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Kommunfullmäktige har 1 Iat kommunsLyrelsens

Kommunfullmäktige beslöt

- i enlighet. med kommunst.yrelsens ut.låt.ande nr 225 - att.

1. anta i ut.Iåtandet redovisat förslag tilt detaljplan för
Norra Iånken me11an Ros1agstul1, Ugglevikskällan och Frescati
inom sta.rl.;3de1arna Norra Djurgården och Vasastaden, Dp 93001,

2. Norra 1änken utförs med storre hänsyn til1 bI a National-
stadsparken,

3. hemst.åI1a hos regeringen om att den måtte ful1fö1ja miljö-
prövningen beträffande samt.liga tre detaljl:laner för Norra
Iänlcen,

i enlighet. med kommunstyrelsens utlåt.ande nr 224 att.

1. anta i utIåtandet redovisat forslag LiI1 detaljplan för
Norra länken, delen Värtan inom stadsdelarna Norra Djur-
gården, Ladugårdsgårdet. och Hjorthagen, Dp 93002A,

2. Norra 1änken ut.förs med större hänsyn tiII bI a National-
stadsparken och t.iIl de boende i Hjort.hagen.

Kommunstyrelsens ut1åtanden samt protokollsut,drag bifoqas.
ietqs-tt-Zl Bt,*tu*

Stockholm den f3 november L995
På u1lmäktiges väg'nar:
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ut.Iåtanden nr 224 och 225 om dels förs1ag tilt detaljplan för
Norra Iänken, delen Värtan j-nom stadsdelarna Norra Djur-
gården, Ladugårdsgärdet och Hjorthagen, Dp 93002A, dels
förs1ag ti11 det,aljplan för Norra länken mel-1an Ros1agstull,
Ugglevikskällan och Frescat.i inom stadsdelarna Norra Djur-
gåroen'och Vasastaden, Dp 93001.
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Ut,drag ur protokoll fört. vid Stockhol-ms kommun-fulImåkti-ges sammanträde i Stadshuset måndagen
den 13 november 1995 k1 14.00

Justerat 20/Lt 1995; anslaget 2J./ta 1995

fngemar Ingevik
Ewa Törngiren
Stig Dingertz

STOC K}IOIÅ,IS KOMMUNFULLMÅKTIG E

§32
\. Dels förs1ag til1 detaljplan för Norra Iänken, delenVärtan inom st,adsdelarna Nora Djurgård^en, faåugårds-gärdet 9eh ltjorthagen, Dp 93002A; aäfs förslag EiffdetaljpJ-an för Norra l_änken mellan Roslagstu1l, Uggle_vikskäLlan och Frescati inom st,adsd.ela.rrä Norra pjur-
L gården och Vasastaden, Dp 93001 (utI 224 ocln 225; skr 11;- yEtr sid )

Dnr 1002 /].ggS oc}a 754/1-994

Kommunstyrelsens uElåtanden nr 224 och 225 behandlades.
UtLåtandena gå1Ier dels förs1ag t.ilI detaljplan för NorraIänken, delen värtan inom stadådelarna uoriä Djurgård.rr.
Ladugårdsgärdet och Hjorthagen, Dp 93OO2A, dels f6rslag't,ill detaljplan för Norra lånken ,äe1lan Ros1agstu11,UgglevikskäIlan och Frescati inom stad.sde1.r.rä NorraDjurgården och Vasastad.en, Dp 93001.

Ordet innehades av borgarråden Andersson och Billström,
MichaeL Arthursson, Ann-Marie St,römberg, Stel1a Fare, ÅkeAskensLen, Stella Fare, Barbro Noreson, Hans peters,'Åke
Askensten, borgarrådeL Ander:sson, Åke Askensten, borgar_

( \ådet Andersson, Hans peters, Åke Askensten, Hans peters,
\ Carl-Erik Skårman, borgarråden Skånberg och Olofsson,Carl-Erik Skårman, Hans pet,ers, borgariåaet skånberg,Stella Fare, borgarråden Skånberg, åiOrktund och Skån_berg, Inge-Britt Lundin, Åke Askänsten, Inge-Britt
r - Lundin, Stella Fare, Åke Askensten, Ste11a Fare, Ann-\- Marie Strömbefg, borgarrådet Björklund, Åke Askensten,Stella Fare, Äke Askensten, Carl-Erik Skårman, Åke asken_sten, Inga Deland, borgarrådet Olofsson, Michael-ArthurssoE; borgarrådet Olofsson, Hans-peters, bErgar_rådet Hulth, Hans peters, Åke Askensten, Hans peteis,

Lovisa Mor6n, Hans pet,ers, borgarråden Björk1und, Skån-berg och Björk1und.

