder

Aktiekapital 399 399 399 399

Tillskjutet kapital 798 798 798 798

Reserver 1 — 1 —

Balanserat resultat 118 — –173 —

Summa eget kapital hänförligt till 
moderbolagets ägare 23 1 316 1 197 1 024 1 197

Uppskjuten skatteskuld 16 40 — 0 —

Övriga avsättningar 24 224 101 223 101

Summa avsättningar 264 101 223 101

Kortfristig skuld till kreditinstitut 21, 25 310 310 310 310

Fakturerade ej upparbetade intäkter 18 956 1 082 1 392 1 082

Leverantörsskulder 21 596 707 557 772

Skatteskulder 7 — — —

Övriga kortfristiga skulder 140 189 131 159

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 464 309 442 269

Summa kortfristiga skulder 2 473 2 597 2 832 2 592

Summa eget kapital och skulder 3, 22 4 053 3 895 4 079 3 890

Eget kapital per aktie, SEK 3,30 3,00 2,57 3,00

Poster inom linjen

Ställda panter inga inga inga inga

Eventualförpliktelser 0 0 0 0



SVEVIA ÅRSREDOVISNING 2009  |  FINANSIELLA RAPPORTER  

42

Förändring i eget kapital

Koncernen

MSEK Aktiekapital
Tillskjutet 

kapital Reserver
Balanserat 

resultat Summa

Ingående eget kapital 1 juli 2008 0 — — — 0

Utgående eget kapital 31 dec 2008 0 — — — 0

2009

Nyemission 399 798 — — 1 197

Årets förändring verkligt värde — — 1 — 1

Skatt hänförligt till poster som redovisats direkt mot eget kapital — — 0 — 0

Årets resultat — — — 118 118

Utgående balans 2009-12-31 399 798 1 118 1 316

Moderbolaget

MSEK Aktiekapital Överkursfond
Verkligt värde 

fond
Balanserat 

resultat Summa

Ingående eget kapital 1 juli 2008 0 — — — 0

Utgående eget kapital 31 dec 2008 0 — — — 0

2009

Nyemission 399 798 — — 1 197

Årets förändring verkligt värde — — 1 — 1

Skatt hänförligt till poster som redovisats direkt mot eget kapital — — 0 — 0

Årets resultat — — — –173 –173

Utgående balans 2009-12-31 399 798 1 –173 1 024
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Kassafl ödesanalyser

MSEK Not Koncernen 2009 Moderbolaget 2009

Resultat före skatt 166 –229

Justering för poster som ej ingår i kassafl ödet 29 238 119

Betald skatt — —

Kassafl öde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet 404 –110

Ökning (–) minskning(+) av material och varulager –4 –15

Ökning (–) minskning(+) av rörelsefordringar –50 –60

Ökning (+) minskning (–) av rörelseskulder –131 –69

Kassafl öde från förändring i rörelsekapital –185 –144

Kassafl öde från den löpande verksamheten 219 –254

Förvärv av rörelse 28 –493 –182

Investering Immateriella anläggningstillgångar –4 –4

Investering Byggnad och mark –27 0

Investering Maskiner och inventarier –146 —

Försäljning Byggnad och mark 0 —

Försäljning Maskiner och inventarier 10 —

Ökning (–)/minskning (+) av långfristigt värdepappersinnehav –441 –441

Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga placeringar –436 –436

Kassafl öde från investeringsverksamhet –1 537 –1 063

Nyemission, kvotvärde 399 399

Nyemission, tillskjutet kapital 798 798

Upptagna lån 310 310

Kassafl öde från fi nansieringsverksamhet 1 507 1 507

Årets kassafl öde 190 190

Likvida medel vid årets början 0 0

Likvida medel vid årets slut 29 190 190
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Noter

Not 1  |   Företagsinformation och jämförande 
redovisningsinformation

Svevia AB (publ.), organisationsnummer 556768-9848, med säte i  Solna, 
Sverige. Adressen till bolagets huvudkontor är: Box 4018 med postadress 
171 04 SOLNA (besöksadress: Hemvärnsgatan 15),  telefonnummer 
+46 8 404 10 00. Bolagets verksamhet är att bedriva entreprenad-, 
service- och uthyrningsverksamhet inom trafi k-, mark-, bygg- och anlägg-
ningsområdet ävensom äga och förvalta fast egendom.

Svevia AB ägs till 100 procent av den svenska staten.
Sveriges Riksdag beslutade den 27 november 2008 att överföra 

 Vägverket Produktions verksamheter till eget aktiebolag den 1 januari 
2009. Av denna anledning nybildades bolaget Svevia AB den 1 juli 2008. 
Svevia AB förvärvade den 10 december 2008 samtliga aktier i det 
ny bildade bolaget Svevia Fastighet och Maskin AB, organisationsnummer 
556767-9856. Svevia AB blev därmed moderbolag i denna koncern. 
Köpeskillingen för Vägverket Produktions verksamhet fastställdes till 
1 507 MSEK. Detta fi nansierades genom en nyemission i moderbolaget 
om 1 197 MSEK och genom utställande av reverser till svenska staten om 
310 MSEK.

Svevia ABs första räkenskapsår omfattar tiden 1 juli 2008 till 31 decem-
ber 2009. Någon årsredovisning för bolaget för tidigare räkenskapsår 
med information om fi nansiell data samt tillämpade redovisningsprinciper 
har därför inte upprättats. I samband med bolagiseringsprocessen upprät-
tades en fi nansiell rapport som visade ingångsbalansen per den 1 januari 
2009. Bolagiseringsprocessen och den av våra revisorer granskade ingångs-
balansen för Svevia är beskriven i Finansiell rapport 2009-01-01, som 
fi nns att hämta på www.svevia.se.

I denna årsredovisning benämns Svevia AB antingen med sitt fulla 
namn eller som moderbolaget och Sveviakoncernen benämns som Svevia 
eller koncernen. Bolagets rapportering sker i miljoner svenska kronor, 
MSEK, om ej annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Moderbolagets årsredovisning och koncernredovisningen har godkänts 
för utfärdande av styrelsen den 16 mars 2010. Moderbolagets respektive 
koncernens resultat- och balansräkning blir föremål för fast ställelse på 
årsstämma den 22 april 2010.

Not 2  |   Redovisningsprinciper

Allmänt
Bolaget upprättar sin redovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) och 
Redovisnings rådets rekommendationer (RR).

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget samt samtliga de företag 
över vilka moderbolaget direkt eller indirekt har ett bestämmande infl y-
tande. Med bestämmande infl ytande menas att koncernen har rätt att 
utforma fi nansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska 
fördelar. Bestämmande infl ytande antas föreligga när ägarandelen uppgår 
till minst 50 procent av rösterna i dotterföretaget, men kan även uppnås 
om ett bestämmande infl ytande kan utövas på annat sätt än genom aktie-
ägande. 

Moderbolaget äger i samtliga fall, direkt eller indirekt, aktier/andelar i 
de företag som omfattas av koncernredovisningen.  Dotterföretag inklude-

ras i koncernredovisningen från och med den tidpunkt då bestämmande 
infl ytande uppnås och exkluderas ur koncernredovisningen från och med 
den tidpunkt då det bestämmande infl ytandet upphör. 

Där det är nödvändigt görs justeringar av dotterföretagens redovis-
ningar för att anpassa deras redovisningsprinciper till dem som används 
för koncernen.

Alla interna transaktioner, mellanhavanden, inkomster och utgifter 
 elimineras vid konsolidering.

Företagsförvärv och samgåenden
Förvärv av rörelser redovisas enligt förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet 
för förvärvet beräknas som summan av de vid transaktionsdagen verkliga 
värdena för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt för 
de egetkapitalinstrument som emitterats i utbyte mot det bestämmande 
infl ytandet över den förvärvade enheten, plus alla kostnader som är direkt 
hänförliga till rörelseförvärvet. Förvärvade identifi erbara tillgångar, skulder 
och eventualförpliktelser värderas till verkligt värde på förvärvs dagen. 
Det överskott/underskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffnings-
värdet för de förvärvade andelarna och summan av verkliga värden på 
förvärvade identifi erbara nettotillgångar redovisas som goodwill/negativ 
goodwill.

Rapportering för segment
Svevias rörelsesegment utgörs av fyra geografi ska områden  inom 

Sverige: Nord, Mitt, Väst och Syd.
Operativt ansvariga personer för dessa segment ingår i koncernled-

ningen och uppföljning av segmentens resultat görs månatligen. Koncern-
ledningen utgör Svevias "högste verkställande beslutsfattare" med den 
verkställande direktören som chef.

Alla delar av bolaget ingår inte i segmenten, endast de verksamheter 
som faller inom ramen för gällande kvantitativa gränsvärden särredovisas 
som eget segment. Övriga verksamheter summeras i kolumnen Övriga 
segment, tillsammans med kostnader för huvudkontoret. Skatter och 
andra koncerngemensamma poster ingår likaledes i kolumnen Övriga 
segment. Koncernelimineringar samt bolagsinterna elimineringar ingår 
i kolumnen Elimineringar.

I de redovisade segmentens balanser ingår inte räntebärande till-
gångar/skulder, skatter eller eget kapital. Den förvärvsgoodwill som upp-
stod vid bolagiseringen ingår i kolumnen Övriga segment.

Internprissättning mellan segmenten sker till marknadsmässiga villkor.

Intäktsredovisning
Projektintäkter redovisas i enlighet med Redovisningsrådets rekommen-
dation RR 10 Entreprenader och liknande uppdrag. Det innebär att resul-
tatet av ett entreprenadprojekt redovisas i takt med projektets upparbet-
ning. Graden av upparbetning bestäms i huvudsak på basis av nedlagda 
projektkostnader i förhållande till beräknade nedlagda projektkostnader 
vid färdigställandet. Om utfallet inte kan beräknas på ett tillfredsställande 
sätt redovisas en intäkt som motsvarar nedlagda kostnader på balans-
dagen (noll avräkning). Befarade förluster kostnadsförs omedelbart. 

Som projektintäkter medtas dels ursprunglig avtalad kontraktssumma, 
dels tilläggsarbeten, krav på särskilda ersättningar och incitamentsersätt-
ningar, men normalt endast till den del dessa är godkända av beställaren. 
Skillnaden mellan upparbetad projektintäkt och ännu ej fakturerat belopp 
redovisas som tillgång (upparbetade ej fakturerade intäkter) enligt meto-
den för successiv vinstavräkning. På motsvarande sätt redovisas skillnaden 
mellan fakturerat belopp och ännu ej upparbetad projektintäkt som skuld 
(fakturerade ej upparbetade intäkter). Kostnader för anbud aktiveras ej 
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utan belastar resultatet löpande. Anbudskostnader som uppstått under 
samma kvartal som uppdraget erhållits, och som är hänförliga till projektet, 
behandlas som projekt utgifter. 

Andra intäkter än projektintäkter, redovisas i enlighet med Redovisnings-
rådets rekommendation RR 11 Intäkter. För hyres intäkter innebär det att 
intäkten fördelas jämnt över hyresperioden. Den sammanlagda kostnaden 
för lämnade förmåner redo visas som en minskning av hyresintäkterna 
 linjärt över hyresperioden. Ersättningar för utförda tjänster såsom repara-
tions- och underhållstjänster intäktsredovisas efter att tjänsten har utförts 
och levererats till köparen. Varuleveranser intäktsredovisas när väsentliga 
risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har över-
förts till köparen. Intäkter redovisas endast om det är  sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla koncernen. 

Om det senare uppstår osäkerhet vad avser möjligheten att erhålla 
betalning för belopp som redan redovisats som intäkt, redovisas det 
belopp för vilket betalning inte längre är sannolikt som en kostnad istället 
för som en justering av det intäktsbelopp som ursprungligen redovisats.

Kostnader för pensionsförmåner
Koncernen har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. Planerna fi nansieras 
vanligen genom inbetalning till försäkringsbolag eller förvaltningsfonder. En 
avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken ett företag 
betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Företaget har därefter 
inga rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter 
relaterat till den anställdes intjänade pensioner. 

Betalningar till statliga pensionsförsäkringssystem redovisas som betal-
ning till avgiftsbestämda planer då de åtaganden systemen kräver motsvarar 
en avgiftsbestämd pensionsplan. 

I inkråmsöverlåtelsen av Vägverkets affärsenhet Vägverket Produktion 
till Svevia ingick ingen tjänstepensionsskuld.

