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Stad sbyggnadskontoret
Stockholms Stad
Box 8314
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Remissvar Norra trafikbandet

Sammanfattning - återr emi s s

Förbundet for Ekoparken kräver återremiss av översiktsplanen for utredning av en alternativ
utformning av Norra Trafikbandet. Vi avstyrker bestämt österleden men kan med vissa
forändringar acceptera och till och med se fordelar i Norra Liinken från Lidingövägen till
Ngntull Förändringarna är dock så viktiga att de måste utredas innan vi kan ta slutlig ställning
till denna del av Norra Länken.

En återremiss gör det möjlig att fullständiga den halvgångna miljökonsekvensbeskrivningen.
Programmet for miljökonsekvensbeskrirmingen har inte foljts. Södra Djurgården och
byggnadsprocessens miljöprobtem är nästan helt bortglömda. De miljojamlorelser som görs då
syfta till att belysa vad olika delar i Dennis-paketet som har bäring på Norra Trafikbandit har
for konsekvenser tagna var för sig, exempelvis. Särskilt viktigt aritt belysa vilka bilavgifternas
effekter är och vilka Österledens effekter är. Åven Norra Lankens effektLr bör kunna sarskiljas
från övriga delar i Dennis-paketet.

Planprocessen

Normalt brukar den översiktliga planeringen syfta till att pröva önskvåirdheten i markkrävande
projekt. I detta samråd anges syftet redan på forsta sidan vara att enbart granska de varianter i
detaljer som läggs fram i översiktsplanen. Projekten i Dennis-paketet framställs som redan
beslutade. Så kan det naturligtvis inte vara. Vad som framkorlmer under planprocessen om
projektens konsekvenser skall naturligtvis användas for att forutsättningslöst pröva om
projekten alls skall genomforas.

Överhuvudtaget har stadens forvaltningar av politikerna tvingats till en bakvand ordning.
Brådskan har gjort att forst görs en detaljplan for Japan-skrapan inklusive en del av Norra
Trafikbandet. Först därefter en översiktsplan for Norra trafikbandet. Det borde varit tvärtom.

Dessutom stämmer inte detaljplaneforslaget med översiktsplanen: i detaljplanen finns bara ett
läge for Norra Länken från Norrtull till Roslagstull, genom Bellevueparken. I översiktsplanen
finns två alternativ: genom Bellevueparken och i Cedersdalsgatan. Behandlingen av
detaljplaneforslaget måste därfor göras om.
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En detaljplan - Dp 93004 - avses behandlas i samråd redan i maj 1993, dvs innan
stadsbyggnadskontoret ens hunnit sammanställa synpunkterna på översiktsplanen. Detta är
upprörande och felaktigt.

Al lm tinna p lane rings synpunkt e r

Koncessionsnämnden for miljös§dd har nyligen sagt nej till öresundsbron.
Koncessionsnämnden ställde effekterna och riskerna mot nyttan av öresundsbron. Vidare
frågade man sig om den stora satsning som öresundsbron innebar gav ett substantiellt bidrag
till uppnåendet av riksdagens miljömåI. Koncessionsnämndens användning av Naturresurslagen
kan tillämpas.även på Dennis-paketet. Här skall resonemanget bara loras ifråga om
delproj ektet Österleden.

Den forsta punkten gäller då ryttan jämlort med miljökonsekvenserna.

