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Stockholm är en stad i kraftig tillväxt och den region i Europa 
som genomgår den kraftigaste urbaniseringen. Stockholm 
växer för närvarande med närmare 40 000 innevånare per år. 
Kommande två årtionden beräknas regionen växa med ca en 
halv miljon innevånare. Detta utsätter trafiksystemet för oerhörda 
påfrestningar och behovet av ökad kapacitet och nya lösningar 
är betydande. Redan idag hämmas regionens utveckling av 
bristen på effektiva transportmedel mellan de södra och norra 
länsdelarna.

Samtidigt måste staden och regionen värna om sina miljömässiga 
kvaliteter. Trots den starka tillväxten är Stockholm en grön och vacker 
stad som erbjuder sina innevånare en god livsmiljö. Att detta i sig är 
ett konkurrensmedel markeras av Stockholms nya översiktsplan som 
talar om en tät ”promenadstad” med en attraktiv livsmiljö för dess 
innevånare.

Till detta kommer de globala utmaningar som klimatkrisen ställer  
oss inför. Vare sig vi utgår från trängseln, den dagliga livsmiljön eller 
klimat hotet är det nödvändigt att dagens problem länkas samman 
med morgondagens utmaningar. Ambitionen måste vara att lösa 
dagens akuta problem samtidigt som lösningen av dessa banar väg 
för ett nytt synsätt på staden, transporterna och utformningen av vår 
gemensamma livsmiljö. 

Veidekkes förslag har utformats med syfte att möta en komplex 
problembild. Förslaget är skalbart i tre steg där steg 1, som är 
kärnan i förslaget, utgår från de mål som regionen och regeringen 
gemensamt formulerat och innebär en effektiv samlokalisering av 
väg- och tunnelbanetrafiken på regionens östra sida.

Steg 1
Den föreslagna lösningen ger kraftigt lägre kostnader, kortare 
byggtid och en dragning av tunnelbanan genom befolkningstäta 
områden som idag har en svag försörjning av kollektivtrafik. Vidare 
möjliggörs en samlokalisering av den nya t-banan med ”gröna linjen”, 
Tvärbanan och Saltsjöbanan, vilket dramatiskt ökar flexibiliteten i 
kollektivtrafiksystemet.

Steg 2
Biltrafiken i Stockholm minskas kraftigt. Det sker genom att trafikleden 
som dras i tunnel förses med underjordiska p-garage och terminaler 
för kollektivtrafikens stombussar. Genom kompletterande förgreningar 
av den östra trafikleden med ”armar” under Södermalm och Norrmalm 
kan den regionala stombusstrafiken få en snabb och effektiv angöring 
samt ytterligare p-garage anläggas med syfte att styra dagens 
gatuparkering ned under jord. Därmed frigörs värdefull mark för fler 
bostäder och staden kan successivt anpassas till fotgängare, cyklister, 
kollektivtrafik och ett levande gatuliv.

Steg 3
Som man med fog kan kalla för det ”nya gröna Stockholm”, kan 
genomföras inom loppet av en generation och innebär en i det närm-
aste bilfri innerstad där bilen endast används för tillfällig trafik,  
d v s lämna av gods och passagerare. Därmed överlåts det tillgängliga 
vägutrymmet till nyttotrafiken, för transporter av varor, kollektivtrafik, 
taxi, cykel samt fotgängare. Centralbron reserveras enbart för nyt-
totrafik och fotgängare och kan eventuellt t o m rivas. Skeppsbron och 
G:a stan blir bilfria. 

Dagens trafik
lösningar behöver 
integreras med 
morgon dagens  
utmaningar

Sammanfattning

•	 Veidekkes förslag är utformat som 
en helhet men kan genomföras i delar 
samt ”steg för steg”. kärnan i förslaget 
utgörs av etableringen av en ”östlig 
förbindelse” där vägtrafik kombineras med 
t-bana till nacka. kostnadsberäkningar, 
finansiering och teknik tillsammans 
med olika möjliga alternativ för den 
fortsatta upphandlingsprocessen 
samt själva projektgenomförandet 
kommenteras i det avslutande avsnittet.

