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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Uppdrag till AB Storstockholms Lokaltrafik om förvaltningen
av landstingsägda kollektivtrafikanläggningar
Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

Ärendet
Landstingsdirektören föreslår att AB Storstockholms Lokaltrafik får i
uppdrag att svara för förvaltningen av landstingsägda kollektivtrafikanläggningar.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att svara för förvaltningen av
de landstingsägda kollektivtrafikanläggningarna
att ålägga AB Storstockholms Lokaltrafik ansvar att bekosta nödvändigt
underhåll samt ny-, till- och ombyggnader av kollektivtrafikanläggningarna
att uppdra åt landstingsstyrelsen och AB Storstockholms Lokaltrafik att
separat ta fram ett tilläggsavtal till avtalet från 1990 mellan Stockholms läns
landsting och AB Storstockholms Lokaltrafik angående samordning,
utbyggnad och drift av det kollektiva trafiksystemet inom Stockholms län
och att ett sådant tilläggsavtal skall bygga på de principer som framgår av
utkastet till Avtal om kollektivtrafikanläggningar.
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda om specifika ägardirektiv eller
om konsekvensändringar ska göras i avtalet från 1990 mellan landstinget
och AB Storstockholms Lokaltrafik för att reglera ansvaret för kollektivtrafikanläggningarna
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att med medverkan från
landstingsstyrelsen där så erfordras tillse att nödvändiga ändringar och
tillägg görs i dokument och bolagshandlingar – däribland bolagsordningen
Bilaga
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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för AB Storstockholms Lokaltrafik – för att AB Storstockholms Lokaltrafik
skall kunna svara för förvaltningen av de landstingsägda kollektivtrafikanläggningarna
att uppdra åt landstingsstyrelsen att till AB Storstockholms Lokaltrafik
utfärda fullmakt att företräda landstinget som ägare av kollektivtrafikanläggningarna

Landstingsstyrelsen har, under förutsättning av fullmäktiges beslut, för egen
del beslutat att uppdra åt landstingsdirektören att utfärda en fullmakt för
AB Storstockholms Lokaltrafik att företräda landstinget som ägare av
kollektivtrafikanläggningar.

Förvaltningen av landstingets kollektivtrafikanläggningar regleras i ett avtal
mellan SL och landstinget som senast reglerades 1990. Detta avtal behöver
nu revideras för att ytterligare tydliggöra ansvaret mellan landstinget och SL
avseende samordning, utbyggnad och drift av det kollektiva trafiksystemet
och dess anläggningar.
En del av de föreslagna förändringarna är en etablering av den praxis som
redan etablerats inom SL. Det finns samtidigt ett stort behov att gentemot
externa aktörer och kunder skapa tydlighet i ansvars- och utvecklingsfrågor
som rör landstingets kollektivtrafikanläggningar.
Det förslag som landstingsstyrelsen föreslår präglas av en större decentralisering till SL och att bolaget övertar det operativa ansvaret för de förvaltningsåtgärder som anläggningarna kräver. SL får också i uppdrag att i
landstingets namn agera som ägare av dessa kollektivtrafikanläggningar.
Syftet är att skapa en mer effektiv förvaltning av anläggningarna.
Landstinget skall dock även i fortsättningen ges insyn och möjlighet att ha
en aktiv roll i strategiska viktiga frågor och projekt.
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 november 2008.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 18 november 2008.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till s-, v- och mp-ledamöternas tilläggsförslag.

Landstingsstyrelsens beslutade utan omröstning avslå tilläggsförslaget.

S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig:
Vi ”föreslår landstingsstyrelsen förslå landstingsfullmäktige att som tillägg
till landstingsrådsberedningens förslag besluta att i tilläggsavtal till 1990 års
avtal tydliggöra att den förslagna samverkansgruppen har en kontinuerlig
rapporteringsskyldighet till landstingsstyrelsen eller den instans som på
landstingsstyrelsens/landstingsfullmäktiges uppdrag utövar ägarstyrningen
av AB SL.
Landstingsrådsberedningens förslag till beslut förefaller väl avvägt och bör
bifallas.
Det är vidare viktigt att försäkra sig om att ägaren till kollektivtrafikanläggningarna alltid ges full information om förvaltningen av de samma. Därför
vore det en fördel om tilläggsavtalet (och i ett senare skedde specifika
ägardirektiv, alternativt ett reviderat grundavtal) tydligt angav att den
föreslagna samverkansgruppen mellan AB SL och landstingsstyrelsens
förvaltning, efter i princip varje sammanträde rapporterar till den instans
som utövar den operativa ägarstyrningen av AB SL. För närvarande är den
berörda instansen landstingstyrelsens strategiska utskott.
Landstingsdirektören har förvisso en allmän rapporteringsskyldighet till
landstingsstyrelsen, men för att säkra en regelmässig och kontinuerlig
informationsöverföring från samverkansgruppen till ägarens valda
representanter om de strategiska fastighetsfrågorna inom kollektivtrafiken,
bör rapporteringsskyldigheten anges särskilt.”
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Ärendet och dess beredning
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 17 oktober 2008 (bilaga)
föreslagit landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta att
uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att svara för förvaltningen av de
landstingsägda kollektivtrafikanläggningarna
att ålägga AB Storstockholms Lokaltrafik ansvar att bekosta nödvändigt
underhåll samt ny-, till- och ombyggnader av kollektivtrafikanläggningarna,
att uppdra åt landstingsstyrelsen och AB Storstockholms Lokaltrafik att
separat ta fram ett tilläggsavtal till avtalet från 1990 mellan Stockholms läns
landsting och AB Storstockholms Lokaltrafik angående samordning,
utbyggnad och drift av det kollektiva trafiksystemet inom Stockholms län
och att ett sådant tilläggsavtal skall bygga på de principer som framgår av
utkastet till ”Avtal om kollektivtrafikanläggningar” i enlighet med bilaga,
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda om specifika ägardirektiv eller
om konsekvensändringar ska göras i avtalet från 1990 mellan landstinget
och AB Storstockholms Lokaltrafik för att reglera ansvaret för kollektivtrafikanläggningarna, att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att med
medverkan från landstingsstyrelsen där så erfordras tillse att nödvändiga
ändringar och tillägg görs i dokument och bolagshandlingar – däribland
bolagsordningen för AB Storstockholms Lokaltrafik – för att AB Storstockholms Lokaltrafik skall kunna svara för förvaltningen av de landstingsägda
kollektivtrafikanläggningarna, att uppdra åt landstingsstyrelsen att till AB
Storstockholms Lokaltrafik utfärda fullmakt att företräda landstinget som
ägare av kollektivtrafikanläggningarna dels för egen del - under förutsättning
av fullmäktiges beslut – besluta att uppdra åt landstingsdirektören att utfärda
en fullmakt för AB Storstockholms Lokaltrafik att företräda landstinget som
ägare av kollektivtrafikanläggningar.
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Bilaga
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Bakgrund
Allt sedan det s k storlandstingets tillkomst i början av 1970-talet disponerar
landstinget ett stort antal nyttjanderätter/fastigheter (fortsättningsvis används
begreppen ”anläggningar” och ”kollektivtrafikanläggningar”) som används för
den kollektivtrafik, i första hand tunnelbanan, som AB Storstockholms
Lokaltrafik bedriver på uppdrag av landstinget. Ansvaret omfattar också några
få fastigheter (fortsättningsvis omnämns även dessa som ”anläggningar” och
”kollektivtrafikanläggningar”). Det praktiska förvaltningsarbetet med dessa
anläggningar är idag uppdelat mellan landstinget och SL vilket ibland lett till
oklarheter och ifrågasättande av om det ansvars- och arbetsmässiga gränssnittet
är definierat på ett ändamålsenligt sätt. Landstingsstyrelsens förvaltning har
därför, efter samråd med SL, genomfört en utredning med uppgift att kartlägga
verksamheten, identifiera de problem som kan finnas och presentera förslag till
förändringar. Utredningen har gjorts av Cepro AB i nära samverkan med landstingsstyrelsens förvaltning och SL (se bilaga).
För landstingets del består ”ägandet” av kollektivtrafikanläggningar nästan
uteslutande av nyttjanderätter, dvs rätt att nyttja en annan fastighetsägares
mark för att bedriva kollektivtrafik. Landstingsägande av fastigheter i form
av mark/byggnader är däremot sällsynt när det gäller de här aktuella anläggningarna. Det förekommer endast i ett fåtal fall. Nyttjanderätter utgörs av
servitut (official- eller avtalsservitut) eller – när frivilliga överenskommelser
inte har kunnat träffas med berörda fastighetsägare - av exproprierade
nyttjanderätter. Det finns också exempel på att mark disponeras utan att det
finns någon form av juridisk reglering. Eftersom det saknas en systematisk
översikt eller register över landstingets kollektivtrafikanläggningar går det
för närvarande inte att säga hur många de är men sannolikt handlar det om
ca 2 000 st.
De kollektivtrafikanläggningar som landstinget disponerar eller ”äger” avser
i första hand tunnelbanan men även Nockebybanan och Tvärbanan. När det
gäller Citybanan ska stationerna ägas av landstinget. Kollektivtrafikanläggningarna för Roslagsbanan, Lidingöbanan, Saltsjöbanan ägs samtliga av
SL medan pendeltågsanläggningarna ägs av staten genom Banverket eller
Jernhusen AB. SL äger pendeltågsdepån i Södertälje och Upplands-Bro. När
det gäller busstrafiken äger landstinget inga anläggningar vilket däremot SL
gör t.ex. fastigheter för bussdepåer.
Landstingets ”ägande” av kollektivtrafikanläggningarna finns dokumenterat
i antal överenskommelser och avtal med början i mitten av 1960-talet. En
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närmare beskrivning av dessa överenskommelser och avtal, vars huvudsakliga syfte är att reglera gränsdragningsfrågor gentemot i första hand
Stockholms stad, återfinns i den bilagda konsultrapporten.
Den formella grunden för ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan
landstinget och SL vad gäller mark- och fastighetsfrågor är det avtal som
tecknades 1976 på vilket 1990 års nu gällande avtal bygger. Avtalets syfte är
tydliggöra det ansvarsmässiga gränssnittet, generellt sett, mellan landstinget
och SL vad gäller samordning, utbyggnad och drift av det kollektiva trafiksystemet. Det är således fler frågor än de som gäller mark och fastigheter
som tas upp i avtalet.
Enligt avtalet ska landstinget ombesörja anskaffning av mark vid utbyggnad
av tunnelbana och andra fasta anläggningar för kollektiv trafik samt att
biträda SL vid anskaffande av mark för SLs fasta driftanläggningar, exempelvis depåer och verkstäder. SL ska, efter beslut av landstinget, projektera
och bygga tunnelbana, anskaffa material och utrustning för kollektivtrafiken,
handha och bekosta planläggning, projektering och utförande samt att anskaffa mark för fasta driftanläggningar.
Av avtalet framgår också att landstinget, utan ersättning, till SL ska upplåta,
”dels till landstinget upplåtna tunnelbane-, spårvägs- och övriga trafikanläggningar, dels de anläggningar landstinget utfört, förvärvat eller eljest
innehar för den i detta avtal omfattande kollektiva trafiken, dels ock all den
rätt till mark i övrigt erforderlig för SL:s verksamhet som landstinget
anskaffat eller enligt detta avtal skall anskaffa för SL:s verksamhet”.
Av sammanställningen nedan framgår översiktligt hur ansvaret fördelar sig
mellan landstinget och SL vad gäller arbetet med anläggningarna. Avsteg
från denna fördelning kan dock förekomma i enskilda fall.
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Huvudprocesser

Landstingets ansvar

SLs ansvar

Utbyggnad
av - Anskaffning av
erforderlig mark samt
kollektivtrafikanläggandra rättigheter och
ningar
tillstånd
- Tillhandahålla olika
former av stöd t.ex. i
arbetet med detaljplaner
och i samband med
löpande uppföljning av
arbetet
- Delta vid slutbesiktning

- Projektering av utbyggna-

- Medverka i de fall
Utveckling/
modernisering
av markanskaffning eller
befintliga
kollektiv- ändring av ändamål i
nyttjanderätt erfordras
trafikanläggningar

- Arbetet genomförs av SL

Om- eller utbyggnad i
kollektivtrafikanläggnings närområde på
initiativ av annan part

Ägaransvar och
fastighetsjuridiska frågor
avseende
- Precisering av stadens
och byggherrens ansvar
för påverkan på
anläggning och trafik –
enligt särskild avtalsmall
- Regelbunden uppföljning
av genomförandearbetet
- Slutbesiktning

der
- Genomförande av
utbyggnader efter anskaffning av mark, tillstånd, mm
- Delta vid slutbesiktning

från projektering till
genomförande och
slutbesiktning
Tekniska frågor avseende
- Precisering av stadens/
byggherres ansvar för påverkan på anläggning och
trafik (enligt särskild avtalsmall)
- Regelbunden uppföljning
av genomförandearbetet
- Slutbesiktning

Drift- och underhåll - I detta arbete deltar Arbetet genomförs av SL
av
befintliga normalt inte landstinget och avser i huvudsak:
kollektivtrafik- förebyggande underhåll
anläggningar
enligt särskild underhållsplan
- avhjälpande underhåll
Hos landstinget hanteras frågor rörande kollektivtrafikanläggningarna av
landstingsstyrelsens förvaltning. Arbetet sköts av en (1) person som har
följande huvudsakliga arbetsuppgifter.

FÖRSLAG 2008:91

8
LS 0712-1398



Företräda landstinget som ägare av kollektivtrafikanläggningar –
t.ex. i samband med olika kontakter med externa intressenter



Ombesörja anskaffning av erforderlig mark samt andra rättigheter
och tillstånd



Ansvara för servitutssäkring av anläggningar i den gamla tunnelbanan



Kontroll av grundvattennivån i tunnelbaneanläggningarnas närområde



Svara på remisser angående detaljplaner



Företräda landstinget i lantmäteriförrättningar



Utforma och förhandla samtliga i detta sammanhang relevanta avtal

Inom SL är flera enheter/avdelningar involverade i arbetet med kollektivtrafikanläggningarna. I första hand gäller det fastighetsavdelningen,
banavdelningen och inte minst den direkt under VD inrättade nya enheten
som ansvarar för fastighetsutveckling. Den sistnämnda enheten, som f n
består av sju personer, ska framför allt arbeta med strategisk fastighetsplanering i tidiga skeden, kommersiell utveckling av fastigheter, plan-,
lantmäteri-, avtals- och tillståndsfrågor samt köp och försäljning av fastigheter. Enheten är i en etableringsfas vilket innebär att dess närmare roll och
inriktning kommer att formas successivt.
Förvaltningens förslag
Problembeskrivning
Vid de intervjuer som gjorts av konsulterna har ett antal problem framkommit som är förknippade med nuvarande organisation och ansvarsfördelning mellan landstinget och SL. Problembeskrivningen i sin helhet
framgår av bilagd rapport. Några av synpunkterna som förts fram sammanfattas nedan.


Avtalet mellan SL och SLL är tänkt att tydliggöra respektive parts
ansvar för kollektivtrafiken. Flera av intervjupersonerna nämnde
dock att denna i praxis har förändrats.



Det tudelade ansvaret skapar otydlighet gentemot aktörer i
omvärlden. Exempelvis är det inte klart vem kommunernas
representanter eller en byggherre ska vända sig till i olika frågor.



Det finns olika uppfattningar i ett antal viktiga frågor relaterade till
vad arbetet med kollektivtrafikanläggningar ska inriktas på. Detta
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gäller t.ex. synen på hur anläggningarna bör utvecklas, t ex vad gäller
utbudet av olika slags service till resenärerna.


Det saknas en samlad bild av vilka anläggningar som landstinget och
SL äger eller disponerar.



Dagens situationen präglas av tröga processer. En av orsakerna är det
delade ansvaret. Även andra faktorer såsom resursbrist medför att
vissa saker kan dra ut på tiden.



Det är ett problem att endast en person inom landstingsstyrelsens
förvaltning står för landstingets kompetens på området och ansvarar
för de förhållandevis omfattade åtgärder som krävs från landstingets
sida. Sårbarheten blir därmed betydande.

