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1. Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har granskat styrningen av två större projekt inom trafikområdet: 
Tvärbana Norr Solnagrenen och insatserna på Roslagsbanan. Material från 
tidigare granskningar av Spårväg City och Trygghetsprojektet har också 
använts. Revisionens bedömning är att affärsmässighet, god ekonomi och 
effektivitet inte fullt ut har säkerställts i de granskade projekten. Projektens 
finansiering har inte varit säkrad innan projektstart. Beslutsunderlaget till 
fullmäktige har inte möjliggjort en helhetsbedömning av projekten. I ett flertal 
fall har varken budget eller tidplan hållits och SL:s projektstyrningsmodell har 
inte helt efterlevts. Något samlat grepp om projektverksamheten och dess 
kostnader har inte funnits och resurshanteringen för projekt inom SL har inte 
koordinerats på en central nivå.  
 
SL har identifierat en rad problem vad gäller styrningen av projekt och har 
vidtagit åtgärder för att komma till rätta med dessa. Ett projektkontor har 
inrättats från 2011 som ska ta ett samlat grepp om samtliga större investeringar. 
En programstruktur för att samla delprojekt som berör större investeringar har 
skapats och en strukturerad rapportering och uppföljning har påbörjats i form 
av statusrapporter för programmen. Revisionskontoret bedömer att SL i stor 
utsträckning förbättrat förutsättningarna för styrningen av projekt. 
 
Enligt kommunallagen och landstingets ägarpolicy ska beslut av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt hänskjutas till landstingsfullmäktige. 
Det kan enligt ägarpolicyn bland annat handla om principiellt viktiga 
investeringar och finansieringsfrågor. Genomförandet av Tvärbana Norr 
Solnagrenen och Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 1 och 2 inklusive 
fordon, som kan betraktas vara av särskild vikt, har inte lyfts i särskild ordning. 
Detta medför en risk att fullmäktige tar ställning med ett begränsat 
beslutsunderlag, utan medvetenhet om risker och om hur finansieringen ska 
säkerställas i sin helhet.  
 
SL:s investeringsbudget till fullmäktige har visat hur mycket pengar projekten 
beräknas förbruka just det året men inte den totala projektbudgeten. 
Riktlinjerna i landstingets hittillsvarande investeringsprocess har här varit 
otydliga. Fullmäktige har inte heller informerats när de granskade projekten 
ändrat inriktning eller överskridit budget eller tidplan.  
 
Differensen mellan investeringsplanen och slutkostnadsprognosen för 
exempelvis program Roslagsbanan anges av SL vara drygt 3 200 miljoner 
kronor. För Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad etapp 2 inklusive depåer och 
fordon och Spårväg City har inte en långsiktig kapitalförsörjning säkerställts 
innan projekten påbörjats. För Tvärbana Norr Solnagrenen gäller att projektet 
inleddes utan att fullmäktiges villkor om medfinansiering från staten och 
kommunerna var säkrad. Fullmäktige fick inte heller information om, och har 
därmed inte tagit ställning till, övriga villkor som godkännandet av projektet 
behäftats med vid SL:s styrelsebeslut. 
 
Enligt beslut i SL i februari 2008 ska alla projekt som initieras och bedrivs i 
SL:s regi använda projektstyrningsmodellen PROPS. Av granskningen framgår 
att PROPS endast delvis eller inte alls tillämpats i de granskade projekten. 
Exempelvis har projektledningen för Tvärbana Norr Solnagrenen inte fått 
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direktivet att PROPS ska användas i projektet. Bristerna i tillämpningen av 
modellen medför att systematisk och strategisk uppföljning av projekten inte 
skett på avsett sätt, även om styrning av projekten skett i form av bland annat 
styrgrupp och sponsor. Projekten har inte på ett strukturerat sätt lyfts till 
styrelsen. 
 
Planeringen och genomförandet i de studerade projekten löper parallellt, vilket 
innebär att samtidigt som genomförande av en sträcka pågår planeras nästa 
etapp, exempelvis Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad. Även om det till viss 
del är oundvikligt att planering och genomförande går i varandra riskerar 
otydliga gränser däremellan att leda till bristande helhetsperspektiv på 
satsningen. Det medför också ekonomiska risker i form av kostsamma nystarter 
om exempelvis planeringsförutsättningarna ändras under pågående 
genomförande. Även inom ramarna för SL:s interna beredningsprocess finns 
otydligheter kring vad som ska ingå i de olika momenten, förstudie och 
järnvägsplan, samt deras inbördes relation.  
 
I de granskade projekten har fördyrningar konstaterats. Otillräckliga 
riskanalyser och kalkyler är två orsaker till fördyrningar, tidspress är en annan. 
Det har saknats enhetlighet i hur risker, kalkyler och prioriteringar redovisats, 
både till styrgrupp och sponsor och i beslutsunderlag till styrelse och nämnd. 
Tidspress har lett till att genomförandebeslut tagits innan förutsättningarna för 
ett genomförande varit tillräckligt utredda. Detta innebär att beslut tagits på 
kalkyler som underskattar de egentliga kostnaderna och tidsåtgången. Detta 
medför i sin tur att förnyade genomförande- och anskaffningsbeslut tagits då 
budget och tidplan överskridits eller då projektet ändrat omfattning. I flera av 
projekten, särskilt Trygghetsprojektet och Roslagsbanan, har ett antal sådana 
beslut tagits. Flera och reviderade genomförandebeslut riskerar att skapa 
otydlighet i uppdraget. 
  
Utöver uppföljningen av ett delprojekt (A35) har inte SL:s internrevision 
granskat projekten inom program Roslagsbanan eller Tvärbana Norr 
Solnagrenen. Med projekt omfattande så stora summor är det av vikt att 
uppföljning och utvärdering gentemot ursprunglig budget, tidplan och 
omfattning sker regelbundet. SL bör även regelbundet säkerställa att projekt 
drivs enligt SL:s krav.  
 
Hur införandet av trafiknämnden i praktiken kommer att påverka styrningen av 
projekt inom trafikområdet är ännu inte klart. Trafiknämnden har enligt 
reglementet ansvar för trafikplanering, upphandling av trafiktjänster och 
uppföljning av verksamheten. Revisionskontoret kommer under 2011 att 
granska ansvarsförhållandena avseende Trafiknämnden och SL. 
 
Rekommendationer: 

 Trafiknämnden och SL:s styrelse bör stärka styrningen genom att se till 
att de får information om större projekt på ett strukturerat och samlat sätt 
så att analyser av avvikelser och risker kan bedömas i sin helhet. 

 Trafiknämnden och SL:s styrelse bör lyfta stora projekt av principiell vikt 
till landstingsfullmäktige i särskild ordning för att möjliggöra 
ställningstagande om finansiering och genomförande. 
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2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
I tidigare genomförda granskningar av större projekt inom SL som 
Trygghetsprojektet1, Spårväg City2 och Tunnelbaneupphandlingen3, har 
revisionen påtalat brister vad gäller styrningen av projekten. Bland annat har 
ökade kostnader och förseningar varit vanligt förekommande. SL driver ett 
antal stora projekt med projektbudgetar omfattande miljarder kronor. Under 
slutet av 2010 påbörjades en omorganisation inom SL vilken medfört 
förändringar i hur projektarbetet styrs. Ett projektkontor inrättades vid 
årsskiftet 2010/2011 och ett antal åtgärder har vidtagits för att förbättra 
styrningen. Med detta, och tidigare granskningar, i åtanke granskas styrningen 
av ytterligare projekt inom SL. Utgångspunkten i denna granskning är två av 
SL:s pågående miljardsatsningar, Tvärbana Norr Solnagrenen och 
moderniseringen, upprustningen och kapacitetsförstärkningen på 
Roslagsbanan. 

