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2013 års 
Stockholmsöverenskommelse 

Figur 1   Stockholms tunnelbana cirka år 2025. Heldragna linjer avser dagens 
sträckningar, medan streckat avser överenskomna utbyggnader 
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Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av 
utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i 
Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 

Parter 

Staten 

Stockholms läns landsting 

Stockholms stad 

Nacka kommun 

Solna stad 

Järfälla kommun 

Utbyggnad av tunnelbanan 

Överenskommelsen innebär att följande tunnelbaneutbyggnader 
genomförs: 

• Utbyggnad av tunnelbana från Kungsträdgården till Gullmars-
plan/Söderort1, med stationer vid Sofia och Gullmarsplan. Sam-
mankoppling ska ske mellan tunnelbanans blåa och gröna linjer 
och sker genom utbyggnad mellan Sofia och Sockenplan med 
nya stationer vid Gullmarsplan och Söderstaden/Slakthuset. Ut-
byggnaden ska starta senast 2018 och trafikstart sker cirka 2025. 

• Utbyggnad av tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka2, 
med stationer vid Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka 
C. Utbyggnaden ska starta senast 2018 och trafikstart sker cirka 
2025. 

• Utbyggnad av tunnelbana från Odenplan till Arenastaden via 
Hagastaden3. Utbyggnaden ska starta senast 2016 och trafikstart 
för delsträckan till Hagastaden sker cirka 2020 och till Arena-
staden cirka 2022. 

                                                                                                                                                          
1 I enlighet med sträckningsalternativ nr 6c (enligt rapport från Trafikförvaltningen vid Stock-
holms läns landsting 2013-06-05), se bilaga 2. 
2 I enlighet med sträckningsalternativ nr 6 (enligt rapport från Trafikförvaltningen vid Stock-
holms läns landsting 2013-06-05), se bilaga 2. 
3 Delsträckan Odenplan-Hagastaden byggs ut i enlighet med sträckningsalternativ A, med 
tre spår vid Odenplan (enligt rapport från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 
2013-06-05), se bilaga 3. 



  2013 års Stockholmsöverenskommelse 
 
 

9 

• Utbyggnad av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station, 
med stationer i Barkarbystaden och Barkarby station/Stock-
holm Väst4. Utbyggnaden ska starta senast 2016 och trafikstart 
sker cirka 2021. 

Parterna är medvetna om att det återstår ett flertal detaljer vad 
gäller tunnelbanans byggnation och slutliga dragning samt att detta 
måste lösas inom delprojekten. 

Ökad bostadsbebyggelse 

Överenskommelsen innebär att kommunerna åtar sig att själva eller 
genom annan markägare/entreprenör uppföra cirka 78 000 bostäder 
i tunnelbanans influensområde enligt nedan. Antalet gäller färdig-
ställda bostäder fr.o.m. 1 januari 2014 till och med 31 december 
2030, vars detaljplaner antas från och med 2014. 

• Stockholms stad har ansvar för att cirka 40 000 bostäder uppförs 
i tunnelbanans influensområde från Gullmarsplan till Hagsätra, 
Farsta strand och Skarpnäck. Stockholms stad har vidare ansvar 
för att cirka 3 000 bostäder uppförs i Hagastaden, att cirka 2 000 
bostäder uppförs i Hammarby sjöstad och cirka 900 bostäder på 
Södermalm i den utbyggda tunnelbanans influensområde. Den 
årliga takten ska i genomsnitt vara cirka 2 700 bostäder per år. 

• Nacka kommun har ansvar för att cirka 13 500 bostäder uppförs 
på västra Sicklaön i en takt som i genomsnitt ska vara cirka 800 
bostäder per år. 

• Solna stad har ansvar för att cirka 4 500 bostäder uppförs i tun-
nelbanans influensområde i Hagastaden och Arenastaden med 
en årlig takt som i genomsnitt ska vara cirka 265 bostäder per år. 

• Järfälla kommun har ansvar för att cirka 14 000 bostäder upp-
förs i tunnelbanans influensområde med en årlig takt som i 
genomsnitt ska vara cirka 825 bostäder per år. 

  

                                                                                                                                                          
4 Enligt rapport från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 2013-06-05, se 
bilaga 2. 
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Finansiering och medfinansiering 

Tabell 1 Finansiering av infrastruktur (ej fordon och depå) 

Intäkter (mdkr i 
januari 2013 års 
prisnivå) 

Summa 
Gullmars-

plan/ 
Söderort 

Nacka 
Haga-
staden 

Arena-
staden 

Järfälla/ 
Barkarby 

Trängselskatter5 9,000 2,700 3,350 0,400 1,300 1,250 
Statlig med-
finansiering 3,825 1,250 1,750 0,125  0,700 
Länsstyrelsen 
(länsplan) 0,825   0,825   
Kommunal med-
finansiering, 
varav 5,200 1,750 1,450 0,700 0,500 0,800 
Stockholms stad 2,950 1,750 0,600 0,600   

Nacka kommun 0,850  0,850    
Solna stad 0,600   0,100 0,500  

Järfälla kommun 0,800     0,800 
Stockholms läns 
landsting 0,650 0,100 0,150 0,050 0,200 0,150 
Summa intäkter 19,500      
Summa 
finansiering  5,800 6,700 2,100 2,000 2,900 

 
 
Som del i finansieringen ingår att fastigheten Barkarby 4:1 överlåts 
från staten till Järfälla kommun. 

Förskottering 

Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, 
Solna stad och Järfälla kommun åtar sig att förskottera medel för 
tunnelbaneutbyggnaden. Hur inbetalning och återbetalning av 
medel ska ske ska preciseras i kommande avtal för tunnelbane-
utbyggnadens olika sträckningar. 

                                                                                                                                                          
5 Intäkterna från trängselskatter är beräknade utifrån att trängselskatt införs på Essingeleden 
från och med 2016 (maxtaxa 30 kronor) och att skatten på den nuvarande zonen höjs från 
och med 2016 (maxtaxa 35 kronor). Maxtaxan per dygn är höjd till 105 kronor. Vidare förut-
sätts förskottering med totalt 4,825 mdkr. 
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Styrning 

Parterna har ett gemensamt ansvar för framdriften av investe-
ringarna. Formerna för styrning av projekten ska preciseras i kom-
mande avtal. 

Fordon och depå 

Landstinget åtar sig att tillförsäkra den markåtkomst som behövs 
för utbyggnaden av tunnelbanan, inklusive mark för depåer och 
cykelparkering, dels under byggtiden och dels under drifttiden. 
Värdering av mark som ägs av berörd kommun ska ske gemensamt 
mellan landstinget och berörd kommun utifrån förutsättningen att 
marken ska användas för trafikändamål. Mark som ska nyttjas 
under drifttiden ska i första hand utgöras av kvartersmark. 

Landstinget finansierar fordon och depåer som beräknas till 
cirka 6,200 mdkr i januari 2013 års prisnivå. Tillsammans med inve-
steringen i utbyggnad av tunnelbanan uppgår de samlade investe-
ringarna till 25,7 miljarder kronor i januari 2013 års prisnivå. 

Kommande avtal 

Denna principöverenskommelse kommer att regleras vidare i avtal 
för respektive sträckning under sista kvartalet 2013. 

Giltighet 

Denna principöverenskommelse är giltig under förutsättning av att 
parterna fattar erforderliga beslut om denna överenskommelse och 
kommande avtal i sina beslutande församlingar. 
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Parter 

2013 års Stockholmsförhandling har utgått ifrån att de som är 
berörda av tunnelbanans utbyggnad, bostadsutbyggnaderna samt 
finansiering och medfinansiering av tunnelbanans utbyggnad också 
ska vara parter i överenskommelsen. Eftersom överenskommelsen 
direkt berör Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka 
kommun, Solna stad och Järfälla kommun ingår följande parter i 
överenskommelsen: 

• Staten som medfinansiär (trängselskatt, anslagsmedel, nationell 
plan för transportsystemet 2014–2025 och fastigheten Barkarby 
4:1), benämnd 2013 års Stockholmsförhandling. 

• Stockholms läns landsting som ansvarig för genomförandet av 
utbyggnaden av tunnelbanan samt som finansiär. 

• Kommunerna (Stockholm, Nacka, Solna och Järfälla) som åtagit 
sig att själva eller genom andra uppföra cirka 78 000 nytillkom-
mande bostäder inom de nya tunnelbanesträckningarnas influens-
område fram till år 2030, samt ingå som medfinansiärer. 

De som har nytta av utbyggnaden av tunnelbanan och av byggandet 
av fler bostäder är dock betydligt fler än de som är parter i 2013 års 
Stockholmsöverenskommelse, t.ex. fastighetsägare längs utbygg-
naderna. I det fortsatta detaljplaneringsarbetet finns dock möjlig-
het för kommuner och landsting att förhandla med berörda fastig-
hetsägare om t.ex. exakta stationslägen eller stationsentréer. 

Utifrån ambitionen att säkerställa öppenhet och transperens i 
utredningen har 2013 års Stockholmsförhandling träffat alla kom-
muner, partier, intresseorganisationer och företag som framfört ett 
sådant önskemål. För att säkerställa ytterligare transperens och ge 
alla som så önskat möjlighet att följa utredningen har rapporter och 
annan information löpande lagts ut på 2013 års Stockholmsför-
handlings webplats, www.stockholmsforhandlingen.se. 
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Efter att överenskommelsen nu har träffats kommer denna att 
följas av ett bindande avtal som också reglerar ytterligare förutsätt-
ningar. Ett exempel på detta är hur parterna inom 2013 års Stock-
holmsöverenskommelse gemensamt ska driva processen fram till 
trafikstart. Arbetet med detta avtal pågår. 

Överenskommelsen finns i bilaga 1. 
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Tunnelbanans utbyggnad 

2013 års Stockholmsöverenskommelse omfattar följande tunnel-
baneutbyggnader: 

• Kungsträdgården – Gullmarsplan/Söderort 
• Kungsträdgården – Nacka 
• Odenplan – Hagastaden – Arenastaden 
• Akalla – Barkarby. 

Figur 2   Stockholms tunnelbana cirka år 2025. Heldragna linjer avser dagens 
sträckningar, medan streckat avser överenskomna utbyggnader 
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Investeringskostnaden för alla tunnelbanesträckningar, exklusive 
depå och fordon, har beräknats till cirka 19,5 miljarder kronor i pris-
nivå januari 2013. Detta fördelas mellan överenskommelsens parter 
enligt vad som framgår av tabell 5 i kapitlet Finansiering. 

Kostnaden för fordon och depå har beräknats till cirka 
6,2 miljarder kronor i prisnivå januari 2013. Detta bekostas av Stock-
holms läns landsting. 

Tunnelbana Kungsträdgården – Gullmarsplan/Söderort 

Sträckningen utgör en förlängning av dagens Blå linje från Kungs-
trädgården till Gullmarsplan, med stationer vid Sofia och Gullmars-
plan1. Vid Gullmarsplan kopplas den nya linjen ihop med dagens 
Hagsätragren. Här tillkommer en ny station i Söderstaden/Slakt-
husområdet som ersätter de befintliga stationerna Globen och 
Enskede gård2. Sträckan Kungsträdgården – Sofia är gemensam för 
de båda objekten ”Tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort” och ”Tun-
nelbana till Nacka”. 

I och med denna sträckning kan Gröna linjens maximala kapa-
citet genom innerstaden fördelas ut på två grenar i stället för dagens 
tre. Det medför att möjlig turtäthet på var och en av Gröna linjens 
nuvarande tre grenar i Söderort ökar med 50 procent. 
  

                                                                                                                                                          
1 I enlighet med sträckningsalternativ nr 6c (enligt rapporten ”Förstudie Tunnelbana till 
Nacka – underhandsrapport till statens förhandlingspersoner” från Trafikförvaltningen vid 
Stockholms läns landsting 2013-06-05), se bilaga 2. 
2 Beskrivningar av alternativa linjedragningar närmast söder om Gullmarsplan finns dels i 
rapporten ”Förstudie Tunnelbana till Nacka – underhandsrapport till statens förhandlings-
personer” från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 2013-06-05, se bilaga 2, 
och dels i rapporten ”Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje” 
från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 2013-08-06, se bilaga 5. 
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Figur 3   Linjesträckning för de nya tunnelbanelinjerna Kungsträdgården – 
Gullmarsplan/Söderort och Kungsträdgården – Nacka 

 
 
För ett snabbt genomförande ska byggstart ske senast 2018 och 
trafikstart cirka 2025. I den tidplanen ingår inte eventuell tid för 
överklaganden i samband med plan- och tillståndsprocessen. 

Investeringskostnaden, dvs. exklusive fordon och depå, för denna 
sträcka uppgår till cirka 5,8 miljarder kronor3 (prisnivå januari 
2013). I detta ingår kostnaden för delsträckan Kungsträdgården – 
Sofia som är gemensam för de två objekten Kungsträdgården – 
Gullmarsplan/Söderort och Kungsträdgården – Nacka. 

Investeringskostnaden utgår bl.a. från att tunneln under Saltsjön 
går i bergtunnel, vilket är billigare än en sänktunnel. Det innebär 
samtidigt att tunnelbanan på det djupaste stället under Saltsjön 
hamnar cirka 85 meter under vattenytan. Stationen i Sofia blir en 
för Stockholms förhållanden djup station. Plattformen ligger cirka 
100 meter under marknivån. För att studera hur man i andra städer 
löst liknande situationer i samband med nyare tunnelbaneutbygg-
nader har 2013 års Stockholmsförhandling och Trafikförvaltningen 
vid Stockholms läns landsting genomfört en studieresa till Barcelona. 
                                                                                                                                                          
3 Kostnaden är baserad på rapporten ”Komplettering: Investeringskostnad vid utbyggnad 
från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka”, från Trafikförvalt-
ningen vid Stockholms läns landsting 2013-08-06, se bilaga 4. 
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Detta beskrivs kort i avsnittet ”Internationella referenser” i detta 
kapitel. 

Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting har låtit 
genomföra en utredning av människors beteende och inställning till 
tunnelbanestationer där hiss är primärt färdsätt4. Utredningen inne-
håller både en kvantitativ och en kvalitativ studie. En slutsats från 
utredningen är att de flesta människorna skulle välja en snabb hiss 
före en långsam rulltrappa. Men det bygger bl.a. på hur fräscha, väl-
städade och driftsäkra hissarna är, men också av om det t.ex. finns 
möjlighet att se ut från hissen vilket kan motverka känslan av in-
stängdhet. Även faktorer som kan öka känslan av trygghet, som 
t.ex. övervakningskameror, möjlighet att få kontakt med personal, 
tillförlitlig mobiltelefontäckning etc. påverkar inställningen. 

