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1. Mötet öppnades 

Catharina hälsade alla välkomna och mötet öppnades. 

2. Godkännande av protokoll 

Protokollet från styrelsemötet den 16 december godkändes. 

3. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes. 

4. Information från parterna 

Catharina informerade om att Statskontorets slutrapport kommer överlämnas till 

departementet den 28 juni. I samband med överlämnandet ses möjligheten över om 

att få en presentation av deras slutsatser. 

5. Godkännande av Årsrapport 2021 

Lotten informerade om processen för årsrapporteringen samt om en justering 

gällande antalet bostäder i Solna Tidplanen för inlämnande av parternas underlag till 

sekretariatet justeras nästa år. Uppdaterad rutin skickas ut under våren. 

Styrelsen godkände Årsrapport 2021 för Ramavtal 6. 

6. Information från Region Stockholm om kollektivtrafikobjekten 

Stefan informerade om att Fridhemsplan – Älvsjö fortsätter utifrån beslutad 

lokalisering och att utredning pågår gällande placering av stationsuppgångar. 

Underlag tas fram för miljöansökan och den interna organisationen utvecklas. 

Projektstyrelsen samverkar månadsvis och hanterar bland annat 

planläggningsstrategi, stationslokalisering och förberedelsen för kontrollstation. 
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Riskarbetet fördjupas under året och anslutningen till röd linje har förändrats till 

egen linje, varpå risken minimerats.  

Naturvårdsverket har upprättat nya riktlinjer gällande bergmassor, som innebär att 

om det finns en avsättning för massorna inom rimlig tid kan de klassas som produkt. 

Detta är positivt och risken att bergmassor klassas som avfall har därmed minskat 

betydligt.  

För station Södra Hagalund har berg- och anläggningsentreprenad Södra Hagalund–

Arenastaden tilldelats och ingen överprövning har skett.  

Torbjörn informerade att för Spårväg Syd har samråd om betydande miljöpåverkan 

genomförts och utredning pågår av alternativa korridorer för svåra och 

kostnadsdrivande passager. Tekniska lösningsförslag finns framtagna och 

arbetsmöten sker kontinuerligt med Trafikverkets projekt Tvärförbindelse Södertörn 

och Huddinge kommun. För att säkra spårvägens genomförbarhet ska avtal tecknas 

under året.  

Torbjörn informerade vidare att för Roslagsbanan till city pågår arbete för att 

lokaliseringsutredningen ska ges ett bredare angreppssätt med fokus på korridorval i 

ett större utredningsområde. Detta för att minska risken för tidskrävande och 

kostsamma omtag i ett sent skede. Workshop för alternativgenerering av ytterligare 

alternativa korridorer görs tillsammans med parterna under våren och samråd med 

allmänheten sker från maj till midsommar. Succesiv analys planeras ske i september 

och sammanställning inför kontrollstation i december. Riskarbetet fördjupas under 

året kring bland annat förskotteringens tidsgap, utmaningar i Nationalstadsparken 

och markanspråk.   

7. Information om delrapport och projektplan för Spårväg Syd 

Catharina påminde om att styrelsen efterfrågat en utökad rapportering för Spårväg 

Syd med anledning av att kontrollstation 1 senarelagts.  

Torbjörn informerade om den utökade årsrapporteringen ”Delrapportering vid årlig 

avstämning – Spårväg Syd” som behandlats i projektstyrelsen och av berörda parter, 

bilaga 1. En justering gjordes vid mötet avseende Flemingsberg. Projektets 

bedömning är att det finns en möjlig tekniskt genomförbar spårlinje.  

Från Stockholms stad meddelades följande protokollsanteckning: Utökad årsrapport 

avseende spårväg syd som bifogas styrelsens protokoll utgör underlag för att 

Stockholms stad ska ansluta sig till beslutet i ramavtalsstyrelsen 2021-10-21, om 

förlängd förskottering år 2023.  