Riskerna är stora att for stockholmarna oersättliga grönområden skadas på ett sätt som inte går
att reparera, att vissa skador görs direkt och att vissa skador uppträder forst på sikt. De direkta
skadorna gäller intrången i grönområdena Lill-Jansskogen, Ladugårdsgärde och Södra
Djurgården. Det är de öppna trafikplatserna, avgasskorstenarna, tilluftstornen, rökgastornet vid
Rosendal (som troligen kommer forvandlas till ett avgastorn när kraven på luftkvaliteten i
tunneln ökar), utrymningsanläggningarna, tunnelmynningarna mm som kommer att öka bullret
och forsämra luften kraftigt samt utgöra forfulande, naturvidriga inslag i dessa naturområden.
Under byggnadsperioden, som varar flera år, kommer natursköna platser som Biskopsudden
att vara helt forstörda. På sikt uppträder andra skador: trafiken ökar och exploateringstrycket
ökar kring de nya motorlederna. Stockholms hamn planerar att med Osterleden so* g*rd
bygga ut Loudden till den stora oljehamnen i regionen. Risk finns också for att nya
anläggningar tillkommer: tex att luftkvaliteten i österleds-tunneln inte acceptabel så att
ytterligare avgastorn måste byggas.

Nyttan är ytterligt tveksam flor alla delar av Norra Trafikbandet. I särskilt hög grad gäller det
Osterleden, trots att de möjliga tidsvinsterna lor bilisterna torde vara störst lor denna del.
Tidsvinsterna är beräknade av utredarna till 1500 timmar per maxtimme i hogtrafikdd. Detta är
liktydigt med 1/1000 timme per invånare i Stockholmsregionen. prissatt enlig vägverkets
kal§lmodeller ger detta en årlig intäkt om ca 190 mk (så små tidsvinster brukar dock inte
alltid kunna nyttiggöras). Detta räcker inte for att betala investeringarna på 4-5 miljarder
kronor och driftskostnaderna på 50-100 mkr/år. @n samhällsekonomisk kalsl over
Österleden bilagges.) Norra Länken genom Lill-Jansskogen ger troligen ännu mindre
tidsvinster. Däremot ger den möjligheter att forbättra miljön i Lill-Jansskogen och på
Valhallavägen samtidigt som den innebär risker for miljön. För att ta till vara möjligheterna och
undvika riskerna krävs aktiva åtgarder och en planering som knappt är antydd än.

Den andra punkten i koncessionsnämndens behandling av öresundsbron går ut på att så stora
investeringar som det i det fallet liksom i detta är frågan om (ca 40 miljarder kr for hela
Dennis-paketet, varav l8 miljarder for alla motorvägar,varav ca 7 miljarder forNorra
trafikbandet) måste ge påtagliga bidrag till riksdagens miljömålsättningar. "Det är alltså inte
tillräckligt, om man kan konstatera att investeringen inte skulle ge någon ökning av
miljöbelastningen, eller ens att en liten miljövinst skulle nås", skriver koncessionsnämnden. Så
stora investeringar måste ge ordentliga bidrag till uppnåendet av miljomålsattningarna och leda
till avsevärda reduktioner av klimatgaser - koloxid, koldioxid, kolväten - forsurande nedfall -
kväveoxider - och marknära ozon. Investeringar i 40-miljarderklassen måste - for att fortsätta
att citera koncessionsnämnden - lägga grunden till "ett transportsystem som även på lång sikt
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svarar mot vad människa och miljo tåI". Det torde vara allom uppenbart att Dennis_paketet inte
lägger någon sådan grund: man reparerar det existerande kollektivtrafiknätet utan ait ge det
nämnvärt mycket större kapacitet och forstärker kraftigt kapaciteten lor vägtrafiken. Dennis_
paketet bygger fast Stockholms-regionen i bilsamhalleroch riskerar att dra undan grunden for
den ganska höga kollektivtrafikandel som regionen har.