2.2 Revisionsfråga 
Övergripande revisionsfråga: Säkerställs förutsättningar för affärsmässighet, 
god ekonomi och effektivitet i styrningen av projekten? 
 
Delfrågor: 

• Hur hanteras beredningen av stora projekt? 
• Hur följer projekten gällande regelverk och beslutsordningar? 
• Hur genomförs stora projekt inom trafikområdet? Är planeringen och 

uppföljningen tillräcklig? 
• Hur sker styrningen av projekt i den nya organisationen för 

kollektivtrafiken (med trafiknämnden) och efter SL:s omorganisation? 

2.3 Revisionskriterier 
• Kommunallagen (3:17) 
• Landstingets ägarpolicy och investeringspolicy 
• Lag (1995:1649) om byggande av järnväg 
• SL:s projektstyrningsmodell PROPS 

2.4 Avgränsning 
Granskningen har avgränsats till två stora trafiksatsningar, Tvärbana Norr 
Solnagrenen och de olika insatser som sker för att modernisera, upprusta och 
öka kapaciteten på Roslagsbanan. Det rör sig inte om två projekt utan ett antal 
projekt inom båda satsningarna/programmen. Granskningen har inte i detalj 
granskat de enskilda delprojekten.  
 
Granskningen tangerar i vissa delar området trafikplanering. Det är emellertid 
inte rapportens syfte att bedöma nyttan med de granskade projekten utan endast 
hur de styrts. De strategiska avvägningar som gjorts innan projektstart, 

                                                      
1 AB Storstockholms Lokaltrafik Årsrapport 2010, Landstingsrevisorerna 
2 Projektrapport nr 16/2009 Spårväg City – uppföljning av beredning och styrning 
3 Projektrapport nr 21/2010 Högre kvalitet och fler resenärer? - första året med 

det nya tunnelbaneavtalet 
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exempelvis vad gäller förenlighet med RUFS, planering för ökad 
kollektivtrafikandel och beaktande av alternativa trafikslag, har därför i 
huvudsak lämnats utanför granskningen. Hur SL arbetar med trafikplanering 
ska granskas i ett särskilt projekt under 2011. 
 
En viktig förutsättning för spårutbyggnadsprojekt är förhandlingar och samråd 
med kommuner, bland annat kring kommunal medfinansiering. Denna process 
har inte granskats i denna rapport.  
 
Ett flertal upphandlingar har skett inom de granskade projekten. Granskningen 
har dock inte särskilt studerat upphandlingar enligt upphandlingslagstiftningen. 

2.5 Metod 
Insatserna på Roslagsbanan och Tvärbana Norr Solnagrenen har granskats från 
förstudiefasen till genomförande. Beslut och annan rapportering i SL:s styrelse 
och projektdokumentation har inhämtats och granskats. Intervjuer har 
genomförts med projektledare och med andra centrala personer inom SL. 
Tidigare granskningar av Trygghetsprojektet4 och Spårväg city5 har använts för 
att tillsammans med nu aktuell granskning utgöra mer generella bedömningar 
av SL:s styrning av projekt. Granskningen har genomförts av en projektgrupp 
på revisionskontoret bestående av Emma Cars (projektledare) och Joakim 
Klasa. 
 
 
3. Regelverk och organisation för styrning 
av projekt inom trafikområdet 

3.1 Lagstiftningen 
Lagen om byggande av järnväg (1995:1649) anger att en förstudie är det första 
formella steget i planeringen av ny järnväg. I förstudien ska eventuella brister 
och möjliga lösningar översiktligt redovisas. Olika alternativs förmodade 
miljöpåverkan ska undersökas. Därefter tar Länsstyrelsen beslut om projektet 
medför betydande miljöpåverkan eller ej. Beslutet har betydelse för vilka 
instanser som järnvägsbyggaren måste samråda med i nästa skede.  
 
I de fall där det finns flera möjliga lösningar ska en järnvägsutredning göras. I 
en järnvägsutredning tas mer detaljerade underlag fram för att kunna välja den 
bästa lösningen. Tekniska beskrivningar, kostnadsberäkningar och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram i utredningen. Det är 
Länsstyrelsen som godkänner framtagen MKB. 
 
Framkommer endast en möjlig lösning planeras denna mer i detalj i en 
järnvägsplan. Tekniska beskrivningar och kostnadsberäkningar fördjupas i 
järnvägsplanen. Om det inte redan har tagits fram en MKB, i samband med en 
eventuell järnvägsutredning, ska det göras i detta steg. Planhandlingarna ställs 
sedan ut så att myndigheter och allmänhet får möjlighet att inkomma med 

                                                      
4 Revisionskontorets granskning av Trygghetsprojektet sammanfattas i 

Årsrapport SL AB 2010, Landstingsrevisorerna 
5 Projektrapport nr 16/2009 Spårväg City – uppföljning av beredning och styrning 



 
 

 
Revisionskontoret 2011-09-06  

 

 

 

5 

 

synpunkter. Efter utställningen lämnar Länsstyrelsen ett särskilt yttrande över 
förslaget innan Trafikverket fastställer planen och den vinner laga kraft. Om 
Länsstyrelsen och Trafikverket skulle vara oense i sina yttranden går ärendet 
till Regeringen för ställningstagande.  
 
Spåret eller järnvägen kan börja byggas efter eventuella överklaganden och när 
Trafikverket respektive kommunernas beslut har vunnit laga kraft.  

3.2 Beslutsbefogenheter och organisation 
Landstingsfullmäktige tar i samband med beslut om budget ställning till SL:s 
planerade investeringar. Underlaget till beslutet utgörs av SL:s investeringsplan 
som SL:s styrelse och Trafiknämnden beslutar om. Investeringsplanen löper 
över fyra år och till den tillkommer en investeringsbudget som är årlig. SL har 
även en långsiktig investeringsplan som sträcker sig fram till 2025. Den 
långsiktiga planen är intern inom SL och fullmäktige tar således inte beslut om 
denna. 
 
Enligt kommunallagen 3 kap. 17§ ska fullmäktige ges rätt att ta ställning innan 
bolag fattar beslut i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Även enligt landstingets generella ägarpolicy ska beslut av 
principiell eller annars större vikt hänskjutas till landstingsfullmäktige. Det kan 
enligt ägarpolicyn bland annat handla om principiellt viktiga investeringar och 
finansieringsfrågor.  
 
