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Upplands Väsby kommun bygger stad för egen ökad kvalitet och för en bättre region. 

Det kräver satsningar både lokalt och regionalt.  I Väsby satsar vi på en kraftfull 

utbyggnad av bostäder, utbildning och kultur. En förutsättning för att vi ska lyckas fullt 

ut är förbättrade resefunktioner. Därför utvecklar vi Väsby Entré/Stationsområdet (kort 

Väsby Entré), som bland annat kommer att ge oss ett helt nytt stationsområde och en 

stor mängd kollektivtrafiknära bostäder.

Planprogrammet för Väsby Entré godkändes av kommunstyrelsen den 2 mars 2015. 

Sedan dess har vi i kommunen arbetat intensivt med att utveckla och förverkliga 

projektet. Till exempel är förnyelsen av Järnvägsparken under detaljplaneläggning och det 

kommunala allmännyttiga bostadsföretaget Väsbyhem, som fått en direktmarkanvisning, 

räknar med byggstart senast inom ett år. Järnvägsparken är Väsby Entrés första 

delprojekt och omfattar, utöver en upprustning av de kulturhistoriskt värdefulla 

byggnaderna och förnyelse av parken, bland annat cirka 170 nya bostäder för studenter 

och unga. För övriga delar av Väsby Entré pågår genomförandeplaneringen och vi räknar 

med att detaljplaner kommer att finnas klara inom de närmsta åren. Därefter kan 

byggandet ta vid. Det finns i nuläget ett stort antal bygg- och ägarintressenter som alla 

är möjliga samarbetspartners.

Den rapport du nu har i din hand beskriver hur genomförandet ska gå till. Det är en så 

kallad genomförandestrategi som ger översiktliga tidsplaner och visar hur kommunen 

avser att medverka genom projektstyrning, finansiering och annat. Den drar också upp 

riktlinjerna för hur det framtida ägandet och ansvaret ska fördelas, bland annat genom 

avtal mellan kommunen och blivande samarbetspartners, privata och andra.

Väsby Entré ska och kommer att genomföras på bästa sätt genom en stark kommunal 

satsning och tillsammans med konstruktiva och idérika samarbetspartners.

Väsby ligger rätt!

Upplands Väsby i mars 2016

Mathias Bohman 

Kommunstyrelsens ordförande

Förord
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medfinansiärer. Kommunen kommer att ta ett samlat ansvar  

för genomförandeprocessen, vilket förutsätter en kommunal  

projektorganisation med projektkontor som finansieras av  

kommunstyrelsens utvecklings- och exploateringsmedel. För de 

närmaste tre åren bedöms det att en budget på 9 miljoner  

kronor per år eller strax däröver kommer att behövas. 

De investeringar som berör kommunen beräknas bli i storleks-

ordningen cirka 850 miljoner kronor (inklusive oförutsedda 

kostnader på cirka 10 %), fördelat över cirka 10 år fram till år 

2026. Projektet har i början tunga investeringskostander i form 

av kommunikationsytor, till exempel broarna och utbyggnaden 

av Ladbrovägens anslutning till Mälarvägen. Investeringarna 

kommer alla väsbybor och skattekollektivet till godo, inte bara 

de som är kopplade till projektet Väsby Entré. Dessa delprojekt 

beräknas ta i anspråk 470 miljoner kronor av de 850 miljonerna 

och bedöms inte direkt kunna belasta Väsby Entrés exploatörer/

samarbetspartners.

Kostnader för det stora parkeringsdäcket på västra sidan och 

bussterminalen, som båda förutsätts ha externa finansiärer, 

ingår inte i de 850 miljonerna. Det gör inte heller eventuella 

kommunala kostnader för att ge projektets ingående byggnader 

och anläggningar den önskade högkvalitativa designen.

Intäkter genom markanvisningarna, det vill säga försäljning av 

byggrätter och gatukostnadsersättning, bedöms bli cirka 565 

miljoner kronor fördelat under cirka 10 år, där huvuddelen av 

intäkterna kommer i slutet av perioden. Detta ger en nettokost-

nad för kommunen på 285 miljoner kronor inklusive bedömda 

oförutsedda kostnader för genomförandet av Väsby Entré. Detta 

förutsätter en stabil konjunktur. Utifall att konjunkturen sviktar, 

kan det bland annat leda till fördröjd försäljning av byggrätter till 

bedömt pris, premiebaserad markanvisning, räntekorrigeringar 

med mera eller komplikationer vid byggnationen. Vår bedömning 

är därför att kommunens nettokostnad kommer att hamna  

mellan 300-400 miljoner kronor. 