Ordninqsfråqa

Ordet innehades av Carl-Erik Skårman j_ en ordningsfråga.
Vidare yttrade sig borgarrådet Skånberg och and.rä vicä
ordtöranden.

STADSHUSET Hantverkargahn 1 Pmtadrecs: 105 35 STOCKHOLM Tclefon: 08 - ?8S 90 00 (vx) Te lefax: Og - 650 86 G8
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Härefter innehades ordet av Stig Dingertz, borgarrådetolofsson, Michael Arthursson, borgariaaet Hultfr., Michael
|rtlgrssg5r, Carl-Erik Skårman, Åkä Askensten, Inge_BrittLundrn, Ake Askensten, Lovisa Mor6n, Ste11a fare] LovisaMor6n, Ste1la Fare och borgarrådet Skånberg.

Yrkanden

Under overlåggningen hade yrkats
dels bifal1 ti1l kommunstyrelsens förs1ag,
deLs av Ann-Marie Strömberg (v) i första hand åt.erremissav ärendet, i andra hand Uitaft Li1l yrkanden enfigi ___

Bi1 qor 8 h9
I

L

dels av Åke Askensten (*p) bifall ri11 miljöparrietsreservation i_kommunstyrelsen, med ändringån- gä11andeut1åtande nr 224 att f8rsta att.-satsen i. reservationenstrykes ,

dels av MichaeL Arthursson (c)
reservation i kommunstyrelsen,
ärendet,

bifa1l ti11 centerns
innebärande åLerremiss av

dels av Stell_a Fare ("p) aförsIag och blfa1I til1 st
stadsbyggnadsnåmnen en1 j_gt

Ilglåe anae_ ns_22g

Propoeitionsordning

vslag på kommunst
ockholmsparti-et s

yrelsens
yrkande i
Bilaqa 10

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid pro_
, pos,i!1oper på bifall ri11 el1er avslåg på der.ra yr-kande\ beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avsiå åter_remissyrkandet.

Härefter tog ordforanden upp kommunstyrelsens försIag
( . varemot ståI1des övriga yrkanden. Vid proposit.ioner !å\* dessa yrkanden beslöt kommunfullmåktigä ulan omröstningat,t, bifalla kommunstyrelsens försIag.

Beslut

Kommunfullmåktige beslöt a1Itså - i enlighet med kommun_sLyrelsens förslag - att
1. ant,a i utlåtandet redovisat förs1ag til1 detaljplanför Norra lånken meIlan Ros1agstul1, ögglevikskä1Ian ochFrescat,i inom stadsdelarna Noira Ojurgåiden och Vasa_sLaden, Dp 93001,

2. Norra länken utförs med större hånsyn EiIl bI aNationalstadsparken,
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3. hemstäIla hos regeringen om att, den måt.te fu11fö1ja
miljöprövningen beträffande samtliga tre detaljplanei för
Norra länken.

Reservat,ion anfördes av
borgarrådet Olofsson på vänsterpartiets vägnar.

Ut1åtande nr 224

Propositionsordning

Ordföranden t.og först, upp återremissyrkandet. Vid pro-
positioner på bifa1l till e11er avslag på detta yrkande
beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå åter-
remissyrkandet.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens försIag
varemot stäIldes ovriga yrkanden. Vid propositioner på
dessa yrkanden beslöt kommunfullmåktigä utan omröstning
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
BesIut

Kommunfullmäktige beslöt a11t.så - i enlighet med kommun-
styrelsens förs1ag - att
l-. anta i utlåtandet redovisat förslag ti11 detaljplan
for Norra 1änken, delen Värtan inom stadsdelarna trtärra
Djurgården, Ladugårdsgärdet och Hjorthagen, Dp 93OO2A,

2. Norra lånken uEförs med st,örre hånsyn tiII b1 a
Nationalstadsparken och ti11 de boende i Hjorthagen.

Särskilt uttalande gå1Iande både utlåtande nr 224 ocirr 225
gjordes av
borgarrådet Bi1lst.röm på socialdemokraternas vägnar,
borgarrådet Olofsson på vänsterpartiets vägnar och
borgarrådet. §kånberg på miljöpartiet,s_vägnar - Bilaqa 11.

