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- Konpletterande uppgifter rörande de ekonomis(a och finansiella
förutsättningarna n m för utbyggnad av vägtrafikleder i
S tockholnsregionen.

L
Vägverket överIämnade i skrivelse den 29 juni 1993 fram-
stäIlning om annan finansiering av den statliga väghåI1-
ningen - förs1ag rörande vägavgifter. Av framstäIlningen
framgick att Vägverket hade för avsikt att i slutet ai augusti
komplettera framstäI1ningen med resultatet av en närmare äna1ys
av de grundläggande kalkylerna för finansiering av väginv".t"._
ingarnå i Stockholmsregiänen enligt den s k Delnisöverens- I
kommelsen.

Vägverkets analys baseras på underlag i olika skeden från redan
upphandlade objekt men också ti11 delar där utredning pågår om
utformning, m m. Detta innebär sjäIvfa1let att kalkylerna på
kostnadssidan innehå11er osäkerheter av teknisk, ekonomisk,
planmässig och beslutsmässig karaktär. I kostnadskalkylerna har
därför marginaler lagts in som tar sikte på vissa osäkerheter.

Sedan de ursprungliga preliminära intäkts- och kostnads-
kalkylerna har ökad kunskap vunnits. Den ökade kunskapen har

- lett fram ti1I lösningar som krävt förändringar avseende bI a
avgif tssystemet, avgif tsstationerna, informati rrrsbehov,
ventilationstorn, tunnelstandard, ledningscentral och mark-
lösen. Detta har medfört ökade kosrnader för projektet jämfört
'ned det innehåIl överenskommeLsen omfattade i september 1992.- Förändringarna består huvudsakligen av förbättringar som inne-
bär ökad säkerhet och bättre miljö. En närmare redogöre1se
återfinns i bilaga ti11 denna skrivelse.

Kostnaderna för de i "Dennisöverenskommelsenrt 1992 ingående
utbyggnaderna bedöms nu med ovan redovisade förändringar uppCå
tilI drygt 24 miljarder kronor. Ti11 detta ska även 1äggas
kostnader om ca 1,5 miljard kronor för de innerstadsåtgärder,
infartsparkering m m som enligt överenskommelsen ska
finansieras med vägavgifter. Den nu redovisade' kostnads-
bedömningen utgår a1ltjämt ifrån att moms ej.utgår, att
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eventuelLa vaLutarisker bärs av staten samt att kommunerna ej
ersätts för mark i kommunal ägo eller för den administration
och förskottering som är förknippad med framtagande av planer
eIler för arbete för åtkomst av behövlig mark. Kostnadsbedöm-
ningen på totalt 25,5 miljarder kronor utgår vidare från att
projektets innehåll är enligt den definition som framgår av
Vägverkets kostnadsredovisning och att ytterligare krav/
önskemål om standard/utformning m m bör finansieras av
kravs täIIaren.

Som framgår av ti11 skrivelsen fogade beräkningsunderlag för
intäktsbedömningen vilar denna på ett antal preciserade förut-
sättningar. Osäkerheten om dessa uppfylls är som al1tid vid
stora projekt betydande och beror av många faktorer som
varierar över tiden.

Vägverket redovisade i skrivelse den 7 oktober 1992 sin
principiella syn på och överväganden rörande utbyggnaden av
aktuella trafikleder. Denna syn och de överväganden som då
etablerades kvarstår i a1lt väsentligt. Vägverket ansåg då att
avgifterna bör tas ut oeh projektet .genomföras så att
projektets skuldsättning från tid till annan håIls nere i så
stor utsträckning som möjligt. Det var också enligt Vägverkets
bedömning nödvändigt att statens risktagande i projektet
begränsas i så hög grad som möj1igt utan att äventyra
projektets genomförande. Resultatet av den granskning av
kalkylerna som nu genomförts innebär att särskilda insatser
och åtgärder måste vidtas av samtliga inblandade aktörer för
att fulIfölja projektet om principerna för skuldsättning och
begränsat statligt risktagande ska gä1Ia.

Vägverket förutsätter i sina kalkyler att avgiftssystemet tas i
bruk enligt tidigare överenskommelse. Denna överenskommelse
liksom omfattningen av avgiftssystemet är enligt verkets
uppfattning en förutsättning för projektets ekonomi. Avgifts-
systemet måste bl a därför prioriteras av -11a parter.
Vägverket avser därför att kontinuerligt fö1ja upp tidplanen
och projektkalkylerna och återkomma ti11 regeringen med

underlag i vilket redovisas de ekonomiska och finansiella
förutsättningarna i det forqsatta projektarbetet efter L998,
d v s inför byggandet av 0sterleden, Västerleden samt
Bergslags plan-Hj uIs ta .

Med dessa villkor kan mot bakgrund av de förändringar som kan
komma att äga rum avseende projektets kostnader och intäkter
ett behov av medelstillskott tillgodoses exempelvis i form av
förlängning av avgiftsperiodens längd eller avlastning av t ex
ledernas driftkostnader för att projektet ska kunna genomföras.
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Vägverket anser baserat på ovan redovisade situation samt det
faktum att lederna är a1lmän väg och att Vägverket är väg-
hållare att ansvaret för driften av lederna bör ingå i
Vägverkets ordinarie åtagande. Detta bör avgöras i samband med

den ekonomiska kontroll av projektet som föresIås äga rum 1998.

Återbetalning av ovan redovisade bedömd kostnad för projektet
ryms inorn den period fram till år 2025 som avgifter enligt
Dennisöverenskommelsen kan uppbäras. Däremot kan upplån,ngs-
behovet under projektets olika delar nu inte överblickas i
detalj vilket medför att Vägverket även av detta skäI förordar
beslut om nyttjande av den statliga garantin i flera steg.
Vägverket avser att senare inkomma med förslag tiIl långsiktig
finansiering av projektet.

Ärendet har behandlats i Väginvest's och Stockholmsleders AB's
styrelser vid sarnmanträden den 26 augusti 1,993.
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Väevcr.ket överlämnpr. hfrmed den förutskickade kompletteringen
ti'1) framsqiillning1A, den 29 juni 1993.
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