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Stockholms lans landsting
Landstingsradsberedningen

1 (2)
SKRIVELSE
2016-03-30

Landstingsstyrelsen

Principöverenskommelse avseende utveckling av
fastigheten Järfälla Veddesta 1:13 vid Barkarby Station
Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons
Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar principöverenskommelse mellan Stockholms läns
landsting, Järfälla kommun och AB Sagax om Barkarby bytespunkt.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten
Järfälla Veddesta 1:13 vid Barkarby Station
att investeringsutgiften behandlas och inarbetas inom landstingets
investeringsram i samband med beslut om budget 2017 med planåren
2018-2021.
Landstingsrådsberedningens motivering
Stockholms läns landsting genomför inom ramen för 2013 års
Stockholmsöverenskommelse utbyggnad av tunnelbanan. En av sträckorna
avser utbyggnaden från Åkalla till Barkarby med stationer i Barkarbystaden
och Barkarby station. För att möjliggöra omstigning mellan buss,
tunnelbana och pendeltåg planeras uppförande av bussterminalen
Barkarby vid Barkarby station.
Detta ärende behandlar en principöverenskommelse mellan Stockholms
läns landsting, Järfälla kommun samt Marcato Förvaltnings AB/AB Sagax.
Principöverenskommelsens giltighet förutsätter godkännande i
landstingsfullmäktige.
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Stockholms läns landsting
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SKRIVELSE
2016-03-30

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokollsutdrag den 8 mars 2016 med
V-ersättarens ersättaryttrande
Beredningen för utbyggd tunnelbanas protokollsutdrag den 8 mars 2016
med V-ledamotens särskilda uttalande
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 februari 2016
Principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten Järfälla
Veddesta 1:13 vid Barkarby Station, inklusive tilläggsavtal
Ansvarsförsäkran angående Principöverenskommelse om utveclding av
Veddesta 1:13 vid Barkarby station
Trafiknämndens protokollsutdrag den 4 februari 2016, med
V-ledamotens särskilda uttalande och
S-ledamöternas protokollsanteckning
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 22 december 2015

Torbjörn Rosdahl

Kristoffer Tamsons
Carl Rydingstam
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Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottet
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PROTOKOLL 4/2016
8 mars 2016
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P r i n c i p ö v e r e n s k o m m e l s e avseende utveckling av
fastigheten Järfälla Veddesta 1:13 vid Barkarby Station
LS 2016-0190

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar principöverenskommelse mellan Stockholms läns
landsting, Järfälla kommun och AB Sagax om Barkarby bytespunkt.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 februari 2016
Principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten Järfälla
Veddesta 1:13 vid Barkarby Station, inklusive tilläggsavtal
Trafiknämndens protokollsutdrag den 4 februari 2016, med
V-ledamotens särskilda uttalande och
S-ledamöternas protokollsanteckning
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 22 december 2015
Beredningen för utbyggd tunnelbanas protokollsutdrag 8 mars 2016

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten
Järfälla Veddesta 1:13 vid Barkarby Station
att investeringsutgiften behandlas och inarbetas inom landstingets
investeringsram i samband med beslut om budget 2017 med planåren
2018-2021.
Ersättaryttrande
Håkan Jörnehed (V) lämnar ett ersättaryttrande till protokollet (bilaga)
Beslutsexpediering:
Landstingsstyrelsen
Akt

Ordförande

Jusferare

Exp. datum

Sign.

ERSÄTTARYTTRANDE

Stockholms läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT
VÄNSTERPARTIET