EnI protoko et:

(Rose Melin)
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Protokoll nr L7 1_ggs-11-13 Bilaga I

Bil 8 ti}l kommunfullmåktiges protokoll t3/t1" 1995, s 32

KF 1995-11-13

u]r. 224
Förs1ag till detaljplan för
Norra Länken mel-lan Ros1agstul1,
Uggleviken och Frescati Dp 93001

Margareta Olofsson (v)

FÖRSLAG TILL BESL UT

komrnunful 1mäkti ge beslöt,

att avslå detaljplanen för Norra Länken mellan
Roslagstul_1, Ugglöviken och Frescati Dp 93001,
samt

att därutöver anföra följande:

När Dennisöverenskommel-sen varken klarar av de uppstäItda
miljömå1en el_Ler de ekonomiska målen måste nya al_ternativlyftas fram. Norra Länken bidrar t ex till att öka
trafiken i regionen och åtgärder krävs för att motverka
detta.
Eör ett miljöanpassat Norra Länken krävs ett skyddstak som
dämpar bul-lret vid HjorthageD, en lösning som är bi1lig och1ätt att konstruera.
Masshanteringen med stenkross inom Nationalstadsparken ärinte heller acceptabel. Av miljöskäI bör denna kross j_nte
törIäggas i Nationalstadsparken. Stenmassorna bör viajärnväg transporteras tiIl något Iämpligare område för
krossning.
Det är också orirnligt att staden ska stäl1a egen mark till
förfogande utan ersättning.

Luftkvalit6n och säkerheten i tunnlarna måste vara
säkerstäI1d på en godtagbar nivå innan beslut om Norra
Länken kan tas.
Man klarar lnte miljömålen utan att någon form av bilavgifterför innerstan, t ex Naturskyddsföreningens bilavgiftsmoåel-1,introduceras i systemet. En 1ösning som innebär ått ..,
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Protokoll nr 17 1995-t_1-13 Bilaga B

inåelning i 5 innerstadszoner kombinerat med tu1Iar utanförNorra och Södra Länken ger 35t minskning av biltrafiken iinnerstan samtidigt som en finansiering av klokakollektivtrafiksatsningar kan genomföras. En del avbilavgifterna kan dessut.om återföras direkt tiIl alla som bori staden, vilket gynnar en mil-jövän1ig livsstil och ger enrättvls fördelning.

För att rädda Bellevueparkens unika kulturmiljö skal1 man
väIja Cederdalsgatssträckningen. Bel-levuealt.ernativet gör
intrång i Nationalstadsparken. Bellevueområdet är en
ekologisk spridningsväg som behöver stärkas i stä11et för att
försvagas. Det är den enda biologriska spridningsvägen på mark
mellan Ekoparkens norra och södra kärnområden. Förutom dem
träd som fä1ls, riskeras flera värdefulla träd som på grund
av sin ålder inte tå1 förändringar. BeLlevueal-ternativet ger
markskador (berghäI1 vid Roslagsvägen i Bell-evueparken
sprängs bort). 17OO-talsparken skadas även på andra sätt.
BellevueaLternativet riskerar trots försiktighetsåtgärder att
genom sprängningar och sättningar skada bebyggelse på
Bellevueberget under byggnadsperioden. Eldhs atelj6 med sina
qipsmodeller torde vara särskild känslig för vibrationer och
sättningar.

Fler åt.gärder krävs för att dämpa trafiken och skapa en
god Iångsiktiq håIlbar utveckling.
Sammanfattningsvis krävs följande:

. Cederdalsgatsalternativet

. Tak mot bullret vid Hjorthagen

. fnförande av bilavgifter i innerstaden

. Gator måste anpassas ti11 kollektivtrafik och cyklister.

. Trottoarerna och torg vid Roslagstull och Norrtul-1 breddas
och omformas så att människorna känner att staden tillhör
dem.

. Upplagen för stenkross och bergsmassor vid Husarviken
flyttas

. Björnäsvägen som går -över Lilljansskogen måste stängas av
för genomfart

. Delar av hamnen som genererar tung trafik måste på sikt
flyttas.

