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Miljödepartementet
103 33 Stockholm

följande.

':r'['pi$rs:i[nXUdai§k'Dåiini§paketet kom till har der tunnirs olika meningar om lämplighet och
utforirrning äV'såväl helhet som delar. En stor majoritet i fullmiiktige har dock hela tiden
s tutitrirpl U at<omlinrkt*ngen.

Såväl regering och riksdag som de avtalsslutande parterna har kontinuerligt foljt projektet.
Under våren 1995 uppmärksammades projektets ekonomi. Efter ett riksdagsuttalande har
regeringen beslutat att, intill dess pianer för betalstationer beslutats av Stockholms stad,
innehålla medel för kollektivtraffirojekten i överenskommelsen.
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Stockholms stad'genomförde under 1995 en utökad miljöprövning av detaljplanerna för
Norra Länkeii samt av planerna för Dennispaketets betalstationer. Den utökade
miljöprövningen är. att betrakta som ett komplement till den prövning som redan fullföljts i
enlighet'med p14n- och bygglagen. Prövningen skapade en dialog mellan majoritetspartierna
i Stadshuset (s,v och mp) och miljöorganisationerna. Erfarenheterna från
prövningsprocessen är positiva och staden kommer att fortsätta med liknande former för
medborgardialo g. även för kommande stora infrastrukturproj ekt.

I fallet Norra Länken berör detaljplanerna nationalstadsparken. I propositionen om
nationalstadsparken framhålls att regeringen har ansvar för en slutlig bedömning av om
projekt inom området sammantaget medför en bättre miljö, i enlighet med naturresurslagen
(3kap. §7). Den första detaljplanen för Norra Länken (Norrtull) är redan överklagad till
regeringen och det finns anledning att tro att även de två andra planerna kommer att
överklagas till regeringen. Vi har mot bakgrund av detta anledning att tro att regeringen
kommer att få göra den slutliga miljöprövningen av Norra Länkens detaljplaner. I det
sammanhanget kan materialet och slutsatserna från stadens utökade miljöprövningsprocess
vara till god nytta för regeringskansliet. Det är mot bakgrund av detta man skall betrakta
fullmäktiges beslut, att förutom att fastställa detaljplanerna även överlämna
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stads beslut om detaljplaner för Norra Länken.

sida väckts en fråga rörande kommunfullmäktiges beslut omDet
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miljöprövningsmaterialet till den slutliga prövning, som vi förväntar oss att regeringen
kommer att göra.

För stadens del innebar den utökade miljöprövningen att vissa förändringar giordes av

genomförandeavtalen mellan staden och vägverket för delarna Roslagstull och Värtan.
Dessa förbättringar av projektets utformning kan dock genomföras inom beslutade
detaljplaner. Inte heller ledde den utökade miljöprövningen till att kommunen fann
anledning att äterkalla den redan beslutade planen för Norrtull.

Det underlag som togs fram i den utökade prövningen har under hand efterlysts av

tjänstemän inom departementet. Kommunstyrelsen har beslutat (se bilaga) att rapporterna
från miljöprövningen, tillsammans med ovannämnda gemensamma och skilda slutsatser

skulle tillställas regeringen och kommunikationskommitt6n för beaktande.

Sammanfattningsvis innebär detta att:

- staden har fullgjort den miljöprövning av detaljplanerna för Norra Länken som krävs i
plan- och bygglagen och antagit planerna utan förbehåll
- staden vill tillse att regeringen har tillgång till det omfattande material som tagits fram i
den utökade miljöprövningen i beredningen av den överklagade delen av Norra Länken och
eventuellt tillkommande delar som kan komma att överklagas till regeringen.

Med vän1ig hälsning
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Finansborgarråd

Billström
Gatu- och fastighetsborgarråd
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Utredningsuppdrag angående trafikminskande åtgärder utom ramen för
Dennisöverenskommelsen

I den överenskommelse om infrastrukturens utbyggnad i Stockholmsregionen som
moderaterna, folkpartiet liberalerna och socialdemokraterna undertecknade den 29
september 7992, siås fast att biitrafiken i innerstaden skall minska med 35 % som en följd
av de åtgärder som genomförs inom ramen för densamma.

Untgångspunkten för denna minskningsnivå var de konsekvensbedömningar som gjordes
som ett led i utarbetande av överenskommelsen. Under det senaste året har utredningar
presenterats som visar på en risk att minskningen i trafiken inte blir i den avsedda

storleksordningen.

