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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Principöverenskommelse om genomförande av Danvikslösen
Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner

Ärendet
Stockholms läns landsting, Stockholms kommun och Nacka kommun har
den 24 mars 2003 inkommit med en slutlig version av Principöverenskommelse om genomförande av Danvikslösen.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna principöverenskommelse om genomförande av Danvikslösen
under förutsättning av statlig medfinansiering.

Principöverenskommelsen om Danvikslösen är ett bra exempel på hur man
kan få fram många bostäder i en form och på en plats som passar för
kollektivtrafik. Projektet är angeläget och bör genomföras. En förutsättning
för ett genomförande bör vara statlig medfinansiering om minst 50 procent.

Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 6 augusti 2003.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 19 augusti 2003.

Bilagor
1 Förslag till principöverenskommelse
2 Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
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Ärendet och dess beredning
Stockholms läns landsting, Stockholms kommun och Nacka kommun
har den 24 mars 2003 inkommit med en gemensam slutlig version av
Principöverenskommelse om genomförande av Danvikslösen (bilaga).
Yttranden har inhämtats från regionplane- och trafiknämnden och AB Storstockholms Lokaltrafik.
Regionplane - och trafiknämnden har den 11 juni 2003, enligt kontorets
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att tillstyrka att den föreslagna
principöve renskommelsen om genomförandet av Danvikslösen godkänns.
Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande den 21 maj 2003 bifogas
(bilaga).

AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse har den 27 maj 2003, enligt
förvaltningens förslag, avgett följande yttrande.
”Den snabba befolkningstillväxten i regionens östra delar ställer ökade krav
på kollektivtrafiken. En nysatsning som höjer kapaciteten i SL-trafiken är en
nödvändig förutsättning för Stockholms och Nackas exploateringsplaner.
Tvärbanan är basen i trafikförsörjningen av de nya bostads- och verksamhetsområden som växer upp i Hammarby Sjöstad och Sickla. Kostnaden för
Tvärbana Ost är beräknad till ca 1 800 miljoner kronor.
Utbyggnaden av Tvärbana Ost är högt prioriterad. I oktober 2003 beslutade
styrelsen att börja planera för fortsatt utbyggnad för att inte försena ett
eventuellt beslut om genomförande.
Enligt förslaget till principöverenskommelse ansvara SL för finansiering och
utbyggnad av Tvärbanan och omläggning av och konvertering av Saltsjöbanan
till spårväg med hållplatser och stationer genom projektområdet och fortsatt
anslutning till Slussen. Vidare föreslås landstingets andel av gemensamma
kostnader för gemensamt utrednings- och planeringsarbete till 20 procent.
SL har inga invändningar mot innehållet i den föreslagna principöverenskommelsen. En förutsättning för SLs fortsatta deltagande i projekt Danvikslösen är dock att överenskommelsen godkänns av landstings fullmäktige.
Överenskommelsen ersätter dock inte beslut om investering som tas i särskild
ordning. Vi vill också betona att en fortsatt utbyggnad av Tvärbanan förutsätter statlig medfinansiering om minst 50 procent.
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Regionplane - och trafikkontoret
Kontoret har anfört följande
I Stockholms stad och Nacka kommun fattades sommaren 2001 ett principbeslut om att den fortsatta planeringen skulle utgå från att Värmdövägen
läggs om i en tunnel genom Henriksdalsberget. Stockholm, Nacka och
Regionplane- och trafikkontoret har därefter fortsatt att utveckla projektets
infrastrukturella och stadsbyggnadsmässiga förutsättningar, samt analyserat
dess genomförbarhet och ekonomi. SL har parallellt genomfört förstudier för
Tvärbanans förlängniung från Lugnet till Slussen och konvertering av
Saltsjöbanan till snabbspårvägsstandard.
I styrgruppen för Danvikslösen medverkar tjänstemän från de båda kommunerna, landstinget genom regionplane- och trafikkontoret och SL samt från
Vägverket. Styrgruppen har utarbetat ett förslag till principöverenskommelse
om genomförande av Danvikslösen, som borde träffas mellan parterna. Den
politiska ledningsgruppen beslutade den 23 mars 2003 på styrgruppens förslag
att principöverenskommelsen om genomförande av Danvikslösen borde
träffas mellan parterna och godkännas i respektive fullmäktigförsamling.
Principöverenskommelsen innebär att parterna förklarar sig överens om att i
samverkan fortsätta planeringen av projekt Danvikslösen med sikte på byggstart under våren 2005, att de båda kommunerna genomför plan- och tillståndsarbete så att vissa i överenskommelsen specificerade måltidpunkter
kan hållas, samt att erforderliga avtal angående planering, genomförande och
finansiering av utbyggnaden skall ha träffats mellan parterna och eventuella
tillkommande intressenter samt staten senast i juli 2004. AB Storstockholms
lokaltrafik ansvarar enligt överenskommelsen för utbyggnad av Tvärbanan
och omläggning av och konvertering av hela Saltsjöbanan till snabbspårväg
genom området och fram till Slussen, förutsatt en statlig medfinansiering om
minst 50 procent.
Eftersom projektets genomförande kräver en långt gående samordning är
parterna vidare överens om att, liksom tidigare i projektet, fortsätta att
samverka i samma former som tidigare. Landstinget skall om inte annat
avtalas bidra med 20 procent till de gemensamma kostnaderna för samordning och utredning. Kostnader för detaljplanläggning och järnvägsutredning ingår inte i överenskommelsen utan finansieras av kommunerna
respektive av SL direkt. Överenskommelsen förutsätter att den godkänns av
kommunfullmäktige i respektive kommun samt i landstingsfullmäktige.
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Sicklaområdet är ett av regionens största stadsutvecklingsområden under den
kommande tioårsperioden. Inom det område som omfattas av överenskommelsen kommer närmare 3 000 lägenheter och 70 000 kvm lokaler för
verksamheter att byggas. Förlängningen av Tvärbana Ost och konverteringen av Saltsjöbanan möjliggör en förbättrad kollektivtrafik med högre
kapacitet in mot Slussen. Danvikstull blir en viktig omstigningspunkt mellan
spår och buss. Spårvägen är med i RUFS och föreslås få statlig medfinansiering i det förslag till nationell banhållningsplan för perioden 2004-2015
som varit ute för samråd under våren.
Miljöstörningarna i området minskar genom ombyggnaqd av Henriksdals
trafikplats och omläggning av Värmdöleden i tunnel samt genom planerade
ombyggnader av Henriksdals reningsverk
En utbyggnad av Sickla i enlighet med förslaget till överenskommelse är i
linje med den regionala utvecklingsplanen RUFS 2001. Regionplane- och
trafikkontoret tillstyrker överenskommelsen.

