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Information om ansökningar för stadsmiljöavtal 2016
Ärendebeskrivning
Information om trafikförvaltningens ansökningar för stadsmiljöavtal 2016 samt
om de ansökningar av Stockholms stad som trafikförvaltningen deltagit i och
stöttat Stockholms stad att skriva.
Underlag
Ansökningshandlingen för stadsmiljöavtal för linje 7;
”Stadsmiljöavtal Linje 7 - TF ansökan 20160418”
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Trafikförvaltningen har i 2016 års ansökningsomgång för stadsmiljöavtal
skickat in en ansökan avseende Spårväg City, förlängningen från
Kungsträdgården till T-centralen. Ansökan har skrivits med stöd av Stockholms
stad.
Trafikförvaltingen har också aktivt deltagit i Stockholms stads arbete gällande
ansökan för objekten Gubbängsmotet (framkomlighetsåtgärder),
Stomnätslinjerna 2 och 3 (framkomlighetsåtgärder) samt Östberga
(tillgänglighetsanspassning busshållplatser).
Bakgrund
Regeringen har utlyst möjligheten att ansöka om stadsmiljöavtal för perioden
2015-2018. Totalt har staten anslagit 2 miljarder kronor som ska delas ut till
kommuner och landsting. Det kommer att vara fyra ansökningsomgångar, det
vill säga en per år under mandatperioden.
Medel kan sökas för 5o procent medfinansiering av projekt som främjar
stadsmiljömålen om att ”all tillväxt i persontransporter ska tas i kollektivtrafik,
gång- och cykel.” Det ska ske i form av fysiska åtgärder i anslutning till
kollektivtrafiken eller satsning på ny miljösmart teknik. Krav som ställs är att
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sökande part har egen finansiering med 50 procent samt kan slutföra åtgärden
inom perioden.
En slutsats som går att utläsa av resultatet från förra årets ansökningsomgång,
2015, och även föredragits muntligt av Trafikverket, är att objekt som bidrar till
ökat bostadsbyggande har störst chans till medfinansiering.
Trafikverket har i förra årets tilldelning också premierat ansökningar som
skrivits under av fler aktörer i samverkan.
Överväganden
Trafikförvaltningen har haft svårt att hitta lämpliga objekt att söka denna form
av medfinansiering för. Det beror bland annat på de krav som ställs; att det ska
finnas 50 procent egen finansiering, att objekten inte ska ha annan offentlig
medfinansiering sedan tidigare, att byggstart ska ske under året för ansökan och
avslutas inom perioden 2015-2018. De svåraste kraven för trafikförvaltningen är
dock att, som namnet anger, åtgärderna främst ska avse stadsmiljö och leda till
fler bostäder eller möjliggöra fler bostadsplaner i kollektivtrafiknära lägen.
Detta är inte en fråga som trafikförvaltningen har rådighet över.
Som en följd av detta har både trafikförvaltningen och Stockholm stad veckan
före sista ansökningsdag valt att inte skicka in varsin planerad ansökan.
Trafikförvaltningen valde att inte söka för PriBuss av tre skäl:
 s.k. motprestation från Stockholms stad saknades (en ytterligare åtgärd
som förstärker satsningen)
 under arbetets gång kom allt tydligare information från Trafikverket att
fokus vid tilldelning kommer att vara tillkommande av nya bostäder eller
möjlighet till nya bostadsplaner. PriBuss saknade sådana
förutsättningar.
Stockholm stad valde bort att ansöka om stadsmiljöavtal för bussbytespunkt
Sköndal då det stod klart att en byggstart före 2018 varit optimistisk och kraven
i ansökan således inte skulle kunna uppfyllas.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Stadsmiljöavtal är en potentiell medfinansiering för trafikförvaltningen som
förstås är positiv vid ett bifall. Ett avslag innebär inga konsekvenser jämfört
med fastlagen budget.
Sociala konsekvenser
Syftet med Stadsmiljöavtal är att främja hållbara stadsmiljöer. Främst inriktas
insatserna på miljömålen, men genom att skapa förutsättningar för att en större
andel persontransporter i städer kan ske med kollektivtrafik och bidra till att
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uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, främjas också den sociala
hållbarheten. En god bebyggd miljö med goda kollektivtrafiklösningar, som alla
kan nyttja, främjas alla människors möjlighet till delaktighet i samhället.
Konsekvenser för miljön
Syftet med stadsmiljöavtal är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa
förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med
kollektivtrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga
utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö. Stödet ska särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och
resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik. Att bli tilldelad stadsmiljöavtal har
således god inverkan på miljön, både lokalt och globalt.