2016-03-08
Ärende 4
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Principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten
Järfälla Veddesta 1:13 vid Barbarby station
För att målet om att andelen som reser med kollektivtrafiken i Stockholms län ska
öka måste kollektivtrafiken förbättras och byggas ut. Utbyggnaden av blå linjen
från Åkalla till Barkarby kommer att öka tillgängligheten runt Järvafältet och
underlätta byten mellan tunnelbana och pendeltåg. Vänsterpartiet vill även att blå
linjens ändstation Hjulsta ska dras vidare till Barkarby station och på så sätt skapa
en blå ringlinje via Barkarby pendeltågsstation.
Bussterminalen vid Barkarby station har en viktig roll som bytespunkt för resenärer
till pendeltåg (och framtida tunnelbana och regiontåg) till arbete, service,
utbildning vid Barkarby centrum. Det måste vara snabbt och lätt för resenärerna att
röra sig mellan trafikslagen.
Eftersom denna investering inte är inarbetad i de beslutade investeringsplaner som
finns oroar det oss att redan beslutade och prioriterade objekt i länsplanen kan
skjutas på framtiden.

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Beredning för utbyggd

tunnelbana
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PROTOKOLL 2/2016
Tisdagen den 8 mars 2016
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P r i n c i p ö v e r e n s k o m m e l s e avseende utveckling av
fastigheten Järfälla Veddesta 1:13 vid Barkarby Station
LS 2016-0190

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar principöverenskommelse mellan Stockholms läns
landsting, Järfälla kommun och AB Sagax om Barkarby bytespunkt.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 februari 2016
Principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten Järfälla
Veddesta 1:13 vid Barkarby Station, inklusive tilläggsavtal
Trafiknämndens protokollsutdrag den 4 februari 2016, med V-ledamotens
särskilda uttalande och S-ledamöternas protokollsanteckning
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 22 december 2015

Förslag och yrkande
Ordföranden föreslår att beredningen föreslår arbetsutskottet föreslå
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten
Järfälla Veddesta 1:13 vid Barkarby Station samt
att investeringsutgiften behandlas och inarbetas inom landstingets
investeringsram i samband med beslut om budget 2017 med planåren
2018-2021.

Proposition
Ordföranden frågar om beredningen bifaller ordförandens förslag.
Beredningen bifaller förslaget.

Beredningen för utbyggd tunnelbanas beslut
Beredningen för utbyggd tunnelbana föreslår arbetsutskottet föreslå
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten
Järfälla Veddesta 1:13 vid Barkarby Station
att investeringsutgiften behandlas och inarbetas inom landstingets
investeringsram i samband med beslut om budget 2017 med planåren
2018-2021.

Ordförande

Jnsterare

Exp. datum

/A
-.4 i
Sign.

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Beredning för utbyggd

tunnelbana
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PROTOKOLL 2/2016
Tisdagen den 8 mars 2016

Särskilt uttalande
Gunilla Roxby Cromvall (V) lägger ett särskilt uttalande till protokollet från
Vänsterpartiet (bilaga).

Beslutsexpediering:
Arbetsutskottet
Akt

5
Ordförande

Justerare

Exp. datum

-/é

^
Sign.

Stockholms läns landsting
BEREDNINGEN FÖR UTBYGGD
TUNNELBANA
VÄNSTERPARTIET

SÄRSKILT
ALUTTALANDE
f

(

J

/

1

U

^

2016-03-08
Ärende 2
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Principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten
Järfälla Veddesta 1:13 vid Barbarby station
För att målet om att andelen som reser med kollelctivtrafiken i Stockholms län ska
öka måste kollektivtrafiken förbättras och byggas ut. Utbyggnaden av blå linjen
från Åkalla till Barkarby kommer att öka tillgängligheten runt Järvafältet och
underlätta byten mellan tunnelbana och pendeltåg. Vänsterpartiet vill även att blå
linjens ändstation Hjulsta ska dras vidare till Barkarby station och på så sätt skapa
en blå ringlinje via Barkarby pendeltågsstation.
Bussterminalen vid Barkarby station har en viktig roll som bytespunlct för resenärer
till pendeltåg (och framtida tunnelbana och regiontåg) till arbete, service,
utbildning vid Barkarby centrum. Det måste vara snabbt och lätt för resenärerna att
röra sig mellan trafikslagen.
Eftersom denna investering inte är inarbetad i de beslutade investeringsplaner som
finns oroar det oss att redan beslutade och prioriterade objekt i länsplanen kan
skjutas på framtiden.

