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Underhandsrapport om tunnelbaneutredningar till statens förhandlingspersoner
Regeringen har utsett statliga förhandlingspersoner som ska leda förhandlingar
om finansiering av Tunnelbana till Nacka och ett antal andra projekt där
tunnelbaneutbyggnad kan vara aktuell.
Statens förhandlingspersoner har begärt ett underlag från Trafikförvaltningen
avseende Tunnelbana till Nacka och ett antal andra projekt senast den 31 maj.
Underlaget finns bifogat i form av två underhandsrapporter:
• Förstudie Tunnelbana till Nacka - underhandsrapport till statens
förhandlingspersoner
• Tunnelbana till Hagastaden och Nordostsektorn - underhandsrapport
till statens förhandlingspersoner
En P M om möjligheter till samförläggning av Tunnelbana till Nacka och Östlig
förbindelse levereras av Trafikverket.
De bifogade underhandsrapporterna bygger på pågående utredningar av
följande eventuella utbyggnader av tunnelbanan:
• Förstudie Tunnelbana till Nacka
• Idéstudie för avgrening av Tunnelbana till Nacka till Grön linje söderut
• Åtgärdsvals- och idéstudie för förstärkt kollektivtrafik till Barkarby
• Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till
Nordostsektorn
• Studier av kollektivtrafiklösning Hagastaden (förstudie och
kompletterande studier)
I de här underhandsrapporterna görs inga bedömningar av vilka alternativ som
bör väljas. Det är enbart information om de resultat som hittills finns framtagna
i de pågående utredningarna.
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Det är viktigt att poängtera att Trafikförvaltningen kommer att fortsätta arbetet
med de pågående studierna. Exempelvis kommer förstudien för Tunnelbana till
Nacka att fortsätta under hela 2013. Det krävs bland annat för att underlag från
det genomförda samrådet med allmänheten och organisationer ska kunna
beaktas och för att mer utförliga konsekvensbeskrivningar ska kunna ligga till
grund för val av alternativ. I det fortsatta arbetet med konsekvensbeskrivningar
ingår bland annat samhällsekonomiska kalkyler för sträckningsalternativen. En
idéstudie för en framtida förlängning från Nacka Forum till Orminge kommer
att genomföras under hösten 2013.1 slutet av 2013 planeras förstudiearbetet ha
kommit så långt att projektet kan göra en samlad bedömning och en
rangordning av alternativen där alla studerade aspekter - trafikering, ekonomi,
teknisk genomförbarhet, miljöpåverkan etc. beaktas.
Åtgärdsvals- och idéstudien för Nordostsektorn ska enligt nu gällande tidplan
ha en remissversion klar i november 2013 och ett antagande i mars 2014.
Utredningen utgår från fyrstegsprincipen och metodiken för åtgärdsvalsstudier
vilket innebär ett brett perspektiv och att olika typer av lösningar prövas.
Förutom tunnelbana studeras andra alternativ för utbyggd kollektivtrafik.
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