Caroline Ottosson
Förvaltningschef
Jens Plambeck
Chef Strategisk utveckling

v P TRAFIKVERKET
Ansökningsformulär

Statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer - Stadsmiljöavtal
S F S 2015:579
1.

Uppgifter om den sökande

Kommunens eller landstingets namn

Stockholms Läns Landsting

Adress

Trafikförvaltningen

Postadress

105 73 Stockholm

Organisationsnummer

232100-0016

E-postadress

Registrator.tf@sll.se

Telefonnummer

08-686 16 00

Plusgiro-/bankgironummer

5215-0364

Kontaktperson/-er

Eva-Lis Brinkensten

Kontaktpersons e-postadress

eva-lis.brinkensten-thors(5)sll.se

Kontaktpersons telefonnummer

08-686 40 12

2.

Typ av åtgärd som stöd söks för

Kryssa i vilken typ av åtgärd som ansökan avse (fler alternativ är möjliga):
(x) Investeringar i anläggningar för lokal och regional kollektivtrafik (2 §)
• Investeringar i anläggningar för nya transportlösningar för lokal och regional
kollektivtrafik för att demonstrera och prova dessa. (3 §)

3.

En översiktlig beskrivning av hur åtgärder som stöd söks för och motprestationer
passar in i kommunens eller landstingets övergripande arbete med en hållbar
stadsmiljö (8 §)

3a. Hur främjar åtgärderna som stöd söks för och motprestationer en hållbar stadsmiljö?
Åtgärderna innebär ökad tillgänglighet och förenklat byte mellan spårväg och övriga trafikslag
(tunnelbana, pendel-, regional- och fjärrtåg samt buss) vid Stockholms Centralstation samt den nya
pendeltågsstationen Stockholm City. Detta bidrar till en attraktivare kollektivtrafik och därmed ökat
kollektivtrafikresande.
Klarabergsgatan är en av Stockholms mest centrala gator. Gatan passerar Centralstationen,
Sergels torg, det stora Åhlénsvaruhuset och korsar gågatan Drottninggatan. Åtgärderna möjliggör
för Stockholms stad att omvandla delar av Klarabergsgatan från en bildominerad gata till en bilfri
gata med breda nya gångstråk, vistelseytor och möjligheter till förbättrat stadsliv.
Åtgärderna göi^också att staden lättare kan implementera den antagna framkomlighetsstrategin där
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rörlig trafik prioriteras framför stillastående, medan gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras före
biltrafik, vilket är i linje med stadens översiktsplan "Promenadstaden".
3b. Vilka beslutade planer/program, till exempel översiktsplan, visar detta?
Stockholms läns landstings och Stockholms stads stomnätsplan. Åtgärden finns beskriven på sidan
45 (Figur 22 ), samt på sidorna 41-45. Dessutom innebär åtgärden en implementering av planens
utformaningsprinciper för gatumiljön, vilka bl.a. beskrivs på sidorna 25-32.
Länk: http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-orqan/Trafiknamnden/2014/2014-02-11/bilagastomnatsplan-etappl .pdf
Stockholms stads översiktsplan "Promenadstaden". På sidan 22-21 beskrivs kollektivtrafikens roll
och gaturummets funktion, på sidorna 48, 72 och 75 (pt 16) beskrivs åtgärden.
Länk: http://www.stockholm.se/oversiktsplan
3c. Ange länk till andra relevanta dokument som ni vill hänvisa till och som är relevanta för
ansökan (exempelvis fördjupa översiktsplan, utbyggnadsplaner, trafikstrategi, cykelstrategi
etc). Ange även sidhänvisning.
Bilfria delar av Klarabergsgatan, beslut i Stockholm stads Trafiknämnd om att trafikkontoret ska
planera för en trafiklösning på Klarabergsgatan utan biltrafik för att göra plats för spårvägen.
Länk: http://insvnsverige.se/stockholm-trafiknamnden/protokoll?date=2014-12-11#record-17
Stockholm stads trafikstrategi - Framkomlighetsstrategin, sidorna 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 41, 42,
43, 48, 49 m.fl.
Länk: http://www.stockholm.se/trafiken
Riktlinjer för tillgänglighet (avser främst Åtgärd 2)
Länk: http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Kollektivtrafik/Kollektivtrafik%20f0r%20alla/RiktlinierTillqänqliqhet-för-barn-äldre-och-personer-med-funktionsnedsättninq-140922. pdf