Torbjörn informerade vidare om att projektplan 3.0 har godkänts av berörda parter.  

Styrelsen godkände informationen.  

Camilla efterfrågade en principdiskussion om parternas ansvar för 

följdinvesteringar. 

När respektive kollektivtrafikobjekt inom ramavtal 6 kommit längre i vägval och 

fördjupad analys kommer Regionen att initiera en diskussion med berörda parter om 

vilka följdinvesteringar som kan komma att behövas. Syftet är att i möjligaste mån 
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finna gemensamma principer mellan objekten för fördelning av kostnad och ansvar 

för följdinvesteringar före det att Spårväg Syd respektive Roslagsbanan till city ska 

genomgå kontrollstation 1. 

8. Godkännande av PM Uppdaterad beskrivning av bilaga 2 för Fridhemsplan – 

Älvsjö 

Inom ramen för den första kontrollstationen för Fridhemsplan – Älvsjö har 

optimeringar gjorts. Styrelsen beslöt den 16 december att ställa sig bakom att 

förvaltningen driver projektet vidare. Parterna var också överens om att förändringar 

i förhållande till bilaga 2 skulle dokumenteras. Parterna är överens om att projektets 

optimeringar är skäliga i enlighet med ramavtalet punkt 4.4. 

Styrelsen godkände justerat PM Uppdaterad beskrivning av bilaga 2 för 

Fridhemsplan-Älvsjö. Bilaga 2.  

9. Information från Stockholm om bostadsbyggandet och Cykelobjekten 

Magdalena inledde presentationen med att staden har en hög utvecklingstakt och att 

det är både utmanande och komplext att skapa goda stadsmiljöer. 

Cecilia informerade om att antalet bostäder i pågående planeringsprocess är högt 

och att 19 detaljplaner om sammanlagt 6 200 bostäder har godkänts eller antagits 

under 2021. Drygt 10 800 bostäder har hittills färdigställts i staden inom 

influensområdet. Stadens mål för nyproduktionen av bostäder är att det ska råda 

balans, med lika delar hyresrätter och bostadsrätter/äganderätter. Årstafältet 

planeras för cirka 6 500 nya bostäder med grundskolor, idrottshallar och en stor 

stadsdelspark samt kontorsetableringar. Planering och markarbeten pågår och 

utbyggnaden av bostäder påbörjas nästa år.  

Två cykelobjekt byggstartas under året, dels i Årsta med en koppling mellan 

Årstabron och Årstabergsvägen och dels första etappen av en cykelbro mellan Gamla 

stan och Tegelbacken. Stadens sista objekt, breddning av cykelbanor på 

Liljeholmsbron, startar först 2026. 

Utmaningar framåt är bland annat utökade krav på fler utredningar i tidigt skede, 

höjda krav på skydd för skyfall, risk och säkerhetsfrågor, skärpta krav gällande 

trafik- och industribuller och miljökvalitetsnormer. Stockholms stads prognoser 

visar att det är möjligt att nå målen inom influensområdet och arbetar intensivt med 

detta. Det finns en hög planberedskap i staden som förutsätter samverkan. 

Styrelsen tackade för redovisningen och Täby anmälde sig för en motsvarande 

föredragning nästkommande styrelsemöte.  

10. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

11. Nästa möte 

Nästa möte är den 9 juni kl 13.00-14.30. Mötet äger rum på Solnavägen 1E samt via 

länk.  
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12. Avslutning 

Ordförande tackade samtliga och mötet avslutades. 

 

 

 
Catharina Håkansson Boman 

Ordförande 
 

 

 

 
Lotten Lindmark 

Sekreterare 
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Sammanfattning

Den aktualitetsprövning som genomförts i enlighet med överenskommelse 
avseende förskottering visar att möjligheten att nå genomförbarhet 
motsvarande den ramavtalade referenslinjen varierar längs sträckningen. 

