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Medling om Dennis-paketet:

Dennispaketets påverkan på gröna ytor och markanvändning

1. Hur ser Du framtiden?

Möjligheterna viixer att viilja arbetsplats och boende. (Ex. Telias nya "motorvägar"). Samtidigt
vet vi att hotet mot jordens klimat kvarstår, dlir biltrafiken iir den största faran. Om också
miinniskorna i utvecklingsltinderna skulle våilja vår l980-talslivsstil skulle utsläppen öka med
xxx. (Har Ni World Watch Institute's senaste rapport?) Konsekvenserna av en sådan utveckling
tir tydliga- Valet av transportsystem gäller mycket större frågor iin nivån på biltullarna.

2. Vilka lir viirdena med grönområden i stadens niirhet?

Redan på 1700-talet gjordes ett medvetet val hur Stockholmsregionen skulle utvecklas. Idag
har vi den tidens planerare att tacka för den unika kultur- och naturmiljön i Stockholm och
dess omgivningar. Få europeiska storstiider har sådana tillgångar. Genom århundraden har en
framsynt planering bevarat för stockholmama en vacker och rik niirmiljö. Niir parkerna i
stadens omgivningar utvecklades var det inte bara en liten elit som fick tillgång till skön natur
för promenader och förlustelser. Redan tidigt var det demokratiska ideal som ledde
utvecklingen: parkerna i stadens nZirhet skulle vara öppna och tillgiingliga för alla stadens
medborgare. Detta iir en tradition som vi kan vara stolta över. i ,:-*lf:\ k',*irr^\ [ Lo t d*/r*
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Idag vet vi att grönområden dessutom har direkt betydelse för stadsbors hdlsa, mer än vad
170O-talets framsynta planerare kunde ana.

Med de Gröna Kilarna, som spr?inger sig in i beby_egelsen ända in till stenstaden, och det Gröna
Bliltet i kilarnas ytterområden har Storstockholm fortfarande en grönstruktur med stora
friluftskvaliteter och höga naturviirden. (MTÖ, Miljöbedömning av Trafiköverenskommelsen)

Att storslagen natur lugnar och upplivar sinnet har de flesta människor personlig erfarenhet av
De senaste åren har forskare inom miljöpsykologin fått fram data som visar att kroppen
reagerar oviintat snabbt på upplevelsen av både vildmarksvidder och vackra utsikter med
vatten och träd. Redan efter några minuter har förhöjda vlirden för blodsck och
muskelspiinning sjunkit till normala. Niir det gtiller arr återställa personer från stress iir
naturmiljder klart bättre iin stadsmiljöer.
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Vi vet också idag att träd 2ir oerhört effektiva luftrenare. Träd i parker absorberar i sina
trädkronor då löven lir utslagna 70-85 procent av stoftet i luften omkring. Vintertid då löven
lallit binder grenverket ändå betydande mängder av stoft och gaser. Fullvuxna träd kan ha en
yttre total bladyta på upp till I 600 kvadratmeter. Vattnet som rötterna tar upp transporteras
uppåt i slammen, fyller lövens porer, förängas och tar viirme från luften som svalkas av. En
temperaturskillnad uppstår och luften kommer i rörelse. Staden ventileras.

Träden i staden utgör också livsrum för djur och mikroorganismer i mängd. På senare år har vi
börjat inse betydelsen av att bibehålla just mångfalden av arter av djur och växter. I Agenda 21
och konventionen om biologisk mångfald har Sverige åtagit sig att siikra arters långsiktiga
överlevnad och upprätthålla ekologiska processer. Miljömålen skall ges samma vikt och
betydelse som skilda ekonomiska överväganden i syfte att bygga miinsklig verksamhet på
ekologisk grund. Formema för att långsiktigt bevara och utveckla grönområden i anslutning till
städer och tiitorter skall siirskilt utredas.