Tunnelbana Kungsträdgården – Nacka 

Sträckningen utgör en förlängning av dagens Blå linje från Kungs-
trädgården till Nacka5, med stationer vid Sofia, Hammarby kanal, 
Sickla, Järla och Nacka C. Sträckan Kungsträdgården – Sofia är 
gemensam för de båda objekten ”Tunnelbana till Gullmars-
plan/Söderort” och ”Tunnelbana till Nacka”. Linjesträckningen illu-
streras i figur 3. 

För ett snabbt genomförande ska byggstart ske senast 2018 och 
trafikstart cirka 2025. I den tidplanen ingår inte eventuell tid för 
överklaganden i samband med plan- och tillståndsprocessen. 

Investeringskostnaden, dvs. exklusive fordon och depå, för denna 
sträcka uppgår till cirka 6,7 miljarder kronor6 (prisnivå januari 
2013). I detta ingår ej kostnaden för delsträckan Kungsträdgården 
– Sofia, som är gemensam för de två objekten Kungsträdgården – 
Gullmarsplan/Söderort och Kungsträdgården – Nacka, eftersom 

                                                                                                                                                          
4 ”Människors beteende i hissmiljöer och inställning till tunnelbanestationer där hiss är pri-
märt färdsätt”, MTO Säkerhet (november 2013). Rapporten är en bilaga till landstingets 
rapport ”Projektspecifika krav för nyanläggning av Tunnelbana, Förstudie Tunnelbana till 
Nacka” (2013-11-18). 
5 I enlighet med sträckningsalternativ nr 6 (enligt rapport från Trafikförvaltningen vid Stock-
holms läns landsting 2013-06-05), se bilaga 2. 
6 Kostnaden är baserad på rapporten ”Komplettering: Investeringskostnad vid utbyggnad 
från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka”, från Trafikförvalt-
ningen vid Stockholms läns landsting 2013-08-06, se bilaga 4. Där uppges kostnaden för 
grenen mot Gullmarsplan till 5,8 miljarder kronor, vilket gör 6,7 miljarder kronor för grenen 
till Nacka eftersom totalkostnaden enligt rapport från Trafikförvaltningen vid Stockholms 
läns landsting 2013-06-05 (se bilaga 2) för de två grenarna är 12,5 miljarder kronor. 
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den kostnaden i stället ingår i objektet Kungsträdgården – Gull-
marsplan/Söderort. 

Tunnelbana Odenplan – Hagastaden – Arenastaden 

Denna sträckning utgör en avgrening från dagens Gröna linje från 
Odenplan till Arenastaden7, med station även vid Hagastaden. För-
beredelser görs för ytterligare en station mellan Hagastaden och 
Arenastaden, men läget är inte preciserat. Odenplans station byggs 
ut till att omfatta tre spår och med en lösning som möjliggör såväl 
vändande som genomgående trafik. Vad gäller delsträckan Haga-
staden – Arenastaden utgår kalkylen från en så gen sträckning som 
möjligt, och med ett stationsläge i södra Arenastaden som ligger 
nära såväl pendeltågsstation som tvärbana. 
  

                                                                                                                                                          
7 Delsträckan Odenplan – Hagastaden byggs ut i enlighet med sträckningsalternativ A, med 
tre spår vid Odenplan (enligt rapport från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 
2013-06-05), se bilaga 3. Delsträckan Hagastaden – Arenastaden är beräknad utifrån en så 
gen sträckning som möjligt. 
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Figur 4   Principiell linjesträckning för den nya tunnelbanelinjen Odenplan – 
Hagastaden – Arenastaden 

 
 
För ett snabbt genomförande ska byggstart ske senast 2016. Trafik-
start för delsträckan Odenplan – Hagastaden sker cirka 2020 och 
för delsträckan Hagastaden – Arenastaden cirka 2022. I den tid-
planen ingår inte eventuell tid för överklaganden i samband med 
plan- och tillståndsprocessen. 

Investeringskostnaden, dvs. exklusive fordon och depå, för 
denna sträcka uppgår till cirka 4,1 miljarder kronor (prisnivå 
januari 2013). Av detta avser cirka 2,1 miljarder kronor delsträckan 
Odenplan – Hagastaden, medan cirka 2,0 miljarder kronor avser 
delsträckan Hagastaden – Arenastaden. 
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Tunnelbana Akalla – Barkarby 

Sträckningen utgör en förlängning av dagens Blå linje från Akalla 
till Barkarby8, med stationer i Barkarbystaden och Barkarby station. 

Figur 5   Linjesträckning för den nya tunnelbanelinjen Akalla – Barkarby 

 

För ett snabbt genomförande ska byggstart ske senast 2016 och 
trafikstart cirka 2021. I den tidplanen ingår inte eventuell tid för 
överklaganden i samband med plan- och tillståndsprocessen. 

Investeringskostnaden, dvs. exklusive fordon och depå, för denna 
sträcka uppgår till cirka 2,9 miljarder kronor (prisnivå januari 2013). 

Förutom att denna sträckning bidrar till ökad bostadsbebyg-
gelse i bl.a. Barkarbystaden ger den också förbättrade resemöjlig-
heter i och med möjligheten att byta mellan pendeltåg och tunnel-
bana vid Barkarby station. Om också en regionaltågsstation (Stock-
holm Väst) blir verklighet i Barkarby ger den nya tunnelbanesträckan 
förbättrade pendlingsmöjligheter även mellan t.ex. Västerås/Enkö-
ping och Kista/Solna. Trafikanalyser anger att cirka 1 600 rese-

                                                                                                                                                          
8 I enlighet med rapporten ”Förstudie Tunnelbana till Nacka – underhandsrapport till statens 
förhandlingspersoner” från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 2013-06-05, se 
bilaga 2. 
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närer9 kommer att byta från regionaltåg till en tunnelbana vid 
Barkarby. Detta ligger t.ex. i nivå med antalet påstigande i dagens 
regionaltåg i Örebro C eller Katrineholm10. 

Tunnelbanan i Stockholm behöver byggas ut 

Belastningen i delar av Stockholms trafiksystem är omfattande, 
vilket bidrar till trängsel, framkomlighetsproblem och långa res-
tider i vägnätet. Myndigheten Trafikanalys beskriver detta på 
följande sätt: ”Stockholmsregionen är hårdast drabbad och kom-
mer trots stora investeringar att vara hårt belastad med fler flask-
halsar år 2030 än i dag, både på vägar och spår. Trängseln i vägnätet 
beräknas att vara fem gånger större i kölängd räknat, eftersom väg-
trafiken ökar betydligt snabbare (80 procent) än befolknings-
tillväxten (25 procent). Eftersom trängsel inte i längden kan byggas 
bort med väginvesteringar krävs betydande insatser för en utökad 
kollektivtrafik” 11. Det kan noteras att nyare befolkningsprognoser 
pekar på ännu fler invånare än vad Trafikanalys hade att utgå från. 

Bristen på bostäder är stor i Stockholms län. I en rapport från 
Stockholms läns landsting anges det uppdämda behovet redan 2010 
vara uppåt 53 000 bostäder12. Samtidigt anger företrädare för kom-
muner, landsting, byggbolag och näringsliv att investeringarna i 
infrastruktur är den viktigaste förutsättningen för att åstadkomma 
en kraftig höjning av bostadsbyggandet i regionen13. 

För att bidra till investeringar som ger förutsättningar för att 
Stockholms län ska kunna komma ifatt och långsiktigt kunna möta 
befolkningsökningen, och att detta samtidigt kan ske på ett hållbart 
sett inte minst ur trängsel- och miljösynpunkt, är utbyggnader av 
tunnelbanan en viktig del. 

Alla trafikslag har sina styrkor och svagheter. Tunnelbanan har 
hög kapacitet både i form av antal resenärer per tåg och antal tåg 
per tidsenhet. Att trafiken bedrivs avskilt från annan trafik ger förut-
sättningar för hög turtäthet, relativt korta restider och jämförelse-
vis hög driftsäkerhet. Till skillnad från andra kollektivtrafikslag 

                                                                                                                                                          
9 Brev från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 2013-12-06. 
10 ”Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011”, En bättre sits (mars 2012). 
11 ”Rapport 2011:3, Arbetspendling i storstäder – en nulägesanalys” sid 14, Trafikanalys. 
12 ”Regional bedömning av behovet av nya bostäder i Stockholmsregionen fram till 2030”, 
Stockholms läns landsting, TMR. 
13 ”Bostadsförsörjningen i Stockholms län. Analys och åtgärder.” Generaldirektör Sören 
Häggroth. 2011. 
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bidrar tunnelbanan också till en större yteffektivitet, vilket i sin tur 
kan frigöra utrymmen för andra ändamål, som t.ex. gång- och 
cykelstråk, ökad framkomlighet för nyttotrafik och utrycknings-
fordon, eller varför inte fler bostäder. Som exempel kan nämnas 
Nacka där det med dagens infrastruktur finns mycket begränsade 
möjligheter att öka busstrafiken, och redan med dagens bebyggelse 
är busstrafiken drabbad av förseningar beroende på trängsel i väg-
nätet. På längre sikt går det inte att kollektivtrafikförsörja Ost-
sektorn med enbart busstrafik och Saltsjöbanan om antalet invå-
nare och arbetsplatser ska bli fler14. 

Stockholms tunnelbana invigdes 1950. Under 1950-talet bygg-
des i första hand Gröna linjen, vilken redan 1960 hade nästan sin 
nuvarande utsträckning. Under 1960- och 1970-talen byggdes Röda 
linjen, och den fick nästan sin nuvarande sträckning klar 1975, och i 
mitten av 1970-talet byggdes det mesta av Blå linjen. De komplet-
teringar som skett senare är Västra skogen – Rinkeby (1985) och 
Bagarmossen – Skarpnäck (1994). Sedan de senaste mer omfattande 
utbyggnaderna färdigställdes 1978 har länets befolkning ökat från 
cirka 1,5 miljoner till cirka 2,1 miljoner invånare15. År 2022 beräk-
nas befolkningen i länet uppgå till cirka 2,5 miljoner och 2045 till 
cirka 3,0 miljoner invånare16. Även i länen närmast utanför Stock-
holms län ökar befolkningen. I t.ex. Uppsala län, med omfattande 
pendling till och från Stockholms län, beräknas befolkningen öka 
med 24–39 procent till 205017. 

De utbyggnader som nu sker som en följd av 2013 års Stock-
holmsöverenskommelse innebär därmed den första utbyggnaden av 
tunnelbanan sedan 1994, och när den första utbyggnaden är klar för 
trafik cirka 2020 har det alltså gått cirka 25 år sedan den senaste 
utbyggnaden av tunnelbanesystemet färdigställdes. 

Sannolikt innebär inte 2013 års överenskommelse att Stock-
holms tunnelbana är färdigbyggd med de nu överenskomna sträck-
orna, men att bygga tunnlar och spår är så stora investeringar att de 
måste göras i etapper. De nu överenskomna utbyggnaderna utfor-
mas så att de inte omöjliggör ytterligare utbyggnader. 

                                                                                                                                                          
14 ”Åtgärdsvalsstudie Kapacitetsstark kollektivtrafik till ostsektorn”, SL 2012-12-21. 
15 ”Demografisk Rapport 2013:01 Befolkningsutvecklingen 2012 i Stockholms län”, Stock-
holms läns landsting, TMR. 
16 ”Demografisk rapport 2013:07, Befolkningsprognos 2013–2022/45”, Stockholms läns 
landsting, TMR och Statistiska Centralbyrån. 
17 ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen”, RUFS 2010, Stockholms läns lands-
ting. 
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Val av tunnelbanelinjer 

Enligt kommittédirektivet ska förhandlingen leda till ett ökat 
bostadsbyggande, och säkerställa ett snabbt genomförande av tun-
nelbaneutbyggnaden till största möjliga samhällsekonomiska nytta. 
Åtgärderna ska också vara utformade för att leda till ökad målupp-
fyllelse utifrån de transportpolitiska målen. Utifrån kommitté-
direktivet har de nya tunnelbanelinjerna valts ut för att de bedömts 
svara mot en kombination av följande kriterier: 

• De ska bidra till snabbare takt och kraftigt ökat bostadsbyg-
gande (se kapitlet om ökat bostadsbyggande). 

• De ska avse en utbyggnad av tunnelbanans blå linje och event-
uellt nära anslutande linjer. 

• De ska kunna genomföras snabbt (här har en utgångspunkt varit 
att utgå från tunnelbanesträckningar som antingen redan stude-
rats i någon utsträckning så att det därmed finns underlag att 
utgå från, eller sträckningar som det bedömts gå att få en snabb 
enighet kring avseende behov och finansiering). 

• De ska leda till ökad måluppfyllelse utifrån de transportpolitiska 
målen (se kapitlet om samhällsekonomi och övriga nyttor). 

• De ska kunna finansieras i sin helhet t.o.m. 2025. 

Utifrån ovanstående kriterier blev det 2013 års Stockholmsför-
handlings slutsats att de nu överenskomna tunnelbanesträckorna är 
bäst lämpade. 

Val av sträckningsalternativ (linjedragning och stationslägen) 

Sträckorna Kungsträdgården – Gullmarsplan/Söderort, Kungsträd-
gården – Nacka, Odenplan – Hagastaden och förlängning till Barkar-
by har studerats med avseende på två eller flera sträckningsalter-
nativ (linjedragning och stationslägen). Analyser av kriterierna inve-
steringskostnader (exklusive depå och fordon), antal nya bostäder, 
avlastning av sträckan Slussen – Gamla stan (avser endast linjerna 
mot Gullmarsplan/Söderort och Nacka), upplevd restidsvinst, 
socialt kapital och bedömningar av miljöpåverkan resulterade i att 
de nu överenskomna sträckningsalternativen valdes ut att förhandla 
om. 
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Sträckan från Hagastaden till Arenastaden har analyserats uti-
från möjligheten till framtida bostadsbebyggelse, samt utifrån 
möjligheten att kunna utgöra en första etapp på en eventuell ytter-
ligare förlängning bortom Arenastaden. Sträckan bidrar också till 
att med kollektivtrafik mer effektivt kunna hantera stora resande-
mängder i anslutning till stora evenemang på Friends Arena. 