S tr i der m ot Haga-B ru nn svi ke n-pr o gr amm e t

Stadsbyggnadsnämnden och fastighets- och gatunämnden har antagit Haga-Brunnsviken-
programmet med smärre skärpningar av restriktionerna lor bebyggelse. En vägledande princip i
programmet är att "Området skall forbättras med avseende på trafikstörningar och andra
miljöproblem". På flera punkter strider den framlagda översiktsplanen for Norra Trafikbandet
mot denna programflorklaring.
1. Trafiken beräknas öka kraftigt på Roslagsvägen - främst genom att österleden kopplas till
Norra Länken.
2 De öppna trafikplatserna vid Frihamnen och Storängsbotten innebär redovisade ökningar av
buller och avgaser i naturområdena runt omkring - Ladugårdsgärde och Lill-Jansskogen.-De
liksom Bellevuealternativet innebär också direkta intrångi ytterst våirdefull - riksintreisant
natur, Haga-Brunnsvikens - Djurgårdens gamla trädbestånd. De strider också mot en annan
programprincip: "De stora sammanhängande park- och naturområdena och spridningsv ägarna
mellan dem skall bevaras. ". . "I samband med forändringar av markanvändningen bör man även
undersöka om det gär att lorstärka spridningsvägarnamellan de stora naturområdena."
Trafikplatserna vid Frihamnen och Storängsbotten innebär tvärtom att spridningsvägarna
lorsvagas eller elimineras.
3. Lindarängsvägen hotar att bli en ny stor infart till innerstaden som klyver Ladugårdsgärde
mitt itu.

Nej till Österleden

Vi avstyrker bestämt planerna beträffande österleden. Skälen iir miljömässiga och ekonomiska.

§amhällsekonomisk forlust på minst 4 miljarder kronor
Osterleden beräknas nu kosia 4,4 rruljarder kronor. Då är iindå alla kostnader inte med och
man har räknat med momsbefrielse. Därtill kommer driftkostnader som ännu inte preciserats.
De kommer troligen att ligga i intervallet 50-75 mkr per år. Bara elen for att driva fläktar,
belysning, pumpar, trafikinformation, övervakning och kommunikation, hissar har beräknats
motsvara vad fyra tunnelbanelinjer drar. Jämforelsen haltar eftersom energiåtgången inte
innefattar framdrivningen av bilarna. Olika beräkningar har från skilda utgångipunkter kommit
fram till att ca 20.000 bilarldag skulle göra tidsvinster och avlasta innerstaden äm de finge gå
på Österleden. Det är idag ca 20.000 bllar per dag som kör tvärs igenom innerstaden utin att
utnyttja vare sig Essingeleden eller Klarastrandsleden. Det är ca 20.000 pendlare - alla
kategorier - som har arbetsplatser norr om innerstaden och bor i Nacka, Värmdö, Tyresö-
sektorn. De forsta beräkningar som gatukontoret gjorde pekade också på ca 20.00O fordon per
dygn på Österleden. Man kan inte byggavägar lor ZO.OO Uilar per aag iå en sträcka av 4 km
for 4-5 miljarder kr.

Leden beräknas idag fä mellan 50-65.000 bilar per dag. @gendomligt nog eftersom denna
högre siffra bygg-er på att österleden är avgiftsbelagd, vilket den inti uurl d" forsta
beräkningarna.) Åven med denna större trafikvolym blir tidsvinsterna inte särskilt stora. Det
troliga är att leden och innerstaden om några år korkas igen av den ökande trafiken. Men innan
dess beräknar gatukontoret att tidsvinsterna uppgår till motsvarande 1500 tim/tim i
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rusningstrafiken. Värdet av denna tid plus det tveksamma "värdet" av att flytta trafik från
innerstaden till en annan del av innerstaden - Djurgården-Gärdet - har sammanfattats i en
samhällsekonomisk kal§I, gjord i enlighet med Vägverkets konvention, som bilagges detta
yttrande. Kalkylen pekar pä att den samhällsekonomiska lorlusten ligger omkring 4 miljarder
kt. Då dr rindå inte de negativa miljökonsekvenserna innefattade i kallElen.