4.

Beskrivning av åtgärden som stöd söks för (8§)

4a. Beskriv kortfattat den eller de åtgärder som stöd söks för samt, vid komplexa åtgärder,
vilka delar som ingår i respektive åtgärd
Åtgärd 1
Förlängning av spårvägslinje 7 från Kungsträdgården till Sergels torg/T-Centralen. S e illustration och
länk nedan.
;
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Länk med beskrivninq av åtqärden: http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuellaproiekt/sparvaq-city/
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Sträckan omfattar en förlängning av spårvägslinje 7 från Hamngatan till Klarabergsgatan med en ny
hållplats utanför varuhuset Åhléns vid Sergels torg, i nära anslutning till T-centralen, Stockholms
Central och den nya pendeltågsstationen för Citybanan. Sträckan omfattar även vändspår bortom
hållplatsen, invid Klarabergsviadukten. Den nya hållplatsen Sergels torg/T-centralen ersätter tidigare
ändhållplats på Hamngatan vid Sergels torg, vilken tagits bort i samband med de renoveringsarbeten
som Stockholms stad genomför vid Sergels torg. I samband med renoveringen genomförs
förberedande arbeten för spårvägens förlängning.
Stockholms stad ställer om trafiksignalerna till förmån för kollektivtrafiken, så att framkomligheten för
spårvagnarna ökar. Spårvägens båda spår placeras i Hamngatan i reserverade koUektivtrafikkörfält.
Nya spår runt Sergelfontänen och vidare in på Klarabergsgatan i reserverade koUektivtrafikkörfält. För
att göra plats för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik kommer inte biltrafik tillåtas på sträckan.
På Klarabergsgatan placeras de båda spåren i mitten av gatan med sidoplattformar. Plattformarna
kommer att angöras av spårvagnar och bussar och blir c a 100 meter långa. Hela Klarabergsgatan från
Sergelfontänen till Klara Norra Kyrkogata ges ett torgliknande uttryck och ytan binds samman med en
unik plattsättning. Den nya gestaltningen ger förutsättningar för ett attraktivt stadsliv. När
Klarabergsgatan är färdigställd görs en bedömning beträffande möjliga och lämpliga upplåtelser
såsom såsom uteserveringar och eventuellt lånecyklar.
Länk till tätskiktsprojektet - utformning av gator, möblering och markbeläggning:
http://bvqq.stockholm.se/PaqeFiles/301493A/%c3%a4qledninq%20f%c3%b6r%20stadsrummens%20
qestaltninq.pdf

Åtgärd 2
Tillgänglighetsanpassning hållplats Nybroplan, längs befintlig del av spårvägslinje 7.
De hållplatser som finns längs linjen var tidigare busshållplatser, som nu trafikeras med både buss och
spårvagn. Hållplatserna byggs om för att underlätta resenärernas möjlighet att stiga på och av
spårvagnen och därmed göra dessa tillgängliga för alla resenärer. Hållplatserna anpassas även för
framtida bredare och längre spårvagnar med högre kapacitet. Bland annat planeras förändringar i
plattformslängd, plattformshöjd, väderskydd, skyddsräcken, skyltning och taktila markeringar.
Anpassningen av hållplatsen kommer att ske samordnat med andra åtgärder i både spåranläggningen
och gaturummet. Stockholms stad planerar att se över hela korsningspunkten för att anpassa körfält
och förbättra trafikeringen för cyklister och gående.
Stockholms stad planerar även ett koUektivtrafikkörfält mellan Nybroplan och Kungsträdgården i
riktning mot Kungsträdgården.
Staden bygger om kollektivtrafikfältet och tar bort möjligheten till vänstersväng vid Nyproplan i riktning
mot Blasieholmen, för att skapa utrymme för breddade plattformar samt öka framkomligheten för
samtliga trafikslag.

