
1

ij

L

"Arbetsgruppen mot österleden"
Stockholm 22 oktober 1990

KALLELSE

Just nu pågår de sk Dennis-förhandlingarna som skall "lösa"trafik- och miljöproblemen i Stockholm. Det finns stor risk för
att förhandlingarna resulterar i ett klartecken för
österledskonsortiet att börJa bygg" den sexfiliga motorvägen
Österleden (som rätteligen bör heia DJurgårdsleäen) från Nacka
via Djurgården ti11 Gärder och StorängsboEten. Resultatet av
kommunvalet 1991 blir emellertld (oavseEr förhandllngsutgången)
avgörande. En maJoritet för moderaterna och folkpartlet lnnebär
att österleden blir en realiEet. Socialdemokraternas hållning är
fn vacklande och kanske kan påverkas.

Något måste göras! Inför förra valet (1988) förs-ökte vi genom
saklig information och debatt påverka våra politiker och väljare.
Trots små resurser, jämfört med de tioEals milJoner som
österledskonsortiet 1ägger ner på sin marknadsföring, lyckades vi
i alla fall få lite balans i debarten.

Men nu år situationen allvarlig. Hur når man exempelvis ut i
massmedia som nästan helt domineras av propagandan från
Österledskonsortiet? Jag och några av mina meningsfränder har
diskuterat och kommit fram till att ',arbetgruppen - nej ti1l
Österleden" skall ställa upp i kommunvalet i Stockrofmå st"J
1991. Vi skal1 pröva den parffenrariska vägen!

Vi bildar alltså ett enfråge-,,parri,, för övrigt såvitt jag vetförsta gången i Stockholms srads hisroria. Jag vi11 u.,därJtryka
att det gäller en fråga - dock myckeE viktig - namligen att saga
NEJ TILL öSfnRfnOEN (Djurgårdsleden) och intenring ainat.

Det bråds det ja
hela Stoc
äger rum Sa1 M,
otr ka inst.

1o r

omnå som inte vi1l ha en österle ur rdsled !

0m du inte kan komrna men ändå stöder - skriv en rad
ti1I mig så kommer Du fortsåEtningsvis bli informerad om vad som
hånder.

Jag bifogar "uppropet', från sept L988. Mer aktuel_lu än någonsin!
Konsortiet beråknar dock att motorvågen kostar 4,3 miljaråer kr I
L989 års priser och att det "räcker,r med två stora
avgasskorstenar (eJ sex mindre).

Vi ses elLer hörs.

Vänli ga hå från

0B:

Adress:
Författarvägen 26
151- 40 Bromma
tel 25 34 A4

iu'rL(
Lennart Tonell
(univ. lektor)
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o sterleden är namnet på en planerad
sexlilig bilmotorväg nrellan Nacka
(Henriksdal) och Östermalm i Stock-
innerstad. Ntotorvägen kommer att

Avgaserna lörsvinner inte i och med att
biltrafiken leds i en tunnel. De sex avgas-

skorstenarna kommer att lokaliseras till
'undanskymda lägen" på Djurgården och i
Nacka- Den redan hårt drabbade och känsli-
ga Djurgtudsmiljön täl inte avgasutsläpp i
den omfa.ttning som planeras. De grönområ-
den som linns pä Gärdet, Djurgården och i
Nacka mÄste bibehållas och får inte ödeläg-
gas av de tralikleder, rondeller, skorstenar
äch inlartsparkeringar som Österleden för-
utsätter.

Ftirutom allvarliga luftför'oreningar kom-
mer bullret lrån den sexfiliga motorvägen att
drabba stora delar av innerstaden och Nacka.

Förslaget om den sexliliga moton'ägen
Usterleden 6ver/under Djurgården är exem'
pet pi ett starkt löråldra( 1960'talstänkande
oth utg6r den absolut rninst kreativa lös'
ningen på Stockholmsregionens milj6- och

lratikproblem. Vi säger ett. klart nej till
byggandet au moton'ägen Osterleden som

på etl avgdrande sätt skulle försämra en
redan allvarli g miljösituation.

Tillse att din röst - i kornmunalvalet -
blir ett nej till motorvägen Österleden över/
under Djurgården i Stockholms innerstad'

\

holms
dras över/under Djurgärden med pÄ- och
avfartsramper (rondell) vid Kungl. Borgen pA

Gärdet. I\{otorvägen är dimensionerad för
100 000 bilar/dygn och beräknas bli "lönsam"
vid ca 70 000 bilar/dygn. Bakom förslaget om
byggandet av Österleden ligger Österleds-
konsortiet, som bestär av fyra företag inom
bygg- och bilrnarknaden. Alla dessa har di-
rekta ekonomiska intressen i motorvägens
byggande och drifL

Osterledskonsortiet har lagt ner miljonbe-
lopp pA marknadsföring av mototvägsbygget
vilket hittills inneburit en ensidig, ofullstiin-
dig och till stora delar felaktig informalion.
Moderata samlingspartiet (genom finans-
borgarrådet Sture Palmgren) och folkpartiet
(genom gatuborgarrådet l,ennart Rydberg)
tog omedelbart när företagskonsortiet pre-
senterade förslaget ställning för motorv'ä-
gens byggande. Först därefter tillsattes ut-
redningar för att få lram ett beslutsunderlag
rörande bl a motorvägens konsekvenser Iör
miljön och stockholmarnas hälsa.

Yi som undertecknat detta upprop säger
nej till ctt byggande av moton'iigen Osteile-
den ör'er/under Djurgården i Stockholms
innerstad.

Skälen är följande:

Daqens trafik i innerstaden består till
minst 90 procent av trafik sotn har ärenden i
innerstadcn (arbete, bocnde, handel, nöjen
etc). Tron afl nrotorvägen Österleden kom-
mer att avlasta innerstaden från trafik är en
myt. liettoeffekten blir derr motsatta. Motor-
vägen kommer att [ungera som en matarled
till innerstaden.

Iftotorvägen Österleden innebär att nya
behov av biltratik skapas - nödvändiga för
att få motorvägen "lönsam"; dvs 70 000 bilar/
d1,gn. Avgasutsläppen och bullret både i re-
gionen som helhet och i Stockholms inner-
stad ökar.

Ir'liljösituationen i Stockholmsregionen är
allvarlig. Vi vet att biltrafiken bidrar med
cirka ?0 procent av kväveoxidutsläppen. Des-
sa orsakar Iörsurning av mark och vatten
vilken leder till att giftiga metaller lrigörs
som dödar växter och djur. I\{ätningar av
surhetsgraden i marken i Stockholmsregio-
nen visar att den nu nått en mycket kritisk
gräns. Bilavgaserna innelräller vidare en rad
giftiga ämnen som orsakar cancer och aller-
gier.

-f fi kan inte acceotera att 3-4 miliarder
\/ t*ronor satsas pä motorvägen Öiterle-
Y den som medför en väsentlig ökning

av avgasuhläppen i Stockholm.

Debattr t daklion: Tele t'or 0 8 - 5 6 E 4 9 5

Cömn Becki:nts TeL 08-7 38 I 2 I 9

Be'it H örd TeL 08-7 38 I 2 23
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