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Plats:  Hantverkargatan 3D samt via Skype 

Närvarande:  

Catharina Håkansson Boman, ordförande Staten 

Hans-Erik Malmros, ledamot Region Stockholm 

Christan Rockberger, ledamot Stockholm 

Camilla Broo, ledamot Huddinge 

Kristina Tidestav, ledamot Solna  

Katarina Kämpe, ledamot Täby (t.o.m. p7) 

Annika Hellberg, ledamot Vallentuna (t.o.m. p7) 

Kent Gullberg, ersättare Österåker 

Helena Sundberg, ersättare Staten 

David Lagneholm, ersättare Region Stockholm 

Cecilia Mårtensson, ersättare Stockholm 

Gunilla Wastesson, ersättare Huddinge 

Sune Ericsson, ersättare Solna  

Jenny Gibson, ersättare Täby 

Björn Stafbom, ersättare Vallentuna 

Stefan Persson, föredragande FUT 

Torbjörn Bodin, föredragande TF 

Lotten Lindmark, Sekretariatet 

 

1. Mötet öppnades 

Catharina hälsade alla välkomna mötet öppnades. 

2. Godkännande av protokoll 

Protokollet från styrelsemötet den 9 juni godkändes. 

3. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes. 

4. Information från parterna 

Catharina informerade om att parterna för Fridhemsplan – Älvsjö har varit på studiebesök 

i Norge för inhämtning av kunskap om tunnelborrmetoden (TBM) som använts i projekt 

Follobanen. 

5. Beslut justerad betalplan för Fridhemsplan – Älvsjö  

Lotten informerade om att behov finns att justera betalplanen för Fridhemsplan – Älvsjö, 

att förslaget är samrått mellan finansierande parter och bör gälla från och med dagens 

datum, bilaga 1. 

Styrelsen godkände justerad betalplan för Fridhemsplan - Älvsjö.  

6. Beslut justerad betalplan för Södra Hagalund 

Lotten informerade om att behov finns att justera betalplanen för Södra Hagalund, att 

förslaget är samrått mellan finansierande parter och bör gälla från och med dagens datum, 

bilaga 2. 

Styrelsen godkände justerad betalplan för Södra Hagalund. 
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7. Process och tidplan inför kontrollstation 1 för Spårväg Syd och 

Roslagsbanan till city 

Catharina redovisade process och tidplan inför kontrollstation 1 för Spårväg Syd och 

Roslagsbanan till city. I enlighet med PM Kontrollstationer ska en prognos presenteras 

avseende kostnad, funktion och tid samt vid avvikelser även förslag på anpassningar. Inför 

kontrollstation 1 planerar förvaltningen att under hösten presentera underlag för 

projektstyrelserna.   

Catharina meddelade vidare att berörda parter kommer att kallas till beredningsgrupp för 

Spårväg Syd respektive för Roslagsbanan till city. Beredningarna inleds den 18 november 

hos förvaltningen då de presenterar PM inklusive förvaltningens rekommendationer samt 

Expertrådets rapport. Ytterligare beredningsmöten sker digitalt. Syftet är att respektive 

beredning ska presentera förslag till beslut för styrelsen i december.  

Camilla framförde att parternas ansvar och fördelning av följdinvesteringar behöver 

tydliggöras till kontrollstation 1 för att de ekonomiska konsekvenserna även för 

kommunerna ska kunna bedömas.   

Katarina meddelade att Täby inte ser möjlighet att nu ta ställning till fortsatt förskottering 

för Roslagsbanan.  

Catharina framförde att frågan om fortsatt förskottering behöver diskuteras av berörda 

parter samt redovisas för styrelsen. Sekretariatet fick i uppdrag att kalla berörda parter till 

respektive beredning.   

8. Information från Region Stockholm om tunnelbana till Älvsjö 

Stefan informerade om att för Fridhemsplan – Älvsjö pågår fördjupade tekniska lösningar 

och placering av uppgångar och stationsentréer samt etableringsytor. God dialog sker med 

staden i arbetsgrupper och med Trafikverket. Under hösten sker succesiva beslut i 

projektstyrelsen. Under hösten sammanställs resultatet av utredningar avseende 

produktionsmetod och förvaltningens bedömning av kostnad, tid och risk färdigställs. 

Projektets största risker är bland annat att inte få tillgång till etableringsytor och/eller 

arbetstunnlar och inläckage vid passage under Mälaren.  