4b. Vilka parter ingår i åtgärden? Om flera parter - vem gör vad?
Åtgärd 1
Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting och Stockholm stad.
Stockholms Stad genomför förberedande arbeten i samband med pågående tätskiktsrenovering varvid
brodäcket som Klarabergsgatan, Sergels torg och Hamngatan ligger på förstärks. När ytskikten
återställs blir det med en ny utformning - biltrafiken tas bort på Klarabergsgatan för att göra plats för
spårvägen, gångbanor breddas och nya cykelbanor byggs. Det är också Stockholms Stad som bygger
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flertalet av de betongspårkroppar, kanaiisation och kontaktledningsfundament för spårvägen på
trafikförvaltningens bekostnad. Kostnaden för de förberedande arbetena är inte inkluderade i ansökan.
Trafikförvaltningen ansvarar för BEST-arbeten (Bana, El, Signal och Tele), anläggning av hållplats och
vändyta samt trafikering av spårvägen.
Åtgärd 2
Stockholms läns landsting och Stockholms stad.
Landstinget svarar för tillgänglighetsanpassningen av hållplatsen medan staden står för åtgärderna i
gaturummet enligt beskrivning under 4a.

4c. Startpunkt för genomförande av åtgärden (år/månad) Bifoga tidplan eller GANTT-schema.
Åtgärd 1
Program Spårväg city

ID

Förlängning av spårvägslinje 7 frän Kungsträdgården till Sergels torg-T-Centralen

Aktivitet

2017
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Förlängning av spårvägslinje 7 frän Kungsträdgården till Sergels torg-T-Centralen

1

Etablering

2

Produktion

tablenng

Prod kliort

Cflfuä tning

Driftsättning

Åtgärd 2
Program Spårväg city

ID

Tillgängiighetsanpassning hållplats Nybroplan

Aktivitet

2017
aua

0

seo

okt

nov

dec

tan

feb

Tillgängiighetsanpassning hållplats Nybroplan

1

Etablering

2

Ombyggnad plattform

3

Avetablering och slutbesiktning

Etablering

y tidd plattform

—

Av t> Lib le ring och siuibesiktning

4d. Beskriv mognadsgraden i projektet.
(Har alla förberedande studier genomförts, finns budgetmedel avsatt, har erforderliga tillstånd
inhämtats, har upphandling påbörjats och har en projektorganisation etablerats?)
Åtgärd 1
Järnvägsplanen för spårvägens förlängning ställdes ut för granskning under perioden 16 juni - 22
augusti 2014. Planen har justerats efter mottagna granskningssynpunkter och är nu inskickad till
Trafikverket för fastställelse. Länk till information om den reviderade järnvägsplanen:
https://service.projectplace.eom/pub/swedish.cgi/0/1127404770?op=pm&o=PublicwebExternal docum
ents&tab=PublicwebExternal documents&m=pubweb
Åtgärd 2
Arbetet med tillgänglighetsanpassning av hållplatserna längs linje 7 har pågått sedan 2012.
Djurgårdens hållplatser har anpassats, likaså Styrmansgatan och Kungsträdgården. Det som återstår
är att anpassa Nybroplans hållplats.
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4e. Beräknad slutpunkt för genomförande av åtgärden (år/månad).
Åtgärd 1
2018/12
Åtgärd 2
2017/12