. Luftkvalit6n och såkerheten på tunnlarna måste säkras.

L
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Protokoll nr 17 1995-1L-13 Bi1aga 8

Dessutom krävs på långt sikt

. En klok kol-lektivtrafiksatsning, exempelvis Frodo-planen

. Att P-avgifterna höjs (undantaget boendeparkering).

. Att tjänstebilsförmånerna reduceras kraftigt eller
milj öanpassas

r En höjning av koldioxidavgiften

Avgifterna ska tas i-n först och sedan ska man successivt
bygga nya kommunikatj-oner. Då slipper vi den ekonomisk
baksmälla, vilket Dennispaketet ofrånkomligen medför med sin
gigantiska upplåning. Om vi avstår från Öster- och
Västerlederna så kan ekonomin i projektet gå ihop. Om

Dennispaketet upplöstes skulle ett helt nytt samarbetsklimat
bildas med underlag för beslut som klarar måIen och som är
förankrat hos Stockholmarna. Genom att nettointäkterna i
Naturskyddsföreningens förs1ag ligger på ca 1000 miljoner kr
per år så kan vi äntligen bygga upp ett framsynt
kommunikationssystem som varje stockhoLmare kan känna sig
stolt över.

(
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Protokoll nr 17 1995-11-13 Bilaga 9

Bi1 9 ti1I kommunfullmäktiges protokoll 73/LL l-995, § 32

KF 95-11-13

url. 225

Förslag til-I detaljplan Norra
Länken, delen Värtan inom
stadsdelarna Norra Djurgård.en,
Ladugårdsgärdet och Hjorthag€il,
Dp 93002A

Margareta Olofsson (v)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunful 1mäktige beslöt,

att avsl_å detaljplanen för Norra Länken, delen Värtan
inom stadsdelarna Norra Djurgården,
Ladugårdsgärdet och Hjorthagen Dp 93002A, samt.

att därutöver anföra följande:

När Dennisöverenskommelsen varken klarar av de uppstäI1da
miljömålen ell-er de ekonomiska målen måste nya alternativ
Iyftas fram. Norra Länken bidrar t ex ti1l att öka
trafiken i regionen och åtgärder krävs för att motverka
detta.
För ett miljöanpassat Norra Länken krävs ett skyddstak som
dämpar bul-Iret vid Hjorthag€D, en 1ösning som är billig och1ätt att konstruera.
Masshanteringen med stenkross j_nom Nationalstadsparken är
inte heller acceptabel. Av miljöskäl bör denna kross inte
för1äggas i Nationalstadsparken. Stenmassorna bör vj-a
järnväg transporteras ti11 något lämpligare område för
krossning
Det är också orimligt att städen ska ställa egen mark till
förfogande utan ersättning.

Luftkvalit6n och säkerheten i tunnlarna måste vara
säkerstä11d på en godtagbar nivå innan beslut om Norra
Länken kan tas.

f
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ProLokoll nr 17 1995-L1-13 Bilaga 9

Man klarar inte miljömålen utan att någon form av bilavgifter
för innerstan. t ex Naturskyddsföreningens bilavgiftsmodell,
introduceras i systemet. En Iösning som innebär att en
indelning i 5 innerstadszoner kombinerat med tullar utanför
Norra och Södra r,änken ger 35U minskning av biltrafiken i
innerstan samtidigt som en finansiering av kloka
kollektivtrafiksatsni-ngar kan genomföras. En de1 av
bilavgifterna kan dessutom återföras direkt ti11 all-a som bor
i staden, vilket gynnar en miljövänlig livsstil och ger en
rättvis fördelning.

För att rädda Bel-levueparkens unj-ka kulturmiljö skal-l man
väIja Cederdalsgatssträckningen. Bell-evuealternativet gör
intrång i Natlonalstadsparken. Bel-l-evueområdet är en
ekologisk spridningsväg som behöver stärkas i stäl1et för att
försvagas. Det är den enda biologiska spridningsvägen på mark
mellan Ekoparkens norra och södra kärnområden. Förutom dem
träd som fälls, riskeras flera värdefulla träd som på grund
av sin ål-der inte tåI förändringar. Bellevuealternativet ger
markskador (berghäIl vid Roslagsvägen i Bellevueparken
sprängs bort). 1700-talsparken skadas även på andra sätt.
BeIl-evuealternativet riskerar trots försiktighetsåtgärder att
genom sprängningar och sättningar skada bebyggelse på
Bell-evueberget under byggnadsperioden. Eldhs ate1j6 med sina
gipsmodeller torde vara särskild känslig för vibrationer och
sättnj-ngar.

