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Till Rilesdagens trafi kutskott

\ri är några §t*ckhoåasåre §oiin fir djupt aroade övcr §ennis*paketet" b,åde beträffande dess
ndlj*k*nsekve*ser scla dess ekon*rni" §et har sagts ntt Dennis*pakotet är bättre än att inte
göra nå6*nting a}§s, Någonting b§r göras, felet iir h*ra att inget alternativ till Dennis-paketet
har utrstts på ellvar" Vä åiar därflor utarfoe*at ett alternativ, sorR bygger p'å i huvudsak k$inda
projekt, rnefi §offi har den stCIra fldrdelen att ta ett h*slllt i sånder" att säkerstålla finansiering
och att titrlgodogöra nig erfarenheter"under re§&ms gång. ffietta altemativ låser inte regionen till
bilen utan hålEer oppet for att utveekla regionens trafiksystem i en långsiktigt hållbar riktning.
Vi kallar vårt alternativ for...

Frodo*plsrlem

Dennis-paketet rår avsett fttt löse vissa problem. Vi tror att det är viktigl att klara ut på vilket
sätt vår bild av problemen skiljer sig från Dennis-paketets bild. Först beskriver vi därfor
problembilden, sonn vi uppfattar den"

Pröbtrembild

De problem sorr det råder allmåin enighet am är de foljande:
l) viss trafik ttr lokalt mycket störande, med buller, avseser och olyckor i bostadsområden (tex
Nynåisvägen, Yalhatrlavägen oeh etora delar av §tockholrns innerstad), i naturområden (tex Lill
fans-skogesr och Roslagsvägen) samt i Clty, rned dess stora mängder fotgtingare och våirdefulla

stadsmiljö
2) bilavgasema måste rninska kraftigt for att Riksdagens miljömål skall nås

3) framkon,ligheten år, vid några tider och på några ståillen i innerstaden och utanfdr
innerstaden, itt prohler,r fcr näringslivet (tex vid Norrtull-Roslagstull och vid Gulfmarsplan].
4) Kollelctivtrafiken i §tor-§toekhohn iir nedsliten och stora surffMr krävs for att ru§ta upp
den.
5) Bussarna i §tockholrns innerstad har påtagliga framkonrlighetsproblem.
6) Redan idag har regicnen stora svårigheter att underhålla det befintliga våg- och gatunätet.
7) att balan*en mellan norra och *ödra §tor-§tockholm måste forbättras.

Därtill ser miljörörelscn ftiljande problem:
s) Riksdagen* rniljomål är lfugtifrfu tillräcHiga for att skapa forutsättningar for en långsiktigt
håIlbar utveckling.
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Därtill anser Dennis-paketets f$respråkare
9) att framkomlighetspr*blem existerar i stora delar av innerstaden"
lS) att stora infrestrukturinvesteringar ålr nödviindigo {tir den e§ran*rniska tillvåtxten I regionen

Dennis*paket lösen in§e prob§ernen

Ilet grundltiggande felet med Dennis-paketet iår att det å&r kortsiktigt (tredje spåret Över

Riddarholmen) dåir det borde vara långsiktigt (det behövs både ett tredje och ett $5irde spår)

och att det långsiktigt binder upp handlings&iheten {genom ett sterte *[la låtnkarna i Ringen
sarntidigt) diir det borde skapa lå*gsilctig hemdlingsfrilret {genom att ts en le$k i taget och
§tflrts med den angelägnaste).

I det f.o§anefe st*ctjer vi ciss på dt analyser s*m gatukmmå*r*t å §toekfu*åtm o*§t la*detingets
regionplan*konfor gi*rt. Llessa a*alys*r vi*xs: mtt §)*r"r*rås-p*k*t*1 irlte l*ser ovanståe*rde
problerN.

1) Dennis-paketet bädrar ti8l att ffirbåttra rnlljtin i innerstadeffi {såvida des* rnånga *ya
motorleder inte generar *n måÅngd my biltnafik, vålket a*alys*ma a&tegit ej ska}I ske, vår arun),
J*mfbrt med idag går analyserna ut på att trafrkem nX*ulås rmimeka med ca 25Y{§i §t§gtrn§k {i
innerstaden inkl Centralbron-Klarsstrandsledem). Bvs atä trafiken sle*ll* kamrrra ned på den
nivå dem trade 1980" nå - 1qS0 - nådde polätåslc *nig&et *m att trafitrce* h,orde misska rn*d 2$%
från den då rådande nivån.