Avgångsvederlag
Avgångsvederlag utbetalas när en anställning avslutas innan uppnådd 
pensionsålder, eller när en anställd slutar frivilligt i utbyte mot ett avgångs-
vederlag. Koncernen redovisar avgångsvederlag när det klart framgår att 
det handlar om antingen: en uppsägning av anställning enligt en i detalj 
utformad formell plan utan möjlighet till återkallande eller ett avgångser-
bjudande som lämnats för att uppmuntra till frivillig avgång vilket accepte-
rats av den som erhållit erbjudandet. Förmåner som förfaller till betalning 
mer än 12 månader efter balansdagen diskonteras till nuvärde, om de är 
väsentliga.

Lånekostnader
Samtliga lånekostnader redovisas löpande i den period de uppstår.

Skatter
Redovisad inkomstskatt motsvarar summan av aktuell och uppskjuten skatt. 

Aktuell skatt beräknas utifrån årets beskattningsbara vinst. Beskatt-
ningsbar vinst skiljer sig från vinsten som redovisas i resultaträkningen. 
Skillnaden avser dels intäkter som är skattepliktiga och kostnader som är 
avdragsgilla under andra år (temporära skillnader) och dels poster som aldrig 
är skattepliktiga eller avdragsgilla (permanenta skillnader). Koncernens 
aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som är beslutade eller 
i praktiken beslutade per balansdagen i respektive land. 

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan de redo-
visade värdena av tillgångar och skulder i årsredovisningen och motsva-
rande skattebaser som använts vid beräkning av beskattningsbar vinst. 
Beräkning sker enligt balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder 

redovisas normalt för alla skattepliktiga temporära skillnader, och upp-
skjutna skattefordringar redovisas i den mån det är troligt att skattepliktig 
vinst uppstår mot vilken avdragsgilla temporära skillnader kan användas. 
Sådana fordringar och skulder redovisas inte om den temporära skill-
naden härrör från goodwill eller från den första redovisningen (annat än 
vid ett rörelseförvärv) av andra fordringar och skulder i en transaktion 
som varken påverkar skattepliktigt resultat eller redovisat resultat. Upp-
skjutna skatteskulder redovisas för skattepliktiga temporära skillnader som 
härrör från investeringar i dotterföretag, utom där koncernen kan kontrol-
lera återföringen av den temporära skillnaden och det är troligt att den 
temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig tid. 

Redovisade värden på uppskjutna skattefordringar redovisas för varje 
balansdag och reduceras i sådan utsträckning att det inte längre är troligt 
att tillräckliga skattepliktiga vinster fi nns tillgängliga för att hela eller del av 
fordran ska kunna drivas in. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas gälla 
för den period då skulden regleras eller tillgången realiseras. Uppskjuten 
skatt debiteras eller krediteras i resultaträkningen, utom när den är hän-
förlig till poster som debiteras eller krediteras direkt mot eget kapital, då 
även den uppskjutna skatten redovisas mot eget kapital. 

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas mot  varandra 
när det fi nns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatte-
skulder och när de avser inkomstskatter som pålagts av samma skatte-
myndighet och koncernen ämnar reglera sina aktuella skattefordringar 
och skatteskulder på nettobasis.

Immateriella anläggningstillgångar
Utöver goodwill förekommer inga immateriella anläggningstillgångar. 

Förvärvad goodwill har en nyttjandetid på 10 år. Nyttjande perioden 
återspeglar företagets uppskattning av den period under vilken framtida 
ekonomiska fördelar som goodwillposten representerar kommer företaget 
tillgodo. Den orderstock som fanns vid goodwillförvärvet, liksom perso-
nalens know-how och bolagets goda rykte bedöms kvarstå under en tio-
års period.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade 
 nedskrivningar. 

Anskaffningsvärdet inbegriper inköpspriset, kostnader som direkt kan 
hänföras till förvärvet och utgifter för att iordningställa tillgången fram till 
dess att den är färdig att sättas i bruk. Påföljande kostnader inkluderas 
endast i inventarier, verktyg och installationer eller redovisas som en sepa-
rat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska förmåner som 
kan hänföras till posten kommer koncernen till godo och att anskaffnings-
värdet för densamma kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kost-
nader för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redo visas 
i resultaträkningen för den period då de uppkommer. 

Avskrivningar redovisas utifrån förväntad och bedömd nyttjande-
period med tillämpning linjär avskrivningsmetod. För de fall delar av kon-
cernens inventarier, verktyg och installationer består av olika komponenter 
där varje del har en förväntad nyttjande period som skiljer sig markant 
från tillgången som helhet, sker avskrivning av sådana komponenter var 
för sig utifrån varje komponents bedömda nyttjandeperiod. 

Avskrivning påbörjas när tillgångarna är färdiga för avsett bruk. 
Nyttjande period och restvärden revideras årligen. Bedömda nyttjande-
perioder är:

Forts. not 2
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Nyttjandeperiod

Byggnader 20–33 år

Markanläggningar 20 år

Maskiner och inventarier 3–9 år

Grus och bergtäkter skrivs av i takt med substansuttaget. För mark sker 
ingen avskrivning.

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för 
materiella och immateriella tillgångar för att fastställa om det fi nns något 
som tyder på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om något tyder 
på detta, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa 
värdet av eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna åter-
vinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen återvinnings-
värdet av den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljnings-
kostnad och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras 
uppskattat framtida kassafl öde till nuvärde med en diskonteringsränta före 
skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde 
och de risker som förknippas med tillgången. 

Om tillgångens (eller den kassagenererande enhetens) åter vinnings-
värde bedöms vara lägre än dess redovisade värde, reduceras tillgångens 
(eller den kassagenererande enhetens) redovisade värde till dess återvin-
ningsvärde. En nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen. 

Om en nedskrivning sedan återförs, ökar tillgångens (den kassagene-
rerande enhetens) redovisade värde till det omvärderade återvinnings-
värdet, men det förhöjda redovisade värdet får inte överskrida det redo-
visade värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av 
tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En åter-
föring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.

Leasingavtal
Koncernen saknar fi nansiella leasingavtal. Beträffande operationella lea-
singavtal kostnadsförs leasingavgiften över löptiden med utgångspunkt 
från nyttjandet.

Varulager
Varulager redovisas post för post till det lägsta av anskaffnings- och netto-
försäljningsvärdet. Anskaffningsvärde inkluderar direkt material och, där 
det är tillämpligt, direkta lönekostnader och sådana omkostnader som har 
uppstått genom att lagret förts till nuvarande plats och försatts i aktuellt 
skick. Anskaffningsvärde fastställs vanligen enligt först-in-först-ut-principen. 
Nettoförsäljningsvärde motsvarar beräknat försäljningspris minus alla 
beräknade kostnader för färdigställande och kostnader som hänför sig till 
marknadsföring, försäljning och distribution.

Finansiella instrument
En fi nansiell tillgång eller fi nansiell skuld redovisas i balansräkningen 
när en tillgång eller skuld uppstår enligt instrumentets avtalsenliga villkor. 
En fi nansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när rättigheterna i 
avtalet realiseras, förfaller eller när bolaget förlorar kontrollen över den. En 
fi nansiell skuld bokas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet 
fullgörs eller på annat sätt utsläcks.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på 
tillgångssidan likvida medel, kortfristiga placeringar, andra långfristiga 

värde pappersinnehav, kund- och lånefordringar. Bland skulder och eget 
kapital återfi nns skulder till kreditinstitut, derivat, leverantörsskulder samt 
övriga låneskulder.

Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt värde motsvarande 
instrumentets anskaffningsvärde med tillägg/avdrag för transaktionskost-
nader för alla fi nansiella instrument förutom avseende det som tillhör 
kategorin fi nansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultat-
räkningen.

Verkligt värde är det belopp till vilken en tillgång skulle kunna över-
låtas eller en skuld kunna regleras mellan kunniga och oberoende parter, 
vilka har ett intresse att genomföra transaktionen.

Vid fastställande av verkligt värde används i första hand den offi ciella 
prisnoteringen på en aktiv marknad eller andra observerbara marknads-
data. Om detta inte existerar beräknas verkligt värde med ledning av de 
metoder som i varje enskilt fall antas ge den bästa uppskattningen till 
verkligt värde.

Vid varje balansdag utvärderar bolaget om det fi nns objektiva indika-
tioner om att en fi nansiell tillgång eller grupp av fi nansiella tillgångar är i 
behov av nedskrivning på grund av inträffade händelser.

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett netto-
belopp i balansräkningen när det fi nns en legal rätt att kvitta och när 
avsikt fi nns att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt 
realisera tillgången och reglera skulden.

Redovisning av fi nansiella instrument
Likvida medel, kortfristiga placeringar samt andra långfristiga
värdepappersinnehav 

Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavanden samt 
andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter 
samt är föremål för en obetydlig risk för värdeförändringar. För att klassifi -
ceras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tid-
punkten för förvärvet.

Som kortfristiga placeringar redovisas placeringar som har en löptid 
mellan 3–12 månader från anskaffningstidpunkten.

Andra långfristiga värdepappersinnehav redovisas vid förvärvet till 
verkligt värde. Efter förvärv redovisas dessa antingen till upplupet anskaff-
ningsvärde eller verkligt värde.

Kundfordringar och leverantörsskulder
Kundfordringar och leverantörsskulder redovisas till nominellt värde vilket 
bedöms vara en god approximation av värdet, baserat på dessa balans-
posters korta förfallotid och låga riskprofi l.

Lånefordringar
Lånefordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Skulder till kreditinstitut och övriga låneskulder
Räntebärande banklån, checkräkningskrediter och andra lån redovisas 
till upplupet anskaffningsvärde.

Derivat
Derivat redovisas till verkligt värde.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas på transaktioner som avser att säkra en 
specifi k risk. 

Koncernen använder sig av ett begränsat antal derivatinstrument, till 
exempel ränte- och råvaruswappar eller valutaterminer, i första hand för 
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att kontrollera exponeringen mot fl uktuationer i räntesatser, råvarupriser 
och växelkurser som kvalifi cerar för säkringsredovisning. 

Då transaktionen ingås, analyseras  förhållandet mellan säkringsinstru-
mentet och den säkrade posten, och ställs mot koncernens mål för risk-
hanteringen avseende säkringen.

Analysen dokumenteras vid säkringens början och löpande, för att 
säkerställa att de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner är 
effektiva när det gäller att utjämna förändringar i verkligt värde eller för-
ändringar i kassafl öde för säkrade poster. 

Koncernen tillämpar säkring av den risk som är knuten till en mycket 
sannolik prognostiserad transaktion (kassafl ödessäkring)

Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på derivatinstru-
ment som identifi eras som kassafl ödessäkring och som uppfyller villkoren 
för säkringsredovisning, redovisas i eget kapital. Vinst/ förlust som tillhör 
den eventuella ineffektiva delen av säkringen redovisas omedelbart i 
resultaträkningen. Koncernens ränteswappar och valutaterminer är hög-
effektiva och säkringsredovisas enligt principerna för kassafl ödessäkring.

Förändringar i verkligt värde på derivatinstrument som inte uppfyller 
kriterierna för säkringsredovisning redovisas över resultaträkningen.

Upplysning om verkligt värde för de derivatinstrument som används 
för säkringssyften återfi nns i not 22.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. 
Valutakursvinster och valutakursförluster är inkluderade i Försäljnings- och 
administrationskostnader, utom de som avser valutasäkring. De senare 
bokförs direkt mot eget kapital.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal eller 
informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är tro-
ligt att ett utfl öde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reg-
lera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
Avsättning görs för framtida kostnader på grund av garantiåtaganden 
enligt entreprenadkontrakt, som innebär en skyldighet för entreprenören 
att åtgärda fel och brister som upptäcks inom en viss tid efter att entre-
prenaden överlämnats till beställaren. Avsättning sker för tvister avseende 
avslutade projekt om det bedöms som troligt att tvisten kommer att med-
föra ett utfl öde av resurser från koncernen. Tvister avseende pågående 
projekt är beaktade i värderingen av projektet och ingår således inte i 
redovisade avsättningar. Avsättning för återställandekostnader avseende 
berg- och grustäkter sker normalt först vid tidpunkten för substansuttagen. 
Avsättning för omstruktureringskostnader redovisas när en detaljerad 
omstruktureringsplan har fastställts och omstruktureringen antingen har 
påbörjats eller annonserats offentligt.

Kritiska uppskattningar och bedömningar
Koncernens fi nansiella rapporter är delvis baserade på uppskattningar och 
bedömningar i samband med upprättandet av koncernens redovisning. 
Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter 
och en mängd andra antaganden, vilket resulterar i beslut om värdet på 
den tillgång eller skuld som inte kan fastställas på annat sätt. Verkligt utfall 
kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Nedan följer de 
mest väsentliga uppskattningarna och bedömningarna som använts vid 
upprättandet av koncernens fi nansiella rapporter. 