Fler åtgärder krävs för att dämpa trafiken och skapa en
god Iångsiktiq håIlbar utveckling.
Sammanfattningsvis krävs följande:

. Cederdalsgatsalternativet

. Tak mot bull-ret vid Hjorthagen

. Införande av bilavgifter i innerstaden

. Gator måste anpassas tilt kollektivtrafik och cyklister.

. Trottoarerna och torg vid Roslagstull och Norrtull breddas
och omformas så att människorna känner att staden tillhör
deru._

' Upplagen för stenkross och bergsmassor vJd Husarviken
flyttas.

. Björnäsvägen som går över Lilljansskogen måste stängas av
för genomfart

. De1ar av hamnen som genererar tung trafik måste på sikt
flyttas.

. Luftkvalit6n och säkerheten på tunnlarna måste säkras -

(
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Protokoll nr L7 l-995-11--l-3 Bilaga 9

Dessutom krävs på Iångt sikt

. En klok koll-ektivtrafiksatsning, exempelvis Frodo-planen

. Att P-avgifterna höjs (undantaget boendeparkering).

. Att tjänstebilsförmånerna reduceras kraftigt eller
milj öanpassas

. En höjning av koldioxidavgiften

Avgifterna ska tas in först och sedan ska man successivt
bygga nya kommunikationer. Då slipper vi den ekonomi_sk
baksmä11a, vilket Dennispaketet ofrånkomligen medför med sin
gigantiska upplåning. Om vi avstår från öster- och
Västerlederna så kan ekonomin i projektet gå ihop. Om

Dennispaketet upplöstes skul-1e ett hel-t nytt samarbetsklimat
bildas med underlag för beslut som klarar mål-en och som är
förankrat hos Stockholmarnä. Genom att nettointäkterna i
Naturskyddsföreningens förs1ag ligger på ca 1000 miljoner kr
per år så kan vi äntligen bygga upp ett framsynt
kommunj-kationssystem som varje stockholmare kan känna sig
stolt över.

L
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Prot.okoll nr tZ 1-995-11-l-3 Bilaga l-O

BiI 10 t.ill- kommunfullmäkt,iges proLokoll L3/tL 1995, s 32

Den genomförda miljöprövningen har återigen visat att Dennispaketet inte

kommer att uppfylla de mål om 25Vo minskning av biltrafiken i innerstaden

som var avsett. För att detta ska ske krävs biltullar vid infarterna eller

miljöavgifter i Stockholms innerstad. De planerade motorvägarna Österleden,

Västerleden och Södra Hnken kommer istället att resultera i att trafiken

kraftigt ökar. Hela Dennispaketet bör således omförhandlas.

En kraftigt bantad Norra Uink i två filer är vad som krävs för att avlasta

Valhallavägen från tung trafik. Det nuvarande förslaget är alldeles för
storskaligt och alstrar genom sin kapacitet mer trafik.

För det första bör den så kallade Frescatitunneln slopas. Trafik som ska gå norr

om Stockholm kan ta Uppsalavägen via Bergshamra till Norrtä§evägen.

Därigenom kan den underjordiska, mycket dyra och komplicerade trafikplatsen

helt slopas. Dessutom slipper man ramper och avgastom vid Frescati.

i den ursprungliga överrenskommelsen fanns 300 miljoner för miljöförbättrande

åtgärder av Norra Länkens anslutning vid Värtan. Dessa bör användas för att

förlänga tunneln och flytta tunnelmynningen österut, inte för att finansiera delar

som tidigare tilthörde Österleden. Med nuvarande utformning kommer
stadsdelen Hjorthagen att påverkas mycket negativt av buller och avgaser.

Trafikplatsen vid Lidingövägen är illa placerad. Den borde förenklas och bantas

eftersom Osterleden inte ska byggas. Ett läge närmare Värtahamnen som många

boende föreslagit bör istället prövas. Den nya rondellen kommer dessutom att

innebära problem för cyklande och korsande gående som måste samsas med

den omfattande lokala trafiken från bland annat Lidingö. En planskild övergång

för cyklisterna och fotgängarna bör därfÖr ordnas. Rondellen kommer att bli en

livsfarlig miljö för alla de cyklister som dagligen trafikerar området.