Kommunens nettokostnad ska ses mot bakgrund av att projekt 

Väsby Entré ger kort- och långsiktigt starkt förbättrade utveck-

lingsmöjligheter för kommunen i sin helhet och för de som bor 

och verkar här. För att uppnå kommunens vision 2040 med 

målet 63 000 invånare är projektet Väsby Entrés genomförande 

av största vikt.

Kommunstyrelsen godkände den 2 mars 2015 planprogrammet 

för Väsby Entré/Stationsområdet (fortsättningsvis här i texten: 

Väsby Entré). Se planprogrammets markanvändningskarta på 

sida tre och figur 1 nedan. Kontoret för samhällsbyggnad fick 

samma dag i uppdrag att ta fram förslag till genomförande- 

strategi för Väsby Entré gällande etapper, tidsplan och eko-

nomi. En särskild kommunal investeringsbudget skulle anges. 

Återrapportering till kommunstyrelsen skulle ske under hösten år 

2015, vilket sker genom denna rapport.

I genomförandestrategin lyfts ett antal genomförandefrågor upp 

och handlingsvägar pekas ut. En genomlysning av de kommu-

nalekonomiska förutsättningarna ingår som en viktig del, liksom 

hur projektet ska bedrivas organisatoriskt. 

I planprogrammet från 2015 framhölls det att projektet Väsby 

Entré ska genomföras på ett hållbart sätt och skapa förutsätt-

ningar för en win-win-situation för medverkande parter. Väsby 

Entré ska bli en aktiv och mångfaldig stadsdel, där närheten till 

naturen och de kulturhistoriska miljöerna tas tillvara samt att 

Väsby Entré ska bidra till en god utveckling för hela kommunen 

för bästa ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet. Men 

även stödja kommunens strävan mot social integration och 

mångfald i upplåtelseformer.

Väsby Entré ska genomföras i etapper och stå klart omkring år 

2026. Resefunktionerna är en central fråga med pendeltågs-

trafik, bussterminal och järnväg, tillsammans med riksintresset 

Ostkustbanan. Kommunens ambition är att hela stations-

området ska ses som ett riksintresse. Resefunktionerna är 

stommen i etapp 1 (se figur 2). Utbyggnader direktkopplade till 

Ostkustbanan kan dock komma senare, efter år 2026. För rese-

funktionerna är Trafikverket och SLL Trafikförvaltningen starkt 

påverkande och beslutande i flera avgörande frågor. Projektet 

Väsby Entré bedrivs i samverkan med Trafikverket och SLL 

Trafikförvaltningen.

I och med att kommunen i princip äger all mark som ska  

exploateras kan kommunen bestämma hur och när den ska 

bebyggas, inte bara genom sitt planmonopol utan även i civil-

rättsliga avtal, främst genom ram- och markanvisningsavtal.

Kommunen kommer knyta till sig lämpliga exploatörer/samar-

betspartners, det vill säga byggintressenter, tagare och  

Sammanfattning
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Figur 1. Planområdet och dess delar.
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Generellt
God framförhållning i detaljplanearbetet ger kom-
munen möjlighet att sälja bostads- och verksamhets-
områden så att det på bästa sätt stödjer kommunens 
utveckling. 

En ordentlig satsning på kommunala verksamhe-
ter, framför allt skola och ungdomsverksamhet, är 
väsentlig för att Väsby Entré ska få gott rykte och bli 
en attraktiv plats för boende, arbete och rekreation. 
En annan viktig kommunal fråga är vilka kvalitets-
krav som ska ställas på arkitektur och miljö och på 
vilken nivå som de ska ställas. Ett kvalitetsprogram 
för allmänna ytor godkändes av kommunstyrelsen 
den 2 mars 2015 och ett motsvarande arbete för 
kvartersmark har påbörjats. 

Kommunen kommer att fortsätta de pågående 
överläggningarna med Trafikverket, SLL 
Trafikförvaltningen och Länsstyrelsen. En viktig 
fråga rör risker och säkerhet med hänsyn till 
Ostkustbanan, bland annat erforderliga säkerhets- 
avstånd till bebyggelse.  Andra är placeringen av en 
tillfällig bussterminal under ombyggnadstiden och 
infartsparkeringen.

Särskilda genomförandesynpunkter för 
resefunktionerna och de mest centrala 
kvarteren
Resefunktionerna och de mest centrala kvarteren 
– hur dessa genomförs och utformas – är en förut-
sättning för en lyckad utbyggnad av övriga delar 
av Väsby Entré, till exempel bostäderna väster om 
järnvägen. De är också viktiga för kommunen i sin 
helhet och de många samhällsbyggnadsprojekten i 
kommunen och är därför tidsmässigt prioriterade. 
Vidstående utsnitt ur planprogrammets mark- 
användningskarta (figur 2) visar projektområdet 
med resefunktionerna och de mest centrala  
kvarteren är inringade.