Eftersom sträckningarna till Gullmarsplan/Söderort och till 
Nacka är beroende av varandra har dessa sträckor analyserats till-
sammans. 

Utöver ovanstående kriterier har 2013 års Stockholmsförhandling 
parallellt tagit del av det arbete med bl.a. förstudier som Stockholms 
läns landstings trafikförvaltning arbetat med. Under hösten har 2013 
års Stockholmsförhandling dessutom löpande tagit del av arbets-
material för att kunna bedöma hur de olika sträckningsalternativen 
förhåller sig till varandra utifrån en samhällsekonomisk kalkyl. Det 
arbetet, samt tidigare studier avseende Hagastaden, indikerar att de 
valda sträckningsalternativen är de som har bäst nettonuvärdes-
kvot. Mer om detta beskrivs i kapitlet om samhällsekonomi. 

Trafikering 

Utbyggnaderna av tunnelbanan ger ökad kapacitet längs de nya 
sträckorna. Men även befintliga sträckor såsom Hagsätra-, Farsta- 
och Skarpnäcksgrenarna och befintliga delar av Blå linjen får för-
bättrad kapacitet. 

Överenskommelsen i sig omfattar dock inte vilken trafik eller 
turtäthet som ska bedrivas i tunnelbanan, varken på befintliga eller 
nya sträckor. Utgångspunkten har varit att detta ska beslutas i den 
ordinarie planeringsprocessen utifrån bl.a. vilka behov som verk-
ligen kommer att finnas dels vid trafikstart och dels senare. 

Möjlig trafikering – kapacitet för ökat resande 

Vilken maximal kapacitet som finns i ett tunnelbanesystem är 
ingen absolut vetenskap. Detta påverkas av en mängd faktorer, 
både sådana som kan beräknas och sådana som utgör rena bedöm-
ningar av t.ex. hur mycket marginaler systemet behöver ha. En 
viktig påverkande parameter, kanske en av de allra viktigaste, är hur 
långa stationsuppehållstiderna är. Ett vanligt antagande är att maxi-
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mal turtäthet går vid cirka 36 tåg per timme och riktning, men det 
är jämförelsevis få tunnelbanesystem som trafikeras med så hög tur-
täthet. 

Utifrån ovanstående antagande om en maximal turtäthet på 
cirka 36 tåg per timme och riktning på varje linje, kan dagens 
Gröna och Röda linjer tillsammans ge maximalt cirka 72 tåg per 
timme och riktning över Saltsjö-Mälarsnittet. Räknat på samma sätt 
ger den nu överenskomna förlängningen av Blå linjen från Kungs-
trädgården en maximal turtäthet över Saltsjö-Mälarsnittet som 
i stället uppgår till cirka 108 tåg per timme och riktning18. 

Den turtäthet som är antagen i prognoserna avseende 2025/2030 
innebär 84 tåg per timme och riktning, vilket alltså överstiger de 
maximalt cirka 72 tåg per timme och riktning som är möjligt efter 
cirka 2020 om inte dessa utbyggnader sker19. 

De överenskomna utbyggnaderna ger därmed en kapacitet också 
för ytterligare ökat resande i dessa stråk i framtiden jämfört med 
vad det befintliga tunnelbanesystemet ger. 

Antagen trafikering 2020/2025/2030 

För att beräkna restidsnyttor, hur den hårt belastade sträckan 
Slussen – T-centralen avlastas och kostnader för fordon och depåer, 
har antaganden gjorts om trafikering åren närmast efter att de nya 
tunnelbanesträckningarna tas i bruk. Dessa antaganden utgör inte 
något beslut om trafikering, utan fungerar som antaganden om 
vilken turtäthet som kommer att behövas för att klara det för-
väntade resandet i en relativt närliggande framtid. Därmed kan 
också dessa antaganden jämföras med dagens trafik. 

Under rusningstrafikens maxtimmar20 trafikeras tunnelbanan 
med en turtäthet som framgår av tabell 2. 
  

                                                                                                                                                          
18 72 tåg avser 36 på Gröna linjen och 36 på Röda linjen. 108 tåg avser därutöver 36 tåg även 
på Blå linjen. 
19 72 tåg avser 36 på Gröna linjen och 36 på Röda linjen. 84 tåg avser 30 tåg på Grön, 30 på 
Röd och 24 på Blå. 
20 Med ”maxtimme” avses den del av rusningstiden då resandet är som allra störst och turtät-
heten som allra högst, vilket kan vara olika tider beroende på delsträcka. 
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Tabell 2 Dagens trafik och antagen trafik 2020/2025/2030 (antal 
avgångar per maxtimme) 21 

Linje/Gren Trafikering 2013 Antagen trafikering 
2020/2025/2030 

Grön linje   

Hässelbygrenen 30 30 

Arenastadengrenen -- 10 

Innerstaden 30 30 

Hagsätragrenen 10 Se Blå linje 

Farstagrenen 10 12 

Skarpnäcksgrenen 10 12 
Blå linje   

Akalla-/Barkarbygrenen 10 12 

Hjulstagrenen 10 12 

Innerstaden 20 24 

Hagsätragrenen Se Grön linje 12 

Nackagrenen -- 12 

Eftersom tunnelbanans Röda linje inte direkt berörs av 2013 års Stockholmsöverenskommelse beskrivs 
den inte i tabellen. Däremot kan det vara värt att nämna att Stockholms läns landsting driver ett pro-
jekt kallat ”Röda linjens uppgradering” vilket bl.a. syftar till att med hjälp av nytt signalsystem och 
nya tåg kunna öka trafiken på Röda linjen cirka 2020. 

 
 
Det har funnits en oro för att den nya grenen från Odenplan till 
Hagastaden och Arenastaden ska medföra att trafiken på Hässelby-
grenen måste glesas ut. 

Med den utformning som ingår i överenskommelsen kan denna 
risk elimineras. Överenskommelsens lösning avseende Odenplans 
station innebär att sträckan mot Hagastaden och Arenastaden kan 
trafikeras såväl i form av en egen tunnelbanelinje som endast kör 
mellan Odenplan och Hagastaden/Arenastaden, som i form av 
genomgående trafik som en gren på Gröna linjen. Dessa två trafike-
ringssätt kan också kombineras t.ex. genom att linjen mot Haga-
staden/Arenastaden trafikeras utan genomgående trafik vissa tider 
och med genomgående trafik andra tider. Detta åskådliggörs i 
figur 6. 

                                                                                                                                                          
21 Beskrivningen i tabell 2 utgör en förenkling av verkligheten eftersom det finns variationer 
beroende på t.ex. exakt vilken tid, delsträcka och riktning som avses. De värden som anges är 
maxvärden, även om de bara inträffar under en enda maxtimme i en enda riktning. 
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Internationella referenser 

2013 års Stockholmsförhandling har besökt Barcelona, Helsingfors 
och New York för att studera nya tunnelbaneutbyggnader. Barce-
lona besöktes tillsammans med Trafikförvaltningen vid Stockholms 
läns landsting. 

Besöket i Barcelona i maj 2013 handlade i första hand om att där 
finns ett flertal djupa stationer där plattformarna endast nås med 
hissar, vilka också har högre hastighet än vad som förekommer i 
Stockholms tunnelbana. Skälet till att det var intressant att studera 
just djupa stationer med enbart hissar är att det i de olika sträck-
ningsalternativen för förlängningen av tunnelbanan från Kungs-
trädgården finns stationer som ligger djupare än de som finns i 
Stockholm i dag. I det nu överenskomna alternativet är det fram-
förallt stationen vid Sofia som hamnar djupt, närmare bestämt cirka 

Figur 6   Exempel på möjlig trafikering av den nya tunnelbanesträckan 
Odenplan – Hagastaden – Arenastaden 
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100 meter under markytan. Med rulltrappor skulle detta medföra 
långa restider mellan markytan och plattformen, medan den tiden 
kan bli avsevärt kortare med hissar. En slutsats från studiebesöket 
var att det, med bra utformning av hissar och andra utrymmen för 
resenärerna, inte minst avseende brandsäkerhet, så bör detta vara 
ett alternativ för utformning av djupa stationer även i Stockholm. 

En annan jämförelse som gjordes i Barcelona var kostnaderna 
för stationerna, där de senast byggda stationerna kostat motsvarande 
cirka 1,1 miljarder kronor. Detta kan jämföras med schablonkost-
naderna22 i de kalkylerna som legat till grund för 2013 års Stock-
holmsöverenskommelse, vilka ligger på cirka 1,0 miljarder kronor 
(januari 2013). 

Besöket i Helsingfors i mars 2013 handlade om att studera den 
pågående förlängningen av befintlig tunnelbana från Helsingfors 
till Esbo (väster om Helsingfors) och där förutsättningarna i många 
avseenden liknar förhållandena i Stockholm. Viktiga slutsatser här-
ifrån var att det är angeläget, både för snabb framdrift och av eko-
nomiska skäl, att dela upp byggandet i flera entreprenader samt att 
bygga många arbetstunnlar. En annan erfarenhet från Helsingfors 
var att man där tidigt bestämde sig för att brandsäkerheten kan 
klaras utan att bygga en extra parallell tunnel längs hela tunnel-
banan. 

I slutet av maj gjorde 2013 års Stockholmsförhandling en resa 
till New York för att studera erfarenheter av den pågående utbygg-
naden av tunnelbanan under Andra avenyn. 

Att bygga tunnelbana i en så tätbebyggd miljö som på Upper 
East Side ställer stora krav på kommunikationen med alla som 
berörs av bygget under tiden borrningarna och sprängningarna 
pågår. Det är ett kommunikationsarbete som stadens tunnelbane-
myndighet har dragit intressanta erfarenheter av och utvecklat 
successivt. Av de två utbyggnaderna finansieras den ena delen med 
traditionell anslagsfinansiering och federalt stöd. Den andra delen 
finansieras till viss del genom intäkter från de fastighetsägare som 
får nytta och glädje av utbyggnaden genom ökad rätt till exploate-
ring i närheten av stationerna. Komplexiteten i bygget medför att 
kostnaderna kan komma att bli bortåt sex gånger högre än vad som 
beräknas för Stockholm. 

                                                                                                                                                          
22 Schablonkostnader avser uppskattade kostnader i mycket tidiga skeden då man inte har 
kunnat utreda utformning och kostnad. 
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Ökat bostadsbyggande 

För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att utvecklas och 
växa krävs att regionens invånare har tillgång till en fungerande 
infrastruktur och en bostadsmarknad som motsvarar behoven. 
Regeringen har därför varit pådrivande för att öka det regionala 
ansvarstagandet för bostadsbyggande i Stockholmsområdet. En 
tunnelbaneutbyggnad möjliggör en kraftigt utökad bostadsbebyg-
gelse längs de aktuella linjerna. Detta gäller i synnerhet områdena 
där tunnelbanan förlängs, men även i övriga angränsande områden 
och längs den befintliga tunnelbanan där en kraftigt ökad bostads-
bebyggelse var en förutsättning för överenskommelsen. 

Bostäder i överenskommelsen 

Överenskommelsen innebär att berörda kommuner åtar sig att själva 
eller genom annan markägare/entreprenör uppföra cirka 78 000 
bostäder i tunnelbanans influensområde enligt nedan. Antalet gäller 
färdigställda bostäder från och med den 1 januari 2014 till och med 
den 31 december 2030, vars detaljplaner antas från och med 2014. 

• Stockholms stad har ansvar för att cirka 40 000 bostäder uppförs 
i tunnelbanans influensområde från Gullmarsplan till Hagsätra, 
Farsta strand och Skarpnäck. Stockholms stad har vidare ansvar 
för att cirka 3 000 bostäder uppförs i Hagastaden1, att cirka 
2 000 bostäder uppförs i Hammarby sjöstad och cirka 900 
bostäder på Södermalm i den utbyggda tunnelbanans influens-
område. Den årliga takten ska i genomsnitt vara cirka 2 700 
bostäder per år. 

                                                                                                                                                          
1 I Hagastaden gäller färdigställda bostäder från 2014 till och med 2030, oavsett när detaljs-
planen antogs. Skälet till detta är att den huvudsakliga delen av området planerades med 
tunnelbana som förutsättning. 
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• Nacka kommun har ansvar för att cirka 13 500 bostäder uppförs 
på västra Sicklaön i en takt som i genomsnitt ska vara cirka 800 
bostäder per år. 

• Solna stad har ansvar för att cirka 4 500 bostäder uppförs i 
tunnelbanans influensområde i Hagastaden och Arenastaden 
med en årlig takt som i genomsnitt ska vara cirka 265 bostäder 
per år. 

• Järfälla kommun har ansvar för att cirka 14 000 bostäder uppförs 
i tunnelbanans influensområde med en årlig takt som i genom-
snitt ska vara cirka 825 bostäder per år. 

Figur 7   Bilden visar schematiskt i vilken geografi de närmare 78 000 
bostäderna ska tillkomma till år 2030 (från 2014 räknat) 
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Behovet av nya bostäder i Stockholmsregionen 

De senaste åren har befolkningen i Stockholms län ökat med uppåt 
40 000 personer årligen, och tillväxten väntas vara fortsätt stark. 
Redan år 2022 beräknas länets invånarantal uppgå till närmare 
2,5 miljoner invånare mot dagens dryga 2,1 miljoner.2  

Figur 8   Diagrammet visar folkmängd i Stockholms län 1968–2012 samt 
prognos 2013–2022 

Källa: SCB och Stockholms läns landsting, demografisk rapport 2013:07. 

  

                                                                                                                                                          
2 ”Demografisk rapport 2013:07, Befolkningsprognos 2013–2022/45”, Stockholms läns 
landsting, TMR och Statistiska Centralbyrån. 
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Figur 9   Diagrammet visar hur den årliga befolkningsökningen (svart linje) är 
prognosticerad att utvecklas från 2012 och fram till 2045. Den gröna 
linjen visar hur stor andel av befolkningsökningen som är födelsenetto. 
Den röda linjen visar hur många som flyttar till Stockholmsregionen 
från andra delar av Sverige, netto. Den blå linjen visar hur många som 
flyttar till Stockholmsregionen från andra delar av världen, netto 

 

Källa: SCB och Stockholms läns landsting, Demografisk rapport 2013:07, Befolkningsprognos 2013–
2022/45. 