Miljökonsekvenserna av Osterleden
Ovan har berörts några olika miljökonsekvenser. Dessa är delvis mycket ofullständigt utredda.
Miljökonsekvensbeskrivningar saknas nästan helt lor Södra Djurgården. Enbart detta
forhållande ar skal nog att awisa planerna på Österleden. Programmet flor MKB har inte foljts.
Utredningen är ofullständig på många fler punkter: ingen samlad MKB av Dennispaketet har
gjorts, ingen analys har gjorts av planens inverkan på kollektivtrafikens möjligheter att
konkurrera med personbilsresor, miljöeflFekterna av tunnlarnas energianvändning, om andelen
mark som utnyttjas for trafikanläggningar ökar eller minskar, ftrutsättningarna for att främja
gång- och cykeltrafik mm mm.

Vi vill peka på foljande miljokonsekvenser som de allvarligaste:
l. Storängsbottens trafikplats: tar naturmark av riksintresse (månghundraåriga ekar som har
stor ekologisk betydelse), skapar ett oacceptabelt buller och en lika oacceptabel avgassituation
i Lill-Janssskogen och invid bostäderna vid Lidingövägen. För buller finns riktvärden lor
naturområden. Dessa riktvärden kommer att överskridas. Avgashalterna i Lill-Jansskogen
kommer periodvis att ligga på samma nivå som på Hornsgatan.
2. Frihamnens trafikplats: florstör naturmark av riksintresse (delar av Drottningberget), skapar
ett oacceptabelt.buller vid Borgen-Sportfiiltet, den närmaste delen av Ladugårdsgärde och
bostäderna vid Östhammars- och Öregrundsgatorna. Riktvärdena for bulleii naturområden
kommer att överskridas. I samma område kommer luften att forsämras genom avgasutsläppen
från tunnelmynningarna och den öppna trafikplatsen.
3. Lindarängsvägen: Risken är - trots utredarnas bedyranden - mycket stor att Lindarängsvägen
blir en ny stor infart till och utfart från Stockholms innerstad. 65.000 bilar per dag varav minst
45.000 med destination innerstaden passerar Frihamnens trafikplats. Varlor tro att en stor del
av dessa inte skulle välja Lindarängsvägen - Valhallavägen -Oxenstiernsgatan är uttryck for
rena önsketänkandet. Risken att Lindarängsvägen blir en tung trafikled forstärks av att
Stockholms hamn önskar koncentrerar all oljehantering i regionen till Loudden och att
Frihamnsområdet i framtiden - med Österleden som magnet - kommer att exploateras kraftigt.
4. Avgastornet vid Borgen: Detta innebär att området tilllors ett naturvidrigt inslag, med starkt
negatM symbolvärde samt att avgaser från 65.000 fordon per dag plötsligt tillfors Södra
Djurgården-Värtan. Konsekvenserna av detta har bara belysts betrZiffande Lidingö i
milj o konsekvensb e skrivningen.
5. Avgastornet vid Danvikshemmet: Detta avgastorn ligger utanfor planområdet men kommer
givetvis att påverka luften på Södra Djurgården-Gärdet-Lidingö. Detta utsläpp synes
överhuvudtaget ej ha b eaktat s i spridningsberäkningarna.
6. Brandventilationen på SOdra Djurgården: Utslapp av rökgaser i stadens mest frekventerade
natur- och kulturområde flera gånger om året är fullständigt oacceptabelt. Konsekvenserna
härav har inte analyserats i miljokonsekvensbeskrivningen. Den fråga som osökt inställer sig är
varlor det inte finns andra brandröksutsläpp på Ringens tunnlar iin detta enda. Eftersom ett
avgastorn tidigare planerades påjust denna plats är risken överhängande att utsläppet senare
forvandlas till ett avgastorn. Det egendomliga är att biltunnlarna på denna del numera inte
anses behöva något avgastorn. Avgastornen står mycket tätare på andra delar av österleden,
på Norra länken och på Södra Länken. Risken är överhängande att kraven på luftkvaliteten inte
klaras i tunnlarna och att ytterligare avgastorn då kommer att krävas.
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7. Friskluftsintag och nödutgångar: Antalet sådana anläggningar är mycket färe på österleden
än på andra delar av Ringens tunnlar..Hur kan det komma sig att inga friskluftsiniag behövs på
den mycket långa sträckan över Södra Djurgården-Ladugårdsgärde? Risken är mycket stor att
sådana anläggningar kommer att tillkomma. Dessa är stora, går alls inte att gömma som
forådsbyggnader eller liknande - vilket möjligen nödutgångarna kan - och bullrar kraftigt.
Antalet nödutgångar är också mycket lägre här än på andra delar avRingens tunnlar. Vär 300-
400:e meter skall det ligga nödutgångar. Här är avståndet mellan nödutgångarna istället 700
meter.
8. Trafiken på Roslagsvägen: denna beräknas öka år 2000 från 65000 till g0000 bilar per dag
till följd av Osterleden. Jämflorelsen avser utbyggnadsalternativet, som innehåller
kollektivtrafiksatsningar och bilavgifter, och nollalternativet. Den isolerade effekten av
Österleden ar darlor troligen större.
9. Luftkvaliteten i tunnlarna: Riklvärdet 400 mikrogramNOX i biltunnlarna är Sra gånger