•	 stora huvudgator som sveavägen, 
kungsgatan, hamngatan, Götgatan, 
hornsgatan, Fleminggatan m fl. kan göras 
till bilfria boulevarder där promenadstaden 
förverkligas med ett myller av folkliv. 
Delar av klarastrandsleden, stadsgården 
men också andra delar av gatuutrymmet 
kan upplåtas för bostäder och bidra till 
finansieringen av den nya infrastrukturen.

Djurgården

Vikingterminalen

Södermalm

Sickla
Hammarby

Sjöstad

Gullmarsplan

Kungsträdgården
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När N:a länken står klar för invigning 2015 saknas endast en 
förbindelse mot länets östra regiondel för att önskemålen om en 
sammanhållen ”ringled” runt Stockholm ska bli verklighet. Genom 
en komplett ringled blir regionens vägnät mer flexibelt och mindre 
känsligt för tillfälliga störningar.

På längre sikt krävs dock andra lösningar. De stora svårigheterna med 
att finna lämpliga lokaliseringar för nya trafikleder, klimatrelaterade 
miljöargument i kombination med höga kostnader innebär att morgon-
dagens transporter i allt större utsträckning måste ske med kollektiva 
trafikmedel. Bland de projekt som idag konkurrerar om anslagen finns 
förslaget att etablera en T-bana till Nacka. I den av Trafikverket nyligen 
presenterade kapacitetsutredningen pekas en T-bana till Nacka ut som 

•	 tunnelbana till nacka genom att blå 
linjen förlängs från kungsträdgården 
över befolkningstäta områden på ö:a 
södermalm, hammarby sjöstad och sickla 
(totalt 7 uppgångar) och ges kopplingar 
till tvärbanan samt saltsjöbanan.

•	 turismen på Djurgården/Gröna 
lund samt finlandstrafiken i 
stadsgården nås med t-bana och 
ges anslutningar med fjärrtåg.

•	 t-banan knyts ihop med ”gröna 
linjen” vid Gullmarsplan samt hammar-
byhöjden för att skapa avlastning 
samt öka flexibiliteten i linjenätet.

•	 södra och norra länken binds samman 
med en ”östlig förbindelse” i bergtunnel. 
(Med essingeleden skapas ”ringen”)

•	 samlokalisering av vägtunnel och 
t-bana ger ekonomiska fördelar 
och påskyndar byggprocessen.

•	 södra länken, essingeleden och city 
avlastas och underlättar arbete och 
boende på olika sidor av regionen.

•	 tunneldragning under befolkningstäta 
områden öppnar för utbyggnad av 
kollektivtrafiken, parkeringsplatser 
under jord, fler bostäder och på sikt 
ett förverkligande av ”promenad-
staden”, med ett minimum av biltrafik.

”Rätt dragning” 
möjliggör optimal 
lösning för tunnel
banan, sänker bygg 
kostnaden, förkortar 
genomförandet och 
möter långsiktiga 
miljömål.

Östra länken och T-bana Blå

den viktigaste investeringen i regionens kollektivtrafik, med  
stora effekter för såväl sysselsättningen som bostads byggandet.

I Veidekkes förslag dras T-banan och trafikleden under jord i berg-
tunnel. I en stor del av sträckan samlokaliseras T-banan med en östlig 
vägförbindelse, Ö:a länken. T-banan har fått styra linjedragningen så 
att den ger största möjliga nytta för de befolk nings centra som ligger i 
nära anslutning, framförallt östra Södermalm samt Hammarby Sjöstad. 
Med en sådan dragning ges naturliga kopplings punkter både mot 
Tvärbanan och Saltsjöbanan och gör kollek tiv trafiksy stemet mer flexi-
belt. Flexibiliteten förstärks ytterligare om en anslutning byggs mellan 
Hammarby Sjöstad och Gullmarsplan respektive Hammarbyhöjden.

Vid Stadsgården kan en uppgång etableras i anslutning till Viking-
terminalen som möjliggör direktbyte till fjärrtåg vid Centralstationen 

Djurgården

Vikingterminalen

Södermalm

Sickla
Hammarby

Sjöstad

Gullmarsplan

Kungsträdgården
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och vidare kan en station uppföras vid Gröna Lund för att serva 
Djur gårdens olika attraktioner.

