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2015 - ett år med många milstolpar

Nya trafiköppningar
2015 var året då vi äntligen kunde öppna tunneln genom Hallandsås för trafik. Med två parallella  
enkelspårstunnlar kan fyra tåg i timmen nu bli 24 tåg i timmen, och godsvikten fördubblas. Två helt 
nya stationer i Barkåkra och Förslöv knyter ihop regionen och erbjuder förbättrade förutsättningar för 
pendling. Grundvattennivåerna har återhämtat sig efter de tidigare miljöproblem som under 1990- 
talets senare hälft stoppade projektet, och naturen på åsen mår idag bra, vilket är glädjande. 

Även detta år kunde vi alltså leverera konkret samhällsnytta i form av ett färdigt projekt, till nytta för 
medborgare och näringsliv. Milstolparna under året var många. I Norra länken i Stockholm kunde 
trafiken, före utsatt datum, släppas på också i de södergående tunnlarna Tomteboda – Norrtull. Idag 
kör cirka 70 000 fordon i Norra länkens tunnlar under ett dygn. Sedan Norra länken öppnade i novem-
ber 2014 har framförallt den tunga trafiken på närliggande gator minskat med ungefär 80 procent, och 
trafik med farligt gods med cirka 95 procent.

God framdrift i övriga projekt
E4 Förbifart Stockholm gick under 2015 in i byggfas, efter det att den tidigare frysningen upphört  
i början av året. Framdriften av de övriga Stockholmsprojekten – Citybanan, Mälarbanan och  
Tvärförbindelse Södertörn – var likaså god. 

Signalsystemprojektet ERTMS fick under året en ny, reviderad införandeplan, och arbetet med  
Sveriges första höghastighetsprojekt på järnväg – Ostlänken och Göteborg-Borås – var fortsatt  
intensivt. I Göteborgs stadsbild blev arbetet med Marieholmsförbindelsen alltmer påtagligt. Järnvägs-
bron över Göta älv, som är en del av Marieholmsförbindelsen, kommer att öppna för trafik i början av 
2016, då även förberedande arbeten med att lägga om ledningar i marken längs Västlänkens sträck-
ning inleds. 

Två nya projekt, Östlig förbindelse och Norrbotniabanan, tillkom. Östlig förbindelse är den östliga  
delen av den planerade trafikledsringen runt Stockholms innerstad och Norrbotniabanan en ny, kust-
nära järnväg mellan Umeå och Luleå. Bägge projekten är i uppstartsskede. 

Gott resultat i medarbetarundersökning
I början av året genomförde vi den tredje medarbetarundersökningen sedan Trafikverket bildades 
2010. För hela Trafikverket nådde MMI (motiverad medarbetar-index) myndighetens målnivå. För  
VO Stora projekt steg MMI ytterligare från 2013 års höga nivå, vilket är mycket glädjande.  

För ökad hållbarhet – ekonomiskt, ekologiskt och socialt
Den samhällsnytta våra projekt står för är betydande. Årets undersökningar av närboendes och  
trafikanters attityder till projekten visar mycket riktigt att drygt 89 % är positiva eller neutrala till dem. 
Under 2016 blir vårt fortsatta fokus att leverera projekten i tid och på budget, och med fortsatt hög  
acceptans från närboende och trafikanter.

Vi kan notera att vårt branschgemensamma arbete för att förhindra dödsolyckor i våra projekt har varit 
framgångsrikt, och att vi helt besparades från sådana under året som gick. Vi kommer att göra vårt 
yttersta för att fortsatt minska antalet allvarliga arbetsmiljöolyckor även 2016, och avser även minska 
koldioxidutsläppen i våra projekt med 12 000 ton. 

Nytt för året blir det sysselsättningskrav som vi inför i våra upphandlingar för att öka möjligheterna till 
varaktig sysselsättning för dem som står utanför arbetsmarknaden.  Sammantaget räknar vi därmed 
med att få en god och hållbar framdrift i samtliga projekt och på så sätt bidra till Trafikverkets vision 
”Alla kommer fram – smidigt, grönt och tryggt”.  

Johan Bill
Chef för verksamhetsområde Stora Projekt
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Vi har fortsatt mycket god framdrift i våra projekt. Vi följer tidplan, vi fokuserar 
på att hålla/minska våra kostnader och vi levererar med kvalitet.

Under året fortsatte vi att fokusera på våra fyra strategiska områden: renodlade 
och professionella beställare, effektiva processer, attraktiv arbetsplats och goda 
relationer med omvärlden. 

Renodlade och professionella beställare
Under 2015 bidrog vi till ett robust transportsystem med god tillgänglighet 
genom att nya sträckor färdigställdes och öppnade för trafik:

• Tunneln genom Hallandsås öppnade för trafik i december 2015. Med två 
parallella enkelspårstunnlar kan fyra tåg i timmen nu bli 24 tåg i timmen, och 
godsvikten fördubblas. Två helt nya stationer i Barkåkra och Förslöv knyter ihop 
regionen och erbjuder förbättrade förutsättningar för pendling. 

• I Norra länken i Stockholm kunde ytterligare en etapp öppnas då 
trafiken, före utsatt datum, släpptes på också i de södergående tunnlarna 
Tomteboda–Norrtull. Norra länken skapar förutsättningar för Stockholms 
fortsatta utveckling, löser trafikproblem och ger en bättre miljö i innerstan. 
Sträckan är fyra kilometer och tre kilometer av dessa går i tunnel.

Arbetet med en säker arbetsmiljö 
Under året kunde vi helt undvika olyckor med dödlig utgång i våra projekt,  
vilket är glädjande. Vi fortsatte oförtrutet vårt arbete för att därtill få ned antalet 
arbetsmiljöolyckor och tillbud. Tyvärr blev utfallet för året trots detta högre än 
förväntat. Vi fortsätter att tillsammans med anläggningsbranschen arbeta för en 
nollvision och följer den handlingsplan som tagits fram för arbetet.

Effektiva processer
Tid och ekonomi – Under 2015 höll vi tidsplanerna och fokuserade på att 
hålla/minska kostnader. En utmaning var att flera järnvägsprojekt hade behov 
av tidigareläggning av medel, vilket var en svårighet kopplat till årliga anslag 
och minskad anslagskredit.

Prognossäkerhet – Framdriften var stark i vissa projekt i byggskede, vilket 
är positivt. Detta, i kombination med ett behov av att tidigarelägga medel för 
projekt i utredningsskede, ledde dock till att vi inte nådde målet om en prognos-
säkerhet på 2 %.

Effektivitet/produktivitet – Vi har allt sedan 2010 effektiviserat verksam-
heten, både internt i den egna organisationen och i våra upphandlingar. 

Vår byggherrekostnad (dvs kostnader inom kostnadstak exklusive projektering) 
uppgick till 11,96 %, helt i linje med målet för året.  

Beloppet för ackumulerade frigjorda medel genom ökad produktivitet och  
innovation i våra projekt uppgick vid 2015 års utgång till 1 232 miljoner kronor. 
Målet på ackumulerad nivå låg på 1 360 miljoner kronor, och vi kommer att 
fortsätta att fokusera på detta. Som ett led i arbetet införde vi under året ett 
symboliskt, internt årligt produktivitetspris, som för 2015 tillföll E4 Förbifart 
Stockholm. Priset tilldelades för den metod som valts för att ventilera och kyla 
de stora eldriftsutrymmen som behövs i en vägtunnel av Förbifartens storlek. 

1 Sammanfattning av verksamheten
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Det vedertagna sättet är att bygga schakt från markytan, dit luften förs via  
fläktar. I Förbifarten kommer man i stället att använda ett slutet kylsystem,  
vilket innebär att de 16 ventilationsschakt som ursprungligen planerades kan 
slopas. Den totala besparingspotentialen beräknas till 95 miljoner kronor. 
Dessutom kräver lösningen mindre energi i driftsskedet, vilket också det sparar 
pengar och miljö. En annan stor miljöfördel är att intrånget på markytan minsk-
ar då de 16 ventilationshuvarna och vägarna till dessa försvinner. Metoden kan 
användas i andra projekt i Trafikverket, vilket bidrog till att Förbifarten tilldela-
des priset.