Resefunktionerna och de mest centrala kvarteren ska 
bland annat innehålla:

• En modern bussterminal med en vänthall på cirka 
2 000 kvm och utrymme för cirka 13 000 kvm 
bostäder och verksamheter ovanpå. 

Övergripande genomförandesynpunkter

• Ombyggnad av Bankes bro och nybyggnation av 
den norra bron. 

• Två entréer till järnvägsstationen (spärrlinjer).
• Ett parkeringsdäck med cirka 500 bilplatser 

och förslagsvis minst 18 000 kvm verksamheter 
ovanpå, inklusive en dagligvarubutik i botten- 
våningen.

• Ett landmärke med förslagsvis 17 000 kvm verk-
samheter.

Dessa funktioner är starkt ömsesidigt beroende och 
kommer att kräva olika former av fastighetsbildning. 
Det kan därför finnas praktiska motiv för att rese-
funktionerna och de mest centrala kvarteren byggs 
ut som en tidsmässig och fysiskt sammanhållen 
enhet. 

Framtida kapacitetsförstärkning av Ostkust- 
banan och järnvägsstationens övriga spår och  
perronger är inte kommunens ansvarsområde och 
blir ett separat projekt. 

Särskilda genomförandesynpunkter för 
bostadskvarteren på västra sidan
Bostadskvarteren ska i första hand anvisas i måttliga 
storlekar så att mångfaldiga och varierande miljöer 
stimuleras och skapar förutsättningar att även  
involvera små exploatörer/samarbetspartners. 

Kommunen vill ha flera upplåtelseformer som 
bostads-, hyres- och äganderätter. Även experimen-
tella former, där till exempel de boende medverkar 
vid planering och byggnation bör prövas. 

De som får markanvisning ska följa en i förväg 
bestämd utbyggnadstakt och ordning, så att redan 
inflyttade inte behöver ”bo på en byggarbetsplats” 
under lång tid. Kommunen kommer att upprätta 
etapputbyggnadsplaner som visar de lokala förhål-
landena, anslutningar till vägnätet och provisorier 
med mera för olika utbyggnadsskeden.

Saneringsbehov av förorenad mark ska klaras ut 
innan bindande avtal tecknas för anvisad mark.
Innan markanvisning sker ska kommunen och 
exploatören/samarbetspartnern ha kommit överens 
om ett markpris och vilken markanvisningsstrategi 
(kvalitetskrav) som är förknippade med detta. 
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Figur 2. Utsnitt av markanvändningskartan med resefunktionerna och de mest centrala kvarteren, det vill säga etapp 1, är inringat med 

blått. I etapp 1 ingår även detaljplanen för Ladbrovägen. Den redan påbörjade Järnvägsparken är markerad med röd ring.
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Nedan angivna kommunala kostnader förutsätter 
att kostnader för verksamheter, bostäder, parke-
ringsdäck och infartsparkering bärs av exploatörer/
samarbetspartners. Kostnaden för bussterminalen 

förutsätts bäras av SLL Trafikförvaltningen genom 
hyresavtal. Angivna kommunala kostnader inklu-
derar kostnader för projektering, upphandling och 
oförutsedda kostnader (se figur 3).

Etapper/delprojekt och  
kommunala kostnader för dessa

Figur 3. Kommunens kostnadsdelar.
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1. Järnvägsparken
AB Väsbyhem har fått en direktmarkanvisning av 
kommunen. Befintliga byggnader och parkmiljön rus-
tas och cirka 170 smålägenheter, hyresrätter för unga 
och studenter, byggs i kommunala Väsbyhems regi. 
Marken behöver saneras och 125 befintliga infartspar-
keringsplatser omlokaliseras till en annan plats inom 
Väsby Entré-området. De kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaderna kommer att övertas och rustas upp av 
Väsbyhem. Parken kommer att göras mer tillgänglig 
för allmänheten. Arbetet med detaljplanen pågår.

Kommunens kostnad (parkens upprustning samt 
gator, vatten och avlopp) 30,5 miljoner kronor.

Stationsområdet
Resefunktionerna och de mest centrala kvarteren ska 
bland annat innehålla: 

• En modern bussterminal med en vänthall på cirka 
2 000 kvm och utrymme för cirka 13 000 kvm 
bostäder och verksamheter ovanpå. 

• Ombyggnad av Bankes bro och nybyggnation av 
den norra bron. 

• Två entréer till järnvägsstation (spärrlinjer).
• Ett parkeringsdäck med cirka 500 bilplatser 

och förslagsvis minst 18 000 kvm verksamheter 
ovanpå, inklusive dagligvarubutik i bottenvåning.

