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Desir6e Edmar
Naturhistoriska Riksmusået
Box 50007
104 05 STOCKHOLM

Torbjörn Tyr6n
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
L04 22 STOCKHOLM

Stockholm den 24 mars L994

Xal1else

ttll nöte angående nedliug om D€anispaketet

Jag tackar er för era ansträngningar att hitta en tid som
passar oss aIIa. Den tid son titt slut visade sig vara möj1ig
är:

Tisdagen den 12 april 1994 kI 13.00

F1ats:

Miliödepartementet, Tecrelbacken 2

Vi träffas i foajån före vakten, och går gemensamt upp till
sammanträdesrunmet. Av säkerhetsskäI är vi föranmäIda.

Deltagare:
Kristina Bovin, I'{iljövårdsberedningen
Desir6e Erlrnatr trmotpartrt
Clas Florgårdr trmedlarerr
Torbjörn Tyrånr trförparttr

Eventuellt deltar också Gunilla Hedman, Miljövårdsberedningen.

Punkter som kan vara av särskild betydelse att, diskutera vid
detta möte:
1. Erfarenheter av tidigare medling.
2. Avgränsning av åmnesområdet.
3. Särskilt viktiga frågor som måste belysas.
4. Arbetets uppläggning, t ex tidpunkt för leverans av

parternas underlag.
5. Eventuellt behov av hjälp från uiljövårdsberedningen.

ett arbete!

F. k.: Kristina Bovin

Postadress: Box 5038, 1O2 41 STOCKHOLM. Telefon: 08-782 7O 0O

Besöksadress: Linndgatan 2. Telefax: 08-66092 17 . Biblioteksgatan 29. Telefax: 08-611 26 56
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TiII medlare och parter

Tack för att ni viII delta i t{iljövårdsberedaingeus
uedliug om trafiköverenskonmelseu i gtockholn, ået s)rDeanis-paketet !

Syftet med medlingen är att få en allsidig belysni-ng avtrafiköverenskommelsen i. Stockholm, det sk Dennis-paketet, med tyngdpunkt på dess konsekvenser förniljöt. Medlingen syftar ti1l att tyd.liggöra effekterav två alternativ: bennis-paketet nåa räåpektive utanöster- och Västerled

De frågor vi har bedönt särskilt viktiga att fåbesvarade vid medlingen finns i bilaga 1. För samtliqrafrågestäIlningar gä1Ier tidsperspektivet fran ;;-aiiiår 2o3o e11er-om noiligt lä!äre. varje rråqå;tl-ir"i"ihar sin medlare och sina två parter.
Medlingen går ut på att tydliggöra a) parternas
gremensamma bedönningar, b) på viika punXter nan görmotstridiga bedömningar och c) vad =i<ifiaktlighei"rnugrundar sig på. Medlaren ska agera oparliskt åch biståparterna. Parterna fungerar i egen käpacietet ochrepresenterar inte någon organisation. parterna ärutvalda för att företräda en positiv respektive ennegativ instäIlning ti1} Dennis-paketets effekter på
miljön. Valet av parter har sketl i samråd medföreträdare respektive notståndare ti11 Dennis-paketet.

I

i l:$lingen kommer att genomföras offentligt den 9 naj.
i Tills dess ska parterna ha tagit fram ett underlag somger deras svar på trågan. part 1 och part 2 för värjefrågestäl1ning it<a unäer roedling"r p.äsentera sin egenbedönning. Därefter ska parternå konrma fram till vad

man är ense om respektive vad :nan har olika åsikter om.Medlaren ska därefter sammanfatta diskussionen.
Resul-tatet av medlingen kommer att presenteras i formav en rapport i Miljövårdsberedningiens rapportserie.