 
Bostadsbyggandet har inte ökat i takt med befolkningsutveck-
lingen, och det råder därför bostadsbrist i Stockholms län. En 
bostadssituation där många av länets invånare står utan bostad och 
därför inte fullt ut kan delta i samhällslivet, studera, arbeta, bilda 
familj etc. är förenat med stora kostnader för individer och sam-
hälle. Trots den kraftigt växande befolkningen i Stockholms län 
och höga politiska målsättningar om bostadsbyggande i många av 
länets kommuner ligger bostadsbyggandet generellt på en betydligt 
lägre nivå än vad som skulle behövas.3  
  

                                                                                                                                                          
3 ”Rapport 2012:18. Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv”, Boverket och Rapport 
2013:24. ”Kommunernas planeringsmässiga förutsättningar att bygga bostäder”, Läns-
styrelsen i Stockholms län. 
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Figur 10   Diagrammet visar hur tillskottet av bostäder (staplar) utvecklats 
sedan 1975, jämfört med befolkningsutvecklingen (linjen) 
 

Källa: Stockholms läns landsting och SCB. 

 
 
Behovet av bostäder i Stockholmsregionen, med en fortsatt hög 
befolkningstillväxt, är ett tillskott på närmare 16 000 nya bostäder 
om året fram till 2030 (totalt 319 000 bostäder mellan 2010 och 
2030). Bostadsbyggandet har i Stockholmsregionen haft en årlig 
tillväxttakt om cirka 7 700 bostäder4 och den aggregerade bostads-
bristen5 ökar stadigt. 

Behovet av bostäder kan beräknas på olika sätt. Stockholms läns 
landsting fick 2012 ett uppdrag från regeringen att bedöma behovet 
av bostäder i Stockholms län. Bedömningen utgick från en demo-
grafisk beräkningsmetod i två steg. Först beräknades befolkningens 
hushållsbildning utifrån dess demografiska sammansättning. Där-
efter beräknades hushållens bostadsefterfrågan, baserat på hur dessa 
grupper tidigare valt bostad. Som ett ingångsvärde i denna beräkning 
är hushållens utbildningsnivå, vilken korrelerar med inkomster. 
Denna beräkning utifrån demografi tar därmed viss hänsyn till betal-
ningsförmåga. 

Samma metod användes också för att bedöma hur stort det upp-
dämda behovet av bostäder var. Med uppdämt behov menas det 
                                                                                                                                                          
4 SCB statistikdatabasen. 
5 Med aggregerat menas här det behov av bostäder som inte tillgodosetts på grund av det låga 
bostadsbyggandet under lång tid då samtidigt befolkningen ökat kraftigt. 
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behov under föregående tidsperiod som inte tillgodosetts, och som 
därmed ligger kvar som en ”skuld” eller ett aggregerat/uppdämt 
behov. Resultatet av den beräkningen var att 37 000 bostäder sak-
nades redan 2010, men utifrån vissa känslighetsanalyser gjorde 
Stockholms läns landsting senare bedömningen att 53 000 bostäder 
var det uppdämda behovet.6 

Det uppdämda behovet7 har också Boverket räknat på med en 
utgångspunkt i marknadsperspektiv.8 Boverket använde sig av två 
olika modeller varav den ena resulterar i ett uppdämt behov om 
28 000 bostäder och den andra om 51 000 bostäder. 

De 78 000 bostäder i centrala delar av Stockholmsregionen som 
2013 års Stockholmsöverenskommelse innebär är med andra ord 
ett väsentligt tillskott till dagens bristsituation. 

En ny tunnelbana underlättar bostadsbyggandet 

Tunnelbaneutbyggnadens bidrag till bostadsbyggandet är flerfald-
igt. Tillgänglighet skapar attraktivitet som avspeglas i betalnings-
vilja9. Betalningsviljan leder till förbättrade marknadsförutsätt-
ningar för produktion och försäljning av bostäder. Det kan leda till 
fler bostäder, tätare strukturer, snabbare färdigställande och till ett 
högre värde. 

2013 års Stockholmsförhandling har låtit bedöma exploaterings-
intäkterna. En konsult har gått igenom samtliga planer, visioner 
m.m. från de berörda kommunerna och gjort en bedömning av 
exploateringskostnader och -vinster utifrån ett bedömt marknads-
värde (inklusive cirka 30–40 procent hyresrätter). 10 Konsulten har 
också bedömt från fall till fall hur stor andel av exploateringen som 
kan uppkomma endast om tunnelbanan byggs ut. Förutsättning-
arna varierar kraftigt mellan de olika projekten, men i genomsnitt 
är det nästan hälften av värdet som uppstår endast om tunnelbanan 

                                                                                                                                                          
6 ”Regional bedömning av behovet av nya bostäder i Stockholmsregionen fram till 2030”, 
Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering. (2012). 
7 I Boverkets rapport kallas detta för ett aggregerat behov. 
8 ”Rapport 2012:18. Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv.”, Boverket. 
9 ”Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen” (2011), Stockholms läns landsting, 
Tillväxt, miljö och regionplanering. 
10 ”Ny tunnelbana nyttovärdering markanvändning – Sammanställning av kommunrapporter 
för Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun”, Hammar Locum 
Metior (se bilaga 8). 
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byggs ut. Det motsvarar drygt 15 miljarder kronor. (Mer utförligt 
beskrivs värden och metod i bilaga 8) 

Regeringen har låtit utreda frågan om bostadsförsörjning i Stock-
holms län. I utredarens kontakter med företrädare för kommuner, 
landsting, byggbolag och näringsliv har investeringarna i infra-
struktur redovisats som den viktigaste förutsättningen för att åstad-
komma en kraftig höjning av bostadsbyggandet i regionen.11  

Den bilden bekräftas också i Stockholms läns landstings kon-
takter med kommunerna i samband med bedömning av bostads-
behovet. I princip samtliga länets kommuner nämner behovet av ny 
transportinfrastruktur och utökad kollektivtrafik som en förutsätt-
ning för ett tillräckligt bostadsbyggande. Nacka kommun skriver 
exempelvis ”Utbyggnaden av transportinfrastrukturen är av vital 
betydelse för möjligheterna till bostadsbyggande i Nacka” och 
vidare att ”en stor del av det planerade bostadstillskottet är direkt 
beroende av investeringar i infrastrukturen och det är inte möjligt 
att upprätthålla takten med cirka 850 bostäder/år om dessa sats-
ningar på transportsystemet inte kommer till stånd tillräckligt 
fort.”12 (850 bostäder relaterar här till hela Nacka kommun.) 

I 2013 års Stockholmsförhandlings kontakter med kommunerna 
har det tydligt framgått att de områden som berörs av tunnelbane-
utbyggnad får fler bostäder om de trafikeras med tunnelbana på det 
sätt som parterna har kommit överens om. I Nacka kommun möjlig-
gör tunnelbaneutbyggnaden att fler områden tas i anspråk för 
exploatering samt att en del områden får fler bostäder än vad som 
tidigare aviserats. I Stockholms stad höjs målsättningarna rejält för 
Söderort som en effekt av den kraftiga kapacitetsökningen i tunnel-
banesystemet som överenskommelsen medför. I Järfälla kommun 
byggs Barkarbystaden tätare än i tidigare planer och Veddestas 
omvandling får kraftigt förbättrade förutsättningar. Dessutom över-
låts fastigheten Barkarby 4:1, genom överenskommelsen, från 
staten till Järfälla kommun, vilket både minskar en tidigare industri-
bullerrestriktion i delar av Barkarbystaden och öppnar upp för ytter-
ligare bostäder. 

                                                                                                                                                          
11 ”Bostadsförsörjningen i Stockholms län. Analys och åtgärder.” Generaldirektör Sören 
Häggroth. 2011. 
12 Nacka kommuns yttrande över ”Regional bedömning av behovet av nya bostäder” 2012-
11-06. KFKS 2011/526-009 
(www.tmr.sll.se/Vart-uppdrag/Transport-bostad-och-energi/Bostader/Bostadsuppdrag-fran-
regeringen/Remissvar/) 
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2013 års Stockholmsöverenskommelse är ett exempel på en 
planering där kollektivtrafikutbyggnad samordnas med kraftigt 
ökad bostadsbebyggelse och hållbar stadsutveckling.  

2013 års Stockholmsförhandling föreslår att de exploatörer som 
drar ekonomisk nytta av tunnelbaneinvesteringen också ska vara 
med och betala för denna (se vidare i kapitel Finansiering). En sådan 
konstruktion leder till en större spridning av det ekonomiska 
ansvaret vilket i sin tur positivt påverkar alla parters incitament att 
snarast möjligt färdigställa planerade bostäder. 

Internationella referenser 

I mars 2013 genomförde 2013 års Stockholmsförhandling en studie-
resa till Hongkong och besökte bl.a. tunnelbanestationer och en ny 
stadsdel som håller på att byggas ovanpå en tågdepå. 

MTR13 har drivit tunnelbanesystemet i Hongkong sedan 1970-
talet. Förutom driften av tunnelbanan och underhåll av fordon, 
ansvarar MTR också för byggande av infrastruktur och stationer, 
samt för kommersiell utveckling i stationsmiljöerna. I Hongkong 
bygger och delfinansierar MTR cirka 30 km ny tunnelbana i tillägg 
till de 212 km spår som redan finns. I anslutning till nya tunnel-
banestationer bygger MTR också bostäder, exempelvis Lohas Park, 
kommersiella ytor och parkområden. Lohas park är en ny stadsdel 
för 58 000 människor, handel, kontor, parker och samhällsservice. 
Detta illustrerar hur bostadsbyggande tillsammans med nära och 
attraktiva kommunikationer ger stora möjligheter till kommersiell 
utveckling och finansiering av infrastruktur och kollektivtrafik. 

MTR bedriver också trafik och fordonsunderhåll i Stockholms 
tunnelbana. 

                                                                                                                                                          
13 Majoritetsägare i MTR är staten i Hongkong, vilka finansierar cirka 76 procent av verk-
samheten. Källa: MTR Corporations Annual report 2012. 
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Samhällsekonomi och övriga nyttor 

2013 års Stockholmförhandlings uppdrag är att få till stånd en 
överenskommelse om utbyggd tunnelbana, ökat bostadsbyggande 
och en översyn av trängselskatten. 2013 års Stockholmsförhand-
lings bedömning är att detta paket av åtgärder utifrån en samman-
vägning av såväl samhällsekonomiska kalkyler som analys av andra 
nyttor, är samhällsekonomiskt motiverade. 

De transportpolitiska målen 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säker-
ställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar trans-
portförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under 
det övergripande målet har regeringen också satt upp funktionsmål 
och hänsynsmål med nedanstående prioriterade områden. 

• Funktionsmålet: Detta handlar om att skapa tillgänglighet för 
resor och transporter. Transportsystemets utformning, funktion 
och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet 
vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respek-
tive mäns transportbehov. 

• Hänsynsmålet: Detta handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De 
är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta 
hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas all-
varligt. Det ska också bidra till det övergripande generations-
målet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra 
till ökad hälsa. 
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Det är 2013 års Stockholmsförhandlings bedömning att de över-
enskomna utbyggnaderna av tunnelbanan bidrar till ökad målupp-
fyllelse av de transportpolitiska målen. 

Den samhällsekonomiska kalkylen för utbyggd 
tunnelbana 

I en samhällsekonomisk kalkyl ställs nyttan för ett objekt i relation 
till de kostnader som uppstår. För att kunna jämföra nyttor och 
kostnader uttrycks nyttan i kronor. I kalkylen ska i princip alla 
konsekvenser (nyttor, onyttor och kostnader) av att genomföra ett 
projekt värderas. Nyttosidan består exempelvis av förkortade res-
tider, minskade trafikeringskostnader, miljöeffekter (minskade luft-
föroreningar) och trafiksäkerhet. Dessa nyttor värderas i kronor 
utifrån bland annat undersökningar om resenärers värderingar. 
Exempel på en onytta är förlängd restid, t.ex. om en busshållplats 
dras in eller tidtabellen glesas ut. På kostnadssidan finns investe-
ringskostnader, ökade trafikeringskostnader och drift och under-
håll samt förändringen av statens intäkter från mervärdesskatt. 

De samhällsekonomiska kalkylerna för utbyggd tunnelbana görs 
av Stockholms läns landsting. 2013 års Stockholmsförhandling har 
tagit del av preliminära kalkylresultat under arbetets gång. Kalky-
lerna jämför utbyggnaderna av tunnelbanan med en situation då 
områdena kollektivtrafikförsörjs med befintliga trafikslag på 
befintlig infrastruktur, ett så kallat ”jämförelsealternativ” (JA). 
Jämförelsen mellan ett utredningsalternativ (UA), där tunnelbanan 
byggs ut, och jämförelsealternativet (JA) görs ofta med ett nyckel-
tal som kallas nettonuvärdeskvot (NNK)1 . En nettonuvärdeskvot 
på +-0 innebär att den samhällsekonomiska nyttan motsvarar inve-
steringskostnaden. De preliminära NNK-resultaten presenteras i 
tabell 3. 

Stockholms läns landstings arbete med de samhällsekonomiska 
kalkylerna görs utifrån nationella riktlinjer. Därutöver pågår ett 
utvecklingsprojekt tillsammans med Centrum för transportstudier 
(CTS) vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH), i 
avsikt att bättre spegla alla relevanta samhällsekonomiska nyttor. 
Ett konkret tillägg av nytta i kalkylerna utifrån CTS:s arbete är 

                                                                                                                                                          
1 Nettonuvärdeskvot NNK=(nytta-investeringskostnad)/investeringskostnad. 
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nyttan av den minskade trängseln inom busstrafiksystemet som är 
en effekt av tunnelbaneutbyggnaden. 

De huvudsakliga faktorer som ingått i kalkylen är: 

• Prognostiserade restidsvinster, bl.a. utifrån den turtäthet som 
beskrivs i avsnittet om trafikering. 

• Minskade förseningar. 

• Minskad trängsel. 

• Ökad folkmängd. Befolkningsframskrivning avseende 2030 
enligt Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2010. Framskrivningen har dock anpassats så till vida att befolk-
ningen omfördelats inom länet för att hänga ihop med den 
bostadsbebyggelse som planeras inom ramen för 2013 års Stock-
holmsförhandling. 