9. Delavstämning tunnelbana till Älvsjö, kostnad, tid och funktion 

Stefan informerade om att Kontrollstation 1 i december 2021 visade att projektet med 

föreslagna anpassningar innehåller avtalad kostnad, tid och funktion. I enlighet med 

Expertrådets rekommendation görs en delavstämning efter definitionsfasen av 

systemprojekteringen. Delavstämningen visar att projektets kostnad ryms inom 

finansieringsramen efter uppdaterad och mer detaljerad kalkylering samt att tidplanen 

fortsatt bedöms klaras och att byggtiden om 9 år fortsatt är rimlig. Funktionen bedöms 

skapa viktiga målpunkter i transportsystemet samt att tillämpningen av räddnings-

konceptet är verifierad och att det finns en pågående dialog med räddningstjänsten.   

Expertrådets bedömning i delavstämningen är att projektet genomförs på ett ambitiöst och 

professionellt sätt samt att ett antal strategiska beslut väntas tas under hösten som bör 

dokumenteras som en avstämning av projektets framdrift och måluppfyllelse.  

Catharina informerade om att beredning har skett mellan berörda parter, bilaga 3. 

Beredningsgruppen rekommenderar styrelsen att godkänna förvaltningens information 

samt att den avstämning av projektets framdrift och måluppfyllelse som planeras under 

kvartal 1 år 2023 redovisas för styrelsen.  
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Styrelsemöte Ramavtal 6 Stockholm 

Styrelsen godkände informationen.   

10. Information från Region Stockholm om Södra Hagalund, Spårväg Syd 

och Roslagsbanan till city 

Stefan informerade att bergarbetena för arbetstunneln till station Södra Hagalund är klara. 

Övergång pågår mellan entreprenör på ramavtal tills produktion i den upphandlade 

entreprenaden Berg- och anläggningsentreprenad Södra Hagalund–Arenastaden tar vid. 

Kristina framförde att kommande statusrapportering även bör redovisa ekonomisk status.  

Styrelsen instämde med Kristina och godkände informationen.  

Torbjörn informerade om att allmänt samråd pågår för Spårväg Syd och att flera aktiviteter 

pågår inför kontrollstationen i december. Partsgemensamma pågående aktiviteter är bland 

annat samordnat förfarande av järnvägsplan och detaljplan, framtagande av 

genomförandeavtal och identifiering av följdinvesteringar. Projektet har dialog med 

expertgrupp inför deras second opinion. Det finns en baslinje för Spårväg Syd som är 

genomförbar och därmed kalkylerbar i succesivanalysen. Samlad bedömning tas fram till 

kontrollstation 1 och tydliggör alternativskillnader mellan korridorer. Kostnadsjämförelser 

mellan korridorer pågår. 

Torbjörn informerade om pågående arbete för Roslagsbanan till city och inför projektets 

kontrollstation i december. Aktuella aktiviteter är bland annat framtagande av 

genomförandeavtal inklusive följdinvesteringar. Successivanalys genomförs i början av 

oktober och dialog förs med extern expertgrupp inför deras utlåtande. Samråd med 

allmänheten har ägt rum för Roslagsbanan och samlad bedömning inför val av 

rekommenderad korridor pågår.  

Styrelsen godkände informationen. 

11. Information från Solna om bostadsbyggandet  

Punkten bordlades till kommande möte i december.  

12. Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

13. Nästa möte 

Nästa möte är den 8 december kl 11.00-12.30. Sekretariatet gavs i uppdrag att till mötet i 

december ta fram mötestider för 2023. 

14. Avslutning 

Ordförande tackade samtliga och mötet avslutades. 

 

 
Catharina Håkansson Boman 

Ordförande 
 

 

 
Lotten Lindmark 

Sekreterare 

 
 

 

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2018/106607, Skapat av Lotten Lindmark , Dokumentdatum 2022-09-29, Dokumenttyp PROTOKOLL 
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BETALPLAN FÖR FRIDHEMSPLAN – ÄLVSJÖ   
 

Bakgrund 

Region Stockholm är enligt Sverigeförhandlingens ramavtal 6 – Stockholm huvudman för 

utbyggnaden och ansvarig för planering, den formella handläggningen och genomförandet av 

Objektet Fridhemsplan - Älvsjö.  

