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Stockholms täns hemnvffirråJu,

Stockholms stadsbyggnadskontor
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Norra Trafikbandet, förstag tilt översiktsplan, samrådsmaterial mars -

93. Remissen omfattar Norra Länken och Osterleden fram till Nacka.

!l

Stockholms läns hembygdsförbund, som representerar över 100 hembygdsföreningar
med ca 38.000 medlemm ar, lär härmed avger yttrande i rubricerade ärende.

Vi har med oro sett hur utbyggnaden av Stockholm givit negativa effekter på
Stockholms skönhet, dess natur och miljö. Vårt förbund gick därför i oktober 1992 i

flera skrivelser till berörda myndigheter ut i en otfensiv för Stockholmsmiljön, vilken
utmynnade i följande uttalanden:

* Mot Rödkobbsleden - För utflyttning av färjeterminalerna till Kapellskär, Nynäshamn
och Oxelösund. För en bättre miljö i Stockholm - För bevarande av vår vackra
skärgård.

* Mot Österleden och Västerleden - För Åtiensteden

* För tredje och tjärde spåret i tunnel /

* Rädda Ekoparken - Mot Österleden, Torphagen, Japanskrapan, OS-byn m fl hot.

Vi vill dock deklarera att vi inte motsätter oss hela Dennispaketet, inte Norra Länken
och Södra Länken eller stora satsningar på kollektivtrafiken. Nu till remissen, som
bedöms i de vikigaste punkterna.

Bakgrund

Trafiköverenskommelsen/Dennispaketet godkändes i sina huvuddelar i januari 1991

i syfte att förbättra miljön, öka tillgängligheten och skapa bättre forutsättningar för att
ufueckla Stockholmsregionen.

Kommentar: En god målsättning.
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Kollektivtralik och gatubild

Ett stomnät för kollektivtrafik med bussar/spårvagnar föreslås för innerstaden med
reservererat gatuutrymme och prioritet i signalreglerade korsningar. Vidare ingår en
snabbspårväg, som skall binda samman de radiella jårnvägs- och tunnelbanelinjerna
utanför deras skärningspunkter icity i det s k halvcentrala bandet. Trädplanerade gator
skapar ett högklassigt gaturum. Spårväg Norrtull-Roslagstull-Ostra station liksom Östra
station-Ropsten föreslås. Lindarängsvägen miljöanpassas beträffande sträckning,
bredd, hastighet, övergångsställen, gräsbevuxen upphöjning, som skyler vägbanan,
förstärkning av parkrummet som förbindelse till det vikiga Ladugårdsgärdets
grönområde, som säkras som naturreservat.

Kommentar: Utmårkta förslag.

Betalstationer och inlartsparkeringar

Trafiklederna skall helt betalas genom avgifter på biltrafiken. Betalstationerna planeras
på samtliga vägar som leder till innerstaden och på trafiklederna. Taxans nivå är 15
kr i 1992 års penningvärde. Betalstationernas ptacering är ej fastställd.

lnfartsparkeringar, som planeras av landstinget, är ett komplement till kollektivtrafiken
och ger i attraktiva lägen möjlighet till smidig övergång från bil till kollekivtrafik.
Härigenom slipper resenären infartsavgiften samtidigt som biltrafiken i innerstaden
minskar.

Kommentar: Avgifterna på infartsvägarna till innerstaden (innanför tullarna) bör vara
betydligt högre än på ringlederna. Om så inte blir fallet, kommer trafiksituationen i

Stockholm inte att förbättras. Dessutom skall infartsvågarna i första hand reserveras
för kollektiv- och nyttotrafik. Utan rejåla infartsavgifter torde nuvarande trafikkaos med
stillastående bilköer bestå, även om ringen skulle byggas.

lnfartsparkeringarna enligt ovan är mycket viktiga och bör förläggas i anslutning till
knutpunkterför kollektivtrafiken för smidig övergång tilltunnelbane- och pendeltågssta-
tioner samt bussar utanför staden. Här har landstinget och kranskommunerna ett stort
ansvar.