JIL Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Styrning och ekonomi
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-02-18
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Ankom
Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens
beredning för utbyggd
tunnelbana

Dnr,

Principöverenskommelse avseende utveckling av
fastigheten Järfälla Veddesta 1:13 vid Barkarby Station
Ärendebesltrivning
Ärendet behandlar principöverenskommelse mellan Stockholms läns
landsting, Järfälla kommun och AB Sagax om Barkarby bytespunkt.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 februari 2016
Principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten Järfälla
Veddesta 1:13 vid Barkarby Station, inklusive tilläggsavtal
Trafiknämndens protokollsutdrag den 4 februari 2016, med
V-ledamotens särskilda uttalande och
S-ledamöternas protokollsanteckning
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 22 december 2015
Förslag till beslut
Beredningen för utbyggd tunnelbana föreslår arbetsutskottet föreslå
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten
Järfälla Veddesta 1:13 vid Barkarby Station
att investeringsutgiften behandlas och inarbetas inom landstingets
investeringsram i samband med beslut om budget 2017 med planåren
2018-2021.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-02-18

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Trafiknämnden föreslår att landstingsfullmäktige godkänner genomförande
av investeringsobjekt bussterminal Barkarby till en maximal utgift om 104
miljoner kronor, varav medfmansiering är 52 miljoner kronor samt att
godkänna principöverenskommelse mellan Stockholms läns landsting,
Järfälla kommun och AB Sagax om Barkarby bytespunkt.
Utredning kring utformning och dimensionering av bussterminalen
Barkarby pågår och planeras vara färdig under april 2016.
Principöverenskommelsens giltighet förutsätter godkännande i
landstingsfullmäktige.
Bakgrund
Stockholms läns landsting genomför inom ramen för 2013 års
Stockholmsöverenskommelse utbyggnad av tunnelbanan. En av sträckorna
avser utbyggnaden från Åkalla till Barkarby med stationer i Barkarbystaden
och Barkarby station. För att möjliggöra omstigning mellan buss,
tunnelbana och pendeltåg planeras uppförande av bussterminalen
Barkarby vid Barkarby station för cirka 104 miljoner kronor.
Enligt Stockholmsöverenskommelsen ska berörd kommun och landstinget
gemensamt ansvara för och sinsemellan jämnt dela på kostnaden för att
möjliggöra omstigning mellan vägburen trafik och tunnelbanan.
Överväganden
Principöverenskommelsen innebär i korthet att AB Sagax som är
fastighetsägaren till Veddesta 1:13 vederlagsfritt lämnar den mark som
behövs för utbyggnad av den nya tunnelbanan inklusive ny bussterminal.
Sagax står även för 52 miljoner kronor av Järfälla kommuns åtagande vad
gäller finansiering av bussterminalen. Landstinget står för resterande 52
miljoner kronor motsvarande 50 procent. Överenskommelsens giltighet
förutsätter godkännande i landstingsfullmäktige.
Vad gäller genomförandebeslut för bussterminalen Barkarby pågår för
närvarande en utredning enligt fullmäktiges beslut i 2015 års budget. I
beslut om 2016 års budget angavs att bytespunkt Barkarby bereds för
inriktningsbeslut. Utredningen planeras vara färdig under april 2016 och
först då kan erforderliga underlag för inriktningsbeslut och vidare för
genomförandebeslut erhållas.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-02-18

Av trafiknämndens underlag framgår att investeringen i bussterminal
Barkarby inte finns med i 2016-2020 års investeringsplan. Det innebär att
en omprioritering behöver göras i trafiknämndens investeringsbudget för
att täcka investeringskostnader för bussterminalen Barkarby. I samband
med beslut om 2016 års budget gav landstingsfullmäktige i uppdrag till
landstingsstyrelsen att se över ambitionsnivåer avseende beslutade och
planerade investeringar så att investeringsramen för perioden 2017-2020 ej
överskrids. Detta arbete pågår och kommer att redovisas i samband med
landstingsdirektörens planeringsunderlag för 2017 års budget.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Principöverenskommelse om Barkarby bytespunkt minskar landstingets
framtida kostnader till följd av medfinansiering motsvarande 50 procent av
investeringsutgiften. Den fullständiga kostnadsbilden till följd av
genomförande av bussterminalen Barkarby kommer att redovisas i
underlaget för beslut om genomförande.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har
miljökonsekvenser av beslutet beaktats. Godkännande av
principöverenskommelse medför inga miljökonsekvenser.
Genomförandet av bussterminalen Barkarby kan antas medföra viss
miljöpåverkan vilket kommer att belysas i underlaget för beslut om
genomförande.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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Ankom
Stockholms läns landsting
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Dnr.