Överenskommelse avseende förskottering ingicks den 10 oktober 2019, vilket innebar en förändring 

av ramavtalets finansiering och medfinansiering enligt endan:  

 

Under 2022 har Region Stockholm, genom förvaltningen för utbyggd tunnelbana, aviserat att 

framdriften av tunnelbana Fridhemsplan - Älvsjö har påverkat tidplanen och att behovet av 

medfinansiering därmed behöver justeras i tid.  

En betalplan för Objektet avseende parternas medfinansiering har tagits fram. Samråd har skett med 

övriga medfinansierande parter samt med Sekretariatet för uppföljningen av storstadsavtalen under 

2022.  

Betalplan för Fridhemsplan - Älvsjö, september 2022  

 
- Beloppen är angivna miljoner kronor samt i prisnivå januari 2016.  

- Till följd av avrundning av beloppen kan avvikelser mellan total- respektive delsummor förekomma.  

Förändringar i förhållande till förskotteringsöverenskommelsen: 

- Parternas finansiering om 100 miljoner kronor senareläggs från år 2023 till år 2028.  

- Betalplanen är kompletterad med specificering av när förskott betalas ut av Stockholms stad 

för att möjliggöra en korrekt redovisning hos kommunen och staten. Detta sker efter 

önskemål från kommunen och staten.  

Betalplanen gäller från och med den 29 september 2022 och ersätter tidigare finansiell fördelning.   

Stockholm den 29 september 2022 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Totalt

Stockholms stad (medfin. & förskott) 26 39 0 29 93 276 634 831 816 0 0 0 0 0 0 -688,0 2 056

Region Stockholm 14 21 0 11 37 108 249 326 312 0 0 0 0 0 0 0 1 078

Nationell plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 945 722 477 0 0 0 3 032

Länsplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 214 162 105 0 0 0 680

Trängselskatt 0 0 183 325 235 164 212 212 212 211 210 211 422 821 548 688 4 654

Totalt 40 60 183 365 365 548 1 095 1 369 1 340 1 298 1 369 1 095 1 004 821 548 0 11 500

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Totalt

Stockholms stad medfinansiering 26 39 0 21 93 276 405 602 595 0 0 0 0 0 0 0 2 056

Stockholms stad förskott 0 0 0 0 0 0 229 229 229 0 0 0 0 0 0 -688 0

Region Stockholm 14 21 0 8 37 108 249 326 315 0 0 0 0 0 0 0 1 078

Nationell plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 945 722 477 0 0 0 3 032

Länsplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 214 162 105 0 0 0 680

Trängselskatt 0 0 183 236 235 164 212 212 301 211 210 211 422 821 548 688 4 654

Totalt 40 60 183 265 365 548 1 095 1 369 1 440 1 298 1 369 1 095 1 004 821 548 0 11 500
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BETALPLAN FÖR SÖDRA HAGALUND  
 

Bakgrund 

Region Stockholm är enligt Sverigeförhandlingens ramavtal 6 – Stockholm huvudman för 

utbyggnaden och ansvarig för planering, den formella handläggningen och genomförandet av 

Objektet Södra Hagalund.  

Den 17 september 2020 tog styrelsen beslut om en justerad betalplan för Södra Hagalund: 

 

Under 2022 har Region Stockholm, genom förvaltningen för utbyggd tunnelbana, aviserat att 

framdriften av tunnelbana Arenastaden har påverkat tidplanen och att behovet av medfinansiering 

därmed behöver justeras i tid. En betalplan för Södra Hagalund avseende parternas medfinansiering 

har tagits fram. Samråd har skett med övriga medfinansierande parter samt med Sekretariatet för 

uppföljningen av storstadsavtalen under 2022.  

Betalplan för Södra Hagalund, september 2022  

 
- Beloppen är angivna miljoner kronor samt i prisnivå januari 2016.  

- Till följd av avrundning av beloppen kan avvikelser mellan total- respektive delsummor förekomma.  

Förändringar i förhållande till 2020 års betalplan: 

- Parternas finansiering om 591 miljoner kronor senareläggs från åren 2023-2024 till åren 

2025-2028.  

- Betalplanen är kompletterad med specificering av när förskott betalas ut av Solna stad för att 

möjliggöra en korrekt redovisning hos kommunen och staten. Detta sker efter önskemål från 

kommunen och staten.  

Den nya betalplanen gäller från och med den 29 september 2022 och ersätter 2020 års betalplan.   