Ringen

Norra Länken sammanbinder Uppsalavägen, Roslagsvägen och Lidingövägen och
övergår i Österleden. Norra Länken och Österleden börjar 6yggas 1994, Otir taiOiga tOr
trafik -96/97 respektive -98 och kostar 2150 mkr resp 4340 mkr. I Ringen ingår även
Essingeleden och Södra Länken. Syftet med Ringen är att dämpa biltrafiken i

innerstaden och förbättra framkomligheten mellan regionens olika delar.
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Kommentar: Utmärkta förslag. Alternativ Cedersdalsgatan med tunnel under
Sveavägen och Cedersdalsgatan förordas klart ur kultur- och naturmiljÖsynpunkt. I

markplanet bör kollektiv- och nyttotrafik prioriteras.

Roslagsvägens anslutning

Kommentar: Alternativ Frescati har mycket klara fördelar ur natur-, kultur- och
f riluftsmiljösyn punkt och förordas.

Lidingövägens anslutning

Kommentar: Alternativ Storängsbotten förordas då det innebär en välbehÖvlig
orienteringssträcka efter en lång tunnelsträckning. Nackdelen är att miljÖn kring
Storängsbotten förändras kraftigt, byggnader måste rivas för att ge utrymme för en
trafikplats. Omgivningen bullerstörs och ökad svårighet för en biologisk spridnings-
korridor mellan norra och södra Djurgården. Trots detta torde ytläge vara att fÖredra
framför ännu en underjordisk trafikplats.

Frihamnens anslutning

Kommentar: Här vill vi framhålla att på sikt måste färjeterminalerna flyttas ut från
Stockholm, likaså även frihamnens verksamhetflyttas eller minskas. Den tungatrafiken
kommer att minska. Någon Österled behöver och bör ej byggas. Det räcker med
hästskon. Bilister från NackaA/ärmdösektorn liksom från Tyresö, Haninge och
Huddinge kan utnyttja Södra Länken respeldive Tyresövägen m fl till E4 och där välja
färdriktning söderut eller norrut på Essingeleden o s v.

Tralikkonsekvenser

Trafiken beräknas öka vare sig ringen byggs eller ej. Bilavgifter kan bidra till att
begränsa ökningen och tillsammans med Ringen avlasta innerstaden. Trafiken
beräknas minska kraftigt i innerstaden. Trafiksäkerheten beräknas Öka på de mest
olycksdrabbade korsningarna och olyckorna minska med 60-700/0.

Miljökonsekvenser

Utbyggnadsalternativet jämförs med nollalternativet utan utbyggnad och avgifter. MKB
ger positiva värden för ett utbyg$ trafiksystem vad gäller luft, buller, friluftsliv och
kulturmiljö, medan den ger negativa värden för natur-ekologi, främst påverkan på

ekologiska spridningsvägar, på kårnområden och livsmiljö för växt- och djurafter som
är utrotningshotade isverige. Man hänvisarförtjänstfullttill Rio-överenskommelsen -92

att bevara den biologiska mångfalden och till Haga-Brunnsviken-programmet, som skall
säkerställa naturvården genom naturreservat och ger riktlinjer i övrigt för naturvård och

ekologi.
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Kommentar: De negativa effekterna kvarstår dock när vågar och trafikplatser tar natur-
och parkmark i anspråk i spridningskorridorer och ger barriärer mellan naturområden
och försvårar ekologisk spridning. Det sker ingrepp i landskapsbilden, t ex bergs-
branten vid Roslagstull. OBS! Jämförelse med infartsavgifter borde gÖras.

Avgastornen

Härom sågs bara att förorenad luft från tunnlarna släpps ut genom 6-7 torn. I pressen
redovisas, totalt för Ringen, 14 avgastorn 60-70 m höga och utan rening.

Kommentar: Dessa avgastorn blir förödande för miljön och förändrar hela Stockholms
stadsbild till det sämre. Det är ett absolut krav att avgasrening infÖrs.

Vårt förbund vill slutligen hänvisa till remissvaren från Haga-Brunnsvikens Vänner och
Förbundet för Ekoparken, i vilket hembygdsförbundet år medlem.