Angående Principöverenskommelse om utveckling av Veddesta 1:13 vid Barkarby Station

Marcato Förvaltnings AB är ett helägt dotterbolag till AB Sagax. Marcato Förvaltnings AB har ingått
"Principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten Järfälla Veddesta 1:13 vid Barkarby
Station" tillsammans med Järfälla Kommun och Stockholms läns landsting.
AB Sagax säkerställer härmed de förpliktelser som Marcato Förvaltnings AB har iklätt sig, enligt
Principöverenskommelsen, fullt ut.

AB SAGAX

Org. nr. 556520-0028
Engelbrektsplan 1, 6 tr, 114 34 Stockholm, Sweden
Telefon +46 (0)8 545 83 540, Telefax +46 (0)8 545 83 549

FUT 1511-0212

Ankom
Stockholms läns landsting

2016 -02» 18

Tilläggsavtal
mellan

Dnr/-* 201 i l "(

Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen,
nedan gemensamt SLL och Järfälla kommun
samt AB Sagax genom Marcato Förvaltnings
AB.
Till
"Principöverenskommelse avseende utveckling
av fastigheten Järfälla Veddesta 1:13 vid
Barkarby Station"
l

Bakgrund och syfte

.1

S L L , J ä r f ä l l a k o m m u n och A B Sagax genom Marcato F ö r v a l t n i n g s A B , nedan

,2

3

4

Parterna, har i december 2015 i n g å t t en p r i n c i p ö v e r e n s k o m m e l s e s o m avser h u r
Parterna avser att exploatera och bebygga vissa fastigheter v i d Barkarby Station.
P r i n c i p ö v e r e n s k o m m e l s e n villkorades av, i enlighet m e d Kap 11 i
P r i n c i p ö v e r e n s k o m m e l s e n , att
- dels att l a n d s t i n g s f u l l m ä k t i g e g o d k ä n n e r P r i n c i p ö v e r e n s k o m m e l s e n senast
d e n 1 m a j 2016.
Pga i n t e r n a rutiner, m ö t e s t i d e r och övriga ledtider k o m m e r inte
P r i n c i p ö v e r e n s k o m m e l s e n att h i n n a g o d k ä n n a s av l a n d s t i n g s f u l l m ä k t i g e f ö r e
d e n 15 m a j 2016.
D å parterna i n t e v i l l ä v e n t y r a P r i n c i p ö v e r e n s k o m m e l s e n s b e s t å n d pga
o v a n s t å e n d e , s å ö v e r e n s k o m m e r parterna f ö l j a n d e :

2 Framflyttning av tidpunkten för landstingsfullmäktiges
godkännande
1
2

Parterna g o d k ä n n e r att t i d p u n k t e n f ö r l a n d s t i n g s f u l l m ä l c t i g e s g o d k ä n n a n d e
flyttas f r a m t i l l den 1 j u n i 2016.
P r i n c i p ö v e r e n s k o m m e l s e n gäller i övrigt o f ö r ä n d r a t .