Stockholm den 29 september 2022 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Totalt 2035 Totalt

Solna stad medfinansiering 40 60 95 55 32 119 165 73 11 650 650

Solna stad förskott 50 50 -50 0

Region Stockholm 50 8 50 19 88 86 40 9 350 350

Staten (nationell plan) 25 7 40 3 33 32 11 150 50 200

Totalt 40 60 170 0 15 145 0 54 290 283 123 20 1 200 0 1 200
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MISSIV DELAVSTÄMNING FRIDHEMSPLAN – ÄLVSJÖ  
 
Styrelsen beslutade i samband med kontrollstation 1 den 16 december 2021 och i enlighet med 

Expertrådets rekommendation att en avstämning av funktion, kostnad och tid bör göras efter 

definitionsfasen av systemprojekteringen.  

Förvaltningen har den 21 september 2022 presenterat Tunnelbana till Älvsjö, Lägesrapport inklusive 

delavstämning av kostnad, tid och funktion, bilaga 1 samt Expertrådets bedömning, bilaga 2 för 

beredningsgruppen Fridhemsplan – Älvsjö.  

Expertrådets sammanfattande bedömning är att projektet genomförs på ett ambitiöst och 

professionellt sätt. Beslut i ett antal förutsättningsskapande frågor planeras fattas under hösten, 

bland annat bör samsyn nås mellan berörda myndigheter för utformning av säkerhetskonceptet.  

Beredningsgruppen rekommenderar styrelsen att godkänna förvaltningschefens information samt att 

den avstämning av projektets framdrift och måluppfyllelse som planeras under kvartal 1 år 2023 

redovisas för styrelsen. 
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Förvaltning för utbyggd tunnelbana och 
trafikförvaltningen
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Tunnelbana till Älvsjö

Lägesrapport inklusive delavstämning av 
kostnad, tid och funktion 

Beredningsgrupp 2022-09-21
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Disposition lägesrapport

1. Aktuellt arbete

2. Uppföljning av andra tertialet 2022

3. Delavstämning kostnad, tid och funktion

2022-09-22

Förvaltning för utbyggd tunnelbana och trafikförvaltningen
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1. Aktuellt arbete

 Samråd genomfört

– Fortsatt positivt mottagande

– Kännedomen om projektet har 

ökat

 Dialog gällande 

stationsuppgångar och entréer 

med staden

2022-09-22

Förvaltning för utbyggd tunnelbana och 
trafikförvaltningen
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Exempel utvärdering Årstafältet
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Tidplan 2022

2022-09-22

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

4

feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Fördjupning tekniska lösningar

jan

Systemhandlingsprojektering

Järnvägsplaneprocess

Samråd stationsutformning

Miljötillståndsprocess

Styrelsemöte Svf 29/9

Avstämning kostnad, tid och funktion

Placering av uppgångar och stationsentréer samt etableringsytor Dialog och successivt beslut i projektstyrelsen

Tekniska utredningar 
fortsätter, beslutsprocess 

kring entréer under hösten
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2. Uppföljning av andra tertialet 2022

 Samverkans- och styrningsforum

– Projektstyrelse månadsvis 

– Arbetsgrupp mellan Stockholms stad och projektet varje vecka 

– Arbetsgrupp mellan projektet och Trafikverket var tredje vecka

 Exempel på frågeställningar som behandlats

– placering av stationsuppgångar, 

– etableringsytor och arbetstunnlar

 Ekonomi

– Projektbudget år 2022 enligt betalplan i ramavtal 183 mnkr

– Prognos för året 87 mnkr

2022-09-22

Förvaltning för utbyggd tunnelbana och 
trafikförvaltningen
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Risker

 Ej tillgång till etableringsytor och/eller arbetstunnlar 

 Projekteringsaktiviteter faller mellan stolarna 

 Ogrundade inriktningsbeslut på grund av tidspress

 Stort vatteninläckage vid vattenpassage

 Överklagan i plan- och tillståndsprocesser

2022-09-22

Förvaltning för utbyggd tunnelbana och 
trafikförvaltningen
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Produktionsmetod – Borra-spräng eller TBM

 Resultat från utredningar 

sammanställs nu 

 Bedömning av kostnad, tid och 

risk pågår och kommer att 

färdigställas under hösten

 Studiebesök på Follobanen i 

Norge, Köpenhamns Metro samt 

annan inhämtning av kunskap 

internationellt

2022-09-22

Förvaltning för utbyggd tunnelbana och 
trafikförvaltningen
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TBM för hårt berg, Follobanen Norge
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3. Delavstämning kostnad, tid och funktion