Successiv vinstavräkning 
Sveviakoncernen tillämpar successiv vinstavräkning, dvs. utifrån en slut-
lägesprognos för projektets resultatutfall redovisas successivt under pro-
jektets varaktighet resultatet baserat på projektets färdigställandegrad. 
Detta kräver att projektintäkter och projektkostnader kan storleksbestäm-
mas på ett tillförlitligt sätt. Förutsättningen för detta är att effektiva och 
samordnade system för kalkylering, prognos och intäkts/ kostnadsrappor-
tering fi nns i koncernen. Systemet kräver vidare en konsekvent bedömning 
(prognos) av projektets slutliga utfall, inklusive analys av avvikelser i för-
hållande till tidigare bedömningstillfälle. Denna kritiska bedömning görs 
minst en gång per kvartal genom att närmaste högre chef går igenom 
projektet vid ett antal genomgångar på en allt högre organisatorisk nivå. 
Principer för intäktsredovisning fi nns beskrivna ovan. 

Tvister 
Ledningens bästa bedömning har beaktats vid redovisningen av tvistiga 
belopp men det faktiska framtida utfallet kan avvika från det bedömda.

Proformaredovisning
Proformaredovisning har tagits fram för jämförelseåret 2008 för koncer-
nens resultaträkning. Denna redovisning har upprättats  utifrån att bolagi-
seringen med förvärv av tillgångar och skulder och kapitalisering av kon-
cernen, skedde vid ingången av kalenderåret eller den 1 januari 2008, dvs. 
vid samma tidpunkt som för redovisade räkenskapsperioder under 2009. 
Kortfristiga placeringar och fi nansiell skuld har räntesatts på marknads-
mässiga grunder (4,5 procent intäktsränta respektive 5,35 procent kost-
nadsränta) samt årlig goodwillavskrivning med 10 procent har gjorts och 
inkomstskatten för 2009, 26,3 procent har använts. 

Någon proformaredovisning per den 31 december 2008 har ej gjorts 
för koncernens balansräkning. Jämförelse med balansräkningen per 
1 januari 2009 har därför gjorts. Beräkning av nyckeltal, avseende pro 
forma 2008, har gjorts och hänsyn har då tagits till de resultateffekter 
som uppstått i proformaberäkningen på eget kapital.

Någon proformaredovisning för kassafl ödesanalysen har ej gjorts. 
Bortsett från effekter av bolagiseringen har inga betydande förändringar 
i kassafl ödet skett.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen för-
utom för entreprenaduppdrag där moderbolaget tillämpar färdigställande-
metoden. Det innebär att vinstavräkning för fastprisuppdrag knyts till tid-
punkten för slutredovisning av uppdraget. 

Forts. not 2
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Resultaträkning, koncernen

Region Nord Region Mitt Region Väst Region Syd
Övriga 

segment Elimineringar TotaltMSEK

Nettoomsättning externt 1 992 1 686 1 754 1 720 789 — 7 941

Nettoomsättning internt 17 36 39 42 1 361 –1 495 —

Nettoomsättning 2 009 1 722 1 793 1 762 2 150 –1 495 7 941

Kostnader för produktion –1 893 –1 550 –1 682 –1 631 –2 030 1 495 –7 291

Bruttoresultat 116 171 111 131 120 — 650

Försäljnings-och administrationskostnader –76 –77 –79 –76 –193 — –502

Rörelseresultat 40 94 32 55 –73 — 148

Finansnetto externt — — — — 23 –5 18

Finansnetto internt — — — — –5 5 —

Resultat före skatt 40 94 32 55 –55 — 166

Skatter — — — — –47 –1 –48

Nettoresultat 40 94 32 55 –102 –1 118

Not 3  |   Segmentredovisning
Svevia bedriver verksamhet över hela Sverige och är indelad i fyra regioner: 
Nord, Mitt, Väst och Syd. Indelningen i geografi ska områden speglar före-
tagets interna styrning och rapportsystem. Internprissättning sker på 
marknadsmässiga grunder. Koncernintern vinst elimineras.  
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Balansräkning

Region Nord Region Mitt Region Väst Region Syd
Övriga 

segment Elimineringar TotaltMSEK

Fördelade tilgångar 413 456 401 421 1 979 –807 2 863

Ofördelade tillgångar — — — — 1 190 — 1 190

Summa tillgångar 413 456 401 421 3 169 —807 4 053

Fördelade skulder –415 –473 –446 –329 –581 279 –1 965

Ofördelade skulder — — — — —772 — –772

Summa skulder –415 –473 –446 –329 –1 353 279 –2 737

Summa eget kapital — — — — –1 844 528 –1 316

Investering immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar 0 — 4 — 173 — 177

Avskrivningar — — 0 — 143 — 143

Kassafl öde

Region Nord Region Mitt Region Väst Region Syd
Övriga 

segment Elimineringar TotaltMSEK

Resultat före skatt 40 94 32 55 –55 — 166

Justering för poster som inte ingår i kassafl öde 0 21 29 –10 200 — 238

Förändring i rörelsekapital 57 –22 125 36 –398 17 –185

Kassafl öde före investeringar 97 93 186 81 –255 17 219

Nettoinvesteringar i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 0 — –4 — –163 — –167

Kassafl öde 97 93 182 81 –418 17 52

Forts. not 3
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Not 4  |   Nettoomsättning

MSEK
Koncernen 

2009
Moderbolaget 

2009

Entreprenader 7 545 2 566

Tjänster 77 6

Varuförsäljning 281 258

Hyresintäkter 38 1

Summa 7 941 2 831

Not 6  |  Medarbetare

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, 2009

TSEK
Löner och 

 ersättningar
Sociala 

kostnader

Moderbolaget 1 125 525 517 159

– varav pensionskostnader (148 897)

Koncernen totalt 1 125 525 517 159

Löner och andra ersättningar till styrelse, VD och övriga anställda, 2009
TSEK Styrelse och Vd Övriga anställda Totalt

Moderbolaget 5 984 1 119 541 1 125 525

Koncernen totalt 5 984 1 119 541 1 125 525

Not 5  |   Försäljnings- och 
administrationskostnader

Försäljnings- och administrationskostnader består till största delen av 
administrativa kostnader.

Utöver detta ingår avskrivningar på goodwill och bolagiseringskostnader, 
som uppstått till följd av bolagiseringen.

MSEK
Koncernen 

2009
Moderbolaget 

2009

Goodwillavskrivningar 23 13

Bolagiseringskostnader 58 58

Övriga kostnader 421 400

Summa 502 471

Bland övriga kostnader ingår ersättning till revisorer enligt följande:

Deloitte AB revision 2 2

Deloitte AB andra uppdrag 1 1

Summa Deloitte 3 3

Riksrevisionen, revision 0 0

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokfö-
ringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter ingår också. 
Allt annat betraktas som andra uppdrag.
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Ersättningar till styrelse, 2009

TSEK Styrelsearvode

Kommittéarbete 
och projekt-

uppdrag Summa

Christina Rogestam, styrelsens ordförande (tillsatt år 2008) 433 42 475

Christer Bådholm, ledamot (2008) 217 31 248

Pia Gideon, ledamot (2008) 217 31 248

Patrik Jönsson, ledamot (2008) 217 21 238

Sverker Lerheden, ledamot (2008) 217 31 248

Monica Lundberg, ledamot (2008) 217 — 217

Ola Salmén, ledamot (2008) 217 21 238

Summa styrelse 1 733 178 1 911

Ersättningsutskottets arbete
Det av styrelsen inrättade ersättningsutskottet har som sin primära uppgift 
att för styrelsens beslut bereda frågor som rör den verkställande direktörens 
lön och övriga anställningsvillkor, samt utarbeta och föreslå de huvud-
principer och ramvillkor som ska gälla för lönesättning och andra anställ-
ningsvillkor för ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med 
Vd och vice Vd utgör företagsledningen. Svevia följer ”Riktlinjer för anställ-
ningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande 
beslutade den 20 april 2009”. 

Ersättningar till Vd beslutas av Svevias styrelse. Vd beslutar om ersätt-
ning till övriga ledande befattningshavare i samråd med styrelsens ersätt-
ningsutskott. Ersättningen består av fast lön, pensionsavtal, bilförmån och 
en sjukvårdsförsäkring. Inga rörliga lönedelar förekommer. 

Ersättningar till ledande befattningshavare, 2009

TSEK Lön
Övriga 

förmåner
Pensions-
kostnader Summa

Uppsäg-
ningstid

Per Olof Wedin, Vd (tillsatt i januari 2009) 3 197 57 930 4 184 6 mån

Catarina Bredbo, vice Vd * 877 29 102 1 008 6 mån

Övriga ledande befattningshavare, 10 st ** 7 212 214 876 8 302 6 mån

Summa 11 286 300 1 908 13 494

*   Ställföreträdande vice Vd från 1 april 2009. Tillsatt som vice Vd 2010.
** 8 personer tillsattes 1 april 2009, en person 11 maj 2009 och en person 1 juni 2009  

Villkor i avtal om pension och avgångsvederlag
Vd har 6 månaders ömsesidig uppsägningstid och är under uppsägnings-
tiden berättigad till samtliga anställningsförmåner. Vid uppsägning från 
bolagets sida är Vd, utöver lön och förmåner under uppsägnings tiden, 
berättigad till avgångsvederlag motsvarande månadslönen under maxi-
malt 18 månader.

Bolaget avsätter under tjänstgöringstiden medel årligen till Vd:s pen-
sionsplan i form av pensionsförsäkring motsvarande 30 procent av lön. Vd 
ska avgå utan särskild ersättning vid ingången av den månad han uppnår 
65 års ålder. Efter avslutad tjänst har bolaget inga vidare pensionsåtagan-
den.

Vice Vd och övriga ledande befattningshavare har 6 månaders ömsesidig 
uppsägningstid och är under uppsägningstiden berättigade till samtliga 
anställningsförmåner. 

Vid uppsägning från bolagets sida är vice Vd och övriga ledande 
befattningshavare, utöver lön och förmåner under uppsägningstiden, 
berättigad till avgångsvederlag motsvarande månadslönen under maxi-
malt 12 månader. Pensionsålder är 65 år, och ledande befattningshavare 
omfattas av pensionsavtal PA-03.

Riktlinjer för ersättning till styrelsen
Svevia följer statens riktlinjer vad gäller ersättning till styrelse. Till styrel-
sens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. 

Ingen pensionsersättning eller andra förmåner utgår till styrelsen. Utlägg 
ersätts mot kvitto. Arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode. 
Övriga ersättningar har ej utgått.

Forts. not 6



SVEVIA ÅRSREDOVISNING 2009  |  FINANSIELLA RAPPORTER  

52

Medelantal anställda och könsfördelning, 2009
antal (%) Kvinnor Män Totalt

Moderbolaget

Sverige 243 (9%) 2 568 (91%) 2 811

Koncernen totalt 243 (9%) 2 568 (91%) 2 811

Styrelse och företagsledning, antal (%) Kvinnor Män

Styrelse 3 (33%) 6 (67%)

Företagsledning 4 (33%) 8 (67%)

Sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid, % Moderbolaget, 2009

Total sjukfrånvaro 2,1

- varav långtidssjukfrånvaro, över 60 dagar 41,3

- sjukfrånvaro för män 2,0

- sjukfrånvaro för kvinnor 2,5

- sjukfrånvaro för anställda 29 år och yngre 2,0

- sjukfrånvaro för anställda 30–49 år 1,8

- sjukfrånvaro 50 år eller äldre 2,5

Forts. not 6

Not 7  |  Avskrivningar

Avskrivning enligt plan 
fördelad per funktion

MSEK
Koncernen 

2009
Moderbolaget 

2009

Kostnader för produktion 120 5

Försäljnings- och 
 administrationskostnader 23 13

Summa 143 18

Not 8  |  Leasing

Svevias operationella leasing avser främst personbilar, lokalhyror och 
maskiner.

Årets kostnad för operationella leasingkontrakt uppgår till 78 MSEK 
i koncernen och 43 MSEK i moderbolaget.