PROPS är SL:s projektstyrningsmodell, vilken SL efterhand anpassat efter 
egna behov. Enligt SL:s riktlinjer ska alla projekt som initieras på SL och drivs 
i SL:s regi använda PROPS6. Syftet är att säkerställa en effektiv, enhetlig och 
kvalitetssäkrad hantering av projekt. Enligt SL:s tillämpning av PROPS ska 
bland annat en styrgrupp, en sponsor och en projektledare finnas. Projektet ska 
följa vissa fastställda beslutspunkter (s.k. ”toll gates”) och dokumenteras i 
projekt- och uppdragsspecifikation samt i status- och slutrapport.  
 
En sponsor är beställare av projektet med ansvar för att godkänna 
projektspecifikation inklusive projektmål och strategi samt besluta om 
ändringar av dessa. Sponsorn har också ansvar för att godkänna slutförandet 
och säkerställa leverans. En styrgrupp ska finnas för varje projekt. 
Styrgruppens uppgift är att säkerställa stöd från organisationen till projektet 
och att stödja projektledningen ifråga om prioriteringar och problemlösningar. 
Styrgruppens roll är också att kommunicera det överenskomna projektmålet i 
organisationen. Projektledaren ska bland annat leda projektet mot dess mål i 
enlighet med överenskommelse med projektsponsorn avseende omfattning, tid, 
kostnader och kvalitet.  
 
Genomförande- och anskaffningsbeslut, vilka antas av SL:s styrelse, utgör 
grunden för ett enskilt projekt. Av beslutet framgår både budget och tidplan 
och när en förändring i projektet medför att styrelsen behöver ta ett nytt 
genomförandebeslut. Ett nytt genomförandebeslut kan exempelvis krävas om 
ett projekts budget överskrids med en viss procent. I och med inrättandet av 

                                                      
6 AB SL:s tillämpning av PROPS, 2008-02-20 
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Trafiknämnden antas genomförande- och anskaffningsbeslut av både SL:s 
styrelse och nämnden.   
 
I samband med SL:s omorganisation har ett antal åtgärder vidtagits för att 
förbättra styrningen av projekt. Dessa åtgärder och förändrade arbetssätt 
framgår av rapportens avsnitt sju.  
 
 
4. Program Tvärbana Norr - Solnagrenen 

4.1 En spårväg växer fram 
I granskningen av Tvärbana Norr – Solnagrenen ingår ny spåranläggning från 
Alvik till Solna station, ny depå i Ulvsunda, nya fordon och anpassningar av 
befintlig bana mellan Alvik och Sickla. De olika delprojekten inordnades under 
slutet av 2010 i ett så kallat program, Program Tvärbana Norr Solnagrenen. 
Programmets olika projekt har drivits, och drivs även i den nya organisationen, 
av konsulter som arbetar vid ett eget projektkontor. Kontakten med SL:s 
förvaltningsorganisation har hanterats genom varje enskilt delprojekt, men 
hanteras i den nya organisationen samordnat via en så kallad programledare. 
 
Planering och utredning av en fortsättning på Tvärbanan mot Solna och Kista 
har pågått sedan 1988. Under 2001 togs en förstudie fram för Solnagrenen. 
Denna har uppdaterats flera gånger och resulterade i att en slutrapport togs 
fram 2006, vilken 2007 antogs av SL:s styrelse. Slutrapporten ligger till grund 
för de järnvägsplaner som antagits för olika sträckor. Eftersom banans 
sträckning ansågs vara väl förankrad med kommunerna sedan flera år ansåg SL 
inte att någon järnvägsutredning behövdes tas fram. Trafikverket och 
Länsstyrelsen i Stockholm har inte haft några invändningar mot detta 
förfarande.  
 
I en lägesrapport till SL:s styrelse 2007 beräknades färdigställandet av 
projektet vara möjligt till slutet av 2011 till en budget av totalt 2 500 miljoner 
kronor där depå omfattade 300 miljoner kronor, spåranläggning 1 500 miljoner 
kronor och 30 stycken fordon av typen A32 700 miljoner kronor. Fördröjningar 
och långa tider för genomförande angavs i lägesrapporten innebära ökade 
ekonomiska risker och det framhölls att projektet borde påskyndas.  
 
I juni 2008 tog SL:s styrelse ett genomförandebeslut om Tvärbana Norr – 
Solnagrenen i vilket förberedande åtgärder för 125 miljoner kronor godkändes. 
Total investeringskostnad för projektet beräknades i detta skede till 5 100 
miljoner kronor där depå inklusive mark uppskattades till 1 500 miljoner, 
spåranläggning 2 900 miljoner och 27 fordon av typen A32 till 700 miljoner 
kronor. I beslutet angavs att inriktningen var att genomföra en så tidig 
trafikstart som möjligt.   
 
Den komprimerade tidplanen var avgörande vid valet av upphandlingsstrategi. 
I augusti 2008 beslutades att anläggningsarbetena för banan skulle genomföras 
som en samverkansentreprenad, där arbete på löpande räkning skulle tillämpas. 
 
I augusti 2008 tog styrelsen även ett genomförande- och anskaffningsbeslut 
avseende entreprenad och fordonsanskaffning avseende 27 spårvagnar av typen 
A32. I beslutsunderlaget gjordes en analys av kostnaderna för hela projektet. 
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Av denna framgick att intäktsökningarna och kostnadsbesparingarna var 
mycket blygsamma och att ett genomförande av hela investeringen Tvärbana 
Norr Solnagrenen, utan tillskott av externt kapital, skulle innebära en årlig 
belastning på SL:s resultat med 0,5 miljarder kronor. Slutsatsen som framhölls 
var att ett genomförande av investeringen utan tillskott av externt kapital skulle 
leda till orimliga konsekvenser för SL:s resultat. Vidare angavs att en rimlig 
utgångspunkt vad gällde statsbidrag var att detta utgick med 50 procent av 
spår- och fordonsinvesteringen, samt att Stockholm stad och Solna stad bidrog 
till finansieringen av de delar där kommunerna bidragit till kostnadsökningar 
och att de privata aktörer som drog ekonomisk nytta av investeringen 
medverkade till finansieringen. Till sist angavs att om dessa frågor inte kunde 
ges godtagbara lösningar under ärendeberedningen borde den fortsatta 
planeringen och förberedelserna för upphandling med mera avbrytas. 
 
I samband med budget 2009 beslutade landstingsfullmäktige att godkänna att 
SL påbörjade utbyggnaden av Tvärbana Norr till Solna, dock under 
förutsättning att avtal fanns med berörda kommuner om en betydande 
medfinansiering samt att staten godkänt att projektstarten inte äventyrade 
möjligheten till statlig medfinansiering. Fullmäktige beslutade också att uppdra 
åt landstingsstyrelsen att tillsammans med SL förhandla med regeringen och 
Banverket om statlig medfinansiering med cirka hälften av de 
statsbidragsberättigade kostnaderna för Tvärbana Norr till Solna. 
 
