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FORBI]NDET FOR. EKOPARKEN BII,AGA 2 2920715

Reqionplanefråqor sor berör EkoElarken

Ekoparken är en nationeJ.J. fråga.
Förbundet för Ekoparken vi1I peka på några viktiga regionalaplanfrägor som i lrag grad påverkar Ekoparkens nitjö oån fram-tida bestående. Förbundet stöder sig därvid på Rilsdagens en-häl1iga uttalande 92 02 19 om att aåt är ',angeläget aft områdetskyddas mot fortsatt exploatering" och att rrskydåsbehovet avområdets niljövärden vad avser natur, kultur oöh stadsbild böröverordnas exploateringsintressetr, samt att Rj-ksdagen'rutgårfrån att de trafiktekniska lösningarna kommer gås ilenom".
Förbundet söker med det föIjande påvj-sa alternativa lösningarinom ramen för den aktuella regionplanen. De är i sig oberoendeav varandra men tillsammans har de det gtemensamma syitet atttillvarata naturvårdens, kulturninnesvåidens och friluftslivetsintressen inom Ekoparken där regionplanens försIag, som för-bundet ser det, kan utgöra ett allvarligt hot.
Genom Riksdagens enhäI1iga uttalande och Regeringens begäran omredovisning är skyddet av Ekoparken ett nationelit intresse somstår över de regionala, i de faII de kan lösas på annat sått.

Bebvggelsens utvecklinq
Den förändring, som påbörjats i och med att räntesubventioneroch skatteavdrag för bostäder och resor minskats, leder ti11 enomprövning av åtskilliga utbyggnadsplaner. Byggboonen och dennu omhuldade förhandlingsplaneringen, som hetsats fram av enoverspekulerad fastighetsmarknad och konstruerad bostadsbrist,är inget annat än slutfasen på en inflationsekonomi, som inte1ängre är önskvärd och måste bekämpas. vi måste under överskåd-lig tid räkna med en Iångsam'nare och även annorlunda utvecklingi regionen.
Bostads- och lokalbristen är ej längre en realitet. Standardenär mycket hö9. Ett överskott håIler på att bildas som på siktökar valfriheten. Detta kan leda till förbättrad balans ochinfrastruktur samt till minskat resande. Det senare är i siginte en tillväxtskapande faktor utan motsatsen. Därför Uör ättonödigt resande så 1ångt som rnöjligt planeras bort. Denna nyautvecklingslinje leder tilI en bättre balanserad mångfald o-hmotsvaras bäst av en flerkärnig region, som kräver bättrekontakt melIan de norra och södra delarna.
En mer marknadsanpassad sanhäI1sp1anering ersätter därned denplanering, som så ensidigt prioriterat att tillfredsställa detkonstruerade kösamhälIet på snart sagt vilka villkor som he1st.Regionplanen är med andra ord inte helt uppdaterad och trafik-planen i Dennisöverenskommelsen är i vissa stycken slmnerligen
besvärande för Ekoparken.
Kraven på god närmiIjö, som så många sociologiska undersök-ningrar påvisat genom åren, har en stor folkförankring. De måstenu pri-oriteras. Det är framför allt den bristfäI1iga behand-lingen av miljön som skapat Bo- och 9o-talets oppoiition motrader av bygg"planer och gjort planeringssystemet tungrott.
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Stockholm-qregrionen utvecklas till en banrrstad 2

Att mot bakgrund av det ovan anförda råkna med starkt ökad tra_fik not Stockholms j_nnerstad, vilket Dennisöverenskomriael-senförutser, måste te sig föga framsynt. IstäIl"t .a=tå *.., inseatt centra i norr- och söderort kommer att öka sin attraktivi-tgt. Den höga lokalkostnaden i innerstaden och den då1iga tiif_gängligheten driver också ut företagen. Det är en sund utveck_ling. Skandinaviska Enskilda gankenå flytt ti1l Rissne, somfaktiskt ligger mer centralt i regionen-än n"ai"-svåä,råg""]följs av många fLer. Regionen kommer sålunda att mer och merutvecklas mot en rbandstadsstrukturr med tydlig axel frånnorrort ti1I söderort väster om innerstaden. -

ItRinqenrr befäster en föråIdrad planmodell
y"g I'ringenrr konvergerar trafiken mot Stockholms innerstad. Därleds den runt kärnan och orsakar ett allt större tiy"f pa in_nerstaden. Den måste regleras bort med tu11ar och avstäigni"gu,för att undvika en trafiXinfarkt. Trafiken mellan norra ochsödra regiondelarna måste passera denna jättelikä l."fif._ s-nurra trots att den inte Iängre omger Stockholns demografiskacentrum, som numera ligger väster om rrri-ngenrt.