Koncernen Moderbolaget

Framtida minimileaseavgifter:

Inom ett år 66 41

Inom mer än 1 men mindre än 5 år 82 43

Senare än 5 år — 10

Summa 148 94
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Not 9  |  Finansiella intäkter och kostnader
MSEK

Koncernen 
2009

Moderbolaget 
2009

Finansiella intäkter

Intäkt från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgång, extern 5 5

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter, extern 18 18

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter, intern — 4

Summa fi nansiella intäkter 23 27

Finansiella kostnader

Räntekostnader och liknande kostnader, extern –5 –5

Räntekostnader och liknande kostnader, intern — 1

Summa fi nansiella kostnader –5 –4

Finansnetto 18 23

Finansnetto per fi nansiell tillgång/skuld-klassifi cering

Finansiella tillgångar som innehas till förfall 11 11

Finansiella tillgångar som kan säljas 2 2

Låne- och kundfordringar inkl. likvida medel 10 15

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde –5 –5

Finansnetto 18 23

Not 10  |  Skatt
MSEK

Koncernen 
2009

Moderbolaget 
2009

Aktuell skatt –7 —

Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader –97 —

Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag 56 56

 

Uppskjuten skatt –41 56

Totalt redovisad skatt –48 56
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                      Koncernen                      Moderbolaget

MSEK % Belopp % Belopp

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 166 –229

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 26,3% –44 26,3% 60

Ej avdragsgilla kostnader, skatteeffekt 2,3 % –4 –1,7% –4

Redovisad effektiv skatt 28,6% –48 24,6% 56

Moderbolaget har ett skattemässigt förlustavdrag om 215 MSEK. Förlustavdraget uppstod taxeringsår 2010.

MSEK Koncernen Moderbolaget

Skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital

Uppskjuten skatt hänförlig till verkligt värde reserv 0 0

Summa skatt redovisat direkt mot eget kapital 0 0

Not 11  |  Goodwill
MSEK

Koncernen 
2009-12-31

Moderbolaget 
2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början — —

Inkråmsförvärv 217 119

Investeringar 4 4

Omklassifi cering 12 9

Vid årets slut 233 132

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början — —

Avskrivningar –23 –13

Vid årets slut –23 –13

Redovisat värde vid årets slut 210 119

Årlig avskrivning har antagits vara det belopp som förväntas återvinnas inom 12 månader.

Återvinningstid
MSEK Koncernen Moderbolaget

Återvinningstid 1 år 23 13

Återvinningstid > 1 år 187 106

Forts. not 10
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Not 12  |  Byggnader och mark
MSEK

Koncernen 
2009-12-31

Moderbolaget 
2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början — —

Inkråmsförvärv 390 19

Investeringar 27 1

Utrangering/avyttring 0 —

Omklassifi cering 1 3

Vid årets slut 417 23

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början — —

Avskrivningar –13 –6

Vid årets slut –13 –6

Redovisat värde vid årets slut 404 17

– varav mark 152 17

Merparten klassifi ceras som kommunikationsfastigheter i taxeringen, med taxeringsvärde 0. 

Uppgift om taxeringsvärden i Sverige

MSEK
Koncernen 

2009
Moderbolaget 

2009

Byggnad 25 —

Mark 40 25

Åtagande för framtida investeringar i Byggnad och mark är 6 MSEK. Åtagandet avser återställning av ägda täkter. Utöver detta tillkommer åtagandet 
för återställning av täkter, som innehas enligt nyttjanderättsavtal, med 49 MSEK. Den totala summan, 55 MSEK, ingår i balansposten avsättningar.

Grus- och bergtäkter ingår i Redovisat värde vid årets slut med 17 MSEK. Avskrivning sker i takt med substansuttag, 6 MSEK detta år.

Årlig avskrivning har antagits vara det belopp som normalt förväntas återvinnas inom 12 månader.

Återvinningstid
MSEK Koncernen Moderbolaget

Återvinningstid 1 år 7 —

Återvinningstid > 1 år 397 17
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Not 13  |  Maskiner och inventarier
MSEK

Koncernen 
2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början —

Inkråmsförvärv 352

Investeringar 146

Utrangering/avyttring –3

Vid årets slut 495

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början —

Avskrivningar –107

Utrangering/avyttring 0

Vid årets slut –107

Redovisat värde vid årets slut 388

Större åtaganden för framtida investeringar i Maskiner och inventarier saknas. 

Årlig avskrivning har antagits vara det belopp som förväntas återvinnas inom 12 månader.

Återvinningstid
MSEK Koncernen

Återvinningstid 1 år 107

Återvinningstid > 1 år 281

Not 14  |  Aktier i dotterbolag, moderbolaget

Svenska dotterbolag
Organisations-

nummer Säte Antal andelar, st
Eget kapital,

MSEK
Ägarandel/

röstandel
Redovisat värde,

MSEK

Svevia Fastighet och Maskin AB 556767-9856 Solna 165 766 667 556 100% 497

Svevia Fastighet och Maskin AB är ett affärsdrivande dotterbolag vars huvudsakliga uppgift är att agera stöd till koncernens övriga verksamheter.
Från ett tjugotal depåer i landet erbjuder  Svevia Fastighet och Maskin AB uthyrning av entreprenadmaskiner alltifrån hyvlar, lastmaskiner och lastbilar 

till mindre handmaskiner.
Svevia Fastighet och Maskin ABs resultat år 2009 blev 59 MSEK och omsättningen uppgick till 738 MSEK, varav 18 procent kom från externa kunder.
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Not 15  |   Andra långfristiga värdepappersinnehav

Specifi kation av värdepapper  Återstående löptid

Koncernen/moderbolaget
Redovisat 

värde < 1 år 1-2 år 2-3år >3 år
senaste förfallodatum 

om mer än 3 år

Obligationer och övriga räntebärande värdepapper

Svenska kreditinstitut 190 — — 50 140 2017-06-15

Utländska kreditinstitut 49 — 49 — —

Noterade bolag, utländska 102 — 7 41 54 2012-03-23

Övriga 104 — — 50 54 2014-05-05

Värde vid årets slut 445 — 56 141 248

Specifi kation av värdepapper, koncernen och moderbolaget

MSEK
Koncernen och 

 moderbolaget 2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början —

Investeringar 516

Avyttringar –81

Värderat till verkligt värde via resultaträkningen 9

Värderat till verkligt värde via eget kapital 1

Redovisat värde vid årets slut 445
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Not 16  |  Uppskjuten skattefordran/skuld
Årets förändring, koncernen

MSEK Ingående balans

Uppskjuten skatt i 
resultaträkningen 

(minus är intäkt)

Redovisat 
direkt mot 

eget kapital
Utgående balans, 

(minus är skuld)

Uppskjuten skattefordran

Aktiverade förlustavdrag — –56 — 56

Uppskjuten skatteskuld

Upparbetade intäkter — 84 — –84

Obeskattade reserver — 2 — –2

Övriga temporära skillnader — 10 0 –10

Netto, koncernen — 40 0 –40

Årets förändring, moderbolaget

MSEK Ingående balans

Uppskjuten skatt i 
resultaträkningen 

(minus är intäkt)

Redovisat 
direkt mot 

eget kapital
Utgående balans, 

(minus är skuld)

Uppskjuten skattefordran

Aktiverade förlustavdrag — –56 — 56

Uppskjuten skatteskuld

Övriga temporära skillnader — — 0 0

Netto, moderbolaget — –56 0 56

Moderbolaget tillämpar färdigställandemetoden för entreprenaduppdrag. 
Moderbolaget redovisar en förlust och erhöll ett skattemässigt underskott av näringsverksamhet vid taxering 2010 om 215 MSEK. 

26,3 procent av beloppet har aktiverats som uppskjuten skattefordran. Det skattemässiga underskottet kan utnyttjas under obegränsad tid.
Koncernen tillämpar successiv vinstavräkningsmetod för entreprenadavtal. 

Not 17  |   Material och varulager

MSEK
Koncernen 

2009-12-31
Moderbolaget 

2009-12-31

Råvaror och förnödenheter 133 133

Färdiga varor och handelsvaror 8 —

Summa 141 133
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Not 18  |   Entreprenadavtal

MSEK
Koncernen 

2009-12-31
Koncernen 

2009-01-01
Moderbolaget 

2009-12-31

Fordringar på beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal

Upparbetade intäkter/Nedlagda kostnader 1 899 2 090 2 230

Fakturering –1 725 –1 941 –1 940

Summa upparbetade ej fakturerade intäkter 174 149 290

Skulder till beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal

Fakturering 9 937 13 194 9 730

Upparbetade intäkter/Nedlagda kostnader –8 981 –12 112 –8 338

Summa fakturerade ej upparbetade intäkter 956 1 082 1 392

Entreprenadavtal intäktsförs i koncernen i takt med upparbetning av projekten. Under året upparbetad intäkt, som resultatförts över resultaträkningen, 
uppgår till 7 545 MSEK i koncernen.

Moderbolaget tillämpar färdigställandemetoden, vilket innebär att vinstavräkning för entreprenadavtal knyts till slutredovisning av uppdraget.

Not 19  |   Kundfordringar

MSEK
Koncernen 

2009-12-31
Koncernen 

2009-01-01
Moderbolaget 

2009-12-31

Utestående obetalda kundfakturor 1 622 1 528 1 597

Avgår osäkra kundfordringar –23 –7 –20

Summa 1 599 1 521 1 577

Osäkra kundfordringar

Övertagen balans 1 jan 2009 –7 –7

Under året konstaterade förluster 2 1

Under året återförda kundfordringar 7 9

Under året nya osäkra kundfordringar –25 –23

Utgående balans –23 –20

Åldersanalys förfallna kundfordringar

1–30 dagar 73 38 56

31–60 dagar 1 9 —

61–90 dagar 4 4 3

>90 dagar 30 13 29
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Likviditetsöversikt

Positivt belopp visar förväntad inbetalning och negativt belopp förväntad utbetalning, beräknad från balansdagen.

Koncernen
MSEK 0–30 dagar 31–60 dagar 61–90 dagar 3–12 mån 1–5 år >5 år Summa

Tillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav — — — — 305 139 444

Derivatinstrument, tillgång — — — — 1 — 1

Kundfordringar 1 270 200 29 100 — — 1 599

Kortfristiga placeringar 100 100 100 140 — — 440

Likvida medel 57 133 — — — — 190

Skulder

Kortfristig skuld till kreditinstitut — –310 — — — — –310

Leverantörsskulder –588 –8 — — — — –596

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av fi nan-
siella risker. Med fi nansiella risker avses fl uktuationer i företagets resultat 
och kassafl öde till följd av likviditets-, ränte-, valuta-, råvaru-, motparts- 
och fi nansieringsrisker.

Koncernens fi nanspolicy för hantering av fi nansiella risker har utfor-
mats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av 
riskmandat och limiter för fi nansverksamheten. Ansvaret för koncernens 
fi nansiella transaktioner och risker hanteras centralt av moderbolagets 
fi nansenhet.

Grundläggande princip för fi nansenheten bygger på en centraliserad 
fi nansenhet med internbank, som hanterar de fi nansiella riskerna på kon-
cernnivå och ansvarar för koncernens agerande på de fi nansiella mark-
naderna. All upplåning och alla placeringar av överskottslikviditet, liksom 
valuta- och råvarusäkringar och valutaväxlingar, hanteras av fi nans enheten 
enligt fastställd fi nanspolicy.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att koncernen inte har tillräcklig betalnings-
beredskap för förutsedda och oförutsedda utgifter. Med betalningsbered-
skap menas likvida medel eller möjligheten att omsätta placerade medel i 
god tid för att kunna möta sina betalningsåtaganden.

För att säkra likviditetsrisken tillhandahåller koncernen en likviditets-
buffert och upprättar fortlöpande likviditetsprognoser för att säkerställa 
den.

Likviditeten bedöms vara god och likviditetsrisken låg.
Beviljad checkräkningskredit uppgår till 300 MSEK, som var outnytt-

jad på balansdagen.

Not 20  |   Förutbetalda kostnader och  upplupna intäkter

MSEK
Koncernen 

2009-12-31
Koncernen 

2009-01-01
Moderbolaget 

2009-12-31

Förutbetalda försäkringspremier 9 17 9

Förutbetalda hyror 6 5 2

Förutbetalda leasingavgifter 3 — —

Upplupna intäktsräntor 2 9 2

Övrigt 19 11 18

Summa 39 42 31

Not 21  |   Finansiella instrument och fi nansiell riskhantering
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Moderbolaget
MSEK 0–30 dagar 31–60 dagar 61–90 dagar 3–12 mån 1–5 år >5 år Summa

Tillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav — — — — 305 139 444

Derivatinstrument, tillgång — — — — 1 — 1

Kundfordringar 1 265 192 20 100 — — 1 577

Kortfristiga placeringar 100 100 100 140 — — 440

Likvida medel 57 133 — — — — 190

Skulder

Kortfristig skuld till kreditinstitut — –310 — — — — –310

Leverantörsskulder –550 –7 — — — — –557

Ränterisk
Ränterisk defi nieras som risken att koncernen ådrar sig ökade kostnader 
eller minskade intäkter till följd av förändrade räntenivåer.

Exponeringen för ränterisk är i allt väsentligt förknippad med ränte-
bärande tillgångar/skulder.