2) Riksdagens mi§ornål betriiffande kväveoxid*r och koldioxiden nås inte, trots katalyti*k
avgasrening på alla bilar om tio år. Vid måttlig ek*nomisk tiltrväxt oeh måttlig trafiktillväxt
närmar man sig forst kväveoxidmålen. §edan börjar trafiktillvåixten te Över CIeh

kväveoxidutsläppen ökar ig*n. Bidraget till nedbrytningen av oronsleikret skar rned

katalysatorern& genom den sexf,aldiga Skningen av dikvävecxiderna. {l}et senere påst§endet

enligt Naturvårdsverket.) Ivfen avlägsnar sig stadigt från det av Eiksdagen uppreviderade
koldioxidmålet. Endast med måttlig ekonornisk tillväxt oeh on rnycket stark ökning av hilarnas
energieffektivitet kan utsläppen hållas på of,cr€indrad nivå"

8) For att skapa en langsiktigt hållbar utve*kling, regia:ralt rnap ffirsurning, globalt map

viixthuseffekten och ozonskiktets *edbrytning måste miijtimålcn stååtrlas hsgre: lcvlivedixiderna
rnåste minska med ?5% jiirnfort med Riksdagens {slopade} mål cm St}slo till år 2SS0

(Natunr,årdsverket), koldioxidutsläppen med 6&80% jlim{ii* med Rilqsdagen§ måI 1990 års

nivå (professor lIenning Rodhe], dikväveoxidutsläppen, soflft fikar ea 6 ggr med katalysator
(Naturvårdsverket) måste minslra kraftig!.

3) och 9) Framkomligheten forbåittras. Medelhastigheten i innerstaden ök*r dock hara
marginellt med 2-5 krnltim och sjunker sedan nred tilltagande trafih" Högre hastigheter åir dock
knappast mddlig i blandad trafik på stadsgator. Genererar trafrklederna e*rgående mer trafik
sjunker å andra sidan rnedelhastigfteten redan från början {erfarenheter från Faris, I*ondon,
Washinglon mfl städer som byggt ringvägnr, vår anrn),

4) Dennis-paketet innehåller 6 miljarder kr frir uppftlsttdns av tunnelbanan (som Landstinget
till huvuddelen betalar). Faketet ger trots owiga forbättringar av kollektiwrafrken en minskad
kollektiwrafikandel i hela länet. Sriftskostnadsökningen for kollektivtrafiken iår inte
finansierad
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5) Dennis-paketets prioritering av kollektivtra§§eerl i llt$erstaden kan ge bussarna väsentli5
bättre frantkomlighet. §)essa &gerder avsss dock inte vidtagas fdrrän biltrafrken minskat. B,isk

§nns att de sÄied*s aldrig blir av.

?) äen regionelek*nommislea f*rskningen talar int* frr att den södra regionhalvan korruner att
vinna på snabbar* bilftrfuhd*§ser {Västerleder*} mellam morv och söder. }en starkare norra
regi*ndeten k*mcser att vinna. §en stcra effekter av V*[stenleden är att forlågga Mållardalens

tillvaxtpotefttiel till §tc*!«holrarsregionesr isttillet f$r till Våsterås, Örebre, Hskllstuna mfl ort§r
och motverka våLrde.t av &tåilar* ceh §vealandshaslorna. {**tta $år v&r anrn.}

trO) Tron på stora äc§f,rastftrkturårevesterimgars tiilväxthefr*n*jande eftklcter ifrågasåitts starlct av
professom i trafikekonomå åen-#wen Sansson ffis n§93:2?) liksona av Lindheck*
kornmissionen.

Ilennis-p*ke{et åsznebäa" ett ercommt s}Aiserä *cfie ett stort ekqs§*rmäskt *ch t*lcniskt
risktagande

Det cir bitwgrlterwa *e§s ka§lektivtrafiksatswiwg*rw so*r minskar raeingdex bil#aSk och lik*
pnnakomligltetenBilavpjrherna mrhkn\\e1$rvtra§*ken är &e\trtä\ffi.sbnngan&e oehbrfirga ile\una
av Dennispaketet.