• Ett landmärke med förslagsvis 17 000 kvm verk-
samheter.

Dessutom ska Ladbrovägen byggas ut och få ny 
anslutning till Mälarvägen.

Viktiga knäckfrågor: 
Frågan om säkerhetsavstånd till järnvägen reds 
ut i samråd med Trafikverket, Länsstyrelsen och 
Brandkåren Attunda.

Frågan om Upplands Väsby station ska bli ett så 
kallat namngivet objekt i länsplanen diskuteras vidare 
med SLL Trafikförvaltningen och Länsstyrelsen.

Fastighetsförvärv avslutas och nödvändiga rivningar 
genomförs. Klart år 2017-2021. Kommunens kost-
nad beräknas till 110 miljoner kronor.

Tillfällig bussterminal ordnas på östra sidan. 
Byggstart år 2018, flytt till ny permanent terminal år 
2026. Kommunens kostnad 26 miljoner kronor.

Väsbyån öppnas upp. Klart år 2021. Kommunens 
kostnad 55 miljoner kronor.

Allmänplatsmark vid ny bussterminal samt broar, 
trappor, ramper och torg på projektets östra sida. 
Terminalens passagerarytor, som vänthallar,  
förutsätts bli inomhus medan bussarnas rörelse- och 
uppställningsytor blir utomhus. Byggstart år 2019, 
inklusive flytt av Väsbyån, planeras att bli klart år 
2026. Terminalen kan påbyggas med verksamheter 
eller bostäder. Kommunens kostnad uppskattas till 
243 miljoner kronor.

Parkeringsdäcket med liggande byggnader ovanpå samt 
den höga fristående byggnaden har vi valt att kalla 
” landmärket”. Klart sannolikt år 2023-2024.

Det samordnas med byggnationen av norra bron. 
Däcket är en förutsättning för att mycket av de övriga 
projektdelarna ska kunna genomföras som planerat. 
Kommunens kostnad för allmänplatsmark, bland 
annat torget på västra sidan, är 20 miljoner kronor.

Infartsparkering på mark. Infartsparkering för 460 
parkeringsplatser på västra sidan blir klart år 2019. 
Kommunens kostnad är cirka 9 miljoner kronor.

Ladbrovägen (alla etapper) inklusive flytt av ledningar 
och bullerskydd. Utbyggnaden sker etappvis. Klart år 
2023-2024. Kommunens kostnad är 227 miljoner 
kronor.

Totalkostnad för kommunen är 690 miljoner 
kronor.

 I den summan är 470 miljoner kronor kommuni-
kationsytor i form av broarna och utbyggnaden av 
Ladbrovägen, som kommer alla väsbybor och skatte-
kollektivet till godo, inte bara kopplat till projektet 
Väsby Entré.
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2. Bostäder med mera på västra sidan
Arkeologisk slutundersökning. Kommunens kostnad är 
cirka 6 miljoner kronor.

Tillfällig infartsparkering på mark i Runby hage. 
Ladbrovägens utbyggnad och behovet av etablerings-
ytor avgör delvis tidsplanen. Kommunens kostnad är 
cirka 2,5 miljoner kronor. 

Åtgärder på befintligt och nytt gatunät. Befintligt: 
Bills backe, Lilla Hagvägen, Övre Runbyvägen, 
Skogsvägen och Säckgatan. Kommunens kostnad är 
cirka 31 miljoner kronor.

Grönt upplevelsestråk på västra sidan. Kommunens 
kostnad är cirka 10 miljoner kronor.

Bostäder på kvartersmark enligt planprogrammet. 

Möjlig byggstart år 2020 och inflyttning från år 
2023-2024. Ingen kostnad för kommunen utöver 
utarbetande av markanvisningsstrategi (kvalitets-
krav).

Totalkostnad för kommunen 49,5 miljoner 
kronor.

3. Oförutsedda kostnader
Cirka 10 % tillkommer för oförutsedda kostnader i 
projektet. Detta har inkluderats i samtliga kostna-
der.
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De stora kommunala intäktsposterna är (se figur 4): 

Försäljning av byggrätter inklusive gatukostnadsersätt-
ning. Bedömning i avvaktan på två stycken inkom-
mande oberoende värderingar:

• Bostäder på cirka 71 000 kvm BTA à 6 000 kr/
kvm BTA inklusive plankostnader och gatukost-
nadsersättning. Exklusive Järnvägsparken där för-
handlingar pågår. På västra sidan inkluderar det 
verksamheter i bottenvåningarna.

• Kontor med mera på 35 000 kvm BTA à 2 500 kr/
kvm/BTA inklusive plankostnader och gatukost-
nadsersättning. 