För att styra ränterisken sätts en målduration, vilket är 6 månader, med 
tillåten avvikelse ± 90 dagar.

Vd har möjlighet att förlänga durationen upp till maximalt ett år. Kon-
cernen använder räntederivat, framförallt ränteswappar, för att hantera 

ränte risken och tillämpar säkringsredovisning för räntederivat. Ineffektivitet 
av befi ntliga räntesäkringar är 0 och dess verkliga värde på balansdagen 
uppgick till 0,3 MSEK. Känslighetsanalys avseende koncernens ränte-
bärande tillgångar och skulder visar att en höjning av marknadsräntan 
med 1 procentenhet, skulle innebära en sänkning av koncernens resultat 
med 3,5 MSEK. En sänkning av marknadsräntan med 1 procentenhet 
skulle medföra en ökning av resultatet med 3,5 MSEK. Se även nedan-
stående tabell över förfallostruktur för räntesrisk.

Forts. not 21

Förfallostruktur för ränterisk

MSEK Obligationer
Certifi kat 
och FRN Räntederivat

Skuld till 
kreditinstitut

Inom ett år 88 853 — –310

1–2 år 7 — — —

2–3 år 97 — 65 —

3–4 år — — — —

4–5 år 29 — — —

Om 5 år eller mer — — — —

Summa 221 853 65 –310
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Forts. not 21

Valutakursrisk
Svevia är valutaexponerat för både transaktionsrisk och balansexpone-
ringsrisk. Med transaktionsrisk avses effekten av valutakursförändringar 
på koncernens resultaträkning, dvs effekten av valutakurser på förväntade 
framtida kassafl öden.

Med balansexponeringsrisk avses risken att fl uktuationer i valutakurser 
påverkar värdet av koncernens tillgångar och skulder i utländsk valuta.

Balansexponeringen minskas genom att fi nansiera tillgångar med skul-
der i samma valuta, när det är ekonomiskt fördelaktigt och möjligt. Efter-
som koncernens verksamhet nästan uteslutande bedrivs i Sverige är 
denna mycket begränsad med undantag för ett antal valutakonton (NOK, 
DKK, EUR, USD) som hanteras av fi nansenheten.

Då koncernens verksamhet nästan uteslutande sker i Sverige och fak-
tureras i svenska kronor är transaktionsrisken begränsad. Osäkrad valuta-
riskexponering ska aldrig överstiga 50 MSEK på rullande tolv månader för 
koncernen.

Vid utgången av året uppgick transaktionsrisken till –72 MSEK, varav 
90 procent härstammar från EUR.

Vid utgången av året uppgick balansexponeringen till 0,6 MSEK, varav 
95 procent härstammar från EUR. 

Av den totala valutaexponeringen var 49 procent säkrad.
Koncernen använder valutaderivat, framförallt valutaterminer, för att 

hantera valutakursrisken och tillämpar säkringsredovisning för valutaderivat. 
Ineffektivitet av befi ntliga valutasäkringar är 0 och deras verkliga värde på 
balansdagen uppgick till 0,2 MSEK. Känslighetsanalys avseende valuta-
fl uktuationer visar att en förstärkning av den svenska kronan med 1 pro-
centenhet skulle medföra en resultatförstärkning med 0,7 MSEK. På mot-
svarande sätt skulle en kronförsvagning medföra ett minskat resultat med 
0,7 MSEK.  

Råvarurisk
Med råvarurisk avses effekten av förändringar i priset på råvaror som 
påverkar koncenens resultaträkning.

Konsumtionsprognoser tas fram för de viktigaste råvarorna.
Prognos görs per råvara för de kommande 15 månaderna. 

För att minimera volatiliteten är så kallad naturlig säkring önskvärd, 
dvs i första hand koppla projektens intäkter till relaterade kostnader via 
avtalsarrangemang såsom indexering eller ”påslag”. 

Målet för säkringsandelen, beräknad i procent av nettopositionen, ska 
normalt motsvara 50 procent av de följande 12 månadernas exponering. 
Säkringsandelen får dock inte överstiga 100 procent. 

Vid utgången av året var råvaruprisexponeringen 290 MSEK, varav 
128 MSEK var osäkrad. Känslighetsanalys för prisfl uktuationer avseende 
osäkrad riskexponering visar att en ökning av priset med 1 procentenhet 
för Svevias viktigaste råvaror bitumen, salt, eldningsolja och diesel skulle 
minska resultatet med 1,3 MSEK. På motsvarande sätt skulle en minsk-
ning av priset med 1 procentenhet för dessa råvaror medföra en resultat-
förbättring med 1,3 MSEK. 

Motpartsrisk
Med motpartsrisk eller kreditrisk avses risken att koncernens fi nansiella 
motparter inte kan fullfölja sina skyldigheter, vilket kan påverka koncer-
nens resultat negativt.

Motpartsrisker begränsas genom att utföra transaktioner med fi nan-
siella institutioner och industriföretag med god kreditvärdighet, samt 
genom att investera likvida medel i ekonomiskt trygga institutioner och 
företag.

Likvida medel ska investeras i bolag inom den statliga sfären eller i 
motparter vars rating är lika med eller bättre än A1/P1/K1 kort sikt (dvs 
<12 månader) eller A-lång sikt (dvs >12 månader)

För att begränsa motpartsrisken ska placeringar spridas mellan fl era 
motparter. Den högsta totala exponeringen gentemot en enskild motpart 
får inte överstiga det lägsta värdet av antingen 50 procent av samtliga 
koncernens fi nansiella investeringar eller 500 MSEK (nominellt belopp).

Finansieringsrisk/Projektfi nansiering
Finansieringsrisk är risken för svårigheter att fi nansiera sysselsatt kapital 
med extern fi nansiering vid varje given tidpunkt. 

Målet är att större delen av det löpande fi nansieringsbehovet ska 
täckas genom entreprenadkontrakt och betalningsfl öden i projekten.

Koncernen eftersträvar att undvika lämnande av säkerheter vid fi nan-
siering.
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Värderingsmetod för fi nansiella tillgångar och skulder
Följande tabell visar vilken värderingsmetod som använts vid bestämning av
verklig värde per den 31 december 2009.

Koncernen använder följande defi nitioner av värderingsmetod:
1.  Marknadspris: Värdering avgörs av marknadspris, hämtad på en aktiv marknadsplats, t ex en börs. 

Svevia har inga fi nansiella tillgångar eller skulder som värderats till marknadspris.
2. Observerbara marknadsdata: Aktiv marknadsplats saknas, men tillräcklig information i form av observerbara data fi nns.
3. Ej observerbara data: Signifi kanta antaganden av värderingen gör att observerbara marknadsdata inte kan användas.
    Denna post värderas normalt till upplupet anskaffningsvärde.

Koncernen Moderbolaget

MSEK
Observerbara 
marknadsdata Summa

Observerbara 
marknadsdata Summa

Andra långfristiga värdepappersinnehav 328 328 328 328

Derivatinstrument,tillgång 1 1 1 1

Summa fi nansiella tillgångar 329 329 329 329

Finansiella skulder — — — —

Maximal exponering för kreditrisk vid årets utgång
MSEK Koncernen Moderbolaget

Andra långfristiga värdepappers innehav 445 445

Kundfordringar 1 599 1 577

Kortfristiga placeringar 440 440

Likvida medel 190 190

Summa 2 674 2 652

Forts. not 21
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Not 22  |  Klassifi cering av fi nansiella tillgångar och skulder

Koncernen, 2009-12-31

Innehas 
till förfall

Tillgångar 
som kan säljas Derivat

Låne- och 
kund -

fordringar
Finansiella 

skulder

Ej fi nansiella 
 tillgångar 

och skulder

Summa 
redovisat 

värde

Summa 
verkligt värde 
på  fi nansiella 

 tillgångar/
skulderMSEK

Goodwill — — — — — 210 210 —

Byggnader och mark — — — — — 404 404 —

Maskiner och inventarier — — — — — 388 388 —

Andra långfristiga värdepappersinnehav 116 328 1 — — — 445 445

Summa anläggningstillgångar 116 328 1 — — 1 002 1 447 445

Material och varulager — — — — — 141 141 —

Upparbetade ej fakturerade intäkter — — — — — 174 174 —

Kundfordringar — — — 1 599 — — 1 599 1 599

Övriga kortfristiga fordringar — — — — — 23 23 —

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter — — — — — 39 39 —

Kortfristiga placeringar 440 — — — — — 440 440

Likvida medel — — — 190 — — 190 190

Summa omsättningstillgångar 440 — — 1 789 — 377 2 606 2 229

Summa tillgångar 556 328 1 1 789  — 1 379 4 053 2 674

Summa eget kapital — — — — — 1 316 1 316 —

Summa avsättningar — — — — — 264 264 —

Kortfristig skuld till kreditinstitut — — — — 310 — 310 310

Fakturerade ej upparbetade intäkter — — — — — 956 956 —

Leverantörsskulder — — — — 596 — 596 596

Skatteskulder — — — — — 7 7 —

Övriga kortfristiga skulder — — — — — 140 140 —

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter — — — — — 464 464 —

Summa kortfristiga skulder — — — — 906 1 567 2 473 906

Summa eget kapital och skulder — — — — 906 3 147 4 053 906
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Moderbolaget, 2009-12-31

Innehas 
till förfall

Tillgång 
som kan säljas Derivat

Låne- och 
 kund-

fordringar
Finansiella 

skulder

Ej fi nansiella 
 tillgångar 

och skulder

Summa 
redovisat 

värde

Summa 
verkligt 

värde på 
fi nansiella 
 tillgångar/

skulderMSEK

Goodwill — — — — — 119 119 —

Byggnader och mark — — — — — 17 17 —

Aktier i dotterbolag — — — — — 497 497 —

Andra långfristiga värdepappersinnehav 116 328 1 — — — 445 445

Uppskjutna skattefordringar — — — — — 56 56 —

Summa anläggningstillgångar 116 328 1 — — 689 1 134 445

Material och varulager — — — — — 133 133 —

Upparbetade ej fakturerade intäkter — — — — — 290 290 —

Kundfordringar — — — 1 577 — — 1 577 1 577

Fordringar hos koncernbolag — — — — — 263 263 —

Övriga kortfristiga fordringar — — — — — 21 21 —

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter — — — — — 31 31 —

Kortfristiga placeringar 440 — — — — — 440 440

Likvida medel — — — 190 — — 190 190

Summa omsättningstillgångar 440 — — 1 767 — 738 2 945 2 207

Summa tillgångar 556 328 1 1 767 — 1 427 4 079 2 652

Summa eget kapital — — — — — 1 024 1 024 —

Summa avsättningar — — — — — 223 223 —

Kortfristig skuld till kreditinstitut — — — — 310 — 310 310

Fakturerade ej upparbetade intäkter — — — — — 1 392 1 392 —

Leverantörsskulder — — — — 557 — 557 557

Övriga kortfristiga skulder — — — — — 131 131 —

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter — — — — — 442 442 —

Summa kortfristiga skulder — — — — 867 1 965 2 832 867

Summa eget kapital och skulder — — — — 867 3 212 4 079 867

Svevia innehar ingen minoritet, vilket innebär att allt kapital är hänförligt 
till moderbolagets aktieägare.

Eget kapital i ett aktiebolag ska enligt svensk lag fördelas mellan 
bundna och fria medel.

Fria medel i moderbolaget betraktas som utdelningsbart.
I moderbolagets fria medel ingår balanserat resultat inklusive årets 

resultat, överkursfond och verkligt värde fond.
Överkursfonden består av inbetalt kapital överstigande kvotvärde vid 

nyemission.

Koncernen delar inte upp kapitalet mellan bundet och fritt.
Tillskjutet kapital i koncernen består av inbetalt kapital överstigande 

kvotvärde vid nyemission.
I koncernens balanserade resultat ingår årets resultat samt ej utdelade 

tidigare års resultat.
I koncernens reserver ingår omräkningsreserver, verkligt värde fond 

och valutasäkringar.

Forts. not 22

Not 23  |   Eget kapital
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Not 26  |   Upplupna kostnader och  förutbetalda intäkter

MSEK
Koncernen 

2009-12-31
Koncernen 

2009-01-01
Moderbolaget 

2009-12-31

Upplupna personalrelaterade kostnader 301 254 297

Förutbetalda intäkter 9 — 1

Övrigt 154 55 144

Summa 464 309 442

Not 24  |  Övriga avsättningar
2009-12-31

MSEK Omstrukturering
Garanti-

åtaganden
Återställning 

av grustag
Övriga 

 avsättningar Summa

Redovisat värde vid årets ingång — — — — —

Inkråmsförvärv 10 29 44 18 101

Under året gjord avsättning 1 31 11 104 146

Omklassifi cering — 13 — — 13

Omklassifi cering inom avsättningar –3 — — 3 —

Belopp som tagits i anspråk –1 –17 — –5 –23

Outnyttjat belopp som återförts –5 –9 — — –14

Redovisat värde vid årets utgång, moderbolag 2 47 55 120 223

Dotterbolag — — — 1 1

Redovisat värde vid årets utgång, koncernen 2 47 55 121 224

Åtaganden för avsättningar förväntas regleras inom:

1 år 2 29 — 74 105

1–5 år — 18 55 45 118

mer är 5 år — — — 1 1

Omstruktrueringsreserven avser varslad men ej uppsagd personal. 