I april 2009 tog SL:s styrelse ett nytt genomförande- och anskaffningsbeslut 
avseende Tvärbana Norr Solnagrenen. Nya kostnadsbedömningar hade då 
tagits fram baserat på en mer detaljerad projektering. De nya kalkylerna visade 
enligt beslutsunderlaget på relativt kraftiga kostnadsökningar. Hur omfattande 
angavs dock inte. Kostnadsökningarna hänförde sig bland annat till ökad 
omfattning av ledningsomläggningar, ökade kostnader för marklösen och mer 
komplicerade tekniska förutsättningar för att ansluta en tvåvåningsdepå än 
uppskattat. Den nya kalkylen hade samma totalsumma, 5 200 miljoner kronor, 
men vissa delar av projektet hade istället förändrats. En planskild korsning 
utgick och depån i Ulvsunda skulle genomföras som en enplanslösning istället 
för tvåvåningsdepå, vilket framhölls som en billigare lösning. Istället för 27 
fordon av typen A32 skulle också 21 fordon av typen A35 köpas in till en 
kostnad av 550 miljoner kronor istället för 700 miljoner kronor.  
  
I beslutet angavs att ”sammanfattningsvis anses landstingets villkor om 
betydande medfinansiering nu kunna anses vara uppfyllt”. Det framgick att 
statsbidraget ditintills var 646 miljoner, motsvarande ca 18 % av kostnaderna 
för spår och fordon, och att diskussioner om ytterligare bidrag pågick. Det 
framgick även att Stockholm stad bidrog med 300 miljoner kronor samt att 
staden överlåtit industrimark för Ulvsundadepån utan kostnad. Sundbyberg 
bidrog med att utan kostnad göra vissa nödvändiga förändringar i detaljplanen 
för en fastighet. Det angavs i beslutet att förhandlingar fortfarande pågick med 
Solna stad. Först i oktober 2009 kom SL och Solna stad överens om ett 
genomförandeavtal, enligt vilket Solna stad skulle bidra med 100 miljoner 
kronor. 
 
I december 2009 tog SL:s styrelse ett genomförandebeslut angående 
upprustning av befintlig bana mellan Sickla och Alvik omfattande 340 miljoner 
kronor.  
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I februari 2010 beslutade SL:s styrelse om anskaffning av sex begagnade A32-
fordon från Haag för 135 miljoner kronor, inklusive anpassningskostnader 
totalt 150 miljoner kronor. Kostnaden för fordonen lades utanför projektet. SL 
hänvisade i beslutet till Försörjningslagen, enligt vilken upphandlande enhet 
(SL) får tilldela ett kontrakt utan föregående annonsering om det är möjligt att 
anskaffa varor genom att utnyttja särskilt förmånliga erbjudanden som gäller 
under mycket kort tid, när priset ligger betydligt under det normala 
marknadspriset. I beslutet angavs att SL med denna affär, efter att ha jämfört 
med priset för sex nya fordon av typen A35, kunde undvika en 
investeringskostnad motsvarande 45 miljoner kronor. Då anskaffningen inte 
fanns med i investeringsbudgeten lyftes den i ett särskilt ärende till fullmäktige 
som godkände investeringen i mars 2010. 
 
I oktober 2010 tog styrelsen ett tilläggsanskaffningsbeslut om upphandling av 
15 fordon av typen A35. I underlaget framhölls att projektets förutsättningar 
ändrats då tidigare beräkningar baserats på kostnader och funktioner som 
gällde för A32. Att köpa in 21 fordon av typen A35 uppskattades därför i detta 
läge till 890 miljoner jämfört med tidigare uppskattade 550 miljoner. Då sex 
stycken A32 redan köpts in beslutade styrelsen att det var möjligt att köpa in 
färre fordon av typen A35 än tänkt, för att få ner kostnaderna. Således 
beslutade SL:s styrelse att 15 fordon av typen A35 skulle köpas in till en 
kostnad av 677 miljoner, det vill säga en kostnadsökning på 127 miljoner 
kronor. Det angavs emellertid vidare i beslutet att en slutkostnadsprognos för 
fordonen saknades.  
 
SL:s internrevision genomförde under 2010 en granskning av delprojektet 
A357. Granskningen fann bland annat att en förstudie saknades, att 
konsekvensanalyser, beslutsunderlag och dokumentation var bristfälliga samt 
att det fanns brister i styrningen av projektet. 
 
Översikt beslut och kostnader 

 Beslutat Kommentar 

Lägesrapport till styrelsen 
2007 

 Uppskattad projektkostnad 2 500 

Genomförandebeslut i 
styrelsen juni 2008 

125 Förberedande beslut i vilket 
slutkostnadsprognosen  5 100 angavs 

Genomförande- och 
anskaffningsbeslut i 
styrelsen entreprenad och 
fordon augusti 2008 

5 200  

Beslut i fullmäktige, 
december 2008 

 Sammanlagt angavs totalkostnad på ca 
5 200 totalt i investeringsplanen 

Genomförandebeslut i 
styrelsen april 2009 

5 200 Beslutet innebar vissa förändringar i 
beställningen istället för fördyrningar 

Genomförandebeslut i 
styrelsen anpassningar 

340 Följdkostnader på existerande bana 
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befintlig bana december 
2009 
Anskaffningsbeslut i 
styrelsen sex begagnade 
A32-fordon februari 2010 

150 Anskaffningen belastade inte projektets 
budget 

Beslut i fullmäktige 
anskaffning A32-fordon 
mars 2010 

  

Tilläggsanskaffningsbeslut i 
styrelsen A35-fordon 
oktober 2010 

677 Innebar en fördyrning med 127 miljoner 

Beslutad total budget för 
programmet i styrelsen 

5 667 Befintlig bana och vändspår Alvik 400, 
Spår 3 115, A35 fordon 677, Depåer 1 475 

Slutkostnadsprognos enligt 
SL:s investeringsplan 

5 785 Investeringsplanen har antagits av 
fullmäktige 2011 

Kostnaderna anges i miljoner kronor 
 
Som framgår av tabellen ovan är beräknad totalkostnad för Tvärbana Norr 
Solnagrenen enligt SL:s investeringsplan 2010-2014, vilken är bilaga till 
fullmäktiges beslut om budget, 5 785 miljoner kronor. Denna summa skiljer sig 
från den sammanlagda summan godkänd i genomförandebeslut, vilken är 5 667 
miljoner kronor. Varför den totala slutkostnadsprognosen enligt 
genomförandebeslut och totalkostnad enligt investeringsplanen skiljer sig åt 
framgår inte av investeringsplanen. Till bilden av den totala 
slutkostnadsprognosen tillkommer de 150 miljoner kronor för anskaffningen av 
de begagnade A32-fordonen som förlagts utanför projektets budget. 
 
Konsulterna Trivector och TTK har på uppdrag av SL under 2010 jämfört 
kostnaden för utbyggnad av spårvägar i Stockholm och i andra städer8. 
Trivector och TTK slog fast att kostnaderna blir väsentligt högre i Stockholm 
jämfört med andra städer. Det konstateras att samtliga delar av Solnagrenen 
kostat dubbelt så mycket som andra liknande projekt i Europa. Studien har inga 
konkreta svar på varför just Solnagrenen kommer att bli så mycket dyrare, men 
menar att de höga kostnaderna inte kan härledas till enskilda element utan att 
de på alla poster blir dyrare. Som allmänna förklaringar till varför det är dyrare 
att bygga i Stockholm angavs krav på och prioritering av hög framkomlighet 
och hög hastighet. Kommunernas planmonopol är också en viktig 
kostnadsdrivande faktor.  