Förändrad ansvars/arbetsfördelning för kollektivtrafikanläggningarna
Probleminventeringen bekräftar behovet av att förändra nuvarande arbets/ansvarsfördelning mellan landstinget och SL. Däremot har inga skäl
framkommit som motiverar ändring vad gäller det formella ägandet av
kollektivtrafikanläggningarna. Det formella ägandet är inte av avgörande
betydelse för att lösa de problem som påvisats under kartläggningsfasen och
motiverar därför inte det omfattande och tidsödande arbete som en ägarförändring skulle kräva. Förvaltningen föreslår därför att kollektivtrafikanläggningarna som idag ägs av landstinget även i fortsättningen formellt ska
ägas av landstinget.
I den utredning som utförts har tre olika alternativ studerats avseende
ansvars- och arbetsfördelningen mellan landstinget och SL. Det alternativ
som förvaltningen förordar innebär en långtgående decentralisering till SL.
Bolaget övertar hela det operativa ansvaret för de förvaltningsåtgärder som
kollektivtrafikanläggningarna kräver och SL får också i uppdrag att i landstingets namn agera som ägare av anläggningarna. De konkreta arbetsuppgifter som landstingsstyrelsens förvaltning f n ansvarar för – och som har
beskrivits ovan – övergår således till SL.
I frågor som av landstinget bedöms som strategiskt viktiga ska dock landstinget
även i fortsättningen ges insyn och ska också – om så bedöms lämpligt – kunna
ha en mer aktiv roll t ex i samband med större förhandlingar. Exempel på
sådana strategiska frågor är stora projekt som Citybanan, utbyggnad av
tvärbanor och nya tunnelbanesträckningar. Ett konkret fall på den sistnämnda
punkten är den planerade tunnelbaneförlängningen från Odenplan mot Solna
som har direkta samband med uppförandet av det nya universitetssjukhuset,
NKS. Strategiska frågor kan även avse projekt som landstinget av olika skäl
bedömer som särskilt ”risktunga”. Större investeringar är ett annat exempel och
för dessa finns redan en etablerad berednings- och beslutsprocess. I frågor av
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här exemplifierad art är det viktigt att landstinget kan delta ur såväl ekonomisom verksamhetsfokus. Detta gäller inte enbart i slutskedet inför t ex ett
politiskt beslut utan löpande under hela den aktuella frågans beredning.
Exakt i vilka frågor landstinget ska ha insyn och en mer aktiv roll i förhandlings- och/eller beredningsprocessen får avgöras löpande och förvaltningen föreslår att dessa diskussioner förs i en särskild för ändamålet
inrättad samverkansgrupp mellan landstinget och SL. Samverkansgruppen
bör dessutom vara det forum varifrån det praktiska arbetet i aktuella frågor
leds och ibland även utförs. Gruppen bör bestå av chefstjänstemän (totalt 4-6
personer) från landstinget och SL.
Förvaltningen delar konsultrapportens bedömning att den ovan beskrivna
nya ansvars- och arbetsfördelningen mellan landstinget och SL ger
förutsättningar för en mer effektiv hantering av olika frågor rörande
kollektivtrafikanläggningarna. De operativa frågorna integreras med andra i
sammanhanget relevanta spörsmål rörande kollektivtrafiken som SL
ansvarar för. Dessutom kommer sårbarheten att minska och den delvis
bristande samsyn som rått mellan landstinget och bolaget bör kunna
elimineras dels genom att landstinget klart uttrycker sina ambitioner i olika
frågor (se nedan om styrformer) och genom den löpande dialog som ska ske
i samverkansgruppen.
Den nya ansvars- och arbetsfördelningen föreslås införas fr o m den
1 januari 2009. Några skattemässiga effekter bedöms inte uppstå och inte
heller några ekonomiska konsekvenser som behöver påverka landstingets
tillskott till SL eller budgeten för landstingsstyrelsen.
Kompetens och resursbehov
Den här föreslagna modellen för arbetet med kollektivtrafikanläggningarna
innebär att landstinget även fortsättningsvis bör ha tillgång till viss generell
kompetens i frågor som kan bli aktuella rörande kollektivtrafikanläggningarna. All specialistkompetens koncentreras till SL. Det gäller bl.a.
riskanalyser i samband med ut- eller ombyggnad av kollektivtrafikanläggningar, trafikanläggningarnas miljöpåverkan, lagar och regler som styr i
samband med byggande av nya anläggningar samt olika fastighetsrättsliga
regleringar som gäller för kollektivtrafikanläggningarna.
Förvaltningens bedömning är att det behövs resurser motsvarande en (1)
person med uppgift att vara ”verksamhetscontroller” rörande kollektivtrafikanläggningarna. Av i första hand sårbarhetsskäl är det lämpligt att
arbetsuppgifterna fördelas på ett par personer. Den controllerkompetens
inom ekonomi och investeringar som redan finns inom förvaltningen är
väsentlig som komplement.
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I och med att SL kommer att hantera den stora merparten av arbetet med
kollektivtrafikanläggningarna krävs att bolaget har specialistkunskap inom
ett antal områden (se bilagd rapport). Denna kompetens finns i stor utsträckning redan idag och i vad mån kompletteringar måste ske får bedömas av SL.
Anpassning av styrformer
Uppdraget till SL att förvalta de landstingsägda kollektivtrafikanläggningarna föreslås bli reglerat i ett tillägg till avtalet från 1990 mellan landstinget
och SL.
Även om förvaltningen nu inte gjort någon heltäckande genomgång av 1990
års avtal kan konstateras att avtalet inte längre är relevant i alla delar, vilket
inte är så märkligt med tanke på att det gått mer än 30 år sedan det ursprungliga avtalet upprättades 1976 på vilket 1990 års avtal bygger. Avtalets
bristande ”modernitet” gör det, enligt förvaltningen, olämpligt att ta in
frågan om förvaltningen av kollektivtrafikanläggningarna där. I valet mellan
ett helt nytt avtal som endast berör anläggningarna eller tillägg till avtalet
förordar förvaltningen att tillägg till 1990 års avtal görs. Sedan en tid
tillbaka är det dock inte den form av styrning av sina bolag som landstinget
använt sig av utan avtalsformen har i princip övergivits. Istället regleras
förhållandena mellan bolagen och landstinget genom generella och specifika
ägardirektiv. En utredning förordas därför av förvaltningen för att anpassa
innehållet i 1990 års avtal, inkluderande nu föreslaget utkast till tilläggsavtal, till vad som är väsentligt för förhållandena mellan landstinget och SL
idag. Utgångspunkten bör vara att avtalet, om inte särskilda skäl talat
däremot, ska ersättas av specifika ägardirektiv. Av särskild betydelse är att
beakta det beslut som fattats av landstingsfullmäktige den 7 oktober 2008
om specifika ägardirektiv för SL (LS 0509-1609).
Utkast till tillägg till 1990 års avtal avseende kollektivtrafikanläggningar
Inledningsvis bör i avtalet fastställas att tilläggsavtalet reglerar ansvar och
förvaltning av de kollektivtrafikanläggningar som landstinget idag har
juridiskt ansvar för. Även om uppdraget omfattar ett fåtal av landstinget
ägda registerfastigheter anges i rubriken till avtalet att det gäller kollektivtrafikanläggningar eftersom de är av störst betydelse och omfattning. För
landstingets del består ”ägandet” av kollektivtrafikanläggningar nästan
uteslutande av nyttjanderätter, dvs rätt att nyttja en annan fastighetsägares
mark för att bedriva kollektivtrafik. Landstingsägande av fastigheter i form
av mark/byggnader är däremot sällsynt när det gäller de här aktuella anläggningarna. Det förekommer endast i ett fåtal fall. Nyttjanderätter utgörs av
servitut (official- eller avtalsservitut) eller – när frivilliga överenskommelser
inte har kunnat träffas med berörda fastighetsägare - av exproprierade
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nyttjanderätter. Det finns också exempel på att mark disponeras utan att det
finns någon form av juridisk reglering.
I de delar som frågor regleras i tilläggsavtalet kommer 1990 års avtal inte
längre att gälla. I övrigt gäller 1990 års avtal även för förvaltningen av
fastigheter och kollektivtrafikanläggningar. Vid tveksamheter i tolkningen
har det ursprungliga avtalet företräde. Den översyn som föreslås ske av
avtalet från 1990 bör närmare utreda och beakta om tydligare reglering krävs
av gränsdragningsfrågor mellan SL:s och landstingets ansvar.
Utkastet till tilläggsavtalet innehåller i huvudsak följande komponenter.
•

Inledningsvis fastställs landstingets syn på inriktning och ambitioner
vad gäller kollektivtrafikanläggningarna.

•

Därefter beskrivs under vilka villkor arbetet ska genomföras samt
ansvars- och arbetsfördelning. De arbetsuppgifter som är av mer
återkommande slag har SL ansvaret för. När det ska beslutas om en
mer omfattande, kostsam åtgärd eller om det berör för kollektivtrafiken nödvändiga anläggningar är beslutet av strategisk betydelse
och ska beslutas landstinget. Med omfattande åtgärd menas också att
åtgärden kan komma att väsentligt påverka olika former av kollektivtrafik tex. bussar och pendeltåg.

•

Fullmakt från landstinget till SL för genomförande av uppdraget att
utöva ägar- och förvaltarskap av landstingets kollektivtrafikanläggningar. Fullmakten krävs för att SL ska kunna agera som ägare av
anläggningarna trots att detta formellt ligger kvar hos landstinget

•

I avtalet föreskrivs att en samverkansgrupp ska planera, informera
och bereda beslut som gäller fastighetsfrågor av strategiskt betydelse.
Samverkansgruppen ska ha minst fyra och högst åtta ledamöter att
fördelas lika mellan parterna. Landstingsdirektören respektive
verkställande direktör utser ledamöterna. Samverkansgruppen ska
sammanträda minst två gånger om året på kallelse av SL.

Dessa principer ska gälla för innehållet i tilläggsavtalet men ytterligare
utredning krävs innan överlämnandet av uppgifterna till SL för att säkerställa att regleringen av de aktuella nyttjanderätterna inte behöver ändras.
Det kan vara fråga bl.a. om att erhålla nödvändiga tillstånd samt samtycken
från myndigheter och eventuellt berörda markägare för att AB Storstockholms Lokaltrafik skall kunna svara för förvaltningen av de landstingsägda
kollektivtrafikanläggningarna.
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Register över kollektivtrafikanläggningarna
Som nämnts finns det idag inte något register över de i det här sammanhanget aktuella kollektivtrafikanläggningarna. Det gäller såväl de landstingssom SL-ägda anläggningarna. Behovet av att bygga upp ett register har
framförts under utredningsarbetet varför förvaltningen föreslår att ett sådant
arbete nu sätts igång.
Det primära syftet är att underlätta olika aktörernas arbete vid frågor
relaterade till anläggningarna. Det ska exempelvis vid en utbyggnad eller
underhållsåtgärd enkelt kunna gå att få fram information om vad som gäller
beträffande ägarstatus, särskilda miljöhänsyn, kontaktpersoner samt var
ritningar och handlingar finns. Vidare kan krävas att man snabbt kan få tillgång till nyckeldata om anläggningen exempelvis vid remissvar på detaljplaner. I den interna och externa kommunikationen kommer inte minst SL att
ha ett behov av att kunna ge överblick av beståndet vid extern kommunikation, t.ex. i årsredovisningar. Avsikten är således att ha ett gemensamt
register som är tillgängligt för alla relevanta befattningshavare inom såväl
SLL som SL.
Beträffande informationsstrukturen i registret förordar konsultrapporten att
informationen delas in i två grupper. Den första handlar om information som
identifierar en viss anläggning. Det kan t.ex. handla om var den finns eller
vilket trafikslag den berör. Den andra handlar om mer kompletterande
information som exempelvis areal/yta, kontaktpersoner och var ritningar
finns. Förvaltningen delar i allt väsentligt förslaget till informationsstruktur
för registret men anser att frågan får prövas närmare i det kommande arbetet.
Då får också studeras om det är möjligt och lämpligt att använda något av de
IT-baserade system som redan finns inom landstingskoncernen för denna typ
av information eller om ett nytt system bör anskaffas.
Ett register över kollektivtrafikanläggningarna kommer inte att i alla delar
vara klart då SL tar över ansvaret. Men målet måste vara att en första
kartläggning är genomförd så att såväl landstinget som SL har en bild över
vilka anläggningar som ingår i förvaltningsuppdraget.
Fortsatt arbete
Förvaltningens förslag är att fullmäktige nu fattar beslut om utkast av
tilläggsavtalet avseende förvaltningen av de landstingsägda kollektivtrafikanläggningarna och registerfastigheterna som innebär att ansvaret övertas av
SL fr o m den 1 januari 2009.
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Fullmäktige bör även besluta att landstingsstyrelsen tillsammans med SL
utreder nödvändiga konsekvensändringar avseende de förhållanden som
regleras i 1990 års avtal samt möjligheten att fastsälla detta i specifika
ägardirektiv. I arbetet bör en samordning med redan fastställda specifika
ägardirektiv beaktas.
Samverkansgruppen mellan landstinget och SL bör inrättas snarast och ges
ansvaret för det fortsatta arbetet med samordningen av arbetet med
kollektivtrafikanläggningarna.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats i samråd med juridiska enheten och
enheten för fastighetsutveckling hos SL.

Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.
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UTKAST TILL AVTAL OM
KOLLEKTIVTRAFIKANLÄGGNINGAR
mellan Stockholms läns landsting, nedan benämnt landstinget, och Aktiebolaget
Storstockholms Lokaltrafik, nedan benämnt SL, som tillägg till avtal från 1990 angående
samordning, utbyggnad och drift av det kollektiva trafiksystemet inom
Stockholms län m m.

Inledning
§1
Detta tilläggsavtal avseende kollektivtrafikanläggningar syftar till att förtydliga ansvaret och
arbetssättet för vissa fastighetsfrågor mellan landstinget och SL. Landstinget är juridiskt
ansvarigt för flera kollektivtrafikanläggningar som berör tunnelbanan och som ligger till
grund för rätten att ha spår på marken. Landstinget äger även fastigheter som används för
kollektivtrafik. SL är ansvarig för förvaltning, drift och utbyggnad av tunnelbanan och
därmed berörd av de avtal och fastighetsägarförhållanden som landstinget är juridiskt
ansvarig för. Ansvarsförhållandena har hitintills reglerats i avtalet (1990) angående
samordning, utbyggnad, och drift av det kollektiva trafiksystemet inom Stockholms län. I de
delar som detta tilläggsavtal reglerar kommer ovannämnda avtal inte längre att gälla. I övrigt
gäller avtalet även för förvaltningen av fastigheter och kollektivtrafikanläggningar.
Huvudavtalet har vid tveksamhet företräde framför tilläggsavtalet.

Landstingets ansvar
§2
Landstinget fattar beslut om omfattande inköp och försäljning av mark och viktigare
förändringar av trafikanläggningar. Bedömningen vad som är omfattande ska avgöras
utifrån värdet av tillgången eller om det väsentligt påverkar det kollektiva trafiksystemet.
Landstinget upplåter, utan ersättning, till SL, med den rätt landstinget har, dels till
landstinget upplåtna tunnelbane-, spårvägs- och övriga trafikanläggningar, dels de
anläggningar landstinget utfört, förvärvat eller innehar för den kollektiva trafiken dels den
rätt till mark i övrigt som erfordras för SL:s verksamhet som landstinget anskaffat.
Landstinget skyldigheter och rättigheter som landstinget genom avtal åtagit sig eller
förvärvat i förhållande till kommun eller annan markägare ska äga giltighet gentemot SL.
Landstinget behåller dock ansvaret för genom nämnda avtal gjorda inskränkningar i
skyldigheter som enligt lag åvilar kommun eller annan.
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Landstingets ansvar för rättigheter och skyldigheter avseende mark anskaffad genom
expropriation bestäms med hänsyn till exproriationsdomen.

SL:s övergripande ansvar
§3
SL ska aktivt verka för förvaltning och utveckling av kollektivtrafikanläggningarna för att
tillförsäkra hög trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet och service för alla resenärer.
SL ska aktivt arbeta för att landstingets rättigheter tillvaratas vid drift och utbyggnad av
kollektivtrafik samt störningsfri trafik i samband med olika former av ut- och
ombyggnadsarbeten.

SL:s uppgifter
§4
SL ska vid utbyggnad av tunnelbana och andra fasta anläggningar ombesörja anskaffande av
mark.
SL ska projektera och bygga tunnelbana och andra fasta trafikanläggningar. Omfattande
projekt och förnyelser eller förändringar av fasta anläggningar ska beslutas av landstinget.
Bedömningen vad som är omfattande ska avgöras utifrån värdet av tillgången eller om det
väsentligt påverkar det kollektiva trafiksystemet.
SL ska förvalta och bekosta planläggning, projektering, och utförande av samt anskaffa mark
för driftanläggningar, såsom verkstäder, vagnhallar, och förråd ävensom SL:s verksamhet i
övrigt erforderliga byggnader och lokaler med till dessa anläggningar hörande inredning och
utrustning. Omfattande projekt, anskaffningar och förnyelser eller förändringar av
nyssnämnda anläggningar, byggnader, lokaler inredning och utrustning ska beslutas av
landstinget. Bedömningen vad som är omfattande ska avgöras utifrån värdet av tillgången
eller om det väsentligt påverkar det kollektiva trafiksystemet.

Strategiska frågor
§5
Beslut som ska fattas av landstinget därför att de får anses vara av strategisk karaktär och
därför principiellt viktiga ska beredas av en samverkansgrupp för gemensamma
fastighetsfrågor.
Försäljning av fastigheter som är av strategisk betydelse dvs. nödvändiga för
tillhandahållande av kollektivtrafik ska godkännas av landstinget.
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Avtal som gäller fastigheter och kollektivtrafikanläggningar
§6
Landstinget ska utfärda en fullmakt för SL att företräda landstinget i frågor som gäller
förvaltarskap och ägandefrågor avseende kollektivtrafikanläggningar och fastigheter.
Fullmakten ska ge SL rätt
att helt eller delvis sätta annan i sitt ställe och för det fall verkställande direktör sätts i
bolagets ställe, rätt för denne att helt eller delvis sätta annan i sitt ställe,
att vid domstol och övriga myndigheter samt inför skiljenämnd anhängiggöra,
utföra och bevaka landstingets talan i mål eller ärenden som rör
landstingets fastigheter eller som rör tvångsförvärv av annan fastighet samt

att vid genomförande av plan eller vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet
avyttra delar av landstingets fastigheter samt förvärva mark för
landstingets räkning och godkänna förrättning samt
att antaga eller förkasta förlikning eller ackord,
att vid alla övriga tillfällen då landstingets rätt såsom fastighetsägare kan
vara ifråga företräda landstinget bl a innefattande rätt att, inom ramen för beslut av
landstinget fatta beslut om och verkställa försäljning av landstingets fastigheter,
att inom ramen för landstingets beslut besluta om och verkställa köp av
fastigheter samt
att med nyttjanderätt eller servitut upplåta av landstinget ägd fastighet eller
del av sådan fastighet
att för landstingets räkning träffa avtal om köp av varor och tjänster för
fullgörande av förvaltningsuppdraget
att i förekommande fall för fullgörandet av förvaltningsuppdraget uppbära
och kvittera medel och handlingar för landstingets räkning.
Fullmaktshandlingen ska överlämnas till SL när beslutet om tilläggsavtalet vunnit laga kraft
och beslutats av SL.

LS 0712-1398
Bilaga 1

Samverkansgrupp
§7
För att planera, informera och bereda beslut som gäller fastighetsfrågor av strategiskt
betydelse ska en samverkansgrupp tillsättas. Samverkansgruppen ska ha minst fyra och
högst sex ledamöter att fördelas lika mellan parterna. Landstingsdirektören respektive
verkställande direktören i SL utser ledamöterna. Samverkansgruppen ska sammanträda
minst två gånger om året på kallelse av SL.

Giltighetstid
§8
Detta avtal ska – under förutsättning att det godkänns av landstingsfullmäktige genom beslut
som vinner laga kraft – gälla från den 1 januari 2009 och tills vidare.