, högre än vad som accepteras i stadsmiljö. Halterna är sä höga att astmatiker och andra med\- Iuftvägsbesvär rekommenderas att ej utnyttja tunnlarna i högtrafiktid. Luftkvaliteten är
oacceptabel även om WHO sanktionerat den.
10. Olyckor: Vissa av de underjordiska trafikplatserna är så komplicerade att risken for
bilolyckor måste bedömas som avsevärd. Lägg dartill att farligt gods - mot alla internationella

\- regler - avses fä transporteras i tunnlarna. Det kommer att räcka med en olycksincident frr att
det farliga godset kommer att lorbjudas i tunnlarna och åter gå på ytvägnätet.
I l. Störningarna under byggnadstiden är avsevärda. Transporterna av sprängmassor blir
omfattande och kommer att drabba gatunätet på Ladugårdsgärde och Sodra Djurgården.
Hopkopplingen av sänktunneln med bergtunneln vid Blskopsudden kommer ati sklpa ett stort
sår i den allra värdefullaste djurgårdsnaturen under en.nyctet lång tid. Muddringenfor
sänktunneln förorenar vattnen utanör Södra Djurgården under lång tid. Bottenslammet kan
innehålla stora mängder gifter. Dessa konsekvenser finns inte analyierade i MKB.
12. Svindersvik: Slutligen vill vi peka på en konsekvens som ligger utanfor planområdet. Det
gäller Svindersviken som kommer att begåvas med två ä tre vägbroar. Henriksdalsbergets
branter och dess vegetation kommer att ta oersättlig skada och Svindersviks gårds
kulturhistoriska pärla att till stora delar gå forlorad genom att bäddas in i buller och betong.

Om Österleden ändå byggs

r Om mot formodan Österleden ändå skulle komma att byggas är foljande krav oawisliga:\ 
1. Ingen trafikplats vid Frihamnen. Inte ens avfart till och päfart från Frihamnen foreåller
behövas när alternativet är en trafikplats vid Silja-terminalen. Viktigast är att trafiken på
Österleden inte ges någon forbindelie med Linåarängsvägen. örrerlrihamns-området bör leden
däckas över - ett galleri kan lämnas öppet mot hamnen for att ge bilisterna ökad orienterinoI och litet frisk luft]Överdäckning ar viktig for att avskärma o*rådet kring Borgen-
Kampementsbadet från buller och avgaser.
2.Lindarängsvägen läggs igen på sträckan över Ladugårdsgärde.
3. Inga skador fär göras på Drottningberget. Detta är möjligt att åstadkomma om leden sänks
ned ytterligare vid passagen under Lindarängsvägen.
4.Inga avgastorn år placeras fristående vid Borgen eller öregrundsgatan. Istället måste de
placeras i Frihamnen tillsammans med andra höga byggnar frr att så mycket som mojligt
gömmas.
5. Alternativet med trafikplats vid Storängsbotten är uteslutet. Värtan-alternativet är det enda
tänkbara.
6. Inga brandröksutsläpp fär ske på Sodra Djurgården eller Ladugårdsgärde.
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Ja till Norra lrinken genom Lill-Janssskogen på vissa villkar och efter farnyad utredning

