
 

 

INFORMATION • TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN • MARS 2023 

I april  2023, under vecka 16 och 17, bjuder vi in dig som 

leverantör till enskilda digitala dialogmöten gällande en 

av våra kommande entreprenader.  

Syftet med dialogerna är att informera om 

entreprenaden, kontraktsmodellen och 

upphandlingsprocessen samt få marknadens perspektiv 

på viktiga frågor till kommande upphandling av 

rubricerad entreprenad. 

Marknadsdialoger är inte en del av kommande 

upphandlingsprocess och medverkan i 

marknadsdialoger påverkar inte möjligheterna att lämna 

anbud i kommande upphandling. 

Resultatet av marknadsdialogerna kommer att 

publiceras i anonymiserad form på programmets 

hemsida innan upphandlingarna annonseras. 

Upphandlingen beräknas i nuläget annonseras i Q3 

2024. 

Marknadsdialogens innehåll: 

Mötet beräknas ta ca 1,5 timme i anspråk och kommer 

bland annat att innehålla: 

• Presentation av entreprenaden 

• Tekniska svårigheter, tex. väg/jvg 

• Riskfördelning 

• Upphandling 

 

Mer information om Program Tvärförbindelse Södertörn 

finns på vår hemsida:  

Väg 259, Tvärförbindelse Södertörn - 

www.trafikverket.se 

 

 

Om programmet och TSE401 

Tvärförbindelse Södertörn kommer att gå mellan E4/E20 

vid Vårby Backe i Kungens Kurva, Huddinge kommun, 

till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge Kommun. Den 

två mil långa mötesfria motortrafikleden får tre tunnlar, 

bärighet för de tyngsta godstransporterna och en 

separat gång- och cykelbana längs hela transportstråket. 

Trafikplats Vårdkasen kommer att uppföras som en 

trafikplats i 3 plan där tvärförbindelsen ligger under 

befintliga Huddingevägen och Stambana.  

 

 

Marknadsdialog inför entreprenad 

TSE401 Trafikplats Vårdkasen 
Vi bjuder in till enskilda dialoger om entreprenaden TSE401 Trafikplats Vårdkasen inom 

program Tvärförbindelse Södertörn. Syftet är att informera och få in marknadens 

perspektiv inför kommande upphandling.  

Följande tider finns tillgängliga 

v.16          

Tisdag 18 april     Onsdag 19 april 

Kl. 09:00 – 10:30    Kl. 09:00 – 10:30 

Kl. 12:00 – 13:30     

Kl. 14:00 – 15:30 

Torsdag 20 april     Fredag 21 april 

Kl. 12:00 – 13:30    Kl. 09:00 – 10:30 

Kl. 14:00 – 15:30 

 

v. 17 

Tisdag 25 april 

Kl. 09:00 – 10:30 

 

Kontaktuppgifter för att boka tid 

Donna Dang, Kvalificerad Inköpare     

donna.dang@trafikverket.se     

Tel. (+46) 010-123 37 22   

 

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-stockholms-lan/vag-259-tvarforbindelse-sodertorn/
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