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Nacka-Värmdtj Villaägarekrets, som representerar 20 medlemsföreningar
meå JO00 medlemmar företrädesvis i Nacka_, får härmed 1åimna fölSande
remigsvar.
Syftet med Ringen är att avlasta centrala Stoekholm från genonfgrts-
trafik. Österleden utgör del av Ringen som främst berör Nacka-Värmdö-
sektorn.
NIV tar i detta yttrande inte stäI1ning tlöt loka1 miljöpåverka.n e1ler
den mängd detaljfrågor av teknisk gch ekonomisk natur som utred.ningen
redovisar. Yl förutsätter att dessa problem belyses av berörda remiss_
instanser. Vår krets viII ta upp några huvudfrågor, som är övergripande,
oeh avgörande för vårt ställningstagande.
För att avlasta central* Stockholm från biltrafik bör utifrån kommanrle
bilar kunna parkeraspå ltimpliga plate utrned. Bingen, på infartsparke._
$J@..V1darefärdbörsed'anskemedko11ektivatrafikr,,ffiläå.
dana infartsparkeringar för öster ifrån kommande trafik på Värmd.ö1ed-
en och Vlirmd.övägen reclovtsas inte i planen, Tldigare har presenter&ts
planer på omstigning från bil ti1l bussg.r och tåg genom bussterminal
e11er T-bana el1er ändring av Saltsjöbanan a]lt vid Nacka Centrum. Nu
tillkommer ju också Södra L,änken med. busstrafik och snabbspårvåigen ti11
lugnets trgflkplats från Brommasid.an, över Liljeholmen och Gul1ma.rsp1an.
Det borde vajra sjäLvkJ-a::t att infartspa:rkeringar ordnftE i attraktivä
liigen för smidig övergång från bi1 till kollekttvtrafik. Härigenom slip-
per resenären infartsavgiften, sa.mtidigt som biltrafiken til_l_ inners*ad_
en minskgr. Därmed nrinskar också bilträngseln och förbättras milJön i
Stockholm. Här krävs radikala 1ösningar betr infartspaykeringar.

vld"'betalstationer til-L innerstaden(innan-

T111 Byggnadsnåimnd.en t Nacka

I\{iLjö & §tadsbyggnad

Deta.l jplan för Österleden delen vid Svlnders ken, remissvar

Av efnai a ].nr
bör va:pbetydligt högre än på Ringen. 0m så inte sker

trafiksituationen i Stockholm att förbättras.
§tterLed.Bn som genomfa:rtsled inneb är för Nacka-Vi,irmdösektorn en förbätt-
ring för biltrafiken norrut ti1l b1 a lidingö, Roslagsvägen och E 4-
Arlanda. tr'ör denna trafik tillsammans med. örrig genomfartstrafik inne-
bär Österleden enligt planen eI1 avlastning för centra,La Stockholm. Värm-
döledens de1 av denna trafik är dock för marginell fch^ att stå i rimlig
proportton till- lrostnader och övriga nackdelar.
Bilister från Nacka och Yärmdö liksom från [yresö, I{ani::ge och Huddinge
kan utnyttjr. Södra länken resp Tyresövägen m f1 til_l- E 4 och där vä1ja.
färdriktning söderut eI1er norrut på Essingeleden osv.

för tullarna
kommer inte

För att, änd.å motivera en utbyggnad av österle
har man 1 planen tlIIgodoräiknat sig en utökni
VärmdöIeden. Denna trafLk beräknas b1i fördub
2010,d,å man räknar med c;a 90000 fordon vid S
rnåste tiIl större delen konma från en utökad

den och nå kostnadtäckning
ng av trafiken på och'från
blad från L990 ti1I år
vj-ndersvik. Denna ökning