4f. Är åtgärden innovativ? Om JA, på vilket sätt? (1 §)
Åtgärd 1
Ja. Sträckan Klarabergsgatan till Hamngatan ligger på ett betongdäck ovanpå fastigheter och har
därmed en mycket låg tillgänglig överbyggnadshöjd. Dessutom förstärker och tätskiktsrenoverar
Stockholms stad ytan vilket leder till ännu lägre överbyggnadshöjd för kontaktledningsfundament och
spårkropp.
Underliggande lokaler ställer stora krav på stomljud och minst en 280mm tjock spårkropp måste
anläggas med en bullerdämpande matta under och på sidorna av spårkroppen för att hantera detta.
Många utredningar och beräkningar har gjorts för att hitta den mest optimala bullermattan som inte
får vara för hård då stomljudet överförs och inte för vek då stabiliteten påverkas. På grund av detta
och överbyggnadstjockleken kommer så kallad lågräl att behöva användas på sträckan.
Dessutom kommer en förtungad växel i lågprofilsräl att anläggas vid vändplatsen för spårvagnen
innan Klarabergsviadukten.
Spårvägen är ett etablerat trafikslag, men i många fall svårt att integrera i redan bebyggda
stadsmiljöer. Genom de ovan beskrivna tekniska lösningarna kan spårvägen integreras i en befintlig
stadsmiljö trots komplexa tekniska förutsättningar och krav på buller/stomljud.
Spår
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i r l l m a U
Stomljudsmatta

Spår
-fog

a ^ ^

Betong

" " - Stomljudsmatta
Stom

Illustration över spårkropp med särskild fog och

stomljudsmatta.

Åtgärd 2
Nej

4g. Främjar åtgärderna kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik? (1 §)
Kapacitetsstarka M
Resurseffektiva M
Motivera på vilket sätt
Åtgärd 1
Spårvagnen är ett kapacitetstarkt fordon som på ett energieffektivt sätt transporterar många
resenärer per fordon. Med utbyggnaden till T-centralen kommer kollektivtrafiken att prioriteras i
området och detgej^ytterligare kapacitet för kollektivtrafiken och ett förenklat byte till övrig

5

kollektivtrafik. Avstängningen av biltrafiken på Klarabergsgatan gör också att gång-, cykel- och
kollektivtrafiken kan prioriteras genom att ges bra utrymmen och framkomlighet. Kollektivtrafikens
konkurrenskraft ökar därmed.
Åtgärd 2
Den ombyggnad av Nybroplan som görs samordnat med tillgänglighetsanpassningen av hållplatsen
kommer att innebära en ny trafiklösning för all trafik. Kollektivtrafiken kommer att prioriteras.
Nybroplan är idag en plats som är hårt trafikerad och med relativt låg framkomlighet för både
spårväg, buss och bilar. Anpassningen av hållplatsen möjliggör bättre tillgänglighet för alla resenärer
och förbättrar resenärsutbytet, vilket leder till en bättre kapacitet i spårvägsystemet. Justeringar görs
också i korsningen för att förbättra för gående och cyklister.

5.

Analys av hur åtgärderna leder till att en större andel persontransporter i staden sker
med kollektivtrafik samt bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
(8§)