Underskrifter
D e t t a avtal har u p p r ä t t a t s i tre likalydande exemplar, varav Parterna tagit
varsitt.
Stockholm den / T / f 2016

Stockholm P/ ^

Stockholm l ä n s landsting

Marcato F ö r v a l t n i n g s A B

J ä r f ä l l a den l ^ / 2.2016

Järfälla kommun

Emelie G r i n d
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JIL Stockholms läns landsting
Trafiknämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Nr 1/2016
Sammanträdesdatum
2016-01-19

Datum för justering: 2016-01-26

Ankom
Stockholms läns landsting

Datum för anslag: 2016-01-27
Kristoffer Tamsons (M)
TallaAlkurdi(S)
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§6
Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal
(TN 2015-0993)
I ärendet förelåg tjänsteutlåtande 2015-12-22 från förvaltningschefen.
I ärendet yttrade sig Gunilla Roxby Cromvall (V), Niklas Gladh (MP), Kristoffer Tamsons
(M), Gustav Hemming (C), Karl Henriksson (KD), Viktor Eliström (S).
BESLUT
Trafiknämnden beslöt föreslå landstingsstyrelsen besluta föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att

godkänna genomförande av investeringsobjekt bussterminal Barkarby till
en maximal utgift om 104 miljoner kronor, varav medfinansiering är 52 miljoner
kronor

att

godkänna principöverenskommelse mellan Stockholms läns landsting,
Järfälla kommun och AB Sagax om Barkarby bytespunkt enligt bilaga till ärendet

att

uppdra till trafiknämnden att genomföra utbyggnad av bussterminal
Barkarby i samråd med förvaltningen för utbyggd tunnelbana

UTTALANDEN
V-ledamoten lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 3.
PROTOKOLLSANTECKNING
S-ledamöterna lät till protokollet anteckna följande protokollsanteckning.
Vi tycker att det är oroväckande att man lägger fram förslag på ofinansierade investeringar
i trafiknämnden. Då förvaltningen bedömer att det inte finns ekonomiska medel inom
ramen för investeringsplan för 2016 ställer vi oss frågande kring hur moderaterna tänker

;,.

Stockholms läns landsting

finansiera byggandet av Barbarby bussterminal. Som förvaltningen bedömer så måste
ekonomiska medel tas genom att skjuta upp andra infrastrukturprojekt och därför ställer
vi oss frågande om vilka andra projekt som kommer att drabbas framöver.

Vid protokollet
Daniela Eriksson

Exp.
LSF registratur
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Bilaga 3

Trafiknämnden
Särskilt uttalande

VÄNSTERPARTIET
SÄRSKILT UTTALANDE
2016-01-19
Ärende nr 5 (TN 2015-0993)

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal
För att målet om att andelen som reser med kollektivtrafiken i Stockholms län ska öka måste
kollektivtrafiken förbättras och byggas ut. Utbyggnaden av blå linjen från Akalla till Barkarby
kommer att öka tillgängligheten runt Järvafältet och underlätta byten mellan tunnelbana och
pendeltåg. Vänsterpartiet vill även att blå linjens ändstation Hjulsta ska dras vidare till
Barkarby station och på så sätt skapa en blå ringlinje via Barkarby pendeltågsstation.
Bussterminalen vid Barkarby station har en viktig roll som bytespunkt för resenärer till
pendeltåg (och framtida tunnelbana och regiontåg) till arbete, service, utbildning vid Barkarby
centrum. Det måste vara snabbt och lätt för resenärerna att röra sig mellan trafikslagen.
Eftersom denna investering inte är inarbetad i de beslutade investeringsplaner som finns
oroar det oss att redan beslutade och prioriterade objekt i länsplanen kan skjutas på
framtiden.

1(1)

Jill

Trafikförvaltningen
1(6)

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategisk utveckling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-12-22

Ä r e n d e / D o k . id.

TN 2015-0993
Infosäk. klass

Handläggare

Jens Plambeck
070-786 1651
jens.plambeck@sll.se

K l (Öppen)

Trafiknämnden
2015-01-19, punkt 5

Ankom
Stockholms läns landsting

2016-02» 0 4
Dnr.

