
   

SEKRETARIAT STYRELSERNA 
FÖR UPPFÖLJNING 
AV RAMAVTALEN  

 

PROTOKOLL 1 (2) 

Skapat av Dokumentdatum  Konfidentialitetsnivå 1 

Lotten Lindmark  2022-12-08  
Ärendenummer   

TRV 2018/106607   
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Datum:  den 8 december 2022 
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Närvarande:  

Catharina Håkansson Boman, ordförande Staten 

Hans-Erik Malmros, ledamot Region Stockholm 

Christan Rockberger, ledamot Stockholm 

Camilla Broo, ledamot Huddinge 

Anders Offerlind, ledamot Solna  

Katarina Kämpe, ledamot Täby  

Annika Hellberg, ledamot Vallentuna 

Kent Gullberg, ersättare Österåker 

 

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 och speciellt till Anders som ny ledamot för Solna. Mötet öppnades. 

2. Godkännande av protokoll 
Protokollet från styrelsemötet den 29 september godkändes. 

3. Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes. 

4. Information från parterna 
Catharina informerade om att möte ägt rum med statssekreterare Johan Davidson.  

Hans-Erik informerade om att Emma Lennartson föreslås bli ny regiondirektör i Region Stockholm. 

5. Information från Region Stockholm om tunnelbana till Älvsjö och Södra 

Hagalund 
Stefan informerade om att för Fridhemsplan – Älvsjö startar systemhandlingsprojektering. 

Lokalisering av stationsentréer pågår och under januari tas inriktningsbeslut samt beslut av 

tunneldrivningsmetod. Projektet har fortsatt dialog med räddningstjänsten och myndigheter 

gällande säkerhetskonceptet. Depåfunktionens betydelse i tunnelbanans järnvägsplan har 

identifierats som en nytillkommen tidsrisk. 

Camilla och Hans-Erik efterlyste en samordning vid Älvsjö mellan tunnelbanans slutstation och 

Spårväg Syds sluthållplats så att god omstigning säkras för trafikanterna.  

Niklas informerade om att i station Södra Hagalund har den första tunnelsalvan genomförts av 

huvudentreprenaden. Inga avvikelser i förhållande till betal- eller tidplan. 

6. Kontrollstation 1 för Spårväg Syd  
Catharina redogjorde för syftet vid Kontrollstation 1, att erhålla uppföljning av projektets ekonomi, 

funktion, tidplan och väsentliga förändringar. Vidare att trafikförvaltningen har tagit fram ett 

underlag efter genomförd succesivanalys och att en oberoende referentgranskning har ägt rum. 

Torbjörn presenterade en sammanfattning av underlaget och redogjorde för förvaltningens 

bedömning att avtalad funktion inte ryms inom avtalad budgetram men att planerad trafikstart är 

möjlig år 2033 givet fortsatt planerings- och projekteringsarbete. 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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Styrelsemöte Ramavtal 6 Stockholm 

Catharina meddelade att beredning har skett mellan berörda parter. Beredningsgruppen föreslår att 

kontrollstation 1 senareläggs till mars 2023 (bilaga 1) och att uppdrag ges till projektstyrelsen att 

tillsammans med Trafikförvaltningen återkomma med komplettering av underlag till kontrollstation 

1 med förslag till optimeringar/ändringar av projektets funktion och kostnad.  

Styrelsen beslöt att bordlägga kontrollstation 1 till mars 2023. 

7. Kontrollstation 1 för Roslagsbanan till city 
Catharina redogjorde för att trafikförvaltningen tagit fram ett underlag och att en oberoende 

referentgranskning har ägt rum inför Kontrollstation 1 för Roslagsbanan till city. 

Torbjörn presenterade en sammanfattning av underlaget och att förvaltningens bedömning är att 

avtalad funktion, budget och tid kan innehållas givet fortsatt förskottering.  

Catharina meddelade att beredning har skett mellan berörda parter. Beredningsgruppen anser att 

ärendet behöver ytterligare beredning och förankring och föreslår att ärendet bordläggas (bilaga 2) 

samt att ett extra styrelsemöte hålls före årsskiftet. 

Styrelsen beslöt att bordlägga kontrollstation 1 till den 21 december 2022. 