Vi vill ytterligare hänvisa till tjänsteutlåtande i april -93 från Miljö- & Stadsbyggnad i

Nacka, som är starkt kritiskt till detaljplan Osterleden-Svindersviken. Man anger att de
mål riksdagen har fastlag för utsläpp av koldioxid och kväveoxider inte kommer att
klaras med eller utan Dennisavtalet. Ur perspektivet långsiktig hållbar utveckling är
detta inte möjligt att acceptera. MKB behöver kompletteras. Någon samlad miljöeffekt-
bedömning av hela Dennispaketet har ännu inte utförts. Det saknas en riktningsanalys
och en MKB för hela Ringen. Beslutsunderlaget är därför inte fullständigt. Det är
anmärkningsvärt att man inte är beredd att bedöma ett 4O-miljardersprojekt som
kommer att ha mycket stor betydelse för Sto.ckholmsregionen ur perspektivet långsiktig
hållbar utveckling. Så långt Nacka kommun.

Vi hänvisar också till Samhällsekonomisk lönsarnhetsbedömning av Österleden, april -

93, av Richard Murray ingående i Frodoplanen.

Vi bilägger våra i ingressen åberpade skrivelser i form av en artikel ur vår tidning
Ledungen nr 4192 till stöd och ledning.

Vi vill bevara Stockholm som en levande huvudstad med sina vackra kultur- och
naturmiljöer. Därför måste stadens invånare, dess besökare och turister, få en fullt
fungerande kollektiv- och nyttotrafik med låga avgifter samt en begränsning gÖras av
bilismen genom infartsavgifter.

För Stockholms låns hembygdsförbund

Bo Swed6n
ordförande i förbundets
natur- och miljögrupp
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Hembygdsförbund.et på r-L { u'|"tc*r n'o ? fvr.

offensiv om Stockholmsmitj ön
au Nell Nilsson och Bo Stuedön

Hernbygdsförbundet har under hös.
ten gått på offensiven när det gäller
Stockholmsmiljön. När det gäller
färjetrafiken, Trafiklederna i Den-
nispaketet och EKO-parken har
skriveleer skickats till regeringen,
berörda statliga verk och lånsstyrel-
sen. På initiativ av Sarnftrndet S:t
Erik skickade dessutom fjorton
medlernsföreningar i Stockholm en
skrivelse sorn protesterade rnot den
föreslagna dragningen av tr:ede
spåret genorn Stockholrn. Vi återger
skrivelsernas innehåll i sarnnran-
drag.

M<i;. Rö<lkobtrslerter^
- t'ör en fl1'ttning
av färjeterrninalerna De strtro fliryorno påuerhor storkt strdnrlerno löngs yliledernt Vicl Sttthrt uclclc i

Österåherc hontntun hor (ingen t.titl stntnrlen sugits ut ttch ltiklar nu en leriSJ stntnt!.
I't t t r; : I{i e I I Nil.ssr.,rr.

L
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Stockholms skärgård tir ett unikt natur-
område med enastående natur- och
kulturmiljoer. Hela den yttre skärgården
är klassad som riksintresse för natur-
vård och friluftsliv. Detta gäller även
siora delar av mellan- och innerskär-
gården. Skårgården är en levande bygd
för boende, arbete och turism och den
måste skyddas och bevaras Itir fram-
tiden.

Den intensiva trafiken med alltför
stora färjor till Åhnd och Finland tvärs
genom hela skärgården åir klart ollimplig
ur natur- och miljösynpunkt och oför-
enlig med naturresurslagen. Färjorna
har blivit fyra gånger storre på tio år.
En ändring måste komrna till stånd.

Flyttning av nuvarande färjeterminaler
vid Stadsgården och Frihamnen, där
dessa nu utgör negativa miljöeffekter,
måste utredas i ett sörre perspektiv
med hånsyn både tilt färjetrafiken på
Aland och Finland och till kommande
trafik på Gotland, Baltikum, Ryssland,
Polen m fl länder. Som alternativ har
framforts Kapellskär, Nynäshamn och
Oxelösuno.

Det är befängt att vägen till Finland
skall gå genom Stockholms innerstad.
Färjelägena bör snarast flyttas ut. Bå-
tarna skulle därmed siippa den långa
gångvägen genom skärgården. Det är
inget väsentligt samhällsintresse att de
gigantiska nöjesmaskinerna får angöra
innerstaden.