Hjorthagen kommer att bli svårt drabbat av buller där Nona L'änken går i

öppen dag. Ett tak över leden på en sträcka av ca 200 meter är ett sätt att lösa

detta problem på. Man måste även finna alternativ till den planerade

stenkrossefl. Mi§öpåfrestninTarna blir ofantliga och kommer att påverka

Hjorthagens bostadsområde på ett katastrofalt sätt.

Den del av Norra Länken som planeras genom Bellevueparken måste

omdedelbart utgå. Cederdalsalternativet är både skonsammare ur mi§ösynpunkt

och billigare att bygga.

(
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Protokoll nr 1-7 1995-11-L3 Bilaga 11

Bil 11 ti]l kommunfullmåktiges protokoll t3/Lt 1995, s 32

Till kommunfullmäktige den 13 november 1995

Gemensamt uttalande angående vissa trafikminskande åtgärder
vid sidan av Dennisöverenskommelsen från socialdemokraterna,
vänsterpartiet och miljöpartiet

L 1-.. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag an genomföra kompletterande datakörningar.
Körningarna skall avse effekterna av genomförande av SNF:s förslag till bilavgifuiystem i
kombination med de kollektivtrafiksatsningar som ligger i Dennispaketet. I körningirna
skall prövas såväl den föreslagna modellen med argiftsuttag måndag till fredag soÄ

t_ modeller med avgiftsuttag hela veckan, tidsbegränsat 06.00-19.00 som dygneirunt.

2. Efter miljöprövningens genomförande skall en gemensam analys göras av
majoritetspartierna den I november. Slutsatser redovisas utifran sammanfanningen av
milj öprövningsresultatet.

Rapporterna från miljöprövningen, tillsammans med ovanniirnnda gemensarnma och
eventuella skilda slutsatser skall tillställas regeringen och kommunikationskommitt6n för
beaktande.

3. Om den trafikrninskning som är ett av målen för Dennisöverenskommelsen inte uppnås
skall ytterligare åtgärder vidtas.Gatu- och fastighetsnämnden ges i uppdrag atr närmare
utreda olika trafftbegränsmde ätgärder som kan sättas in i det fall Dennispaketets bilrullar
inte ger tillräcklig effekt på trafiken i innerstaden. I denna utredning skall bl a ingå att ra
fram förslag till någon form av innerstadsavgifter som kan användas för att komplettera
hrllar utanför ringen. Ett genomförbart system för innerstadsavgifter skall redovisas senast
våren 1998.

4. Gatu- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att konkretisera det förslag till garuvisioner
som tidigare antagits i nämnden. De verkfyg som kan komma i fråga iir bl a fler gågator, en
aktiv parkeringspolitik genomtänkta trafikregleringar som minimerar trafiken i
bostadsområden i innerstaden såväl som ytterstådenTamt genomförande av tradplan och
cykelplan. Det är angeläget att stimulera andra kommunikationssätt genom att bl a bygga ut
cykelbanor och stomnätet för kollektivtrafik samt stimulera intresset för bilister att sluta sig
sarnman i bilpooler.

5. Socialdemokraterna kommer i samband med kontrollstation-96 att verka för att
kollektivtrafikdelen av paketet ökas. I samband därmed bör den sk Frodoplanens förslag
avseende kollektivtrafiken beaktas. Redan nu bör staden tillskriva landstinget för au få
igång ett utredningsarbete avseende vissa nyskapande lösningar inom kollektivtrafiken.
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6. Enligt vissa beräkningar kan byggandet av Norra L'ånken leda till en ökning av

trafikarbetet i regionen med 0,4 -1,0 %. För innerstadens del skulle detta innebära en

ökning av trafiken med ca 5 400 bilar per dygn. En utredning om parkeringspolitiska
åtgärder tillsätts därför för att klarlägga mojligheterna att eliminera denna evenruelia

trafikökning. Utredningens förslag skall redovisas infor kontrollstationen lg!6. Åtgarder
som koalitionen kan enas om skall genomföras under mandatperioden. I sammanhanget bÖr

påpekas att boende- och nyttoparkering skall prioriteras.
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