Stockholm den

Stockholms läns landsting

AB Storstockholms Lokaltrafik

……………………………

………………………………
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Sammanfattning
SLL disponerar ett stort antal anläggningar som används i samband med den
omfattande trafik som bedrivs av SL. Flera av dessa anläggningar är direkt kopplade till trafikverksamheten. Oklarheter vad gäller det ansvarsmässiga gränssnittet mellan SLL och SL upplevs som ett hinder för möjligheten att bedriva en
effektiv verksamhet. Dessutom är viktig kunskap i dessa frågor begränsad till ett
fåtal personer.
Konsultföretaget Cepro fick mot bakgrund av detta landstingsledningens uppdrag att genomföra en utredning syftande till att tydliggöra situationen och till att
ta fram förslag till hur roller och ansvar bör utformas. Förslaget till lösning skall
skapa goda förutsättningar för effektivitet i arbetet med landstingets kollektivtrafikanläggningar och god samverkan mellan SLL och SL i dessa frågor.
Kartläggning
Arbetet genomfördes i två steg. I ett första steg gjordes, i nära samverkan med
uppdragsgivaren och SL, en kartläggning. Resultatet av kartläggningen beskrivs i
avsnitt 3 i denna rapport.
I ett första huvudavsnitt redogörs för viktiga grundfakta om kollektivtrafikanläggningarna; aktuella typer av anläggningar, den historiska utvecklingen fram till
idag samt aktuella ägande- och nyttjanderättsformer. Den bild som framkommer
är komplex.
De fastighetsjuridiska förutsättningarna är speciella

Genom att landstingets kollektivtrafikanläggningar i huvudsak disponeras i form
av nyttjanderätt i andras fastigheter ställs krav på speciell fastighetsjuridisk
kompetens. Utöver formell kompetens inom här aktuell lagstiftning är det av
största vikt med såväl bred som djup erfarenhet av problem och frågeställningar
inom en verksamhet med så speciella förutsättningar som tunnelbanan.
Den historiska utvecklingen är komplex

Den historiska utvecklingen visar en i många stycken komplex problematik med
flera parter involverade. Detta skapar i sin tur risk för oklarhet i roller och ansvar
med problem och missförstånd som följd. Trots flera decennier av försök, att på
olika sätt och via olika uppgörelser hantera detta, innehåller situationen fortfarande väsentliga oklarheter – inte minst mellan staden och landstinget.
Det finns ett stort beroende och en stark påverkan av fastigheter i närområdet

Verksamhetens karaktär, med tung trafik i tunnlar bedriven med nyttjanderätt
och inom ramen för andras fastigheter, skapar speciella förutsättningar. Förändringar och ombyggnationer över eller i närheten av kollektivtrafikanläggningar, i
första hand tunnelbaneanläggningar, kan ha stor påverkan. Detta gäller inte
minst risk för miljömässiga, ekonomiska och tekniska konsekvenser för SLL som
ägare av kollektivtrafikanläggningarna. Det kan t.ex. avse risk för bullerproblem
från tunnelbanan, grundvatteninträngning, ökade drifts- och underhållskostnader, etc.
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Inom ramen för kartläggningen belystes också roller och ansvar för kollektivtrafikanläggningarna som de ser ut idag. Här beskrivs huvudprocesser för utveckling och drift, organisation och resurser, nuvarande principer för styrning av kollektivtrafikanläggningar samt de problem som olika intressenter upplever med
dagens lösning. Identifierade problem har sammanställts och analyserats. Följande problembild framkom:
·

Det finns brist på samsyn kring inriktningen avseende arbetet med kollektivtrafikanläggningarna.

·

Det finns brister i förtroende och dialog.

·

Arbetsprocesserna upplevs tröga.

·

Det finns en otydlighet mot omvärlden.

·

Det finns en sårbarhet och i vissa fall också resursbrist i verksamheten.

·

Man har gått från samsyn till brist på samsyn – vilket är ett styrproblem.

·

Det finns ingen överblick över fastighetsbeståndet.

Med utgångspunkt från problemanalysen identifierades fyra utvecklingsområden
som samtliga behöver hanteras för att säkerställa en effektiv verksamhet och en
god samverkan inom landstinget.
Förslag till åtgärder
I ett andra steg togs förslag till åtgärder fram. Resultatet av detta arbete redovisas i avsnitt 4 i denna rapport. Inledningsvis beskrivs ett förslag till inriktning
och ambitioner för arbetet med kollektivtrafikanläggningarna. Detta görs i termer av uppgift, framgångsfaktorer samt mål på kort och lång sikt.
Tre alternativ till roll- och ansvarsfördelning presenteras.
Alternativ 1 – ”back to basic”

Det första alternativet, ”back to basic”, bygger i huvudsak på det avtal från 1976
som reglerar ansvarsförhållande mellan SLL och SL. Tillämpningen av detta avtal har till del eroderats under tidens gång och detta alternativ är att se som en
återgång till grundtankarna i det ursprungliga avtalet. SLL behåller här det operativa ansvaret för frågor avseende markanskaffning, avtal och här relaterade förhandlingar.
Alternativ 2 – fullständig decentralisering

Det andra alternativet, som vi benämner fullständig decentralisering, bygger på
grundtanken att det inte finns några frågor som i detta sammanhang är att se som
koncernstrategiska. Inga ”verksamhetsnära” uppgifter behålls på SLL-nivå. Man
är här enbart involverade i själva styrprocessen (budget- och investeringsplan) med ett tydligt ekonomifokus.
Alternativ 3 – betydande decentralisering

Det tredje alternativet, som vi benämner betydande decentralisering, bygger på
en långtgående decentralisering. I detta fall bedöms det dock, till skillnad mot i
alternativ 2, finnas ett antal koncernstrategiska frågor att hantera. SLL-nivån ges
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i detta alternativ insyn i alla koncernstrategiskt viktiga frågor – inte bara inför
slutligt beslut utan löpande under projektet eller under den aktuella frågans beredning.
Värdering av alternativ

De tre alternativen har värderats utifrån tre huvudkriterier; samsyn kring inriktningen, genomförandekraft samt insyn och kontroll. Genomförandekraft har i sin
tur delats in i fyra delkriterier (se avsnitt 4.1.2).
Alternativ 3 fick bäst resultat i värderingen. Detta alternativ ger en över tiden
hållbar samsyn kring inriktning och ambitioner med kollektivtrafikanläggningarna. Det ger också en god genomförandekraft med ett tydligt ansvar samt med
goda förutsättningar för samverkan och dialog, effektiva processer samt för att
skapa en kritisk kompetensmassa. Dessutom ges SLL goda möjligheter till insyn
i frågor som är av koncernstrategiskt intresse.
Sammanfattande slutsatser
Vi sammanfattar våra slutsatser under avsnitt 5. Sammantaget innebär våra förslag följande:
Beträffande roller och ansvar

Vi föreslår alternativ 3 som innebär att SL ges ett helhetsansvar för arbetet med
kollektivtrafikanläggningarna. Vid projekt eller frågor som är att se som koncernstrategiska ges SLL möjlighet till aktiv insyn och medverkan i viktiga delar
av arbetet. En viktig uppgift är också beredning inför politiska beslut.
Ett samverkansforum inrättas. Detta forum skall följa utvecklingen samt diskutera och identifiera vilka frågor som skall hanteras som koncernstrategiska.
Denna lösning ger, enligt vår bedömning, en över tiden hållbar samsyn kring
inriktning och ambitioner med kollektivtrafikanläggningarna. Den ger också
goda förutsättningar för att bedriva arbetet på ett effektivt sätt.
Beträffande kompetens och resurser

Föreslaget alternativ innebär att en för arbetet med kollektivtrafikanläggningar
heltäckande kompetens behövs inom SL.
På Landstingsstyrelsens förvaltning kommer det, i den nya roll som föreslås, att
behövas en eller helst ett par personer (motsvarande en heltidsanställd). Den
kärnkompetens det här handlar om är förståelse för de villkor som gäller i en
politiskt styrd organisation, social kompetens och slutligen också analytisk förmåga. Här behövs också generalistkompetens inom kompetensområden som
teknik, juridik, trafik och ekonomi.
Beträffande anpassning av styrformer

Föreslaget alternativ innebär en betydande grad av decentralisering. Alla frågor
relaterade till kollektivtrafikanläggningar som ej är koncernstrategiska läggs på
SL. Inga operativa frågor hanteras på SLL-nivå.
Detta medför att viss anpassning av avtal och styrdokument behöver genomföras. Avtalet från 1976, som reglerar ansvarsfördelningen mellan SLL och SL,
behöver anpassas.
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Vi föreslår också att specifika ägardirektiv för arbetet med kollektivtrafikanläggningar tas fram. Detta är den vanligtvis använda formen vid styrning av bolag i
offentlig sektor. Ett möjligt alternativ är att istället använda sig av ett särskilt
avtal motsvarande det som idag finns mellan SLL och Locum.
Beträffande register över kollektivtrafik anläggningar

Vi föreslår att ett för berörda personer lättillgängligt register över alla landstingets kollektivtrafikanläggningar tas fram. Syftet är att underlätta de olika aktörernas arbete vid frågor relaterade till de fyra huvudprocesser som närmare beskrivs
i avsnitt 3.2.1 i rapporten.
Registret kan också användas i samband med intern och extern kommunikationen, t.ex. i årsredovisningen.

1.

Bakgrund

SLL disponerar ett stort antal anläggningar som används i samband med den
omfattande lokaltrafik som bedrivs av SL. Flera av dessa anläggningar är direkt
kopplade till trafikverksamheten, t.ex. olika typer av stationsanläggningar. Det
föreligger idag oklarheter vad gäller det ansvarsmässiga gränssnittet mellan SLL
och SL för dessa fastigheter samt om gränssnittet är definierat på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom är den kunskap som finns begränsad till ett fåtal personer.
Sammantaget upplevs detta som ett hinder för möjligheten att bedriva en effektiv verksamhet.

2.

Uppläggning

Cepro fick mot bakgrund av detta i uppdrag att genomföra en utredning. Utredningen har genomförts av en grupp bestående av Bo Davén och Anders Ljung
från Cepro samt Ingvar Johansson från SLL. Uppdraget genomfördes i två steg
Uppläggning av steg 1
I samverkan med uppdragsgivaren formulerades uppgiften för ”Steg 1 Kartläggning” på följande sätt:
Projektets uppgift i steg 1 är att, i nära samarbete med uppdragsgivaren och SL,
genomföra en kartläggning med syfte att tydliggöra:
·

Hur ansvaret för landstingets kollektivtrafikanläggningar är fördelat mellan olika parter inom SLL och vilka problem och oklarheter som föreligger – såväl ur ett verksamhets- som ur ett ägarperspektiv

·

Vilka förändrings-/utvecklingsbehov, vad gäller ansvar och beslut kring
kollektivtrafikanläggningar, som föreligger för att säkerställa en effektiv
verksamhet och en god samverkan inom landstinget

Detta steg delades in i tre etapper enligt bilden nedan.
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28/12 -07

Projektetablering

KartläggKartläggning
ning

1/2-08

8/2-08

Analys
Analys
slutsatser
slutsatser

Den inledande etappens syfte var att säkerställa en gemensam bild av uppdraget –
att precisera inriktning, mål och uppläggning av projektet. En projektplan togs
fram som grund för uppdragsgivarens ställningstagande.
Syftet med etapp två var att säkerställa ett relevant underlag för analys och slutsatser. Därvid studerades relevanta handlingar (se BILAGA 1) och genomfördes
totalt ett 10-tal intervjuer med representanter för SLL, SL och vissa externa intressenter (se BILAGA 2). Avslutningsvis sammanställde och strukturerade vi
materialet som grund för analys och slutsatser.
Etapp 3 syftade till att identifiera viktiga förändrings- och utvecklingsbehov.
Detta gjordes med utgångspunkt från det underlag som togs fram under etapp 2.
Slutliggen togs en slutrapport fram och presenterades för uppdragsgivaren.
Uppläggning av steg 2
Efter genomförande av steg 1 vidtog arbetet med det andra steget i utredningen
”Förslag till lösning”. Tillsammans med uppdragsgivaren formulerade vi uppgiften för detta andra steg enligt följande:
Projektets uppgift i steg 2 är att, med utgångspunkt från i steg 1 genomförd kartläggning, identifiera förslag till lösningar inom preciserade problemområden.
Vi skall göra detta genom att, i nära samarbete med uppdragsgivaren och SL:
·

Identifiera och värdera alternativ till roll- och ansvarsfördelning

·

För valt alternativ:

·

-

Identifiera adekvat kompetens och resursbehov

-

Ta fram förslag till anpassning av former för SLL:s styrning av
kollektivtrafikanläggningar

Ta fram en grundidé till ett tydligt och lättillgängligt register över kollektivtrafikanläggningar

Detta andra steg genomfördes i olika etapper enligt nedan:
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15/2

Projektetablering

29/2

Roller
Roller oo
ansvar
ansvar

7/3

14/3

Kompetens
Kompetens
oo resurser
resurser
Slutrapport
Slutrapport
Styrning
Styrning
Register
Register

Den inledande etappens syfte var att säkerställa en gemensam bild av hur steg 2 i
detta uppdrag skulle läggas upp. En projektplan togs fram som grund för uppdragsgivarens ställningstagande.
Syftet med etapp två var att säkerställa en tydlig beskrivning av roll och ansvarsfördelning mellan SLL och SL avseende kollektivtrafikanläggningar. Inledningsvis togs en beskrivning av den övergripande inriktningen för arbetet med dessa
anläggningar fram. Med denna beskrivning som utgångspunkt identifierades tre
alternativ till ansvarsfördelning. Alternativen värderades som grund för val av
alternativ.
Med utgångspunkt från resultatet av etapp två genomfördes tre parallella deletapper i syfte att tydliggöra konsekvenserna av valt alternativ - som grund för att
skapa goda förutsättningar för varaktigt effektiv hantering av kollektivtrafikanläggningar. Del ett syftade till att ge en övergripande bild av kompetens och resursbehov - med fokus på SLL-nivå. Del två syftade till att precisera behovet av
att utveckla styrformar för SLL:s styrning av kollektivtrafikanläggningarna. Del
tre syftade till att ta fram en grundidé till register för anläggningar så att en överblick över dessa skulle kunna åstadkommas.
I etapp 4 togs avslutningsvis en slutrapport fram. I denna preciserades också en
översiktlig handlingsplan för genomförande.

3.

Kartläggning

Under detta avsnitt redovisar vi resultatet av arbetet under steg 1. Detta görs
under följande tre huvudavsnitt:
·

Några grundläggande fakta om kollektivtrafikanläggningar

·

Kartläggning av roller och ansvar för kollektivtrafikanläggningar

·

Analys och slutsatser

3.1

Några grundläggande fakta om kollektivtrafikanläggningar

Under detta avsnitt redogör vi för några för utredningen viktiga grundfakta. De
beskrivs närmare under följande tre avsnitt:
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·

Olika typer av kollektivtrafikanläggningar

·

Historisk utveckling

·

Aktuella ägande- och nyttjanderättsformer

Avslutningsvis sammanfattar vi, i ett separat avsnitt, de viktigaste slutsatserna
inför kartläggnings- och analysarbetet.
3.1.1 Olika typer av kollektivtrafikanläggningar
Någon gemensam sammanställning av SLL:s och SL:s kollektivtrafikanläggningar finns inte för närvarande. Med kollektivtrafikanläggningar menar vi anläggningar som disponeras för kollektivtrafikändamål av SLL eller SL, antingen via
ägande eller via nyttjanderätt i annans fastighet. Totalt kan det röra sig om flera
tusen olika objekt enbart beträffande Tunnelbanan, Tvärbanan och Nockebybanan vilket medför att det för närvarande är svårt att få en överblick över beståndet.
De kollektivtrafikanläggningar som SLL och/eller SL disponerar består i huvudsak av två typer av anläggningar:
·

Fasta anläggningar för kollektiv trafik i första hand för tunnelbana och
lokalbanor, t.ex. stationer och gångtunnlar.

·

Fasta driftsanläggningar som exempelvis depåer och verkstäder

Denna uppdelning ansluter till de formuleringar som användes i det avtal från
1976 som preciserar det ansvarmässiga gränssnittet mellan SL och SLL.
Sammantaget finns i SLL:s ägo ca 2 000 kollektivtrafikanläggningar (servitut,
nyttjanderätter samt några fastigheter där man är fastighetsägare). SL disponerar
på motsvarande sätt ett antal fastigheter eller nyttjanderätter för vissa av lokalbanorna samt för depåer och verkstäder. Fokus i denna utredning är tunnelbanan. De andra trafikslagen beskrivs enbart översiktligt.
Tunnelbanan

Tunnelbanan består dels av den äldre del som KSL (Kommunförbundet för
Stockholms stads och läns regionala frågor) övertog från Stockholms stad i samband med Hörjelöverenskommelsen (1964), dels av de delar som har byggts ut
därefter (se vidare under avsnittet ”Historisk utveckling”).
Tunnelbanan utgör en viktig bas i hela kollektivtrafiksystemet. Tunnelbaneanläggningarna består enkelt uttryckt av själva tunnelsystemet med stationer och
gångtunnlar samt av driftsanläggningar i form av depåer och verkstäder. Sammantaget finns 200 km tunnlar och 100 stationer. Vidare finns fem depåer för
underhåll och en för banunderhåll. SLL förfogar över nyttjanderättigheterna för
kollektivtrafikanläggningarna medan SL innehar rättidigheter för driftanläggningarna.
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Lokalbanor

Lokalbanorna utgör en annan viktig del i kollektivtrafiksystemet. Roslagsbanan,
Lidingöbanan, Saltsjöbanan ägs samtliga helt av SL. SLL innehar nyttjanderätterna för marken till Nockebybanan och Tvärbanan.
Pendeltågen

Pendeltågsanläggningar ägs i huvudsak av staten genom Banverket eller Jernhusen. De nya depåerna, exempelvis den i Södertälje ägs dock av SL. När det gäller
Citybanan är det tänkt att de delar som hör ihop med tunnelbanan skall ägas av
SLL. För stationerna får SLL viss nyttjanderätt. För anläggningar i markplanet
blir SLL rättighetsinnehavare.
Busstrafiken

För busstrafiken upplåter Stockholms stad och andra kommuner mark till SL för
att de skall kunna iordningställa hållplatser, etc. Ursprungligen uppläts mark för
depåer och verkstäder på samma sätt. Här har dock de senaste åren pågått en
förändring där vissa fastigheter har överlåtits till eller förvärvats av SL.
Sammanfattningsvis är det viktigt att konstatera att SLL och SL i praktiken äger
mycket få fastigheter i form av mark och byggnader. Vad man har är begränsade
rättigheter att nyttja andras fastighet – så länge kollektivtrafik bedrivs. Vanligtvis gäller detta i form av servitut eller exproprierade nyttjanderätter. Se närmare
förklaring av dessa olika former i avsnitt 3.3.
3.1.2 Historisk utveckling
Det finns ett stort antal dokument som beskriver historiken och utvecklingen av
roller och ansvar för kollektivtrafikanläggningar fram till idag. För att sätta in här
aktuell utredning i ett större sammanhang redogör vi under detta avsnitt översiktligt för några viktiga dokument:
·

Hörjelöverenskommelsen (1964), med näraliggande avtal

·

Avtal mellan SLL och SL (1976)

·

Regleringsavtalet (1981)

·

Nytt avtal mellan staden och SL/SLL (Medlingsbudet)

3.1.2.1

Hörjelöverenskommelsen (1964)

Bakgrunden till denna överenskommelse var ett stort behov av att ta fram en
principöverenskommelse avseende samordning, utbyggnad och drift av det kollektiva trafiksystemet i Stor-Stockholm.
Underbyggnad och övriga delar av tunnelbanesystemet, vilka ombesörjts och
bekostats av Stockholm stad, fördes genom denna överenskommelse över till
KSL (Kommunförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor) – från
1/1, 1972.