3. Hur påverkas grönytorna av förslagen i Dennisöverenskommelsen?

Dennispaketet innebtir, främst genom Yttre Tviirleden, dels direkt påverkan i form av
vägutbyggnader och planerad bebyggelse i anslutning till leden, dels indirekta konsekvenser
genom ökat exploateringssck i känsliga och till stora delar hittills opåverkade delar av de
Gröna Kilarna. (MTÖ)

- Natur- och friluftsområden delas upp och minskar i storlek
- Spridningsvägar för hotade växt- och djurarter försvagas
- Bullerstörningar i och barri2ireffekter f<ir rriluftslivet förstiirks
- Landskapsbilden förändras negativt
- Risken för exploatering i s§ddsviirda områden ökar (MTÖ:s [sta)

Sjlilvklart minskar grönytorna och dtirmed stockholmarnas natur- och friluftsområden niir de
nyttjas för vägbyggen. Men påverkan på livet i grönområdena sker ocksä indirekt, t.ex. genom
påverkan från trafikens avgaser på våixtligheten och genom påverkan på djurlivet av buller. En
mycket påtaglig effekt på framförallt djurlivet lir avskiirningen av djurens ggrationsleder,
spridningskorridorerna, genom landskapet. Även vissa vii.xter drabbas av flessa barriiirer. En
sådan avskiirning innebiir att djurens livsbetingelser föriindras, deras möjligheter att finna föda
begränsas, liksom deras möjligheter att föröka sig. Dör en art ut, får detta konsekvenser för
andra som iir beroende av den. Den biologiska mångfalden utarmas.

Stora delar av motorvägarna planeras att gå under jord. De gröna ytorna i området påverkas
, likatullt av tillfafier och avgastorn. Men framförallt vet man att vägar för med sig annan
byggnation som exploaterar marken. I sjiilva verket får ju området i anslutning till en väg ett
stegrat markviirde för industrier och handel. Nya ytor kommer att bebyggas och försvinna som
grönområden.

4. Hur stor kan denna påverkan beriiknas bli med resp. utan Viister- och Österlederna? Vilka
risker medför den?

Samtliga åua Gröna Kilar berörs. Effekten på sjiilva kilarna av lederna åir inte obetydlig, och
tillsammans med kommande bebyggelseutveckling förtindras grönstrukturen på sikt. Även det
Gröna Biiltet påverkas långsiktigt av leder och bebyggelse på ett sätr som minskar regionens
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naturviirden. En rad större och mindre vlirdefulla och kiinsliga naturområden påverkas, eller
riskerar att påverkas, negativt, främst av Yttre Tvltrleden.(MTÖ)

Österleden: Liksom för de övriga llinkarna uppstår effekter främst vid tunnelmynningarna. En
känslig miljö lir området kring Svindersvik. En annan iir södra Djurgården. (bra exempel?) Hot
mot kulturviirden och biologisk mångfald i Ekoparken. 3",75iiLn". 'zt.iotto,,n"il,*

Viisterleden: Utan Viisterleden skulle trafiken på övriga delar av Tvtirleden bli berydligt mindre
(MTÖ). Genom ingrepp i kiirnområden och spridningsvägar på Lovön, Kungshatt och i
Grimsta minskar naturvlirden. (MTÖ). Ökat exploateringstryck på Mälaröarna.

Exempel på risker:
Negativa effekter på den biologiska mångfalden. Utddenden genom fragmentisering
(grönområdenas u t armning och gradvisa försvinnande ).
Hiilsorisker: ökad sjuklighet, ökad stress. Ger olycksrisker som kan motväga eventuella
traf iks iikerhe tsvinster.
Minskningar i livskvaliten i övrigt. Vissa grupper missgynnas siirskilt genom svårigheterna att
nä gröna områden.

5. Är kunskapsunderlaget tillräckligt för beslut om utbyggnad?

Följande effekter iir v2il belagda: (exempel)
Vår kunskap iir mera bristf?illig niir det gäller fötjande effekter: (exempel) (bristriilliga
miljökonsekvensbeskrivning före besluten)

(Utdrag fran riksmuseets remissvar på Dennis och Miljön visar på bl.a. brister i beriikningarna
vad giiller tillviixt etc och att hiinsyn inte tagits till potentiell exploatering ntir de gröna kilarna
fylls igen.)

Återigen: vilket samhiille vill vi-ha? Vpt yi tillräckligt för att leda urvecklingen i rärt riktning?
ifr"t*rttfriri, *. iirt*t h'Lt u,kly't't ,*f*.Åa,

7>,tae a k|r.-,
6. Vilka skulle vara vfua alternativ?

Referensalternativet enligt Dennis och Miljön: detta saknar bilavgifter och li.r allUdr svagt n,ir

Lennart Holms "Hästsko".
Flera? ra \ l"^*'t^^

Den stora fragan giiller dock om planeringen av dessa leder verkligen bygger på rätt
förutsättningar. Vilken livskvalitet väljer vi? Motorleder eller hiilsa? Hur ser vi framtiden? Och
vilka åtaganden har vi gjort internationellt?
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