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Beredningen för utbyggd
tunnelbana

Internationell benchmarking-studie kring
investeringskostnader för tunnelbana
Förvaltning för utbyggd tunnelbana har låtit konsultföretaget Mott
MacDonald ta fram en internationell benchmarking-studie om
investeringskostnader för utbyggnad av tunnelbana.
Syftet med studien har varit att få fram ett underlag för att bedöma om de
översiktliga kostnadskalkyler som togs fram inom 2013 års
Stockholmsförhandling är rimliga.
I benchmarking-studien har investeringskostnaden för en ny tunnelbana
mellan Kungsträdgården och Nacka C jämförts med ett 50-tal
internationella projekt. Därutöver har Mott MacDonald använt en
omfattande erfarenhetsbaserad kostnadsdatabas för tunnelbaneutbyggnad
för att kalkylera en jämförelsekostnad för projektet KungsträdgårdenNacka C.
Slutsatsen i benchmarking-studien är att investeringskostnaden för
utbyggnaden Kungsträdgården-Nacka C ligger nära den genomsnittliga
kostnaden för de jämförda projekten. Dessutom ligger Mott MacDonalds
jämförelsekalkyl – som är specifik för projektet Kungsträdgården-Nacka C
– på en motsvarande nivå som den översiktliga kalkylen inom 2013 års
Stockholmsförhandling.
Förvaltning för utbyggd tunnelbana drar slutsatsen att de beräknade
investeringskostnaderna för utbyggnaden Kungsträdgården-Nacka C ligger
på en rimlig totalnivå. Även de övriga projekten inom 2013 års
Stockholmsförhandling har beräknats med liknande förutsättningar och
bör därför ligga på en rimlig nivå. På en mer detaljerad nivå finns det vissa
kalkylposter där det finns signifikanta skillnader jämfört med Mott
MacDonalds jämförelsekalkyl. Oftast kan det förklaras av lokala
förutsättningar, men i vissa fall behöver nivåerna i kalkylerna ses över och
eventuellt justeras. Det är ett arbete som kommer att fortskrida under 2015
när de första kalkylerbara underlagen från projekteringen finns framme. De
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förutsättningar och mängder som nu beräknas i projekteringen för
projekten enligt 2013 års Stockholmsförhandling kommer att ligga till
grund för mer detaljerade kostnadskalkyler. Dessa kommer att upprättas
under 2015 och utgör en första avstämning mot de avtalade
investeringskostnaderna.