Genom att samlokalisera tunnelbanans dragning med etableringen 
av Ö:a länken uppnås stora ekonomiska fördelar samtidigt som pro-
jektet kan genomföras mer tidseffektivt. I Veidekkes förslag samlokali-
seras ca 60 procent (ca 4 km) av den totala sträckan som ska byggas. 
Därmed etableras en i långa stycken gemensam lösning för vägtrafik 
och kollektivtrafik vilket ger en integrerad ”östlig förbindelse” med stor 
potential att lösa framtida utmaningar för regionens transportbehov.

Även om det bör understrykas att ”steg 1” i Veidekkes förslag är det 
som direkt möter de planer som presenterats av regeringen och olika 
regionala intressenter finns goda skäl att närmare analysera de ”dyna-
miska” möjligheter som förslaget i nästa led öppnar för. Genom att dra 
Ö:a länken närmare staden skapas en möjlighet att anlägga ett helt 
nytt synsätt på stadens och regionens framtida transportsystem med 
stora positiva bieffekter på Stockholms livsmiljö. I detta förslag skonas 
också den känsliga miljön i nationalstadsparken på Djurgården.

Vilka fördelar ger dragning i bergtunnel?

En bergtunnel under Saltsjön minskar byggkostnaden jämfört med 
sänktunnel i betong. Förläggningen görs djupt, ca 50–60 m på 
djupaste stället vilket minskar omgivningspåverkan under byggskedet. 
Inga arbetstunnlar byggs. 

Eftersom Saltsjösnittet passeras i berg istället för betongtunnel 
kommer inte sjöfarten att påverkas under byggtiden eller kräva 
särskilda åtgärder för att parera risk för framtida sjöfartsolyckor. 

Maximal samlokalisering av projektet ger samordningsvinster och 
stordriftsfördelar som kortar byggtiden och minskar byggkostnaden 
eftersom byggproduktionen effektiviseras.

Samordning av spårtrafik ger tidsvinster  
och ekonomiska fördelar

Veidekkes förslag innebär stora möjligheter till samordning av olika 
typer av spårbunden trafik. Det ger resenärerna i regionen fler möj-
ligheter till omstigning till andra färdriktningar och minskar trycket på 
T-centralen och centrala City, förutom att många resenärer får kortare 
restider.

Samordning ger också ekonomiska fördelar. Redan idag finns 
planer på att rusta upp Saltsjöbanan till ”Tvärbanestandard”. När det 
sker är det mycket som talar för en förlängning av Tvärbanan till Sickla, 
både för att möjliggöra ”samtrafik” och en effektiv omstigningspunkt 
mellan olika trafikslag. Med en sådan lösning blir också en förlängning 
av Tvärbanan till Slussen och Södermalm överflödig, något som skulle 
medföra en stor besparing.

Östra länken och T-bana Blå

•	 tunnelbanans totala längd från kungs-
trädgården till nacka: ca 8,5 km

•	 restid från t-centralen till nacka cen-
trum: ca 12–14 min.

•	 trafikledens totala längd från s:a  
länken vid sickla till n:a länken vid Värtan: 
ca 6,5 km

•	 längd på sträcka som samlokaliseras: 
ca 4 km

•	 kostnadsbesparing genom samlokalise-
ring och förkortad byggtid:  
ca 15–30 procent = 3–8,5 mdr kr. 

•	 beräknad totalkostnad för t-banan (inkl. 
7 uppgångar och anslutningar till tvär-
banan samt saltsjöbanan) samt  
Ö:a länken, baserat på samlokali sering: 
15–22 mdr kr.

•	 kostnad för anslutning av t-banan till 
Gullmarsplan: 1–2 mdr kr.

Byggkostnader, utan samlokalisering:

•	 t-banan (samma förutsättningar  
som ovan): 11–16 mdr kr.

•	 trafikleden, baserat på sänktunnel och 
dragning över Djurgården: 9–12 mdr kr, 
totalt ca 20–28 mdr kr.

Andra jämförelser:

•	 Förbifart stockholm: 27, 6 mdr kr.

•	 n:a länken: 11,6 mdr kr.