Genomförandebeslut avseende Barkarby
bussterminal
Ärendebeskrivning
Förslag till genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 22 december 2015, TN 2015-0993.
Bilaga
Principöverenskommelse mellan SLL, Järfälla kommun och AB
Sagax
Bilaga 1
Parallella uppdrag White, volymstudie Veddesta 1:13
Bilaga 2
Arbetsutkast Järnvägsplan Tunnelbana med tillfälliga och
permanenta markanspråk
Bilaga 3
Gränsdragningslista Bytespunkt Barkarby Norra
Bilaga 4
Tidplan Processer och avtal
Bilaga 5
Kartöversikt Bytespunkt Barkarby Norra

Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta föreslå landstingsstyrelsen besluta föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna genomförande av investeringsobjekt bussterminal Barkarby till
en maximal utgift om 104 miljoner kronor, varav medfmansiering är 52
miljoner kronor
att godkänna principöverenskommelse mellan Stockholms läns landsting,
Järfälla kommun och AB Sagax om Barkarby bytespunkt enligt bilaga

2(6)
Strategisk utveckling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-12-22

Ärende/Dok. id.

TN 2015-0993
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

att uppdra till trafiknämnden att genomföra utbyggnad av bussterminal
Barkarby i samråd med förvaltningen för utbyggd tunnelbana.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Stockholms läns landsting (SLL) genomför inom ramen för 2013 års
Stockholmsöverenskommelse utbyggnad av tunnelbanan. En av
utbyggnadssträckorna avser utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till
Barkarby station med stationer i Barkarbystaden och Barkarby station.

Upprättad principöverenskommelse mellan SLL, Järfälla kommun samt AB
Sagax är en förutsättning för att säkerställa det markbehov och ny detaljplan som
krävs för att åstadkomma inlämnandet av järnvägsplan för utbyggnad av
tunnelbana till Barkarby i enlighet med den tidplan som avtalats inom ramen för
2013 års Stockholmsöverenskommelse.
Principöverenskommelsen innebär i korthet att den berörda fastighetsägaren till
Veddesta 1:13, AB Sagax, vederlagsfritt kommer att släppa ifrån sig den mark
som behövs för såväl tillfälliga som permanenta markanspråk för utbyggnad av
den nya tunnelbanan som för bytespunkten inklusive ny bussterminal. Järfälla
kommun åtar sig att påbörja planarbetet för detta samt för övriga tillkommande
byggrätter. SLL bygger ut tunnelbana och bussterminal. AB Sagax står även för
52 miljoner kronor av Järfälla kommuns åtagande vad gäller finansiering av
bussterminalen. Därmed står SLL för resterande 50%, det vill säga 52 miljoner
kronor.
Genom principöverenskommelsen förbinder sig SLL att genomföra
investeringsobjekt Bussterminal Barkarby inom ramen för upprättade principer
varför genomförandebeslut i enlighet med SLLs investeringsstrategi föreslås
fattas i samband med godkännande av principöverenskommelsen. Den
övergripande orsaken till att upprätta principöverenskommelsen i detta tidiga
skede är att säkra den tidplan som avtalats inom ramen för 2013 års
Stockholmsöverenskommelse.
Bussterminalen, såsom den beskrivs i principöverenskommelsen, möjliggör ett
effektivt byte mellan de trafikslag som kommer att sammanstråla i
kollektivtrafiknoden. Den ligger centralt placerad vid nya Veddestabrons södra
landfäste, mitt emellan Södra Veddesta och nya Barkarbystaden, där Järfälla
kommun planerar en betydande utbyggnad av bostäder, verksamheter och
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service. Bytespunktens lokalisering och utformning kommer att ge möjlighet till
en god kollektivtrafikförsörjning.
Den goda kollektivtrafikförsörjningen bedöms som positiv både ur
miljöperspektivet och ur ett socialt perspektiv. Förändringen av
markanvändningen på Veddesta 1:13 skapar värde för fastighetsägaren både
genom de tillkommande byggrätter som skapas och genom de resenärsströmmar
som kommer att röra sig i området i och med kollektivtrafiknodens lokalisering.
Principöverenskommelsen är upprättad med ovan angivna parter. SLL som part
har företrätts av trafikförvaltningen och förvaltning för utbyggd tunnelbana. En
nära samverkan har skett mellan båda förvaltningar vid upprättandet av
principöverenskommelsen samt vid framtagande av detta tjänsteutlåtande.
Trafikförvaltningen föreslår med utgångspunkt i ärendet att
principöverenskommelse mellan SLL, Järfälla kommun och AB Sagax om
Barkarby bytespunkt godkänns samt att genomförande av investeringsobjekt
Bussterminal Barkarby till en maximal utgift motsvarande 104 miljoner kronor
beslutas.

