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PROTOKOLL STOCKHOLMSFÖRHANDLINGEN  
Datum:  den 29 september 2022 

Plats:  Hantverkargatan 3D samt via Skype 

Närvarande:  

Catharina Håkansson Boman, ordförande Staten 
Hans-Erik Malmros, ledamot Region Stockholm 
Christian Rockberger, ledamot Stockholm 
Viktor Kilén, ledamot Nacka  
Kristina Tidestav, ledamot Solna  
Vesna Jovic, ledamot Järfälla 
Helena Sundberg, ersättare Staten 
 

David Lagneholm, ersättare Region Stockholm 
Cecilia Mårtensson, ersättare Stockholm  
Katarina Wåhlin Alm, ersättare Nacka 
Sune Ericsson, ersättare Solna 
Emelie Grind, ersättare Järfälla 
Niklas Bergman, föredragande FUT 
Lotten Lindmark, Sekretariatet 

1. Mötet öppnades 

Catharina hälsade alla välkomna och mötet öppnades. 

2. Godkännande av protokoll 

Protokollet från styrelsemötet den 9 juni godkändes efter korrigering av punkt 7. 

Christian meddelade att man nu fått den efterfrågade genomgången av schablonen 

på påslagen vid tilläggsbeställningar. 

3. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes. 

4. Information från parterna 

Catharina informerade om att staten under byggskedet representeras av erfarna 

projektchefer i delprojektstyrelserna. 

5. Godkännande av tertialrapport 

Styrelsen godkände Stockholmsförhandlingens uppföljningsrapport för tertial 2.  

6. Information från Region Stockholm om kollektivtrafikobjekten 

Niklas informerade om att för Barkarbygrenen är samtliga upphandlingar klara, över 

95 procent av bergmassorna har sprängts ut och produktion pågår med 

betongarbeten i bland annat stations- och teknikutrymmen. Efter sommaren har 

berg- och anläggningsentreprenören för Järfällatunneln fått svårigheter som 

förvaltningen hanterar, prioritering och omplanering sker tillsammans med Järfälla 

kommun. Det kontraktuella arbetet koordineras med Trafikverket och Förbifart 

Stockholm.   

För Arenastaden är bägge huvudentreprenörerna etablerade, sprängarbeten pågår 

för arbetstunnel Arenastaden, huvudtunnlar S Hagalund samt station Hagastaden. 

Rulltrappor, BEST samt bygg och installation upphandlas under 2023. 

För Nacka – Söderort är alla stora entreprenader på plats utom för Slakthusområdet. 

Denna tilldelning är överklagad till kammarrätten. Ett flertal upphandlingar 

startar/pågår under hösten bland annat rulltrappor, där utvärdering anbud pågår, 

kommande är bygg, VVS, el, tele och kanalisation. Tunneldrivning pågår på åtta 
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huvudentreprenader och sammantaget är cirka 20 procent utsprängt. Kärnborrning 

pågår för att se svaghetszonerna under Saltsjön.  

Niklas informerade vidare att det införts orimligt låga gränsvärden för hantering av 

bergmassor innehållande sulfider med försurningspotential. Detta innebär att i 

princip allt berg i Stockholm hamnar över gränsvärdet vilket försvårar 

återanvändning av entreprenadberg, Dialog förs med Stockholms stads 

miljöförvaltning samt med Länsstyrelsen. Därtill ska förvaltningens miljövillkor 

gällande vattenverksamhet inom projektet Nacka – Söderort omförhandlas i mark- 

och miljööverdomstolen under oktober.  

Niklas informerade vidare om projektets ekonomiska utfall och slutkostnadsprognos, 

som beräknas med Konjunkturinstitutets prognos för KPI. Tidplanen för Nacka 

Söderort är beroende av framdriften av Slakthusområdet. För både Arenastaden och 

Barkarbygrenen finns förseningar varpå planering och tidsbesparande åtgärder 

genomförs för att klara avtalade trafiköppnanden. 

Styrelsen godkände informationen. 

7. Information om bostadsbyggandet i Solna 

Kristina informerade om att drygt 600 bostäder har färdigställts fram till andra 

tertialen inom tunnelbanans influensområde. Staden har antagit detaljplaner som 

medger cirka 2 100 bostäder och därtill finns cirka 2 400 bostäder inom ramen för 

pågående detaljplanering. 

Kristina informerade vidare att tolkningen av regelverket för planering och byggande 

i tät storstadsmiljö gör att längre tid behövs för framtagandet av detaljplaner. I de 

tidiga skedena ställs krav på fler utredningar. Utvecklingsområdena i Solna 

inbegriper förutom bostäder även arbetsplatser, arenan, köpcentrum, sjukhus, 

forskningslokaler, service och kommunikationer. Fastighetsägarna utgörs av privata 

ägare, Region Stockholm och Akademiska hus. Planerings- och 

överklagandeprocesserna är sammanfattningsvis långa och omfattande. 

Styrelsen tackade för redovisningen.  

8. Övriga frågor  

Inga övriga frågor anmäldes.  

9. 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. 

10. Avslutning 

Ordförande tackade samtliga och mötet avslutades. 

 

Catharina Håkansson Boman 

Ordförande 
 

 
 

Lotten Lindmark 

Sekreterare 
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