•	 citybanan: 16,8 mdr kr.
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Om Ö:a länken byggs i bergtunnel under jord öppnas möjligheter 
att i grunden förändra trafiksystemet men också omdana livsmiljön i 
Stockholms innerstad. I ett första steg byggs två förbindelseleder från 
Ö:a länken; den södra och den norra förbindelsen. Den södra förbin-
delsen under Södermalm kopplas ihop med Hornstull/Liljeholmsbron. 
Den norra förbindelsen under Norrmalm-City kopplas samman med 
Lindhagensplan/Drottningholmsvägen och Essingeleden. Därmed 
skapas förutsättningar att successivt omdana hela trafikapparaten 
ovan jord i stadens centrala delar.

I syfte att eliminera biltrafiken samt den utrymmeskrävande boen-
deparkeringen ovan jord byggs p-garage under jord. Som framgår av 
kartmaterialet kan sådana anläggas på ett stort antal platser. Dessa 
parkeringsplatser betjänas med hissar som leder rakt upp till bostäder 

•	 Från Ö:a länken görs kopplingar i berg-
tunnel under södermalm och norrmalm/ 
city. Därmed kan trafik ledas ned under 
jord och förbindas med infarterna från 
hornstull och lindhagensplan.

•	 Underjordiska bussterminaler för direkt- 
och stombussar med omstigning till annan 
kollektivtrafik.

•	 stombussar från Västerort/ ekerö, nord-
ost samt kranskommunerna från den södra 
och västra delen av länet kan föras direkt 
in i stadens centrala delar under mark och 
förkorta restiderna kraftigt.

•	 Parkeringsgarage etableras för boende-
parkering på strategiska platser under 
stenstaden.

•	 hisschakt byggs till garagen under 
mark för snabb åtkomst. kräver inga stora 
ingrepp och smälter in i befintlig bebyg-
gelse. (Garagen utformas för hög trygghet 
och säkerhet.) 

Ö:a länken förlängs 
i två förgreningar 
under jord och skapar 
nya innerstadslägen 
för parkering och 
regionala stombussar

Förlängning av Östra länken
Från Östra länken görs kopplingar i bergtunnel under malmarna

och handel och kräver inga stora ingrepp ovan jord. Dessa p-garage 
kan med moderna lösningar anläggas med högt ställda krav på luft, 
ljus, trygghet och brand. 

Genom att Ö:a länken knyts samman med två av stadens befintliga 
pulsådror vid Hornstull och Lindhagensplan öppnas nya möjligheter 
för den regionala busstrafiken. Hållplatser och terminaler kan anläggas 
under jord vilket innebär att ett stort antal trafikanter snabbt och smidigt 
kan föras direkt till centrala platser i staden. I Norrmalmsförgreningen blir 
det exempelvis fullt möjligt att bygga en bussterminal med direkt kopp-
ling till Stockholms Central, T-centralen samt Citybanans nya station.

Baserat på dessa grundförutsättningar kan sedan trafiken och 
livsmiljön i Stockholm förändras i riktning mot stadens vision om en 
levande och tät promenadstad. Biltrafiken ovan jord kan succes-
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sivt reduceras genom att boendeparkeringen flyttas ned under jord. 
Därmed frigörs attraktiv gatumark som istället kan tas över av gång-, 
cykel- och busstrafik samt skapa en mängd nya mötesplatser. Det bör 
framhållas att detta är en fråga som redan aktualiserats inom Stock-
holms stad genom den så kallade ”framkomlighetsstrategin” som med 
en mer begränsad ansats anvisar olika alternativ för att minska beho-
vet av p-platser på gatumark.

Sannolikt fordras ekonomiska styrmedel för att driva utvecklingen 
men framförallt krävs det alternativ. Med tillgång till parkering under 
jord och möjlighet att föra bilen in och ut ur staden i bergtunnel under 
jord är det helt uppenbart att biltrafiken efterhand helt kan elimineras 
ur stadsbilden, annat än då när tillfällig i och urlastning måste ske. 

Därmed kan det tillgängliga gatuutrymmet reserveras för nyttotra-
fiken med dramatiska effekter både för kollektivtrafiken och varutran-
sporterna samt ge människor och cyklister ett helt annat svängrum. 
Efter hand som bilarna försvinner kan gatubilden förändras. Idag 
gatuparkerar ca 32 000 bilar/dygn i Stockholms innerstad och tar ett 
betydande utrymme i anspråk. 