 Kontrollstation 1 i december 2021 visade 

att projektet med föreslagna 

anpassningar innehåller avtalad kostnad, 

tid och funktion

 Kontrollstation 2 ligger i slutet av 2023

 Delavstämning görs för att aktivt följa 

projektets utveckling enligt förslag från 

expertrådet

2022-09-22

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
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Projektets uppföljning

 Kostnad

– Mängder framtagna inför kontrollstation 1 är i huvudsak de samma

– Uppdaterade och mer detaljerade kalkyler från projekterande konsulter 
(AFRY/Ramboll) ryms inom ramen för totalkostnaden i prisnivå 201601

 Tid

– Produktionstidplaner har tagits fram med hjälp av projekterande konsulter

– Byggtiden bedöms fortsatt inrymmas i tidigare bedömning om cirka 9 år

 Funktion

– Stationer och uppgångar har detaljerats

– Uppgångar ansluter till viktiga målpunkter

– Tillämpningen av räddningskonceptet är verifierad och det finns en pågående 
dialog med räddningstjänsten

2022-09-22

Förvaltning för utbyggd tunnelbana och 
trafikförvaltningen
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Expertrådets bedömning

 Expertrådets sammanfattande bedömning är att projektet genomförs på ett 

ambitiöst och professionellt sätt. Beslut i ett antal förutsättningsskapande 

frågor planeras fattas under hösten. 

 Viktiga frågor som behandlats:

– Kalkyl/prognos inom budget

– Tidplan

– Berg, jord, grundvatten – osäkerheter och risker

– Produktionsmetod för tunnelbyggande, val mellan Borra/spräng eller TBM (tunnelborrning) 

– Säkerhetskonceptet

– Utformning/funktion

– ”Health check”, projektgenomgång

2022-09-22

Förvaltning för utbyggd tunnelbana och 
trafikförvaltningen
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     Stockholm 2022-09-20 

FUT, Fridhemsplan- Älvsjö 

Expertrådet – rapport inför styrelsemöte 29 september 2022  

Expertrådet för tunnelbaneutbyggnaden Fridhemsplan - Älvsjö lämnade en rapport till FUT i 

december 2021 inför Kontrollstation 1. Föreliggande rapport avser perioden januari-

september 2022. En mer utförlig rapport har delgivits projektledningen. 

Expertrådets sammanfattande bedömning är att projektet genomförs på ett ambitiöst och 

professionellt sätt. Beslut i ett antal förutsättningsskapande frågor planeras fattas under 

hösten. Det är viktigt att skapa tid för att lösa dessa för att undvika senare kostnadsökningar 

och förseningar. 

Viktiga frågor som behandlas i denna rapport är: 

Kalkyl/prognos inom budget 
Kostnadsprognosen vid Kontrollstation 1 baserades på en successivanalys som genomfördes 
i november 2021. Expertrådet konstaterade då att projektets budget uppräknad med en 
anpassad indexkorg var realistisk under ett antal förutsättningar.  
Projektets omfattning är i huvudsak oförändrad sedan Kontrollstation 1. Ett antal förslag på 
åtgärder för att minska osäkerheter och sänka kostnader togs fram under successivanalysen.  
Expertrådets rekommenderar att projektets grundkalkyl nu uppdateras med aktuella 
förutsättningar beträffande utformning och funktion.  
Expertrådet rekommenderar vidare att en förenklad successivanalys genomförs med den 
uppdaterade grundkalkylen som grund för att identifiera och analysera osäkerheter och 
risker och därmed säkerställa att beslutad budget kan innehållas. 
Ovanstående arbetssätt ger förutsättningar för projektledningen att genomföra projektet 
med aktiv kostnadsstyrning. Systemhandlingsarbetet kommer att baseras på ett stabilt 
tekniskt och ekonomiskt underlag. Det finns också tid för anpassningar vid avvikelser från 
aktuell kostnadsram.  
Erfarenheten från många stora, komplexa infrastrukturprojekt visar att kostnadsökningar 
(ofta på grund av underskattning av risker och osäkerheter) upptäcks så sent att 
möjligheterna att vidta åtgärder är små. 
 
