
Yrkande angående tillstyrkande av detaljplan för 
Västlänken station Centralen inom stadsdelen 
Gullbergsvass 
 

Förslag till beslut i Byggnadsnämnden: 

Avslå detaljplanen. 

 

Yrkandet 

Projektet Västlänken bör av många skäl avbrytas per omgående och de aktiviteter som 

genererar resursutnyttjande hos förvaltningarna bör omedelbart avslutas. Västlänken leder 

till en omfattande samhällsekonomisk förlust då projektets samhällsnyttor enbart är ca 

hälften av investeringen på närmare 30 miljarder kronor enligt Trafikverket. Därtill 

uppkommer betydande restidsförluster för tågresenärerna genom den omväg som 

Västlänken skapar samt omfattande miljöpåverkan under byggtiden. 

Den ekonomiska redovisningen av genomförandeavtalets innebörd är begränsad och den 

enda informationen som ges är att "Detaljplanen bedöms gå med överskott ekonomiskt. Hur 

stort överskottet blir är svårt att bedöma då flera poster är osäkra." 

Vi ser från andra delar av Västlänkenprojektet att staden får ta kostnader för förändrade 

förutsättningar och/eller förändrad information från Trafikverket. T.ex. i det nu parallella 

ärendet om mellanplanet vid Korsvägen där uppskattade kostnad för staden har ökat från 30 

miljoner till 41 miljoner. Detta efter att Trafikverket hade missat att räkna med kostnad för 

detaljprojektering i den tidiga prognosen och att i den upphandling som Trafikverket gjort för 

station Korsvägen har Trafikverket förbundit sig till ett antal fasta påslag mot sin entreprenör 

som via ingångna avtal med staden drabbar staden. Kontorets bedömning var även i detta 

fall när avtalet ingicks att intäkterna skulle överstiga investeringen. Det har nu visat sig vara 

ett risktagande som inte höll. 

Att trafikverkets misstag i kostnadsuppskattningar och att deras avtal med sina entreprenörer 

på sista raden belastar stadens ekonomi är otillfredsställande. Det är också 

otillfredsställande att staden ger sig in i ett allt för omfattande ekonomiskt och 

genomförandemässigt risktagande. 

Det är därför av stort intresse hur avtalet hanterar ändrade förutsättningar, misstag som görs 

av respektive part samt hur avtal som respektive part upprättar med andra påverkar stadens 

ekonomiska åtaganden. Det är även vitalt med en bedömning och beskrivning av 

omfattningen risktagandet i det aktuella projektet och det därtill kopplade 

genomförandeavtalet. Inget av detta är behandlat och beskrivet i tjänsteutlåtandet.  

Generellt, bör staden arbeta för att i avtalen lägga över riskerna på Trafikverket. 
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