CO2-reducerande åtgärder – Vi överträffade vårt mål att minska koldioxid-
utsläppen med 8 000 ton genom att ställa klimatkrav i upphandlingar samt 
genomföra åtgärder i projektering och produktion. Totalt för året hamnade 
utfallet på 10 423 ton.

En attraktiv arbetsplats
Det resultat vi nådde i 2013 års medarbetarundersökning var mycket högt (68). 
Under 2014 arbetade vi systematiskt dels med de handlingsplaner som togs 
fram, dels med framtagning av ett utvecklingsprogram för projektledare och 
den interna rörligheten.  

Som ett resultat av detta lyckades vi ytterligare förbättra vårt index för med-
arbetarnas motivation, som i 2015 års mätning nådde 71.

Goda relationer med omvärlden
Under 2015 genomförde vi attitydundersökningar i sex projekt. Undersökning-
arna visade att 89 procent av närboende, trafikanter och berörda företag är posi-
tiva eller neutrala till våra projekt. En mycket hög siffra som visar att vi når fram 
med våra budskap om hur våra projekt bidrar till ett robust transportsystem 
med ökad tillgänglighet.

Också i media är bilden av vår verksamhet god. Under 2015 var 86 % av medie-
inslagen om våra projekt positiva eller neutrala.

Från vänster: Jesper Niland, teknikchef, Leif Eklöf, projektledare 

Installationer och projektchef Johan Brantmark på Förbifart 

Stockholm mottog pokal och blommor som utmärkelse för  

Stora projekts bästa produktivitetsinitiativ.
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2.1 Uppdragsgivare 

Resultatmål Ack utfall Årsprog Årsmål Mått

 Vi minskar koldioxid-
utsläppen med  
8 000 ton genom att 
ställa klimatkrav i 
upphandlingar samt 
genomföra åtgärder  
i projektering och 
produktion.

10 423 ton 10 423 ton 8 000 ton Koldioxid-
utsläpp

 
Kraftfulla åtgärder minskar koldioxidutsläppen
Arbetet med att minska koldioxidutsläppen i projektverksamheten var fram-
gångsrikt. Den övergripande handlingsplanen för att nå målet omfattade ett 
stort antal aktiviteter, av vilka de främsta var följande: 

• Workshops kring klimat i projekten

• Erfarenhetsåterföring och spridning av goda exempel

• Handledning för systematiskt arbete med klimat och energieffektivisering

• Insamling av handlingsplaner 

• Identifiering av återkommande/gemensamma åtgärder och områden

Exempel på CO2-minskande åtgärder som identifierades under året var:

• E4 Förbifart Stockholm - Mindre mängd armaturer vid byte av lysrör till 
LED-belysning - 4 700 ton

• E4 Förbifart Stockholm - Ny placering och layout för eldriftutrymmen -  
2 430 ton

• Hallandsås - Återanvändning av räls samt minskad användning av bränsle 
pga. minskat grävmaskinsarbete och dumpertransporter - 1 860 ton

• Citybanan - Energieffektiva rulltrappor - 1 500 ton

2  Styrkort
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2.2 Kund
 

Resultatmål Ack utfall Års- 
prognos

Årsmål Mått

Minst 80 procent av 
de tillfrågade i våra 
marknadsundersök-
ningar har en positiv/
neutral inställning till 
Trafikverkets stora 
projekt.

89 80  80 Positiv/neutral 
inställning till 
Trafikverkets 
stora projekt

 
Lyhördhet och dialog framgångsfaktorer i kontakterna med omvärlden
Under 2015 genomförde vi sex attitydundersökningar:

• E4 Förbifart Stockholm

• Mälarbanan

• Tvärförbindelse Södertörn

• Ostlänken 

• Västlänken

• Marieholmsförbindelsen.

Undersökningarna visar att 89 procent är positiva eller neutrala till  
Trafikverkets stora projekt. En mycket hög siffra som visar att vi når fram  
med våra budskap om hur våra projekt bidrar till ett robust transportsystem 
med ökad tillgänglighet.

Resultatet har en uppåtgående trend, från 78 procent 2013 resp. 82 procent 
2014 till 89 procent 2015. Det bygger på en mängd olika åtgärder, som förutom 
löpande information om projektens framdrift t.ex. i nyhetsbrev och på projekt-
ens hemsidor även omfattar proaktivt arbete för att visa lyhördhet och vilja till 
dialog, t.ex:

• Störningsjour samt möjlighet till ersättningslägenheter, fönsterbyten,  
avskärmning av uteplatser etc.

• SMS-tjänst vid störningar/trafikomläggningar

• Ökad möjlighet till interaktivitet genom förstärkt närvaro i sociala medier 
(Facebook och Twitter vanligast)

• Samråd och informationsmöten

• Arbete i fokusgrupper och andra intressentgrupperingar

• Studiebesök och aktiviteter för barn

• Öppna arbetsplatser

• Bro- och tunnelpromenader
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Mälarbanan, Kallhäll.
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2.3 Ekonomi
 

Resultatmål Ackumu-
lerat 
utfall

Årsprog-
nos

Årsmål Mått

Vi effektiviserar genom 
att sänka våra projekts 
totalkostnader i Nationell 
plan för transportsyste-
met 2014-2025 med  
3 procent.

4,23 % 4,2 % -3 % Kostnads-
minskning, 
%

Frigjorda medel (inkl. 
ack. värden från 2012) 
genom ökad produktivi-
tet och innovation i 
anläggningsbranschen 
ska under perioden 
2012-2015 uppgå till 
minst 1360 mnkr 

1 231,6 
mnkr

1 231,6 
mnkr

1 360
mnkr

Frigjorda 
medel 
genom 
ökad 
produktivi-
tet och 
innovation 
i anlägg-
ningsbran-
schen, 
mnkr

Vår byggherrekostnad 
(dvs kostnader inom 
kostnadstak exklusive 
projektering) uppgår till 
högst 12 procent av vår 
årliga uppdragsvolym.

11,94 % 12 % 12 % Bygg-
herre-
kostnad, 
andel %

Fortsatt sänkta kostnader jämfört med Nationell plan 
I uppföljningen av vår totalkostnadsförändring jämfört med Nationell plan för 
transportsystemet 2014-2025 ligger vi fortsatt under plankostnaden. Vid 2015 
års utgång låg utfallet på -0,2 miljarder kronor.

Miljarder kronor  
(prisnivå 2013)

Avvikelse 
mot plan-
värdet

Ej projekt-
påverkbara 
avvikelser

Projekt-
påverkbara 
avvikelser

Kontraktsdiskussioner och ÄTA 0,2 0,1

Proaktiv riskminimering -0,4 -0,4

Förändrade krav och lagar 0,9 0,8 0,1

Effektiva upphandlingar -0,1 -0,1

Försenade tillstånd

Smarta lösningar

Utmanande geoteknik

Övrigt 0,8 0,8 0,1

TOTALT 1,4 1,6 -0,2

Det gick att provköra grävmaskin vid projekt Mälar- 
banans dag Öppen arbetsplats (Foto: Hans Ekestang).
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Vi bidrar till produktivitetsarbetet med över 1 miljard kronor
Totalt ackumulerade frigjorda medel motsvarade vid årets utgång 1 232 miljo-
ner kronor. De produktivitetsinitiativ som inkom under 2015 gällde dock främst 
projekt i tidiga skeden och får effekt först senare. De har därför inte kunnat 
tillgodoräknas för 2015, varför resultatet låg något under målet. 

2.4 Arbetssätt

Resultatmål Acku-
mule-
rat 
utfall

Års-
prog-
nos

Årsmål Mått

Stora projekt ska skapa 
förutsättningar för att 
antalet allvarliga arbets- 
miljöolyckor årligen ska 
minska och uppgå till 
högst:

* 6 stycken/miljon 
arbetade timmar år 2015

9,7 st 8 st 6 st Olyckor, st/miljon 
arbetstimmar

Antal förbättringsförslag 
och goda erfarenheter 
ska uppgå till minst 
200 st 

336 st 336 st 200 st Ständiga förbätt-
ringar, antal 
förbättringsförslag.