Sid10(49)

CEPRO
MANAGEMENT CONSULTANTS

3.2.2.2

Trafikavtal (1964)

På grundval av Hörjelöverenskommelsen från 1964 ingicks, med giltighet från
1/1, 1967, ett särskilt trafikavtal mellan Stockholm stad och KSL. Detta avtal
gav SLL den juridiska rätten att också nyttja den anläggning som överfördes från
staden för trafikändamål, d.v.s. rätt att bedriva tunnelbane-, spårvägs- och annan
kollektivtrafik inom staden. Avtalet innehåller även ett förtydligande att upplåtelsen inkluderar motsvarande mark. Vidare förbinder sig staden att i samband
med vidare utbyggnad tillhandahålla erforderlig mark. Nyttjanderätt till ny mark
(allmän plats) skulle tillhandahållas utan ersättning.
3.1.2.3

T-marksavtalet (1967)

Ytterligare ett avtal, det s.k. T-marksavtalet (1969), tecknades mellan Stockholm stad och KSL. Detta avtal gäller alla kollektivtrafikanläggningar. Sammanfattningsvis reglerar det ägande- och nyttjanderättsfördelning mellan Staden och
KSL Följande gäller i huvudsak:
-

Staden äger alla fastigheter.

-

Förvärv av nya fastigheter som helt eller delvis erfordras för trafiksystemet verkställs av staden i samråd med landstinget. Om staden av olika
skäl är förhindrad att genomföra ett givet förvärv kan landstinget göra
förvärvet. Äganderätten skall emellertid därefter överföras på staden.

-

Staden upplåter till landstinget dispositionsrätt för kollektivtrafikanläggningar.

Vad som i ovanstående avtal (Hörjelöverenskommelsen, Trafikavtalet och Tmarksavtalet) sagts om KSL gäller numera för Stockholms läns landsting. Dessa
tre avtal utgör den historiska grunden för hur kommunerna och SLL skall samverka kring kollektivtrafiken inom Stor-Stockholm.
3.1.2.4

Avtal mellan SLL o SL (1976)

Utgångspunkten för detta avtal var behovet av att tydliggöra det ansvarsmässiga
gränssnittet mellan SLL och SL vad gäller samordning, utbyggnad och drift av
det kollektiva trafiksystemet inom Stockholms län.
SLL uppdrog via detta avtal åt SL att sköta drift samt delta i utbyggnad och vidareutveckling av det kollektiva trafiksystemet. Ansvarsfördelningen mellan SLL
och SL fördelas enligt detta avtal på följande sätt:
På landstinget ankommer att ange riktlinjer för vidareutvecklingen av det
kollektiva trafiksystemet. Vidare skall landstinget hantera och bekosta den översiktliga planeringen av utbyggnaden av det kollektiva trafiksystemet. Dessutom
skall landstinget ombesörja anskaffning av mark vid utbyggnad av tunnelbana
och andra fasta anläggningar för kollektiv trafik samt biträda SL vad anskaffande
av mark för SL:s fasta driftsanläggningar.
På SL ankommer att följa utvecklingen och för landstinget ta fram förslag till
vidareutveckling av kollektivtrafik inom sitt område. SL skall också tillhandahålla trafiktekniska och trafikekonomiska uppgifter som stöd till landstingets arbete
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med det kollektiva trafiksystemets utbyggnad. Vidare skall SL, efter beslut i
landstinget:
·

projektera och bygga tunnelbana, etc.,

·

anskaffa material och utrustning för kollektivtrafiken,

·

handha och bekosta planläggning, projektering och utförande samt att
anskaffa mark för fasta driftanläggningar.

Kommentarer till avtalet

Praxis idag skiljer sig en del i förhållande till avtalet. Modifieringar har vuxit fram
efter olika politiska beslut, dock utan att avtalet har korrigerats. Bl.a. sker planeringen i stor utsträckning inom SL – inklusive strategisk planering på ca 10 år.
Regional utveckling som också innehåller mer långsiktig trafikplanering hanteras
dock inom RTN. Som framgår av avsnitt 3.1 äger SL tre lokalbanor samt vissa
andra fasta trafikanläggningar. Detta står i viss kontrast till här beskrivet avtal.
3.1.2.5

Regleringsavtalet (1981)

Redan vid tidpunkten för Trafikavtalet var parterna medvetna om att denna
skulle bli svår att genomföra i praktiken. Orsaken till detta var att den fastighetsrättsliga lagstiftningen inte kunde erbjuda en godtagbar lösning på frågor
som uppstod vid en sådan ägande- och nyttjanderättsreglering som det här var
fråga om. 1981, inför förlängningen av Hörjelöverenskommelsen, togs därför
beslut om ett gemensamt utredningsarbete för att hantera detta. Utredningsarbetet utmynnade i ett avtal mellan staden och SLL om reglering av ägande- och
nyttjanderätter avseende tunnelbana, mm – med giltighet från 1982.
Regleringsavtalet avser enbart det gamla tunnelbanesystemet och syftar till att
säkerställa att SLL blir faktisk ägare av tunnelbanan - också juridiskt gentemot
tredje man. Detta skulle ske i form av servitutsrätt eller motsvarande.
Vid avtalets ikraftträdande var det inte möjligt att på detta sätt säkerställa annat
än marken. Efter en lag som tillkom i början av 2000-talet möjliggjordes emellertid att även anläggningar formellt kunde överföras.
För att möjliggöra den formella överföringen av den gamla tunnelbanan var det
nödvändigt att först precisera vad som ingår i de olika anläggningarna. En
genomgång av anläggningarna initierades därför. Detta arbete är nu nästan slutfört. Genomgång av vissa anläggningar utefter Hässelbybanan återstår dock.
Sammanfattningsvis kan läget beskrivas på följande sätt:
-

Inom ramen av ett halvår räknar man med att genomgången skall vara
färdigställd. Man skall då också vara överens med staden i denna fråga.

-

Materialet skall därefter, efter viss bearbetning, skickas in till förrättning.

-

När förrättningarna är genomförda, vilket bedöms ta ett par år, blir SLL
registrerad i offentliga fastighetsregister som innehavare av här aktuella
nyttjanderätter avseende det gamla tunnelbanesystemet.
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3.1.2.6 Nytt avtal mellan staden och SL/SLL

Arbetet med att ta fram ett nytt avtal, det s.k. Medlingsbudet, har pågått under
ca tre års tid. Bakgrund och motiv till detsamma var att det i olika sammanhang
uppstått oklarheter om ansvarsfördelningen mellan SL, SLL och staden. Detta
gäller t.ex. påbyggnadsrätter, ansvar för drift och underhåll för vissa anläggningar
och bussdepåpaketet. Man såg det dessutom som problematiskt att försöka
komma överens i varje enskild fråga utan eftersträvade en totallösning.
Inom ramen för Medlingsbudet föreslås en uppgörelse som syftar till att reglera
förutsättningarna för byggande i anslutning till tunnelbanan samt förvaltningsansvaret för gångförbindelser i anslutning till tunnelbaneingångar. Vidare syftar
uppgörelsen till att reglera överlåtelse av ett antal fastigheter mellan Stockholm
stad och SLL.
Det ekonomiska utfallet av medlingsbudet innebär att man byter värden med
varandra. Ansvarsgränser för olika anläggningar flyttas.
Medlingsbudet, som består av ett huvudavtal och ett 20-tal bilagor, togs i en
första version fram 2005. Efter synpunkter från SLL har en ny version arbetats
fram som grund för ställningstagande.
Några viktiga konsekvenser för SLL/SL är att:
·

Äganderätten, och därmed även drift- och underhållsansvaret, för ett antal fastigheter för spår- och bussterminaler förs över från staden till SLL.

·

SLL/SL får rätt att uppbära reklamintäkter från kollektivtrafikanläggningar.

·

SLL och SL ges rätt till etablering - att underhålla, utveckla och bygga ut
kollektivtrafikanläggningar på av staden ägda fastigheter utan särskild
upplåtelse- eller nyttjanderättsavgift.

·

Villkor för s.k. kommersiell service vid kollektivtrafikanläggningar är reglerade.

·

Reglering av ansvar för drift, underhåll och reinvesteringar i anslutning
till tunnelbanan. Denna reglering innebär ett utökat ansvar för SLL/SL.

3.1.3 Aktuella ägande- och nyttjanderättsformer
Avsikten i avtalet mellan SLL och SL 1976 var att SLL skulle ansvara för att
anskaffa och äga de fasta anläggningarna för kollektivtrafiken. SL skulle å sin
sida ansvara för driften av dessa men ha ett eget ansvar för att anskaffa och äga
de fasta driftsanläggningarna.
Genom åren har denna grundregel kompletterats med vissa undantag. I dagsläget
är ansvarsfördelningen därmed blandad. Tre lokalbanor ägs exempelvis direkt av
SL.
Att ”äga” en trafikfastighet kan innebära att man äger själva marken (fastigheten) eller att man innehar en nyttjanderätt (rättighet att nyttja en annan fastighetsägares mark för att bedriva kollektivtrafik).
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För SLL:s del består ”ägandet” av kollektivtrafikanläggningar nästan uteslutande
av nyttjanderätter. Dessa utgörs vanligtvis av servitut (official- eller avtalsservitut) eller av exproprierade nyttjanderätter. Ett servitut ger ägaren av en fastighet
vissa varaktiga förmåner på en annan fastighet. Den fastighet som har rätt till
förmånen kallas härskande fastighet medan den fastighet vari rättigheten görs
tillgänglig kallas tjänande fastighet. Här aktuella former för nyttjanderätt beskrivs översiktligt nedan.
Officialservitut

SLLs rättighet är för vissa nyttjanderätter säkerställd genom bildandet av servitut
vid en fastighetsreglering, s.k. officialservitut. Dessa servitut är införda i fastighetsregistret. De är ej tidsbundna och är opåverkade av ägarbyten.
Nackdelen med denna typ av servitut är man inte har möjlighet att nyttja marken
till annat än det som framgår av ändamålet med servitutet.
En fördel med officialservitut är att man på ett tydligt sätt blir registrerad innehavare av sådan nyttjanderätt i offentliga register.
Avtalsservitut

Marken för tunnelbanan disponeras av SLL utifrån ett stort antal typer av regleringar och nyttjanderätter. Förutom officialservitut enligt ovan finns även
avtalsservitut. Innan möjligheter fanns att använda officialservitut för säkerställande av dispositionsrätten för tunnelbanan användes konstruktionen med avtalsservitut. Ett avtalsservitut är en överenskommelse mellan parter som normalt
offentliggörs och registreras genom inskrivning av tingsrätten i den tjänande fastighetens belastningsregister. Detta är dock inte obligatoriskt. Avtalsservitut är
vanligtvis inte tidsbundna och kan överlåtas.
En nackdel med avtalsservitut är att det vid ett exekutivt förfarande finns risk
att servitutet försvinner. En annan nackdel är att servitutet är beroende av frivilliga överenskommelser med den tjänande fastighetens ägare. Det finns heller
inga tvångsmedel vid t.ex. en utbyggnad vilket kan medföra att processen drar ut
på tiden.
Exproprierad nyttjanderätt

Såväl official- som avtalsservitut bygger på frivilliga överenskommelser. I den
mån man inte kan nå detta har man använt ett expropriationsförfarande. I dessa
fall har en nyttjanderätt skapats för att nyttja annans fastighet för kollektivtrafikändamål. Det finns en särskild lag för detta och det krävs ett regeringsbeslut
för verkställande. Expropriering har relativt konsekvent använts för tunnelbanan
sedan 70-talet.
En nackdel är att den exproprierade nyttjanderätten inte kan överlåtas.
Några fördelar är att rätten inte är begränsad i tid och att man, till skillnad mot
vid servitut, inte behöver någon härskande fastighet.
Ovan har de vanligaste formerna av rättigeter i annans fastighet beskrivits. Utöver dessa finns ytterligare ett antal som används inom SLL. Det kan här också
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nämnas att det fortfarande finns exempel där mark disponeras utan någon sådan
form av juridisk reglering. Sammanfattningsvis kan konstateras att SLL och SL i
mycket begränsad utsträckning har äganderätt till marken. I normalfallet har man
istället rättigheter i andras fastigheter genom servitut eller exproprierade nyttjanderättigheter.
3.1.4 Sammanfattning grundläggande förutsättningar
Ovan har kommenterats några viktiga förutsättningar för det fastighetsrättsliga
arbetet med kollektivtrafikanläggningar inom landstinget. Sammanfattningsvis
leder detta till följande slutsatser vad gäller roller och ansvar för kollektivtrafikanläggningar.
1. Speciella fastighetsjuridiska förutsättningar

Genom att landstingets kollektivtrafikanläggningar i huvudsak disponeras i form
av nyttjanderätt i andras fastigheter ställs krav på speciell fastighetsjuridisk
kompetens. Utöver formell kompetens inom här aktuell lagstiftning är det av
största vikt med såväl bred som djup erfarenhet av problem och frågeställningar
inom en verksamhet med så speciella förutsättningar som tunnelbanan.
2. Komplex historisk utveckling

Som framgår av avsnitt 3.2. ovan innehåller den historiska utvecklingen en i
många stycken komplex problematik med flera parter involverade. Detta skapar i
sin tur risk för oklarhet i roller och ansvar med problem och missförstånd som
följd. Trots flera decennier av försök, att på olika sätt och via olika uppgörelser
hantera detta, innehåller situationen fortfarande väsentliga oklarheter – inte
minst mellan staden och landstinget.
3. Stort beroende och stark påverkan av fastigheter i närområdet

Verksamhetens karaktär, med tung trafik i tunnlar bedriven med nyttjanderätt
och inom ramen för andras fastigheter, skapar speciella förutsättningar. Förändringar och ombyggnationer över eller i närheten av kollektivtrafikanläggningar, i
första hand tunnelbaneanläggningar, kan ha stor påverkan. Detta gäller inte
minst risk för miljömässiga, ekonomiska och tekniska konsekvenser för SLL som
ägare av kollektivtrafikanläggningarna. Det kan t.ex. avse risk för bullerproblem
från tunnelbanan, grundvatteninträngning, ökade drifts- och underhållskostnader, etc. Ombyggnationer initierade av SLL/SL kan inte heller genomföras utan
hänsyn till det beroende som följer av att "ägandet” består av nyttjanderätt i
annans fastighet.

3.2.

Kartläggning av roller och ansvar för kollektivtrafikanläggningar

Inom detta avsnitt beskriver vi närmare hur arbetet med kollektivtrafikanläggningar inom SLL och SL är utformat samt vilka problem man från olika håll upplever i samband med detta. Vi gör detta under följande fyra avsnitt:
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·

Huvudprocesser för utveckling och drift

·

Organisation och resurser

·

Styrning av kollektivtrafikanläggningar

·

Uttryckta problem

3.2.1 Huvudprocesser för utveckling och drift
Arbetet med kollektivtrafikanläggningar kan indelas i följande fyra huvudprocesser.
1. Utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar

Inom ramen för denna huvudprocess genomförs olika former av utbyggnad av
befintliga kollektivtrafikanläggningar. Exempel på detta är byggandet av Citybanan, Tvärbanan samt olika utbyggnader av tunnelbanan.
2. Utveckling/modernisering av befintliga kollektivtrafikanläggningar

Inom ramen för denna huvudprocess genomförs arbete med att modernisera och
i vissa fall också kommersialisera befintliga kollektivtrafikanläggningar. Exempel
på detta är ombyggnader vid Östermalmstorg och T-centralen.
3. Om- eller utbyggnad i kollektivtrafikanläggnings närområde på initiativ av annan part

Inom denna huvudprocess är det normalt så att initiativet kommer från staden
eller från annan byggherre. Syftet är att genomföra byggnationer på eller i anslutning till befintlig kollektivtrafikanläggning. Samverkan mellan staden och
SLL/SL behövs för att säkerställa att negativ drifts- och kostnadsmässig påverkan på kollektivtrafiken undviks – på såväl kort som lång sikt. Exempel på detta
är exploateringar i Vällingby och vid Solna centrum.
4. Drift- och underhåll av befintliga kollektivtrafikanläggningar

SL har ett förvaltningsansvar för alla de kollektivtrafikanläggningar som innehas
av SLL och som används för kollektivtrafikändamål.
Ansvarsfördelning

Av sammanställningen nedan framgår hur ansvaret översiktligt fördelar sig mellan SLL och SL vad gäller arbetet med ovan beskrivna huvudprocesser.
Huvudprocesser

SL:s ansvar

SLL:s ansvar

1. Utbyggnad av kollek- - Projektering av utbyggnaden - - Anskaffning av erforderlig
mark samt andra rättigheter
tivtrafikanläggningar efter beslut i LF
och tillstånd - efter beslut av
- Genomförande av utbyggnaden - efter anskaffning av
mark, tillstånd, mm
- Vara med i samband med
slutbesiktning

LF
- Tillhandahålla olika former av
stöd t.ex. i arbetet med detaljplaner och i samband med
löpande uppföljning av arbe-
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Huvudprocesser

SL:s ansvar

SLL:s ansvar
tet
- Vara med i samband med
slutbesiktning

2. Utveckling/ moder- - Detta är i grunden en förval- - SLL medverkar i de fall marktarprocess och arbetet genomanskaffning eller ändring av
nisering av befintliga
förs därför av SL från projekändamål i nyttjanderätt erkollektivtrafikanläggtering till genomförande och
fordras
slutbesiktning - efter beslut i
ningar
LF (om investeringen överstiger aktuellt gränsvärde)

Ägaransvar och fastighetsjuri3. Om- eller utbyggnad i Tekniska frågor avseende
följande:
diska frågor avseende följande:
kollektivtrafikanläggnings närområde på
- Precisering av stadens och
- Precisering av stadens och
initiativ av annan
byggherrens ansvar för påverbyggherrens ansvar för påverpart
kan på anläggning och trafik –
kan på anläggning och trafik –
enligt särskild avtalsmall

4. Drift- och underhåll
av befintliga kollektivtrafikanläggningar

enligt särskild avtalsmall

- Regelbunden uppföljning av
genomförandearbetet

- Regelbunden uppföljning av
genomförandearbetet

- Slutbesiktning

- Slutbesiktning

Detta är i grunden en förvaltarprocess och arbetet genomförs
därför av SL. Arbetet avser i
huvudsak:

- I detta arbete deltar normalt
inte SLL

- förebyggande underhåll enligt
särskild underhållsplan
- avhjälpande underhåll – t.ex.
som resultat av genomförd
besiktning
Kommentarer

Vad vi erfarit har arbetsfördelningen mellan SL och SLL under senare tid delvis
förändrats. Detta gäller särskilt huvudprocess 1 ”Utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar”. SL har nu i vissa fall själva påbörjat arbete med mark- och tillståndsanskaffning. SLL:s tjänsteman för fastighetsrättsliga frågor avseende kollektivtrafikanläggningar kallas istället in i ett senare skede.
Det finns ett starkt samband mellan huvudprocesserna 1 och 2 (där anläggningar
byggs och/eller byggs om) och huvudprocess 4 (där drift och underhåll av anläggningar genomförs). Beroende på hur beklädnad, inredning, ev. kommersialisering, etc. utformas kan förutsättningar för besiktning samt drift- och underhållsåtgärder påverkas. Detta kan i sin tur få stora effekter på kostnadsutvecklingen då besiktningar och skador inte kan bli noterade i sådan tid att åtgärder
kan vidtas. Även möjligheterna att undvika personskador kan påverkas.
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3.2.2 Organisation och resurser
Organisation och resurser för arbete med kollektivtrafikanläggningar inom SLL
respektive SL ser ut enligt följande:
3.2.2.1

SLL

Inom den juridiska avdelningen inom SLL finns en tjänsteman i fastighetsrättsliga frågor avseende kollektivtrafikanläggningar. Denne arbetar på heltid med dessa frågor. Fokus är att i olika sammanhang representera SLL som ägare av kollektivtrafikanläggningar. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är följande:
·

Företräda SLL som ägare av kollektivtrafikanläggningar – t.ex. i samband
med olika kontakter med till SLL externa intressenter.