Likaså kan, enligt vissa beräkningar, byggande av Norra Länken innebära en ökning av
trafiken i regionen på 0,4-1 ,0 %. För innerstadens del skulle detta innebära en ökning med
ca 5 400 bilresor /dygn.

Det finns med aniedning av ovanstående, skäl att staden genom sin gatu- och
fastighetsnämnd redan nu tar fram förslag på åtgärder som kan sättas in som ett
komplement till de i Dennisöverenskommelsen ingående delarna.

I utredningsuppdraget skall bl a ingå att ta fram försiag till någon form av

innerstadsavgifter som kan användas för att komplettera tullar utanför ringen. Ett
genomförbart system för innerstadsavgifter skall redovisas senast våren 1998.

Gatu- och fastighetsnämnden ges också i uppdrag att konkretisera det förslag till
gatuvisioner som tidigare antagits i nämnden. De verktyg som kan komma i fråga är bl a
fler gågator, en aktiv parkeringspolitik genomtänkta trafikregieringar som minimerar
trafiken i bostadsområden i innerstaden såväl som ytterstaden samt genomforande av

trädplan och cykelplan. Det är angeläget att stimulera andra kommunikationssätt genom att
bl a bygga ut cykelbanor och stomnätet for kollektivtrafik samt stimulera intresset för
bilister att sluta sig samman i bilpooler.

Staden bör tillskriva landstinget för att få igång ett utredningsarbete avseende vissa

syskapande lösningar inom kollektivtrafiken. I samband därmed bör den sk Frodoplanens

förslag till kollektivtrafiksatsningar beaktas.

Som nämnts ovan riskerar byggandet av Norra Länken att leda till en viss ökning av den
totala trafiken i regionen. En utredning om parkeringspolitiska åtgärder tillsätts därför för
att klarlägga möjligheterna att eliminera denna eventuella trafikökning. Utredningens
förslag skall redovisas inlör kontrollstationen 1996. Atgärder som en majoritet kan enas om
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Föredragande borgarrådet Mats Hulth anför följande.
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skall vidtagas redan under mandatperioden. I sammanhanget bör påpekas att boende- och
nyttoparkering skall prioriteras.

Under sommaren och början av hösten har en miljöprövning av Norra Länken och
Dennispaktetets betalstationer genomförts Rapporterna från denna miljöprövning,
tillsammans med gemensamma och eventuellt skilda slutsatser från miljöprövningens parter,
skall översändas till regeringen och kommunikationskommittdn för beaktande.

Jag föreslår alltså med hänvisning till ovanstående kommunstyrelsen besluta att

1. ge gatu- och fastighetsnämnden i uppdrag att närmare utreda vilka trafikbegränsande
åtgärder som kan sättas in i det fall Dennisöverenskommelsens biltullar inte ger tillräcklig
dämpande effekt på trafiken i innerstaden. Detta innefattar att redovisa ett genomförbart
system för innerstadsavgifter som skall presenteras senast våren 1998.

2. ge gafi- och fastighetsnämnden i uppdrag att ytterligare konkretisera det förslag till
gatuvisioner som nämnden tidigare antagit, i enlighet med denna PM, senast inför
kontrollstationen 1996.

3. ge gatu- och fastighetsnämnden i uppdrag att återrapportera tili kommunstyrelsen.

4. ge gafi- och fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra en utredning om
parkeringspolitiska åtgäirder i enlighet med denna Pm, att redovisas senast inför
kontrollstationen 1996

5. ge gatu- och fastighetsnämnden i uppdrag att återkomma med beräkningar av nämndens
kostnader för detta uppdrag i samband med avstämning av verksamhetsprogram för 1996.

6. tillskriva landstinget för att få igång ett utredningsarbete avseende nyskapande lösningar
inom koltrektivtrafiken, med särskilt b_eaktande av den sk Frodoplanen.

7. tillställa regeringen och kommunikationskommiudn rapporterna från miljöprövningen av
Norra Länken samt betalstationerna, tillsamilrans med enskilda och gemensarnma slutsatser
från de i miljöprövningen deltagande pafrerna.
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Stockholm den 9 november

MATS HULTH

Borgarrådsberedningen instämmer i föredragande borgarrådets synpunkter.