Redovisa analys för hur åtgärderna leder till att en större andei personresor i staden sker med
kollektivtrafik, att de leder till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser
samt bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Länk.
Infrastruktur
Sammankopplingen av spårvägslinje 7 med Stockholms medelpunkt i kollektivtrafiken, T-Centralen,
Centralstationen och den nya pendeltågsstationen City bidrar till att förbättra effektiviteten i
människors resor till och från Stockholm och regionen, liksom för resenärer som ska besöka
Djurgårdens evenemang och nöjesutbud. Evenemangsparken på Djurgården är, med sina 10
miljoner årliga besökare, en av Europas största temaparker. Förlängningen till T-Centralen utgör en
första etapp i en planerad utbyggnad och sammankoppling med Lidingöbanan, där spårvägen bland
annat kan försörja Norra Djurgårdsstadens kommande 12000 bostäder och 35000 arbetsplatser med
attraktiv kollektivtrafik.
Kollektivtrafik, gång och cykel
Spårvägen innebär energieffektiva fordon med god tillgänglighet för alla resenärer. Även bussar får
förbättrad framkomlighet som följd av åtgärderna. Gång och cykel prioriteras på Klarabergsgatan
utöver kollektivtrafiken då gatan byggs om till bilfri i samband med utbyggnaden av spårvägen.
Gångbanor breddas och planeras för bästa möjliga tillgänglighet, och nya cykelbanor byggs.
Kulturvärden i bebyggd miljö
Området runt Sergels Torg är internationellt känt som en av de mest konsekvent genomförda
modernistiska miljöerna i världen. Genom åren har en del av de ursprungliga kvaliteterna gått
förlorade. I samband med stadens renoveringsarbete passar man på att återställa en del av dessa
kvaliteter. På 1950-talet, när området planerades var bilen i centrum och optimerades därför för
biltrafik. I dag gäller motsatta planeringsideal där gående, cyklister och kollektivtrafik är prioriterade
framför bilar. Målet är att skapa en god helhet och tillföra den mänskliga skalan, där den nya
spårvägen ska ingå som ett självklart och integrerat element i helheten. Det ska finnas plats för
möten, tillfälliga händelser och ett attraktivt stadsliv.
God vardagsmiljö
Förenklat byte mellan spårvägen och andra kollektivtrafikslag bidrartill enklare resor till och från nöje
och arbete. Nya Klarabergsgatan ger generösa ytor för fotgängare och cyklister, för vistelse och
stadsliv. Nya sittplatser planeras i attraktiva lägen, där man kan betrakta stadslivet och vila.
Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning förbättras.
Hälsa och säkerhet
Spårvägen bidrar till förbättrad luftkvalitet och minskat buller i centrala Stockholm genom att erbjuda
ett effektivt alternativ till resor med bil och buss.
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6.

En redovisning av uppskattade kostnader och finansiering av åtgärderna och uppgift
om när kostnaderna planeras att redovisas till Trafikverket (8 §)

6a. Kostnadsfördelning per åtgärd
Kostnader för motprestationsåtgärder

får inte räknas in i beloppet.
2016

2017

2018

Totalt
belopp

Kostnad Åtgärd 1

59 590

107 660

138 648

303 898

Kostnad Åtgärd 2

2 000

29 500

Kostnad (tkr)

Åtgärdens namn

2015

31 500

Total kostnad (tkr)

6b. Finansiering
Åtgärd 1
Åtgärdens namn:
Fördelning per år (tkr)

2015

2016

2017

2018

Totalt
belopp

59 590

107 660

138 648

303 898

29 795

53 830

69 324

152 949

Kommunen/landsting
Regional
kollektivtrafikmyndighet
EU-bidrag
Annan offentlig finansiering
Ange vilken
Privat finansiering
Ange sökt belopp*
Total kostnad (tkr)
*Stöd lämnas med högst 50 % av kostnaderna för att genomföra åtgärderna. Vid fastställandet av
stödnivå beaktar Trafikverket om kommunen eller landstinget har sökt eller beviljats annan offentlig
eller privat finansiering för att genomföra åtgärderna.(6 §)

Åtgärd 2
Åtgärdens namn:
Fördelning per år (tkr)

2015

2016

2017

2 000

29 500

2018

Totalt
belopp

Kommunen/landsting
Regional
kollektivtrafikmyndighet
EU-bidrag
Annan offentlig finansiering
Ange vilken

7

31 500

Privat finansiering
Ange sökt belopp*

1 000

15 750

14 750

Total kostnad (tkr)

7.

Beskrivning av motprestationer som kommunen åtar sig att genomföra (8 §)

7b. Beskriv mognadsgraden i motprestationerna.
(Har alla förberedande studier genomförts, finns budgetmedel avsatt, har erforderliga tillstånd
inhämtats, har upphandling påbörjats och har en projektorganisation etablerats?)
Staden haren projektorganisation på plats gällande Klarabergsgatan. Entreprenadarbeten pågår
sedan 2012 med att renovera konstruktionerna under gatan, och när man är klar kommer
Klarabergsgatan ha en ny utformning utan plats för biltrafik. Genomförandebeslut är fattat och
budgetmedel finns avsatt. Erforderliga tillstånd finns. Beslut om att ta bort biltrafiken från
Klarabergsgatan för att ge bästa möjliga förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik är också
fattat.