Som en följd av resultatet från aktualitetsprövningen utreder den fortsatta 
lokaliseringsutredningen alternativa korridorer avseende såväl konfliktpunkter 
med Tvärförbindelse Södertörn som för andra kostnadsdrivande och komplexa 
passager.

Mot bakgrund i de identifierade konfliktpunkterna som finns i Masmo och 
Flottsbro ser projektet i dagsläget stora utmaningar att nå ramen. I enlighet 
med vad som framgår av region Stockholm yttrande på Trafikverkets 
fastställelsebegäran, behöver avtal tecknas mellan Trafikverket och Region 
Stockholm där förutsättningarna för att möjliggöra kollektivtrafikobjektet 
Spårväg Syd i förhållande till Tvärförbindelse Södertörn regleras innan vägplan 
fastställs. 

Under 2022 avser projektet genomföra en successivanalys för kostnad och tid 
som underlag till kontrollstation 1. Syftet med en successivanalys är att få en 
kvalitetssäkrad bild av projektets totala investeringskostnad utifrån vid tillfället 
kända förutsättningar. Analysen ger underlag för att vid behov kunna utreda 
kostnadsbesparande åtgärder och hitta alternativa lösningar.

Delrapportering vid årlig 
avstämning 3(11)



Innehållsförteckning

Sammanfattning....................................................................................................3

1 Inledning..........................................................................................................5

1.1 Syfte och bakgrund med dokumentet...........................................................5

1.2 Beskrivning av projektet...............................................................................5

2 Status lokaliseringsutredning..........................................................................6

2.1 Beskrivning av lokaliseringsutredning.........................................................6

2.2 Samråd..........................................................................................................6

2.3 Miljö och sociala konsekvenser.....................................................................6

3 Uppföljning vid årlig avstämning....................................................................7

3.1 Prognos tid, funktion och ekonomi...............................................................7

3.1.1 Underlag för prognoser..............................................................................7

3.1.2 Tid...............................................................................................................7

3.1.3 Funktion.....................................................................................................8

3.1.4 Ekonomi....................................................................................................10

3.2 Eventuella anpassningar..............................................................................11

4 Second opinion...............................................................................................11

Bilagor..................................................................................................................11

Delrapportering vid årlig 
avstämning 4(11)



1 Inledning

1.1 Syfte och bakgrund med dokumentet
I april 2017 ingick staten genom Sverigeförhandlingen, Region Stockholm, 
Stockholms stad, Solna stad, Huddinge kommun, Täby kommun, Vallentuna 
kommun och Österåker kommun Ramavtal 6 – Storstad Stockholm om 
finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna 
samt ökat bostadsbyggande. I avtalets punkt 15 regleras ändrade förutsättningar
såsom förändringar i tid, funktion och kostnader.

I arbetet med projekten finns några hållpunkter vid vilka parterna bedömt det 
som lämpligt att ha kontrollstationer för respektive projekt inom ramavtal 6 
vilket beskrivs i PM Kontrollstationer för Sverigeförhandlingen. Vid dessa 
kontrollstationer ska ekonomi, funktion och tidplan följas upp och utifrån detta 
tas ställning till vidare arbete och eventuella förändringar. Beredning inför 
beslut i styrelsen sker enligt PM Arbetsformer.

Med anledning av att kontrollstation 1 för Spårväg Syd senareläggs till hösten 
2022 är berörda parter överens om att en delredovisning av prognoser kring 
objektets tid, kostnad och funktion ska, i den utsträckning som är möjlig, 
redovisas för styrelsen i samband med årsrapportering i mars 2022. Denna PM 
utgör denna delrapportering för Spårväg Syd. 

1.2 Beskrivning av projektet
Spårväg Syd ska i enlighet med det partsgemensamma målarbetet:
• Förstärka kollektivtrafikens attraktivitet och konkurrenskraft för tvärgående

resor i stråket Flemingsberg – Skärholmen – Älvsjö.
• Understödja långsiktigt hållbar stadsutveckling, inklusive nya bostäder och 

arbetsplatser, i och mellan de regionala stadskärnorna Flemingsberg – 
Kungens kurva – Skärholmen och det strategiska stadsutvecklingsläget 
Älvsjö.