Antalet arbetsmiljöolyckor
För 2014 hade vi ett mål på högst 8 olyckor/miljon arbetade timmar, vilket vi 
nådde med marginal då utfallet blev 7. Inför 2015 skärpte vi målet ytterligare  
till högst 6 olyckor/miljon timmar, vilket blev en stor utmaning. 

Vi lyckades i vår ambition att helt förhindra dödsolyckor, men nådde tyvärr inte 
målet för antalet övriga olyckor. Resultatet blev 9,7 olyckor/miljon arbetade 
timmar, vilket är högre än vårt maximala mål och klart otillfredsställande. De 
mest frekventa typerna av händelser har varit fallolyckor. I slutet av T1 2016 
kommer en djupanalys av 2015 års olyckor att vara klar.

Vi är dock övertygade att ett kontinuerligt, långsiktigt och proaktivt säkerhets-
arbete kommer att ge resultat med minskat antal olyckor som följd och fort-
sätter med detta. 

DIAGRAM 1

Stora projekt, Antalet arbetsmiljöolyckor/miljon arbetad timme

OLYCKA = Minst en dags bortavaro efter olycksdagen
12
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Ständiga förbättringar
2015 införde vi ett nytt styrkortsmål kopplat till ständiga förbättringar. Måttet 
är antalet inlämnade förslag via ärendehanteringssystemet C2. Målet var satt till 
200 inlämnade förslag under året. 

Efter en något trög start nådde vi långt över förväntningarna och landade på 
hela 336 förbättringsförslag. Under T3 registrerades hela 220 förslag. Runt 40 
procent av dessa är förbättringar som gäller Investera-processen, vars arbetssätt 
är centrala för vår verksamhet.

Flera stora upphandlingar
Volymen för avslutade projekteringsupphandlingar under 2015 uppgick till 345 
miljoner kronor. 

Under året avslutades 14 entreprenadupphandlingar. Den totala upphandlings-
volymen för entreprenader avslutade under 2015 uppgår till 3 489 miljoner 
kronor. 

Genomförda upphandlingar följer beslutad upphandlingsstrategi för respektive 
projekt. Den enskilt största upphandlingen avser ”Bergtunnel Johannelund”, en 
utförandeentreprenad inom projekt Förbifart Stockholm, med ett kontrakts-
värde om drygt 2 miljarder kronor. Den enskilt största upphandlingen av en 
totalentreprenad avser ”Trafikplats Tingstad” inom projekt Marieholmsförbin-
delsen, med ett kontraktsvärde om drygt 600 miljoner kronor.

2.5 Medarbetare

Resultatmål Acku-
mulerat 
utfall

Års-
prognos

Årsmål Mått

Minst 50 % av rekryteringar 
till oss ska tillsättas av en 
kollega från Trafikverket och 
minst 50 % av dem som 
lämnar oss ska gå vidare 
inom Trafikverket.

41% 41% 50% Intern 
rörlighet 
inom 
Trafikverket

Motiverade medarbetare
I 2015 års medarbetarundersökning lyckades vi ytterligare förbättra vårt redan 
tidigare goda index. Resultatet blev 71, jämfört med 68 2013. Målet för 2015 låg 
på 69. 

Däremot nådde vi inte helt vårt mål om intern rörlighet om 50 %. Målet var nytt 
för 2015 med anledning av att vi sett den interna rörligheten som ett strategiskt 
viktigt område. 

Målet följer inte med in i 2016 då vi istället väljer att ersätta det med det  
Trafikverksgemensamma målet kopplat till mål- och resultatfokus.
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Trafikverket har formulerat en målbild för 2016 som kallas Resmål 2016. 
Resmål 2016 är inriktat på vår leveransförmåga och genomförandekraft. Det 
visar vad som är särskilt viktigt i vårt arbete och är en viktig utgångspunkt när 
vi prioriterar i verksamheten de kommande tre åren. Stora projekts bidrag till 
Resmål 2016 är tydligt och tar avstamp i våra strategier, se figur nedan.

3.1 Kundorientering 

Vi bidrar till detta mål genom vårt strategiområde Goda relationer med omvärlden. 

Framsteg under året:

• Dialog och förståelse för omvärlden 

Årets undersökningar visar att 89 % är positiva/neutrala till våra projekt.

3.2 Kompetenta och engagerade medarbetare

Vi bidrar till detta mål genom vårt strategiområde Attraktiv arbetsplats. 

Framsteg under året: 

• Medarbetarskap där vi gör varandra bra - Mål för ständiga förbätt-
ringar så alla kan påverka våra arbetssätt

• Rätt kompetens på rätt plats - Kompetensförsörjningsplan som visar på 
fortsatt konsultväxling

• Attraktiv arbetsplats - Professionell projektledning och utbildning för 
specialister

3  Bidrag till Resmål 2016
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3.3  Smarta arbetssätt

Vi bidrar till detta resmål genom våra strategiområden Renodlade och professio- 
nella beställare och Effektiva processer. 

Framsteg under året:

• Renodlade beställare - Vi har fortsatt vår effektivisering genom att sätta 
mål för respektive projekt och fortsätta med verifikatmodellen för identifie-
ring och verifiering av nya produktivitetsinitiativ. 

• Säkerhetskultur/hållbarhet - Vi har axlat ansvaret för vår bransch- 
gemensamma nollvision. Vi har stort fokus på att minska CO2-utsläppen 
från vår verksamhet.

1 

2 

3 styrning och kontroll
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4.1  Särskilt viktiga händelser för intern styrning och kontroll

Revisionsverksamhet
Under 2015 genomfördes följande interna revisioner:

• Storrevision: Mälarbanan, E4 Förbifart Stockholm, Anpassat regelverk

• Efterlevnadsrevision: Citybanan, Ostlänken, Göteborg-Borås, Marieholms-
förbindelsen, Västlänken, ERTMS

Av totalt 46 observationer bedömdes 14 ha hög risk för verksamheten, varav  
två mycket hög risk. Mer än hälften av observationerna ägs av annat VO/CF  
än Stora projekt. Detta visar att våra projekt är en del i en process, där vi är  
tätt sammanflätade med många aktiviteter utanför vårt verksamhetsområde. 
Revisionerna lyfter blicken för helheten på ett mycket bra sätt. Åtgärdsarbetet  
är påbörjat och kommer att rapporteras under 2016.

Den interna revisionsverksamheten är väl inarbetad och ses som en viktig och 
naturlig del av Stora projekts förbättringsarbete.

Ledningens genomgång 2015
Vid ”ledningens genomgång” genomfördes för första gången en statusbedöm-
ning per område avseende ledningssystemets ändamålsenlighet samt Stora 
projekts tillämpning. Ledningen fattade följande sex åtgärdsbeslut: 

• Förbättra förutsättningarna för ”Effektivt överlämnande” till de delar av 
Trafikverkets organisation som ska förvalta den färdiga anläggningen efter 
projektslut

• Säkerställa utbildning i ledningssystemet – målgruppsanpassat och konti-
nuerligt

• Utveckla förvaltningsplan för ”Arbetssätt storprojekt”

• Följa upp kontrakt – Genomgång av leveranser till och från inköpsprocessen

• Analysera förelägganden – Förbättrad analys av rotorsaker

• Förbättra det kritiska arbetssättet ”Följa upp och styra leverans”

Fördjupad erfarenhetsåterföring
Under 2015 har både rutin och handledning som beskriver syfte och tillväga-
gångssätt för Stora projekts ”fördjupade erfarenhetsåterföring” införts i Inve-
steraprocessen. Under året har fyra erfarenhetsseminarier genomförts: E4  
Förbifart Stockholm (fokus miljödom), E4 Sundsvall, Norra länken (fokus  
extern finansiering) och E18 Hjulsta-Kista.