·

Vid behov, t.ex. i samband med utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar, ombesörja anskaffning av erforderlig mark samt andra rättigheter och
tillstånd.

·

Ansvara för servitutssäkring av anläggningar i den gamla tunnelbanan
(utifrån Regleringsavtalet).

·

Kontroll av grundvattennivåförändringar i tunnelbaneanläggningarnas
närområde. Grundvattenförändringar kan utgöra en tidig signal på kommande skador på anläggningarna.

·

Svara på remisser från staden angående detaljplaner. Det gäller 75 – 100
remisser per år.

·

Företräda SLL i lantmäteriförrättningar.

·

Utforma och förhandla samtliga i detta sammanhang relevanta avtal.

3.2.2.2

SL

Teknikenheten är den största enskilda enheten inom SL. Där arbetar drygt 300
personer. Enheten består av sex olika avdelningar. Inom enheten Teknik finns
två avdelningar som båda arbetar med trafikfastighetsfrågor. Det är dels Fastighetsavdelningen, dels Banavdelningen.
En ny enhet ”Fastighetsutveckling” har nyligen tillskapats direkt underställd
VD.
Fastighetsutvecklingsenheten

Fastighetsutvecklingsenheten består i dagsläget av sju personer och skall i huvudsak arbeta med följande frågor:
·

Strategisk fastighetsplanering i tidiga skeden.

·

Kommersiell utveckling av fastigheter.

·

Plan-, lantmäteri-, avtals- och tillståndsfrågor.

·

Köp och försäljning av fastigheter.
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Medarbetarna i enheten kommer till största delen från Fastighetsavdelningen.
Enheten är i en etableringsfas vilket innebär att dess närmare roll och inriktning
kommer att formas efterhand.
Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens uppgifter omfattar drift, förvaltning och utveckling av
samtliga ändamålsfastigheter med tillhörande tekniksystem som SL äger eller har
förvaltningsansvar för. Man har även operativt ansvar för systematiskt brandskydds, intäktsansvar för SL:s externa hyresintäkter och ansvar för konceptutveckling i och gestaltning av kundmiljöer.
Fastighetsavdelningen är uppdelad i fyra delar: Teknisk förvaltning, Affärsområdesförvaltning, Teknik och Projektgenomförande. Den tekniska förvaltningen är
en beställarorganisation I projektverksamheten hanteras årligen investeringar på
1-1,3 Miljarder kronor.
Totalt är man inom fastighetsavdelningen 57 personer
Banavdelningen

Banavdelningen är ansvarig för drift, förvaltning och utveckling av samtliga spår,
tunnel- och broanläggningar som SL äger eller har förvaltningsansvar för. En
annan uppgift är omvärldsbevakning för tekniskt skydd av anläggningarna.
Avdelningen är organisatoriskt indelat tre grupper: Banöverbyggnad, Banunderbyggnad samt Allmänna gruppen. Den senare gruppen arbetar med omvärldsinformation och kontakter med kommuner, Banverket och andra intressenter såsom byggherrar.
Totalt är man inom banavdelningen 46 personer
Det finns en nära samverkan mellan SLL:s tjänsteman och chefen för den allmänna gruppen inom Banavdelningen i olika frågor kring kollektivtrafikanläggningarna. Ett exempel är det nu aktuella arbetet med att bevaka påverkan på
nuvarande trafikanläggningar från arbetet med Citybanan, Norra länken och
överdäckningen vid Vällingby Station.
3.2.3 Styrning av kollektivtrafikanläggningar
I detta avsnitt söker vi beskriva hur styrningen av kollektivtrafikanläggningarna
är utformad. Vi beskriver även hur intervjupersonerna uppfattar att denna går till
i praktiken.
De grundläggande spelreglerna för SL som bolag finns i de dokument som fastställer bolagets (SL:s) uppgifter, inriktning, och roll i SLL:
·

Avtalet mellan SL och SLL från 1976

·

Bolagsordning

·

Ägardirektiv - generella
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I bolagsordningen uttrycks inget speciellt angående kollektivtrafikanläggningarna. Inte heller de generella ägardirektiven är direkt relevanta för styrning av kollektivtrafikanläggningarna.
Det finns inte någon direkt styrning eller styrande dokument i dessa frågor. SL har väl haft förtroendet att hantera detta.
Flera intervjupersoner, från såväl SL som från SLL, nämner att man för vårdfastigheterna har en styrmodell som borde kunna vara användbar även för kollektivtrafikanläggningarna. Förvaltningsavtalet mellan Locum och SLL lyfts fram
som en förebild.
Landstinget har ett trafikföretag, SL – Då skall man låta företaget
ta beslut och sköta trafikverksamheten. Det känns väldigt krångligt
att landstinget har en del av verksamheten hos sig, dvs. äganderätten för tunnelbanan.
Skulle vi inte kunna använda samma modell som vi har för vårdfastigheterna? Där sköter Locum det hela utifrån ett förvaltningsavtal.
Den strategiska styrningen i företag sker normalt med processer för strategisk
planering på lång sikt (ofta 3-5 år, ibland längre) samt mer kortsiktig (1-3 år)
affärs- och verksamhetsplanering. Planer av denna karaktär brukar utgöra underlag för en dialog med den överordnade nivån eller ägaren om verksamhetens
inriktning på kort och lång sikt.
Dylik planering sker även i SL med en dialog med och beslut i företagets styrelse. Detta är en process där SLL och dess förvaltning inte är inblandad.
Samspelet mellan SLL och SL kring den mer långsiktiga inriktningen av trafiken
och därmed indirekt av kollektivtrafikanläggningarna sker primärt i samband
med budgeten. Dessutom sker den riktigt långsiktiga regionala samhällsplaneringen inom RTN i form av den med jämna mellanrum framtagna RUFSen. I
denna process finns viss samverkan mellan SL, RTK och inblandade politiska
organ. Som vi i annat sammanhang anfört (Konsekvensanalys avseende eventuell avbolagisering av SL), finns som vi ser det en bristande koppling mellan
RUFSen, landstingets budget och SLs strategiska plan.
Det viktigaste styrinstrumentet är den årliga budgeten inklusive investeringsplan.
I den hanteras såväl strategiska som kortsiktiga frågor. I budgeten sammanfattas
fullmäktiges krav på SL i form av en lista med saker som skall undersökas eller
genomföras under det kommande året. Vi har under hand fått signaler på att
fullmäktiges krav framöver kommer att beskrivas mindre i detalj.
I samband med budgeten fattas också beslut om specifika satsningar för framtiden i form av beslut om investeringar. Investeringsförslagen kommer vanligtvis
från SL som i sitt förslag till investeringsplan tar med alla objekt över särskild
beloppsgräns samt andra investeringar som en total pott. Dessa beredes av LSF
(Landstingsstyrelsens förvaltning) innan beslut tas i de politiska organen.
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Frågor som kräver politiska beslut i fullmäktige kan även komma upp löpande
under året. Detta kan t.ex. avse investeringar som av olika sätt kräver beslut
innan nästa budgettillfälle. Dessa behandlas på ett likartat sätt:
Budgeten inkl investeringsplanen uppfattas också av alla vara det viktigaste styrmedlet i dagsläget.
I investeringsplanen lyfts vissa objekt. Det finns en styrning i att
fullmäktige beslutar. Budgetarbetet följer en i särskild ordning beslutad budgetprocess
Det kan konstateras att landstinget i denna process primärt behandlar de ekonomiska konsekvenserna av den förslagna investeringen. Andra aspekter som
exempelvis risker på längre sikt, konsekvenser för verksamhet och drift (t.ex.
risk för intrångseffekter på tunnelbanan) behandlas inte med samma fokus. Det
finns visserligen krav på ett bredare underlag, t.ex. i samband med investeringar,
men enligt vad vi erfar sker den centrala beredningen i första hand av ekonomer
på LSF som har sin primära kompetens inom ekonomiområdet. En kvarstående
fråga är t.ex.:
Hur säkerställs risker vid olika strategiska beslut som inte är att se
som investeringar, t.ex. vid avtal med olika intressenter eller vid
försäljning av anläggningar inom Roslagsbanan?
I den operativa och mer dagliga styrningen hanteras även frågor av mer principiell och långsiktig karaktär. När exempelvis beslut skall fattas som kräver ägarens
accept eller när olika avtal med externa intressenter skall undertecknas krävs
dialog och samverkan mellan SL och SLLs handläggare. Detta kan t.ex. avse
förvärv av mark för en utbyggnad eller att skriva genomförandeavtal med externa fastighetsägare som vill exploatera. Således är följande komponenter centrala
i den operativa styrningen:
·

Landstingets tjänsteman har en viktig roll i olika projekt – företräder ägaren, tar fram, bereder och förhandlar fram avtal.

·

Det stora flertalet formella beslut som skall fattas inom SLL tas av landstingsdirektören, vilket framgår av instruktionen. Politiska beslut är här
ovanliga.

Ägarens representant har den yttersta makten i många frågor. Om man inte är
överens skriver man inte på från SLLs sida. Detta leder till att processer drar ut
på tiden, vilket dock inte behöver vara negativt i ett samlat landstingsperspektiv.
Att så sker är dock, vad vi erfarit, inte så vanligt. Det normala är att man kommer överens.
3.2.4 Uttryckta problem
Under föregående avsnitt har synen på styrning av kollektivtrafikanläggningar
presenterats. I detta avsnitt redogör vi kortfattat för vad som i övrigt kom fram
under datainsamlingen. Vi redovisar här de synpunkter som representanterna för
de olika intressenterna (SL, SLL samt Övriga intressenter) tog upp kring nuva-
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rande arbetsformer. Synpunkterna sammanfattas under följande fem problemområden.
Område 1: Brister i resurser och kompetens

Ett problem som många intervjupersoner tog upp var den påtagliga sårbarhet
som finns idag. Man upplever det som ett brännande problem att en person står
för så stor del av landstingets samlade kompetens vad gäller kollektivtrafikanläggningarna.
Viktig kunskap om Tunnelbanan är samlad hos en person. Vi lär
oss då aldrig anläggningarna. Även på drift och underhåll kan det
bli fel - vi kanske sköter sådant vi inte skall – dessutom skapas sårbarhet.
Vi måste ha kompetens i dessa frågor. Nu är allt samlat hos en person med de risker detta innebär. Ingen annan i organisationen har
i dag det kunnande och den erfarenhet som krävs.
Det finns idag en betydande sårbarhet inom organisationen.
Det framfördes också synpunkten att det i vissa fall finns brist på resurser och
till del också brist på kompetens. Detta leder till ökad riskexponering och möjliga framtida kostnader. Tidigare har det t.ex. på SLL-nivå funnits ett flertal
medarbetare. Dessa har successivt övergått till annan verksamhet. De begränsade resurserna skapar svårigheter att hinna med såväl operativt arbete som mer
strategiska frågor
Det finns för litet resurser eller inga inom planerings- och fastighetsstrategiska frågor inom SLL. Detta blir sårbart och kan leda
till stora kostnader för SLL.
Det är inte enbart den fastighetsjuridiska kompetensen som saknas
utan det är jurister med bastant teknisk kunnande och praktisk erfarenhet som behövs
Område 2: Olika synsätt kring ansvarsfördelning

Det finns olika uppfattning om hur ansvarsfördelning mellan SLL och SL bör se
ut. Avtalet mellan SL och SLL är tänkt att tydliggöra respektive parts ansvar för
kollektivtrafiken. Flera av intervjupersonerna nämnde dock att denna i praxis
har förändrats.
Man har lagt fast principerna i det övergripande dokumentet – avtalet från 1976. Så länge man arbetar efter det är det OK – men
gör man det i dag?
Man gör sådant man inte skall. Avtalet ger rätt att bedriva trafik inte kommersiell affärsverksamhet. Detta kan dessutom strida mot
KL. Det finns idag ingen inom SLL som kan säga eller ge SL i uppdrag vad de skall göra eller vilka arbetsuppgifter de skall prioritera
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Avtalet är gammalt och obsolet. Idag måste vi arbeta på ett helt annat sätt.
Det tudelade ansvaret skapar enligt SL en otydlighet gentemot aktörer i omvärlden. Exempelvis är det inte klart vem stadens representanter eller en byggherre
skall vända sig till i olika frågor. Man kan även ge olika besked i vissa frågor.
Vi har en otydlighet mot omvärlden med en delad snarare än
gemensam front mot exempelvis staden.
Flera intervjupersoner pekade på olika tänkbara lösningar för den framtida ansvarsfördelningen mellan SL och SLL. En lösning liknande Locums förvaltningsavtal för sjukvårdsfastigheterna bedömde man vara tänkbar även för kollektivtrafikanläggningarna. Det framfördes emellertid också synpunkter som varnade
för en sådan lösning.
Borde man inte kunna teckna ett förvaltningsavtal med SL om att
sköta hanteringen av kollektivtrafikanläggningarna? Viktigt blir
då att tydliggöra grundläggande ställningstaganden att bygga in i
förvaltningsavtalet – att säkerställa koncernnytta vid sidan av resenärsnytta
Varför skulle vi inte kunna hantera alla frågor på samma ställe
(SL)?
Det finns stora risker med att införa en lösning motsvarande den
för vårdfastigheter. SLL kommer då att totalt tappa kontrollen.
Några personer pekade på vikten av att det bör finnas både juridisk och teknisk
kompetens kring trafik och fastigheter på SLL-nivå. Man menar att detta är viktigt för att landstingets förvaltning skall kunna pröva om en fråga är utredd ordentligt och på så sätt fullfölja sin roll visavi politiken. Man ser det dock inte
som självklart att denna kompetens måste finnas i den egna organisationen. Externa och interna specialister skulle kunna komplettera varandra och tillsammans
trygga kompetensen.
Det måste finnas kompetens att pröva hur viktig en fråga är och
om den är utredd ordentligt - tex. när en investeringsfråga kommer
upp.
Det är ett viktigt ansvar att bereda besluten. Då måste tjänstemännen ha tillgång till den kompetens som krävs.
Flera intervjupersoner pekade på värdet av det arbete som lagts ned på att hantera ägarfrågorna för landstinget. Man lyfter särskilt fram att detta minskat landstingets risktagande vad gäller miljö och ekonomi.
Vi har inte klivit in i några miljörisker – hitintills.
Ett bra jobb har lagts ned på att säkerställa att SLL inte tagit på sig
ett större ägande av anläggningar och mark än vad som krävs. Ett
onödigt stort ägande leder bara till ökade risker eller kostnader
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Område 3: Olika synsätt i ”VAD-frågor”

Det finns olika uppfattning i ett antal viktiga frågor relaterade till vad arbetet
med kollektivtrafikanläggningar skall inriktas på. Detta gäller t.ex. synen på utveckling av anläggningarna och kommersialisering av dessa. Detta medför spänningar. Några personer menade att detta inte enbart gäller mellan SLL och SL
utan även inom SL: s egen organisation.
Vi har olika syn på hur vissa frågor bör hanteras det gäller t.ex. synen på kommersialisering och hur ändamålsbestämmelser såsom
begreppet ”tunnelbana” i servitut, etc. skall förstås. Intrångsperspektivet är dessutom väldigt dominerande.
SL fokuserar för mycket på nyutveckling och för litet på det egentliga ansvaret, d.v.s. drift och underhåll av anläggningarna.
Område 4: Olika synsätt i ”HUR-frågor”

Flera intervjupersoner menar även att det finns en skillnad i synsätt vad gäller
förhandlingar. SL vill göra breda och långsiktiga överenskommelser med externa
intressenter.
Situationsanpassade förhandlingar och lösningar är ett problem. Vi
föredrar en stabilare totallösning som exempelvis med medlingsbudet.
Det finns en oro att vissa frågor kan drivas för långt i relation till exempelvis
Stockholms stad. Det kan därigenom, i ett bredare samhällsperspektiv, skapas
spänningar och konflikter som inte är ändamålsenliga. Staden kan dock känna
att man ibland pressats litet väl hårt.
Ibland när vi skall skriva avtal kan attityden vara ”detta kan vi
skruva till lite till”. Detta är att gå för långt!
Det är inte alltid så bra att driva frågor så långt som nog görs
ibland. Vi kan förlora fördelar i andra sammanhang.
Landstinget har mycket starkt bevakat sina intressen. Detta sätt att
driva frågor har ibland blivit dyrt för staden! Det har kostat oss
mycket!
Från SL och den representant från staden som vi intervjuade pekar man också på
behovet av att arbeta fram en mer stabil struktur för hur frågor mellan staden,
SLL och SL skall skötas (det s.k. Medlingsbudet). Det framfördes från andra
varnande ord kring en sådan lösning.
Vi behöver en struktur för hur exploatering av mark i samband
med överbyggnad av tunnelbanan eller i tunnelbanas närhet skall
skötas.
Genom en stabil struktur skapas bättre förutsättningar för samverkan. Den största vinsten för staden av Medlingsbudet är emellertid
att man genom detta får nybyggnadsrätt för ett stort antal lägenheter.
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Det medlingsbud som nu tas fram mellan staden och SLL/SL kan
bli dyrbart för landstinget.
Område 5: Brister i effektivitet

I första hand från SL:s representanter framfördes åsikten att det inte finns någon
samlad bild av vilka anläggningar som SLL och SL äger eller disponerar. Från
annat håll framfördes åsikten att det inte finns något behov detta.
Det finns inget register eller motsvarande över kollektivtrafikanläggningarna, vare sig på SLL eller hos oss på SL.
Det finns inget behov av något gemensamt register. Att ta fram ett
sådant kräver en särskild fastighetsutredning och dessutom går det
redan idag att få fram alla uppgifter man behöver.
Flera intervjupersoner menar att det tudelade ansvaret mellan SL och SLL skapar oklarheter och ett ineffektivt agerande. Man jämförde med hur man löst
motsvarande fråga för sjukvårdsfastigheterna där SLL äger fastigheterna och
Locum har ett förvaltningsavtal.
Det finns inget samlat ansvar för kollektivtrafikanläggningar – det
omöjliggör ett effektivt agerande Detta skulle kunna lösas via ett
förvaltningsavtal liknande Locum.
Man menar också att dagens situationen präglas av tröga processer. En av orsakerna är det delade ansvaret. Även andra faktorer såsom resursbrist samt olika
synsätt i vissa frågor medför att vissa saker kan dra ut på tiden.
Tröga processer – genom delat ansvar, delvis olika grundsyn samt
brist på resurser hos SLL.
Det har exempelvis i samband med överbyggnad av tunnelbaneanläggningar varit en massa krångel. Dessutom har det blivit en hel
del osämja.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett antal frågor där det råder
stor samstämmighet inom organisationen. Detta rör exempelvis problemet med
sårbarhet men också problemet med olika syn i VAD-frågor. Att hantera dessa
frågor känns angeläget för alla även om man här ser litet olika lösningar.
Det finns också ett antal frågor där man primärt från vissa håll upplever problemen. Det rör t.ex. olika frågor inom problemområde 5. ”Brister i effektivitet”.