• Bussterminal (bostäder, kontor och vänthall) 
på cirka 15 000 kvm BTA à 3 500 kr/kvm BTA 
inklusive plankostnader och gatukostnadsersätt-
ning.

Detta ger en kommunal intäkt på cirka 565 miljoner 
kronor fördelat på cirka tio år, varav cirka 45 miljoner  
kronor i gatukostnadsersättning.

Kommunala intäkter

Parkeringsintäkterna kan bli stora, men ska balan-
seras mot de kostnader som den externa tagaren 
kommer att ha för att anlägga och hantera projektets 
parkering. 

De totala kommunala intäkterna blir enligt 
denna bedömning cirka 565 miljoner kronor. 

I exploateringsekonomin räknas här inte in anlägg-
ningsavgifter för såväl vatten och avlopp som  
kommunens kostnader för utbyggnaden av vatten 
och avlopp (cirka 40 miljoner kronor) utan den  
hanteras inom VA-kollektivet med självkostnads- 
princip på kommunnivå. I den kommunala exploa- 
teringsekonomin ingår inte heller investeringar 
för kommunala verksamheter som förskola, skola, 
idrottsanläggningar etc., annat än att tillhandahålla 
erforderlig tomtmark.
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Figur 4. Markanvisningserbjudanden.



15VÄSBY ENTRÉ / STATIONSOMRÅDET

GENOMFÖRANDESTRATEGI

Kommunens initiala kostnader och intäkter 

Enligt ovan:

Totala kostnader (inklusive  
cirka 10 % för oförutsett men 
exklusive kostnader för  
program, utredningar etc.)    850 miljoner kronor

Totala intäkter, cirka 565 miljoner kronor

Totalt netto, underskott, cirka 285 miljoner kronor 

De totala intäkterna bedöms alltså bli cirka 565 
miljoner kronor fördelat under cirka 10 år, där 
huvuddelen av intäkterna kommer i slutet av peri-
oden. Detta ger en nettokostnad för kommunen på 
285 miljoner kronor inklusive bedömda oförutsedda 
kostnader för genomförandet av Väsby Entré. Detta 

Kommunalt ekonomiskt netto

förutsätter en stabil konjunktur. För det fall att 
konjunkturen sviktar, vilket bland annat kan leda 
till fördröjd försäljning av byggrätter till i kalkylen 
bedömt pris, premiebaserad markanvisning, ränte- 
korrigeringar med mera eller komplikationer vid 
byggnationen. Vår bedömning är därför att  
kommunens nettokostnad kommer att hamna  
mellan 300-400 miljoner kronor. 

Kommunens nettokostnad ska ses mot bakgrund 
av att projektet Väsby Entré ger kort- och långsiktigt 
starkt förbättrade utvecklingsmöjligheter för kom-
munen i sin helhet och för de som bor och verkar i 
kommunen. För att uppnå kommunens vision 2040 
med målet 63 000 invånare är projektet Väsby 
Entrés genomförande av största vikt. 

Det kan noteras att det i förslaget till kommunal 
flerårsbudget för åren 2016-2018 har avsatts 362 
miljoner kronor för Väsby Entré.
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Kostnadssatt tidplan

Driftekonomi utöver initialkostnader
Efter initialfasen, som varar till 5 à 10 år efter sista 
inflyttning, bedöms driftkostnaderna för kommu-
nalteknik, med gator, park och gång- och cykel- 
vägar, respektive verksamhetsplanering inte vara 
högre inom Väsby Entré än genomsnittligt i övrigt 
för kommunen. 

Järnvägsparken
Upprustning av Järnvägs parken samt gata/VA Lergropsvägen och Tegel vägen. 30 500 000 kr

Intäkter markanvisningsavtal – Förhandlingar pågår

Stationsområdet
Resefunktioner – kommunens delar Fastighetsförvärv, Väsby Ån, tillfällig busster mi nal, broar,  

infartsparkeringar samt nya drag ningen av Ladbrovägen inklusive anslutning mot Mälar vägen. 690 000 000 kr

Fastighetsförvärv inklusive eventuella åtgärder såsom rivning eller upprustning. 110 000 000 kr

Infartsparkering 340 stycken p-platser. 9 000 000 kr

Tillfällig bussterminal. 26 000 000 kr

Väsby Ån – flytt av ån inklusive justering av Industrivägen. 55 000 000 kr

Ombyggnad Bankes bro, Stora Torget, Ny Norra bron samt centralvägen och rivning av tunnlar. 243 000 000 kr

Allmän platsmark – på parkeringsdäck. 20 000 000 kr

Ladbrovägen – alla etapper inklusive flytt av ledningar och bullerskydd. 227 000 000 kr

Intäkter markanvisning p-däck + bussterminal. 140 000 000 kr

Bostäder Västra sidan 49 500 000 kr

Arkeologisk slutundersökning. 6 000 000 kr

Grönt upplevelsestråk. 10 000 000 kr

Tillfällig infartsparkering 120 stycken p-platser. 2 500 000 kr

Åtgärder på befintligt och nytt gatunät. 31 000 000 kr

Billsbacke, Lilla Hagvägen, Övre Runbyvägen, Skogsvägen och Säckvägen.