Ramverket för det stora projektet
Investeraprocessen har under lång tid varit i behov av utveckling och anpass-
ning till de stora investeringsprojekten. Processen har kompletterats med arbets- 
sätt som beskriver hur ett storprojekt ska ledas och styras samt skapat utrymme 
och möjlighet att vid behov kunna komplettera med projektspecifik styrning. 
Arbetssätt för storprojekt fastställdes under 2015. Inom Stora projekt påbörja-
des implementering under 2015 och kommer att slutföras under våren 2016.

4  Intern styrning och kontroll
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Stora projekt är utsett att ansvara för förvaltningen av de nya arbetssätten för 
storprojekt. Vi har nu etablerat en förvaltningskomponent inom förvaltnings-
objektet Investera. Vi har valt att skapa en verksamhetsnära förvaltning, med  
ett litet kärnförvaltningsteam som i sitt förbättringsarbete samverkar med  
befintliga forum/nätverk. Genom ett nära samarbete med verksamheten jobbar 
vi inte bara effektivt, utan sprider goda erfarenheter.

Integrerad riskhantering
Under 2015 har Stora projekt arbetat med att fastställa arbetssättet för vår risk-
hantering utifrån Trafikverkets riskramverk ”Integrerad riskhantering”. 

Under 2016 kommer implementeringen av integrerad riskhantering att fortsätta 
genom bland annat utbildningar. Detta innebär en paketering av områdena 
riskhantering, krishantering, hantering av avvikelser, tillbud och olyckor samt 
kontinuitetshantering.

Krisberedskap
Under 2015 har Stora projekts instruktion för krisberedskap fastställts. Samt-
liga projekt har nu övningsplaner, larmrutiner samt utpekade krissamordnare 
som stödjer projekten i kraven på krishantering och krisledning. Vid E4 Förbi-
fart Stockholms motspelsövning i november 2015 deltog Stora projekts centrala 
krisgrupp för att ge varje part möjlighet att öva sina roller samt identifiera vid 
vilka situationer krisgruppen kan och bör nyttjas.

Tillsammans mot 0 olyckor
Inom detta branschgemensamma arbete har ett antal leveranser gjorts under 
året, då vi bland annat genomfört vårt årliga produktionsstopp för att upp-
märksamma vikten av god säkerhet (s.k. Stand down), introducerat ett enhet-
ligt arbetssätt för uppföljning av olyckor och tillbud samt tagit fram förslag till 
dagordningar med ett tydligare uppföljningsfokus inom HMSQ-området.

HANTERA VERKSAMHETENS
HOT OCH MÖJLIGHETER 

HANTERA INTRÄFFADE

HÄNDELSER
SÄKERSTÄLLA KONTINUITET 

I K
RITISK VERKSAMHET 

SÄKERSTÄLLA 
RELEVANT FÖRMÅGA
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4.2  Större förändringar i riskprofilen

Under 2015 har vårt arbetssätt kopplat till verksamhetsanalysen utvecklats 
genom att projektens rapporteringsmall har förbättrats. 

Under året har vi lyft risker gällande kompetensförsörjning av järnvägsteknisk 
kompetens, utbildning och resurssättning hos förvaltande och mottagande 
enheter för att ta emot ERTMS-anläggningen samt osäkerheter kring teknisk 
systemstandard för höghastighetsjärnväg som kan komma att bli kostnads-
drivande.
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5.1 Utfall mot budget

Under 2015 har vi upparbetat 8 489 miljoner kronor vilket motsvarar 100 pro-
cent av årets tilldelade budget om 8 485 miljoner. Differensen uppgår till endast 
4 miljoner. I detta ligger att ett behov av att tidigarelägga medel om 590 miljo-
ner har kunnat mötas av tidsförskjutningar och kostnadsminskningar. 

Under de fem år som mätningen omfattar har upparbetningsgraden i jämförelse 
med respektive års tilldelade medel kontinuerligt förbättrats.

Belopp i  
mnkr

2011 2012 2013 2014 2015 Medel

Utfall (U) 12 389 12 220 9 491 9 209 8 489 10 360

Budget (B) 14 421 14 062 10 474 9 656 8 485 11 420

U/B - 2 032  - 1 842 - 983 - 447 4 - 1 060

U/B 85,9% 86,9% 90,6% 95,4% 100% 90,7%

Jämförelsen görs mellan utfall och bruttovolym i projektens årsvisa överens-
kommelser för investeringsverksamheten.

5  Ekonomiska ramar
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6  Framdriften i våra projekt
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Citybanan
Under 2015 tog spårläggningen fart i Citybanan. Nu ligger det spår i hela den  
6 kilometer långa pendeltågstunneln mellan station Stockholms södra och 
Tomteboda. Bit för bit har spåret pusslats ihop, ofta med rälsbitar så korta som 
20 meter.

I februari inträffade en viktig händelse för projektet: den sista tunnelspräng-
ningen. Det tog sex år att spränga ut Citybanan och totalt sköts 9 486 spräng-
salvor.

I tunneln mellan de nya stationerna Stockholm Odenplan och Stockholm City 
började vi under året montera kontaktledningstråd i kontaktledningsskenan 
som sitter i taket. Under vintern 2016 spänningssätts kontaktledningen, ännu 
en milstolpe för projektet. 

På stationerna har de plattformsavskiljande väggarna börjat installeras. Det är 
glasväggar som avgränsar spåren från plattformen, med dörrar som öppnas när 
ett pendeltåg har stannat.

Pendeltågsstationerna är inte bara platser för resenärer. De är också en helt 
ny arena för konstverk och konstupplevelser. I september presenterades de 14 
konstnärer som fått i uppdrag att pryda stationerna. 

Samma månad blev det besöksrekord när otroliga 11 500 personer besökte 
projektets öppna hus på Älvsjöbågen, järnvägsbron som byggdes klar under året. 
Det var andra gången för året som allmänheten fick besöka Citybanan. Första 
gången var i mars då 5 000 personer promenerade i Citybanans sänktunnel i 
Riddarfjärden. 

I december träffades Trafikverket och Svenska kyrkan för att gemensamt  
manifestera hur bra samarbetet och genomförandet av tunnelarbetena och  
alla sprängningarna gått, samtidigt som kyrkans verksamhet kunnat fortgå.  
Den arbetsmetodik som tagits fram kommer att vara mall för kommande  
anläggningsprojekt i känsliga miljöer.

2015 var också året då kung Carl XVI Gustaf besökte Citybanan. Kungen hade 
själv önskat att få se bygget och fick på köpet med sig reflexvästar till sina barn-
barn.

Produktionen var även detta år mycket omfattande och logistiken och samord-
ningen inom de begränsade ytorna har varit utmanande. Projektet håller bud-
geten och ligger till och med lite före tidplanen. Bygget kommer att vara klart 
årsskiftet 2016/2017.

C
ity

ba
na

n

Var: Genom Stockholms centrala delar.
Vad: En sex kilometer lång pendeltågstunnel under centrala 
Stockholm, två nya stationer, Stockholm City och Stockholm 
Odenplan, och en 1,4 kilometer lång järnvägsbro i Årsta. 
Varför: Med Citybanan fördubblas kapaciteten för pendel-, 
regional-, fjärr- och godståg till och från Stockholm. Tillgänglig-
heten ökar med de två nya stationerna. 
Nuläge: Spår ligger i hela tunneln. Bron i Årsta är färdigbyggd. 
Pendeltågsstationerna blir allt mer klara. Stort fokus på logistik 
och samordning.
Trafikstart: 2017.
Kostnad: 16,8 miljarder kronor (prisnivå januari 2007).

Astrid Sylwans konstverk Skies. (Foto: Mikael 

Ullén.)
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E4 Förbifart Stockholm
21 kilometer ny sträckning av E4 väster om Stockholm som ska binda 
samman regionen och minska sårbarheten i vägsystemet.
Den 1 januari återupptogs produktionen i projektet, sedan regeringen hade fryst 
det 23 oktober–31 december 2014. Förberedande arbeten återupptogs och 
successivt har också entreprenader kommit igång. 

