Avsiktsförklaring –
objekt xxx
§1

Parter

Trafikverket, region xx, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge
kommun x, org.nr., Adress, Postadress/
xx AB, org.nr., Adress, Postadress
Mellan parterna har följande avsiktsförklaring träffats som innebär att parterna ska verka för att
genomföra följande åtgärder:
- Ex. direktanslutning av spår via en ny linjedragning som anslutar till befintliga spår till xx
banan via godsbangården i xx.
- Ex. elektrifiering av befintligt spår enligt dagens prestandakrav
Avsikten är att genomförandet ska ske med medfinansiering.
§2

Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i denna avsiktsförklaring:

§3

Syfte och bakgrund

Avsiktsförklaringens syfte är att skapa en principöverenskommelse över ansvar och kostnader för
genomförandet av aktuell åtgärd och, i förekommande fall, hur det framtida
väghållningsansvaret/ansvar för spåranläggningar ska fördelas.
Innan genomförandet påbörjas ska detaljreglering och bindande utfästelser fastläggas i ett
genomförandeavtal alternativt i medfinansieringsavtalet om det bedöms tillräckligt för att reglera
objektets genomförande.
Kort beskrivning av aktuell åtgärd, historik samt varför en avsiktsförklaring om medfinansiering
tecknas.
Ex: Avsiktsförklaringen avser (t.ex.) byggnation på anläggning/på sträckan … och avses
medfinansieras därför att…
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är
Intressentanalys, ref.nr
Nyttoanalys, ref.nr
Utredningar, dnr/ref.nr
Förstudie, dnr/ref.nr
Idéstudie, dnr/ref.nr
Samhällsekonomisk analys, dnr/ref.nr
Åtgärdsvalsstudie
En åtgärdsvalsstudie har genomförts för åtgärden, ref.nr xx./
En förenklad åtgärdsvalsstudie har genomförts för åtgärden, ref.nr. xx/
Någon åtgärdsvalsstudie har inte genomförts för åtgärden/
En åtgärdsvalsstudie kommer att tas fram i det fortsatta arbetet.
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§4

Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering mellan parterna
avseende åtgärden

Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärden
Avsiktsförklaring ref.nr xx, tecknad XX
Medfinansieringsavtal, ref.nr xx, tecknad YY
Den nu träffade avsiktsförklaringen ersätter/innebär förändring/tillägg av… i förhållande till tidigare
tecknat avtal/avsiktsförklaring)
Alt Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden.

§5

Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering

Avsiktsförklaringen avser objektet xxxx (Objektets benämning enligt planerna):
Ex.
Nytt spår från godsbangården genom industriområdet xx, inklusive elektrifiering som ansluter
befintligt spår strax väster om Söderbron. Dessutom elektrifieras befintligt hamnspår med tillhörande
kombiterminalspår i hamnen.
Avsiktsförklaringen avser fördelningen av ansvaret för de fysiska planeringsåtgärderna kopplade till
de infrastrukturella järnvägsrelaterade åtgärderna, gränsdragning för ägande, byggande, drift- och
underhållsansvar och finansieringslösningar för dessa.
Här anges indikativt kostnad och kostnadsfördelning mellan parterna.
De totala kostnaderna, inkl. kostnader för projektledning och projektering, för åtgärderna är för
närvarande beräknade till XXX miljoner kronor.
Avsikten är att investeringen av åtgärderna finansieras av parterna enligt följande fördelning:
Trafikverket
xx % eller XX Mkr (åtgärder i den statliga infrastrukturen)
ZZ kommun
yy % eller YY Mkr
Beskriv kortfattat hur parterna avser att hantera eventuella kostnadsförändringar. Vid skrivandet av
avsiktsförklaringen kan skrivningarna vara lösligare än i medfinansieringsavtalet, t.ex. att man ska
verka för en viss lösning. Det blir fråga om en bedömning och ett ställningstagande i varje enskilt fall,
men resultatet av ställningstagandet ska i möjligaste mån framgå av avsiktsförklaringen.
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår i ovan angivna totala
kostnader.
Även förvaltningsskedet måste hanteras och tydliggöras, d.v.s. vem som kommer att äga vad
respektive svara för förvaltningskostnaderna.
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§6

Principer för fördelning av ansvar

Trafikverkets ansvar
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet.
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut
iakttas vid genomförande av åtgärderna/projektet som Trafikverket ansvarar för.
3. Ytterligare i det specifika fallet?
Parten Xs ansvar
1. X ska utföra eller låta utföra de åtgärder som inte ingår i det statliga åtagandet.
2. X ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut iakttas vid
genomförandet av åtgärderna som x ansvarar för.
3. Ytterligare i det specifika fallet?

Parterna ska verka för (följande lösning) när det gäller väghållaransvar/banhållningsansvar.
Ägande av anläggningen i förvaltningsskedet…
Ansvar för drift och underhåll i förvaltningsskedet…

§7

Principen för parternas samarbete

Planering och genomförande ska ske i nära samverkan mellan parterna.

§8

Framtagande av medfinansieringsavtal

Parterna ska ta fram ett medfinansieringsavtal för objektet under förutsättning att det då bedöms
aktuellt att dess genomförande ska ske med medfinansiering.

§9

Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

Parterna är medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna avsiktsförklaring är beroende
av flera myndighetstillstånd och andra beslut bland annat i frågor beträffande åtgärdsplaner,
detaljplaner, järnvägsplaner m.m. Parterna är således införstådda med att ändringar i
överenskommelsen, liksom ytterligare överläggningar, angående innehållet i densamma därför kan
bli nödvändiga.
Denna avsiktsförklaring är för sin giltighet beroende av:
1. att regeringen godkänner åtgärden och finansieringen
(gäller endast objekt i NTP)
2. att xx beslutande organ godkänner avsiktsförklaringen senast xx

Trafikverkets genomförande av åtgärderna är beroende av att verket tilldelas erforderliga
anslagsmedel för det och/eller att objektet kommer att ingå i regeringens årliga beslut år 4 – 6 eller
1 - 3.
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Eventuella ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga och
undertecknade av samtliga parter.
Avsiktsförklaringen har upprättats i xx (x) likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

____________________________
Ort och datum

____________________________
Ort och datum

____________________________
Trafikverket (Namnförtydligande)

____________________________
xx kommun (Namnförtydligande)
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