I takt med att dessa ersätts av garage under jord kan trottoarer 
breddas och trädalléer anläggas med plats för caféer och ett levande 
gatuliv. På andra platser kan nya bostäder uppföras som därmed kan 
bidra till att täcka kostnaderna för de olika infrastrukturinvesteringarna.

I tillägg till detta kan mer storskaliga förändringar av det lokala 
vägnätet förberedas. Genom att biltrafiken i innerstaden efterhand 
ersätts av kollektiva trafikslag samt cyklister och gående förändras 
kapacitetsbehovet i vägnätet och därmed nyttan av flera av de breda 
motortrafikleder som idag skär genom staden ovan jord. Hur detta kan 
ske beskrivs i följande avsnitt.

Förlängning av Östra länken

•	 total längd för förbindelse under 
södermalm: 3 km

•	 total längd för förbindelse under 
norrmalm: 3,5 km

•	 beräknad kostnad för båda 
förbindelserna: 8–10 mdr kr

•	 kostnad för anläggning av ett under-
jordsgarage för 1000 bilar: 400 mkr

•	 kostnad för anläggning av 
bussterminal under jord: 300 mkr

•	 kostnad för anläggning av ett  
hisschakt: 5 mkr
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Det andra och tredje steget i Veidekkes förslag bygger på ett system-
tänkande. Presenteras alla tre stegen som en helhet visar det att 
trafikleder och kollektiva trafikslag kan samverka för att på en och 
samma gång skapa optimala förutsättningar för samtliga trafikslag och 
i sin förlängning bana väg för en levande stad med god livsmiljö.

Genomförandet måste ske stegvis. Först måste ett fungerande 
trafiknät etableras som skapar fungerande flöden runt staden samt 
mellan de olika huvudinfarter som idag finns via E 18, E 4/E 20, Väg 
73, Väg 222 o s v. Det sker genom att Ö:a länken byggs och komplet-
teras med förgreningar under Södermalm och Norrmalm/City. När 
detta skett måste emellertid ambitionen vara att styra trafiken runt 
staden och i så liten utsträckning som möjligt in i den. Det kan ske 
genom avgifter.

•	 Den regionala trafiken leds runt 
staden på den nya ringen. Dagens 
”genomskärande” motortrafikleder 
inom staden reserveras för nyttotrafik, 
kollektivtrafik och cyklister.

•	 centralbron reserveras för 
nyttotrafik eller rivs och G:a stan 
och skeppsbron blir bilfria.

•	 klarastrandsleden, f d p-hus samt vissa 
andra trafikstråk bebyggs med bostäder.

•	 stora huvudgator som sveavägen, 
kungsgatan, hornsgatan, Fleminggatan 
Götgatan, skeppsbron, birger jarlsgatan, 
sturegatan blir bilfria boulevarder där 
promenadstaden utvecklas med nytt utbud.

•	 Varuleveranser sker i allt större 
utsträckning ”underifrån” eller i samspel 
med kollektivtrafiken ovan jord.

•	 Parkering ovan jord reserveras 
för funktionshindrade och bilar med 
specialtillstånd, övriga avvecklas och 
ersätts av underjordsparkering.

Ringen, ny infra
struktur under jord 
och en utbyggd 
kollektivtrafik ger 
plats för en levande 
promenadstad 
utan bilar och med 
effektiva kommu
nikationer i hela 
regionen.

En grön och bilfri stad

En vanlig uppfattning i debatten är att nya trafikleder med nödvändig-
het leder till ökad biltrafik och därmed också till ökade utsläpp av 
växthusgaser. Så behöver emellertid inte vara fallet. 

Dels kan den ökade trafiken motverkas av effektivare vägförbin-
delser, dels släpper bilar som kör i jämn hastighet ut mindre än när 
de störs av rödljus i korsningar och köer. Vidare visar erfarenheter att 
trafikvolymer och utsläpp i hög utsträckning kan påverkas av en kom-
bination av avgifter samt kompletterande lösningar (infartsparkeringar 
m m) som totalt sett ger ett mer effektivt och miljövänligt trafiksystem.