• Bidra till ökad jämlikhet och förstärkt social inkludering utmed spårvägens 
sträckning.

• Bidra till ett resurseffektivt transportsystem. 

Efter en samverkansprocess med Huddinge kommun, Stockholms stad och 
staten togs beslut i projektstyrelsen om att samordnat förfarande med 
järnvägsplan och detaljplan, där järnvägsplan är den ledande processen, ska 
tillämpas på hela sträckan. Järnvägsplaneprocessen bedöms vara inledd i och 
med den planeringsstudie som avslutades i samband med att 
Sverigeförhandlingen inleddes. 

Delrapportering vid årlig 
avstämning 5(11)



Tillåtlighetsprövning har bedömts som inte relevant för Spårväg Syd vilket 
förankrats med länsstyrelsen under 2020.

2 Status lokaliseringsutredning 

2.1 Beskrivning av lokaliseringsutredning
Den aktualitetsprövning som genomförts i enlighet med överenskommelse 
avseende förskottering visar att möjligheten att nå genomförbarhet 
motsvarande den ramavtalade referenslinjen varierar längs sträckningen. Det 
finns en osäkerhet för vissa delsträckor huruvida de uppfyller 4 § i lagen om 
byggande av järnväg, det vill säga att spårlinjen har getts ett sådant läge och 
utformats så att ändamålet med järnvägen uppnås med minsta intrång och 
olägenhet utan oskälig kostnad.

Som en följd av resultatet från aktualitetsprövningen utreder den fortsatta 
lokaliseringsutredningen alternativa korridorer avseende såväl 
kollisionspunkter med Tvärförbindelse Södertörn som för andra 
kostnadsdrivande och komplexa passager. Utredningsarbetet, som innefattar en
partsgemensam målutvärdering, sker i enlighet med planprocessen samt söker 
en kalkylerbar spårlinje för den kommande successiva analysen. 

2.2 Samråd
Ett samråd för betydande miljöpåverkan har genomförts december 2021 - 
januari 2022 då det tidigare beslutet om betydande miljöpåverkan från 2014 
bedömts som inaktuellt till följd av bland annat Tvärförbindelse Södertörn, 
Förbifart Stockholm, Sverigeförhandlingen samt den allmänna 
samhällsutvecklingen. Det samrådda utredningsområdet innefattar möjliga 
alternativa spårkorridorer. 

Ett samråd för val av lokalisering planeras att genomföras under hösten 2022.

2.3 Miljö och sociala konsekvenser
Inom utredningsområdet finns naturområden, öppna fält, industriområden och 
tät stadsbebyggelse såväl som ett naturreservat, en grundvattenförekomst, 
fornlämningar, potentiellt förorenade områden, transportleder för farligt gods 
samt områden med översvämningsrisk. Konsekvenser och skyddsåtgärder som 
behöver vidtas har utretts inom ramen för aktualitetsprövningen av den 
ramavtalade korridoren och finns beskrivet i ett flertal PM. 

Den första sociala konsekvensbeskrivningen av Spårväg Syd, som genomfördes 
2016, baserades i stor utsträckning på olika typer av dialoger med bland annat 
allmänhet, experter och elever. Arbetet i den fortsatta lokaliseringsutredningen 
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har i större utsträckning fokuserat på fysiska konsekvenser, möjligheter och 
sociala mervärden för berörda områden, vilket sammanställts i PM Social 
Hållbarhet. 

Lokaliseringsutredningen och underliggande PM kompletteras under 2022 där 
nya korridoralternativ uppkommer. En partsgemensam målutvärdering 
säkerställer en tydlig jämförelse av eventuella alternativ. 

