Moindals stad

Datum
2015-11-06
Ert datum

Stadsledningsförvaltningen
Regeringskansliet
Sverigeforhandhngen

Handlaggare, direkttelefon

e-post:
sverigeforhandlingen@regeringskansliet.se

ÅTERKOPPLING ANGÅENDE FRÅGOR KRING MÖLNDALS STADS
NYTTOANALYS

Mölndals stad har per brev den 23:e oktober mottagit fem frågor från Sverigeförhandlingen
kring Stadens inskickade nyttoanalys. Staden har också haft ett möte i Göteborg den 3:e
november med Sverigeförhandlingens tjänstemän. Med utgångspunkt av detta vill staden
besvara ställda frågor 1-5, se bilaga, enligt följande:

1) Staden bedömer att cirka 5 000 bostäder kommer att byggas inom Höghastighetsbanans
influensområde på 1100 meter inom angiven period 2018-2035. Staden bedömer att
bostädernas exploateringsnetto och tidplan påverkas positivt av ett stationsläge som
medför tidigare inskickat trafikeringsönskemål.
2) Staden bedömer att cirka 500 bostäder kommer att uppföras (område 10) om spårvägen
förlängs från Mölndals station till Åby/Åbroområdet. Ovriga områden (3 och 4)
tillkommer även utan en förlängd spårväg.
Då bara spårbunden trafik skall ingå i Storstadsåtgärder enligt Sverigeförhandlingen
minskar antalet bostäder från 6000 till cirka 500 för Mölndals stads nyttoanalys för
Storstadsåtgärder. Vi vill därför betona att även andra kollektivtrafikåtgärder som staden
tidigare spelat in i bilaga 3 Storstadssatsningen, borde kunna vara en del av
Sverigeförhandlingen. Kapacitetsstarka BRT-system på egna körbanor är en tung
investering och utgör en lika strukturerande kollektivtrafik som spårväg.
3) Med synsättet att bostäderna inom influensområdet kan tillgodoräknas så snart bostaden
påbörjats och avtal är tecknat mellan Staden och Sverigeförhandlingen, kommer antalet
bostäder att öka. Staden tolkar “påbörjad” som när den faktiska produktionen för den
specifika bostaden startar. för Staden blir det en ökning från 3 000 till cirka 5 000
bostäder.
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4) Sverigeförhandlingen frågar hur exploateringsnettot förändras, dvs skillnaden mellan
fastighetemas värde utan respektive med den förbättrade tillgängligheten som
infrastrukturinvesteringen ger fastighetema, både för fastigheter som ändå skulle bebyggt,
och fastigheter som byggs endast om infrastrukturinvesteringen kommer till stånd. frågan
kommer staden att besvara i en uppdaterad Huvudrapport för nyttoberäkningar som
kommer att inlämnas till Sverigeförhandlingen fredagen den 20:e november.
5) Staden kommer med hjälp av Västra Götalandsregionen ta fram en kostnadskalkyl för den
del i Storstadsåtgärdema som berör spårbunden investering i Mölndal, dvs förlängd
spårväg från Mölndals station till Åby/Åbroområdet. En preliminär kostnadskalkyl
beräknas vara Sverigeförhandlingen tillhanda 4 december.

Mölndals stad har i detta brev försökt att klargöra så många frågeställningar som möjligt
för Sverigeförhandlingen men har inte till dags datum haft möjlighet att slutföra de
beräkningar och kalkyler som krävs enligt de delvis nya frågeställningama som
framkommit. Staden ber därför att få återkomma med en reviderad nyttoanalys enligt ovan
angivna datum.
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