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Närvarande:  

Catharina Håkansson Boman, ordförande Staten 
Hans-Erik Malmros, ledamot Region Stockholm 
Christian Rockberger, ledamot Stockholm 
Viktor Kilén, ledamot Nacka  
Vesna Jovic, ledamot Järfälla 
Anders Offerlind, ledamot Solna 

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

1. Mötet öppnades 
Catharina öppnade mötet och hälsade särskilt Anders Offerlind välkommen som ny ledamot 

för Solna.  

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 har 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 kollektivtrafikobjekten 
Niklas informerade om att för Barkarbygrenen är över 95 procent av bergmassorna 

utsprängda och det sista genomslaget för huvudtunneln beräknas ske vecka 2 2023. 

Överenskommelse för Järfällatunnelns berg- och anläggningsentreprenör är tecknat och 

innebär att entreprenören färdigställer arbeten i Barkarby station till den 31 januari 2024. 

Detta har påverkat tidplanen varpå risk finns att trafikstart behöver senareläggas från 

december 2026 till våren 2027. 

Vesna noterade att förseningarna även kan komma att påverka bostadsbyggandet i 

Barkarbystaden. 

Niklas informerade att för Arenagrenen är bägge huvudentreprenörerna igång. Sprängarbeten 

pågår i servistunnlar och stationer. Anbud för rulltrappor beräknas inkomma före årsskiftet. 

Delprojektet är något sen i förhållande till tidplan men bedömer att trafiköppnande under 

december 2028 fortsatt är rimligt att nå.  

För Nacka – Söderort är alla stora entreprenader på plats. Entreprenaden för rulltrappor är 

tilldelade och kontrakt tecknas före årsskiftet. Under de kommande månaderna kommer 

passage under vatten att ske på flera platser och vid Nacka Forum och Sickla pågår även 

arbeten ovan mark för stationerna. Vid uppgångar Mårtensdal och Sockenplan har genomslag 

skett. Trafikstart år 2030 bedöms kunna ske. För depån är alla entreprenörer igång. 

Niklas informerade vidare att förvaltningen får föreläggande från Stockholms stads 

tillsynsmyndighet om försiktighetsmått för krossverksamhet vilket innebär att bergmassor 
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mals och testas i laboratorier och därefter transporteras långt utanför länet. Hanteringen 

medför ökade kostnader för delprojektet Nacka - Söderort.  

Styrelsen konkluderade att parterna i delprojektstyrelsen för Nacka - Söderort aktivt bör driva 

frågan för att erhålla en hanterbar situation.  

Niklas informerade om att en dom från EU-domstolen kommit avseende masshantering som 

styrker att entreprenadberg bör betraktas som biprodukt. Därtill framgår i en rapport från EU 

att Sverige ligger efter genomsnittet inom EU gällande cirkulär materialanvändning. Projektet 

anser att svensk domstolspraxis därmed bör upphävas. 

Niklas informerade om att dom väntas den 12 december gällande förvaltningens miljövillkor 

för projektet Nacka – Söderort samt att dom väntas den 13 december avseende Cementas 

ansökan om kalkbrytning på Gotland.  

Niklas informerade vidare om att projektet har utfallna risker om 325 miljoner kronor på 

linjen till Arenastaden. Förvaltningen har genomfört åtgärder för att hitta besparingar inom 

anläggningen och ser bland annat en möjlighet att ta bort en entréuppgång.  

Vid mötet meddelades att berörda parter har samrått och kommit överens om att entrén 

Hagaplan på Arenastadsgrenen ska vara kvar och att andra besparingsåtgärder behöver vidtas. 

Catharina tackade för informationen och summerade att optimeringar ska hanteras av 

parterna inom ramen för delprojektstyrelserna. 

Niklas informerade avslutningsvis om det ekonomiska utfallet samt uppmärksammade att 

differensen mellan förvaltningens indexkorg och KPI ökar.  

6. Information från kommunerna om bostadsbyggandet 
Katharina informerade om att i Nacka börjar kommunen se en viss avmattning på 

bostadsmarknaden men att det konkret kommer synas först om några år. 

Emelie delgav att byggstartstakten under nästa år i Järfälla sannolikt kommer vara lägre än 

innevarande år. 

7. Styrelsemöten 2023 
Nästa års mötestider för styrelsen fastställdes. 

8. Övriga frågor  
Inga övriga frågor.  

9. Nästa möte 
Nästa möte är den 16 mars kl 11.00 – 12.30. 

10. Avslutning 
Ordförande tackade samtliga och mötet avslutades. 

 

Catharina Håkansson Boman 

Ordförande 
 

 
 

Lotten Lindmark 

Sekreterare 
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