Tidplan 
Den analys som gjordes inför Kontrollstation 1 visade att tidplanen är mycket pressad.  
Expertrådet rekommenderar att huvudtidplanen utvecklas så snart som möjligt. Det är då 
viktigt att den är realistisk, avstämningsbar och tål rimliga ändrade förutsättningar. All 
erfarenhet visar att god planering är en framgångsfaktor i stora, komplexa 
infrastrukturprojekt. Fokus bör i detta skede vara på tiden fram till byggstart, dvs tider för: 

- Tillstånd och avtal 
- Fältundersökningar och tolkning med avseende på berg, jord och grundvatten 
- System- och bygghandlingsprojektering 
- Affärsformer och upphandlingsstrategier 
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Berg, jord, grundvatten – osäkerheter och risker 
De geologiska och hydrogeologiska förhållandena inom vissa områden utefter 
tunnelsträckningen utgör en av projektets största osäkerheter och därmed risker.   
Projektet har upprättat ett översiktligt program för fältundersökningar.  
Expertrådets rekommendation är att betrakta fältundersökningarna som en riskbegränsande 
investering, dvs spara inte in på just denna typ av aktiviteter. Komplettera gärna tolkning av 
undersökningsresultat med second opinion av lämplig expert. 
Expertrådet rekommenderar också systematisk genomgång av erfarenheter från andra 
relevanta tunnelprojekt i regionen.  
 
Produktionsmetod för tunnelbyggande, val mellan Borra/spräng eller TBM 
(tunnelborrning)  
En utredning beträffande kostnader, tidplan och risker för produktionsmetoderna 
Borra/spräng resp TBM (tunnelborrning) pågår. Expertrådet rekommenderar att denna 
utvecklas och fördjupas med hög prioritet. En strategi för hur förhållanden med mycket 
dåligt berg och/eller vatteninläckage med risk för låg framdrift och grundvattenpåverkan, ska 
hanteras metodmässigt bör tas fram.  
 
Säkerhetskonceptet 
Aktuell utformning av säkerhetskonceptet utreddes redan i lokaliseringsskedet. Acceptans 
från berörda myndigheter är en förutsättning för den fortsatta systemprojekteringen och 
projektets trovärdighet. 
Expertrådet rekommenderar att kontakterna med framför allt Räddningstjänsten utvecklas 
med målet att nå samsyn i de viktigaste frågorna under hösten. 
 
Utformning/funktion 
Utredningar pågår inom ett antal viktiga områden till exempel:  

- Stationslägen/stationsutformning 
- Arbetstunnlar, antal och lägen 
- Spårlinje/spårprofil 

Expertrådet har uppfattningen att arbetet bedrivs på ett konstruktivt sätt med god 
kommunikation med berörda intressenter främst Stockholm stad. Det är viktigt att 
dokumentera kommande överenskommelser noga för att minska risken för sena omtag. 
 
”Health check”, projektgenomgång 
På Expertrådets förslag har projektledningen och Expertrådet kommit överens om en 
genomgång (”Health check”) av projektets arbetssätt. Vid denna noteras styrkor och 
områden för utveckling. Exempel på områden som kan tas upp är: 

- Kostnads- och tidsstyrning 
- Risker och möjligheter 
- Kommunikation och samverkan 

Genomgången utformas i samarbete med projektledningen och planeras ske under första 
kvartalet 2023. 
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Sammanfattande rekommendation                                                                                                  

Av lägesredovisningar framgår att ett intensivt arbete pågår inom ett antal viktiga områden, 

Beslut i ett antal förutsättningsskapande frågor planeras fattas under hösten. Det är viktigt 

att på ett strukturerat sätt bearbeta dessa frågor både specifikt och samtidigt som en del av 

helheten. 

Expertrådet rekommenderar att förutsättningarna för det fortsatta systemhandlingsskedet 

dokumenteras med följande preliminära innehåll: 

1. Kostnad, uppdaterad prognos  
2. Funktion, bland annat lösning av specifika frågor enligt ovan 
3. Tidplan, särskilt för tiden fram till byggstart 
4. Omvärldskontroll, frågor att nå samförstånd med andra aktörer i 
5. Planer och tillstånd, dagsläge och planering 
6. ”Health check” - projektgenomgång 

 
Denna dokumentation blir inte en kontrollstation enligt pm Kontrollstationer för 
Sverigeförhandlingen men rekommenderas starkt som en avstämning av projektets framdrift 
och måluppfyllelse. Dokumentationen bör föreligga under kvartal 1 2023. 
. 
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