4.2 Revisionens bedömning  
Tvärbana Norr Solnagrenens genomförande bygger på den förstudie som togs 
fram redan 2001 som i sin tur bygger på idéstudier som går tillbaka till 1980-
talet. Efter 2001 har ett antal utredningar gjorts för att komplettera förstudien. 
Förberedande arbete har påbörjats utan att järnvägsplaner och 
avsiktsförklaringar med kommunerna varit klara vilket inneburit otydligheter i 
planering och genomförande och omstarter när planeringsförutsättningar 
ändrats.   
                                                      
8 Trivector & TTK (2010), Investment and maintenance costs of tramways – 

benchmarking European tramway systems. 

Solnagrenen dyrast i 
Europa? 
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Enligt både kommunallagen och landstingets generella ägarpolicy ska 
fullmäktige besluta i ärenden som är av principiell karaktär. Genomförandet av 
Tvärbana Norr Solnagrenen torde vara ett sådant beslut. Fullmäktige har också 
beslutat om genomförande av Tvärbana Norr, dock som en del av SL:s budget, 
inte som ett eget ärende. Det innebär att projektet inte lyfts för beslut på ett 
särskilt sätt utan i huvudsak godkänts som en del av investeringsbudgeten. 
Investeringens vikt och omfattning framhålls således inte. I revisionskontorets 
rapport om samordningen av investeringar inom landstinget granskades 
delprojektet A359. Av granskningen framkom att landstingsstyrelsens förslag 
till fullmäktige om SL:s investeringar behandlas i de enskilda partigrupperna 
och inte i utskotten, vilket medför att det saknas spårbarhet i offentlig 
dokumentation.  
 
Beslut om att delvis ändra omfattningen på projektet i april 2009 togs av SL:s 
styrelse efter det att projektet godkänts av fullmäktige. Fullmäktige har inte 
tagit ställning till förändringen.  
 
I SL:s styrelsebeslut 2009 gjordes prioriteringen att skära ner omfattningen på 
projektet istället för att överskrida budget. Av beslutsunderlaget framgår inte 
vad de konstaterade fördyrningarna berodde på. Det är heller inte tydligt hur 
prioritering gjorts med avseende på tid, kostnad och kvalitet. Exempelvis 
saknas riskanalys kring vilka eventuella effekter förändringarna av 
omfattningen har på det ursprungliga uppdraget, vad gäller bland annat att 
utforma depån i ett plan istället för två och att köpa in färre fordon.  
 
I senare beslut i styrelsen förändrades inriktningen på fordonsanskaffningen. 
De initiala beräkningarna om ett behov av 30 fordon av typen A32,  blir till 27 
fordon av typen A32, för att sedan bli till 21 fordon av typen A35 och till sist 
sex begagnade fordon av typen A32 och 15 fordon av typen A35. Av 
beslutsunderlagen går endast i begränsad omfattning att utläsa att det är strävan 
att sänka kostnaderna i projektet som ligger till grund för förändringarna. 
Huruvida omprioriteringarna är förenliga med ursprungsuppdraget 
kommenteras inte. Vidare går det inte att koppla de olika besluten vad gäller 
fordonen till det ursprungliga genomförandebeslutet om Tvärbana Norr 
Solnagrenen i sin helhet. 
 
Initiala kalkyler pekade på hälften så omfattande kostnader jämfört med vad 
som sedan kom fram i genomförandebeslutet, 2 500 miljoner kronor jämfört 
med 5 200 miljoner kronor. Beräkningar för statlig medfinansiering gjordes på 
tidiga kalkyler vilket innebar att andelen medfinansiering minskade i relation 
till de nya kostnaderna. SL:s styrelse gjorde i genomförandebeslutet 2009 
bedömningen att fullmäktiges krav angående medfinansiering fick anses vara 
uppfyllda. Den statliga medfinansiering som säkrats vid beslutstillfället 
motsvarade ca 10-20 % av budget, jämfört med de 50 % som fullmäktige 
uppdrog till SL och landstingsstyrelsen att förhandla om. Förhandlingarna var 
vid beslutstillfället inte slutförda och det framgick inte om staten godkänt att 
projektstarten inte äventyrade möjligheten till medfinansiering. Avtalet med 
Solna, inklusive medfinansiering, var vid beslutstillfället inte färdigställt och 
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eventuell medfinansiering från privata aktörer nämndes inte. Några beräkningar 
eller någon analys som visar hur bedömningen gjorts att fullmäktiges direktiv 
var uppfyllda framgick inte. Vad revisionskontoret kan se har SL:s styrelse och 
VD inte lyft något nytt ärende eller på annat sätt återkopplat till fullmäktige 
vad gäller villkoren i godkännandet av genomförandet. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att projektet inleddes utan att 
finansieringen var säkrad. Genomförandebeslut fattades utan uppgifter om 
slutlig statlig och kommunal finansiering och utan att nämna eventuell 
medfinansiering från privata aktörer. Detta trots att SL:s styrelsebeslut från 
augusti 2008 angav att investeringen utan tillskott av externt kapital skulle leda 
till orimliga konsekvenser för SL:s resultat och att det borde avbrytas om inte 
tillräcklig medfinansiering kunde erhållas.  
 
Vad gäller direktupphandlingen av sex stycken fordon av typen A32 noterar 
revisionen att jämförelsen av marknadspris skedde mot A35, vilket är en 
modernare och dyrare vagnlösning än A32 och därmed inte helt jämförbar. 
Revisionen noterar även att A32 köpts in främst för att möta framtida behov på 
Saltsjöbanan och endast i ett initialt skede kommer att användas för inkörning 
av Solnagrenens bana. Det kan även konstateras att kostnaden för 
upphandlingen inte belastats projektets budget.    
 
Det har inte ställts några krav på projektledningen att tillämpa 
projektstyrningsmodellen PROPS, vilken enligt SL:s riktlinjer ska användas. 
Det har därmed, även om bland annat styrgrupp och sponsor funnits, saknats en 
strategisk och systematisk övergripande styrning och uppföljning av Tvärbana 
Norr Solnagrenen från SL:s sida. Det är vidare konsulterna som följt upp 
entreprenörernas arbete som skett på löpande räkning. Internrevisionen har följt 
upp projektet A35, men i övrigt har ingen utvärdering av projektet skett. Det är 
positivt att SL genom att inrätta program Tvärbana Norr Solnagrenen tagit ett 
helhetsgrepp om de delprojekt som tidigare drivits separat. 
 
 
5. Program Roslagsbanan 

5.1 Från nedläggningshotad till miljardsatsningar 
På Roslagsbanan pågår ett antal olika satsningar för att modernisera och öka 
kapaciteten och tillgängligheten. Det rör sig bland annat om 
dubbelspårsutbyggnad etapp 1 och 210, nya depåer, nya fordon, upprustning 
komforthöjning fordon, tillgänglighetsanpassning av fasta anläggningar och 
stambyte i en fastighet vid Östra station. Dessa olika satsningar har drivits som 
separata projekt. Exempelvis drev banavdelningen projektet dubbelspår, 
fordonsavdelningen projektet att inskaffa nya och upprusta befintliga fordon 
och fastighetsavdelningen drev tillgänglighetsanpassningen av de fasta 
anläggningarna. I och med inrättandet av projektkontoret samlades de olika 
satsningarna inom vad man kallar ”program Roslagsbanan”. 
 