Vid slutet av året hade arbeten startat längs hela linjen. I Häggvik breddas tre 
broar över E-4:an, i Akalla läggs Akallalänken om. I Vinsta hade arbetena med en 
av projektets största tunnelentreprenader inletts, på Lovön hade arbetsplatserna 
för kommande tunnelentreprenader förberetts. I Skärholmen och i Sätra pågick 
bygget arbetstunnlar inför de kommande tunnelentreprenaderna, i Kungens 
kurva pågick bygget av en gång- och cykelbro över E4/E20 som lyftes på plats i 
februari 2016. Tidigt 2016 inleddes projektets allra första sprängningar för berg-
tunnlar i Skärholmen. 

Åren 2015–2017 är intensiva ur upphandlingssynpunkt. Under dessa år ska entre-
prenader för över 20 miljarder handlas upp. Under 2015 tecknades kontrakt med 
Skanska om trafikplats och betongtunnel i Kungens kurva, och med tyskschwei-
ziska Implenia Construction om bergtunnel i Johannelund.

Därtill blev försäljningen av 19 miljoner ton bergmassor från bygget klar under 
2015, genom avtal med flera entreprenörer. Omkring hälften av massorna  
kommer att transporteras bort per båt från tillfälliga hamnar i Sätra och på  
norra och södra Lovön.

Projektet har nu alla nödvändiga tillstånd för att bygga med full kraft. Under året 
vann 11 av de återstående detaljplanerna i Stockholms kommun  
laga kraft. Projektets miljödomar hade överklagats till mark-  
och miljööverdomstolen. Den nya domen som  
meddelades i december gav en del förändrade  
villkor. Dessutom fastställdes projektets kontroll- 
program för miljö under året. 

E4
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Var: Väster om Stockholm. 
Vad: En 21 kilometer ny sträckning av E4:n mellan Kungens 
kurva i söder och Häggvik i norr. Cirka 18 kilometer av vägen 
går i tunnel.
Varför: Skapar en enklare vardag i en snabbt växande region, 
knyter samman norr och söder och skapar en gemensam 
arbets- och bostadsmarknad, minskar sårbarheten i vägtrafik-
systemet och avlastar infartslederna och centrala Stockholm. 
Nuläge: Återstart i januari 2015 av bygget efter frysning 2015. 
Intensiv fas av upphandlingar och entreprenader som startar 
successivt.
Kostnad: Knappt 28 miljarder kronor (2009 års prisnivå). Från första tunnelsprängningen i projektet, i  januari i 

Skärholmen där vi bygger arbetstunnlar (Foto: Mikael 

Ullén).

Gång- och cykelbro lyftes på i Kungens Kurva,  ny förbindelse mellan Stockholms stad och  Huddinge kommun (Foto: Mikael Ullén).
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ERTMS
Ett teknikskifte för järnvägen i Sverige och Europa.
En ny införandeplan för ERTMS beslutades av Trafikverkets generaldirektör 
i slutet av 2015. Beslutet föregicks av en omfattande samrådsprocess med 
branschen. Innebörden av planen är att en ny version av ERTMS utvecklas i 
Sverige, Baseline 3.5 version 3.5.0, som matchar Danmarks och Norges val av 
teknik. Samtidigt projekteras befintliga banor för att fungera optimalt med det 
nya signalsystemet. Därmed får ERTMS minst lika hög kapacitet som det äldre 
signalsystemet ATC.

Enligt planen kommer första delen av Malmbanan att kopplas in med det nya 
signalsystemet 2021. Projekteringen avslutas redan under 2016. Däremellan 
sker teknikutveckling, tester, upphandlingar samt byggande av ytteranläggning 
och inte minst förberedelser på fordonssidan. Under 2016 kommer projektering 
av ERTMS på korridor B att påbörjas. 

Ny programvara driftsattes på Ådals- och Botniabanan i april 2015. Efter initiala 
tekniska problem fungerade uppdateringen bra. Ådals- och Botniabanan är en 
av tre banor i Sverige som har ERTMS. Driften sköts under intensiv uppföljning 
och har gett införandet av det nya signalsystemet erfarenheter som är en förut-
sättning för den stora utrullningen som påbörjas 2021. Ådals- och Botniabanan 
är idag en av Sveriges mest punktliga järnvägssträckor. 

Under 2015 gjordes stora framsteg inom projektets testverksamhet. Tester i  
laboratorium är effektiva och en nyckel för ett stabilt införande av det nya  
signalsystemet. I vissa fall krävs även tester på bana. 

En rad tekniska förutsättningar klargjordes och viktiga beslut togs under 2015. 
Kartan ritades upp över hur många ställverk som den svenska järnvägen ska 
ha 2035 och vilka områden de ska styra när ERTMS är fullt utbyggt. Arbetet 
gjordes i samarbete med verksamhetsområde Underhåll på Trafikverket. Nivå 2, 
eller L2, blir den allenarådande nivån för det svenska införandet. L2 har till-
räcklig kapacitet för hela den svenska järnvägen. L1 kommer inte att användas. 
Utvecklingen av System Regional avslutas och lämnas över till förvaltning. En 
renodling av projektets leveranser görs därmed som sparar pengar på kort och 
lång sikt. 

ER
TM

S

Var: Hela Sverige.
Vad: Ett gemensamt signalsystem för Europas järnväg.
Varför: Den nuvarande signalanläggning har nått sin fulla
livslängd. En gemensam EU-standard lägger grunden för
gränsöverskridande trafik.
Nuläge: Införandeplanen för ERTMS i Sverige 2015-2025 
beslutad av Trafikverkets generaldirektör. Upphandling av 
projektering på korridor B, Stockholm–Malmö.
Trafikstart: ERTMS kommer att vara fullt utbyggt 2035. Idag är 
tre pilotbanor i drift: Botnia- och Ådalsbanan, Västerdalsbanan 
och Haparandabanan.
Kostnad: 30 miljarder kronor (prisnivå 2012).

ERTMS-tåg (STM) (Foto: Kenneth Hellman).
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Göteborg-Borås
Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. En del av 
en ny generation järnväg.
Trafikverket planerar en ny, dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan  
Göteborg och Borås. Den nya järnvägen skapar möjlighet för snabbare resor 
mellan Göteborg och Stockholm, förbättrar kommunikationerna till Landvetter 
flygplats och knyter Västsveriges två största städer närmare varandra.  
Göteborg–Borås är tillsammans med Ostlänken det första steget mot en ny 
generation järnväg i Sverige. 

I början av 2015 kom planläggningen av höghastighetsjärnväg mellan Göteborg 
och Borås i gång på allvar. Under året som gått har vi arbetat med våra lokali-
seringsutredningar och vår järnvägsplan samt medverkat i utredningar om den 
framtida trafikeringen. Vi har även arbetat aktivt i Trafikverkets övergripande 
arbete med de nya höghastighetsjärnvägarna, där vi tillsammans fått till en 
struktur som bäddar för god framdrift under 2016. Projekt Göteborg–Borås 
planerar för en byggstart år 2020 med målet att de första tågen ska börja rulla 
på sträckan Mölnlycke–Bollebygd via Landvetter flygplats år 2026. 

Stora utmaningar i arbetet är att utforma en anläggning som uppfyller det  
nationella målet om två timmar Stockholm–Göteborg och som samtidigt lever 
upp till regionala mål om tillgänglighet och regionutveckling. Andra utmaningar 
är själva geografin och miljöaspekterna av att bygga en järnväg genom ett  
mycket kuperat landskap som kräver många broar och tunnlar som ska  
utformas på ett bra sätt, inte minst med tanke på närboendes närmiljö. 

Under hösten anordnade projektet en informationsturné som en del av sam-
rådet och besökte sju orter längs sträckan. Intresset från allmänheten var stort 
och vi tar med oss värdefulla erfarenheter till kommande informationsträffar. 
Förutom att skicka ut informationsmaterial i brevlådan till boende och företag 
längs sträckan har vi informerat via projektets webbsida och digitala nyhetsbrev 
samt startat två sociala kanaler med konton på Instagram och Twitter. 