Det verkar vara ett historiskt ilmåster med en ring. I nästanhundra år har man mi-sslyckats att genomföra den. 5"r,-g"ografis-ka verkligheten tal-ar nänligen ett annat språk
Centralaxeln genom regionen, Uppsala-stockholm_SödertäIje, gårgenom Stockholms..getingmidja där Mä1aren och Saltsjon moi=.tlidjans västra gräns är linjen Ålsten-MäIarhöjå";.-'--

Osterleden och Västerleden går genom omist].iga gr.rönonråden
österleden och Västerleden har båda den egenheten att de delsär nycket dyra och dels går genom obebyggäa känsiig" och vik-tiga rekreationsområden, vilia sjäIva iite alstrar-någon egent_lig trafik. En leds uppgift är alt samla trafiken där behovetär som störst och intå-ion minst. Den skapar i så fall dettaoch blir därned självuppfyllande. Obebyggäa marker btir dännedutsatta för ett stort exploateringstryäf-

Grönområde med viktig trafikJ.ed blir snart exploaterat
Eftersom ingen politiker i Iängden kan motstå kritiken att deväldiga investeringarna utnyttjas ineffektivt, blir med storsannolikhet Iovö- och Djurgården i en nära framtid bebyggda onringen kommer ti1l. vi ser ju hur exploateringsintressena pres-sar på vid Haga-Brunnsviken, som borde reservåras för rekräa-tion. Att inte värna naturområdena får i det långa loppet ennegativ inverkan på regionens 1ivskvalitet och dårmed- iörlorarvi ett viktigt argunent i täv1an med Europa.

Förbundet föres1år att itringenr enligt Dennisöverenskommelsen
lyggs ut med undantag av österleden. Denna kan ersättas med enÅlstensled som samtiaigt gör Västerleden onödig.



3Stockholms topografi visar att en sådan led mellan Alvik ochVästertorp har ett nycket glmnsamt Iäge som tunnel. Ålstensle-den skapar tillsammans med Essingeleden ett samverkande ochstörningssäkert system och stärker därmed axeln genom regionen.Ringen är däremot mycket känslig och måste kompletteras med enyttre ring. Ålstensl-eden blir lika Iång som österleden och kanuppskattningsvis genomföras til-l samma kostnad. En avsevärd be-sparing åstadkoms genom att Västerl-eden samtidigt kan utgå.TiI1 foljd av att trafiken }eds väster om innerstaden rninskardess trafj-ktryck på ett naturligt sätt. Trafiktullar blir intelika aktuella och det kan till och med räcka ned bättre parke-
ringrsbestämmelser och effektivare taxor för innerstaden.

Bandstaden indikerar ett nytt läge för SJ:s sammanbindnincrsbana

ViI1 man dra ut konsekvenserna av att innerstaden inte längrehör tiIl regionens central-axel förlägger man santidigt SJ:stredje och fjärde spår för sammanbindningsbanan i en tunnelmellan Alvsjö och Tomteboda. Centralen och Södra station blirdå ändstationer och endast pendeltågen får passera Gamla Stan.

värtahamnen
Hamnverksamheten i Stockholm är ett stort viktigt område. I denutredning som gjorts kring dess frantida lokalisering måste
Ekoparkens roll som nationellt intresse i enlighet med Riks-
dagens uttalande ha en avgörande påverkan. Förbundet vill neddet här anförda påvisa nägra viktiga faktorer.
Värtahamnen påverkar Ekoparken dels genom den trafik den alst-rar och deJ-s genom de avgaser som dess inducerade trafik santbåtarna sIäpper ut. t{i1jöutredningen har påvisat att luftföro-
reningarna och markförsurningen är urycket stora och i vissafaI1 nått toxikologiska nivåer. Det är därför angeläget att påaIlt sätt minska trafikbelastningen. Ett verksamt sätt är att
ourlokal-isera hamnverksamheten sä att såväI fartygens route somlångtradartrafiken kan få kortare körsträckor. Den tunga trafi-
ken kan beräknas. få så pass omfattande trafik framöver att
Stockholms centrala trafiksystem ( där norra Iänken rnn ingår)
kan få svårt att sväIja den. Den är också o1ånpIig att blanda
med den Iättare trafiken som har innerstaden som nåI.
Med den utveckling som är att vänta för osteuropa får Stock-
holmsregionen en betydligt ökad sjötrafik. För Ryssland och
Baltikum, som har ett dåIigt vägmät är sjötransporter Iättastatt bygga ut och kräver ninst eget kapital. Vi kan därför för-
vänta oss en långsiktig ökning av godsmängden i förhåI1ande
tiII resenärerna. I och med att Sverige går rned i EG minskar
dessutom taxfree som verklig inkomstkäI1a.
För regionen betyder detta att hamnkapaciteten måste förbättras
och landsvägarna och järnvägsnätet upprustas tiII bättre stan-dard. Den investeringen måste ske nu.