• Prognoser över antal resenärer2. 

• CO2-utsläpp. 

• Trafiksäkerhet. 

• Investeringskostnader för såväl infrastruktur som fordon och 
depåer. 

• Trafikeringskostnader. 

• Driftkostnader. 
  

                                                                                                                                                          
2 Prognoserna avseende ökat resande är modellberäknade med avseende på morgonens rus-
ningstid, och schablonberäknade med avseende på resten av dygnet. 
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Tabell 3 Preliminärt resultat från samhällsekonomisk kalkyl för utbyggd 
tunnelbana och sammanställning av övriga nyttor 

Linje Nettonuvärdeskvot3 
(NNK) 

Exempel på övriga nyttor 

Kungsträdgården – 
Gullmarsplan/ 
Söderort och 
Kungsträdgården – 
Nacka 

Ca -0,7 - -0,9 • Förbättrad bostadsförsörjning 
• Exploateringsnyttor 
• Minskad sårbarhet 
• Arbetsmarknadsnyttor 
• Långsiktigt hållbar stadsbebyggelse 

Odenplan – 
Hagastaden 

X4 • Exploateringsnyttor 
• Arbetsmarknadsnyttor 
• Långsiktigt hållbar stadsbebyggelse 

Hagastaden – 
Arenastaden 

Ännu ej 
beräknat 

• Förbättrad bostadsförsörjning 
• Exploateringsnyttor 
• Arbetsmarknadsnyttor 
• Långsiktigt hållbar stadsbebyggelse 

Akalla – Barkarby Ca -0,4 - -0,5 • Förbättrad bostadsförsörjning 
• Exploateringsnyttor 
• Minskad sårbarhet 
• Arbetsmarknadsnyttor i Stockholm 

och norra Mälardalen 
• Ökat socialt kapital 
• Långsiktigt hållbar stadsbebyggelse 

 
 
De valda sträckningsalternativen (linjedragning och stationslägen) 
för tunnelbanans utbyggnad har de bästa NNK-värdena av möjliga 
alternativa dragningar, enligt de preliminära värden 2013 års Stock-
holmsförhandling har kunnat ta del av. Att spårinfrastrukturobjekt 
i Stockholm får negativ NNK är mycket vanligt. Erfarenheten från 
tidigare utredningar avseende spårinvesteringar i Stockholm visar 
att om NNK skulle varit det enda kriteriet för att bedöma om ett 
objekt ska genomföras så skulle få av dem blivit genomförda. 
Eventuellt gäller detsamma också andra större städer. Detta kan 

                                                                                                                                                          
3 Nettonuvärdeskvoterna anges här i intervall vilket speglar att resultaten ännu är preli-
minära. 
4 Det finns en samhällsekonomisk kalkyl i förstudien från 2008 som anger en nyttokostnads-
kvot på 0,6. Nyttokostnadskvot är dock inte samma sak som nettonuvärdeskvoten (NNK). 
Nyttokostnadskvoten på 0,6 innebär i det här sammanhanget en NNK på cirka -0,3 till -0,5. 
Samtidigt utgår inte denna kalkyl från samma ingångsvärden som de kalkyler som genom-
förts under 2013, varför de inte är helt jämförbara. 
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t.ex. illustreras av NNK för Citybanan (-0,3)5, Tvärbanans Kista-
gren till Helenelund (-0,2)6, Spårväg Syd (-0,8)7 och Västlänken i 
Göteborg (-0,5 - -0,65)8. En orsak till att NNK ofta blir negativ i 
storstadsmiljö är att det ofta blir kostsamt att bygga nytt i befint-
liga, kulturellt värdefulla och täta miljöer. Även om ingreppet bara 
är tillfälligt, exempelvis vid arbetstunnlar, så är det en inte oväsent-
lig kostnad som belastar projektet och därmed ingår i kalkylen. En 
stor kostnad är också att många sträckor som i en annan, glesare, 
miljö skulle ha kunnat gå ovan jord behöver läggas i tunnel. En 
viktig anledning till negativ NNK är också att nyttorna inte fullt ut 
fångas i kalkylen. Det finns flera viktiga men svårberäknade sam-
hällsnyttor förknippade med en utbyggd tunnelbana, varav ett antal 
beskrivs översiktligt nedan. 

Samhällsekonomisk beräkning av höjd och breddad 
trängselskatt 

I 2013 års Stockholmsöverenskommelse har parterna utgått från att 
trängselskatt införs på Essingeleden 2016 (maxtaxa 30 kronor) och 
att skatten på den nuvarande innerstadsringen höjs 2016 (maxtaxa 
35 kronor). Ett av förslagen i den framställan som 2013 års Stock-
holmsförhandling lämnade till regeringen i juli 2013 omfattas inte 
av överenskommelsen, nämligen en trängselskatt för passage över 
Saltsjö-Mälarsnittet. 

Trafikverket har haft i uppdrag att bistå 2013 års Stockholms-
förhandling med underlag om förändring av trängselskatten. Med 
anledning av överenskommelsen inkom Trafikverket den 26 novem-
ber 2013 till Finansdepartementet med en PM som analyserar de 
trängselskatteändringar som parterna utgått från. 

Jämfört med dagens trängselskattesystem ger trängselskatte-
ändringarna en god samhällsekonomisk lönsamhet. Framförallt de 
trafikstyrande effekterna av att trängselskatt på Essingeleden införs 
gör att trafikanterna får en förbättring jämfört med dagens system. 

                                                                                                                                                          
5 ”Citybanan i Stockholm, Järnvägsplan, Planbeskrivning, Fastställelsehandling”, Banverket 
(november 2007). 
6 ”Förstudie Tvärbana Norr Kistagrenen – fördjupning”, AB Storstockholms Lokaltrafik juni 
2011. 
7 ”Förstudie Spårväg syd, Slutrapport”, AB Storstockholms Lokaltrafik september 2012. 
8 ”Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Västlänken en tågtunnel 
under Göteborg, Underlagsrapport samhällsekonomisk bedömning”, Banverket 2006-02-09. 
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Den totala restidsminskningen som alla trafikanter får tillsammans 
är mer värd än vad trafikanterna betalar i ytterligare trängselskatt. 
Den samhällsekonomiska nyttan som dels består av nyttan för trafi-
kanterna och dels består av intäkter för staten beräknas av Trafik-
verket till omkring 800 miljoner kronor per år 2020. 

Den sammanlagda trafikminskningen till följd av trängselskatte-
ändringarna förväntas uppgå till cirka 3 procent i Stockholms 
innerstad och till cirka 1 procent i regionen, vilket visar på bety-
dande miljövinster. Trafiken över trängselskattesnittet för Stock-
holms innerstad minskar med 9 procent under högtrafikperioden 
och med 4 procent i genomsnitt under ett dygn när trängselskatt 
tas ut. Trafiken på Essingeleden förväntas minska med 10 till 
15 procent under högtrafikperioden när trängselskatt börjar tas ut. 
Restidsvinsterna blir också betydande till följd av den mindre 
trängseln i trafiksystemet. Enligt Trafikverket ökar kollektivtrafik-
resandet under högtrafikperioden med 1,7 procentenheter jämfört 
med nuvarande regler. Sett över hela dygnet blir dock ökningen 
mindre. 

Samhällsekonomiska nyttor utöver kalkylen 

Den samhällsekonomiska kalkylen tar av olika skäl inte hänsyn till 
alla effekter. Därför ska en samlad ekonomisk bedömning kom-
plettera kalkylresultatet. En samhällsekonomisk bedömning rym-
mer då nyttor vars värde beskrivs i stället för att kalkyleras. De 
nyttor som behöver beskrivas kan göra ett väsentligt tillskott till 
den samlade bedömningen. Följande nyttor beskrivs närmare nedan. 

• Förbättrad bostadsförsörjning 

• Exploateringsnyttor för bostäder och lokaler 

• Minskad sårbarhet i transportsystemet 

• Minskat behov av investeringar i annan infrastruktur 

• Nyttor för arbetsmarknad och affärsutveckling 

• Ett stärkt socialt kapital 

• Långsiktigt hållbar stadsbebyggelse 

• Positiva miljöeffekter utöver minskade CO2-utsläpp. 
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Bostadsförsörjning och exploateringsnyttor 

De nya tunnelbanesträckningarna bidrar till att fler bostäder kan 
komma till stånd i de områden som påverkas av tunnelbanan, att 
bebyggelsestrukturen kan göras tätare, att bostäderna får ett högre 
värde och kan tillkomma snabbare än utan tunnelbana. Utbygg-
naden innebär också att nya ytor för exploatering frigörs. Tillsam-
mans handlar det om cirka 78 000 nya bostäder fram till 2030. 

Nyttorna av en tunnelbaneutbyggnad tillfaller inte bara de 
parter som står bakom överenskommelsen. Fastighetsägare längs 
utbyggnaden får en väsentlig värdeökning i sina fastigheter. Även 
ägare av den befintliga bebyggelsen får stor nytta och ekonomisk 
värdeökning på grund av utbyggnaden. Nytta, i form av högre 
marknadshyror och möjligheter att förädla eller omvandla fastig-
hetens innehåll, får också de som bedriver handelsverksamhet och 
kommersiella lokaler (se vidare bilaga 7). Sammantaget uppgår de 
exploateringsnyttor som inte skulle uppstått utan utbyggd tunnel-
bana till över 15 miljarder kronor (se vidare kapitel Finansiering). 

Detta innebär att tunnelbaneutbyggnaden både bidrar till bostads-
försörjningsnyttor och exploateringsnyttor. 

Minskad sårbarhet 

En svaghet i dagens spårsystem genom centrala Stockholm är att 
nästan alla spår (tunnelbanans Gröna linje, tunnelbanans Röda 
linje, det nationella järnvägssystemet och snart Citybanan) går 
längs i princip samma smala midja från Södermalm till Norrmalm, 
via Gamla stan. Detta gör att sårbarheten i spårsystemet är stor och 
risken finns att en enda större händelse kan lamslå all denna spår-
trafik. 

Genom att förlänga tunnelbanan från Kungsträdgården och 
söderut, utan att den sträckningen går via Slussen, minskar sårbar-
heten i Stockholms transportsystem. 

Även förlängningen av tunnelbanan från Akalla till Barkarby 
bidrar till minskad sårbarhet eftersom det ger en bra alternativ 
resväg för t.ex. pendel- och regionaltågsresenärer vid störningar på 
Mälarbanans södra del. 



Samhällsekonomi och övriga nyttor  
 
 

46 

Minskat behov av investeringar i annan infrastruktur 

Givet den stora befolkningsökning som prognoserna/framskriv-
ningarna pekar på, i kombination med kraftigt ökad bostadsbebyg-
gelse längs tunnelbanan och ett ytterligare ökat kollektivtrafik-
resande som en följd av breddade trängselskatter, skulle det sanno-
likt krävas andra tämligen omfattande investeringar i infrastruk-
turen om inte tunnelbanan byggdes ut. Det kan t.ex. vara spårväg, 
kollektivkörfält eller andra åtgärder i vägnätet. 

Genom att tunnelbanan dras under jord avlastas vägnätet från 
såväl kollektivtrafik (huvudsakligen buss eller spårväg) som viss 
biltrafik. Detta gör att trängseln i vägsystemet kan minska och där-
med minskar också behovet av andra investeringar. I och med att 
tunnelbanan bidrar till att vägnätet avlastas kan nyttotrafik (t.ex. 
näringslivets transporter, utryckningsfordon, färdtjänst) och annan 
biltrafik som kommer att finnas kvar få förbättrad framkomlighet. 

Den nya spårförbindelsen från Kungsträdgården till Södermalm 
och vidare mot Gullmarsplan och Nacka bidrar både till att avlasta 
tunnelbanans Gröna och Röda linjer mellan Slussen och T-cen-
tralen/Östermalmstorg och till ett mer effektivt användande av 
transportsystemets Blå linje som i dag har ledig kapacitet både på 
spår och i tåg. 

Ökade arbetsmarknadsnyttor i och utanför 
Stockholmsregionen 

Tillgänglighetsförbättringar (till exempel kortare restid) omsätts på 
sikt i bland annat effekter på arbetsmarknaden. Det kan till exem-
pel handla om fler arbetade timmar och högre sysselsättning, och 
på bostadsmarknaden, till exempel genom ökade markvärden och 
att nya områden blir attraktiva att bygga och bo i. En traditionell 
samhällsekonomisk kalkyl fångar inte samtliga dessa effekter. Det 
är klart att dessa effekter finns, men samtidigt finns osäkerheter 
kring hur stora de är9. Därför har de hittills inte kunnat kvantifieras 
inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandlings hittillsvarande 
arbete. 

Företag och människor tenderar att koncentreras geografiskt 
och attraheras till stora marknader för att dra nytta av att befinna 
                                                                                                                                                          
9 Brev från Jonas Eliasson, Kungliga Tekniska Högskolan, 2013-12-10. 
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sig i närheten av varandra. Fördelarna består i huvudsak av ökat 
kunskapsutbyte, minskade transportkostnader, fler specialiserade 
underleverantörer och en ökad tillgång till kvalificerad arbetskraft. 
Ju bättre tillgång till arbetskraft som en arbetsplats har, desto 
större sannolikhet att kunna matcha behov med rätt kompetens. Ju 
bättre tillgång till en stor närmarknad ett företag har, desto större 
chans till specialisering. Stora närmarknader växer ofta mer än små 
(som i stället ofta krymper). Bättre tillgänglighet i en storstads-
region bidrar därmed till ekonomisk tillväxt, större chans till arbete 
och försörjning för många invånare och enklare resor i vardagen. 

Utbyggnaden av kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet är viktig 
för att hålla samman regionens arbetsmarknad. Genom ett eventuellt 
framtida regionaltågsstopp vid Barkarby station/Stockholm Väst 
ökar tillgängligheten till arbetsmarknader i hela norra Mälardalen. 
Trafikanalyser anger att cirka 1 600 resenärer10 kommer att byta 
från regionaltåg till en tunnelbana vid Barkarby om det byggs en 
regionaltågsstation där. Detta ligger t.ex. i nivå med antalet på-
stigande i dagens regionaltåg i Örebro C eller Katrineholm11. 