Norra Länken (tidigare Värtalänken) har forutsättningar att ge vissa påtagliga miljovinster.
Men denna trafikled rymmer också risker for forsämrad miljö i andra avseenden. Utan fornyad
utredning och planering for att dels säkerställa de möjliga miljövinsterna, dels undanröja nya
miljöskador är vi ännu inte beredda att tillstyrka denna del av Norra Länken.

Mojliga miljövinster
Med Norra Länken mellan Lidingövägen och Roslagstull kan trafiken på Björnnäsvägen
stängas av. Därmed skulle Norra Djurgården vara befriad från den sista vägen for genomfart.
Detta vore utan tvekan mycket värdefullt. Hur denna avstängning skall gå till måste klaras ut i
en fornyad plan, så att den inte blir en ofullgången halr,zmesyr.

Den andra stora möjliga miljovinsten är att nedbringa trafiken på Valhallvägen kraftigt. Att
avlasta sträckan Oxenstiernsgatan-Lidingövägen är oberoende av såväl österleden som Norra
Länken. Det kan göras genom lagga igen Lindarängsvägen (se ovan). Sträckan Lidingövägen -
Roslagstull kan genom Norra Länken avlastas kraftigt. Detta måste säkerställas genom att
endast ett körfiilt i vardera riktningen reserveras for allmän trafik.

Krav på utforandet
1. Björnnäsvägen stängs.
2. Endast ett körftilt for allmän trafik i vardera riktningen på Valhallavägen.
3. Trafikplats Storängsbotten är oacceptabel. Av de alternativ som redovisas är Värtan det
enda rimliga, foreträdesvis utford som cirkulationsplats. Ett alternativ som bör undersökas är
att leda trafiken från Lidingövägen direkt in i Hjorthagsberget från Silja-terminalen. Detta
skulle göra tunnlarna kortare.
4. Utan Osterled behövs bara två filer i vardera riktningen.
5. De tre avgasskorstenarna, friskluftsintagen och nödutgångarna måste placeras med yttersta
omsorg. Avgasskorstenarna får inte placeras fristående i naturen. Istället bor de placeras ihop
med annan hög industribebyggelse. Friskluftsintagen måste också placeras så att de inte stör,
inte minst med tanke på det buller de avger. Nödutgångarna är många på denna sträcka och
kan kanske minskas med någon. De bor också placeras in tillsammans med annan bebyggelse,
aldrig fristående i naturen. Det kan kräva en något sydligare dragning av leden än som nu är
tänkt.
5. Alla de mer eller mindre science-fiction-betonade alternativen till trafikplats vid Roslagstull
awisas. De innebär dels alltfor stora olycksrisker, dels att man bygger fast sig i en alltlor stor
och kostsam biltrafikapparat. Tunnelmynningar och avgastorn skapar nya sår i naturen. Särskilt
olyckligt vore det att ställa ett avgastorn i entr6n till Norra Djurgården vid Universitetet.
Därflor florordar vi enklast tänkbara utforande och for fram två alternativ:
1) Roslagstull: ramper som österifrån mynnar i anslutning till rondellen vid Roslagstull. Dessa
medger avfart österifrån for vidare fiird mot innerstaden, Norrtull eller Roslagsvägen och påfart
i motsatt riktning. Detta är i överensstämmelse med gatukontorets planering så sent som 1991.
Stor omsorg fordras vid utlorandet av tunnelmynningarna i Roslagstullsberget.
2) Kräftrike: avfart och påfart i tunnlar österifrån och norrut på Roslagsvägen. Dessa medger
avfart österifrån mot Roslagsvägen och påfart i motsatt riktning. Ett avgastorn i norra änden av
tunneln kan gömmas in i bebyggelsen vid Albano. Trafiken mot norra innerstaden forutsätts ha
tagit Lidingövägen. Ev kompletteras detta alternativ med av- och påfart österut/österifrån vid
Norrtull.

