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• 20 km vägsträcka
• 2+2 körfält
• 80/100 km/tim

• 3 bergtunnlar, 5 km
• 8 trafikplatser  
• Gång och cykelväg



Tvärförbindelse Södertörn är utpekat av 
Trafikverket att verka för innovationer och  

affärsupplägg som begränsar klimatpåverkan 
och energianvändning från byggande, drift och 

underhåll av väganläggningen
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Vi kommer att arbeta med olika sätt att minska 
klimatpåverkan och stimulera till innovationer

Elektrifierad 
entreprenad

Digitaliserad 
entreprenad

Automatiserad 
entreprenad

Optimerad 
masshantering

Byggskedet startar ca 2024 med en produktionstid av ca 10 år.



Fordons- och 
maskin-

tillverkare

Nya tjänste-
leverantörer

Konsulter Entreprenörer

Kund / 
Trafikverket

Tele-
operatörer

Elleverantör Akademi och 
institut

?

Ett ansvarsfullt samarbete mellan olika parter



Ett stort massöverskott i 
programmet
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• Massöverskott
Med återanvändning (cirkulär): 3,3 milj m3 berg
Utan återanvändning: 5,4 milj m3

Jord ca 0,45 milj m3 

• Minimera transporter, buller, vibrationer och 
damm under masstransporten

• Tillräckliga mellanlagringsytor ryms ej inom 
TrV:s vägplan.

• Samarbete med kommuner är viktigt för att 
klassa massorna som produkt, få avsättning av 
massorna och slippa att långa transporter



N

+ 440’ m3

- 250’ m3

= 190’ m3

+ 2 190’ m3

- 420’ m3

= 1 770’ m3

+ 6’ m3

- 280’ m3

= 274’ m3

+ 45’ m3

- 210’ m3

= 165’ m3

+1 200’ m3

- 190’ m3

= 1 010’ m3

+1 040’ m3

- 190’ m3

= 850’ m3

+ 340’ m3

- 300’ m3

= 40’ m3 + 150’ m3

- 260’ m3

= 110’ m3

+ 3 860’ m3

- 550’ m3

= 3 310’ m3

Under förutsättning att vi kan cirkulera 
massorna i programmet
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Mängd berg att transportera bort: 1,8 Mton

Ca 65 000

Mängd berg att transportera till arbetsplats: 0,4 Mton

Ca 15 000

Mängd berg att transportera bort: 1,6 Mton

Ca 56 000

Mängd berg att transportera till arbetsplats: 0,4 Mton

Ca 15 000



Optimerad masshantering:
Målsättning:
- Cirkulär hantering av massor inom projektet och i närområdet
- Optimera tidsplaneringen kopplad till masshanteringen
- Minska transporter genom temporär mellanlagring inom vägplan och

kommun
- Förbereda tillstånd för ”tyst och miljövänlig” krossning av entreprenadberg i

bostadsnära miljö
- Gynna klimatsmarta och innovativa lösningar från konsulter och

entreprenörer



Elektrifierad entreprenad:
Målsättning:
- Elektrifierade masstransporter prioriteras
- Krossning och lastning utförs elektrifierad
- Samarbete med maskinentreprenörer och maskintillverkare
- Förbereda tillräcklig el-infrastruktur som möjliggör effektiv laddning



Digitaliserad entreprenad:
Målsättning:
- Uppkopplad digital arbetsplats
- Ökad användning av drönarteknik under produktion
- Digital maskinstyrning vid schaktning och jordförstärkning
- Digital kontroll av masstransporten
- Optimal last vid masshanteringen (100%)



Automatiserad entreprenad (östra delar):
Målsättning:
- Masstransporter med autonoma fordon
- Industriell produktion och tänkande för mindre broar och rörbroar
- Likartad och upprepad  jordförstärkningsteknik för ökad produktivitet



Entreprenaderna TSE 601 och TSE701 i Östra delen
Innovation i entreprenaderna
- Ca 10 km väg som ska breddas från 2 

körfält till 4 körfält. 4 st. trafikplatser
- Elektrifiering, digitalisering, 

automatisering, masshantering
- Se över jordförstärkningsåtgärder från 

systemhandling
- Ett flertal mindre broar och 

betongkonstruktioner som kan byggas 
industriellt

- Klimatsmarta materialval
Forskningsprojekt skapas för att 
utvärdera innovativt genomförande. 
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