Motorleder*s p*sffis tnse #§r* wriwgde* &iltrsfik {tr*ts effi dee fdr många
kollektivtrafikresenårer borde hli lockande att g& Sver till bii på de nya vägarna]. Men de bidrar
å andra sidan holler i*te tiXi att minska den. Österleden hsnäk*as av landstingets trafik- och
regionpla*ekontcr kornrna a$t minska trafikarbetet i innerstaden med 8% (innefattas
Djr^trgården-Gtirdet där CIsterleden går blir det en viss ökning). Hnbart Österleden är idag
kostnadsberäknad till ca 4 miljarder kr (5 mi§arder inkå rnorns). Öwiga rnotorleder tili ca 15

miljarder kr" Några samkallselwnomisko löns*mhesskalkyler enligt vagverkets madcll har inte

§or§s for dessa teder. Råiknat på tids- och miljövinster är exempelvis Österleden enligf våra
kal§ler extremt olönsam {se bilaga}.

Det rir en mycket slor ras& *sfSramstrrirgem w mst*rledern« wed bitavgifler ksvererar.
a) Varken Lidingö ellerNacka kommun kan ac*eptere ett inte $runna köra ut från från sina
komrnuner uten ett betata biiavgift. Därflor borde bilavgifiernä tes ut innanfor Ringen - i
innerstadssnittet {vilket också vore }*giskt sm stråive$ vore att rned avgiftema styra över trafik
från innerstaden till Ringen). ilrt ger ernellertid blott hälften så stora intäkter.
b\ Om rnan ändrar forutsättningarn& i Vägverkets kalkyE bare på f,oljande stitt:
o Realräntan 7% istället flor 5%
o Byggkostnaderna + 25%
o Den genoms*ittliga bilavgi&em -10% {*n forändrirrg sörn redan åir giord i Dennis-
överenskornmetssn, tumg trafik betalar 45 istiillet flor ?Skr/passags enl \rägrerkets antaganden)
srå blir den sekumulerade skrålden år äSl$ 30 mi§arder kr. Den minsktr sedcn inte.
o Åndå har inte rnöjliget§n heaktats att trafikökningen kan btri lägre än beräknade +50% på 25

år. Sedan vägverkets beräkrdngar gjorts har bensipriset ökat t kr/!it" Bensinpriset beräknas öka
realt med 2,3Ya per år i den foneligg*nde trafllepolitiska propositisnen medan vägverket räknat
med oforåindrat realt pris. Den ekonomiska titrlvåixten och biltrafiktillviixten kan bli svagare än
som antagits av V*igverket. Biltrafrkokni:rgen kan alltså också bli mindre.

Dennis-paketet går ut p& att sätta igång byggandet av l l,8 km tunnlar (oräknat på-och
avfarter), underjordiska tnafikplatser, trafikledning, overc,akning, ventilation, utryrnningsvägar -
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nllt N sff g&ng. Tekniken är i stort sett helt oprovad. Inga internationel§a förebilder finns. Ing*
erfarenheter av hur måtnniskor beter sig i sådana tunnlar finns. R.isk firms att stockni*gar
uppstår, ilya typer av alyckcr intråiffrr, olyckor rned fartigt gods inträffar s*rm drastiskt
fbrtindrar hen*igenhetsn att anviånds tunnlarnq att ventilationen imte kåarnr ksaven, nnm.

Effekterna av alla ffistorleder$a p& bilanvändningen blir kanske helt sndra åån som forertsetts.
Det vore lelakare ett sterts rned de rnest angelägna delarna, ta en liiril{ i §aget, hygga kartare
nunnlar och i enklare utfcrrandm oeh sleaffa sig erf*renhetsr undsr tid**.