Dessa alternativ möjliggör inte så stor avlastning av Roslagsvägen. Trafik norrifrån och nomrt
på Roslagsvägen kan ledas över Bergshamra-leden till Uppsalavägen-Norrtull. Dock väger
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önskan att inte bygga fast Stockholm i en stor, kostsam och olycksdrabbad trafikapparat, som
kanske kommer att visa sig bygga på ett foråldrat synsätt på transporter, tyngre än
möjligheterna att avlasta Roslagsvägen. Transporterna på Roslagsvägen bör successivt styras
över till parallelleden Uppsalavägen, BergshamraJeden däckas över på sträckan invid
Brunnsviken och de kollektiva forbindelserna frän nordost-sektorn forbättras radikalt, genom
att binda ihop Roslagsbanan med såväl T-banan som pendeltåg och den eventuella
snabbspårvägen.

Brunnsvikens utsatta miljö längs med Roslagsvägen måste forbättras med bullerssdd.

Förord ft;r Cedersdalsalternativet - men Bellevuealternativet kan accepteras om drirmed
Vcirtajcirnvägen kan laggas i tunnel

Av de två alternativen for Norra Länken mellan Norrtull och Roslagstull kan vi tillstyrka
Cedersdals-alternativet. Bellevue-alternativet riskerar att ge 170O-talsparken oersättliga
skador. En losning av något slag är motiverad for att avlasta Sveavägen-Cedersdalsgätan och
forbättra framkomligheten i detta gatuavsnitt.

Cedersdalsalternativet bör forenas med
1. mycket god standard for gångtrafiken - breda övergångsställen, kraftigt markerade, lång
gröntid flor gående etc - över Sveavägen och Cedersdalsgatan mot Bellevue-parken
2. att det provisoriska avgastornet vid Norrtull inte kommer till utflorande, utan att ett
permanent torn redan från början placeras vid Solna-bron
3. att trafiklösningen vid Norrtull utformas i princip så som Solna stad loreslagit
- Uppsalavägen fors in väster om tullhusen, varigenom parkrummet utvidgas avsevärt
- mynningen for tunneln vid fiird norrut for trafik som kommer österifrån flyttas avsevärt
mycket längre åt norr, varigenom bullret mot Stallmästaregården och Brunnsviken minskar.

Ett miljOproblem återstår i området: Värta-järnvägen som skär tvärs igenom Bellevue-parken.
Den behövs framgent, så länge Värta-hamnen finns kvar, och ger möjligheter att koppla ihop
Roslagsbanan med pendeltåg. En satsning på Vartabanan måste dock forenas med att minska
dess miljOstörningar. Därflor bör möjligheterna undersökas att forlägga den i tunnel från Norra
Station och åtminstone till Lill-Jansskogen. I samband med överdäckning av Norra Station
vore det en fordel om järnvägen kunde grävas ned. Istället for på en ny viadukt över
Uppsalavägen skulle järnvägen då gå i tunnel. Skulle det visa sig möjligt att göra detta endast i
samband med att denna del av Norra Länken skulle dras genom Bellevue så skulle vi vara
beredda att pröva detta alternativ. Även på denna punkt måste utredningen således göras om
Ior skall vara möjligt att ta ställningt
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Richard Murray
ordlorande i Forbundet for Ekoparken
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Samhällsekon om isk lönsamhetsbedömning
av

Österleden

Två vinster av Österleden kan beräknas: framkomlighet (tidsvinster) och den mycket osäkra
miljövinsten att ev flytta 5-8oÄ av trafrkarbetet fran innerstaden till Djurgården-Gärdet.