8. Information från Solna om bostadsbyggandet  
Anders informerade om att av Solnas bostadsåtaganden om 4 000 bostäder finns cirka 1 700 

bostäder i lagakraftvunna detaljplaner eller pågående detaljplaner. Byggnation av bostäder pågår 

utmed Solnavägen medan utbyggnad av de bostäder som ska ligga intill tunnelbanestationen 

påbörjas när arbetena med stationen medger. Stadens bostadsprojekt ligger vid Solna centrum, 

Södra Hagalund och Hagalunds arbetsplatsområde. Regelverket för planering och byggande i tät 

storstadsmiljö gör att längre tid behövs och därtill är det många frågor som ska hanteras i 

detaljplaneringen. 

Styrelsen tackade för redovisningen och Vallentuna anmälde sig för en motsvarande föredragning 

nästkommande styrelsemöte.  

9. Styrelsemöten 2023 
Nästa års mötestider för styrelsen fastställdes. 

10. Övriga frågor  
Inga övriga frågor.  

11. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är det extrainsatta mötet den 21 december kl 13.00–13.30. Nästa ordinarie möte 

är den 17 mars kl 14.00–15.30. 

12. Avslutning 
Ordförande tackade samtliga och mötet avslutades. 

 

Catharina Håkansson Boman 

Ordförande 
 

 

Lotten Lindmark 

Sekreterare 

 
 

 
Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2018/106607, Skapat av Lotten Lindmark , Dokumentdatum 2022-12-08, Dokumenttyp PROTOKOLL 
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ÄRENDE KONTROLLSTATION 1 SPÅRVÄG SYD 
 

Bakgrund 

Styrelsen för uppföljning av ramavtal 6 – Stockholm beslöt 2021-04-14 att införa kontrollstationer för 

respektive kollektivtrafikobjekt. Uppföljning av ekonomi, funktion, tidplan och väsentliga 

förändringar hanteras i enlighet med PM Kontrollstationer.  

Inför den första kontrollstationen för Spårväg Syd har Trafikförvaltningen, efter succesivanalys, tagit 

fram PM Underlag för Kontrollstation 1. En oberoende referentgranskning har ägt rum. 

Beredning inför beslut i styrelsen har skett i enlighet med PM Arbetsformer.  

Beredningsgruppen konstaterar att ett visst optimeringsarbete har skett av objektets funktion samt 

att beslut om lokaliseringsutredning kvarstår.  

Beredningsgruppen konstaterar vidare att förvaltningens bedömning är att avtalad funktion inte 

ryms inom avtalad budgetram.  

Beredningsgruppen instämmer i Förvaltningens och Expertrådets bedömning att ytterligare tid 

behövs för att minska osäkerheterna avseende investeringsutgift och totaltidplan.  

Beredningsgruppen anser därför att kontrollstationen behöver senareläggas. I underlaget ska 

funktion, kostnad, tid och nyttor redovisas. 

Projektstyrelsen uppdras att tillsammans med Trafikförvaltningen återkomma med komplettering av 

underlag till kontrollstation 1 med förslag till optimeringar/ändringar av projektets funktion och 

kostnad. 

Systemhandling bör starta för de delar utmed Tvärförbindelse Södertörn som är tidskritiska för att 

Objektet inte ska omöjliggöras. 

 

Beredningsgruppen föreslår styrelsen besluta 

- att bordlägga ärendet till mars 2023 
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ÄRENDE KONTROLLSTATION 1 ROSLAGSBANAN TILL CITY  
 

Bakgrund 

Styrelsen för uppföljning av ramavtal 6 – Stockholm beslöt 2021-04-14 att införa kontrollstationer för 

respektive kollektivtrafikobjekt. Uppföljning av ekonomi, funktion, tidplan och väsentliga 

förändringar hanteras i enlighet med PM Kontrollstationer.  

Inför den första kontrollstationen för Roslagsbanan till city har Trafikförvaltningen, efter 

succesivanalys, tagit fram PM Underlag för Kontrollstation 1. En oberoende referentgranskning har 

ägt rum. 

Beredning inför beslut i styrelsen har skett i enlighet med PM Arbetsformer.  

 

Beredningsgruppen föreslår styrelsen besluta 

- att bordlägga ärendet 

- att ett extra styrelsemöte äger rum den 21 december 2022 kl 13.00-13.30 
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