. Vi föreslår att parter och medlare för respektive frågaarrangerar ett nöte inom de närmaste 3 veckorna för att
lggga upp arbetet. Miljövårdsberedningens kanslihjälper gärna tiI1 ned att ta fram unäerlag tifl parter
och medlare.
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Postadress Gatuadress
Miljäochnaturresursdepartsmonlot Tegelbacken2

Telelax
08-20 43 31

1 03 33 STOCKHOLM

Toleron
08-763 10 00

Tslex
154 99 MINEN S
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Rapport

Medlingen kornmer att presenteras i en rapport(omfattning ca 15 A4-sidor per frågestafiiring).
Räpportens målgrupp är beslutsfattåre och ini,resseradaIlnänhet och kommer att tryckas upp i ca. 3 0OO ex.D"!_är viktigt attr språket-är klarl och tyd1igt,.Medlaren ansvarar för att resultatet komnerMiljövårdsberedningen tillhanda senast 2 veckor efteratt nedlingen är genomförd dvs deu 24 naj.
9 naj

Lokalen, Nya hörsalen i Rosenbad, r].nmer ca 135personer. Utrustning i form av over-head ochdiaprojektor finns tiI1gäng1igt.
Ersättning

Ersättning kan utgå för tre resor ti1l Stockholm förparter och medlare. Vi står sjä1vfa1Iet för 1ogi ochdylikt den 9 naj om så behövs.

Jag ber er inkornqa med arvodesanspråk skriftligensenast den 18 april till Uiljövåräsbered.ningenl
Presentatiou av deltagare

fnför Tedlingen kommer en presentation göras av parteroch medlare. Det skulle unäer1ätta för öss om ni-kan"göra en kort presentation av er och sända til1Miljövårdsberedningen före den 18 apriI.
Kontaktpersoner

Medlarna har ansvar för kontakten med parterna. Telefonoch adress ti1I parter och medlare finirer ni bifogat.
Miljövårdsberedningens kansLi bistår ned information
oeh material båae under förberedelser och vidgenomförandet av nedlinqen. Har ni frågor får ni gärnahöra av er tilI Kristina Bovin, te1 Oe-iAZ 39 07 eller
Gunnel Hedman, teI 08-763 2t 34. Fax tiI1
Miljövårdsberedningen är OB-20 43 3l_.

Med vän1iga hälsningar

Gunnel Hedman
Kanslichef
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Postadross
Miliö och nalurresursdepartemsntot
103 33 ST@KHOLM

Gatuadrsss Telelon
08-763 10 00

Telex
154 99 MINEN S

Telelax
08-20 43 31Tegolbacken 2



f

L

4. Gröna ytor-markanvändning

Medlare

Klas fJ.orgård
VBB VIAK
Box 5038 i

LO2 4t Stocktiolm
teI. 08-782 72 7L
fax. 08-660 54 0l-

Parter

forbjörn Tyr6n
Länsstyrelsen i Stockholns Iän
Box 22067
l-04 22 Stockholm
te1. 08-785 5l- 1-7

fax. 08-651 57 50

Desiree Edmar
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007 i

104 05 Stockholm
teI. 08-666 43- 1-9

fax .08-665 40 85L
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För samtliga frågeställningar gä1Ier att göra en jämförelse
av Dennis-paketet med respektive utan Väster- och österled
i ett tidsperspektiv från i dag til1 år 2030 eller om
möj1igt längre.

1. Sanhällsnyttan av trafiköverenskornmelsen.

Vad är er bedömning av den sammanlagda samhällsnyttan av
Denni-s-paketet?

?. Dennispaketets niijöpå'rerkan.
Bidrar-Denniq-paketet tiII att regionala och nationella
miljömåI uppnås? (luft och bullerl

3. Investeringskostnader och finansiering.
Hur beroende är Dennis-paketets ekonomiska kalkyler av
trafikutvecklingen?

4. Gröna kilar och markanvändning.

Hur påverkas naturvärden och de frantida tiI1gången på
grönområden i regionen av Dennis-paketet?

5. Beslutsprocessen.

Har den demokratiska förankringen säkerstä11ts och har det
skett en allsidig belysning av alternatj-v und.er
beslutsprocessen?
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FråqestäIlninqar att besvara under medlinq om Dennispaketet