3 Uppföljning vid årlig avstämning

3.1 Prognos tid, funktion och ekonomi
3.1.1 Underlag för prognoser

Under 2022 avser projektet genomföra en successivanalys för kostnad och tid 
som underlag till kontrollstation 1. Syftet med en successivanalys är att få en 
kvalitetssäkrad bild av projektets totala investeringskostnad utifrån vid tillfället 
kända förutsättningar. Analysen ger underlag för att vid behov kunna utreda 
kostnadsbesparande åtgärder och hitta alternativa lösningar.

3.1.2 Tid
I projektets löpande tidplaneanalys, som till årlig avstämning 2022 inte är 
prövad mot en successivanalys för tid, bedöms plan- och tillståndsprocesserna 
utgöra fyra års projekttid efter genomgången kontrollstation 1. Inom dessa fyra 
år bedöms även systemhandlingsprojektering och bygghandlingsprojektering 
kunna rymmas. 

Entreprenadupphandlingar kan förberedas och gå ut parallellt med 
bygghandlingsprojektering. Kontraktsskrivning och byggstart sker dock först 
efter att järnvägsplan vunnit laga kraft. Eventuella överklaganden på planer och 
upphandlingar innebär risk för fördröjd byggstart.

Produktionstiden för Masmo bedöms till 5 – 6 år utifrån den tunneldragning 
som tagits fram som alternativ till den tidigare referenslinjen. Denna delsträcka 
utgör projektets kritiska tidslinje, förberedande och optimerade arbeten på 
andra delsträckor bedöms inte korta den totala produktionstiden. Ramavtalets 
tidplan, då behov av betongtunneldelar, betongkonstruktion mellan 
Tvärförbindelsen och Spårväg Syd, samt hållplats helt i berg inte var känt, anger
4 års produktionstid.

Driftsättning av delsystem startas parallellt med produktionen och pågår ca ett 
halvt år efter avslutad produktion.  Projektet utgår från att genomföra en 
samlad trafikstart för hela Spårväg Syd, det vill säga i nuläget ej etappvis.

Förutsättningar för framdrift enligt ovan bedömningar är bland annat:
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• projektet kan fortsätta arbetet under 2023, 
• finansiering sker i den takt som krävs, 
• kommunernas detaljplaneprocesser samordnas med 

järnvägsplaneprocessen, 
• detaljplan och järnvägsplan överklagas inte, 
• tillstånd erhålls enligt plan,
• upphandlingar överprövas inte.

3.1.3 Funktion 
Den fortsatta lokaliseringsutredningen utgår från ramavtalad funktion med 
avseende på inkluderad omfattning: 

• utpekade ändpunkter (pendeltågsstationer i Flemingsberg och Älvsjö)
• utpekade områden (Masmo, Skärholmen, Fruängen, Segeltorp och Kungens 

kurva)
• tunnel i Kästa
• tunnel i Masmo

Ramavtalet anger Spårväg Syds längd till drygt 17 kilometer. I samband med 
aktualitetsprövningen har dock den korridor och referenslinje som illustreras i 
ramavtalet uppmätts till drygt 18 kilometer.

Projektet utgår fortsatt från dimensionering för 5-minuterstrafik med 
parkopplade fordon av typ A35 som idag trafikerar Tvärbanan.

Flemingsberg – Kästa 
I Flemingsberg planeras att väg 226 är nedsänkt. Ytterligare utredningar 
genomförs inom ramen för länsplanen.

Planeringsstudiens tunnelalternativ i Kästa byggde på ett översiktligt antagande
om 385 m bergtunnel. Fördjupad bergteknisk utredning pågår, sannolikt går 
lämpligast tunneldragning in i Botkyrka kommun och utgörs av bergtunnel ca 
640 m samt betongtunnel ca 100m. Optimering av tunnellängden pågår. 