Not 25  |  Räntebärande skuld

Checkräkningskredit

MSEK
Koncernen 

2009-12-31
Moderbolaget 

2009-12-31

Beviljad kreditlimit 300 300

Utnyttjat belopp — —

Outnyttjat belopp 300 300

Skuld till kreditistitut
MSEK

Reverslån, med förväntat förfall inom 1 år 310 310
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Not 27  |  Transaktioner med närstående

.

Not 28  |  Rörelseförvärv

Den 1 januari 2009 överlät Svenska staten Vägverkets affärsenhet Vägver-
ket Produktion till Svevia. Tillgångar och skulder överläts till bedömt mark-
nadsvärde. I samband med transaktionen uppstod en goodwill om 217 
MSEK. Köpeskillingen uppgick till 1 507 MSEK.

Inkråmet förvärvades av Svevia mot revers. Därefter genomförde 
moderbolaget en nyemission. Betalning för aktierna skedde genom kvitt-
ning av revers med motsvarande belopp. Återstående del av reversskul-
den har ersatts med ett externt lån. Inkråmsförvävet har fått följande slut-
liga effekt på Svevia:

Koncernen Moderbolaget

MSEK
Redovisat värde 

vid förvärv

Verkligt värde 
redovisat i 
koncernen

Redovisat värde 
vid förvärv

Verkligt värde 
redovisat i 

 moderbolaget

Materiella anläggningstillgångar 470 742 18 18

Aktier i dotterbolag 497 497

Varulager och pågående arbeten 137 137 267 267

Övriga omsättningstillgångar 1 785 1 785 1 974 1 974

Likvida medel 1 014 1 014 1 014 1 014

Avsättningar –101 –101 –101 –101

Kortfristiga skulder –2 287 –2 287 –2 592 –2 592

Netto identifi erbara tillgångar och skulder 1 018 1 290 1 077 1 077

Goodwill 217 119

Köpeskilling 1 507 1 196

Likvida medel, förvärvade –1 014 –1 014

Nettoutfl öde 493 182

Transaktioner med närstående sker på marknadsmässiga villkor och all 
verksamhet är konkurrensutsatt.

Med närstående avses de företag där Svevia kan utöva ett bestäm-
mande infl ytande över operativa och fi nansiella beslut. Närståendekretsen 
omfattar dessutom de företag och personer som har möjlighet att utöva 
ett bestämmande eller betydande infl ytande över Svevias operativa och 
fi nansiella beslut.

Svevia är ett helstatligt bolag. Alla transaktioner med staten, som 
skatter, sociala avgifter m.m. har undantagits i denna not.

Svevias produkter och tjänster erbjuds staten, statliga myndigheter och 
statliga bolag i konkurrens med andra likvärdiga leverantörer på kommer-
siella villkor. På motsvarande sätt förvärvar Svevia produkter och tjänster 
från statliga bolag och myndigheter.

Av Svevias omsättning 2009 avser 66 procent statliga myndigheter, varav 
Vägverket är den största kunden och utgör 62 procent av omsättningen.

 Transaktioner med statliga bolag sker i begränsad omfattning och 
avser sedvanliga affärstransaktioner.

Säkerheter och eventualförpliktelser har ej utfärdats.
Svevia AB har transaktioner med dotterbolag. Fakturering från dotter-

bolag till moderbolag uppgick till 605 MSEK, och fakturering från moder-
bolag till dotterbolag uppgick till 171 MSEK. Utestående fordran på dot-
terbolag uppgår till 263 MSEK. Koncernbidrag har ej medgivits 2009, och 
någon utdelning har ej blivit utbetald från dotterbolag till moderbolag.

Inga transaktioner eller fordringar/skulder från Svevia till ledande 
befattningshavare/styrelse har förekommit. För information om ersätt-
ningar till styrelse, vd, vice vd och övriga ledande befattningshavare 
hänvisas till not 6.
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Not 29  |  Kassafl öde

MSEK
Koncernen

2009
Moderbolaget

2009

Justering för poster som inte ingår i kassafl öde

Avskrivningar 143 18

Förändring avsättningar 110 109

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar –7

Förändring i värdet av fi nansiella instrument –8 –8

Summa 238 119

Betalda räntor

Erhållen ränta 16 20

Erlagd ränta –5 –4

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 57 57

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 133 133

Summa 190 190

Not 30  |  Rapportdatum fi nansiella rapporter

Svevias års- och hållbarhetsredovisning samt delårsrapporter 
publiceras på Svevias webbplats Svevia.se följande datum:

Årsredovisning 2009 2010-03-31

Delårsrapport jan–mars 2010-04-23

Delårsrapport jan–juni  2010-08-13

Delårsrapport jan–sep 2010-10-22
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Intygandemening samt styrelsens 
och verkställande direktörens underskrifter

Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) och Redovisnings-
rådets rekomendationer (RR) och ger en rättvisande bild av kon-
cernens och moderbolagets ställning och resultat. 

 Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive moder-
bolaget ger en rättvisande översikt över koncernens och moder-
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsent-
liga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de 
företag som ingår i koncernen står inför.

Solna den 16 mars 2010

Vår revisionsberättelse har avgivits den 16 mars 2010.

Christina Rogestam
Styrelsens ordförande

Christer Bådholm
Styrelseledamot

Sverker Lerheden
Styrelseledamot

Moody Israelsson
Styrelseledamot, 

arbetstagarrepresentant

Tommy Mårtensson
Auktoriserad revisor

Deloitte AB

Pia Gideon
Styrelseledamot

Monica Lundberg
Styrelseledamot

Stefan Wadbro
Styrelseledamot, 

arbetstagarrepresentant

Patrik Jönsson
Styrelseledamot

Ola Salmén
Styrelseledamot

P-O Wedin
Verkställande direktör

Leif Lundin
Auktoriserad revisor

Av Riksrevisionen förordnad revisor
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i Svevia AB (publ.)
Organisationsnummer 556768-9848

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bok-
föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
i Svevia AB (publ.) för räkenskapsåret 1 juli 2008–31 december 
2009. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av 
detta dokument på sidorna 34–69. Det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredo-
visningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. 
Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med 
hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en 
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrel-
sens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att 
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verk-
ställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och 

koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informa-
tionen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som under-
lag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings lagen eller bolags-
ordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra 
uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild 
av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med 
god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar 
vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 Stockholm den 16 mars 2010 
 

 

 Tommy Mårtensson Leif Lundin
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
 Deloitte AB Av Riksrevisionen 
  förordnad revisor
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Bolagsstyrningsrapport

Svevia är ett av svenska staten helägt aktiebolag. Bolaget äger 
och driver den  verksamhet som tidigare utgjordes av Vägverkets 
affärsdrivande enhet Vägverket  Produktion. Verksamheten för-
värvades den 1 januari 2009 och fördelades då på  Svevia och 
dess dotterbolag, Svevia Fastighet och Maskin AB. 

Även om Vägverket fortfarande är en viktig uppdragsgivare, är 
de tjänster bolaget erbjuder till offentliga och privata beställare av 
utpräglat kommersiell karaktär samtidigt som försäljningen sker i 
konkurrens med en rad andra entreprenadföretag. Svevia har inte 
av regering eller riksdag givits i uppdrag att tillgodose några sär-
skilda samhällsintressen.

Lagstiftning och annan extern reglering som 
påverkar Svevias bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Svevia bygger på det regelverk och den struk-
tur som följer av aktiebolagslagen, den svenska koden för bolags-
styrning samt statens ägarpolicy. Med utgångspunkt i dessa 
regelverk har under 2009 ett system för bolagsstyrning utveck-
lats inom Svevia, ett system som ännu är oprövat inom vissa 
områden och som successivt kommer att utvärderas och vidare-
utvecklas.

Aktiebolagslagen
Ledningen av ett svenskt aktiebolag är på visst sätt fördelad 
mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och den verk-
ställande direktören.

Svensk kod för bolagsstyrning
Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange 
en norm för god bolagsstyrning. Normen är inte tvingande utan 
kan frångås på enskilda punkter förutsatt att bolaget för varje 
avvikelse öppet redovisar hur man gjort i stället och motiverar 
varför.

Enligt statens ägarpolicy skall statligt kontrollerade företag til-
lämpa koden.

Koden är primärt avsedd för företag vars aktier är noterade 
på en reglerad marknad och således med ett spritt ägande. De 
av vikelser som föranleds av statens ägande berör i huvudsak 
nomineringen och arvoderingen av styrelseledamöter och reviso-
rer där koden utgår från förekomsten av en av stämman utsedd 
valberedning. I denna del har staten valt en annan ordning som 
närmare framgår av statens ägarpolicy. En annan avvikelse i för-
hållande till koden är att Svevia inte redovisar styrelseledamots 
oberoende i förhållande till staten som större ägare. Eftersom mino-
ritetsägare saknas i Svevia , saknas också skäl att redovisa denna 
form av oberoende. I övriga avseenden tillämpar Svevia koden.

Statens ägarpolicy
Ägarpolicyn publiceras årligen i statens verksamhetsberättelse 
för företag med statligt ägande, den senast tillgängliga avseende 
2008. Ägarpolicyn påverkar Svevias styrning i fl era avseenden, 

bland annat genom föreskriften att koden skall tillämpas och att 
allmänheten skall inbjudas att delta i årsstämman men även 
genom anvisningen att statliga företag skall vara ledande inom 
områden som miljömässigt och socialt ansvar, jämställdhetsarbete 
och arbete för mångfald och mot diskriminering. Policyn påverkar 
Svevias arbete också genom dess riktlinjer för extern rapportering 
och för anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Denna 
bolagsstyrningsrapport utgör inte en del av den formella årsredo-
visningen och har inte i någon del granskats av bolagets revisorer.

Bolagsintern reglering som påverkar 
bolagsstyrningen

Jämte nu nämnda regelsystem påverkas Svevias styrning av den 
reglering som beslutats av bolagets bolagsstämma, styrelse och 
verkställande direktör.

Bolagsordning 
Svevias bolagsordning innehåller de uppgifter den skall ha enligt 
aktiebolagslagen. Föremålet för bolagets verksamhet anges vara 
att bedriva ”entreprenad-, service- och uthyrningsverksamhet – 
direkt eller genom dotterbolag – inom trafi k-, mark-, bygg- och 
anläggningsområdet samt därmed förenlig verksamhet ävensom 
äga och förvalta fast egendom.” 

Beträffande bolagets styrelse anges i bolagsordningen att 
denna skall ha sitt säte i Solna och bestå av lägst fem och högst 
nio ledamöter förutom personalrepresentanter samt att dess ord-
förande utses av bolagsstämman.

Utöver de obligatoriska uppgifterna förekommer i Svevias 
bolagsordning även uppgift om riksdagsledamots rätt att närvara 
och ställa frågor vid bolagsstämma.

Styrelsens arbetsordning och utfärdade 
instruktioner

Styrelsen har fastställt en utvecklad arbetsordning vars innehåll 
kommer att omprövas årligen. I arbetsordningen har styrelsen 
fastställt den huvudsakliga tidplanen för årets styrelsemöten och 
deras innehåll. Av arbetsordningen framgår även vilken typ av 
ärenden som kräver beslut av styrelsen och därigenom fungerar 
arbetsordningen, tillsammans med den särskilt upprättade 
instruktionen för verkställande direktören, som en preciserad 
mandatfördelning mellan styrelsen och bolagets verkställande 
direktör.

Arbetsordningen ger också besked om struktur och mandat 
för de utskott styrelsen valt att inrätta, nämligen revisionsutskottet, 
ersättningsutskottet och projektutskottet.

Till arbetsordningen hör detaljerade instruktioner rörande den 
rapportering som verkställande direktören löpande och i sam-
band med styrelsemötena skall lämna för att styrelsen fortlöpande 
skall kunna bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situa-
tion.
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Övriga handlingar ägnade att påverka bolagsstyrningen
Vid en extra bolagsstämma våren 2009 beslutade aktieägaren 
att fastställa ekonomiska måltal för Svevia. Måltalen, som avser 
avkastning på eget kapital, soliditet och utdelning, fi nns redovi-
sade i årsredovisningen. Vid samma stämma fastställdes riktlinjer 
för ledande befattningshavares anställningsvillkor, vilka riktlinjer 
helt ansluter till den syn regeringen ger uttryck för i sin ägar-
policy.