3.3.

Analys och slutsatser

Under detta avsnitt analyserar vi och drar slutsatser av genomförd kartläggning. I
ett första avsnitt beskriver vi den modell vi använder oss av för analys och sammanställning. I ett andra avsnitt strukturerar vi den problembild som framkommit med hjälp av presenterad modell. Avslutningsvis identifierar vi några viktiga
utvecklingsområden som syftar till att säkerställa att trafikfastheter kan hanteras
på ett effektivt sätt ur såväl ett ägar- som verksamhetsperspektiv.
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3.3.1 Modell för bedömning av problembild
Det resonemang som ligger bakom denna modell har vi under många år använt
oss av i samband med olika
Inrikta
Inrikta
verksamhets- och organisa(med
(med tydliga
tydliga
strategier)
strategier)
tionsutvecklingsuppdrag.
Den beskriver viktiga samband för att kunna leda och
och
styra en verksamhet på ett GenomförandeKontinuerligt
utvecklingskraft
lärande
framgångsrikt sätt. Modellen, som också är lämplig
som grund för analys av
komplexa problem, beskrivs
översiktligt i vidstående bild.
Organisera
Organisera

Styra
Styra

Tydliga roller
En grundläggande förutsättoch ansvar
ning för att lyckas i sin verksamhet är att det finns en tydlig inriktning med tydliga strategier. Förmågan att
”nå ut” i organisationen (genomförandekraft) och att kontinuerligt anpassa inriktning och strategi till förändringar i omvärlden (utvecklingskraft) är avgörande
för långsiktig framgång. Tydliga roller och ansvar, effektiva processer samt rätt
kompetens och resurser är viktiga komponenter när det gäller att organisera
verksamheten på ett effektivt sätt. Slutligen är väl utvecklade principer för styrning avgörande faktorer för att säkerställa en effektiv verksamhet med ett kontinuerligt lärande och anpassning till förändrade förutsättningar internt och i omvärlden.

3.3.2 Analys av problembild
Under avsnitt 4.4 ”Uttryckta problem” har vi angett problemen så som intervjupersonerna presenterat dem för oss. I detta avsnitt gör vi en egen tolkning av
problemen och vi gör det med hjälp av den organisationsteoretiska modell som
vi kortfattat presenterat i föregående avsnitt.
Bristande samsyn kring inriktningen
• Fastighetsutveckling
• Kommersialisering
• Balans mellan utveckling och drift

Inrikta
Inrikta

KOMPLEX
VERKSAMHET
1.Speciella fastighetsjuridiska förutsättningar
2.Komplex historisk utveckling
3.Stort beroende i relation till
fastigheter i närområdet

Ineffektivitet i organisationen
• Bristande dialog och förtroende
Organisera
Organisera
• Tröga processer
• Otydlighet mot omvärlden
• Sårbarhet och resursbrist

Styra
Styra

Brister i styrning och ledning
• Från samsyn till brist på
samsyn
• Ingen överblick över
fastighetsbeståndet
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Komplexiteten i verksamheten

En utgångspunkt för problembilden är den komplexitet som gäller för arbetet
med kollektivtrafikanläggningar. Här gäller exempelvis speciella fastighetsjuridiska förutsättningar.
Det finns dessutom en historisk utveckling där man via olika dokument och
överenskommelser försökt reglera överföring av tunnelbanan från staden till
SLL. Detta har i sin tur inneburit svårigheter - juridiskt och ansvarsmässigt.
Alla kollektivtrafikanläggningar ingår i andra fastigheter vilket i sin tur leder till
stark påverkan och stort beroende när endera parten vill genomföra förändringar.
Staden kan exempelvis vilja genomföra utbyggnad över eller i anslutning till en
kollektivtrafikanläggning. En sådan utbyggnad kan medföra risk för stora ekonomiska eller miljömässiga konsekvenser som kan drabba SLL som ägare av
kollektivtrafikanläggningen - om detta inte regleras på ett klokt sätt.
Hela den komplexitet som ovan antytts har närmare beskrivits under avsnitt 3
”Några grundläggande fakta om kollektivtrafikanläggningar” och den ställer stora krav på ett enhetligt och klokt agerande från SLL och SL.
Inrikta

Brist på samsyn kring inriktningen.

Ett grundläggande problem i arbetet med kollektivtrafikanläggningarna är den
brist på samsyn som finns i organisationen. Denna förstärks av den komplexitet
som beskrivits under förgående avsnitt.
Det finns skilda uppfattningar om vad man bör uppnå med kollektivtrafikanläggningarna och hur man bör agera utifrån ett strategiskt perspektiv (Inriktningen). Detta gäller t.ex. i vilken utsträckning SL skall bedriva fastighetsutveckling,
t.ex. för kommersialiseringsändamål, om man istället bör fokusera på att säkerställa drift och underhåll – så att tågen rullar – och vad som är en adekvat balans
mellan utveckling och drift. Komplexa situationer ställer särskilt stora krav på
samsyn och enhetligt agerande.
Organisera
Brister i förtroende och dialog

Vi har också kunnat konstatera att det brister i förtroende och dialog mellan SL
och representanter för SLL. Exempelvis har förhandlingen med staden angående
det s.k. medlingsbudet genomförts av SL. SLL har av olika skäl inte medverkat i
detta arbete.
Tröga processer

Den bristande samsynen och bristerna i dialog och förtroende har dessutom bidragit till de tröga processer som en del av intervjupersonerna pekat på. En viktig förklaring till denna upplevda tröghet är också att i detta sammanhang nödvändig kompetens finns hos en enskild person vilket i sig ger en resursmässig
begränsning.
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Otydlighet mot omvärlden

Den bristande samsynen har även medfört att SLL och SLL vid flera tillfällen
gett olika besked till staden. Detta har i sin tur lett till missnöje från stadens
sida.
Sårbarhet och resursbrist

Ett stort och viktigt problem är också den sårbarhet som blivit följden av att i
detta sammanhang viktig kompetens finns samlad hos en person.
Styra

Ett viktigt syfte med väl utvecklade principer för styrning är att säkerställa att
verksamheten utvecklas i enlighet med fastlagd inriktning, att organisation och
agerande bedrivs på ett effektivt sätt samt att adekvat anpassning sker till förändrade förutsättningar internt och i omvärlden. Inom denna del har vi också
kunnat konstatera en del problem.
Från samsyn till brist på samsyn

Den utveckling som skett från samsyn (dokumenterad i avtalet från 1976) till
dagens brist på samsyn är i grunden ett styrnings- eller ledningsproblem. Det kan
inte anses vara förenligt med god styrning att en sådan situation har tillåtits uppkomma. En ytterligare indikation på brister i styrning är att de problem vi pekat
på under avsnittet ”Organisera” kunnat uppkomma. Detta gäller t.ex. sårbarhet
och resursbrist.
Ingen överblick över fastighetsbeståndet

Det finns idag inget register över aktuella anläggningar – varken inom SLL eller
inom SL. Detta omöjliggör en överblick över fastighetsbeståndet, vilket i sin tur
ökar den sårbarhet vi pekat på under avsnittet ”Organisera” ovan.
3.3.3 Några viktiga utvecklingsområden
I syfte att hantera de problem vi ovan pekat på har vi identifierat fyra utvecklingsområden att belysa. I det följande beskriver vi dessa områden litet närmare.
1. Precisera roller och ansvar för ägande och förvaltning

Inom ramen för detta utvecklingsområde skall i första hand följande frågor belysas:
·

Hur skall inriktningen för arbetet med landstingets kollektivtrafikanläggningar utformas (övergripande beskrivning av uppgift och mål)?

·

Hur skall ansvar för ägande och förvaltning av kollektivtrafikanläggningar utformas samt motiv för detta (presentera och värdera alternativ)?

·

Vilka frågor måste av legala och/eller andra skäl hanteras centralt inom
landstinget?
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2. Identifiera adekvat kompetens och resursbehov med utgångspunkt från förslag till
ansvarsfördelning

Inom ramen för detta utvecklingsområde skall ett antal frågor besvaras.
Mot bakgrund av förslag till ny ansvarsfördelning:
·

Vilka kompetensområden (såväl fackkompetens som erfarenhet) måste
säkerställas för att det skall vara möjligt att hantera den komplexitet som
hanteringen av kollektivtrafikanläggningar kräver?

·

Vilken kompetens och vilka resurser kommer att behövas på landstingsnivå?

3. Anpassning av former för styrning

·

På vilket sätt skall roller och arbetsfördelning preciseras i avtal/dokument (anpassning av nuvarande avtal, komplettering med andra
avtal såsom förvaltningsavtal, etc.)?

·

Behöver styrningen i övrigt anpassas mot bakgrund av vald ansvarsfördelning?

4. Ta fram en grundidé till ett tydlig och för berörda personer lättillgängligt register över
alla landstingets kollektivtrafikanläggningar

Inom ramen för detta utvecklingsområde skall i första hand följande frågor besvaras:
·

Var och i vilken form finns idag erforderliga uppgifter om SLLs och SL:s
kollektivtrafikanläggningar?

·

Hur bör på ett översiktligt sätt ett register utformas för att möta de krav
som ägare och verksamhet ställer (struktur samt lagringsform)?

4.

Förslag till åtgärder

Under detta avsnitt redovisar vi resultatet av arbetet under steg 2. I detta steg
har arbetet varit inriktat på att ta fram förslag till adekvata åtgärder för vart och
ett av de utvecklingsområden som identifierades under steg 1. Redovisningen
görs under följande huvudavsnitt:
·

Roller och ansvar

·

Kompetens och resursbehov

·

Anpassning av styrformer

·

Grundidé till utformning av register över kollektivtrafikanläggningar

4.1

Roller och ansvar

Ett utvecklingsområde som identifierades under avsnitt 3.3.3 är att ”Precisera
roller och ansvar för ägande och förvaltning”. Här skall inriktningen för arbetet
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med landstingets kollektivtrafikanläggningar utformas. Dessutom skall förslag
till fördelning av ansvar för ägande och förvaltning av kollektivtrafikanläggningar beskrivas och motiveras. Detta redovisas under avsnitten ”Övergripande inriktning” respektive ”Alternativ till ansvarsfördelning”.
4.1.1 Övergripande inriktning
Den övergripande inriktningen för arbetet med kollektivtrafikanläggningarna
syftar till att avgränsa arbetet och fungera som en gemensam ram. Den skall också lyfta fram vilken ambition som finns och vad som är särskilt viktigt att fokusera på under de speciella förutsättningar som närmare beskrivits under avsnitt
3.3.2 Analys av problembild. Vi beskriver inriktningen i termer av uppgift, framgångsfaktorer samt mål på lång respektive kort sikt.
Uppgift

I uppgiften preciserar vi vem eller vilka som verksamheten i första hand inriktare
sig mot, varför den behövs och vad som behöver göras för att möta aktuella behov. Med detta som utgångspunkt föreslår vi att uppgiften formuleras på följande sätt:
Arbetet med kollektivtrafikanläggningar syftar till, att för invånare i Stockholmsregionen, bidra till:
·

Utveckling av regionen

·

Förbättrad service för resenärerna

·

Effektivt utnyttjande av skattepengar

Detta skall uppnås genom, att för SLL som trafikhuvudman och SL som trafikbolag samt för övriga intressenter (staden och övriga kommuner), skapa goda
förutsättningar för att effektivt kunna arbeta med:
·

Utbyggnad av anläggningar

·

Utveckling/modernisering

·

Om- eller utbyggnad i närområdet

·

Trafikering, drift och underhåll

Framgångsfaktorer

För att kunna genomföra arbetet på ett effektivt sätt är det väsentligt att inte
bara precisera för vem, varför och vad som skall erbjudas. Det är också viktigt
att tydliggöra vad som i övrigt behöver gälla för att detta arbete skall kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt och skapa förtroende hos ägare, kunder och
andra intressenter. Vi ser följande faktorer som särskilt viktiga att säkerställa:
·

En gemensam bild av verksamhetens inriktning - vad man vill uppnå
med anläggningarna och hur man vill agera utifrån ett strategiskt perspektiv.
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·

En tydlig ansvarsfördelning inom landstingskoncernen – vem som gör
vad och i vilket sammanhang.

·

Enhetliga rutiner och avtalsmallar (där så är möjligt) - av effektivitets–
och säkerhetsskäl.

·

En god dialog och effektiv samverkan - för att på ett smidigt sätt hantera
alla frågor som inte låter sig regleras i förväg.

·

Hög kompetens - såväl fackkompetens som erfarenhet inom i första hand,
fastighetsjuridik och teknikområdet.

·

Öppenhet och insyn - krävs för att skapa trygghet i en komplex och kunskapsintensiv verksamhet med risk för stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.

Långsiktiga mål – på 2-3-års sikt

De närmare målen för arbetet med kollektivtrafikanläggningarna kommer att
preciseras senare. Här redovisas en inledande bedömning av vad som skulle
kunna vara rimligt att uppnå. Syftet är att indikera ambitionsnivån inför utformningen av ansvar och roller samt för resursdimensionering.
Vi föreslår mål på lång sikt med ett tidsperspektiv på 2-3 år dvs. vad som bör ha
uppnåtts när man fullt ut har kommit in i de nya arbetsformerna. Vi beskriver
målen ur tre perspektiv:
Ur kundernas och intressenternas perspektiv

·

Resenärerna märker en positiv skillnad genom mer attraktiva och säkra
resemiljöer.

·

De trafikansvariga inom SLL och SL känner sig nöjda med samarbetet i
dessa frågor.

·

Kommuner och byggherrar är nöjda med samverkan med SL/SLL.

Ur ägarens, dvs. landstingets perspektiv

·

Man känner att man har god insyn och kontroll över verksamheten och
att man är trygg när det gäller ekonomiska överraskningar (t.ex. miljörisker och skadeståndsanspråk) samt förutsättningar för att på ett säkert
sätt upprätthålla trafiknätet.

·

Verksamheten bedrivs effektivt, med rimliga kostnader och god tillförlitlighet.

·

I de fall fastighetsutvecklingsprojekt (kommersialisering, eller liknade)
genomförs skall positiva ekonomiska resultat där intäkterna från satsningarna överstiger de kostnader som dessa medför kunna dokumenteras.

För den interna verksamheten

·

Roller och ansvar präglas av intern och extern tydlighet – alla vet vem
som gör vad.
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·

Det finns en kritisk massa av kompetens och erfarenhet inom relevanta
områdena såsom fastighetsjuridik och teknik.

·

Sårbarheten vid sjukdom eller personalomsättning är låg (det finns alltid
erforderlig back-up).

·

Verksamheten kännetecknas av snabb och effektiv handläggning.

Kortsiktiga mål under 2008

Mer kortsiktigt handlar det om att utan effektivitetsförluster komma in i de nya
arbetsformerna och lägga en bra grund för det fortsatta arbetet. Under 2008 skall
därför följande vara uppnått:
·

Inom landstingskoncernen finns en gemensam bild av den framtida inriktningen för trafikanläggningarna.

·

En tydlig ansvarsfördelning, som de viktigaste intressenterna tror på, är
på plats.

·

Det finns hög kompetens och tillräckliga resurser inom relevanta områden.

·

En första beskrivning över alla trafikanläggningar är framtagen (som en
första överblick).