Med den utveckling som är att vänta
för Östeuropa får Stockholmsregionen en
betydligt utokad sjötrafik. För R.yssland
och Baltrkum, $orn har elt då[gt vägnär,
är sJötransporter låtläst at,[ b].gga ur oclr

de kräver rninst eget eget kapitai. F'ör
regionen bet.yder detta at,t harnnkapaci,
t.eten nråste förbättras och iandsvägarna
och järnvägsnät€t upprustas till bättre
stantlard. [)en invest,eringen nråste ske
nu.

För regionens näringslir' är det en vål-
kornrrren injektion, franrfur allt för stä-
derna i Mälardalen. Att då låsa harnn-
verksarnheten till Stockholrrrs innerstad
rned sin långa inseglingsled rued stora
rniljörisker skapar franrt,idzr problern.
Det tir inte heller urnerst,aden sonr skall
dra trll srg rle n-l'a verks:rnrheter, sorn
korrrrrrer lltt ut veckl:rs s()rlr en löl.id av
il essa t.ran slrorte,r.
Att rederierna står vakt onr dr:nna

ruvcktt vackra infarl trr koltrnrersjell
svnvrnkel är natrrrlrgt. L)en locktrr rese-
nårt-.r sonr utn.vttjar nrö.;lighet.erna till
t,axfree handel. Detta är dock kortsynt.
I'å sikt kan ej heller taxfree vara en stor
i nkoni st källa {'ör f-r nla nd srerle rierna. An-
passningen till EG innebär ju bl a sänk-
ta alkoholskat.t.er. (iotlstranspoft,erna
rnåste bli viktrgirsl . Dri g2rlkrr det, också
zrtt konrrna snabhare till h:irnn. Kapeli-
skär, N.-vnäshanrn och Oxelösrrnd lrgger
irå tle a vstå nci s- och t.i r.l srrr ä ssi gt betyd ligl
närrnare I{elsingfors, Tallinn och S:t
Petersburg än Värtån. At.t därfor br"gga

rrt Värtan och tilifartslerlerna dit rnåste
\ ara en dålrg lranrt idsinv,,stering.

Skärgården btir snar:rst avliistas från
fär.ior r dagens storlekskliiss. F-artbe-
grånsningarna bor bli rlt:r enhet,liga och
-anl;rs r",tr',llrtst. I'ör-l;,g.rrr k;rn rrrlcr
t,('o.tr.i st..)rri' litrtvg rlt,sto iiil:.r{i f itrt,Orils;

fram till fordel för både säkerhet och
miijö.

Hamnarna Nynäsharnn och Oxelösund
är väl lämpade för den föreslagna om-
läggningen och några större investering-
ar behövs inte. Dock blir kapaciteten för
Ro-Ro-lhrtyg vid Oxelösund helt utnltt-
jad varför viss anpassning måste göras
om 40.000 fordon/år överskrids. Plarer-
na för utbyggnad av Nynäsbanan med
dubbelspår Stocklolm-Västerhaninge
samt full utbyggnad av 8-vagnsperrong-
er passar in i sammanhanget.

Totalt godsflöde med färjetrafik Sveri-
ge-Finland 19892,25 miljoner ton. Antal
färjepassager : Furusundsleden 4600/år,
Sandhamnsleden 1900/år. Totalt antal
lastbilar med släp 622ton är 100.0O0 st.

Sammanfattningsvis kan sägas: I stäl-
let l'ör en ny farjeled in till Stockholm,
lägg om färjetraliken till Kapellskär, Ny-
näshamn och Oxelösund så får vi en
bättre miljö i Stockholm och far behålla
en opåverkad skargård!

Mot Österleden och Västerleden
-for Å[stensleden.
t tigg tredje och fjärde spåret
i tunnel!

Problemen kring ringleden ansluter sig
till problemen kring färjetrafiken. Om
man anser att biltrafiken i regionen
skall tillåtas expandera ter sig givetvis
Österleden som ett rationellt projekt.
Om man däremot har uppfattningen att
bilarna redan är för många och trafikvo-
lyrnen på sikt rnåste rninskas så franr.
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F står ringleden som en katastrofal felsats-
ning.

Trafikvolymen i innerstaden kan bara
reduceras geDom avgifler och restriktio-
ner - detta oavsett om man bygger en
ringled eller ej. Bygger man ri-ngleden
får man en ökning av den totala trafi-
ken. En ringled vore en eftergift åt bilis-
men på samma sätt som en Rödkobbsled
vore det åt farjetrafiken.