                                                      
10 Etapp 1 och 2 inkluderar dubbelspårsutbyggnad på vissa sträckor i 

kommunerna Vallentuna, Österåker och Täby. 
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Roslagsbanan är mer än hundra år gammal och har upprustats i ett antal 
omgångar sedan 1990-talet. Under 2000-talet genomfördes ett antal studier om 
Roslagsbanans framtid. I samband med studierna diskuterades olika 
utbyggnadsalternativ så som ny pendeltågsförbindelse, utbyggd tunnelbana 
samt uppgraderad Roslagsbana med utökad bussförsörjning. Det beslutades 
aldrig om något specifikt alternativ utan konstaterades att det alternativ som på 
kort sikt både var billigast och hade kortast genomförandetid var att ha kvar 
Roslagsbanan.   
 
En förstudie har genomförts för etapp 1 och en för etapp 2 
dubbelspårsutbyggnad. En förstudie för framtida depåplaceringar har också 
genomförts. Ett antal järnvägsplaner har tagits fram för olika delsträckor.  
 
I juni 2008 tog SL:s styrelse ett genomförande– och anskaffningsbeslut 
avseende upprustning samt tillgänglighetsanpassning av Roslagsbanans fordon 
till en kostnad av 120 miljoner kronor. Styrelsen tog också i ett separat ärende 
ett genomförande- och anskaffningsbeslut avseende dubbelspår på delar av 
Roslagsbanan till en investeringskostnad av 970 miljoner kronor.  
 
I samband med budget 2009 beslutade landstingsfullmäktige att godkänna 
genomförandet av utbyggnad av dubbelspår på delar av Roslagsbanan.  
 
I april 2009 beslutade SL:s styrelse att även genomföra en 
tillgänglighetsanpassning av Roslagsbanans fordon och de fasta anläggningarna 
vilket tillsammans med den inre och yttre upprustningen tilldelades en total 
budget av 370 miljoner kronor.  
 
I februari 2010 togs ett förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut 
avseende yttre och inre upprustning samt tillgänglighetsanpassning av 
fordonen. SL:s styrelse beslutade att tillföra projektet 129 miljoner kronor 
vilket medför en totaltbudget på 459 miljoner kronor. Detta på grund av att det 
under anbudsutvärderingen framkommit att både upprustningen av fordonen 
och tillgänglighetsanpassningen var mer komplex och medförde högre 
kostnader än vad tidigare bedömningar gjort gällande. 
 
I mars 2010 togs ett genomförandebeslut avseende dubbelspår etapp 2. 
Styrelsen beslutade att upprätta järnvägsplaner, systemhandlingar, 
bygghandlingar och förfrågningsunderlag för 400 miljoner kronor. I samband 
med att tätare trafik möjliggörs med dubbelspår framgick att det för att möta 
den ökade kapaciteten även behövdes nya fordon som i sin tur medförde krav 
på ökad depåkapacitet. SL:s styrelse beslutade därför om att upprätta program 
och förfrågningsunderlag för depåer till en budget om 100 miljoner kronor 
samt att upprätta förstudie inför anskaffning av 60 nya fordon.  
 
I beslutsunderlaget uppskattades kostnaderna för 60 nya fordon till 1 560 
miljoner kronor. Kostnaderna för de två nya depåerna som planeras 
uppskattades till totalt 1 900 miljoner kronor och kostnaderna för etapp 2 
dubbelspårsutbyggnad till 1 570 miljoner, totalt 5 030 miljoner kronor.  
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Översikt beslut och kostnader11 
 Ursprungligt 

beslutsbelopp 
Kommentar 

Genomförande- och 
anskaffningsbeslut i styrelsen 
etapp 1 dubbelspår, juni 2008 

970 +/- 170  

Beslut i fullmäktige om etapp 1 
dubbelspår, april 2009 

 I investeringsplanen 
angavs totalkostnaden 
970  

Förberedande 
genomförandebeslut i styrelsen 
etapp 2 dubbelspår inklusive 
fordon och depåer, mars 2010 

510 I beslutet uppskattas 
slutkostnadsprognosen 
för etapp 2 inklusive 
fordon och depå till  
5 030 

Kommande genomförande- och 
anskaffningsbeslut i 
Trafiknämnden och styrelsen 
etapp 2 inklusive fordon och 
depåer 

 Förslag till beslut väntas 
under 2011 och 2012.  

Upprustning komforthöjning 
fordon beslut i styrelsen 

459 Inbegriper fördyrningar 
på 129  

Tillgänglighetsanpassning fasta 
anläggningar beslut i styrelsen 

27 Ett nytt styrelsebeslut 
väntas med anledning 
av prognostiserad 
fördubbling av 
kostnader och 
förseningar. 

Stambyte fastighet beslut i 
styrelsen 

77  

Kostnaderna anges i miljoner kronor 
 
Enligt beräkningar i maj 2011 var slutkostnadsprognosen för 
dubbelspårsutbyggnad etappen 1, 1 290 miljoner kronor, jämfört med 
ursprungliga budgeten om 970 miljoner kronor (+/- 170 miljoner kronor). 
Enligt prognoser i maj 2011 väntas tillgänglighetsanpassningen av de fasta 
anläggningarna bli försenad och kostnaderna fördubblade. 
 
Av SL:s investeringsplan som fullmäktige antagit i samband med budget 2012 
anges beräknad totalkostnad för dubbelspårsutbyggnad etapp 1 och fordon till 
3 898 miljoner kronor. Det framgår inte av planen hur kostnaderna fördelar sig 
eller varför denna summa skiljer sig från beslutad kostnad för etapp 1 eller den 
i mars 2010 uppskattade kostnaden för fordonsanskaffningen.  
 
Den beräknade slutkostnadsprognosen för insatserna inom program 
Roslagsbanan var i maj 2011 8 000 miljoner kronor. Mer specifika 
kostnadskalkyler för etapp 2, inklusive fordon och depåer, är under utarbetande 

                                                      
11 För översiktlighetens skull redovisas för vissa delar av programmet inte alla 

beslut, utan endast beslutat belopp. 
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och kommer att ligga till grund för ett anskaffningsbeslut för nya fordon som 
väntas under hösten 2011 och ett genomförandebeslut etapp 2 inklusive depåer 
som väntas till sommaren 2012. 
 
Vid sidan av de projekt som nu ingår i program Roslagsbanan togs mellan 2007 
och 2011 ytterligare ett antal beslut om upprustning av Roslagsbanan. Dessa 
insatser är i ett slutförandeskede. Det rör sig om diverse upprustningsåtgärder, 
men också bygge av en bro och dubbelspårsutbyggnad12 på en sträcka som inte 
omfattas av etapp 1 eller 2. I princip samtliga av dessa insatser har drabbats av 
både förseningar och fördyrningar. Fördyrningarna, som kan räknas i 
hundratals miljoner kronor, anges bero på index, ökade entreprenadkostnader 
och oklara eller felaktiga förutsättningar för arbetet. Dessa faktorer har även 
medfört förseningar i arbetet.   

