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Yttrande över motion 2011:39 om finansieringsmöjligheter
för utbyggd tunnelbana
Bakgrund
Rubricerade motion inlämnades till Trafiknämnden 2012-01-24. Motionen innehåller
följande beslutsförslag;


Att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda kommuner och
aktörer utarbeta en modell för hur ökade markvärden som uppstår med
utbyggd tunnelbana kan utgöra del av utbyggnadens finansiering.

SL:s huvudsakliga ståndpunkter och förslag till yttrande
Samhällsutbyggnaden i länets 26 kommuner, såväl infrastrukturutbyggnaden som
bebyggelse för bostäder och kontor, är helt beroende av kommunala beslut. Genom ett
gott samarbete mellan berörd kommun och SL och samförstånd i det positiva med att
bygga ut kollektivtrafiken kan kostnaden för utbyggnader reduceras. Vid nybebyggelse
har kommunerna som markägare med åtföljande exploateringsavtal, möjlighet att
ställa krav på byggherrarna som underlättar och reducerar utbyggnadskostnaden för
kollektivtrafiken.
I kommuner där marken upplåts med tomträtt kommer vid t.ex. en spårutbyggd
kollektivtrafik i närområdet, öka markvärdet genom att högre avgäld kommer
kommunen tillgodo. Vad gäller privatägd mark finns idag inga möjligheter för det
allmänna annat än genom frivilliga överenskommelser att ta del av den
markvärdestegring som kan påvisas genom bättre kollektivtrafik i området.
I stora delar av t ex Stockholms kommun är en utbyggnad för bostadsändamål sett
enbart ur exploateringssynpunkt en förlustaffär med stora subventioner per lägenhet.
En utbyggnad med tunnelbana skapar förvisso högre markvärden. Om värdeökningen
går att komma åt är den emellertid marginell sett till utbyggnadskostnaden för den
spårbundna kollektivtrafiken.
SL ser således små möjligheter annat än i samband med nyexploatering och i
samförstånd med kommunerna kunna ta del av markvärdestegring föranledd av
kollektivtrafikutbyggnad.
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Det utesluter emellertid inte att SL initialt under 2012/2013 genomför en utredning
där internationella jämförelser görs för att på så sätt erhålla värdefulla erfarenheter
som kan ligga till grund för nya möjligheter till medfinansiering av önskvärda
kollektivtrafikprojekt.

Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att

översända förvaltningschefens förslag till yttrande till Landstingsstyrelsens
förvaltning, samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad

Anders Lindström
Förvaltningschef
Jens Plambeck
Chef Strategisk utveckling

Bilaga
Motion 2011:39 av Helene Hellmark Knutsson och Erika Ullberg (S) om
finansieringsmöjligheter för utbyggd tunnelbana