Veidekke har i denna fas av arbetet inte haft möjligheter att göra 
fördjupade analyser av effekterna av detta förslag men om det skulle 
genomföras i sin helhet är det mycket sannolikt att det snarast skulle 
leda till kraftigt minskade koldioxidutsläpp. 
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Som förslaget visar skapas möjligheter att komma 
in med bil i staden utan att stadens nuvarande 
trafiknät tas i anspråk. Det kan ske via Ö:a länken 
men också från andra håll om de föreslagna 
förgreningarna byggs och det görs möjligt att 
parkera under jord. 

Därefter måste lösningar skapas som förändrar 
vår syn på att använda bil i tät stadsmiljö. Genom 
(höga) avgifter i kombination med effektiva och 
attraktiva kollektiva färdsätt kan trafikanternas 
beteende styras i önskvärd riktning. Därmed kom-
mer trafikflödena minska och kollektivtrafiken och 
varutransporterna få lättare att komma fram, vilket 
innebär kortare restider och bättre kommunikatio-
ner för de boende i hela regionen.

För de som bor i innerstaden och behöver bil för 
helghandel, fritidsändamål eller för att åka till stu-
gan erbjuds underjordsparkering av hög standard 
som görs lätt tillgänglig via hissförbindelser. Om 
kostnaden för boendeparkering ovan jord i ett tidigt 
skede höjs relativt kraftigt skapas en marknad för 
ändamålsenliga garage under jord. Successivt kan 
antalet p-platser för boendeparkering minskas och 
gatumarken användas till annat. I ett senare skede 
kan boendeparkering ovan jord helt avskaffas och 
ersättas av tillfälliga parkeringsytor, endast avsedda 
för i och urlastning.

När bilen får en mer komplementär roll i trafik-
systemet kan en omfattande omläggning av hela 
trafiknätet genomföras. Med Ö:a länken och dess 
förgreningar både kan och bör flera av de motorle-
der som idag används för att leda trafiken genom 
staden i allt väsentligt reserveras för nyttotrafik. Ex-
empelvis kan Söderleden och Centralbron stängas 
för biltrafik. Centralbron kan därmed antingen 
skalas ned och anpassas enbart för nyttotrafik och 
cyklar eller så kan den helt tas bort.

Samma angreppssätt kan sedan tillämpas på 
Stadsgården–Gamla stan—Skeppsbron, Valhal-
lavägen–Lidingövägen, Sveavägen, Götgatan–
Hornsgatan, Fleminggatan—S:t Eriksgatan–Oden-
gatan och Birger Jarlsgatan—Sturegatan. Det 
skulle betyda att trafikbelastningen på Slussen 
skulle minska avsevärt, en i praktiken bilfri Gamla 
stan, att Klarastrandsleden och andra attraktiva 

lägen kan bebyggas med  bostäder och att ett 
blomstrande gatuliv istället kan växa fram. Där förut 
massbilismen dominerade gatubilden får vi istäl-
let boulevarder och promenadstråk med kultur, 
parker, trädalléer och andra gröna ytor, caféer, 
lokala idrottsplatser, skridskobanor på vintern m m, 
kompletterat av stråk för varutransporter, kollektiva 
transportmedel och cyklister.

Som ytterligare en positiv följdeffekt kan flera 
attraktiva stråk, t ex Klarastrandsleden och Stads-
gården bebyggas med bostäder. Det kan naturligt-
vis inte ske på alla ställen men en jämförelse med 
gjorda nedgrävningar av kraftledningar i regionen 
visar att det är troligt att ett stort antal nya bostäder 
skulle kunna tillkomma på detta sätt.

Den största potentialen för nya bostäder uppstår 
dock tack vare tillkomsten av nya p-garage under 
jord. Tack vare dessa skulle det bli möjligt att bygga 
ett mycket stort antal nya bostäder i centrala lägen, 
bostäder som idag inte kan byggas p.g.a. stadens 
”p-norm” som stipulerar att byggherren ska sä-
kerställa ett visst antal p-platser vid nybyggnation. 
Många projekt kommer idag inte till stånd p.g.a. 
svårigheterna att få till p-platser rent tekniskt eller 
för att den lösning som fordras blir för kostsam för 
projektet.