Intäkter markanvisning bostäder. 425 000 000 kr

Summa kostnader inkl påslag för oförutsett 850 000 000 kr

Summa intäkter 565 000 000 kr

Total nettokostnad 285 000 000 kr

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Fördelning av ansvar och ägande

Kommunen äger i princip all mark i program- 
området. Detta gör att kommunen kan bestämma 
hur och när den ska bebyggas, inte bara genom sitt 
planmonopol utan även i civilrättsliga avtal, i detta 
fall markanvisningsavtal.

Kommunen kommer i avtal att knyta till sig 
lämpliga exploatörer/samarbetspartners, det vill säga 
byggintressenter, tagare och/eller medfinansiärer. 
Detta arbete pågår och det finns en särskild för-
handlingsgrupp i projektorganisationen med upp-
handlad juridisk kompetens som redan har träffat de 
exploatörer/samarbetspartners som har anmält sitt 
intresse vid ett första möte. Trafikverket kommer att 
anlägga och äga spårområde och perronger och vi 
räknar med att SLL Trafikförvaltningen kommer att 
långtidsförhyra bussterminalbyggnaden och med-
verka i planerade infartsparkeringar. 

Generellt gäller följande:
• Respektive exploatör/samarbetspartner ansvarar 

efter markanvisning för att utbyggnad av  
kvartersmark för enskilt ändamål följer  
kommunens anvisningar och tidsplan. 

• Kommunen är huvudman för allmänna platser 
och ansvarar för utbyggnad och drift av dessa.

• Kommunen är huvudman för de allmänna 
VA-anläggningarna och ansvarar för utbyggnad 
och drift av dessa. VA-ledningar och övrig teknisk 
infrastruktur kommer i huvudsak att förläggas 
inom mark som utgör allmän plats.

Hur uppdelningen mellan kommunen och exploa- 
törer/samarbetspartners slutligen blir kommer att 
beslutas politiskt baserat på framtagna markanvis-
ningsavtal under åren 2016-2018.
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Med genomförandeavtal menas avtal som tecknas i 
samband med exploatering. Syftet är att reglera hur 
exploateringen ska genomföras. Slutliga avtal brukar 
kallas exploateringsavtal eller markanvisningsavtal, 
beroende på om det är exploatören eller kommunen 
som äger marken (i fallet Väsby Entré äger kom-
munen i princip all mark). Ett slutligt avtal kan ha 
föregåtts av ett eller flera tidiga genomförandeavtal, 
till exempel ramavtal.

Avtalsformer som kan komma att aktualiseras för 
Väsby Entré:

Plankostnadsavtal tecknas mellan exploatör/
samarbetspartner och kommunen i egenskap av 
planläggande myndighet efter beslut om detaljpla-
neuppdrag. Avtalet reglerar detaljplanens hantering, 
arbetsfördelning och kostnader för planläggningen.

Ramavtal tecknas mellan exploatör/samarbetspart-
ner och kommunen. Avtalet reglerar avgränsning av 
exploateringsområde, inriktning om antal lägenheter 
eller bruttoarea och kostnadsfördelningsprinciper. 
Ramavtal kommer för Väsby Entré att tecknas i 
samband med varje nytt detaljplaneuppdrag.

Exploateringsavtal tecknas mellan markägare/exploa-
tör och kommunen i samband med att detaljplanen 
antas. Exploateringsavtal reglerar genomförande-
frågor såsom marköverföring, rättigheter, fastig-
hetsbildning, tidsplan, etapper och ansvar samt 
ersättning för utbyggnad av allmän plats. Ej aktuellt 
i Väsby Entré.

Samarbetsavtal eller en överenskommelse mellan de 
olika exploatörerna/samarbetspartnerna som reglerar 
till exempel parkering.

Kommunen kan genom markanvisningsavtal för-
medla kommunalägd mark till olika exploatörer/
samarbetspartners. Markanvisning innebär att en 
part under en begränsad tidsperiod med vissa i 
förväg givna förutsättningar får disponera ett mark-
område. Markanvisning kan genomföras på flera 
olika sätt, till exempel genom direktanvisning efter 
jämförelseförfarande, direktanvisning eller tävling. 
Oavsett tillvägagångssätt kan kommunen ställa krav 
på exempelvis typ av bebyggelse och användning, 
upplåtelseformer, byggnadsvolymer, byggnadshöjd, 
gestaltning och behov av lokaler för service.