För regionens näringsliv är det en välkommen injektion framföraIIt för Mälardal-ens städer. Att då låsa hamnverksamheten till
Stockhol-ms innerstad, Värtan, med sin 1ånga och miljöriskabla
inseglj-ngsled genom skärgården, skapar framtida problem. Det ärinte heller innerstaden som ska1l dra til1 sig nya verksamheter
som bygger på dessa transporter. En awveckling kan betyda attcentral mark kan frigöras för bostadsbebyggelse och att skär-
gården slipper en svår miljöstörning.
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Att rederierna slår vakt om denna mycket vackra infart; dålockar turister med sightseeing och taxfree, är naturligt menJ.ikafullt kortslmt. Sightseej_ng sker nycket bättre *åd ,i.rd."fartyg vilket skapar bättre syiselsättningar i regionen ochdärti11 förbättrai regj_onens lockelser röi turi=iåi.-'o"tt.måste. T-änsstyrelsen som tilIståndsmlmdighet och miljöansvarigfor sjötrafiken beakta. Stockholnsrågioien a. ""ä"iigt Xfentutvecklad beträffande turism- Detta år så mycket närifigra." =o,en huvudstads turism är en viktig framtidsnåring som effektivtsmittar av sig på landet i övrigt.
När godstransporterna blir viktigare, gäI1er det också att kom_ma snabbare til1 hamn. Kapellskär, Nynåshamn och Oxelösuna fig_ger både avstånds- och tidsmässigt betydligt närmare Helsinglfors,. Ta11in, och S:t petersburg än värlan. - Att därför UVqgåut Värtan och tillfartsleder måite vara en dåIig fråntiasin_vestering.

Dennisöverenskommelsen är ei framåtsyftande
Dennisöverenskommelsen måste-omprövas. Ringen skapar inga ut-vecklingsnöjligheter för regionän, vilket ået här-föresfråkadecentralaxelsystemet gör. Ringen utmönstrades ur den töria tra_fikplanen för Stockholm. Ålstensleden passar in i mönstret attminska trafiktrycket på innerstaden och samtidigt ger den ettstöd för näringsliveti utveckling i regionen. oän iörUättrar-ih99 Srad situationen för Ekoparkän. gainens utlokaliseringen iIänet kan betyda stimulans fär svaga regiondelar och minskar ihös srad trafikberastninsen på "cn-i"iii3r;;;;i"såi;u' i Ei6a;-ken -
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ÄNÄIYS AV DEN REGTONAIÄ STRT]KTI]REN

Trafiksystem

,6hrert Sa/t!'o,,

Regionens bebyggelsestruktur
med den demografiska central-axeln, den topografiska ge-
tingmidjan och innerstadens
asymmetriska Iäge.

Regionplanens traf iksystem
konvergerar mot rrringenrr runtinnerstaden, som ej 1ängre kanutvidgas. Ringen är ett käns-Iigt system för störningar.
Ringen lockar till mer trafikti1I innerstaden. Ringen krä-ver en komplettering.. med Väst-terleden. Denna och Osterledengår genon känsliga grönornrå-
den.

Ett axialt system med paral-
lella 1eder, Essingeleden ochÅlstensleden har hög attrak-tionskraft ned sitt Iäge i den
demografiska axeln och för-bättrar utbytet meIlan norr
och söder. Det är ett stör-
ningssäkert system och avlas-tar innerstaden. Det lämnar
de känsliga grönområdena o-
rörda.
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Av kartan framgår att Stockholmsregionens viktiga
bebyggelseområden ligger väster om innerstaden.
Ålstensleden förbinder regionens'Dorra och södradelar effektivt och de blir mera likvärdiga.
Mycket centrala områden är: Kista, Rissne,Solna, §undby,berg, Brornrna, Ulvsunda, Västberga,Årsta, Alvsjö.
SJ:s sammanbindningsbana dras kortaste vägen itunnel mellan Alvsjö och Tomteboda. Centralenoch Södra station blir ändstationer. Endast pen-deltågen passerar Gamla stan.
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IDESKTSS TILL REGIONSTRT]KTUR.

Idån illustrerar strävan att aIIa regionens invånareskal1 ha hög livskvalitet i sitt noende. Det skal1vara nara mellan arbete och bostad, det skall varanära till affärs- kultur- och nöjescentra. Det skallvara nära tiII behagliga rekreationsområden.
Bebyggelseområdena skal1 ha livskraft så att de kanutvecklas. De skall ha ett snabbkommunikationssystem
som ger storregionfördelar.
Mälaren och Skärgården år reserverade i huvudsak förrekreation. Ett ornslutande bä1te är bebyggelseområd.eoch utanför finns det jord- och skogs- äån järnbruk.
Vattenområdena trafikeras med. båtar av begränsat ton-nagie. Mälaren är dricksvattentäkt för ornrådet som om-f attar dess awattningsområde.
Områdets viktiga hamnar är Kapellskär, Nynäshamn ochOxelösund som ansluts till jäinvägsnätet. Det omfattaräven snabbspår runt Mälaren och tångerar Stockholmsinnerstad. Kapellskär Iigger närmast Helsingfors,Tal1in, S:t Petersburg och Oslo.
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