§tr*tegi fiir *m hä*tre rari[iä$* *eh tnafi*rsi*u*cicn å Stueä{"t}oämr

Enlig vår uppfattming $ir e* kl*k rtrat*gj a*t
I) infora &ita+gifter fldr att rärls{;}ftsr& Set*utrymffie{ *ek ge öknd frarnkornlighet ät
nyttotrafikem oefu koätrektävtrafrkcre oc§r

2) ftir att fir*am*iera ef§*rso,§t g*§w* *ck vtiglo*rader§e&l§ **.h
3) fiir att f{i'rstt}rk* ko§§*ktivsrw§fwra,
a) börja bysga några av de vrigw §elws §*r direkta truiljr\viwt*r och §rls*r qlwtq

fr*rnkornlig§n*tspr*blarn oeh vådte rwdtj,tif,*beittr«wde &tgetrder p& gateir o*h vägar *arnt
5) anlng&a väl bevakade §ffirtsp*rk*riwgar med god senuä*e och direkt kollekti,r{hrbindels* till
i$nerstaden under rus*imgstid 

"

Denna strategi har frrdetren att inte byg.ga fast samhallet ytterligare i ett bitsamh*Ile som vi rned
§tor semrCIlik*ret komrcner tvimgas att överge incrn em inte atrltfor avlå{gsen &arntid. §trategin
genomn$brs sfegvis, så att m*jligh*ten finns ett eilpassa åtgärderna allteftersom rey« *rf*renheter
vinnes **h i takt wed att de §nansi*lla fdrutxÅst*ingarnasåap*s.

Det mest rationella vore att låta det forsta steget enbart utgöräs av bilavgifter och vissa
kollektivtrafildirstärkningar. Efrtelrten på trafiken skulle därefter kx*ma avtråisas" Och det skutrle

frarngå villca viigar som då verkligen skutle behöva byggas. Men det kan vara ffir svårsmtilt for
bilintressena. Färflor foreslår vi att bilavgiftema kopplas till eftersatt underhåll och byggande av
vissa vägar sCIffi ger direkta mi§övinster och &amkornlighetsvi*ster,

Bilavgifter i §tosä&olrms inrerrtad
Bilavgifterna i §tockh*lms innerstad används f$r att *tyra bort bilträfik därifr&\ forbåttra
framkomligheten och finansiera eftersatt underhåll, kollektivtra§k och vägh*yggnader. Dennis-
p*ketets avgifter år
a) for låga (15 kr i Ringen-snittet, § kr på V{lsterleden}
b) felälrtigt utformade - det kostar lika mycket att kora på Ringem sorn tvtirs igenom
innerntaden - i avsikt att fä in så mycket pensar sorn möjligt. §ette kommer att leda till att
trafik soker sig till vägm utanftir Ringen, exempelvis /tltavägen gensm Nackareservatet. Det
kornmer inte att avleda genomfartstrafik från irmerstaden till Ringem.

§rqdp-plsnen:
Bilavgifter 25 krfp*ss*ge titrl innerstaden i snittet innanfeir R.ingen. Detta beräknas ge ca 750
mi[ kr/år i intåikter. För att inte betalstationer skall ta värdefull mark i anspråk fdrutsiitter detta
avgiftsaltemativ att systernet * helt elektrontskt För att prl§$era rnåste nran köpa en bricka att
flista på vindrutan. §yst*rnet fims i drift i Oslo. Den manuella betalningen kan slopas om
brickor siiljs på alla bensinnnacl«ar. Elbitar uppmuntras Senom 0-taxa. Dieselbilar filr en hög
taxa.
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V§igar

Frodo:plaqerU
Viisterlcden *ch Österleden skrinlåggs.

Norrortsleden och leden Bergslagsplan-I{äggvik byggs heller inte. Existerande vägar utnyttjas"
Dessa har god kapacltet.

§ödertörnsleden lär på våg att ffirdigställas till Lissma. Den avslutas endera g*nom en
upprustad Lännav&g eller rned en kort tunnel norr srn sjÖn Orlången cch ssnonr
industrjornrådet &am till Tullingevägen. Fortså[ttningen *am tili §öde*äljevägen på en
upprustad Glömstaväg.

De vilgar som kam g* ornedelhara nniljövinster sch som ingår i §en*is-paketet år §ödra och
N*rra Låinken {tidigmne Vtirtatrttnken)" De b*r dock byggas t rnindref*rwaf, rned lwrtare
turcnl*r som ståller mindre krav på avancerad ventilatiom, f,qrfulande avg&stomq trafikledning
och råddningrtjånst" St*ekl*olnr* gatukontor har tagit fram sådana alternativ. §qdra låinkens 3,8
krn långa sammanhåhrgande tunne§ skulle kuma ersiittas av två tunnl*r, en på I km och en på
0,5 km. §åiremetrlam en led i ett Sppet schakt. KontakSen mellan,&rsta och fustafiiltet kan
erhållas genofil att schakta ned Å,rsta-låinlcen och bygga breda, gräsbewxna, låea broar på
några ståillem över leden.