Den jamforelse som görs är Dennis-paketet exkl österleden mot samma paket inkl österleden.

Värdet av tidsvinstenkanberäknas på foljande sätt:
Medelhastigheten i maxtimmen beräknas öka från 15,9 till 19,7 krnltimi innerstaden och från
47,3 till 5O,2km/timpå Ringen med österleden. Om den tidsvinsten görs 5,5 timmmarldagll}
dagar om året och värderas till 80 kr/tim blir den årliga vinsten 189 milj kr/år räknat på den
totala trafikvolymen på Ringen och i innerstaden.

Värdet av miljö- och olyckstttnsten kan beräknas på foljande sätt:
Miljö-och olyckskostnaden är ca I kr högre i än utanfor innerstaden räknat per fordonskm.
Yfierligare 11.000 fordonskm omfordelas i maxtimmen från innerstaden till Ringen om
Österleden byggs. Trafiken över dygnet är T2,5 gånger den i maxtimmen och viirsten görs 360
dagarlär. Vinsten blir då knappt 50 milj kr lär. Detta är en överskattning av miljövinstän
eftersom det sammanlagda trafikarbetet ökar med2,5yo.

Investeringsutgiften är i Dennis-paketet angiven exkl moms. Vid en samhallsekonomisk
beräkning skall dennautgift räknas upp med momsen, 25yo, ochblir då 5.425 mkr. Realränta
ym 5% ger en årlig kapitalkostnad on27i, mkr och om anläggningen strivs av på 30 år en
årlig avskrivningskostnad på 180 mkr.

Följande vinst- och forlusträkning kan ställas upp. Beloppen gäller de årliga intälderna och
kostnaderna. Projektet ger en årlig ftirlust om 262 mkr eller diskonterat till nuvärde for 30 år
med en råinta om SYo enforlust på 4.008 mkr.

Intiikter Kostnader

L

Tidsvinster
Miljö- och
olycksvinster
Årligfartust
Summa

189 mkr

50 mkr
262 mkr
501 mkr

271 mkt
180 mkr
50 mkr

501 mkr

Kapitalkostnader
Realränta
Avskrivning
Driftskostnad
Srmtma
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Bilaga

I Förbundet for Ekoparken ingående foreningar

Stockholms läns hembygdsflorbund, Naturs§ddsfloreningen i Stockholm, Friluftsfrämjandet
Stockholms distriktsforbund, Svenska Turistloreningens Stockholmsdistrikt, Haga-
Brunnsvikens Vänner, Bellevueforbundet, Confidencen Rediviva Vänforening-Ulriksdals
Slottsforening, Djurgårdens hembygdsforening, Föreningen for Dendrologi och parkvård,
Föreningen Natur och Samhälle, Föreningen Stora Skuggan, Föreningen Stor-Stockholms
kolonitradg ärdar, Föreningen Åventyrarna, Föreningen östermalm, Faltbiologerna,
Hembygdsforeningen å Norrmalm, Hyresgästforeningens Ostermalmsavdelning,
Koloniforeningen Bergshamra, Norra Djurgårdens Vänner, Rosendals trädgårdars vänforening,
Segelsällskapet Brunnsviken, Sofia Hembygdsforening, Solna Hembygdsforening, Solna-
Sundbybergs Naturskyddsforening, Stockholms fiiltrittklubb, Stockholms marathon/lejmilen,
Stockholmskretsen av sällskapet Trädgårdsamatörerna, Stockholms vandrareförening
Stiftelsen Stora Skuggan-Naturens Hus, Stiftelsen Wenner-Gren Center, Södermalmsparkens
vänner, Iflriksdals hembygdsforening, Vårt Stockholm, Projekt-Ekoparken WWF, Stockholms
Ornitologiska Förening, Föreningen Trädens Vänner.
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