Ett stärkt socialt kapital 

Ett välfungerande demokratiskt samhälle har ett relativt högt 
socialt kapital. Det sociala kapitalet kan definieras som graden av 
tillit i olika relationer, mellanmänskliga och till offentliga institut-
ioner. Socialt kapital har ett stort monetärt värde som behövs för 
att välfungerande samhälle. Bristande tillit bidrar till utanförskap 
som kostar samhället miljarder för arbetsförmedling, försäkrings-
kassa, landsting, kommun, rättsväsende m.m.12 och leder till ute-
blivet produktionsvärde. 13  

Det sociala kapitalet påverkas av en mängd processer. En tunnel-
baneinvestering bidrar på flera olika sätt till att stärka det sociala 
kapitalet. En analys av de överenskomna tunnelbaneutbyggnaderna 
visar att framförallt utbyggnaden mellan Akalla och Barkarby 
station/Stockholm Väst har mycket stora positiva förtecken ur 
detta perspektiv. Investeringen som sådan görs primärt i den delen 
                                                                                                                                                          
10 Brev från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 2013-12-06. 
11 ”Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011”, En bättre sits (mars 2012). 
12 Utanförskapets pris, Skandia Idéer för livet. 
13 Socialt kapital i regional utvecklingsplanering, Rapport 14:2008, Stockholms läns lands-
ting, Funktionsområdet tillväxt, miljö och regionplanering. 
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av området som har medelgoda värden14 avseende socialt kapital 
men i och med att Akalla station slutar vara ändstation kommer 
investeringen att vara påtaglig även här. Satsningen bidrar därmed 
också till en större regional balans. En förlängd tunnelbana mellan 
Akalla och Barkarby station och en eventuell komplettering av 
pendeltågstrafiken med ett regionaltågsstopp i Barkarby/Stock-
holm Väst bör ha stärkande effekter på flera aspekter av det sociala 
kapitalet. Effekten av en satsning här är en satsning i en relativt 
socialt kapitalsvag del av regionen, där tillit och trygghet behöver 
öka. Den binder också samman områden med olika social profil 
vilket ger förutsättningar att öka det överbryggande sociala kapi-
talet. 

Analysen i sin helhet går att läsa i bilaga 6. 

Långsiktigt hållbar stadsbebyggelse 

Den utbyggnad av tunnelbanan, som denna överenskommelse 
innebär, planeras i sin helhet att ligga i tunnel. De alternativ som 
finns till tunnelbana, dvs. spårväg eller olika former av busstrafik, 
använder sig i stället av kapacitet i gaturummet. Tunnelbana under 
jord bidrar därmed till större yteffektivitet, där ytor ovan jord kan 
användas till exempelvis bostäder, cykelvägar, promenadstråk, och 
bättre framkomlighet för bussar och bilar. Kollektivtrafik under 
jord skapar inga barriäreffekter så som spårsystem ovan jord, och 
även vissa vägar och gator, gör. Det innebär också att intrång i 
känsliga natur- och kulturmiljöer och trafikbuller i tätbebyggda 
områden kan undvikas, liksom emissioner av hälsoskadliga ämnen. 

En väsentlig effekt av överenskommelsen är att utbudet av 
exploaterbara attraktiva kollektivtrafiknära lägen ökar. Att utveckla 
stadsmiljöer i kollektivtrafiknära lägen underlättar för boende och 
arbetande att välja miljövänliga färdmedel. Det skapar också 
förutsättningar för täthet vilket har positiva effekter på möjligheten 
att etablera verksamheter i området. Dessutom motverkar detta 

                                                                                                                                                          
14 Värdena kommer från flera källor: Engström, Järleborg, Hallqvist. Avdelningen för social-
medicin och epidemiologi, centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. Stockholm juli 
2005. Socialt kapital i Stockholms läns kommuner och Stockholms stads stadsdelar – ekolo-
giska samband med levnadsvillkor, hälsorisker och ohälsa. Stockholms stads trygghetsmät-
ning 2011, Socialförvaltningen, Utvecklingsenheten, SCBs Medborgarundersökning – hösten 
2012, Järfälla kommun, Rapportbilaga samt Områdesdatabasen, Stockholms läns landsting, 
Funktionsområdet för tillväxt, miljö och regionplanering (SCBdata). 
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utspridning i länet, då tillkomsten av bostäder koncentreras till 
kollektivtrafiknära lägen. Utspridd bebyggelse konsumerar mycket 
mark och är svår att kollektivtrafikförsörja. Med andra ord leder 
överenskommelsen såväl till miljönyttor som ekonomiska nyttor. 

Övriga miljönyttor 

En alternativjämförande miljökonsekvensbeskrivning för Kungs-
trädgården – Nacka C tas fram av Stockholms läns landsting och 
kommer att vara färdig i början av 2014. I den preliminära version 
som 2013 års Stockholmsförhandling har fått tillgång till bedöms 
sammantaget att den färdigbyggda tunnelbanan till Nacka kommer 
att bidra till att minska miljöbelastningen i Stockholmsregionen 
genom att ge fler människor möjlighet att resa med spårbunden 
kollektivtrafik. Omkring 800 000 bilresor om året uteblir som en 
effekt av den utbyggda tunnelbanan. 

Eftersom tunnelbanan kommer att gå under mark hela sträckan 
blir störningarna ovan mark obetydliga. 

Totalt sett blir effekten mindre luftföroreningar jämfört med 
jämförelsealternativet (JA). Vid normal drift bedöms bidraget av 
luftföroreningar från tunnelbanans ventilation vara mycket begrän-
sat. 

Under byggskedet kommer utsläpp till luft ske genom bygg-
trafik och sprängningar. Sammantaget bedöms byggskedet medföra 
vissa negativa konsekvenser. Men tack vare att sträckan Kungsträd-
gården – Sofia/Södermalm byggs djupt med bergtunnel minimeras 
de negativa konsekvenserna för växt- och djurliv i Saltsjön i bygg-
skedet. 

Utsläppet av CO2 under byggskedet är påtagligt, men kommer i 
driftskedet att övervägas av de positiva konsekvenserna för klimatet. 
Ungefärlig årlig minskning av antal kg CO2 är cirka 2 400 000 kg. 

Införandet av trängselskatter, med den utformning som över-
enskommelsen bygger på15, medför att koldioxidutsläppen för-
väntas minska i samma utsträckning som trafiken. Från trafiken i 
regionen minskar därmed koldioxidutsläppen med cirka 1 procent 
och i Stockholms innerstad med 3 procent. Minskningarna indike-
rar att den lokala luftkvaliteten också förbättras. 
                                                                                                                                                          
15 Se avsnittet ”Samhällsekonomisk beräkning av höjd och breddad trängselskatt” i detta 
kapitel. 
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Behov av metodutveckling 

Samhällsekonomiska bedömningar är ett viktigt underlag i trans-
portplaneringen men innehåller, som detta kapitel har synliggjort, 
vissa brister avseende vilka nyttor som återspeglas där. Stockholms 
läns landsting samarbetar till exempel med CTS/KTH med att 
utveckla metoden för hur trängsel hanteras. 

Tillgänglighetsförbättringar (till exempel kortare restider) ger 
på sikt effekter på arbetsmarknaden, till exempel i form av fler 
arbetade timmar och högre sysselsättning. Däremot är det oklart 
hur stora dessa effekter är och hur mycket som fångas upp i de 
traditionella samhällsekonomiska kalkylerna. 

En annan viktig fråga som regeringen uppmärksammat är att de 
modeller som används för att beräkna nyttan av infrastruktur-
investeringar inte tar tillräcklig hänsyn till värdet av tillkommande 
bostadsområden. Såväl exploatörer som kommuner16 anger att 
brister och osäkerheter i infrastrukturens utbyggnad och kapacitet 
begränsar exploateringen. Regeringen bedömer att utvecklingen av 
transportsystemet i ökad utsträckning bör samordnas med kom-
munal och regional planering av markanvändning, bostadsförsörj-
ning och bebyggelse. 

Under 2014 kommer 2013 års Stockholmsförhandling att se på 
hur metodiken kan förbättras för att bedöma var kombinationer av 
åtgärder i transportsystemet och nyproduktion av bostäder ger 
största möjliga nytta, liksom på möjligheten att göra ett sådant 
angreppsätt generaliserbart. 17 
 

                                                                                                                                                          
16 ”Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2013”, Länsstyrelsen i Stockholms län 
2013, samt Häggroth 2011. 
17 Budgetpropositionen för 2013, utgiftsområde 18. 
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Finansiering 

I uppdraget ingår att lämna förslag på finansiering av åtgärder i 
Stockholms läns transportsystem, exempelvis utbyggnad av tunnel-
banesystemet, genom höjda och bredare intäkter från trängselskatt 
och olika former av medfinansiering. Trängselskatter utöver det 
som är reserverat för Förbifart Stockholm m.m. kan således använ-
das för finansiering av andra åtgärder i Stockholms läns transport-
system. Förhandlingspersonerna har också i uppdrag att se över 
trängselskattens utformning mot bakgrund av en kraftig ökning av 
trafiken i Stockholm. Ökade trängselskatteintäkter kan således 
bidra till en del av finansieringen av en utbyggnad av tunnelbanan 
men samtidigt ha en trafikstyrande effekt till gagn för hela region-
en. 

Finansiering enligt överenskommelsen 

Enligt överenskommelsen (bilaga 1) ska staten och övriga med-
finansiärer finansiera större delen av kostnaderna för utbyggnaden 
av tunnelbanan (transportinfrastruktur). Därutöver ska Stock-
holms läns landsting finansiera tillkommande kostnader för vagnar 
och depåer, samt del av utbyggnaden. Sammantaget uppgår kost-
naderna för dessa investeringar till 25,7 miljarder kronor (prisnivå 
januari 2013). Stockholms läns landsting är huvudman för tunnel-
banenätet i Stockholms län och räknas därför inte som medfinan-
siär. 

Investeringskostnaden för de överenskomna utbyggnaderna av 
tunnelbanorna är beräknade till sammantaget 19,5 miljarder kronor 
i prisnivån i januari 2013. Trafikförvaltningen vid Stockholms läns 
landsting har ansvarat för beräkningarna av investeringskost-
naderna, men en dialog har förts med 2013 års Stockholmsförhand-
ling om beräkningarna. Metodiken vid framtagandet av investerings-
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kostnaderna har varit en så kallad successiv kalkylering. Underlaget 
för kostnadskalkylerna är olika för de olika linjerna som finns med 
i överenskommelsen eftersom utredningarna kommit olika långt. 
Längst har utredningarna avseende Kungsträdgården – Nacka och 
Odenplan – Hagastaden kommit. Generellt kan sägas att osäker-
heten om kostnaderna ökar ju längre fram i tiden projekten på-
börjas, vilket främst hänger samman med den allmänna ekonomiska 
osäkerheten på lång sikt. Trafikförvaltningens beräkningsmodell 
tar höjd för och prissätter risker som delvis kan falla bort med 
tidiga byggstarter. Samtidigt är osäkerheterna stora i tidiga idé- och 
utredningsskeden jämfört med när utredningarna kommit längre. 

Tabell 4 Investeringskostnader (ej fordon och depå) 

Linje 
Investeringskostnad 

(mdkr i prisnivå januari 2013) 

Gullmarsplan/Söderort 5,81 

Nacka 6,72 

Hagastaden 2,13 

Arenastaden 2,04 

Barkarby 2,95 

Summa 19,5 

 
 

En höjd och breddad trängselskatt för att åtgärda trängseln i väg-
nätet beräknas kunna finansiera närmare hälften av de 19,5 miljarder 
av den totala investeringskostnaden för tunnelbaneutbyggnaderna. 
Därutöver bidrar staten med ytterligare omkring en fjärdedel via 
                                                                                                                                                          
1 ”Komplettering: Investeringskostnad vid utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje 
söderut före Tunnelbana till Nacka”, från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 
2013-08-06, se bilaga 4. 
2” Komplettering: Investeringskostnad vid utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje 
söderut före Tunnelbana till Nacka”, från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 
2013-08-06, se bilaga 4. Där uppges kostnaden för grenen mot Gullmarsplan till 5,8 miljarder 
kronor, vilket gör 6,7 miljarder kronor för grenen till Nacka eftersom totalkostnaden enligt 
rapport från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 2013-06-05 (se bilaga 2) för 
de två grenarna är 12,5 miljarder kronor. 
3 ”Tunnelbana till Hagastaden och Nordostsektorn – underhandsrapport till statens för-
handlingspersoner”, från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 2013-08-06, se 
bilaga 3. 
4 Kostnaderna är schablonberäknade av Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting. 
Med schablonberäknade kostnader avses bl.a. uppskattade kostnader i mycket tidiga skeden 
då man inte har kunnat utreda utformning och kostnad. 
5 ”Förstudie Tunnelbana till Nacka – underhandsrapport till statens förhandlingspersoner”, 
från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting 2013-08-06, se bilaga 2. 
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infrastrukturanslagen, kommunerna med drygt en fjärdedel och 
landstinget med en mindre del, dvs. 650 miljoner kronor. Därut-
över tillkommer kostnaden för fordon och depåer på 6,2 miljarder 
kronor som landstinget finansierar i sin helhet. I tabell 5 redovisas 
finansieringen per part och sträcka. 