4.1.2 Alternativ till ansvarsfördelning
Under detta avsnitt beskrivs inledningsvis vårt förslag till principer för själva
”ägandet” av kollektivtrafikanläggningarna. Därefter redogörs för tre olika alternativ till ansvarsfördelning mellan SLL och SL vad gäller ansvar för ägande och
förvaltning av kollektivtrafikanläggningar. Avslutningsvis värderas de tre alternativen.
Förslag till ägarprinciper

”Ägandet” av kollektivtrafikanläggningarna har närmare beskrivits under avsnitt
3 ”Kartläggning”. Vi föreslår inga ändringar gentemot nuläget. Följande bör därförgälla:
I enlighet med principerna i avtalet från 1976 är det SLL som i huvudsak står
som ”ägare” av kollektivtrafikanläggningarna. I flertalet fall innebär detta att
man förfogar över nyttjanderätter i andras fastigheter. I ett antal fall har dessa
rättigheter ännu inte registrerats hos Länsstyrelsen men en process för att åstadkomma detta är i det närmast klar (se vidare under avsnitt 3.1.2.5 Regleringsavtalet).
I några fall är SL, av historiska skäl, ägare till kollektivtrafikanläggningar
(Roslagsbanan, Saltsjöbanan och Lidingöbanan). SL är på motsvarande sätt också ”ägare” till alla driftanläggningar.
Det finns i grunden vissa fördelar med att SLL kvarstår som ”huvudägare” till
kollektivtrafikanläggningarna. För det första ger detta SLL flexibilitet inför fram-
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tiden. För det andra kan förhandlingar i vissa fall underlättas av att SLL står som
”ägare”.
Som vi tidigare i denna rapport påpekat är dagens lösning inte helt renodlad.
T.ex. borde, med gällande principer i avtalet från 1976, SLL också vara ”ägare”
av Roslagsbanan, Saltsjöbanan och Lidingöbanan. Att föra över dessa anläggningar skulle dock vara förenade med en del transaktionskostnader och troligen
också med en del tekniska eller formella problem. Detsamma gäller sannolikt i
betydligt större grad om samtliga anläggningar istället förs över från SLL till SL.
Att bibehålla det formella ägandet som det är idag innebär dessutom att det inte
uppstår några skattemässiga konsekvenser.
Det formella ägandet är inte av avgörande betydelse för att lösa de problem som
påvisats under kartläggningsfasen och motiverar därför inte här aktuella transaktionskostnader. Ansvaret för utövandet av ”ägarskapet” är däremot en viktig
komponent som vi närmare diskuterar under nästkommande avsnitt.
Alternativa modeller till ansvarsfördelning

I bilden nedan beskrivs tre alternativ till ansvarsfördelning mellan SLL och SL
vad gäller arbetet med kollektivtrafikanläggningarna.
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Varje alternativ beskrivs utifrån tre aspekter. För det första belyses vilket synsätt
som ligger bakom, för det andra vilka konsekvenser detta synsätt får för uppgifter på SLL-nivå samt för det tredje vilka viktiga förutsättningar i övrigt som gäller för respektive alternativ.
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Alternativ 1 - ”back to basic”

Det första alternativet ”back to basic” bygger i huvudsak på det avtal från 1976
som reglerar ansvarsförhållande mellan SLL och SL. Tillämpningen av detta avtal har till del eroderats under tidens gång och detta alternativ är att se som en
återgång till grundtankarna i det ursprungliga avtalet.
Det bakomliggande synsättet är här att SL är bäst på att bedriva trafik medan
SLL har bäst förutsättningar för att ta ett samlat grepp kring förvaltandet av trafikanläggningarna, inkl. utövandet av det konkreta ”ägarskapet”. En viktig utgångspunkt är också att man ser det som viktigt att aktivt koordinera arbetet
med andra frågor inom landstinget.
Detta synsätt får till konsekvens att SLL operativt ansvarar för frågor avseende
markanskaffning, avtal och här relaterade förhandlingar. Utöver politiska beslut i
t.ex. större investeringsfrågor innebär detta alternativ insyn och beslut i många
frågor på tjänstemannanivå (inom LSF). På SLL-nivå är det med detta synsätt
också viktigt att vara med i styrprocessen med såväl ekonomi- som verksamhetsfokus.
För att kunna bedriva arbetet på ett effektivt sätt bedömer vi att det skulle behövas en fastighetsgrupp inom LSF bestående av 3-4 personer varav en person
med ”tung erfarenhet” inom området. Ägarfrågorna är ofta nära integrerade med
andra frågor i de fyra huvudprocesser som beskrivits under avsnitt 3.2.1. Det är
därför nödvändigt med ett väl fungerande samspel mellan SLL och SL. Däremot
behövs inga förändringar i nuvarande avtal eftersom detta alternativ innebär en
återgång till avtalets intentioner.
Alternativ 2 – fullständig decentralisering

Det andra alternativet, som vi benämner fullständig decentralisering, bygger på
grundtanken att det inte finns några frågor som i detta sammanhang är att se som
koncernstrategiska. Det bakomliggande synsättet är att SL inte bara är bäst på
att bedriva trafik utan att man också har bäst förutsättningar för att ta ett samlat
grepp kring förvaltandet av trafikanläggningarna, inkl. utövandet av det konkreta
”ägarskapet”. Detta motiveras primärt utifrån den nära kopplingen mellan ägande och förvaltning av trafikanläggningarna och den trafik som bedrivs. Eftersom
det inte finns några koncernstrategiska frågor eller tydlig koppling till andra frågor inom landstinget finns det heller inget behov av någon koordinering på SLLnivå.
Detta synsätt får till följd att helhetsansvaret för arbetet med kollektivtrafikanläggningarna läggs på SL. SLL får därmed inga ”verksamhetsnära” uppgifter utan
är enbart involverade i själva styrprocessen (budget- och investeringsplan) - med
ett tydligt ”ekonomifokus”.
För att kunna bedriva arbetet på ett effektivt sätt är det i detta alternativt nödvändigt att säkerställa en heltäckande kompetens på SL (idag finns ju viktig
kompetens på SLL-nivå). På SLL-nivå behövs också fortsättningsvis ekonomioch investeringscontrollerkompetens. Dessutom måste avtalet mellan SLL och
SL från 1976 anpassas. Specifika ägardirektiv för arbetet med kollektivtrafikanläggningar behöver också utarbetas. Alternativt kan detta göras i form av ett
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särskilt avtal liknade det som idag finns mellan SLL och Locum avseende vårdfastigheter.
Alternativ 3 – betydande decentralisering

Det tredje alternativet, som vi benämner betydande decentralisering, bygger på
en långtgående decentralisering. I detta fall bedöms det dock, till skillnad mot
alternativ 2, finnas koncernstrategiska frågor att hantera. Det bakomliggande
synsättet är att SL inte bara är bäst på att bedriva trafik utan att man också har
bäst förutsättningar för att ta ett samlat grepp kring förvaltandet av trafikanläggningarna, inkl. utövandet av det konkreta ”ägarskapet”. I detta alternativ ser
man det även som viktigt att i vissa fall göra en avvägning mot andra frågor eller
andra intressesfärer i landstinget.
En konsekvens av detta synsätt blir att man på SLL-nivå bör ges insyn i alla
koncernstrategiskt viktiga frågor – inte bara inför slutligt beslut utan löpande
under projektet eller under den aktuella frågans beredning. Detta innebär också
att SLL deltar i viktiga delar i beredningsarbetet och att man på SLL-nivå bereder alla frågor inför politiskt beslut.
Exempel på koncernstrategiska frågor kan vara mycket stora projekt, som Citybanan eller Tvärbanan. Det kan också vara projekt eller viktiga frågor som rör en
eller flera strategiskt viktiga intressenter, t.ex. Stockholm stad eller andra näraliggande kommuner. Arbetet med det s.k. Medlingsbudet är, som vi ser det, ett
exempel på en sådan fråga. Koncernstrategiska frågor kan även avse projekt som
man av olika skäl bedömer som särskilt ”risktunga”.
På SLL-nivå är det, i likhet med alternativ 1, viktigt att vara med i styrprocessen
med såväl ekonomi- som verksamhetsfokus.
För att kunna arbeta effektivt är det nödvändigt att säkerställa en heltäckande
kompetens inom SL. På SLL-nivå behövs också fortsättningsvis den ekonomioch investeringscontrollerkompetens som idag finns. Också i detta alternativ
gäller att avtalet mellan SLL och SL från 1976 måste anpassas. Dessutom behöver specifika ägardirektiv för arbetet med kollektivtrafikanläggningar utarbetas,
alternativt ett särskilt avtal liknade det avtal som idag finns mellan SLL och Locum.
Utöver detta behövs på SLL-nivå bred kompetens inom trafik-, fastighets-, juridik- och ekonomiområdet (motsvarande 1 heltid).
Vi ser det också som viktigt att ett nytt samverkansforum mellan SLL och SL
etableras. Detta forum skall följa utvecklingen samt diskutera och identifiera
vilka frågor sam skall hanteras som koncernstrategiska enligt ovan. I samverkansforumet bör representanter för tjänstmannaledningen från såväl SLL som SL
ingå. Frågor som skall tas upp i detta forum bör först beredas av ansvariga tjänstemän för kollektivtrafikfrågor inom SLL och SL.
Val av alternativ

Ovan har beskrivits tre alternativ till fördelning av ansvar mellan SLL och SL.
Under detta avsnitt görs en värderingen av alternativen enligt sammanställningen
nedan.
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Värderingen har gjorts utifrån tre huvudkriterier; samsyn kring inriktningen, genomförandekraft samt insyn och kontroll. Genomförandekraft har i sin tur delats
in i fyra delkriterier. Kriterierna har i huvudsak hämtats från de framgångskriterier som närmare kommenterats under avsnitt 4.1.1 Övergripande inriktning. Vid
värderingen har en skala på 1 – 5 använts där 1 är lägst betyg och 5 högst.
Samsyn kring inriktningen

För alternativ 1 bedömer vi att det finns en betydande risk för att samsyn kring
inriktningen eroderas över tiden även om man initialt är överens om inriktning
och ambitioner - i likhet med vad som skett idag. Genom det delade ansvaret i
den operativa handläggningen av olika ärenden, där ägar- och andra frågor är så
integrerade, finns risk för spänningar och ”lägerbildning”.
I alternativ 2 finns goda förutsättningar för att skapa samsyn inom SL. Risken är
emellertid att man inom SLL tappar kontakten med verksamheten och därmed
också kunskap och insyn. Detta kan i sin tur leda till olika bedömningar samt
brist på samsyn.
I alternativet 3 ser vi goda förutsättningar att också på sikt bibehålla samsyn
kring inriktning och ambitioner. Här finns t.ex. ett särskilt forum för dialog mellan SLL och SL kring strategiska och gemensamma frågeställningar och problem.
Genomomförandekraft

Alternativ 1 får, vid en summering av de fyra delkriterierna, en relativt låg värdering. Delkriterierna tydligt ansvar, effektiva processer respektive samverkan
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och dialog får låga poäng. Motivet för detta är det tudelade ansvaret i den operativa handläggningen av olika ärenden. Detta tror vi skapar otydlighet samt försvårar såväl effektivitet som dialog och samverkan. Delkriteriet kritisk kompetensmassa får dock maxpoäng eftersom detta alternativ ger en god kompetensbas
såväl inom SLL som inom SL.
Alternativ 2 ges den högsta värderingen av alla alternativ. För delkriterierna
tydligt ansvar och kritisk kompetensmassa ges högsta värdering. Ansvaret kan
knappast bli tydligare. Hela kompetensbasen finns dessutom samlad inom SL.
Delkriteriet effektiva processer dras ned något mot bakgrund av brister i den
löpande förankringen av stora projekt. Delkriteriet samverkan och dialog ges
ytterligare något lägre värdering på grund av avsaknad av löpande dialog med
SLL kring dessa frågor.
Alternativ 3 får en marginellt lägre värdering än alternativ 2. För delkriteriet
samverkan och dialog ges maxpoäng. Motivet är att det samverkansforum som
här etableras ger goda förutsättningar för detta. Den något lägre värderingen för
tydligt ansvar respektive effektiva processer motiveras av det delvis uppdelade
ansvaret för koncernstrategiska frågor. Poängavdraget för kritisk kompetensmassa motiveras av att det på SLL-nivå finns begränsat med resurser för arbetet med
koncernstrategiska frågor. Detta innebär i sin tur viss sårbarhet.
Insyn och kontroll

I alternativ 1 ges mycket god insyn och kontroll, dels genom den operativa hanteringen av ägarfrågorna, dels genom fokus på både ekonom- och verksamhetsfrågor i styrningen.
Alternativ 2 ger sämst insyn och kontroll. SLL är inte alls engagerad i några
verksamhetsnära frågor vad gäller arbetet med kollektivtrafikanläggningar (här
ser man inte heller behovet av detta).
Alternativ 3 ger god insyn och kontroll i koncernstrategiska frågor, dels genom
löpande insyn och beredning av koncernstrategiska frågor, dels genom den löpande dialogen kring dessa frågor i samverkansrådet. Här finns också, i likhet
med alternativ 1, fokus på både ekonomi- och verksamhetsfrågor i styrningen.
Sammanfattande bedömning

Vid en samlad bedömning utifrån genomförd värdering förordar vi alternativ 3.
Detta alternativ ger en över tiden hållbar samsyn kring inriktning och ambitioner
med kollektivtrafikanläggningarna. Det ger också en god genomförandekraft.
Dessutom ges SLL goda möjligheter till insyn i frågor som är av koncernstrategiskt intresse. En viktig utmaning i detta alternativ är dock att säkerställa personer med rätt kompetens på SLL-nivå. Denna fråga penetreras närmare i avsnittet
nedan om kompetens och resursbehov.

4.2

Kompetens och resursbehov

I detta avsnitt beskrivs översiktligt de kompetenser som enligt vårt förslag kommer att behövas på SL respektive på SLL vid införande av alternativ 3. Inled-
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ningsvis ges en bild av de kompetenser som SL måste säkerställa. Därefter behandlas mer specifikt kompetenskraven på SLL
Viktiga kompetensområden – ur SL: s perspektiv

I och med att SL kommer att hantera merparten av arbetet med kollektivtrafikanläggningarna krävs specialistkunskap inom en mängd områden. Nedan beskrivs översiktligt de områden som under kartläggningsarbetet identifierades som
nödvändiga:
·

Ingående kunskap om trafikanläggningarna och de specifika krav som
gäller avseende typ, läge, mm.

·

Kunskap om omgivningarna kring trafikanläggningarna - känslig verksamhet, byggnader, etc..

·

Trafikanläggningarnas miljöpåverkan, buller, vibrationer, mm.

·

Geologiska och geohydrologiska förhållanden – särskilt grundvattenförhållanden och markförhållanden.

·

Fastighetsrättsliga regleringar som gäller för trafikanläggningarna såsom
servitut, och nyttjanderätter.

·

Kunskap om hur trafikanläggningar regleras i stads- och detaljplaner –
ingående kunskap om hur detaljplaner upprättas.

·

Lantmäteritekniska kunskaper.

·

Kunskap om vilka lagar och regler som styr i samband med byggande av
nya anläggningar.

·

Kunskap i entreprenadupphandlingar och kontraktsskrivning.

·

Teknikkunnande i samband med utbyggnad, drift och underhåll.

·

Ekonomiska kalkyler och riskanalyser i samband med ut- eller ombyggnad av kollektivtrafikanläggningar.

Denna kompetens finns troligen i stor utsträckning redan idag. På ett antal punkter kan dock SL behöva göra kompletteringar. En bedömning av i vilken omfattning detta behöver ske torde SL själv vara lämpligast att göra.
Kompetens på SLL-nivå

Den föreslagna ansvarsfördelningen innebär en ny roll för tjänstemannaorganisationen på SLL. Från att ha haft en ägarroll
som även omfattat en hel del operativt arbete
får man nu en mer övergripande roll. ModelController
Strategi
len nedan brukar vi använda för att tydliggöra
roller för centrala staber och enheter.
Fyra möjliga roller finns: Man kan vara den
effektiva servicegivaren som ger olika former
av stöd och service, den vasse konsulten som

Service

Konsult

Sid38(49)

CEPRO
MANAGEMENT CONSULTANTS

ger expertråd i olika situationer, den verksamhetsinriktade controllern som hjälper ledningen att följa upp och säkerställa mål och kvalitet i arbetet eller slutligen den som bidrar till den strategiska utvecklingen inom sitt område. Ofta har
man alla fyra rollerna men i olika grad.
Om vi analyserar den förändrade roll och det nya ansvar på SLL-nivå som alternativ 3 innebär så blir vår slutsats att rollen i första hand är av controllerkaraktär. Det handlar i hög grad om att vara involverad i arbetet med att identifiera
strategiskt viktiga projekt eller frågor och om att utöva aktiv insyn i dessa projekt för att i tid identifiera för landstingskoncernen kritiska frågor.
Rollen innebär emellertid också att man då och då agerar i en mer strategisk roll
eller att man i vissa sammanhang är konsult och ger stöd till politiker och andra
nyckelpersoner. Det torde även finnas vissa uppgifter av servicekaraktär. Man
måste således ha grundläggande förutsättningar för att klara även dessa roller.
Sammantaget innebär detta att det kommer att krävas en eller helst ett par personer (motsvarande en heltidsanställd) med en kärnkompetens som handlar om
förståelse för de villkor som gäller i en politiskt styrd organisation, om social
kompetens och slutligen också om analytisk förmåga. Här behövs också generalistkompetens inom kompetensområden som teknik, juridik, trafik och ekonomi.
Nedan beskrivs kort den kärnkompetens och de kompetenser av mer generalistkaraktär som kommer att behövas.
Kärnkompetens

Kärnkompetensen dvs. den egentliga specialistkunskapen i den skisserade rollen
handlar enligt vår bedömning därmed om följande områden:
·

Politikens villkor och hur ärenden bereds och beslutas på politisk nivå.

·

Förmåga att skapa dialog och samverkan.

·

Förmåga att identifiera och analysera komplicerade situationer.

Generalistkompetens

Man behöver inte vara en djup fackområdesspecialist, men en grundläggande
kompetens krävs inom följande områden:
·

Ekonomiska konsekvenser, kalkyler och riskanalyser i samband med uteller ombyggnad av kollektivtrafikanläggningar.

·

Trafikanläggningarnas miljöpåverkan, buller, vibrationer, mm.

·

Omgivningarna kring trafikanläggningarna - känslig verksamhet, byggnader, etc.

·

Aktuella intressenter och deras situation och roll. Detta innebär exempelvis god kontakt med Stockholms stad och övriga kommuner.

·

Vilka lagar och regler som styr i samband med byggande av nya anläggningar.

·

Fastighetsrättsliga regleringar som gäller för trafikanläggningarna såsom
servitut och nyttjanderätter.
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·

Kunskap om hur trafikanläggningar regleras i stads- och detaljplaner.

Sammanfattningsvis är således vår bedömning att det kommer att krävas 1-2
personer med en profil som ”verksamhetscontroller” för kollektivtrafikanläggningarna för att SLL skall kunna fullgöra sina uppgifter i sammanhanget.
Den controllerkompetens inom ekonomi och investeringar som i dag finns inom
SLL är väsentlig som komplement till ovanstående resurser. Sammantaget får
man då på SLL en heltäckande lösning för att på ett bra sätt kunna få insyn i och
för att bereda politiska beslut vad gäller kollektivtrafikanläggningarna.