Jämte affärsplan och en övergripande delegationsordning har 
styrelsen under 2009 antagit policys inom en rad olika områden, 
däribland fi nans, miljö, arbetsmiljö, affärsetik, kommunikation, 
jämställdhet med mera. Dessa policies har utformats bland annat 
med utgångspunkt i ägarpolicyns höga ambitionsnivå inom områ-
den som jämställdhet och mångfald. Utöver dessa policys har sär-
skilda riktlinjer utfärdats av verkställande direktören inom ett antal 
områden.

Bolagsstämman
Svevias högsta beslutande organ är bolagsstämman. Stämman 
kan besluta i alla frågor som inte enligt lag uttryckligen faller 
under annat bolagsorgans exklusiva kompetens.

Vid bolagets årsstämma, som för Svevias del hålls första 
gången våren 2010, väljs bolagets styrelse och fastställs leda-
möternas arvode1. Till årsstämmans övriga obligatoriska uppgifter 
hör att fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta 
om disposition av resultatet samt att besluta om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöter och verkställande direktör. Bolagsstämman 
utser externrevisor och fastställer dennes arvode.

Som tidigare framgått förekommer i Svevias fall ej någon av 
bolagsstämman utsedd valberedning. Valberedningens roll har 
i de statligt kontrollerade företagen ersatts av en strukturerad 
nomineringsprocess koordinerad av enheten för statligt ägande 
inom Näringsdepartementet.

Svevia har den 27 maj 2009 hållit en extra bolagsstämma, 
bland annat för prövning av fråga rörande så kallad uppskjuten 
apport samt för fastställande av ekonomiska måltal. Nästa års-
stämma är planerad att hållas den 22 april 2010.

Styrelsen och dess utskott
Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation 
och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Svevias styrelse består av sju bolagsstämmovalda ledamöter 
samt av två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter för 
dessa. Närmare uppgifter om ledamöterna och suppleanterna 
lämnas på sid 76–77. Verkställande direktören ingår inte i styrel-
sen men närvarar regelmässigt vid dess sammanträden, normalt 
som föredragande. Även Svevias ekonomi- och fi nanschef deltar 
i styrelsens sammanträden. Vid dessa äger även arbetstagar-
representanternas suppleanter närvaro- och yttranderätt. Under 
2009 höll styrelsen elva sammanträden. 

Styrelsen har inom sig inte annan arbetsfördelning än vad som 
följer av ordförandens särskilda uppgifter och de uppgifter som 
ankommer på respektive utskott.

Enligt styrelsens arbetsordning skall styrelseordföranden, 
förutom att leda styrelsearbetet, följa företagets inriktning och 

Bolagsorganen
Bolagets styrning är organiserad enligt skissen nedan.

Bolagsstämma

Styrelse

VD

Nomineringsprocess

Projektutskott

Ersättningsutskott

Staber

Extern revision

Revisionsutskott

Riksrevisionen

Internrevision

Region Syd Beläggning Fastighet & MaskinRegion Nord Region Mitt Region Väst

1) dagens stämmovalda ledamöter har alla valts vid extra bolagsstämma den 5 december 2008.
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utveckling genom regelbundna kontakter med verkställande 
direktören samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs. Ord-
föranden skall vidare samråda med verkställande direktören i 
förekommande strategiska frågor samt företräda bolaget i frågor 
som rör ägarstrukturen. Vidare är det ordförandens uppgift att 
kalla till extra bolagsstämma när så är påkallat med hänsyn till 
utvecklingen i företaget eller när det i övrigt begärs enligt aktie-
bolagslagen. En extra bolagsstämma den 5 december 2008 
beslutade utse Christina Rogestam till styrelsens ordförande. 

Revisionsutskottet har till uppgift att svara för beredningen av 
styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets fi nansiella rap-
portering och har i övrigt de uppgifter som framgår av koden. 
Utskottet består av ledamöterna Pia Gideon, ordförande, Patrik 
Jönsson och Ola Salmén. Utskottet har under 2009 haft åtta sam-
manträden.

Ersättningsutskottet har till uppgift att bereda frågor om ersätt-
ning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och 
övriga medlemmar av bolagsledningen. Utskottet består av leda-
möterna Christina Rogestam, ordförande, Patrik Jönsson och 
Monica Lundberg. Utskottet har under 2009 haft tre samman-
träden.

Projektutskottet granskar och prövar större anläggnings- och 
driftsprojekt; för projekt överstigande 75 miljoner kronor krävs 
godkännande av utskottet innan bindande anbud lämnas. Ut -
skottet består av ledamöterna Christina Rogestam, ordförande, 
Christer Bådholm och Sverker Lerheden. Utskottet har under 
2009 haft trettioen sammanträden.

Styrelsens arbete utvärderas genom en systematisk och struk-
turerad process som bland annat syftar till att få fram ett bra 
underlag för styrelsens eget utvecklingsarbete. Regeringskansliet 
informeras genom ordföranden om resultatet av utvärderingen.

Till styrelsens ordförande utgår arvode med 400 000 kronor 
och till envar övrig ledamot med 200 000 kronor, vilka arvoden 
är baserade på en period av tolv månader2 . Härutöver skall 
arvode utgå med 30 000 kronor per år till revisionsutskottets 
ordförande och med 20 000 kronor per år till varje övrig ledamot 
i revisionsutskottet. Vidare skall ett arvode om 40 000 kronor per 
år utgå till projektutskottets ordförande och med 30 000 kronor 
per år till varje övrig ledamot i utskottet. Arvode till ordförande 
och ledamöter av ersättningsutskott utgår inte. Berörda utskotts-
arvoden avser perioden från och med den 15 december 2008 till 
och med årsstämman 2010.

Vid en extra bolagsstämma den 27 maj 2009 beslutades att 
särskild ersättning ej skall utgå till styrelsens arbetstagarrepresen-
tanter.

2) enligt beslut av extra bolagsstämma den 5 december 2008

Styrelseledamöternas närvaro

Ledamot  Styrelse
Revisions-

utskott
Ersättnings-

utskott
Projekt-
utskott

Christer Bådholm 11/11 30/31

Pia Gideon 11/11 8/8

Patrik Jönsson 10/11 7/8 3/3

Sverker Lerheden 11/11 29/31

Monica Lundberg 11/11 2/3

Christina Rogestam 11/11 3/3 30/31

Ola Salmén 11/11 7/8

Operativa ledningen
Den verkställande direktören har till uppgift att ansvara för och 
sköta den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter efter 
styrelsens riktlinjer och anvisningar. I styrelsens arbetsordning och 
i styrelsens instruktion för verkställande direktören klargörs bland 
annat arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande 
direktören.

Svevia har sex affärsområden. Fyra av dessa är geografi skt 
orienterade och inriktade på produktion av drifts- och anlägg-
ningsentreprenader: region Nord, region Mitt, region Väst och 
region Syd. Övriga affärsområden, Beläggning och Fastighet och 
Maskin, opererar på nationell bas. Varje affärsområde leds av en 
affärsområdeschef som rapporterar till verkställande direktören. 
Verksamheten inom affärsområdet Fastighet och Maskin drivs 
inom ramen för ett dotterbolag till Svevia. Genom styrelsens 
arbetsordning, delegationsordningen samt föreliggande instruk-
tioner säkerställs att frågor av väsentlig betydelse för bolaget eller 
för respektive affärsområde underställs verkställande direktörens 
och/eller styrelsens prövning.

För behandling av koncerngemensamma frågor har inom 
Svevia även inrättats en företagsledningsgrupp bestående av 
affärsområdescheferna, stabscheferna och verkställande direktören. 
Vidare fi nns för varje affärsområde en operativ affärsledning för 
löpande uppföljning, avstämning och styrning av verksamheten, 
vilken affärsledning normalt utgörs av berört affärsområdes led-
ningsgrupp tillsammans med koncernens verkställande direktör 
och ekonomi- och fi nanschef.

Härjämte har styrgrupper inrättats för att säkerställa ett sam-
ordnat, väl förankrat och systematiskt arbete inom områden som 
inköp, ballast, IT och affärsprocesser.

För prövning av frågor av etisk karaktär, däribland transaktioner 
mellan bolaget och dess anställda, exempelvis avseende entreprenad-
uppdrag, har inrättats ett etiskt råd med bolagets jurist som ord-
förande.
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Lön och ersättningar samt övriga förmåner för verkställande 
direktören och andra ledande befattningshavare framgår av not 
6. Inga incitamentsprogram förekommer för närvarande i Svevia.

Revision
Genom beslut av extra bolagsstämma den 5 december 2008 
utsågs revisionsföretaget Deloitte AB, med Tommy Mårtensson 
som huvudrevisor, att vara revisor i Svevia. Som Svevia är ett stat-
ligt kontrollerat bolag har dessutom Riksrevisionen utsett auktori-
serade revisorn Leif Lundin att vara revisor i bolaget.

Bolagets revisor avger revisionsberättelse för Svevias årsredo-
visning och koncernredovisning, styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning samt årsredovisningarna för dotterbolag. 
Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen och Revisions-
standard i Sverige enligt FAR SRS, vilken bygger på internatio-
nella revisionsstandarder enligt International Federation of 
Accountants (IFAC). Koncernens halvårsrapport granskas översikt-
ligt av revisorn i enlighet med rekommendation utfärdad av FAR 
SRS.

Till bolagets revisor har ersättningar utgått för revision och 
annan föreskriven granskning samt för rågivning och annat 
biträde som föranleds av granskningen. Ersättningen för revi-
sionsuppdrag har för 2009 uppgått till 1 736 TSEK och ersätt-
ning för fristående rådgivning, har uppgått till 790 TSEK. Bolagets 
revisionsutskott har att fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster 
än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor.

Styrelsens rapport om den interna kontrollen 
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och 
Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Denna 
beskrivning har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolags-
styrning och är avgränsad till intern kontroll avseende den fi nan-
siella rapporteringen. Denna beskrivning utgör inte del av de 
formella årsredovisningshandlingarna.

Kontrollmiljö
Genom styrelsens arbetsordning samt genom styrelsens instruk-
tioner för verkställande direktören respektive styrelsens utskott 
säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning ägnad att leda till 
en effektiv styrning av verksamheten. Styrelsen har vidare fast-
ställt ett antal grundläggande policys av betydelse för att skapa 
förutsättningar för en god kontrollmiljö. Bland dessa kan nämnas 
”Code of Conduct”, ”Affärsetisk policy” och ”Finanspolicy”. Med 
samma syfte har verkställande direktören utfärdat en rad riktlinjer. 
Dessa policys och riktlinjer, däribland den delegationsordning 
varigenom ledande tjänstemäns ansvarsområden klart defi nieras, 
följs upp och omarbetas vid behov. Bolaget har etablerat ett etiskt 
råd vilket agerar i etiska frågor.

Företagsledningen utarbetar härutöver detaljerade instruktio-
ner avseende koncernens fi nansiella rapportering samt instruktio-
ner avseende en rad skilda processer ägnade att påverka rappor-
teringens innehåll och kvalitet. Dessa instruktioner fi nns samlade 
i bolagets ledningssystem.

Under året har bolaget infört en ny organisation för att möta 
de ökade kraven efter bolagiseringen det vill säga förändringen 
från att tillhört en statlig myndighet till ett aktiebolag med tydliga 
ägarkrav.

Riskbedömning
Inför bolagiseringen av Vägverket Produktion genomfördes en 
djupgående analys av en rad centrala processer ytterst ägnade att 
påverka det nya bolagets fi nansiella rapportering. Denna analys, 
som utfördes med stöd av externa konsulter, har föranlett en rad 
åtgärder avsedda att effektivisera och/eller höja kvaliteten inom 
områden som resultat- och ekonomimodell, budgeteringsmodell, 
rapportpaket, nyckeltal, externa risker, marknadsrisker, operatio-
nella risker och fi nansiella risker. Som exempel på åtgärder som 
vidtagits i anledning av analysen kan nämnas inrättandet av en 
central fi nansfunktion.

Vidare har företagsledningen under hösten 2009 genomfört 
övergripande riskanalys samt riskanalys avseende fi nansiell rap-
portering för att gemensamt defi niera och värdera övergripande 
risker i verksamheten. Detta arbete beräknas komma att slutföras 
under 2010 och ingår i ett större arbete som syftar till att med 
riskbedömning som utgångspunkt hantera risker, förbättra den 
interna kontrollen samt formulera en process för löpande arbete 
med intern kontroll.