Särskilda avtal kommer att behöva upprättas med 
olika parter till exempel Trafikverket och SLL 
Trafikförvaltningen.

Avtal mellan kommunen och exploatör/samarbets-
partner som kan komma att aktualiseras



19VÄSBY ENTRÉ / STATIONSOMRÅDET

GENOMFÖRANDESTRATEGI

Etablering ska ske enligt planprogrammets intentioner. 
En medelstor dagligvaruhall ska kunna etableras 

ovanpå parkeringsdäcket med parkering och varu-
mottagning, i första hand i parkeringsdäcket. De 
större nyanlagda gatorna på västra sidan, till exempel 
den centrala delen av Ladbrovägen, ska så långt som 
möjligt ha verksamheter ut mot gatan. Totalt cirka 
4 000 kvm BTA.

Bussterminalen ska inrymma resandeservice. Det 
är ännu inte klart om resandeservice kan förläggas på 
broarna, med hänsyn till säkerhet relativt tågtrafiken. 

Upplevelsestråk
Det grönblå upplevelsestråket längs med Väsbyån 
på östra sidan ska förstärkas. Väsbyån friläggs och 
synliggörs där ån i dag är kulverterad under busster-
minalen.

Det gröna upplevelsestråket på den västra sidan 
från Runby Nedra (hembygdsgården) via fornläm-
ningsområdet till skogsområdet och Ladbrostenen i 
norr förstärks. 

Stora delar av skogsområdena på den västra sidan 
bevaras och görs tillsammans med Järnvägsparken 
mer tillgängliga. Järnvägsparken och naturområdet 
med fornlämningar på västra sidan öppnas upp och 
görs mer tillgängliga för allmänheten.

Åtgärder mot buller och 
vibrationer
Intentioner och krav enligt planprogrammet och pro-
grammets underliggande utredningar ska följas. Det 
innebär bland annat att: 
• Parkeringsdäcket utformas för att ge en buller-

skärm mot järnvägen.
• Nya byggnader ges en gruppering och utformning 

som reducerar bullret på gårdar och i byggnader.
• Ladbrovägens öppna delar förses med bullerskärm.
• Risker för buller och vibrationer från 

Ostkustbanan måste beaktas då den bedömas vara 
den största bullerkällan.  

Vatten och avlopp
Programområdet är anslutet till kommunalt vatten- 
och avloppssystem. På västra sidan finns en huvud-
vattenledning som ägs av Norrvatten. Ledningarna 
på västra sidan kommer att behöva flyttas till nya 
lägen i de nya gatorna. I nordvästra delen av pro-
gramområdet planeras spillvattnet att ledas till 
spillpumpstationen vid Ladbrodammen som ligger 
norr om programområdet. Därifrån kommer det 
att pumpas tillbaka för att sedan kopplas samman 
med det södra nya systemet. Det befintliga spill-
vattnet från Runby planeras att ledas söder ut till 
anslutningen under järnvägen i höjd med Edsvägen 
för att ledas vidare till Käppalatunnelns nedsläpp 
vid Optimusvägen. Även spillvattnet från progra-
mområdets mellersta och södra del leds denna väg. 
Det befintliga systemet från Runby och Ladbrons 
pumpstation, som i dag leds under järnvägen i höjd 
med stationen kommer att slopas. Norrvattens 
huvudvattenledning är under utredning. Den 
planeras att eventuellt flyttas till nytt läge i nya 
Ladbrovägen för att sedan ansluta uppe i Hagvägen.

Se sidan 68 i planprogrammet för mer information. 

Etablering av handel med mera
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Dagvattenhantering
Dagvattenhantering kommer att ske enligt kommu-
nens dagvattenpolicy. Innan detaljplaneskedet ska 
en dagvattenutredning för hela planområdet utföras 
så att ett säkert dagvattensystem med effektiv rening 
och fördröjning säkerställs.

Tillräcklig fri yta eller yta under anläggning ska 
avsättas i eller i anslutning till programområdet för 
att omhänderta större mängder regn och snö. En 
möjlighet kan vara att på västra sidans södra del i 
höjd med VA-ledningarnas passage under järnvägen 
anlägga ett fördröjningsmagasin.

Väsbyån är en viktig lekplats och livsmiljö för 
fisken asp och utsläpp av dagvatten får inte riskera 
att försämra livsförutsättningarna för fisken.

Bussterminalens behov av dagvattenhantering och 
oljeavskiljning ska utredas inför detaljplaneskedet. 