4.3

Anpassning av styrformer

Under detta avsnitt belyses närmare behovet av att anpassa styrformer som följd
av ett införande av alternativ 3. Vi beskriver detta under delrubrikerna förslag
till styrprinciper, konsekvenser för avtal och styrdokument samt komponenter i
specifika ägardirektiv.
Förslag till styrprinciper

Utgångspunkten för i detta sammanhang relevanta styrprinciper är följande:
·

Alternativ 3 innebär en betydande grad av decentralisering.

·

Alla frågor relaterade till kollektivtrafikanläggningar som ej är koncernstrategiska läggs på SL. Inga operativa frågor hanteras på SLL-nivå

Detta får som konsekvens att:
·

Kollektivtrafikanläggningsrelaterade frågor som identifieras som koncernstrategiska hanteras genom löpande och aktiv insyn med inslag av
beredning – särskilt i samband med politiska beslut. Här aktuella frågor
kan avse mycket stora projekt, frågor som berör viktiga intressenter eller
särskilt risktunga projekt eller frågor. Koncernstrategiska frågor ges också särskilt uppmärksamhet i budget- och investeringsprocessen.

·

Kollektivtrafikanläggningsrelaterade frågor som inte är av koncernstrategisk natur hanteras inom ramen för den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen utan någon speciell hantering.

Styrning av kollektivtrafikanläggningar i övrigt sker i form av:
·

Ägardirektiv och särskilda avtal.

·

Stöd till politiker i samband med beredning och beslut i koncernstrategiska frågor – via kompetens och resurser som tillhandahålls av LSF.

Konsekvenser för avtal och styrdokument

Vid införande av alternativ 3 behöver viss anpassning av avtal och styrdokument
genomföras. Det avtal från 1976 och som reglerar ansvarsfördelningen mellan
SLL och SL behöver anpassas.
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Det går att se åtminstone två alternativ till hur en avtalsreglering av ny ansvarsfördelning mellan SLL och SL skulle kunna utformas.
a) Hela förändringen tas in i en korrigerad/kompletterad version av 1976 års
avtal.
b) Berörda paragrafer i 1976 års avtal bryts ut ur avtalet och bildar med de nya
paragrafer/regleringar som krävs ett nytt ”förvaltningsavtal” där således alla
skrivningar om kollektivtrafikanläggningarna finns med.
Alternativ a) är fullt möjligt men i så fall behöver troligen hela avtalet från 1976
ses över. Troligen är avtalet också i andra delar inte längre relevant. Vid val av
avtalsreglering ser vi därför alternativ b) som enklare att genomföra.
En regleringsform som också är möjlig att använda sig av är specifika ägardirektiv. Detta är en styrform som under senare år har blivit mer vanlig då SLL ger
uppdrag eller motsvarande till sina verksamheter.
Båda vägarna är fullt möjliga men genom att arbetet med kollektivtrafikanläggningar är så integrerat med övrigt arbete inom SL förordar vi speciella ägardirektiv. Ägardirektiv är dessutom den vanligtvis använda formen vid styrning av
bolag i offentlig sektor. Avtalsformen brukar normalt användas för tydligt avgränsade verksamheter som läggs ut på annat bolag. I ägardirektiven regleras
närmare under vilka villkor SL får utöva ägar- respektive förvaltarskap av landstingets kollektivtrafikanläggningar.
Komponenter i specifika ägardirektiv

För att på ett tydligt sätt reglera villkor för SL:s uppdrag att utöva ägar- och förvaltarskap av landstingets kollektivtrafikanläggningar förslår vi att följande komponenter byggs in i ägardirektivet.
Inriktning

Under ett första avsnitt i ägardirektiven beskrivs SLL:s syn på inriktning och
ambitioner vad gäller kollektivtrafikanläggningarna. Följande bör här preciseras:
·

SLLs syn på fastighetsutveckling (t.ex. kommersialisering, medfinansiering) samt drift och underhåll (uppgift, mål och ambitioner).

·

Direktiv avseende:
– SLL:s trafikrättigheter, t.ex. att de också i fortsättningen bör behållas avgiftsfria.
– Trafikföringen, t.ex. SL skall säkerställa störningsfri trafik i samband med olika former av ut- eller ombyggnadsarbeten.

·

Hänvisning till relevant lagstiftning.

Organisation, ansvar

Under ett andra avsnitt beskrivs under vilka villkor arbetet skall genomföras.
Följande bör finnas med:
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·

Beskrivning av ansvars och arbetsfördelning, dvs. vad som ankommer på
SLL respektive SL att göra.

·

Principer för att avgöra vilka frågor som är av koncernstrategisk karaktär,
dvs. sådana frågor där SLL ges speciell insyn.

·

Regler vid köp eller avyttring av fastighet och/eller nyttjanderätter.

·

Ekonomiskt ansvar och skadestånd.

·

Särskilda former för samverkan mellan SLL och SL. Här tas t.ex. det nya
samverkansforumet och des roll upp.

·

Fullmakt från SLL till SL för genomförande av uppdraget att utöva ägaroch förvaltarskap av landstingets kollektivtrafikanläggningar.

Styrning

Under ett tredje huvudavsnitt beskrivs under vilka villkor SLL skall utöva styrning av SL:s arbetet med kollektivtrafikanläggningar. Följande bör finnas med:
·

SL:s ansvar att på begäran från SLL ta fram olika analyser avseende ekonomi, risker, fastighetsrättsliga frågor, etc.

·

SL:s ansvar att i övrigt följa gängse budget och investeringsprocess samt
uppföljningsrutiner.

4.4

Register över kollektivtrafikanläggningar

I detta avsnitt beskrivs en grundidé till ett register över alla landstingets kollektivtrafikanläggningar. Syftet är att det skall finnas ett tydligt och för berörda personer lättillgängligt register.
Vi inleder med att beskriva syfte och användningsområden för registret. Därefter
behandlar vi översiktligt hur registret kan utformas för att möta de krav som
ägare och verksamhet ställer (struktur samt lagringsform).
Syfte och användningsområden

Det primära syftet för registret är att underlätta de olika aktörernas arbete vid
frågor relaterade till de fyra processerna:
·

Utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar.

·

Utveckling och modernisering av befintliga kollektivtrafikanläggningar.

·

Om- eller utbyggnad i kollektivtrafikanläggnings närområde på initiativ
av annan part.

·

Drift- och underhåll av befintliga kollektivtrafikanläggningar.

Man skall exempelvis vid en utbyggnad eller underhållsåtgärd enkelt kunna få
information om vad som gäller på platsen beträffande ägarstatus, särskilda miljöhänsyn, kontaktpersoner och var ritningar och handlingar finns.
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Det krävs vidare att man snabbt kan få tillgång till nyckeldata om anläggningen
exempelvis vid:
·

Remissvar avseende detaljplaner.

I den interna och externa kommunikationen kommer inte minst SL att ha ett
behov av att:
·

Ge överblick av beståndet vid extern kommunikation, t.ex. i årsredovisningar.

Avsikten är således att ha ett gemensamt register som är tillgängligt för alla relevanta befattningshavare inom såväl SLL som SL.
Inom Teknikenheten på SL pågår för närvarande ett antal aktiviteter som är relevanta i detta sammanhang. Man har bland annat startat en uppbyggnad av en
fastighetsdatabas och system för teknisk anläggningsdokumentation. Det finns
därför behov av att samordna detta med det fastighetsregister som beskrivs här.
Informationsstruktur

Beträffande informationsstrukturen har vi delat upp informationen i två grupper.
Den första handlar om information som identifierar en viss anläggning. Det kan
t.ex. handla om var den finns eller vilken linje den berör. Den andra handlar om
utförligare, mer kompletterande information som exempelvis storlek, kontaktpersoner och var ritningar finns.
Identifierande informationsbehov

Den identifierande informationen kan avse bland annat följande:
·

Fastighetsbeteckning (reg nr)

·

Trafikslag (t.ex. tunnelbana)

·

Linje (t ex blå linjen)

·

Anläggningstyp (station, depå, etc.)

·

Ägare av fastighet ( tex Vasakronan)

·

Registrerad innehavare av nyttjanderätt (t.ex. SLL)

·

Form av rätt till fastigheten (lagfart, typ av nyttjanderätt)

·

Var anläggningen är belägen (kommun, adress, etc.)

Kompletterande information

Den djupare informationen om respektive objekt kan handla om:
·

Restriktioner i användning (t.ex. ändamål, begränsning i tid och särskilda
miljöhänsyn)

·

Storlek

·

Taxeringsvärde (i den mån detta är relevant)

·

Speciella krav på åtgärder (t.ex. förnyelse, bevakning av vissa risker)
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·

Var olika handlingar som exempelvis ritningar är arkiverade

·

Kontaktpersoner/ansvariga

Lagringsform

För effektivitet i användning och för att begränsa resursinsatser i uppbyggnaden
av registret har vi identifierat följande faktorer:
·

Registret skall lagras i en databas med modern teknisk lösning.

·

Man bör om möjligt använda inom SLL eller SL tillgängligt system för
sökning och rapportering av såväl standardrapporter som spontana rapporter.

·

Originalhandlingar (t.ex. avtal och ritningar) skall vara arkiverade på ett
enhetligt och lättillgängligt sätt – helst på SL.

Som framgått ovan har vi gjort en översiktlig skiss till hur registret kan byggas
upp. Ett särskilt projekt bör genomföras för den närmare utformningen. Detta
bör samordnas eller helt integreras med SL:s utvecklingsarbete inom detta område.
Det torde även vara lämpligt att genomföra ett sådant projekt i ett par steg. Det
första kan vara att samla vissa grundläggande data om de kollektivtrafikanläggningar där SLL i dag har nyttjanderätter och som med den föreslagna lösningen
kommer att övertas förvaltningsmässigt av SL. Vi är övertygade om att det är av
stort värde för båda parter och inte minst för SLL att ha en klar bild av vilka
anläggningar man lämnar över.

5

Sammanfattande slutsatser och förslag till
handlingsplan

5.1

Förslaget i sammanfattning

I avsnitten ovan har våra förslag till åtgärder närmare beskrivits. Sammanfattningsvis innebär våra förslag följande:
Beträffande roller och ansvar

Vi föreslår alternativ 3 som innebär att SL ges ett helhetsansvar för arbetet med
kollektivtrafikanläggningarna. Vid projekt eller frågor som är att se som koncernstrategiska ges SLL möjlighet till aktiv insyn och medverkan i viktiga delar
av arbetet. En viktig uppgift är också beredning inför politiska beslut.
Ett samverkansforum inrättas. Detta forum skall följa utvecklingen samt diskutera och identifiera vilka frågor sam skall hanteras som koncernstrategiska.
Denna lösning ger, enligt vår bedömning, en över tiden hållbar samsyn kring
inriktning och ambitioner med kollektivtrafikanläggningarna. Den ger också
goda förutsättningar föra att bedriva arbetet på ett effektivt sätt..
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Beträffande kompetens och resurser

Föreslaget alternativ innebär att en för arbetet med kollektivtrafikanläggningar
heltäckande kompetens behövs inom SL.
På Landstingsstyrelsens förvaltning kommer det att behövas en eller helst ett par
personer (motsvarande en heltidsanställd) med en kärnkompetens som handlar
om förståelse för de villkor som gäller i en politiskt styrd organisation, om social
kompetens och slutligen också om analytisk förmåga. Här behövs också generalistkompetens inom kompetensområden som teknik, juridik, trafik och ekonomi.
Beträffande anpassning av styrformer

Föreslaget alternativ innebär en betydande grad av decentralisering. Alla frågor
relaterade till kollektivtrafikanläggningar som ej är koncernstrategiska läggs på
SL. Inga operativa frågor hanteras på SLL-nivå.
Detta medför att viss anpassning av avtal och styrdokument behöver genomföras. Avtalet från 1976 som reglerar ansvarsfördelningen mellan SLL och SL behöver anpassas.
Vi föreslår också att specifika ägardirektiv för arbetet med kollektivtrafikanläggningar tas fram. Detta är den vanligtvis använda formen vid styrning av bolag.
Ett möjligt alternativ är att istället använda sig av ett särskilt avtal motsvarande
det som idag finns mellan SLL och Locum.
Beträffande register över kollektivtrafik anläggningar

Vi föreslår att ett för berörda personer lättillgängligt register över alla landstingets kollektivtrafikanläggningar tas fram. Syftet är att underlätta de olika aktörernas arbete vid frågor relaterade till de fyra processerna:
·

Utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar.

·

Utveckling och modernisering av befintliga kollektivtrafikanläggningar.

·

Om- eller utbyggnad i kollektivtrafikanläggnings närområde på initiativ
av annan part.

·

Drift- och underhåll av befintliga kollektivtrafikanläggningar.

Det kan också användas i samband med intern och extern kommunikationen,
t.ex. i årsredovisningen.

5.2

Riskbedömning och budgetpåverkan

Föreslaget alternativ förutsätter engagemang, samverkan och dialog från såväl
SLL som SL. Det som vi ser som största risken är att någon av parterna inte lever upp till förväntningarna i denna lösning för att t.ex. andra frågor ”tar över”.
Om så sker kan konsekvensen bli att man tappar kompetens inom SLL. Konflikter om vad som är koncernstrategiska frågor skulle kunna uppstå och en ”vi och
dom-känsla” bli resultatet.
För att möta denna risk är det viktigt att hålla dialogen levande via samverkansforumet som bör innehålla representanter för ledningen inom såväl SLL som SL.
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Frågor som tas upp i detta forum bör först beredas av ansvarig tjänsteman inom
SLL respektive SL. Viktigt är också att finna ”rätt personer” på SLL
En annan konsekvens av bristande samverkan kan också vara en ökad risk för
ekonomiska överraskningar, t.ex. i form av miljörisker. Också denna risk begränsas genom att hålla dialogen levande i samverkansforumet. Det är nämligen vår
övertygelse att det är viktigt att se på denna typ av frågor utifrån två utgångspunkter – såväl från ett genomförande- som från ett controllerperspektiv.
När det gäller budgetpåverkan så bedömer vi den som relativt begränsad. För
SL:s del bör ökade kostnader för kompletterande kompetens och resurser kunna
balanseras mot de effektivitetsvinster som alternativet innebär.
För SLL:s del kommer det under en övergångstid att innebära viss kostnadsökning i samband med kompetensöverföring från nuvarande tjänsteman.

5.3

Genomförandeplan

I det följande beskrivs vårt förslag till övergripande plan för genomförande. Den
bygger på att de nya principerna för roll och ansvarsfördelning mellan SLL och
SL skall kunna träda i kraft från 1 januari, 2009.
1. Politiskt principbeslut
-

Ta fram beslutsunderlag och tjänsteutlåtande
Beslut i relevanta politiska organ (bör vara klart senast september 2008)

2. Projektplan för hela genomförandearbetet
-

Ta fram projektplan där syfte, mål, tillvägagångssätt, tidplan och projektorganisation för hela genomförandearbetet preciseras.

3. Samverkansforum
-

Identifiera lämpliga personer
Etablera och bemanna (gruppen bör på lämpligt sätt involveras i genomförandearbetet)

4. Kompetens och resurser (inom SLL)
-

Ta fram befattningsbeskrivningar
Identifiera och bemanna med lämpliga personer
Precisera formerna för kompetensöverföring

5. Anpassning av styrformer
-

Ta fram förslag till ändringar i avtalet mellan SLL och SL (från 1976)
Ta fram specifika ägardirektiv för arbetet med kollektivtrafikanläggningar, inkl. fullmakt
Beslut i relevanta politiska organ

6. Register över kollektivtrafikanläggningar
Steg 1: (klart under 2008)
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-

Ta fram grunddata om de kollektivtrafikanläggningar där ”ägarskapet”
skall överföras till SL

Steg 2: (klart under 2009)
- Precisera krav på information om alla anläggningar
- Välja lagringsform och systemlösning
- Implementera
Sammanfattningsvis är det vår bedömning att föreslagen lösning har goda förutsättningar för god samverkan och ett effektivt arbete med landstingets kollektivtrafikanläggningar
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BILAGA 1
Referenser
• Principöverenskommelse om samordning, utbyggnad och drift av det kollektiva trafiksystemet i Storstockholm, ”Hörjelöverenskommelsen”, 1964
• Avtal mellan Stockholms stad och KSL, ”Trafikavtalet”, okt. 1967
• Avtal mellan Stockholms stad och KSL, ”T-marksavtalet”, maj 1969
• Ex på avtal – mellan KSL och en fastighetsägare, sep 1969
• Avtal mellan SLL och SL angående samordning, utbyggnad och drift av det
kollektiva trafiksystemet inom Stockholms län, dec. 1976
• Landstingets trafikorganisation, 1976
• Avtal mellan Stockholms stad och SLL, ”Regleringsavtalet” dec. 1981
• PM avseende äganderätt för tunnelbanesystemet mm, PM dec. 1998
• Avtal om förvaltning mellan SLL och Locum, feb. 2001
• Ex på avtal mellan SLL och Stockholm stad, april 2005
• Disposition av järnvägsinfrastruktur för landstingets pendeltåg, PM mars
2006
• Diverse handlingar om Citybanan, 2006, 2007
• Landstingets ansvar för kollektivtrafik, PM, SLL, koncernstab juridik, juli
2007
• SLL: s fastighetsrättsliga dispositionsrätter för den spårbundna kollektivtrafiken, PM maj 2007
• Dispositionsrätter för den spårbundna kollektivtrafiken i Stockholms län, PM,
AB Storstockholms lokaltrafik, nov. 2007
• Huvudavtal mellan Stockholms kommun, Stockholms läns landsting och
Storstockholms lokaltrafik AB avseende tunnelbanan mm (”Medlingsbudet”)
2008-01-15 (ej beslutat)
• Diverse handlingar som beskriver arbetsformer och samverkan
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BILAGA 2

Intervjupersoner
SL
Ulf Brandt, Chef Fastighetsutvecklingsenheten
Håkan Karlsson, Fastighetsutvecklingsenheten
Kenneth Skoglöf, Banavdelningen
Ingemar Ziegler, VD
SLL
Kristina Boström, LSF, Ekonomi och verksamhetsstyrning
Stig Henriksson, LSF, Juridiska enheten
Helena Holmstedt, Finansdirektör
Anne Rundquist, LSF, chef Juridiska enheten
Övriga Intressenter
Hans Andersson, Ramböll Projektledning AB
Anders Berglund, Exploateringskontoret, Stockholms stad
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