Kontrollaktiviteter 
Svevia är organiserat i sex enheter (fyra regioner, ett affärsområde 
samt ett dotterbolag). Bolagets verkställande direktör samt eko-
nomi- och fi nanschef genomför regelbundna genomgångar avse-
ende det ekonomiska utfallet med chefs- och ekonomifunktionen 
i respektive enhet.

I respektive enhets ledningsgrupp ingår, förutom chef och 
andra befattningshavare, även en controller. Denne controller, vars 
funktion medvetet stärkts efter bolagiseringen, har en central roll 
för analys och uppföljning av enhetens fi nansiella rapportering 
samt för att tillse att de policys, riktlinjer och övriga instruktioner, 
som har en inverkan på den fi nansiella rapporteringen, följs. 

I bolagets affärsprocesser ingår fi nansiella kontroller avseende 
godkännande och redovisning av transaktioner. I boksluts- och 
rapporteringsprocessen fi nns kontroller bland annat för projekt 
med avvikande saldon. 

Som ett led i Svevias pågående arbete med att systematisera 
bolagets arbete med riskhantering och intern kontroll utvärderas 
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policys och processer/instruktioner i förhållande till identifi erade 
risker. Nyckelkontroller skall identifi eras och systematisk uppfölj-
ning av kontrollernas effektivitet skall bestämmas.

Information och kommunikation
Information om koncernens policys, instruktioner, riktlinjer och 
manualer fi nns på Svevias intranät och fi nns tillgängligt för samt-
liga anställda i koncernen. Uppdateringar och förändringar i 
redovisnings- och rapporteringsprinciper kommuniceras löpande 
samt vid de regelbundna möten som koncernens ekonomi- och 
controllerfunktion har.

Nödvändiga informationssystem fi nns för att säkerställa att till-
förlitlig och aktuell information fi nns tillgänglig för ledningen för 
att den skall kunna utföra sina uppgifter på ett korrekt och effek-
tivt sätt. 

Uppföljning
Styrelsen utvärderar månadsvis verksamhetens utveckling, resul-
tat, ställning och kassafl öde genom ett rapportpaket innehållande 
utfall, prognoser och kommentarer till vissa nyckelfaktorer. Revi-
sionsutskottet, som regelbundet rapporterar till styrelsen, har en 
övervakande roll vad gäller bolagets fi nansiella rapportering, risk-
hantering samt styrning och kontroll. Revisionsutskottet håller 
vidare löpande kontakt med bolagets revisorer för att följa upp att 
bolagets redovisning uppfyller föreliggande krav. 

På koncernnivå fi nns funktioner, däribland controller- och 
redovisningsenhet, för löpande analys och uppföljning av såväl 
koncernen som de i koncernen ingående enheterna vilka rappor-
terar till såväl styrelsen som företagsledningen.

I samband med regelbundna genomgångar redovisar samtliga 
affärsenhets ansvariga såväl utfall som årsprognos för bolagets 
verkställande direktör samt ekonomi- och fi nanschef.  

Svevia har under januari 2010 även genomfört en första själv-
utvärdering enligt COSO-modellen av den interna kontrollen, 
som därefter förelagts revisionsutskottet och styrelsen. 

Internrevision
Bolaget har en enkel operativ struktur och efterlevnaden av dess 
styr- och interkontrollsystem följs regelbundet upp av controllers 
på koncern- respektive underliggande enhets nivå. 

Controllers genomför dessutom löpande analyser av koncer-
nens rapportering och ekonomiska utfall. Styrelsen har mot bak-
grund härav valt att inte inrätta en särskild intern revision. För år 
2010 har Revisionsutskottet beslutat om att upphandla en intern 
revision. 
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Styrelse

Karl Sverker Lerheden
Ledamot, invald 2008
Födelseår: 1947

Övriga styrelseuppdrag: Masmästaren 
Fastighets AB, Slottsvalvet Förvaltning AB, 
Skepparholmen konferens.
Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten 
KTH, Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Vd och koncern-
chef Tornet, Styrelseledamot och ord-
förande i Svensk Byggtjänst, vice vd och 
styrelseledamot Siab.

Stefan Wadbro
Ledamot, utsedd 2008
Arbetstagarrepresentant Saco
Födelseår: 1947

Utbildning: Ingenjör.

Pia Gideon
Ledamot, invald 2008
Födelseår: 1954

Övriga styrelseuppdrag: Cision, 
Lappland Goldminers AB. Qlucore AB, 
Scandbook AB
Utbildning: Civilekonom, Handelshög-
skolan, Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Informations- och 
marknadsdirektör Ericssonkoncernen.

Lars Leijon
Suppleant, utsedd 2008
Arbetstagarrepresentant ST
Födelseår: 1950

Utbildning: Ingenjör.

Patrik Jönsson
Ledamot, invald 2008
Födelseår: 1971

Övriga styrelseuppdrag: Sveaskog, 
Göta Kanal AB.
Utbildning: Ekonomie magister, 
företagsekonomi, Stockholms Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Kansliråd, 
Näringsdepartementet, Enheten för statligt 
ägande.

Christina Rogestam
Styrelseordförande, invald 2008
Födelseår: 1943

Övriga styrelseuppdrag: Fastighets AB 
Balder (ordförande), Statens Bostadsom-
vandling AB – SBO, Kyrkans pensions-
kassa (ordförande).
Utbildning: Samhällsvetenskaplig fi l. Kand.
Arbetslivserfarenhet: Utredare av statlig 
infrastruktur och bolagisering, vd och kon-
cernchef Akademiska Hus, generaldirektör 
Statens invandrarverk.

Christer Bådholm
Ledamot, invald 2008
Födelseår: 1943

Övriga styrelseuppdrag: Vattenfall AB, 
Bombardier Transportation Sweden AB 
(ordförande), Balfour Beatty Rail AB (ord-
förande), Vinngroup AB (ordförande).
Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten, 
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
Arbetslivserfarenhet: Konsult, ledande 
befattningar inom NCC, ABB och 
Bombardier Gmbh, Berlin.

Ola Salmén
Ledamot, invald 2008
Födelseår: 1954

Övriga styrelseuppdrag: Petersson 
& Wagner Fonder AB. 
Utbildning: Civilekonom, Stockholms 
Universitet.
Arbetslivserfarenhet: CFO Sandvik AB, 
Vin & Sprit AB, Adcore AB, ekonomichef 
Handelsbanken Markets, olika ekonomi-
chefs- och controllerbefattningar inom 
Swedish Match- och STORA-koncernerna.

Monica Lundberg
Ledamot, invald 2008
Födelseår: 1942

Övriga styrelseuppdrag: Kasernen 
Fastighets AB, A/O Dom Shvetsii.
Utbildning: Statsvetare.
Arbetslivserfarenhet: Ämnessakkunnig, 
Näringsdepartementet, Enheten för statligt 
ägande.

Moody Israelsson
Ledamot, utsedd 2008
Arbetstagarrepresentant SEKO
Födelseår: 1954

Utbildning: Gymnasium.

Jan Salkert
Suppleant, utsedd 2008
Arbetstagarrepresentant SEKO
Födelseår: 1968

Utbildning: Gymnasium.
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Ledning

Per-Olof Wedin
Koncernchef och verkställande 
direktör Svevia AB
Födelseår: 1955

Utbildning:
Civilingenjör Maskin

Pär-Olof Dahlberg
Chef region Syd
Födelseår: 1958

Utbildning:
Gymnasieingenjör, Krigshögskola

Olle Öberg
Chef region Nord
Födelseår: 1961

Utbildning:
Civilekonom

Fredrick Lekarp
Verksamhetsutvecklingschef
Födelseår: 1964

Utbildning:
Civilingenjör Väg och Vatten, 
 Teknologie doktor Vägteknik

Catarina Bredbo
Ekonomi- och fi nanschef, 
vice verkställande direktör Svevia AB
Födelseår: 1964

Utbildning:
Högskoleekonom

Henrik Lövgren
Chef affärsområde Beläggning
Födelseår: 1966

Utbildning:
Civilingenjör Väg och Vatten

Anna-Lena Rodebjer
Chef region Mitt
Födelseår: 1955

Utbildning:
Civilingenjör Väg och Vatten

Charlotte Sandström
Informationschef
Födelseår: 1957

Utbildning:
DIHM Information

Dennis Scherman
Verkställande direktör 
Svevia Fastighet och Maskin AB
Födelseår: 1954

Utbildning:
Fackskola

Erik Lundman
Affärsutvecklingschef
Födelseår: 1968

Utbildning:
Civilingenjör Väg och Vatten

Anders Asp
Chef region Väst
Födelseår: 1969

Utbildning:
Civilingenjör Väg och Vatten, MBA

Pia Lenkel
HR-chef
Födelseår: 1963

Utbildning:
Socionom
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ÅrsstämmaKalendarium

Mer information om Svevia

Årsstämma i Svevia AB (publ) hålls 22 april 2010 
kl 13.00 i konferensanläggningen Strax Intill, 
Hemvärnsgatan 15, Solna.

Koncernens delårsrapporter kommer att publiceras 
följande datum:

Första kvartalet 23 april 2010
Andra kvartalet 13 augusti 2010
Tredje kvartalet 22 oktober 2010
Bokslutskommuniké februari 2011

Samtliga fi nansiella rapporter fi nns tillgängliga på 
 Svevias  webbplats svevia.se/rapporter. De kan även 
beställas från informationsavdelningen.

Svevia AB
Informationsavdelningen
Box 4018
171 04 Solna
Telefon: 020-55 10 10
Fax: 08-404 10 50
E-post: kontakt@svevia.se

Prenumerationen är kostnadsfri och kan beställas via 
webbplatsen svevia.se/prenumerera eller på nedan-
stående adress:

Svevia AB
Tidningen På Väg
Box 2025
422 02 Hisings Backa
Telefon: 031-65 65 29
E-post: kontakt@svevia.se

 Under filminspelningen 
av ”The American” med George Clooney, 
hade Svevias Örjan Nilsson och Mats 
Sundquist också ett par viktiga roller. 

Inspelningsplatsen vid Singsjön utanför 
Krokom ligger längs väg 741 som ingår 
i Svevias driftuppdrag för Vägverket. 
På plats utanför inspelningsområdet 

fanns Svevias personal för att utföra 
vägavstängningarna. 

 Från den 1 april i år 
finns inte Vägverket eller Banverket 
längre. Det nya Trafikverket är då den 
myndighet som ska svara för landets 
infrastruktur. I Trafikverket delar av Sjö-
fartsverket, Transportstyrelsen och Sta-
tens Institut för Kommunikationsanalys, 
SIKA. På Väg har trä-at Trafikverkets 

nye chef Gunnar Malm. Han kommer att 
vara chef för 6 500 anställda och har en 
budget på 40 miljarder kronor. Gunnar 
Malm får en av de mäktigaste posterna 
inom infrastrukturbranschen.

– Vi kommer att står för ungefär en 
tredjedel av anläggningsbranschen. Det 
innebär självklart både möjligheter och 

hot. Förhoppningen är att vi ska kunna 
öka produktiviteten i anläggningsbran-
schen som i dag är alldeles för låg. En 
viktig fråga som vi kommer att arbeta 
mycket med är hur vi ska vi få mer väg- 
och järnväg för pengarna.  

På vår webbplats svevia.se hittar du mer information om 
Svevia. Vi ger även ut tidningen På Väg med nyheter och 
reportage om Svevia men även om utveckling i branschen. 
Tidningen utkommer sex gånger per år. 
 



Adresser
Solna
Huvudkontor
Regionkontor Mitt

Svevia
Box 4018
171 04  SOLNA
Besöksadress: Hemvärnsgatan 15
Telefon: 08-404 10 00
Fax: 08-404 10 50

Umeå
Regionkontor Nord

Svevia
Box 1008
901 20 UMEÅ
Besöksadress: Storgatan 60
Telefon: 090-17 26 00
Fax: 090-17 26 10

Göteborg
Regionkontor Väst

Svevia
Nya Tingstadsgatan 1
422 44 HISINGS BACKA
Telefon: 031-65 65 00
Fax: 031-65 65 97

Malmö
Regionkontor Syd

Svevia
Agneslundsvägen 14
212 15  MALMÖ
Telefon: 040-28 79 00
Fax: 040-28 79 06

Solberg  ·  Tryck: Elanders
Foto: Jan Andersson, Abebe Asres, 
Peter Brundin, Åsa Kristensson, 
Hanna Teleman, Johnér m fl . 



Alltid på väg

Svevia
Box 4018
171 04 Solna
www.svevia.se
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