7c. Startpunkt och beräknad slutpunkt för genomförande av motprestationen (år/månad) Bifoga
tidplan eller GANTT-schema
Arbetena startade 2012 och ska vara klara dec 2018. Arbetet är indelat i 29 etapper:

SERGELS TORG ETAPP S4-S6:

AR
FS

DEL ETAPP AR INDELAD I FASADSKEDE! OCH GATUSKEDE
HA KOMMER TIDSATTAS NAR
DETALJERADE
PLANERINGEN AR KLAR

FS

!

os

I FS

.

OS

FS

I

FS
OS

', as

os

E
FS

:

QS

8EST-ARBETEN

KLARABERSGATAN ETAPP M-K6:

8.

En beskrivning av hur åtgärderna som stöd söks för och motprestationerna samt
effekterna av dem kommer att följas upp (8 §)

8a. Hur kommer de åtgärder som stöd söks för och motprestationer följas upp?
Sammanställs i en rapport som^eskrive^åt^ärderna.^

8b. Hur kommer effekterna följas upp?
Bussframkomlighet - mätning av körtid
Resenärsstatistik
Mätning av gång- och cykeltrafik
Mätning av biltrafik

8c. Beskriv förväntade effekter.
Ökat kollektivtrafikresande till följd av närheten till T-centralen, Centralstation och Citybanan, vilket
bidrartill målet om ökad andel kollektivtrafikresor
Bättre framkomlighet vid Nybroplan för alla trafikslag.
Ökat antal fotgängare på Klarabergsgatan
Ökad attraktivitet i området och positiva effekter för handel och turistnäring
Ökat antal cyklister på Klarabergsgatan
Ökad biltrafik på andra gator i området
Ökad trafiksäkerhet

9.

Övriga förutsättningar av vikt för åtgärdernas och motprestationernas genomförande (8
§)

9a. Finns åtgärder i infrastrukturen i Nationell transportplan och Länstransportplan som är
en förutsättning för ovanstående ansökan? Ange länkar om sådana finns.
Nej
9b. Vilka risker finns att åtgärderna som stöd söks för inte genomförs som planerat
(tid/kostnad)?
Att Järnvägsplanen överklagas.

9c. Vilka risker finns att motprestationerna inte genomförs som planerat (tid/kostnad)?
Inga stora risker är identifierade. Förberedande arbeten (tätskiktsprojektet) för spårvägens
förlängning pågår och håller tidplan och budget.
9d. Annan information av vikt för ansökan.
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Rapportering och uppföljning
Vid beslut om stöd ska kommunen eller landstinget inom sex månader inkomma med en plan till
Trafikverket om hur uppföljningen kommer läggas upp. Planen ska tas fram i samråd med K2
(Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) som fått Trafikverkets uppdrag att utvärdera
stadsmiljöavtalen. Kommunen eller landstinget ska utöver detta även vara behjälplig med uppgifter till
den utvärdering som görs av stödet.
Mätning av resande och resandefördelning (bil, kollektivtrafik, gång och cykel) ska för relevanta
områden ske före och efter genomförandet av åtgärder och motprestationer.
En kommun eller ett landsting som har fått stöd ska årligen till Trafikverket rapportera hur
genomförandet av åtgärderna och motprestationerna fortskrider.
När åtgärderna som stödet avser har genomförts ska en slutrapport ges in till Trafikverket. Rapporten
ska ges in inom sex månader från den planerade sluttidpunkt som framgår av beslutet (13 §).
Slutrapporten ska innehålla en ekonomisk slutredovisning av åtgärderna som stödet beviljats för. Av
rapporten ska särskilt framgå vilka effekter som åtgärderna har gett. Rapporten ska ange om de
motprestationer som kommunen eller landstinget ska genomföra är slutförda. Rapporten ska även
innehålla en redogörelse för kommunens eller landstingets arbete för en hållbar stadsmiljö och hur
åtgärderna och motprestationerna har bidragit i det arbetet (14 §).

Befattning

Underskrift

Bitr avdelningschef
Namnförtydligande

Strategisk Utveckling

Pernilla Helander
Ansökan ska skrivas under av en person som är behörig att företräda kommunen eller
enligt
delegationsordningen.
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landstinget