Glömsta – Flottsbro
Under pågående samordning med Trafikverket och Tvärförbindelse Södertörn 
har Spårväg Syd tagit fram ett förslag som gör det möjligt att passera området 
genom att omprojektera en gång- och cykelväg, samt anpassa Botkyrkaleden 
samordnat med projektering av Spårväg Syd. Tvärförbindelsens ekodukt bör då 
kunna utföras med vägplanens projekterade bredd. 

I enlighet med vad som framgår av region Stockholm yttrande på Trafikverkets 
fastställelsebegäran, behöver avtal tecknas mellan Trafikverket och Region 
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Stockholm där förutsättningarna för att möjliggöra kollektivtrafikobjektet 
Spårväg Syd i förhållande till Tvärförbindelse Södertörn regleras innan vägplan 
fastställs. 

Om inte en lokalisering under ekodukten är möjlig – och om ytförläggning av 
spårvägen endera norr eller söder om ekodukten kraftigt påverkar ekoduktens 
funktion negativt – tvingas parterna inom Spårväg Syd att utreda 
tunnelförläggning av spårvägen i detta avsnitt, alternativt upprätta en egen 
ekodukt. Sådana lösningar är kostsamma och inryms inte i den budget för 
Spårväg Syd som är överenskommen genom ramavtal 6.

Masmo – Vårby
En alternativ tunneldragning, som undviker de konfliktpunkter som 
konstaterats vid aktualitetsprövning av planeringsstudiens tunnel vid Masmo, 
har tagits fram. Optimering i såväl höjd- som sidled görs i 
systemhandlingsfasen, bland annat utifrån påverkan på naturvärden. 

Påverkan på Trafikverkets Tvärförbindelse Södertörn är, trots alternativ 
lokalisering, oundviklig. Behovet av betongtunneldelar, samt 
betongkonstruktion mellan Tvärförbindelsen och Spårväg Syd var ej känt under 
planeringsstudien. I enlighet med vad som framgår av region Stockholm 
yttrande på Trafikverkets fastställelsebegäran, behöver avtal tecknas mellan 
Trafikverket och Region Stockholm där förutsättningarna för att möjliggöra 
kollektivtrafikobjektet Spårväg Syd i förhållande till Tvärförbindelse Södertörn 
regleras innan vägplan fastställs. 

Som en konsekvens av tunneln behöver hållplats Masmo också förläggas helt i 
berg, en slutsats som inte drogs under planeringsstudien.

Alternativa lokaliseringar i ytläge i Masmo resulterar i samma utmaningar som 
den aktualitetsprövade tunneln eftersom tvärförbindelsens ramper ändå 
behöver undvikas, varför spårvägen, trots ytläge söder om Masmoberget, 
behöver förläggas i tunnel norrut. Lokalisering ovanpå Masmoberget är inte 
genomförbar som följd av stora intrång i naturreservat. Dessa avfärdade 
alternativ beskrivs i PM Avfärdade alternativ.

Kungens kurva – Skärholmen 
En passage under E4/E20 på Smistavägen bedöms vara ett alternativ till den 
brokonstruktion som krävs för den ramavtalade korridoren. En sådan bro 
behöver dels hantera Trafikverkets planerade utökning av antalet körfält i detta 
snitt av E4/E20, och dels korsa Vårbergsvägen i plan med stora 
följdinvesteringar som konsekvens. 
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Ett alternativ på Smistavägen måste utvärderas i nära dialog med parterna då 
planeringsstudiens förordade broalternativ även var tänkt att ge bussnytta och 
ingått i tidigare planering av bytespunkt Skärholmen.

Skärholmsvägen – Segeltorp 
Den fortsatta lokaliseringsutredningen utgår från att passera Sätra som är 
illustrerad som en icke namngiven hållplats i ramavtalet. Alternativa passager 
genom Sätra och över E4/E20 till Segeltorp har inte bedömts öka 
genomförbarheten jämfört med den aktualitetsprövade korridoren. Korridoren 
breddas något vid passage över E4/E20 och fortsatt arbete fokuserar på att 
säkerställa rådighet. Ledningsstråk till ställverk omöjliggör placering av spår i 
dagens gata, vilket innebär att inlösen av fastighet krävs.