Tabell 5 Finansiering av infrastruktur (ej fordon och depå) 

Intäkter 
(mdkr i januari 
2013 års 
prisnivå) 

Summa 
Gullmars-

plan/ 
Söderort 

Nacka 
Haga-
staden 

Arena-
staden 

Järfälla/ 
Barkarby 

Trängselskatter6 9,000 2,700 3,350 0,400 1,300 1,250 
Statlig med-
finansiering 3,825 1,250 1,750 0,125  0,700 
Länsstyrelsen 
(länsplan) 0,825   0,825   
Kommunal med-
finansiering, 
varav 5,200 1,750 1,450 0,700 0,500 0,800 
Stockholms stad 2,950 1,750 0,600 0,600   

Nacka kommun 0,850  0,850    
Solna stad 0,600   0,100 0,500  

Järfälla kommun 0,800     0,800 
Stockholms läns 
landsting 0,650 0,100 0,150 0,050 0,200 0,150 
Summa intäkter 19,500      
Summa 
finansiering  5,800 6,700 2,100 2,000 2,900 

 
 
Av direktivet framgår att i den utsträckning förhandlingspersonens 
förslag på sikt är finansierade med alternativ finansiering, kan 
lånefinansiering i Riksgäldskontoret (RGK) vara möjlig vilket kan 
vara en viktig del i att få till stånd en tidig byggstart. Den 
alternativa finansiering som syftas på är ändrade trängselskatter 
som kommer att tas ut under mycket lång tid. Genom att kom-
munerna i överenskommelsen har gått med på att finansiera en del 
av investeringskostnaden under byggtiden kommer lån i Riksgälds-
                                                                                                                                                          
6 Intäkterna från trängselskatter är beräknade utifrån att trängselskatt införs på Essingeleden 
från och med 2016 (maxtaxa 30 kronor) och att skatten på den nuvarande zonen höjs från 
och med 2016 (maxtaxa 35 kronor). Maxtaxan per dygn höjd till 105 kronor. Vidare förut-
sätts förskottering med totalt 4 825 miljoner kronor. 
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kontoret att behöva tas upp först någon gång efter 2020. Lånen 
kommer som mest att uppgå till drygt 4 miljarder kronor (i 
löpande priser) och beräknas vara återbetalda omkring 2041 eller 
cirka 16 år efter att den sista utbyggnaden är klar. Dessa siffror är 
ännu preliminära och baseras bl.a. på en investeringsprofil som 
innebär en snabb utbyggnadstakt. För att dessa lån ska kunna tas 
upp krävs ett bemyndigande från Riksdagen i likhet med tidigare 
beslut när det gäller Förbifart Stockholm och det Västsvenska infra-
strukturpaketet. Förslag om bemyndigande kan exempelvis läggas 
fram på ändringsbudget i samband med Vårpropositionen (dvs. 
april 2014). 

Som del i överenskommelsen förutsätts också att fastigheten 
Barkarby 4:1 överlåts av staten till Järfälla kommun. Fortifikations-
verket (dvs. staten) äger i dag denna mark i Järfälla kommun. 
Marken är på knappt 25 hektar. Genom att tunnelbanan dras fram 
från Akalla till Barkarby ökar exploateringsmöjligheterna på Barkar-
byfältet och som en motprestation kan Järfälla kommun exploatera 
marken för bostadsbebyggelse och bidra med medfinansiering till 
utbyggnaden av tunnelbanan. 

För att staten (regeringen) ska få överlåta mark krävs ett bemyn-
digande från riksdagen. Förslag om bemyndigande kan exempelvis 
läggas fram på ändringsbudget i samband med Vårpropositionen 
(dvs. april 2014). 

Trängselskatter och finansiering 

Trafikverket har haft i uppdrag att bistå 2013 års Stockholms-
förhandling med underlag om förändring av trängselskatten. Som 
ett led i detta arbete tog Trafikverket på uppdrag av 2013 års 
Stockholmsförhandling fram en rapport tillsammans med stöd av 
experter från Centrum för Transportstudier (CTS) vid Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH). 

Utgångspunkten för detta uppdrag var att trängselskatten är en 
styrande skatt med huvudsyftet att öka framkomligheten för väg-
trafiken. Därutöver kan trängselskatten också bidra till att minska 
trafikens miljöpåverkan. Analysresultat och slutsatser i uppdraget 
diskuterades i en arbetsgrupp, och en trängselskatterapport lämnades 
till 2013 års Stockholmsförhandling 2013-06-26. Rapporten använ-
des som underlag för förslagen i en framställan av 2013 års Stock-
holmsförhandling som lämnades till regeringen i juli 2013. I fram-
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ställan lämnades förslag om höjd och breddad trängselskatt i Stock-
holm. Regeringen har sedan remissbehandlat förslaget. 

Ett av förslagen i framställan, nämligen en trängselskatt för pas-
sage över Saltsjö-Mälarsnittet, omfattas inte av 2013 års Stockholms-
överenskommelse. Som grund för överenskommelsen finns i stället 
en något modifierad variant av alternativ B i Trafikverkets under-
lagsrapport. Enligt förslaget införs skatt på Essingeleden 2016 och 
maxavgiften uppgår till 30 kronor per passage. På det nuvarande 
innerstadsnittet höjs den högsta avgiften till 35 kronor per passage 
(30 kronor enligt alternativ B). Trafikverket inkom, med anledning 
av överenskommelsen, den 26 november med ett särskilt underlag 
till regeringen som analyserar förslaget och som också innehåller 
beräkningar av trängselskatteintäkter. 

Jämfört med dagens trängselskattesystem ger dessa förändringar 
av trängselskattesystemet en god samhällsekonomisk lönsamhet, 
men ändå något lägre än för förslaget i framställan. Trafiken i 
Stockholms innerstad minskar med 9 procent under högtrafik-
perioden och med 4 procent i genomsnitt under ett dygn när träng-
selskatt tas ut. Trafiken på Essingeleden förväntas minska med 10–
15 procent under högtrafikperioden 

Enligt Trafikverkets underlag får busstrafiken förbättrad fram-
komlighet i innerstaden och i de centrala delarna utanför inner-
staden jämfört med dagens trängselskatt, och kollektivtrafik-
andelen ökar med 1,5 procentenheter i rusningstrafik in mot inner-
staden. Trafikarbetet minskar med nästan 3 procent i innerstaden 
och knappt 1 procent i hela länet jämfört med dagens system, vilket 
visar på betydande miljövinster. 

Hur mycket av tunnelbaneutbyggnaden kan 
trängselskatteändringarna finansiera? 

I förra Stockholmsförhandlingen utgick man från att skatt på 
Essingeleden skulle börja tas ut i samband med att Förbifart Stock-
holm skulle öppnas och att trängselskatterna på det nuvarande 
innerstadssnittet skulle vara realt oförändrade. I princip reserve-
rades trängselskatteintäkter motsvarande 27,7 miljarder kronor i 
2009 års priser för Förbifart Stockholm m.m. Det innebär att 2013 
års Stockholmsförhandling endast kan tillgodoräkna förhandlingen 
den skatt som tas ut på Essingeleden mellan 2016 och 2021 och den 
reala höjningen av trängselskatten på innerstadssnittet fr.o.m. 2016. 
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Enligt underlag från Trafikverket beräknas detta överskott till ett 
nuvärde på mellan 4 700 och 6 400 miljoner kronor i 2012 års priser 
(beroende på bland annat trafiktillväxt och kalkylperiod). 

2013 års Stockholmsförhandling har använt två enkla modeller 
för att beräkna finansieringsutrymmet till följd av de föreslagna 
förändringarna i överenskommelsen. Först en enkel diskonterings-
modell och sedan en kassaflödesmodell som används för att beräkna 
de årliga intäkter och utgifter som överenskommelsen resulterar i. 

Som grund för beräkningarna över trängselskatter antas att 
trafiktillväxten uppgår till 2 procent per år mellan 2012 och 2020 
och till 0,5 procent åren därefter. Den relativt sett höga trafiktill-
växten fram till 2020 bedöms vara rimlig mot bakgrund bland annat 
av att miljöbilsundantaget försvinner under denna period samt av 
att framväxten av Djurgårdstaden leder till fler passager. Stockholms-
regionens snabba befolkningstillväxt och en förväntad ekonomisk 
återhämtning är andra faktorer som bör leda till den antagna till-
växten. 

Tabell 6 Nuvärdesberäknade trängselskatteintäkter (real diskonteringsränta 
3,5 procent) till följd av nu föreslagna ändringar 

Kalkylperiod i år Miljarder kronor i 2012 års priser 

15 4,5 

30 6,4 

40 7,3 

 
 
Sammantaget beräknas de nuvärdesberäknade trängselskatteintäk-
terna uppgå till mellan 4,5 miljarder kronor och 7,3 miljarder 
kronor i 2012 års priser beroende på kalkylperiod (15, 30 respektive 
40 år) med denna modell som tar hänsyn till risker. Den valda 
kalkylräntan på 3,5 procents real diskonteringsränta är hämtade 
från ASEK:s kalkyler som brukar användas vid samhällsekono-
miska transportkalkyler. 

Kassaflödemodellen ger ett större finansieringsutrymme trots 
att modellen vid en tidig byggstart medför ett upplåningsbehov i 
Riksgäldskontoret (RGK) som genererar utgiftsräntor som belastar 
kalkylen. Det större investeringsutrymmet beror dels på att inkoms-
terna inte diskonteras och dels på en låg real upplåningsränta 
(2,5 procent per år), vilket är den förväntade räntan i Riksgälds-
kontoret hämtad från regeringens bedömning i Budgetpropo-
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sitionen för 2014. Modellen tar således inte hänsyn till varken 
intäkts- eller kostnadsrisker. Ett sätt att ta hänsyn till risk vid 
bedömning av finansieringsutrymme är därför att använda sig av en 
snabbare avbetalningstid än den ekonomiska avskrivningstiden som 
uppgår till mellan 30 och 40 år. För att ta hänsyn till risk (osäkra 
intäkter och byggkostnadsökningar) bör man lägga återbetalnings-
tiden på 10 till 15 år. I överenskommelsen antas trängselskatten 
kunna finansiera 9 miljarder kronor av infrastrukturkostnaden och 
återbetalningstiden beräknas med detta antagande till 15 år. 

Nyttan av en tunnelbana ska avspeglas i medfinansiering 

Regeringen har i direktiven för de senaste omgångarna av åtgärds-
planeringen uppdragit åt berörda myndigheter att permanent pröva 
medfinansiering i planerings- eller genomförandeskedet. Erfaren-
heterna från detta arbete har gett vid handen att det är nödvändigt 
att kunna beskriva och kvantifiera nyttor som kommer såväl sam-
hället som medfinansiären till del för att parterna ska kunna redo-
visa och motivera deltagande i finansieringen. Regelverket för med-
finansiering har också skärpts genom skrivningar i Prop 2012/13:25 
Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem. Regel-
verket är tänkt att hantera medfinansiering av statlig infrastruktur 
men har varit en utgångspunkt också för 2013 års Stockholmsför-
handling. I 2013 års Stockholmsförhandling är syftet med tunnel-
baneutbyggnaden att åstadkomma ett ökat bostadsbyggande och 
2013 års Stockholmsförhandling har därför genomfört intressent- 
och nyttoanalyser längs de sträckningar som överenskommits. 

Intressentanalyserna syftar till att klarlägga intressentens in-
tresse och vilka ändrade förutsättningar en utbyggnad av tunnel-
banan innebär samt att kvantifiera vad denna utbyggnad betyder 
för medfinansiären. 2013 års Stockholmsförhandling har träffat de 
intressenter7 som finns längs tunnelbanesträckningarna och av dem 
fått en bekräftelse på att det spelar roll för deras planer om tunnel-
banan byggs ut. Kommuner och Landsting kommer att få intres-
sent- och nyttoanalyserna att ha som ett underlag vid kommande 
förhandlingar med fastighetsägare. 

                                                                                                                                                          
7 Akademiska hus, Brostaden, Atrium Ljungberg, Carlyle, Diligentia, Fabege, Folksam, 
Hemfosa, HSB, Humlegården, ICA, Ikano, Ikea, JM, Karolinska Institutet, Kinnarps, 
KUAB, Locum, NCC, Peab, Sagax, SGA Fastigheter, Skanska, Stena Fastigheter, Unibail-
Rodamco. 
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2013 års Stockholmsförhandling har också genom konsult veri-
fierat de ökade värden och nyttor som uppstår genom utbyggnad 
av tunnelbanan8. Konsulten har även beräknat det ökade värdet för 
befintlig bebyggelse samt kontorsfastigheter och lokaler. På samma 
sätt har 2013 års Stockholmsförhandling genom konsult fått under-
lag som beskriver de nyttor som uppstår för handeln i samband 
med tunnelbaneutbyggnaden. 

Sammantaget har 2013 års Stockholmsförhandling ett underlag 
genom intressent- och nyttoanalyserna som dels verifierar intresset 
att bygga bostäder i de vid tunnelbaneutbyggnaden aktuella områ-
dena, dels de nyttor och värden som uppstår i samband med utbygg-
naden avseende befintlig bebyggelse, nyutbyggnad och handels-
nyttor. Realiserbara nyttor uppstår också för handelsfastigheter, 
som kan öka sin omsättning, höja hyror m.m. Dessa värden är stora 
och realiserbara för fastighetsägaren, se tabell 7. Sammantaget upp-
står nyttor i handelsfastigheter till ett värde av cirka 1 250 miljoner 
kronor (se närmare bilaga 7). 

2013 års Stockholmsförhandling anser att det är befogat att 
fastighetsägare som drar nytta av värdeökning skapad med offent-
liga medel också är med och bidrar till investeringen. 

De exploaterings- och handelsnyttor som uppstår i anknytning 
till de kommande stationerna som en effekt av närhet och tillgäng-
lighet är en viktig faktor. Mot denna bakgrund har inte 2013 års 
Stockholmsförhandling genomfört några förhandlingar med 
berörda markägare eller intressenter. I samband med det fortsatta 
arbetet avseende planeringen av stationsplacering, stationsentréer 
etc. kommer förutsättningar finnas att förhandla med intressen-
terna om medfinansiering. 

2013 års Stockholmsförhandling föreslår att ett tydligare lagstöd 
för att fördela kostnader mellan offentliga aktörer och markägare 
för den investering som för markägaren skapar ett ökat värde bör 
utredas, i syfte att få ett mer effektivt genomförande9. 

Denna överenskommelse om att bygga ut tunnelbanesystemet 
är inte reglerad i detalj. Hur stationer placeras, hur uppgångar från 
plattformar orienteras, hur många uppgångar en station ska ha, 
vilken utformning den får, hur stadsstrukturen på marken vid 
stationsentréerna ser ut är frågor som kvarstår. I samband med 

                                                                                                                                                          
8 ”Ny tunnelbana nyttovärdering markanvändning – Sammanställning av kommunrapporter 
för Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun”, Hammar Locum 
Metior (se bilaga 8). 
9 2013 års Stockholmsförhandlings yttrande over Plangenomförandeutredningen. 
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dessa preciseringar öppnas nya möjligheter för förhandlingar med 
privata fastighetsägare. 2013 års Stockholmsförhandling avser att 
förse berörda kommuner och landstinget med ovan nämnda under-
lag beträffande bl.a. exploateringsnyttor och handelsnyttor, för 
vidare förhandling. 