Bakgrund
Utifrån 2013 års Stockholmsöverenskommelse, som undertecknades den 11
november 2013, av regeringens förhandlare och SLL, Stockholms stad, Nacka
kommun, Solna stad och Järfälla kommun ska Stockholms tunnelbana byggas
ut. Överenskommelsen innebär att Stockholms tunnelbana byggs ut till bland
annat Barkarby, vilket skapar ökad kapacitet för den befintliga tunnelbanan och
ger en ökad tillgänglighet för boende och verksamma inom
Stockholmsregionen.
Inom ramen för 2013 års Stockholmsöverenskommelse ska berörd kommun och
SLL gemensamt ansvara för och sinsemellan jämnt dela på kostnaden för att
möjliggöra omstigning mellan vägburen SL-trafik och tunnelbanan.
Förvaltning för utbyggd tunnelbana ansvarar för genomförandet av avtalen
enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Trafikförvaltningen har i budget 2015
uppdragits att utreda Bussterminal Barkarby som är att anse som en
förutsättning för omstigning mellan vägburen SL-trafik och tunnelbana.
Utredningen planeras vara färdig under april 2016. En nära samverkan sker
kontinuerligt mellan de båda förvaltningarna i det arbetet.

4(6)
Strategisk utveckling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-12-22

Ärende/Dok. id.