Fruängen – Älvsjö
Passagen Segeltorp – Fruängen är dels en utmaning på grund av skyddsvärda 
ekar och lutning på Gamla Södertäljevägen, dels på grund av tillgängligt 
utrymme på Fruängsgatan. Ett alternativ för lokalisering längs med E4/E20 
norr om Fruängen har tagits fram och utreds, liksom ett alternativ som 
undviker passagen mellan Segeltorp och Fruängen men passerar på 
Fruängsgatan likt den ramavtalade korridoren. 

I Älvsjö bedöms hållplatslägen som uppfyller mål och riktlinjer endast finnas 
öster om Västra stambanan. En passage under järnvägen skulle dock innebära 
kostnadsdrivande åtgärder i jämförelse med ett hållplatsläge väster om 
järnvägen.

3.1.4 Ekonomi
Den avtalade ramen i prisnivå januari 2016 är satt till 3,8 miljarder kronor med 
ett ytterligare ansvar för kostnadsfördyringar om 0,4 miljarder kronor vilket ger
ett kostnadstak om 4,2 miljarder kronor i prisnivå januari 2016.

Projektets grundkalkyl kommer att uppdateras när en korridor med en 
genomförbar och kalkylerbar spårlinje tagits fram i den fortsatta 
lokaliseringsutredningen. Inför Kontrollstation 1 jämförs grundkalkylen med 
successivanalysen för kostnad.

De största riskerna avseende fördyring gentemot ramavtalad budgetram är:

• Kästa – bergtunnellängd samt behovet av betongtunneldel var ej känt inför 
Ramavtal 6 då planeringsstudien endast gjorde en översiktlig bedömning av 
ett tunnelalternativ och förordade att gå runt via Katrinebergsvägen
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• Flottsbro – behovet av bro och andra anpassningar till tvärförbindelsen var 
ej känt inför Ramavtal 6

• Masmo och Gömmareravinen – behovet av betongtunneldelar, 
betongkonstruktion mellan tvärförbindelsen och spårvägen, samt hållplats 
Masmo helt i berg var ej känt inför Ramavtal 6

Avtal behöver tecknas mellan Trafikverket och Region Stockholm där 
förutsättningarna för samordning med tvärförbindelsen regleras innan vägplan 
fastställs.

På övriga delsträckor där risk för fördyringar är identifierat, till exempel för bro 
mellan Kungens kurva och Skärholmen samt passage genom Fruängen på 
Fruängsgatan, pågår optimering genom arbetet med att hitta alternativa 
korridorer.

3.2 Eventuella anpassningar 
För att hantera risker kopplade till samordning med tvärförbindelsens pågående
projekt är det av stor vikt att Spårväg Syd kan fortsätta sömlöst med 
förskotterade medel under 2023. 

Utöver samordning och samplanering med tvärförbindelsen kan Spårväg Syd 
under 2023 starta framtagandet av planförslag och systemhandling samt 
fortsätta att utreda möjligheter till optimering av funktion.

4 Second opinion

En second opinion planeras att genomföras under 2022 i samband med 
successivanalyser och beslutsunderlag till kontrollstation 1. En expertgrupp med
bred sammansättning av kompetens kring arbete med stora 
infrastrukturprojekt i såväl planerings- som produktionsskede föreslås tillsättas.

Bilagor

N/A
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SEKRETARIAT STYRELSERNA      
FÖR UPPFÖLJNING 
AV RAMAVTALEN  

 

ÖVERENSKOMMEN JUSTERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS RAMAVTAL 6, 
BILAGA 2 FÖR FRIDHEMSPLAN – ÄLVSJÖ I SAMBAND MED KONTROLLSTATION 1  

Inför den första kontrollstationen för Fridhemsplan – Älvsjö har Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, 

efter genomförd lokaliseringsutredning och succesivanalys, tagit fram underlag för Kontrollstation 1. 