5.2 Revisionens bedömning 
Det har saknats en långsiktig strategi och ett helhetsperspektiv vad gäller 
insatserna på Roslagsbanan. De olika insatserna har till synes uppkommit 
allteftersom, utan att ett organiserat och strukturerat samlat grepp om behoven 
tagits. Dubbelspårsutbyggnad etapp 1 förfaller åtminstone initialt ha varit en 
kortsiktig satsning. Fortsättningen på denna satsning, etappen 2, förefaller inte 
bygga på en förnyad analys trots att etappen kräver både nya fordon och nya 
depåer till en mångmiljardkostnad.  
 
Den splittrade hanteringen av Roslagsbanan framkommer även om man ser till 
organisationen av insatserna. Projekten har drivits separat inom SL, exempelvis 
drev banavdelningen projektet dubbelspår, fordonsavdelningen projektet att 
inskaffa nya och upprusta befintliga fordon och fastighetsavdelningen drev 
tillgänglighetsanpassningen av de fasta anläggningarna. Samordningen 
lämnades till de enskilda projektledarna. Projektstyrningsmodellen PROPS har 
inte tillämpats fullt ut och någon utvärdering av projekten har inte genomförts. 
Det är positivt att de olika projekten nu sammanförts i ett program.  
 
Indelningen i etappen 1 och 2 medför att planerings- och 
genomförandeprocesserna går omlott. Planeringsarbetet för etapp 2 pågår 
exempelvis samtidigt som etapp 1 genomförs. De överlappande processerna 
leder till en otydlighet i gränssnittet mellan planering och genomförande. 
Denna otydlighet medför en risk att helheten i projektet inte bedöms på ett 
samlat vis. 
 
Tidplan, budget och omfattning av projektet har ändrats inom flertalet av 
projekten som drivits inom Roslagsbanan. För ett flertal av insatserna har 
därför fler än ett genomförandebeslut tagits. I de initiala besluten har kalkyler 
varit ofullständiga och/eller lyfts i ett skede då mer precisa kalkyler inte funnits 
framtagna. Exempelvis fick upphandlingen av tillgänglighetsanpassning av 
fordon avbrytas då det visade sig att de kostnadsberäkningar som gjorts låg för 
lågt i förhållande till de anbud som kom in.  
 
Avsaknaden av ett samlat grepp om insatserna på Roslagsbanan medför att det 
även är svårt att få ett samlat grepp om kostnaderna för de satsningar som skett 

                                                      
12 Dubbelspårsutbyggnad på sträckan Galoppfältet-Viggbyholm. 
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och som planeras. I genomförandebeslutet som godkänner förberedande av 
etapp 2 inklusive fordon och depåer, till en budget av 500 miljoner kronor, ges 
en översiktlig uppskattning av kostnaderna för depå, etapp 2 och fordon. Det 
förberedande beslutet togs utan att pengar fanns avsatta för dessa investeringar. 
Det saknas med andra ord pengar i investeringsplanen för ett framtida 
genomförande. Differensen mellan investeringsplanen och 
slutkostnadsprognosen anges av SL, i statusrapporten för program 
Roslagsbanan maj 2011, vara drygt 3 200 miljoner kronor.  
 
Fullmäktige har tagit ställning till etapp 1 av dubbelspårsutbyggnaden i 
samband med budget 2009. Projektet har inte lyfts som ett särskilt ärende. 
Investeringens vikt och omfattning framgår således inte i önskvärd omfattning. 
Ett genomförande av etappen 2, inklusive fordon och depåer, framstår som ett 
beslut av principiell karaktär som landstingsfullmäktige bör ta ställning till 
innan trafiknämnden och SL:s styrelse fattar beslut om genomförande.  
 
 
6. Erfarenheter från tidigare granskningar 

I detta avsnitt sammanfattas två tidigare granskningar som revisionskontoret 
genomfört av Trygghetsprojektet13 och Spårväg City14. Trygghetsprojektet 
skiljer sig delvis från de andra granskade projekten, det är exempelvis inte ett 
spårutbyggnadsprojekt, men granskningens resultat är trots detta relevant för 
denna projektrapport.  

 6.1    Trygghetsprojektet 
Trygghetsprojektet som formellt startades i oktober 2005 var en 
sammanslagning av ett flertal mindre projekt som inledningsvis omfattade 
kameraövervakning i spårfordon och bussar. Projektet bestod från början av tio 
delar där bland annat olika databaser, övervakningssystem, kameror och larm 
skulle köpas in. Dessa delar skulle sedan lämnas över till teknikförvaltning och 
linjeorganisationen. Målet var att upprätta en trygghetscentral varifrån 
personella resurser via tekniska hjälpmedel skulle styras dit där de för stunden 
mest behövdes. I den tidplan som redovisades i underlaget till beslutet om 
projektet var november 2008 slutdatum för hela införandet. 
 
Projektet stötte på problem tidigt med dålig kvalitet på levererade produkter. 
Defekter upptäcktes bland annat i centralsystem och i system för kamera-
övervakning i bussar. Trots detta utfördes betalningar till leverantören innan 
leveranser var testade och godkända. En allvarlig följd blev att det var omöjligt 
att hävda att systemen var formellt levererade, vilket i sin tur ledde till att 
garantin inte börjat gälla. För SL har det inneburit en extra kostnad för arbeten 
som skulle kunna anses vara garantiarbeten. Projektet kantades sedan under de 
följande åren av uteblivna leveranser, kvalitetsproblem på utrustning, dålig 
kommunikation med leverantörer och nästan obefintlig avtalsuppföljning. Det 
som har iakttagits i SL:s interna revisioner visar på otydlig ansvarsfördelning, 
                                                      
13 Revisionskontorets granskning av Trygghetsprojektet sammanfattas i 

Årsrapport SL AB 2010, Landstingsrevisorerna 
14 För mer info., se projektrapport nr 16/2009 Spårväg City – uppföljning av 
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dålig styrning och ointresse från ledningsgrupp och projektsponsor, sluten 
projektkultur och oerfarna projektledare. Många konsulter har funnits i 
projektet vilka har varit starkt drivande i teknikfrågor och därmed även drivit 
själva projektet. Samtidigt har styrgrupp och sponsor inte agerat nämnvärt. 
Tidplaner, mål, uppföljning och budget har varit otydliga.  
 
Sammanfattningsvis bedömde revisionskontoret att Trygghetsprojektet har 
drivits på ett sätt som inneburit stora onödiga kostnader och att orsakerna till 
detta till stor del berodde på bristerna i projektets styrning. VD vidtog under 
2009 ett antal åtgärder för att komma till rätta med problemen i 
Trygghetsprojektet. 

 6.2    Spårväg City 
I samband med budget 2009 beslutade fullmäktige att utöka totalramen för den 
av landstingsfullmäktige tidigare beslutade landstingsborgen för Spårväg City 
(tidigare Djurgårdslinjen) till 3 000 miljoner kronor. I juni 2009 tog SL:s 
styrelse beslut om att genomföra Spårväg City etappen 1. Beslutet innefattade 
förändrad inriktning av upphandlings- och finansieringsformen jämfört med 
fullmäktiges beslut. SL frångick inriktningen mot koncessionsupphandling och 
beslutade istället att genomföra en OPS- upphandling, Offentlig, Privat 
Samverkan, enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF). I 
planerna fanns även en fortsättning i ytterligare två etapper.  
 
