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Förbundet för Ekoparken
46 samverkande föreningar i Stor-Stockholm

UppvaktninggT-09-L7 av trafikutskottet i anledning av proposition
1996197160, "Långsiktigt håIlbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg"

* Presentation av Förbundet för Ekoparken (FFE). Representanter:
Peter Schanlz, vice ordförande i FFE och Haga-Brunnsvikens Våinner, tel: 33 50 31
Sten-Åke Cistedt, ordförande i Östermalms Hyresgästförening, tel: 661 89 89

* Avgränsning: FFE behandlar främst Norra länken och i viss mån även
Södra lanken. Naturs§ddsföreningen har behandlat andra
delar av propositionen.

* Regeringen tog ett viktigt beslut nåir Dennispaketet skrotades.
Värdefull är också viljeinriktningen i Stockholm så som
den i förra veckan uttrycktes av finansborgarrådet Mats Hulth:
"Vi ska bli världens mest miljövänliga storstad".
Propositionen äir dock, vad avser helheterU ej i linje med detta.

* StäIlningstagande till propositionen

Bakgrund och motiv:

1) Dennispaketet utgjorde ett systemtänkande. Tas en del bort, är det också
naturligt att studera behovet av andra delar.

2) Norra liinken kan utgå eller utföras i en avsevärt förenklad form.

Avgörande miljöproblem: Den tunga trafiken på Valhallavägen och
det buller den skapar. Luftföroreningar (NOzl beråiknas underskrida
kritiska griinsvärden innan sekelskiftet. För att minska de cancer-
framkallande ämnena (med 90% av 1990 års nivå) åir det osäkert vilka
trafikminskningar och bränslen som behövs (gäller hela staden).

Lösningar:

Alt. 1. Minskning av trafiken genom miljoavgifter.

Alt. 2. Godstrafiken från Våirta- och Frihamnen flyttas. Det finns
studier av de boendes önskemål som talar för att denna åtgiird
är tillräcklig.

Alt. 3. Valhallavägen från Stureg. till Roslagstull görs till boulevard

- ger väsentligen saruna bullerdämpning vid husfasaderna
som om Norra låinken (NL) byggs (Leq, 1 dBA lägre
vid NL, Lma& 7-1,4 dBA högre vid NL).

- 70-20% lägre halter av luftföroreningar vid husfasaderna
- kostnad: c:a 100 miljoner
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- driftskostnad:
- koldioxidutsläpp:
- samhällsekonomi:

Att 4. Norra låinken byggt

- kostnad:
- driftskostnad:
- koldioxidutsläpp:
- samhällsekonomi:
- miliömedicin:
- nafur och kultur:

som idag
som idag
som idag

3.7+lmiljardkr
ökar med 80 miljoner kr/år
ökar med 20-25.000 ton/år
förlust c:a 200 miljoner kr/år
ohälsosam luftkvalit6 i tunnlarna.
kräver ingrepp
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Alt 5. Förenklad Norra länk - utan Frescatitunnel och anslutning vid
Roslagstull - kan leda till ca 1 miljard kr lägre anläggnings-
kostnader och dessutom lägre driftskostnader. Kräver inga
ingrepp i natur- och kulturmiljön. Trafikbelastningen
på Valhallavägen blir väsentligen samma som vid alt. 4.

FFE menar alltså att lösningar av miljöproblemen enligt alternativ 1-3
i första hand bör prövas.

3) Sodra liinken (kostnad: 6.4 miljarder kr) kan omvandlas till en minilänk
(kostnad: 1.9 miljarder kr). Till det kommer väsentligt lägre drifts-
kostnader med minilänken.

Vi rekommenderar därför riksdasen att besluta:

I forsta hanil att:

Inga lånegarantier ges till Norra och Södra länken.

I andra hand att:

a) Inga utökade garantier ges till Norra länken.

b) Utskottet klargör att beslutet inte innebär att riksdagen tagit stiillning till behovet av
projekten eller till nu aktuella lösningar. Utskottet understryker vikten av att regeringen
och berörda myndigheter i arbetet med de aktuella projekten söker lösningar som minimerar
intrången i värdefulla natur- och kulturmiliöer och erinrar om riksdagens tidigare uttalanden
W 1996197:7) om att möiligheten att utveckla användningen av befintlig infrastruktur
alltid bör övervägas innan beslut om ny infrastruktur tas. Det åir också angeläget att man om
möiligt söker finna lösningar som kan nås till lägre kostnad åin vad som anges i propositionen
för respektive projekt.

c) Erfarenheten talar också för det nödvändiga i att utskottet uttalar att planeringen av
projekten ska ske i enlighet med lagstiftningen och innehålla miliökonsekvensbeskrivningar i
enlighet med gällande förordningar.

d) I den nationella trafikplaneringen krävs att per investerad kr, 1.40 kr fås tillbaka. Då så

ei synes vara fallet i de föreliggande länkprojekten bör en samhällsekonomisk granskning av
projekten ske av expertis innan ytterligare beslut tas.
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