Avvattning av ny gatumark kan förslagsvis ske 
till trädens så kallade skelettjordar. Därmed skapas 
både fördröjning, rening och upptag i trädrötter. 
Dagvattenbrunnarna ska ha bräddavlopp till dagvat-
tensystemet. Fördröjning på kvartersmark förordas. 
Infiltration av dagvatten bör ske där det är möjligt.
Se sidan 68 i planprogrammet för mer information. 

Övrig teknisk försörjning
Se sidan 68 i planprogrammet och programmets 
underliggande utredningar för mer information. 

Miljö och gestaltning
Väsby Entré ska bli en nationell och internationell 
förebild när det gäller hållbarhet, miljö och gestalt-
ning. Detta ställer stora krav på kommunen såväl 
som på exploatörer/samarbetspartners och andra 
intressenter som till exempel Trafikverket och SLL 
Trafikförvaltningen.

Målet är att eftersträva en så bra miljö som  
möjligt utifrån platsens fysiska förutsättningar och 
projektets utgångspunkt. Utmaningen är att bygga 
en tät och funktionsblandad stad i kollektivtrafik- 
nära läge. Den skall stå i samklang med de krav som 
riksintresset ställer på Ostkutsbanan och de nya  
planerade resefunktionerna.

Befintlig värdefull bebyggelse ska bevaras och 
rustas.

Dessa frågor behandlas utförligt i planprogrammet 
och programmets underliggande utredningar. De  
förtydligas i kvalitetsprogrammet för allmänplatsmark 
och den kommande markanvisningsstrategin med 
stadsutvecklingskvaliteter för kvartersmark.
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Kommunen kommer knyta till sig lämpliga exploa-
törer/samarbetspartners, det vill säga byggintressen-
ter, tagare och medfinansiärer. Kommunen kommer 
att ta ett samlat ansvar för genomförandeprocessen, 
vilket förutsätter ett projektkontor finansierat direkt 
av kommunstyrelsen via utvecklings- och exploa-
teringsmedel. För de närmaste tre åren bedöms en 
budget på 9 miljoner kronor per år eller strax där-
över vara erforderlig.

Kommunen har inrättat en projektorganisation 
för Väsby Entré/Stationsområdet. Projektchef är 
Anne-Sophie Arbegard, från kontoret för samhälls-

byggnad. Hon är närmast biträdd av projektgruppen 
på kontoret för samhällsbyggnad. De olika delpro-
jektgrupperna har representanter från kommunens 
olika kontor och stöd av konsulter.

Projektet svarar närmast mot tjänstemannastyr-
gruppen och den politiska styrgruppen för stora 
samhällsbyggnadsprojekt.

Projektägare är kommundirektör Hillevi Engström.
Projektet följs av olika referensgrupper med 

representanter från myndigheter och sakkunniga.
Se nedan den just nu aktuella projektorganisatio-

nen, den visar också aktuella aktiviteter.

Organisation för genomförandet

www.upplandsvasby.se

Väsby Entré projektorganisation maj 2016

EXPERTSTÖD TILL PROJEKTET: 
Teknisk samordnare: David Hess
Trafikplanerare: Ann Storkitt och Harry Bertilsson
Miljöplanerare:  Anna Åhveidekker-Evertson och Anna Jacobsson
Ekonomi: Karin Isaksson
Arkeologiska utgrävningar: Marie Halldin
Landskapsarkitekt: Nils Odén
Bygglov, Miljökontoret, Kart & GIS
Lilla Referensgruppen
Stora Referensgruppen

PROJEKTCHEF  
Anne-Sophie Arbegard

KOMMUNIKATION
Sara Silander

Anna Kelfve Malm

DETALJPLANEPROJEKT
Detaljplan Järnvägsparken
Annica Karlsson

Detaljplan Stationsområdet och  
bostäder m. m. västra sidan
Anna Silver

PM risker, säkerhet, avstånd 
järnväg bebyggelse 
Program för resefunktionerna
Magdalena Lundberg

GENOMFÖRANDE AV 
KOMMUNENS DELAR
Joachim Sävenlid
Anette Benkowski

FASTIGHETER,  
tillstånd, avtal med  
bef. hyresgäster, m. m.
Maria Enarsson

SLL 
TRAFIKFÖRVALTNINGEN
Gösta Norén
Lars-Herman Larsson

EXPLOATERING, 
Markanvisningsstrategi, 
markanvisningsavtal, 
Förhandlingar med 
exploatörer och 
samarbetspartners
Anne-Sophie Arbegard
Gunilla Sandin
Janne Sandahl
Lii Tiemda
m. fl.
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Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • telefon 08-590 970 00
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