I augusti 2009 bekräftade fullmäktige SL:s styrelsebeslut. I revisionskontorets 
rapport framfördes synpunkter på att projektinriktningen förändrats och att 
genomförandet av etappen 1 inleddes utan att helheten (inkluderande även 
etapp 2 och 3) redovisats eller kunnat bedömas på ett relevant sätt. Med detta 
avsågs främst att planeringsförutsättningarna för exempelvis depåer, detaljerad 
spårdragning och tätningsarbeten inte var klarlagda. Riskanalyser fanns inte 
redovisade och preciserade kostnadskalkyler för projektet och den nya OPS- 
tillämpningen saknades.  
 
Vidare konstaterades att det inte fanns en järnvägsplan framtagen, innan 
etappen 1 påbörjades, vilket är ett lagkrav. Enligt revisionskontorets rapport 
innebar det ett risktagande att vara utan den godkända järnvägsplanens 
rättsverkan då det gäller att hantera behovet av särskilda installationer och 
eventuell markinlösen. Sammantaget bedömde revisionskontoret att 
beredningen av Spårväg City inte var i linje med SL:s gängse krav på 
beredning av projekt inom trafikområdet, landstingets investeringspolicy med 
krav på analys av lönsamhet/nytta, risker och kalkyl eller lagens krav vad gäller 
järnvägsplaner. 
 
 
7. SL:s nya organisation för styrning av 
projekt 

 7.1    SL:s åtgärder 
Genom införandet av ett projektkontor per den 1 januari 2011 ska SL ha ett 
större fokus på styrning, ledning, genomförande och rapportering av större och 
strategiska projekt. Projektkontoret ansvarar för en projektportfölj, för att 
säkerställa att program och projekt som ryms inom denna har förutsättningar att 
nå uppsatta mål och för att regelbundet rapportera projekt- och programstatus 
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till VD. Projektkontoret ska också kvalitetssäkra beslutsunderlag inför 
genomförandebeslut av nya projekt och förvalta och vidareutveckla SL:s 
projektmetodik med tillhörande processer och rutiner. Projektkontoret har tagit 
fram en projektportföljplan och i maj 2011 togs de första projektportfölj- och 
statusrapporterna fram.  
 
I den nya organisationen har särskilda ”program” skapats. Inom ett program 
har olika projekt som berör samma system eller större satsning samlats, 
exempelvis satsningarna kring Roslagsbanan i ”program Roslagsbanan”. Syftet 
är att strukturera samordningen mellan de olika projekt som ingår. För 
programmen finns nu en så kallad programledare och likt tidigare finns även en 
sponsor och en styrgrupp. Sponsorns och styrgruppens roller ska emellertid 
stärkas i den nya organisationen. Sponsorn är den samma för de största och 
prioriterade projekten. Sponsorn ska ha bättre insyn i projekt och delprojekt 
och bättre kommunikation med projektledare och programledare. Styrgruppen 
ska representera olika delar av SL och därigenom få en mer strategisk roll. En 
rådgivande beställargrupp har också inrättats vilken ska bestå av representanter 
från olika delar av verksamheten som sedan utgör mottagare av projektet. 
Genom beställargruppen ska kopplingen mellan SL och konsulten i de fall 
projektledaren är extern stärkas.  
 
Även den ekonomiska kontrollen och styrningen av projekt ska stärkas. En 
projektmodul inom ekonomisystemet har införts vilket inbegriper ett system för 
ekonomisk projektuppföljning och uppföljning av beställningar. Särskilda 
projektekonomer har anställts för att stödja projektledarna som nu själva ska 
rapportera in projektets ekonomiska utfall. 
 
För att komma till rätta med att upprepade genomförande- och 
anskaffningsbeslut tagits i flera projekt ska beslut i fortsättningen alltid tas i två 
steg. Ett första genomförandebeslut om förprojektering, inom vilket mer 
detaljerade kostnadskalkyler görs, ska följas av ett andra genomförandebeslut. 
Att först ta ett förberedande beslut ska förbättra kvaliteten i de prognoser som 
sedan ligger till grund för det andra genomförandebeslutet. Även 
beslutsunderlagen ska förbättras, särskilt avseende riskanalyser och kalkyler. 
 
Med den nya organisationen ska SL även skapa tydligare gränser mellan 
planering och genomförande. I den tidigare organisationen lämnades en färdig 
förstudie till den avdelning som skulle arbeta med projektet, exempelvis 
teknikavdelningen. I den nya organisationen är det tänkt att ett 
överlämningsprojekt ska upprättas efter förstudien. Överlämningsprojektets 
syfte är att få en tydligare beställning in i projektet.  
 
Med anledning av Trivector och TTK:s iakttagelser om kostnaderna för att 
bygga spår i Stockholm kan även noteras att Trafiknämnden i november 2010 
beslutade att uppdra åt VD att definiera målstandarder för spårvägar i 
Stockholm och att sedan ta fram tekniska standarder utifrån dessa. Detta i syfte 
att se över eventuella kostnadsdrivande krav som kan vara onödiga. VD fick i 
samband med detta även i uppdrag att utveckla samarbetet med kommunerna i 
länet för att hitta kostnadseffektiva lösningar vid planering av spårvägar.  
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 7.2    Revisionens bedömning 
Revisionen bedömer att de av SL vidtagna åtgärderna adresserar flertalet av de 
identifierade problemen vid styrningen av projekt. Revisionskontoret vill dock 
särskilt betona några områden.  
 
Med anledning av att budget och tidplan överskridits i flertalet av de granskade 
projekten är det av vikt att SL regelbundet sammanställer och analyserar 
orsakerna till dessa avvikelser. I den nya organisationen har SL stärkt 
rapporteringen och den löpande uppföljningen av stora projekt. Det är 
emellertid även av vikt att Trafiknämnden och SL regelbundet utför 
utvärdering av stora investeringar.  
 
Vidare bör trafiknämnden och SL:s styrelse i den nya organisationen med ett 
projektkontor se till att de får ett helhetsperspektiv på större investeringar. 
Informationen bör rapporteras på ett strukturerat och samlat sätt så att nämnden 
och styrelsen kan ta ställning till långsiktig strategi, analyser av avvikelser och 
risker.  
 
Ett område som inte till fullo omhändertas inom ramen för SL:s åtgärder är 
efterlevnaden av kommunallagen och landstingets ägarpolicy. Syftet enligt 
lagen är att så långt som möjligt skapa garantier för att fullmäktige tar ställning 
i sakfrågan och att kommunernas och landstingens ställningstaganden grundas 
på tillräckligt noggranna överväganden. Med detta i åtanke bör stora 
investeringar på ett tydligare sätt, som särskilda ärenden, lyftas till fullmäktige 
för ställningstagande. Det är av vikt att det av underlag till fullmäktige tydligt 
framgår risker och hur finansiering ska säkerställas för projektet i sin helhet. 
Nya ställningstaganden bör även tas vid väsentligt förändrade förutsättningar.  

Strukturerad och 
samlad information 
till nämnden och 
styrelsen 