Under arbetet med lokaliseringsutredningen har optimeringar gjorts för att säkerställa att målen i 

avtalet uppfylls. 

Styrelsens beredningsgrupp konstaterar att förvaltningen bedömer att avtalad tidplan och budget kan 

hållas under förutsättning att det aktiva riskminimeringsarbetet fortsätter samt att optimeringar av 

objektets funktion genomförs för att avtalad budget ska hållas.  

Berörda parter har samrått om objektets förändringar, varpå styrelsens beredningsgrupp därmed 

ansåg att optimeringsarbetet, i enlighet med punkt 4.4 i ramavtalet, är uppfyllt. Den föreslagna 

optimeringen bedöms som skälig i syfte att uppnå såväl målsättningen för objektet som den reglerade 

budgeten.  

Styrelsen för uppföljning av ramavtal 6 – Stockholm beslöt den 16 december 2021 att ställa sig bakom 

att förvaltningen driver projektet vidare med skäliga justeringar av Kollektivtrafikobjektets 

specifikation. Parterna är överens om att justeringarna är skäliga i enlighet med ramavtalet punkt 4.4. 

Överenskomna skäliga justeringar av Kollektivtrafikobjektets specifikation.  
Befintlig beskrivning  Överenskommen skälig justering 

Tunnelbanan ska gå från Älvsjö till Fridhemsplan i bergtunnel. 
Vid Aspudden ansluts den nya tunnelbanan till röd linje, vilket 
innebär att tåg från Norsborg/Skärholmen kan nyttja den nya 
tunneln till Fridhemsplan. Sex nya stationer omfattas: 
Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och 
Älvsjö.   
 
Tunnelbanestationerna planeras för två uppgångar utom för 
station Älvsjö som planeras med en uppgång. För stationerna 
Årstaberg, Liljeholmen och Fridhemsplan planeras för anslutning 
till befintliga biljetthallar. För stationerna Östberga och 
Årstafältet ingår i kalkylerna två nya uppgångar. 
 
Parterna är medvetna om att det inte är möjligt att i detalj ange 
den standard som den utbyggda tunnelbanan ska ha. Vid 
bedömningen av vilken standard som kan förväntas för de sex 
nya stationerna är Parterna överens om att förutsättningarna 
för de nya stationera ska motsvara vad som gäller för 
stationsstandard i 2013 års Stockholmsförhandlings utbyggnad. 
Ett utförande som motsvarar detta ska således inte anses utgöra 
en standardökning.  
 
Hela den nya sträckan beräknas bli ca 9,7 km varav 1,7 km utgör 
anslutningen till befintlig röd linje.”  

 

Tunnelbanan ska gå från Älvsjö till 
Fridhemsplan i bergtunnel. Sex nya stationer 
omfattas: Fridhemsplan, Liljeholmen, 
Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö.   
 
Tunnelbanestationerna planeras för en 

mittuppgång, med möjlighet för fler entréer i 

gatuplan. För stationerna Liljeholmen och 
Fridhemsplan planeras för anslutning till 
befintliga biljetthallar.  
 
Parterna är medvetna om att det inte är 
möjligt att redan nu i detalj ange den 
standard som den utbyggda tunnelbanan ska 
ha. Vid bedömningen av vilken standard som 
kan förväntas för de sex nya stationerna är 
Parterna överens om att förutsättningarna 
för de nya stationera ska motsvara vad som 
gäller för stationsstandard i 2013 års 
Stockholmsförhandlings utbyggnad.  
 
Hela den nya sträckan beräknas bli ca åtta 
km. 

 

 

Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna justeringar av projektets specifikation. Parterna är överens om att 

detta är skäliga justeringar i enlighet med ramavtalet punkt 4.4.   
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