Tabell 7 Tabellen visar framtida sammanräknade exploateringsvinster 
(nettonuvärde) för bostadsfastigheter och fastigheter med lokaler. 
Summorna avser den del av exploateringsvinsten som endast 
uppstår vid en utbyggd tunnelbana. För mer detaljerade uppgifter 
se bilaga 7 

Akalla-Barkarby mnkr 
Kommunal mark 2 000 
övriga fastighetsägare 70 
  
Hammarby sjöstad-Nacka C mnkr 
Kommunal mark 1 920 
övriga fastighetsägare 1 920 
  
Odenplan-Arenastaden mnkr 
Kommunal mark 120 
övriga fastighetsägare 410 
  
Sofia-Gullmarsplan 
tre södergående grenar 

 
mnkr 

Kommunal mark 6 560 
övriga fastighetsägare 2 530 
  
Totalt 15 540 
Kommunal mark 10 600 
Övriga fastighetsägare 4 940 

Internationella referenser 

I flera länder, exempelvis Finland, Canada, Storbritannien och 
Hongkong, används olika former av ersättningssystem där fastig-
hetsägare bidrar till offentliga investeringar med bas i att de får en 
värdestegring i sin fastighet. 

I Finland regleras möjligheten att ta ut ersättning från mark-
ägare för exempelvis byggandet av en tunnelbana, men även andra 
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offentliga investeringar, i den finska ”Markanvändnings- och bygg-
lagen”. Enligt lagen är markägare skyldiga att delta i kostnaderna 
för samhällsbyggande. Kommunen ska i första hand förhandla med 
markägaren om ersättningens storlek och därefter ingå ett mark-
användningsavtal med markägaren. Avtalet reglerar utvecklings-
kostnadsersättning. Om markägaren motsäger sig detta finns 
tvingande paragrafer som kommunen kan använda. Grundregeln är 
att markägaren ska ha ”avsevärd nytta” av detaljplanen, i vilken inte 
bara transportinfrastruktur omfattas utan även nyttan av parker, 
allmänna byggnader m.m. Reglerna omfattar även markägare som 
har sin mark utanför detaljplanens område men som ändå får avse-
värd nytta av planen. Reglerna omfattar också kostnader som upp-
kommer för exempelvis bullerbekämpning. Det är högst 60 procent 
av den värdestegring som detaljplanen medför för en tomt som kan 
tas ut av kommunen. Värdestegringen kan gälla ny eller utökad 
byggrätt, eller ändrad markanvändning (exempelvis är en plan med 
bostadsändamål mer värdefull än en med kontorsändamål). 

I Vancouver, Canada, har staden i drygt tio år arbetat med att 
låta exploatörer betala till offentliga investeringar. År 2000 infördes 
en tillfällig utvecklingsavgift för nyexploatering om 2,5 dollar per 
kvadratfot för de flesta nyexploateringsområden och 1 dollar per 
kvadratfot för industriexploatering, samt en tillfällig policy för 
bidrag till kommunal service för stadsomvandlingsprojekt om 3 
dollar per kvadratfot. Syftet var att få tillväxten att ske på ett kon-
trollerat sätt inom Vancouver (hindra utspridning) och få bidrag 
till de ”tillväxtkostnader” (t.ex. parker, bibliotek, transportinfra-
struktur) som därmed uppstår10. 

I Storbritannien har motsvarande system länge varit en del av 
planeringen. Sedan 2010 regleras detta i ”Planning Act 2008” 
genom att en borgmästare kan anta en Community Infrastructure 
Levy (CIL). Genom CIL åläggs fastighetsägare att bidra till de 
infrastrukturinvesteringar som utvecklingen av ett område behöver.  

En sådan CIL har nyligen antagits avsedd att hjälpa till vid 
finansieringen av Crossrailprojektet, en järnväg som ska binda ihop 
Heathrow flygplats med affärsdistrikt i centrala London, samt yttre 
förorter både väster och öster om centrala London. Crossrail-
projektet bedöms vara avgörande för huvudstadens växande eko-
nomi och dess förmåga att vara ett konkurrenskraftigt globalt affärs-
                                                                                                                                                          
10 Financing Growth. Paying for City facilities to serve a growing population: the role of 
city-wide charges on new development, (2004), City of Vancouver, Planning Dept. & Dept 
of Financial Planning & Treasury. 
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center. Finansieringen av projektet är en uppgörelse mellan staden, 
regeringen och privata aktörer. Den totala kostnaden har beräknats 
till 14,8 miljarder pund, vilket motsvarar cirka 167 miljarder kronor. 
Mer än 60 procent av den totala kostnaden betalas av privata aktö-
rer, genom CIL, BRS (Business Rate Supplement, en extra före-
tagsskatt) och privata investeringar i t.ex. stationsmiljöer. CIL 
beräknas bidra till investeringen med cirka 300 miljoner pund.11  

I Hongkong bygger trafikbolaget MTR också bostäder, exempel-
vis, kommersiella ytor och parkområden i anslutning till nya tunnel-
banestationer. Detta beskrivs närmare i kapitlet ”Ökat bostads-
byggande”. 

 

                                                                                                                                                          
11 Greater London Authority 
www.london.gov.uk/priorities/transport/investing-transport/crossrail-creating-a-high-
speed-route-across-london och Crossrail Ltd www.crossrail.co.uk/about-us/funding# 
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Kommittédirektiv 2013:22 

Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse 
i Stockholms län 

Beslut vid regeringssammanträde den 28 februari 2013 

Sammanfattning 

En särskild utredare, som ska fungera som förhandlingsperson, 
nedan kallad förhandlingsperson, ska genomföra en förhandling om 
Stockholms läns infrastruktur i syfte att åstadkomma en utbyggnad 
av tunnelbanans blå linje i Stockholm och eventuellt nära anslutande 
åtgärder. Förhandlingen ska också leda till ett ökat bostadsbyg-
gande och därmed bidra till en fortsatt ekonomisk tillväxt. 

Den del av förhandlingen som gäller nödvändigt underlag för 
regeringens ställningstagande till nationell plan ska delredovisas 
senast den 31 december 2013. Slutlig redovisning av uppdraget ska 
ske senast den 31 december 2014. 

Bakgrund 

Inledning 

Regeringen beslutade den 11 oktober 2012 om uppdrag till för-
handlingsperson om utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostads-
bebyggelse i Stockholms län (dnr N2012/5142/TE [delvis]). En 
plan för förhandlingen presenterades den 1 februari 2013 till Rege-
ringskansliet (Näringsdepartementet) (dnr 2012/638/TE). Detta 
uppdrag bör fortsatt genomföras i kommittéform. 
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En väl fungerande infrastruktur och en bostadsmarknad som är 
dimensionerad för framtidens behov behövs i Stockholms län 

De senaste åren har befolkningen i Stockholms län ökat med unge-
fär 40 000 personer årligen. Tillväxten väntas inte avta, utan de kom-
mande tjugo åren bedöms Stockholms läns befolkning öka med 
ytterligare en halv miljon människor. Den snabba ökningstakten 
skapar utmaningar. Trafikanalys beräknar att problemen med köer 
och trängsel i Stockholm kostar över sex miljarder kronor varje år. 
Problemen kommer att förvärras framöver, trots betydande nyinve-
steringar i infrastrukturen. Den stora inflyttningen gör också att 
många har svårt att hitta boende. Bostadsbristen begränsar både 
arbetsmarknadens utveckling och tillväxten. Regeringen har därför 
varit pådrivande för att öka det regionala ansvarstagandet för bostads-
byggande i Stockholmsområdet. 

År 2011 skapades i Stockholm cirka 25 000 nya jobb och det star-
tades cirka 24 000 nya företag. För att Stockholm ska kunna fort-
sätta att utvecklas och växa krävs att stadens invånare har tillgång 
till en fungerande infrastruktur och en bostadsmarknad som är 
dimensionerad efter framtidens behov. Regeringen har låtit utreda 
frågan om bostadsförsörjning i Stockholms län. I utredarens kon-
takter med företrädare för kommuner, landsting, byggbolag och 
näringsliv har investeringarna i infrastruktur redovisats som den 
viktigaste förutsättningen för att åstadkomma en kraftig höjning av 
bostadsbyggandet i regionen. 

Förvaltningen av infrastruktur i Stockholms län skiljer sig från övriga 
landet 

Ett kännetecknande drag för trafiksystemet i Stockholm är att 
kollektivtrafikens infrastruktur i stor utsträckning inte förvaltas av 
staten utan av Stockholms läns landsting. Detta innebär att lands-
tinget har ansvar för en betydligt större andel av infrastrukturen än 
vad som är fallet i övriga län. Regeringen tillsatte därför en för-
handlingsperson för att förhandla med berörda parter i länet om 
hur en tunnelbaneutbyggnad m.m. ska finansieras, exempelvis 
genom höjda och bredare intäkter från trängselskatten eller olika 
former av medfinansiering. 
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Förändringar i trafiken föranleder en översyn av trängselskatten 

Mot bakgrund av en väntad kraftig ökning av trafiken i Stockholm 
och av att ett antal åtgärder som får stor påverkan på trafiksystemet 
färdigställs under kommande år ser regeringen ett behov av en över-
syn av trängselskattens utformning. Nivåerna för trängselskatt bör 
utformas och betalningsportalerna placeras så att de bidrar till så 
hög effektivitet i vägsystemet som möjligt. 

Nuvarande och för kommande år väntade intäkter från trängsel-
skatten, de i Stockholmsförhandlingen överenskomna framtida för-
ändringarna i skatteuttaget samt sådana justeringar som föreslås av 
2011 års vägtullsutredning i betänkandet Trängselskatt – delegation, 
sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) för att säkra finan-
sieringen av Stockholmsöverenskommelsen ska även fortsättnings-
vis gå till finansieringen av Förbifart Stockholm med flera åtgärder 
enligt Stockholmsöverenskommelsen. Höjda och bredare intäkter 
därutöver kan däremot användas för finansiering av andra åtgärder i 
Stockholms läns transportsystem. Förhandlingspersonen ska beakta 
innehållet i det nämnda betänkandet. 

Uppdraget 

Överenskommelse om en förlängning av tunnelbanan från station 
Kungsträdgården till Nacka C 

Förhandlingspersonen ska ta fram en överenskommelse om förslag 
till finansiering av tunnelbanans förlängning mellan station Kungs-
trädgården och Nacka, samt eventuella anslutande åtgärder i väg- 
och järnvägsinfrastrukturen till och med 2025. Förhandlingen ska 
ske med berörda kommuner i Stockholms län samt med Stock-
holms läns landsting. Vidare ska synpunkter från berörda myndig-
heter och övriga berörda i Stockholms län inhämtas. 

Även anslutande objekt knutna till den befintliga sträckningen 
av tunnelbanans blå linje kan prövas. Förhandlingspersonen har 
stor frihet att analysera andra möjliga utbyggnader av tunnelbane-
nätet eller andra projekt för att maximera den samhällsekonomiska 
nyttan med satsningen. Ett exempel kan vara en förlängning av blå 
linjen västerut mot Barkarby, ett annat en förgrening av den nya blå 
linjen mot Gullmarsplan. 

Förhandlingen bör ha Stockholmsöverenskommelsen som ut-
gångspunkt men det bör stå förhandlingspersonen fritt att föreslå 
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justeringar i denna, t.ex. när det gäller anslutande objekt med stor 
medfinansiering, så att den samlade lösningen blir så effektiv som 
möjligt. Sådana justeringar ska särskilt motiveras med koppling till 
samhällsnyttan. 

En samordnad projektering av tunnelbanans förlängning mot 
Nacka och en vägförbindelse under Saltsjön kan ge stora samord-
ningsvinster och bör prövas. Förhandlingspersonen ska diskutera 
en utformning av en östlig vägförbindelse (Österleden) under Salt-
sjön i anslutning till tunnelbanans förlängning till Nacka. National-
stadsparkens värden och projektens eventuella negativa konse-
kvenser för naturmiljön ska särskilt beaktas. 

Ökad bostadsbebyggelse 

En tunnelbaneutbyggnad möjliggör en kraftigt utökad bostads-
bebyggelse längs de aktuella linjerna. Detta gäller i synnerhet områ-
dena där tunnelbanan förlängs, men även i övriga angränsande om-
råden och längs den befintliga tunnelbanan ska en kraftigt ökad 
bostadsbebyggelse krävas av berörda kommuner och vara en del av 
överenskommelsen. 

Maximering av förslagets samhällsnytta 

Förhandlingspersonen ska säkerställa ett snabbt genomförande av 
tunnelbaneutbyggnaden och största möjliga samhällsekonomiska 
nytta. Åtgärder ska vara utformade för att leda till ökad målupp-
fyllelse utifrån de transportpolitiska målen. En samlad bedömning 
av förslagets samhällsekonomiska lönsamhet ska redovisas. 

Finansiering 

I uppdraget ingår att lämna förslag på finansiering genom höjda 
och bredare intäkter från trängselskatt eller olika former av med-
finansiering. I den mån sådan alternativ finansiering inte bedöms 
tillräcklig ska samråd ske med Trafikverket i dess arbete med 
åtgärdsplanering, så att förhandlingens resultat samordnas med 
Trafikverkets förslag till åtgärdsplan. I den utsträckning förhand-
lingspersonens förslag är finansierade med alternativ finansiering, 
kan lånefinansiering upp till motsvarande nivå vara möjlig. På så 
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sätt kan regeringen påskynda utbyggnaden och minska risken för 
att andra viktiga infrastrukturinvesteringar i Stockholm och i resten 
av landet får stå tillbaka. 

Ett snabbt genomförande 

Förhandlingspersonen ska verka för ett snabbt genomförande av 
tunnelbaneutbyggnaden och kan i sin redovisning till regeringen 
beskriva liknande satsningar utomlands och redovisa förslag till 
förbättringar utifrån dessa. Förhandlingspersonen ska även föreslå 
en ordning för hur förhandlingens resultat ska säkerställas och 
genomföras inom ramen för det nya planeringssystem för trans-
portinfrastruktur som riksdagen fastställt efter förslag från rege-
ringen (prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257). 

Redovisning av uppdraget 

Förhandlingspersonen bör fortlöpande lämna sina förslag och ska 
särskilt delredovisa eventuella förslag om ändrade nivåer för träng-
selskatt, nya områden där skatten ska tas ut och liknande frågor. I 
den del som gäller nödvändigt underlag för regeringens ställnings-
tagande till nationell plan ska detta delredovisas senast den 
31 december 2013. Slutlig redovisning av uppdraget ska ske senast 
den 31 december 2014. 
 

(Näringsdepartementet) 
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