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NyA söDRA tÄr,rxrru

- FÖRSTA ETAPPEN TILL ösTERLEDEN

Ett nytt försIag tiII utbyggnad av Södra Länken ska behand_
Las i Stockholms gatunämnd den 24 januari. Jämfört med t,idi_
gare planer innebär det nya förslaqet en mycket större ut_
byggnad av väqsystemet i Söderort. Den nya sexfiliga Södra
Länken är dimensionerad för at,t försörja en österled med
100.000 bilar per dygn. En utbyggnad av motorvägen Södra
Länken, med anslutande tillfarter, kommer att ]eda till en
färOdande ökning av biltrafiken i hela södra förortsområdet.

St,ora deLar av nya Södra Länken föraslås gå i tunnel sam_
tidiqt som större delen av den befintliga [Södra Länken,r,
d v s Årstalänken/östbergavägen - Huddingevägen - Hammarby
flabriksvä9, skulle bibehå1Ias och fortsätta fungera som en
stor biltrafikled. Därmed innebär förslaget att vägkapaci-
teten r.ne-1_l-an Södertäljevägen (t=.-tt+) cch Värmc!öIeden för_
dubbf as.

Förslaget innehåIfer också stora anslutande biltrafikleder,
bl a för1ängning av örbyleden, utbyggnad av Huddingevägen
ooh Hammarby Pabriksväg. FIera områden kommer oekså att
drabbas av nya av- och påfarter : örby slott, östberga,
västra Ärsta, östra Årstafä1tet, Johanneshov, Gullmarsplan
och t{ynåsvägen. Bostäderna i nybyggnadsprojektet Hammarby
sjöstad hotas också av 5ödra Länkens stora biltrafikflöden.

I stora delar föreslås 5ödra Länken få ungeflär samma sträck_
ning som den planerade snabbspårvägen. Därmed kommer den
nya motorvägenrtillsammans med befintliga biIIeder, att
kraftigt minska resandeunderlaget för snabbspårvägen.
Det finns helt, enkelt inte tillräckligt med resande för
både en ny sexfilig motonväg och en ny spårvägslinje.
Därför kommer ett beslut om utbyggnad av Södra Länken,
enligt det nya förslaget, att sabotera den angelägna och

m il jö vänliga spårtr af iksatsningen.
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Erfa;:enhet,r f,rån andra storstäder visar att nya billeder
ger f,örsäinrad fr*,.,koml-ighet och längre restider både för
biIist,".r, bugs- & tågresenärer, cyklister och gående.
I L:l<Lari rgen är at,t nya billeder locl<ar ut fler bilar på
vä:Jarrra - kollektiv'resenärer blir bilister" Då ökar träng_
sul.r i hula vägsys,,.llet samtldigt som kollektivtrafikens
reg.rr:deunderlaq mi;i.,l<as. Detta leder i sin tur titl att
kollekl,iutraf iken ft_r,. sämras och ännu Fler tar bilen i
stäl}et för tåg och buss. Enda sättet att minska trängseln
och öka lramkomligheten på väqarng är en ut,byggnad av
snabb och turtät spårtrafik.

Söd::r-, l- rl.sr. air flirsta etappen i Bengt Dennis motorvägs-
pa'<et, o. föreslås byggas redan nästa år. Därför blir
flrågan om Ssoi"a Länken ett avgörande vägval för Stockholms
tr af ik ocf r inil jö .

Sjätrr.rklarc måste man göra någonting åt de lokata miljö-
i.refintiiga vä'gtrafliken på Ärsta-
ddingevägen. Men i stäIlet för

att r"röka v)gkapuciteten måste man ta fram andra Iösningar
sorn ui"r"lår f'rån nr:varande vägkapacitet. Det kan t ex inne-
b. ;, t,f ika ritgärde Fön bullerdämpning, nedgrävning,
öv. - räckrr. ;,J el.f :r fIyttning av vissa vägpartier.

Crr irr:tr verkIi13,l r.,ill förbät,tra framkomligheten för aIla
t' -k.r,ter i..i vr Jsystemet i.nte uLökas. I stälIet måste

väi, - ig,1 b,r rf ikslag. Lö sningen är en snabb utbygqnad av
attrak';iv spir LraFik.
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