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1. Mötet öppnades 

Catharina hälsade alla välkomna och speciellt till Christian Rockberger som ny 

ledamot för Stockholms stad och till David Lagneholm som ny ersättare för regionen. 

Mötet öppnades. 

2. Godkännande av protokoll 

Protokollet från styrelsemötet den 10 mars godkändes. 

3. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes. 

4. Information från parterna 

Ingen information delgavs. 

5. Godkännande av tertialrapport 

Catharina noterade att över 10 000 bostäder blivit färdigställda och att ytterligare 

drygt 15 000 är under byggnation. 

Styrelsen godkände Stockholmsförhandlingens uppföljningsrapport för tertial 1 

2022.  

6. Styrgruppens roll 

Kristina informerade om att parterna samlats och enats om att styrgruppen ska vara 

en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden som ska behandlas av styrelsen 

såsom ekonomiredovisningen. Därutöver är parterna överens om att styrgruppen ska 

kunna fungera som ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kopplat till 

stadsutvecklingsprojekten. 

Styrelsen godkände informationen. 
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Protokoll Stockholmsförhandlingen 

7. Information från Region Stockholm om kollektivtrafikobjekten 

Niklas informerade om genomförda upphandlingar och framdriften av arbets- och 

huvudtunnlarna för de tre linjerna Barkarby, Arenastaden och Nacka-Söderort. 

Vidare att transporterna med bergmaterial från Blasieholmen till Loudden med 

pråm sparar cirka 50 000 lastbilstransporter genom Stockholms innerstad samt att 

förvaltningen har två pilotprojekt igång med mekanisk bultning som påverkar 

arbetsmiljön positivt.  

För att hålla projektbudget tar förvaltningen ut ersättning vid tilläggsbeställningar, 

dvs för tillägg utöver det som parterna gemensamt ska bekosta. Nivåerna ska 

samverkas på kommande ekonomiråd. 

Christian meddelade att Stockholms stad anser att det är rimligt med ett påslag på 

tilläggsbeställningar som grundar sig i självkostnad men att det föreslagna påslaget 

är högre än de överenskommelser om påslag som träffats för tidigare tillägg och att 

det därför måste samrådas med kommunerna. Nacka, Järfälla och Solna instämde.  

Niklas informerade vidare att tunnelbanan byggs enligt befintlig säkerhetsstandard 

och att stationerna planeras för att minimera olyckor och självmord bland annat 

genom spårbeträdandelarm, videoanalys och utökad säkerhetszon vid 

plattformskant. 

Niklas informerade om att ett arbete pågår tillsammans med entreprenörerna för att 

identifiera förenklingar och billigare lösningar för att säkerställa både budget och tid 

för Arenastaden. Projektet pausar tillfälligt utbyggnaden av en av de fyra entréerna 

för station Hagastaden. Slutligt beslut om entrén ska fattas om cirka ett år.   

Niklas informerade att dialog pågår med Länsstyrelsen och Trafikverket om 

bergmassor som innehåller sulfider med försurningspotential samt att projektet tagit 

fram en handlingsplan inklusive eventuella skyddsåtgärder och kontrollprogram. 

Vidare att dialog finns med Länsstyrelsen om de tillfälliga överskridande av 

miljövillkoren gällande vattenverksamhet under byggskedet.  

Niklas informerade vidare om ekonomiskt utfall och slutkostnadsprognos. 

Styrelsen godkände informationen. 

8. Information om bostadsbyggandet i Järfälla 

Emelie informerade om att hittills har cirka 1 500 bostäder blivit färdigställda inom 

tunnelbanans influensområde i Järfälla och ytterligare 3 000 är under produktion. 

Kommunen har cirka 14 000 bostäder i antagna detaljplaner varav drygt hälften på 

kommunal mark.  

Stadsutvecklingen i Barkarbystaden och Veddesta följer en tydlig kvartersstruktur 

med stråk med stor orienterbarhet och tydliga kopplingar till omgivande stadsdelar. 

Den omfattar blandade verksamheter och upplåtelseformer och kommer få levande 

och transparenta bottenvåningar med möjlighet till handel på gator med stora 

flöden. Det ska finnas en tydlig gräns mellan allmän plats och kvartersmark. 
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Protokoll Stockholmsförhandlingen 

Kommunen arbetar med stora flexibla detaljplaner med lång genomförandetid samt 

låser användningen, exploateringsgraden och gränsen mellan offentligt och privat i 

antal. Majoriteten av anvisningarna sker då detaljplanen är färdig. 

Genomförandeplaneringen är indelad i avgränsade etapper. Utbyggnaden av 

Barkarbystaden sker inom fyra av de fem etapperna på det gamla flygfältet intill 

naturreservatet. Den nya staden kommer omfatta cirka 14 000 bostäder och 

stadsmiljön utvecklas med innovativa mobilitetslösningar för bland annat kontor, 

hälsa/kultur, handel och service, utbildning och vård/omsorg.  

Industrimiljön i Veddesta förvandlas till stadsmiljö med kontor, idrott och kultur. 

Här finns många privata fasthetsägare varpå området bygger på befintligt gatu- och 

kvartersstruktur. Veddestabron invigs den 19 juni och öppnar för trafik den 21 juni.  

Styrelsen tackade för redovisningen och Solna anmälde sig för en motsvarande 

föredragning på kommande styrelsemöte.  

9. Övriga frågor  

Inga övriga frågor anmäldes.  

10. Nästa möte 

Nästa möte är den 29 september kl 11.00-12.30.  

11. Avslutning 

Ordförande tackade samtliga och mötet avslutades. 

 

 

 
Catharina Håkansson Boman 

Ordförande 
 

 

 

 
Lotten Lindmark 

Sekreterare 
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