TN 2015-0993
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Överväganden

Principöverenskommelsen mellan SLL, Järfälla kommun samt AB Sagax är en
förutsättning för att säkerställa det markbehov och ny detaljplan som krävs för
att åstadkomma inlämnandet av järnvägsplan i enlighet med den tidplan som
avtalats inom ramen för 2013 års Stockholmsöverenskommelse.
Genom principöverenskommelsen förbinder sig SLL att genomföra
investeringsobjekt Bussterminal Barkarby inom ramen för upprättade principer,
varför genomförandebeslut i enlighet med SLLs investeringsstrategi föreslås
fattas redan i samband med godkännande av principöverenskommelsen för att
säkra tidplanen i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen.
Nuvarande bussterminal är en sedvanlig utomhusterminal på kommunal mark.
Om denna även fortsättningsvis skulle utgöra bussangöring till Barkarby, skulle
det innebära ett avstånd på dryga 400 m mellan t-bana och buss, vilket inte
bedöms som ett rationellt byte mellan just dessa trafikslag, även om
bussterminalen ligger i anslutning till den sydöstra uppgången från
tågplattformarna. Då den framtida busstrafiken över järnväg och E18 ska gå via
nya Veddestabron, innebär det att den befintliga placeringen inte heller är
optimal utifrån ett trafikeringsperspektiv.
Det förslagna alternativet, på fastigheten Veddesta 1:13, innebär en möjlighet till
en integrerad bytespunkt mellan trafikslagen buss, tunnelbana och pendeltåg
samt ger även en möjlighet till en koppling till eventuella framtida
regionaltågstopp. Föreslagen placering inom ramen för
principöverenskommelsen ligger i direkt anslutning till Veddesta-bron, där
bussarna kommer att förbinda nya Barkarbystaden norr om E18 med
kommundelarna söder därom. Här kan även busshållplats för genomgående
linjer placeras in. Denna placering förespråkas i såväl Järfälla kommuns
planprogram som i den åtgärdsvalsstudie som genomförts av Trafikverket,
kommunen och SLL i samarbete.
Med utgångspunkt i ovanstående föreslår trafikförvaltningen, efter samråd med
förvaltning för utbyggd tunnelbana, trafiknämnden besluta föreslå
landstingsstyrelsen besluta föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna principöverenskommelsen.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Principöverenskommelse om Barkarby bytespunkt medför inga tillkommande
kostnader utöver 2013 års Stockholmsöverenskommelse med undantag för
investeringsobjekt bussterminal Barkarby.
Vad gäller bussterminalen bygger principöverenskommelsen i korthet på att
mark styckas av från Veddesta 1:13 och överlämnas vederlagsfritt till SLL.
Fastighetsägaren anlägger och bekostar allt som har med den egna fastigheten
att göra, samt övertar Järfälla kommuns finansieringsansvar gentemot SLL med
motsvarande 52 miljoner kronor inklusive samtliga skatter och avgifter som kan
tillkomma. Därmed står SLL för resterande 50%, det vill säga 52 miljoner
kronor. Skulle den slutgiltiga kostnaden av någon anledning överstiga eller
understiga 104 miljoner kronor ska det överstigande eller understigande
beloppet delas lika mellan Järfälla kommun och SLL. Det totala beloppet om
104 miljoner kronor är baserat på den gränssnittlista som ligger som bilaga till
principöverenskommelsen, och är kostnadsberäknad av kalkylerare upphandlad
av SLL.
Genomförandekostnaden för investeringsobjekt bussterminal Barkarby finns ej
med i 2016 års beslutade investeringsplan. Nya medel måste tillföras alternativt
förskjuta andra pågående projekt.
I enlighet med SLL:s budget 2015 har trafikförvaltningen uppdraget att utreda
Bussterminal Barkarby. Utredningen planeras vara färdig under april 2016 och
kommer att innefatta en utökad riskanalys samt driftskostnader.
Sociala konsekvenser
Placering av bussterminalen på Veddesta 1:13 ger en direkt koppling mellan
tunnelbana, pendeltåg och bussterminal vilket ur ett resenärsperspektiv är att
föredra. Placering och nuvarande utformning stämmer överens med berörda
riktlinjer. Järfälla kommuns betydande utbyggnadsplaner för nya bostäder i
såväl Veddesta som nya Barkarbystaden får på detta sätt möjlighet till en
mycket god kollektivtrafikförsörjning.
Konsekvenser för miljön
Den föreslagna placeringen och utformningen av bussterminalen innebär att
den ligger i direkt anslutning till och vetter med sin öppna sida mot järnvägen. I
det kvarter som terminalen kommer att befinna sig planeras på samma nivå
lokaler för parkeringsverksamhet eller annan verksamhet som inte störs av
busstrafiken. Överliggande bebyggelse kommer att utformas så att de buller och
vibrationer som bussterminalen alstrar hanteras.
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Då bussterminalen befinner sig i ett av de kvarter som först planläggs i
närområdet, har kommunen goda möjligheter att utforma såväl angränsande
kvarters- som gatumark så att bytespunkten, inklusive bussterminalen
huvudsakligen blir ett positivt inslag i området.
Riskbedömning
Principöverenskommelsen mellan parterna har tagits fram i ett tidigt
planeringsskede. En risk för att beslutet inte kan genomföras är att planarbetet
av någon anledning inte går att genomföra, så att detaljplaner som behövs inte
vinner laga kraft. Detaljplaneprocessen är en demokratisk process, vars utgång
inte går att förutspå. Utgångspunkten är dock att föreslagen placering av
bytespunkten stämmer med av kommunen fastställt planprogram, vilket är
första steget i planprocessen.
Det föreligger även en risk att utgiften för investeringsobjekt Bussterminal
Barkarby kan komma att överstiga 104 miljoner kronor. För att i detta tidiga
skede uppskatta ett rimligt belopp har beloppet baserats på framtagen
gränssnittslista för bussterminaler, föreslagen ungefärlig utformning av den
specifika teminalen samt kalkylerats av SLL upphandlad kalkylerare. Ett
eventuellt överskridande delas dock lika mellan SLL och Järfälla kommun i
enlighet med principöverenskommelsen vars villkor tar sin utgångspunkt i 2013
års Stockholmsöverenskommelse.
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