En annan faktor som kommer att påverka bo-
stadsbyggandet positivt är minskningen av buller. 
Med parkeringslösningar under jord reduceras 
bullret kraftigt och ett stort antal nya bostäder kan 
då byggas på platser som idag inte är möjliga.

Sammantaget öppnar Veidekkes lösning med 
p-garage under jord i centrala lägen, i kombination 
med förbättrad kollektivtrafik, för stora möjligheter 
till nytt bostadsbyggande i attraktiva lägen. Här 
återkommer Veidekke med en fördjupad analys 
senare.

Teknik

För allt arbete under jord kommer beprövad 
teknik att användas. Tunnelsystemet kommer att 
etableras på samma sätt som tidigare N:a och S:a 
länken. Den största skillnaden mot tidigare projekt 
blir markdjupet. I detta projekt beräknas djupet 
ligga 50–60 m under marken. Därmed reduceras 
byggbullret och vibrationspåverkan liksom kost-
samma passager gentemot andra underjordiska 
anläggningar.

Förutom dessa fördelar kommer heller inga ar-
betstunnlar byggas som normalt krävs för liknande 
typ av anläggningar. Svårigheten med arbetstunn-
lar i innerstadsmiljö består i att finna en lokalisering 
som stör omgivningen så litet som möjligt. I detta 
fall kommer de utsprängda bergmassorna att ske 
under tider med liten trafik, via de befintliga tunn-
larna i S:a och N:a länken.

Genom att samlokalisera tunnlar för väg, tun-
nelbana och eventuellt även för parkeringsgarage 
under jord erhålls ett effektivt resursutnyttjande vid 
produktionen vilket innebär betydande tids- och 

kostnadsbesparingar. Med förbättrad åtkomst 
mellan de olika tunnlarna elimineras behovet av 
arbetstunnlar vilket ger ytterligare fördelar.

Sammantaget innebär Veidekkes lösning en 
optimal lösning för en samlad infrastrukturlösning 
med stora tidsvinster och en kraftig kostnadsbe-
sparing som följd, jämfört med andra projekt av 
liknande karaktär.

Finansiering

Finansieringen av ovanstående förslag kan 
principiellt ske på olika sätt, direkt över offentliga 
budgetar, via brukaravgifter samt via olika former 
av ”privatfinansiering”, så kallade OPS-lösningar 
där det offentliga svarar för planprocessen och 
privata företag tar ansvar både för genomförandet, 
finansieringen och driften under en viss stipulerad 
tidsperiod och under den tiden ges möjlighet att ta 
ut avgifter direkt från trafikanterna/brukarna.

Hur Ö:a länken och T-banan till Nacka slutligen 
ska finansieras är ytterst en politisk fråga. Eftersom 
regeringen klargjort att dessa projekt är av natio-
nellt intresse är det sannolikt att det statliga, regio-
nala länsanslaget kommer att tillföras öronmärkta 
medel för detta projekt som i sin tur förutsätter viss 
regional medfinansiering. 

Som Veidekkes förslag visar finns goda motiv att 
vidga perspektivet på Ö:a länken och Tunnelbanan. 
Genom ett bredare angreppsätt kan avsevärt större 
fördelar uppnås, både för Stockholmsregionen i 
stort och Stockholms innerstad och på det sättet 
bidra till att förbättra livsmiljön och samtidigt stärka 
regionens internationella konkurrensförmåga.

Veidekke menar att det finns goda motiv som 
talar för en finansieringslösning som kombinerar 
offentliga anslag med avgifter från trafikanterna. 
Denna kombination gör det möjligt att via avgifter 
åstadkomma en långsiktig medfinansiering av kol-
lektivtrafikutbyggnaden. Väljer man enbart privat-
finansiering av enskilda delar av denna satsning 
bortfaller dessa intäkter som istället tillfaller det 
enskilda företaget. 

Ytterligare ett argument rör upplåningskostna-
den för projekt av detta slag och den totalkostnad 
som i nästa led ska fördelas på trafikanterna. 
Eftersom staten i varje läge lånar billigare än varje 
annat alternativ och upplåningskostnaden i projekt 
av denna typ är synnerligen hög är det uppenbart 
att offentlig finansiering är mer fördelaktig för den 
som slutligen ska betala notan, d v s den enskilde 
bilisten.