Det finns ett stort intresse för att vara med och projektera och bygga Sveriges 
första höghastighetsjärnväg och vi har presenterat projekt Göteborg–Borås för 
svenska och internationella leverantörer vid mässor och studieresor. Under 
2016 kommer kontakterna med leverantörsmarknaden att öka i samband med 
att projektet ska ta fram en entreprenadstrategi. 

G
öt

eb
or

g–
Bo

rå
s

Var: Göteborg–Borås.
Vad: 6 mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan  
Västsveriges två största städer. En del av en ny generation  
järnväg Stockholm-Göteborg via Jönköping. 
Varför: Snabbare resor mellan storstadsregionerna, smidigare 
arbetspendling och ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats.
Nuläge: Arbete med två lokaliseringsutredningar, järnvägsplan, 
systemhandling och miljökonsekvensbeskrivning pågår.
Byggstart: 2020.
Kostnadsprognos: 33 miljarder kronor (prisnivå 2015) 

Fältbesök (Foto: Nina Jarholt).
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Hallandsås
Sveriges längsta järnvägstunnel flerdubblar kapaciteten
Efter 23 år invigdes Projekt Hallandsås. En av Västkustbanans mest proble-
matiska flaskhalsar är nu ett minne blott och redan dag ett har antalet tåg 
nästan dubblerats. Den 8 december invigdes projektet med pompa och ståt och 
närvarande var förutom cirka 2000 personer från allmänheten även cirka 150 
inbjudna gäster och drygt 60 representanter från media. Invigningsarrange-
manget genomfördes som en tågresa längs sträckan där samtliga stationerna 
invigdes och huvudinvigningen skedde i Båstad vid den norra tunnelmynningen 
till tonerna från Eric Saade och en kör för Bjärehalvön med 100 barn. Bland  
andra näringsminister Mikael Damberg och gd Lena Erixon och stod för den  
officiella invigningen.

Den 13 december rullade Trafiken genom Hallandsås enligt tidtabell. 

2015 har till stor ägnats åt att slutföra järnvägsinstallationerna och bygga de  
tre nya stationerna i Barkåkra, Förslöv och Båstad. I år har vi också kunnat  
konstatera att tunnlarna är täta och stabila och naturen är helt återhämtad.  
Utläckagen från tunnlarna är idag en tredjedel av den miljödom som projektet 
har för driftskedet, vilket nog ingen vågat hoppas på tidigare.

Den 31 mars 2016 avslutas projektet och Trafikverket lämnar Hallandsås och 
Förslöv efter en lång och utmanade resa som gett många erfarenheter.
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Var: På Västkusten mellan Båstad och Förslöv.
Vad: Två 8,7 kilometer långa, parallella järnvägstunnlar
Hallandsås. 
Varför: Öka kapaciteten över Hallandsås från fyra tåg per
timme till 24 och fördubbla godsvikten.
Nuläge: Trafikstart är igång och projektet avslutas den 31 mars 
2016.
Trafikstart: 13 December 2015.
Kostnad: Totalt 10,8 miljarder kronor (Prisnivå 2008).

Allra första tåget rullar ut genom Hallandsåstunneln  

(Foto: Staffan Andersson).

Elever från klass 5 i Rebbelberga skola i Ängelholm passade på att åka genom tunneln innan trafikstart. 79 % av alla gruppbiljetter bokades. Gruppresor erbjöds till skolor och föreningar den 9-10 december kl 9-12.30. De hade tillverkat egna flaggor samt pratat  mycket om tunneln, då de fått broschyrer av  oss, innan utflykten. (Foto: Victoria Tiblom).
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Marieholmsförbindelsen
Ökar kapaciteten i väg- och järnvägssystemet i Göteborg.
Under året som gått har projektets alla fyra entreprenader kommit igång där 
Södra Marieholmsbron ingår i en entreprenad och Marieholmstunneln med två 
tillhörande trafikplatser delas upp i tre entreprenader.

Södra Marieholmsbron närmar sig driftsättning av det nya järnvägsspåret. I 
oktober, november och december kom stora delar av stålkonstruktionerna via 
pråm och lanserades på plats. Den rörliga lyftsvängdelen, som var en stor mil- 
stolpe för järnvägsbron, kom på plats i december.

Rörspontning på landsidan av Marieholmstunnelns anslutningar är gjorda och 
den del som ska fungera som torrdocka har schaktats ut och töms nu på vatten 
för att kunna fungera som byggplats för tre tunnelelement. De stora urschakt-
ningarna av spontgroparna är klara och en stor mängd rena glaciala lermassor 
har transporterats till sitt slutläge som skyddstäckning av deponier i Göteborgs-
området. I slutet av året blev bron med två norrgående körfält i det nya Marie-
holmsmotet klar. 2015 har varit ett mycket bra år för projektet där alla arbeten 
har gått enligt plan.
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Var: Göteborg.
Vad: Ny vägtunnel under och ny järnvägsbro över  
Göta älv i centrala Göteborg.
Varför: Minskar sårbarheten och störningarna samt ökar 
robustheten i vägtrafik- och järnvägssystemet, och avlastar 
trafiken genom Tingstadstunneln.
Nuläge: Projektet är i byggskede.
Trafikstart: Järnvägsbron 2016 och vägtunneln 2020.
Kostnad: Tunneln beräknas till 3,5 miljarder kronor (prisnivå 2009) 
och ingår i Västsvenska paketet. Ny Marieholmsbro beräknas till 
1,35 miljarder kronor (prisnivå 2009) och finansieras genom 
samverkan regionalt, nationellt och delfinansiering från EU. 

 
Foto: Kasper Dudzik.
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Mälarbanan
Fler spår för en bättre resa.
2015 var ett intensivt år i utbyggnaden av Mälarbanan mellan Tomteboda och 
Kallhäll i västra Stockholm. 

På sträckan Barkarby–Kallhäll har vi kommit långt med att bygga ut järnvägen 
från två till fyra spår. I januari öppnade vi den nya Barkarbybron för trafik. I 
april öppnade vi en tillfällig pendeltågsstation som vi byggt i Barkarby och tåg-
resenärerna fick resa från både den gamla och den tillfälliga stationen fram till 
hösten då vi stängde den gamla stationen för att riva den. Under året har de nya 
pendeltågsstationerna i Kallhäll och Barkarby och en ny entré till Jakobsbergs 
pendeltågsstation börjat ta form. Vi planerar att öppna pendeltågsstationerna 
hösten 2016 och den nya entrén i början av 2017. Flera gång- och cykelpassager 
har blivit klara och öppnats, liksom en landskapsbro i Kallhäll. Under året har vi 
också startat samarbetet med FUT (Förvaltning för utbyggd tunnelbana) som nu 
planerar tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby.

Järnvägsplanen för Spånga-Barkarby lämnades in för fastställelse under året och 
vi upphandlar nu entreprenör.  Under våren höll vi samråd för järnvägsplanen 
för sträckan Duvbo-Spånga. Vi startade också arbetet med att ta fram en system-
handling och järnvägsplan för sträckan Huvudsta- Duvbo med en tunnellösning 
genom Sundbyberg. 

 I Tomteboda arbetade vi intensivt med bygget av de två nya järnvägsbroarna för 
anslutningen till Citybanan. En av de två järnvägsbroarna togs i drift i höstas och 
den andra öppnar för trafik våren 2016. 