loateri avV
sektorp,- Omvåint är denna sektor f ors exp oa ng eroende aV s ter-
1eden. B,yggs inte Österleden skull-e en vidare exploatering av Värmdö
med angriinsande öar v4ra mindre lockande. Att österleden på så sätt
Ekulle komma att styra utvecklingen av Storstockholm i östlig riktning
ut mot slcärgården behandlas inte i utredningen, men frågan år av riks_
lntresse och mrlste behandlas ur dessa aspekter, innan beslut om bygg-
ande av Österleden kan fattas.
Yiirmdöarkipelagen ligger i hjärtat av Stocl<ho1ms skärsård. Den består
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av vecker men kän§1ig skärgårdsnatur med otilIräcklig tilLgång på grund_
vatten. Höga krav måste stäJ-Igs på planertng och Lösr:ing av VA-frågan
och andra infrastrukturfrågor, orn inte den unika naturmilJön skaLl f tir-
s töras,
Våra mecl Flnland sammanhängande skärgårdar är untka även gJ.obaLt eett* de är av både rtksintresse och världsintresse - och kan a.ldrig åter-
stä1Las, om de utsätts för en överexpöoatering.
Det må
parlien
Norra D

här näimn&s att norrut ut ör Österleden ett s th
det världsunlka na o det från Södra och
jurgården över Haga-Brunnsviken, Ulriksdal til1 Sörentorp. Stcck-

holms stadsbyggnadskontor har i sin stora remi$s av Norra Trafikbandet
i en MI(B angettnegativs värden och effetter av österledens påverkan.
Det gäI1er skadliga effelcter på kärnområden, ekologiska sprldningskorrö-
dorer och på livsmiljön för växt- och djurarter. Natur och psrkmark tas
i ansprålc av vägar och trafikplstser oeh ingrepp slrer i landskapsbilden.
_De avggdtorn 14 st som

vid Danvikshem-Finnbo

m

o

planeras för hela Ringen, vgray minst 2 i Nacka
da och lugnets trafikplats, blir förödande för

ti ähsteutlåtande i april 9j från 1,1111.iö

ta,rkt kritiskt tiIl f öreliggande detalj-
för utsläpp av koldtsxid och kväveoxider

milJön och förändrsr hela Stockhokns stadsbild inkl Nacka til_1 det sämre.
Vgd beträffar Svindersviken kommg.l de 2 broarna med 4 p* och a.vfarter
samt en betalstgtlon öster däron med. en starkt breddad Värmdöled att
hdl-t rasera natur- och kulturmilJön för Svindersviks gård, en av Nackas
oskattbara pärlor, Föreslagen Iösning kan därför inte accepteras.
Vi v111 ytterligare hänvisa ti}l
& Stadsbyggnad I Nackq- som är s
pIan. De måL riksdsgsn fgstlegt
kommer inte att k161ras med el1er utan Dennispaketet. Ur perspektivet
1ångsiktig håI1bar utveckling kan detta i_nte accepteras. LTI(B behöver
kompletteras, Någon sa.mlad miljöeffektbedömning ä.v hela Dennispaketet
har ännu inte gjorts. Beslutsunderlaget är därför inte fullständj-gt.
Det är anmärlrningsvärt att man inte äy, beredd att bedöma ett 4O-mi1-
Jardersprojelct som kommer att ha mycket stor betydelse för Stoekholms-
regionen ur perspektivet 1ångsiktlg håIlbar utveckling.
Vi hänvisar också till §eqhällsekonomisk 1öns4lheisle§em4i_Eg av öster-
Ieden april 93 aY Ricfra. utvisar en
årIig förIust pä 262 mkr. .

Sammanfattningsvis kan uttalas att,trots de bättre förbindelser norrut
som Österleden skulle kunna ge Nacka-Värmdösektorn, är d.etta inte till-
räckligt f cb att uppväga. de ovan påta1ar1e nackd.elarna.. Nacka-Värmdökret-
sen finner de

-Qpterleden en
t ciärför nödvändigt att avstyrka förslaqet om byggande av
Iigt föreliggande planer.

Vid Starbetande av detta yttrande har deltagit Arkg.$ekten Bengt llultmark
Saltsjöbaden i vår styrelse.

ö ViIlaägr,rrekrets

Swed 6n
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Ektorpsvägen 18 Ektorp J.l:.. 45 Naeka
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