Ringleden och Rödkobbsleden har en
direkt koppling till varandra. Fi-nlands-
båtarna svarar för en betydande andel
av den tunga trafiken. Ringleden kan
ses som Rödkobbsledens fortsättning till
trands.

Ringleden befäster en ftiråldrad plan-
modell. Trafiken konvergerar mot Stock-
holms innerstad genom ringen och ska-
par ett stort tryck på innerstaden. Cen-
traiaxeln genom regionen Llppsala-
Stockholm-Södertlilje går genom Stock-
holms getilgmidja, där Mälaren och

Saltsjön möts. Midjans västra gräns är
linjen Alsten-Mälarhöjden.

Österleden crch Västerleden gär genom
omistliga grönområden. Lederna år
nr.vcket ciyra och passerar obebyggda
känsliga ornråden vrktiga för rekreation.
Områdena kring lederna blir utsatta för
ett stort exploateringstryck. Om ringen
kommer till blir lovö och Djurgfuden i
en närå framtid exploaterade. Exploate-
ringsintressena pressar sedan länge på
vid Haga-Brunnsviken - ett område som
borde reserveras ftir rekreation.
Att inte vtirna naturområdena får i det

långa loppet en negativ inverkan på
regionens livskvalitet och därmed for-
lorar vi ett viktigt argument i konkur-
rens med områden i Europa.

Stockholms. topografi visar att en ny
centralled, Alstensleden mellan Alvik
och Midsommarkransen, har ett mycket
bättre läge. Den kan därrned ersätta
både Österleden och Västerleden och
kostar uppskattningsvis bara lika myck-
ei som en av dem. Alstensleden, Iagd i
tunnel, blir lika Iång sorn Österleden.
Tack vare att trafiken leds väster onr
innerstaden minskar trafiktrycket på
denna på ett naturligt sätt.

Konsekvensen av att innerstaden ej
längre hör till regionens centralaxel gör
att §Js tredje och {ärde spfu lor sam-

Riddarholms-
kyrkan

Byggnoderna till höger i bild berörs alla au ltirnutigsbygget. På Norstedts och
Gamla Riksarhiuet stryher tunneln alldelses inpå meclan tunneln går genont
Hessensteinsha palatsets htillare. Fotct: Lars Epstein, Prusens Bild.

manbindningsbatran bör läggas i en
i,unnel mellan Ålvsjö och Tomteboda.
Ceutralen och Södra station blir då
ändstationer och endast pendeltågen får
passera Gamla stan.

Dennispaketet är ej framåtsyftande och
måste omprövas. Det är skapat av kort-
svnta bygg- och markvärdesintressen,
ivrigt uppbackade av en stark lobby-
verksamhet. Ringen skapar inga utveck-
iingsmöjligheter för regionen, vilket det
här centralaxelsystemet gör. Alstensle-
den passar in i mönstret att minska
trafiktrycket på innerstaden och samti-
digt utgöra ett stöd för nåringslivets
utveckling i regionen. Den forbättrar i
hög grad situationen for EKo-parken.
Omänkande rörande tredje spåret råd-
dar Gamla stan.

Rädda Eko-parkenl
EKO-parken, detta unika område från
Södra och Norra Djurgården, Haga-
Brunnsviken till Ulriksdal och Sören-
torp, är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården och friluft,slivet och
det har mycket stort värde för rekrea-
tion och skönhetsupplevelser. EKO-par-
ken kan bli världens frtimsta sevärdhet
i sitt slag för sin unika blandning av
levande natur och kulturhistoria nära
storstaden.
Med EKO-parkens bevarande får

Stockholm en för storstäder unik livsmi-

Ijö, sorn skåpar genklang över världen.
EKO-parken tir Sveriges mest besökta
grönområde. Den får inte styckas sönder
av kortsynta byggrntressen som Österle-
den, Torphagen, Japanskrapan, OS-byn
och en mängd andra byggprojekt.

Se vidare artiklar av Henrik Walden-
ström i detta nummer av Ledungen.

l

Nör tillstånd giuits ft)r en ouecistern
ud.xer snart fler son't :iuampar ur jorden
s7m i Vtirtahanuwn. f'oto: /örfattaren.

Munkbroleden

Riddarholmskanalen
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