För att kunna arbeta på spåren behövde vi stänga av järnvägen vid flera tillfällen 
under året, bland annat vid en fem veckor lång sommaravstängning. Under tiden 
fick tågresenärerna resa med ersättningstrafik. Det är ett av de många sätt våra 
arbeten påverkar boende och resenärer under byggtiden. För att skapa förstå-
else för projektet bjöd vi in till projektets första öppna arbetsplats som hölls i 
Barkarby i september. Fyrahundra besökare tog chansen. Vår årliga attitydun-
dersökning visar också att det finns en fortsatt stor acceptans för utbyggnaden av 
Mälarbanan. Över 90 procent av de tillfrågade i Järfälla kommun accepterar eller 
är positiva till projektet. 
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Var: Mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholm. 
Vad: Två spår byggs ut till fyra i cirka 20 km, Mälarbanan 
kommer att anslutas till Citybanan och tre nya pendeltågs- 
stationer byggs.
Varför: Pendeltågen separeras från övrig tågtrafik, vilket ger 
tätare turer, bättre punktlighet och kortare restid.
Nuläge: Vi bygger sträckan Barkarby–Kallhäll och  
Tomteboda–Huvudsta. Utredning och planering pågår för 
sträckan Huvudsta–Barkarby.
Trafikstart: Etappvis öppning av olika sträckor och full trafik-
start 2025.
Kostnad: 13,9 miljarder kronor (prisnivå 2013).

Mälarbanan, Jakobsberg (Foto: Kenneth Hellman).  
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Norra länken
En av norra Europas längsta vägtunnlar.
Måndagen den 16 mars, klockan fem på morgonen, öppnade de södergående 
tunnlarna under Hagastaden. Detta gjorde det möjligt att som bilist åka hela 
vägen från Frescati och Värtan i Norra länkens tunnlar till Essingeleden (E4/
E20 S).

Den 15 juni öppnade en tillfällig infart till Norra länkens tunnlar strax innan 
Norrtull. Infarten gav bilister från E4/E20 Essingeleden, som skulle mot Värtan, 
Lidingö, E20 eller Roslagsvägen/E18, en möjlighet att komma ner i tunnlarna 
redan vid Norrtull istället för att åka ner vid Roslagstull.

Arbetet med de två rampbroarna mellan Karlberg och Solnabron har fortlöpt 
enligt plan under 2015. Formvagnar användes för att gjuta en vägbana av be-
tong ovanpå stålbron och i oktober var rampbroarna färdiggjutna. Asfaltering 
av broarna påbörjades under året. Dagvattenmagasinen, som ska ta hand om 
och rena dagvattnet från vägarna i området, vid Klarastrandsleden och mellan 
Pampaslänken och Terminalvägen, blev färdiga.

Betongarbetena i de norrgående tunnlarna under Hagastaden, som binder  
samman Essingeleden och E4/E20 N Norra länken, är klara. Installations- 
arbeten, i form av övervakningssystem, skyltar, fläktar, el och brandvatten-
systemet som är en form av sprinklersystem (unikt för denna typ av vägtunnel) 
påbörjades under året och färdigställs under januari 2016. Tunnlarna öppnar 
våren 2016.
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Var: Mellan Tomteboda och Värtan i Stockholm.
Vad: Fem kilometer tunnel mellan Solnabron och Värtan, samt två nya broar 
som ansluter Essingeleden E4/E20 mot Norra länken.
Varför: För att lösa regionens trafikproblem och få en bättre miljö i innerstaden. 
Norra länken behövs också för att kunna bygga de nya stadsdelarna Haga-
staden och Norra Djurgårdsstaden.
Nuläge: Trafiköppning av delen Norrtull-Värtan skedde den 30 november 2014. 
Den 15 mars 2015 öppnades sträckan söderut mellan Norrtull och Tomteboda 
och tunneln från Frescati i riktning mot Essingeleden (E4-E20 S).  
Den 15 juni öppnade en tillfällig infart till tunnlarna strax innan Norrtull för trafik 
från E4/E20 Essingeleden mot Värtan, Lidingö och E18/Norrtälje. Våren 2016 
öppnar sträckan norrut mellan Tomteboda och Norrtull.
Kostnad: Norrtull–Värtan, 10,6 miljarder kronor (prisnivå 2015, cirka 50 miljoner 
euro i EU-bidrag). Delen Tomteboda–Norrtull cirka 3,4 miljarder kronor, exklusive 
intunnling av Värtabanan (prisnivå 2015).

Foto: Mikael Ullén.

Foto: Mikael Ullén.
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Var: Järna–Linköping.
Vad: 16 mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg genom tre län och fem kommuner. 
Fem ny stationer, varav en i anslutning till Skavsta flygplats. En del av en ny 
generation järnväg Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö via Jönköping.
Varför: Resor och transporter mellan storstadsregionerna ska bli snabbare, säkrare 
och smidigare, och kapaciteten för godståg på befintliga spår öka när snabba 
persontåg flyttas till Ostlänken.
Nuläge: Arbete med järnvägsplaner, systemhandlingar och miljökonsekvens- 
beskrivningar pågår. Tillåtlighetsansökan inskickad.
Byggstart: 2017.
Kostnad: Cirka 55 miljarder kronor (prisnivå 2015).Foto: Mikael Ullén.

Ostlänken
Höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. En del av en ny 
generation järnväg.
Trafikverket planerar för Ostlänken, en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg 
mellan Järna och Linköping. Med projekt Ostlänken tar Trafikverket de första 
stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. I projektet planerar man för en 
successiv byggstart under åren 2017-2021, med målet att de första tågen ska 
kunna börja rulla 2028. 

Ostlänken ska göra det möjligt att resa snabbare, säkrare och smidigare. Med 
Ostlänken nästan fördubblas antalet spår mellan Stockholm/Mälardalen och  
Östergötland. Det innebär att snabb persontrafik kommer att kunna gå på  
egna spår, vilket frigör kapacitet för exempelvis godstrafik på befintlig järnväg.  
Ostlänken ska svara på människors behov av hållbara resor och transporter,  
ge regionerna chans att växa och skapa möjligheter att utöka andelen gods- 
transporter på befintlig järnväg. Ostlänken är tillsammans med Göteborg-Borås 
det första steget mot en ny generation järnväg i Sverige. 

Under 2015 har projekteringsarbetet kommit igång i tre av projektets fyra  
planeringsuppdrag med arkeologiska undersökningar, inventeringar och fält- 
undersökningar. Under året har även ett nytt delprojekt tillkommit, Gods- 
hantering Norrköping. Det är inom detta delprojekt som byggstarten av Ost-
länken planeras ske under 2017. Under året skickade vi också in vår tillåtlighets-
ansökan, efter att samtliga remissinstanser ställt sig bakom projektets förslag på 
förordad korridor. I samma anda kunde projektet under året bocka av att samt-
liga tillstånd för passager av olika Natura 2000-områden blev klara.

Projektet har även arbetat aktivt i Trafikverkets övergripande arbete med de nya 
höghastighetsjärnvägarna, där bland annat frågor om teknisk systemstandard är 
en prioriterad fråga. Andra utmaningar är själva geografin och miljöaspekterna 
av att bygga en höghastighetsjärnväg, inte minst med tanke på närboende. Det 
pågående projekteringsarbetet har redan visat att vi till exempel kommer behöva 
bygga betydligt fler tunnlar och broar än vad tidigare bedömningar pekat på.

I slutet av året hölls det första samrådet i form av ett öppet hus i Vagnhärad. 
Intresset var stort, och vi tar med oss erfarenheter för kommande samråd under 
2016 i Södertälje och Norrköping. Förutom att skicka ut informationsmaterial till 
boende och företag längs sträckan har vi också informerat via projektets webbsida 
och digitala nyhetsbrev samt startat två sociala kanaler; Facebook och Twitter. 
Projektet medverkade även i ett kunskapsseminarium om höghastighetsjärnväg.

