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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Avtal med Banverket rörande Nynäsbanan
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Landstingsdirektören har inkommit med förslag till avtal med Banverket
rörande Nynäsbanan.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna avtal mellan Stockholms läns landsting och Banverket rörande
Nynäsbanan
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att teckna genomförandeavtal i
enlighet med vad som framgår av avtalet mellan Stockholms läns landsting
och Banverket.

Avtalet innebär att landstinget räntefritt lånar ut 250 mkr till Banverket i
syfte att tidgarelägga investeringar i Nynäsbanan som kraftigt kan reducera
förekomsten av driftsstörningar i pendeltågstrafiken. Målsättningen är att
åtgärderna ska påbörjas under 2006 och vara färdigställda så snart som
möjligt, dock senast under 2009 enligt avtalad plan för landstingets
utbetalningar. Avtalet innebär dock också att parterna är överens om en
snabbare låneutbetalning om det blir praktiskt möjligt att genomföra
åtgärderna i snabbare takt.
De åtgärder som ska genomföras enligt avtalet medför framför allt minskad
störningskänslighet för pendeltågstrafiken. Söder om Västerhaninge är plattformarna för korta för kunna ta emot tåg med full längd varfö r sär- respek-
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tive tillkoppling av halva tågsätt idag måste ske i Västerhaninge. Omkopplingarna förlänger restiden och är ett störningsmoment som i värsta fall kan
innebära att tåg ställs in. Mötesspår i Hemfosa och Segersäng samt utbyggnad av dubbelspår till Tungelsta ökar möjligheterna att minimera förseningar
i första hand på Nynäsbanan men även i pendeltågssystemet som helhet.
En förutsättning för överenskommelsen är att Banverket tillskjuter 100 mkr i
form av tidigarelagda anslagsmedel under perioden 2006 – 2009. Totalt
handlar det således om tid igareläggningar på 350 mkr.
Genom landstingets allt starkare ekonomi föreligger inte några finansiella
svårigheter att låna ut den avtalade summan till Banverket. Banverket
kommer att återbetala lånet i den takt tilldelning av anslagsmedel tillåter.
I den långsiktiga planen finns medel angivna under perioden 2010 – 2015.
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 16 augusti 2006.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 22 augusti 2006.

M-, fp- och kd-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande:
”Ambitionen att skynda på byggnationen av dubbelspår på sträckan
Västerhaninge-Nynäshamn är lovvärd. Det råder dock en viss osäkerhet
kring om detta kommer vara möjligt att färdigställa redan under nästa år som
angivits i media. SL:s tjänstemän har tidigare uttryckt stor skepticism kring
realismen i ett genomförande under 2007. För framför allt Nynäshamnspendlarnas del är det mycket viktigt att 2007 inte uppfa ttas som något slags
löfte eller plan, innan Banverket gett klartecken. Det är avgörande att alla
inblandade antar en nyanserad hållning om realismen i projektet. Annars
riskerar projektet att partipolitiseras i onödan.”

Ärendet och dess beredning
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 9 augusti 2006 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna avtal
mellan Stockholms läns landsting och Banverket rörande Nynäsbanan, att
uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att teckna genomförande avtal i
enlighet med vad som framgår av avtalet mellan Stockholms läns landsting
och Banverket.
Förslag till avtal och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande bifogas (bilaga 1
resp. bilaga 2).

