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Kort inledande presentation

Om projektet

• Varför? 

• Vad?

Utmaningar och möjligheter

Agenda



Sverigeförhandlingen

 Finansiering Sverigeförhandling 
2017

 Parter: Staten, Stockholms stad 
och Region Stockholm

 Tunnelbana Älvsjö - 48 500 nya 
bostäder

 Lokaliseringsutredning avslutad, 
beslut om korridor/vald sträcka i 
dec. 2021
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Vad gör vi i detta skede?

System-
handling

Järnvägs-
plan

Miljö-
prövning

Projektering - förutsättningar

Underlag till MKB  
Samrådshandling

Gransknings-
handling

Fastställelse-
handling

Samråd 1 Samråd 2

Samråd

Låst markanspråk Fastställande av                              
SH-handling

JP Laga kraft

Dom meddelas

Öppet hus

Förhandling 
och syn

Komplettering 
och bemötande

Framtagande av 
handling

Öppet hus



Milstolpar/tidplan

Fas 1 • Lokalisera ytliga & offentliga anläggningsdelar. 

Fas 2 • Samråd ytliga delar, maj-juni 2022

Fas 3 • Hitta anläggningens konturer – MKB-process

Fas 4 • Samråd – JP, vatten, buller, vibrationer maj-juni 2023

Fas 5 • Restpunkter. Ritningsproduktion

Fas 6 • JP ställs ut på granskning, jan 2024 
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Markanspråk (JP), påverkan grundvatten och störningar i byggskede
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Så här bygger vi tunnelbana
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Fas 1
Arbetstunnlar

Fas 2
Spårtunnlar och stationer

Fas 3
Installationer och tester

Trafikstart!
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Vad har vi rådighet över? 

 Lokalisering/projektering enligt miljölagstiftning tillsammans med 
staden (minsta möjliga intrång, stationer och anluftning)

 Skyddsåtgärder
 Vilka verktyg (modeller etc) vi använder i projekteringsarbetet
 Hur vi samråder

 Finns inte finansiering för innovationer (FUT kan bidra med 
tid/anställd personal)

 Innovationsområden: Resenärsnytta, Omgivningspåverkan, 
Klimat, Produktion, Samråd m.m.
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• Striktare miljökrav/krav fr samhället – bidra!

• Kvalitetscheck – gör vi det mest optimala?

• Förväntningar – lärande oss från övriga projekt 

OCH… Vi har en fast budget men föränderliga krav. 

Varför innovation? 



Innovations-
program 

Tunnelbana till 
Älvsjö  
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Nuvarande 
projekt Trafikverket 

Int. projekt

Vad kan vi lära oss från andra? 

Hur delar vi med oss? 

Innovation i projekteringsskedet 

Trafikverket 
Sverigeförhandlings 

projekten 
Etc.

Innovation i byggskedet 

(Innovation i driftskedet?) 

V
ad

 är d
et för in

n
ovation

 vi 
är u

te efter? 

In
n

ovation
 som

 relaterar till

Samarbetspartners 

InfraSweden

2030
Forskning

TF

City link
tunneln 



Omfattande masshantering
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Utmaningar 

- Stora volymer
- Transporter
- Klimatpåverkan
- Omgivningspåverkan 

Användningsområden för entreprenadberg

- Ett viktigt byggmaterial
- Biprodukt från vår produktionsprocess
- Krossas och använts som ballast
- Regleras i anmälningsärenden till kommunerna

Nya användningsområden?

Vad vi vill åstadkomma?

Cirkulär masshantering 
- Tidig massplanering 
- Samverkan
- Förhindra att avfall uppstår
- Kortare transporter och materialterminaler i 

närområdet
- Minska klimat- och miljöpåverkan

Många projekt i regionen, hur få till 
planering och samordning mellan parter?



Klimatpåverkan
 Mål - reducera projektets 

klimatpåverkan (alla skeden)

 Hur kan vi reducera 
klimatpåverkan? 

 Hur vi arbetar? 
 Produkter?
 Tekniska lösningar?  
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ANALYS AV VÄXTHUSGASUTSLÄPP FÖR ANLÄGGANDE OCH TÅGDRIFT 
UNDER 60 ÅR FÖR UTREDNINGSALTERNATIVEN UA VÄST OCH UA ÖST. 
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Buller
NV’s riktvärden för buller och villkor

Transporter - nå större vägnät

Åtgärdsplan för buller och stomljud 
under byggskedet. 

Behov bullerskyddsåtgärder i 
driftskede hanteras inom JP

Innovativa bullerskydd?
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Naturmiljö/ekosystemtjänster

Arbetssätt för naturmiljöer:

1. Undvika skada – planering och anpassning 

2. Begränsa skada

Återställning av ytor - dialog med kommunen

Möjligt att skapa värden i ytliga delar inom 
JP (vid stationsentre, avluftningstorn m.m.)? 
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