Offentlig finansiering parerar sannolikt också 
risken för att privata intressen lägger hinder för 
nytillkommande trafiklösningar som är uppenbart 
samhällsnyttiga och ger ökad flexibilitet men som i 
den andra änden skulle leda till minskad trafik och 
lägre intäkter på ett visst vägavsnitt. 

Finansieringen av underjordiska garage för bilar 
både kan och bör ske genom avgifter från den 
enskilde användaren. Merparten av de som redan 

idag parkerar bilen i underjordsgarage betalar idag 
mellan 1000–3000 kr/mån. Skulle man välja att 
lägga priset för parkering i de nya underjordiska ga-
rage som skisseras i detta förslag på 2000 kr/mån 
skulle investeringen kunna räknas hem på mindre 
än 20 år. 

Detta är givetvis en onödigt kort avskrivningspe-
riod för projekt av detta slag och visar att priset på 
platserna mer är en fråga om vilka incitament man 
vill ge bilisterna att flytta sin parkering från gatuni-
vån till underjorden respektive hur starkt man vill 
stimulera eller motverka privatbilismen. Finansie-
ringen är hursomhelst inget avgörande hinder.

Fortsatt genomförande

För genomförandet kan flera olika lösningar övervä-
gas. Ett alternativ för ett projekt i denna skala och 
som förutsätter samverkan över längre tid skulle 
kunna vara att skapa en sammanhållen projektor-
ganisation i form av ett beställarbolag där samtliga 
parter, inte bara Trafikverket, utgör den beställande 
organisationen. 

Om den beställande organisationen istället består 
av Trafikverket tillsammans med Stockholm stad, 
Nacka kommun och andra angränsande krans-
kommuner samt Landstinget/SL, plus den eller de 
bolag som valts ut genom projekttävling skulle en 
homogen struktur kunna skapas som säkerställer 
ett effektivt genomförande. Från Veidekkes sida är 
vi positiva till att delta i ett sådant bolag. 

Staten, som svarar för upplåningen, kan se-
dan via det gemensamma bolaget ange villkor för 
om bolaget ska generera vinst eller inte. Alldeles 
oavsett finns möjligheten att via den här lösningen 
säkerställa att de överskott som uppstår, när de 
finansiella kostnaderna, anläggningsarbetet och 
driften är betald, återgår till statskassan för andra 
angelägna behov. Från bolagets sida ska full trans-
parens råda under produktionsskedet och rapporte-
ring ske till regeringen.

Bolag av detta slag är f ö inget nytt. I Sverige har 
denna modell tillämpats för Öresundsbron och Ar-
landabanan och internationellt är den relativt vanligt.



För ytterligare information:
Per-Ingemar Persson VD 
Veidekke sverige, +4670-514 42 40

Konstantin Spinos Regionchef 
Veidekke entreprenad, tunnel & bergrum: +4670-355 99 24

Rikard Dahlström Arbetschef 
Veidekke entreprenad, tunnel & bergrum: +4670-292 02 42

Johnny Kellner Miljöchef 
Veidekke entreprenad: +4670-260 02 65

Lennart Weiss Kommersiell direktör, Veidekke Sverige  
Med ansvar bl. a. för massmediakontakter Veidekke sverige: +4670-521 37 81

Veidekke är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- 
och bostadsutvecklingsföretag med en omsättning på ca 18 
miljarder NOK. (ca 21 miljarder SEK). Veidekke i Sverige har ca 
1 100 anställda och en omsättning på ca 4,1 miljarder SEK.

Tunnel & Bergrum är en region inom Veidekke Entreprenad 
AB med bygg ande i berg under mark som specialområde. 
Regionen om sätter ca 500 Mkr per år med projekt i hela Sverige 
och även i Norge. Exempel på genomförda projekt: Norra 
Länken, Tunnlar E18 Enköping-Sagån och djupvattenintag för 
Oskarshamnsverken. Pågående projekt: fordonsverkstad i Kiruna 
för LKAB, totalentreprenör för Stig bergs garaget i Stockholm 
i samverkan med Stockholms Parker ing samt medverkan i 
motorväg- och järnvägstunnlar i Norge på Dovrebanan i sam-
verkan med Veidekke Entreprenad Norge och tyska Hochtief.