Erfarenhetsutbytet med andra länders höghastighetsprojekt har fortsatt under 
året. Intresset för att projektera och bygga Sveriges första höghastighetsjärnväg är 
stort, och Ostlänken har kommit att presenteras för både svenska och internatio-
nella leverantörer vid mässor och studieresor. En entreprenadstrategi har tagits 
fram under 2015, och i början på 2016 presenteras ett förslag på entreprenad-
uppdelning för leverantörsmarknaden. 
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Tvärförbindelse Södertörn
Knyter samman de regionala stadskärnorna på Södertörn och med 
omvärlden.
2015 gick projektet in i lokaliseringsarbetet. Det första steget var ett digitalt 
samråd under våren inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. 
Beslutet blev att projektet kommer att innebära en sådan påverkan. I decem-
ber genomfördes de första samråden i lokaliseringsarbetet, där vi bland annat 
visade upp resultatet av alternativgenereringen och bjöd in intresserade till vår 
fokusgrupp. Vi visade också vår nya informationsfilm. Gensvaret var mestadels 
positivt. 
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Var: Söder om Stockholm.
Vad: 20 kilometer förbindelse för kollektivtrafik, bil, cykel- och  
gångtrafikanter mellan E4/E20 vid Kungens Kurva/Skärholmen  
och väg 73 vid Haninge centrum.
Varför: De regionala stadskärnorna Haninge, Flemingsberg  
och Kungens kurva och Skärholmen binds samman för ökad  
tillgänglighet, säkerhet och utveckling.
Nuläge: Lokaliseringsutredning pågår.
Byggstart: Preliminärt 2020.
Kostnad: Bedömd till cirka 4,9 miljarder kronor (prisnivå 2013).

Foto: Mikael Ullén.
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Västlänken
Pendeltågstunnel under Göteborg ger fler och effektivare resor.
Under 2015 avslutades det omfattande arbetet med att ta fram två järnvägs-
planer för projekt Västlänken och Olskrokens planskildhet, vilka båda nu är 
tillstyrkta av Länsstyrelsen. Järnvägsplanen för Västlänken är skickad för fast- 
ställelse centralt i Trafikverket. Parallellt har arbete med att utarbeta en an-
sökan till mark och -miljödomstolen för Västlänken pågått och den beräknas 
skickas in till domstolen under början av 2016. 

Under året har även de första kontrakten med entreprenörer tecknats med  
en ny kontraktsform för Trafikverket. Kontraktsformen heter ECI (Early  
Contractors Involvement) och innebär förenklat att entreprenören kommer in 
i ett tidigare skede än normalt och även ansvarar för detaljprojektering. Entre-
prenaden gäller för den del som omfattar Olskrokens planskildhet. Utöver detta 
har entreprenad för ledningsomläggningar, som startar under början av 2016, 
upphandlats.

Det lokala opinionen och det mediala trycket på projektet är fortsatt stort även 
om det varit mindre än valåret 2014. Detta märktes till stor del vid provlyftning 
av träd i Hagaområdet då det var ett flertal intressegrupper på plats för att  
markera sitt missnöje mot arbetena och projektet.
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Var: Under centrala Göteborg.
Vad: Åtta kilometer järnväg för pendel- och regiontåg, varav 
cirka sex kilometer i tunnel, och tre nya stationer.
Varför: Kapaciteten för tågtrafiken och tillgängligheten till 
staden och regionen kommer att öka, och sårbarheten i 
järnvägssystemet kommer att minska. Den nya pendeltågs-
sträckan kommer att bidra till ett attraktivt, växande och 
hållbart Västsverige.
Nuläge: Projektering pågår.
Trafikstart: 2017/2018.
Kostnad: 20 miljarder kronor (prisnivå 2009). 
Projektet ingår i Västsvenska paketet och samfinansieras av EU.

Visionsbild station Haga (Illustration: Abako arkitekt-

kontor AB). 

Trädlyft i Haga (Foto: Ulf Angberg). 
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Östlig förbindelse
Östlig förbindelse ökar framkomligheten, skapar tillgänglighet till hela 
arbetsmarknaden och ökar bostadsbyggandet i en växande storstads-
region. Med en trafiktunnel under Saltsjön binder vi samman söder och 
norr och sluter cirkeln runt Stockholm.
Trafikverket har fått i uppdrag av Sverigeförhandlingen att undersöka förut-
sättningarna och ta fram underlag för en östlig förbindelse helt utan vare sig 
temporära eller permanenta intrång i nationalstadsparken. Nu har vi lämnat 
underlag med historik, trafik- och kapacitetsanalyser samt grova bedömningar 
för kostnader och tid.

Enligt Nationell plan ska Trafikverket också förbereda för planläggning av pro-
jektet.

Det beslut som finns är att utreda och projektera en Östlig förbindelse. 

Under 2015 har en preliminär rapport om Östlig förbindelse lämnats till
Sverigeförhandlingen. Trafikverket har även tagit fram en rapport till Sverige-
förhandingen om trängselskatter och vägavgifter med Östlig förbindelse. 

Ett antal möten har skett med Sverigeförhandlingen, kommuner, SL mfl. 

För att kunna bestämma om det är möjligt att bygga Östlig förbindelse har vi 
utfört en undersökning av bergbottendjupet i Saltsjön. Resultatet ska redovisas 
för Sverigeförhandlingen i början av 2016. 

För att en byggstart ska kunna ske behövs förutom beslut om tillåtlighet från 
Regeringen och en godkänd vägplan, full finansiering.
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Vad: Östlig förbindelse i Stockholmsområdet. Trafiktunnlar 
för väg- och spårtrafik.
Varför: Ökad tillgänglighet inom regionen och bättre möjlig-
heter för regional utveckling.
Nuläge: Trafikverket lämnar underlag till Sverigeförhand-
lingen och förbereder planläggningsprocess.
Byggstart: 2022.
Kostnad: 19 miljarder kronor. Den slutliga kostnaden beror 
på vilka tillkommande funktioner som kommunerna och 
staten kommer överens om i förhandlingen.

Foto: Mikael Damkier.
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35Brolansering Marieholmsförbindelsen 
(Foto: Kasper Dudzik).



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00. 

www.trafikverket.se TR
A

FI
K

V
E

R
K

E
T.

 P
U

B
LI

K
AT

IO
N

S
N

U
M

M
E

R
: 2

01
6:

05
7.

 IS
B

N
: 9

78
-9

1-
74

67
-9

40
-3

. A
P

R
IL

 2
01

6.
 P

R
O

D
U

K
TI

O
N

:T
R

A
FI

K
V

E
R

K
E

T,
 G

R
A

FI
S

K
 F

O
R

M
. T

R
Y

C
K

E
R

I:I
N

E
K

O
. F

O
TO

: K
E

N
N

E
TH

 H
E

LL
M

A
N

, M
IK

A
E

L 
U

LL
È

N
, M

A
R

C
U

S
 L

U
N

D
S

TE
D

T/
B

IL
D

A
R

K
IV

E
T.

S
E

, H
A

N
S

 E
K

E
S

TA
N

G
,

Sveriges allra största satsningar på infrastruktur
Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart 
infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet 
i hela Sverige. Verksamhetsområde Stora projekt ansvarar för Sveriges allra 
största satsningar på infrastruktur.

•  Vi är en av landets största byggherrar.

•  Vi har en nollvision för antalet allvarliga arbetsmiljöolyckor.

•  Vi genomför våra uppdrag med fokus på att leverera i tid, till rätt kostnad och  
 förväntat innehåll.

•  Vi omsätter cirka 10 miljarder kronor per år.

Stora investeringar kräver smarta affärer
Vi arbetar målmedvetet för att minska våra kostnader genom smarta affärer och 
bra paketerade upphandlingar. Vår strategi är att handla upp fler totalentrepre-
nader samt fler utredningar och projekteringar till fast pris. Vi är övertygade om 
att det kommer att innebära ökad innovationsgrad, ökad produktivitet och större 
konkurrens – och därmed sänkta kostnader. Hittills har vårt verksamhetsom-
råde frigjort drygt 1,2 miljarder kronor – pengar som nu kan gå till andra sats-
ningar i transportsystemet.

•  Våra projekt har en sammanlagd budget på ca 260 miljarder kronor.

•  Av dessa är 180 miljarder i planeringsskede och 80 miljarder i byggskede.

•  Cirka 85% av budgeten återstår att upphandla.

•  De stora satsningarna framöver är koncentrerade till våra storstadsområden  
 Stockholm och Göteborg.

Läs mer på www.trafikverket.se/upphandling


