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Infrir Ritcsdagens behandling av Regeringens propositirtn am Långsiktigt hållbara
trafiklösningar i Stachholw och Gotebarg (prop j,996/97:t60)

Spara pengirr - fiirhättra mi[iön!

1. Regeringen har med derma proposition tagit viktiga steg for att frigöra sig och Riksdagsn fran

den ftnansiella kvarnsten Bom stockholmspolitikerna bundit om Regeringens och Riksdagens

halsar. Dit hör att Österleden utgår för gott och aff Yästerleden ställs på en obestämbar framtid'

2. htten flera steg återstår. Propositionens funehåll lever inte upp till dess rubricering: långsiktigt

iiåiifiiä iii+1"r.r*rXäili"'Eii' fr,# #; ffi#;ä ;ii;;äi-l,;ffi; ä'i#ir.ii'1il] itt i,äiråiä.,ti;ffi.1 ilfiE ä"i;
cykeltrafik ges huvudrollen i storstadens trafikqystem samt att stadsplaneringen inriktas på att

stödja ett sådant framtida trafiksystem. Styrande miljöavgifter är också viktrga. Ett sådant

program tar emsllertid tid att arbeta fram och fä accepterat. Det viktiga nu i samhand med

hehandlingen av denna proposition är att inte låsa utvecklingen vid beslut som sönäre kommer

att te sig olyckliga.

Riksdagen är försatt i en fiiga ar,undsvärd beslutssituation. Visst underlag för att bedöma

projekten i Stockholm och Göteborg åir framtagef men redovisas inte för riksdagen. Det gäller

t.ex. det material som tagits fram i samband med de s.k. utÖkade mifiÖprritndngar §om

genomförts på inititativ av den politiska mqioriteten i Stockholms stad och landsting' Detta

material vism bl.a. att Södra Länken kan ges en betydligt mindre kostsam utformning och ändå

få samma trafikf,rnktion (alternativet kallas "minilänken"). Det visar också att delen av Yttre
Tvädsden civer Järvaf;iltet helt kan utga. Andra delar har däremot inte underkastats samma

grundliga utvärdering. Det fuurs sklil att påstå att några egentliga miljökonsel«rensbeskri'rmingar

med nollaltemativ aldrig tagits fram för huvuddelen av projekten i
Stockhoknsöverenskommelsen. Det gäller t.ex. snabbspårvägen, Haningeleden, Norrortsleden

och Västerleden.

3. Förbundet för Ekoparken har anledning att sysselssätta sig med de delar som rör Ekoparken'

Vi uppehåller oss därför fortsättningsvis vid Nor:ra Länken. Norra länkens kostnader har r'uxit
okontiollerat. YtterHgare en miljard läggs nu till de tidigare ca 4 miljarderna. Allt bör göras för
att söka kostnadseffektiva lösningar. I\tlaterialet från den utökade miljöprörmingen anger

utvägar. 1) Genom att slopa Frescati-turureln och tunneluppfarterna vid Roslagshrll (och

Österleden) sparas minst ca 600 mkr, möjligen hela den miljard med vilken kreditgarantin nu

föreslås uttikis. Frescati-tunneln och turureluppfarterna vid Roslagstull gör stor skada på

Nationalstadsparken, är föremål för Regeringsrättens prörming och kan av denna anledning

komma att b[ stoppade. 2) h,{iljöpröwringen studerade även en radikal förändring av

Yalhallaväger, -rilk"r, till en hrakdel av kostnaden för Norra Länken ger samma fiirbättring av

bullersituationen längs denna gata. 3) Alternativet till att gå igenom Bellevueparken är att gå

under Sveavägen-Cedersdalsagatan (den lösning som Vägverket länge förordade)' Den kan

medfcira ökade kostnader. 400 mkr har nämnts. Om detta är riktigl och denna lösning väljes

aktualiseras i så fall utökade kreditgarantier.

4. Slutsats: kreditgarantin ftir Norra Länken bör inte utökas nu. Riksdagen bör istället kräva att

projektet tillvaratar alla möjlighter till förenklingar av projektet som ftirbilligar det octveller

minskar dess negativa inverkan på Nationalstadsparken'
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5. Förslag till beslut:

Ricsdagen utgår från att det dr ffittjligt att rninsha kostnaderna frtr Norra Lanken samtidigt
som dess negaiiva inverh*n på l{atianalstadsp*rlsen redacerss och detta fitsfi att dess

trafiffinktionforsamras. De.vss mojligheter måste tillvaratas innanfrågan om utobning av
l*editg*r*ntix knn aldu*liserns. (Samma resonemfftg är möjligt att fiira beträffande Södra
Låinken, på grundval av material från miljöprömingarna.)
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