Ett annat sätt att forbilliga dessa länkar iir att sfopa några av* oeh påf*rter. §osss ger upphov
till mycket långa tunnlar och komplicerad trafikledning. På §Odra låinken skulls avfarterna vid
Hmrnarby fabrik*våg, fohaffieshov och Huddingevågen kunna slopas. På- och avfhrterna vid
Henriksdal, §kiirmarbrinh och Åhyvagen räckor. På Norra Länken kan rnan överväga att *lopa
av- och påårterna vid Roslagsvägen" Norra Lånken (Värtelänken) skulle kunna mynna direkt
på Lidingövägen vid §ilja-terminalen genom att passera under tljorthagsberget, vilket ger
kortare tunnlar. Ges Norra Länken denna nordligare dragning kan även den eventuellt delas
upp i två tunnlar med ett diiremellan liggande öppet schflkt norr om.!$irnvågen vid
Storåingsbotten.

För att seikerstcillo miljövinsterrm måste semtidigt trafiken på vägar och gator i rnarknivå
entingen stängas av (sorn Björnncisvöger genom Lill-Jansskogen) eller kraftigl begråinsas (som
pättathallvdger eller p& Iluddingevtigen genom Johanneshov och fusta). I Dennis-paketet
ingår också nedsänkningiöverbyggnad av Nyntisvriger? Senom Johanneshovffnskede.
Utformningen av Nynäsvägen rnåste dock forbättras avsevärt for att ge några miljövinster.

I Dennis-paktet ingår därutöver ?30 mkr för milj{ifdrbättrande åtgarder. Många andra vägar i
Stor-§tockholrn bereder idag stora miljöproblem gensm att dra tung trafik tvärs igenom
bostadsområden. Vi vill peka p& att detta galler inte bsra innerstadcn utan även rnånga
fbrorter. Ett prograrn hör sta*as som s)'ftar till att euccessivt bygga bort dessa miljÖsttimingar.
Exempetr på ombyggnader som ken ge direkta miljövinster är
* en korl tunnel och överbyggnad av Bergshamra-leden for att binda ihop Brunnsviken och
IJlriksdal
* nedgrävning, bulleravskåirmning" korta öveöyggnader av delar av"Roslaguurägen från
Roslagstull till Åtrkistan ftir att binda ihop Brunnsviken med Norra Djurgården
* Ålvsjövtigen såinks nedlbyggs'över genom centrala Alvsjö och låggs i en kort tunnel genom
§olberget
* Ulvmndm,ligen-Drattningholmsvdgen genom Bromma görs till sk miljöprioriterad
genomfart

L

L



6

t

L

Kollektivtrnfih

§r*r/* der rsdiella frattektivtrafilrlttirer - sms&åa oc& drie*ls$r&frmfefser Ened §ruwrstaden

§errnis*paketet innehåller vissa fb$*lttrirrgar av det radiella lcollekeivtrafilffiätet B§nom
antäggnxdet av dubbelspår flir p*mdetrtågstrsfiksn och uppmstningen av Rcslagsbanan.

(UpprusnniilSen av ?-hanan fr!,n S måljarder ]r ger ingen kapacitetsfor$titrknins men är grvetvis

ändå nödv{[ndig"] äet radietia resandet dorninerar - ca S0% av arbetsre$srrr& såvål med som

utan hit sker i den epra tnafiksekfrom. Samtidis har idag fi#"re hcende i he§a regio*en direkt
kollektivtrafikforbindelse rmed inmsrstade* ån tidigane: 53% 19S6iamflort rned 72% l97l ti
ytterområde**T|V*jåmftra m*d 4$%). §åvåt}Lidimgö- e*m Kostrag;*haman glck tidigare ånda

ned i City. meffia har giv*$vim #kat bmn{ägenhetera *tt ta bä}er*. å/3 wv r*gi*ruems arbetsp§atser

rtnw i regiaweas *em§raw {l*nerstaden, Sofina*§*mdbyb*rg *ch soderort].

Frodo-plqmen;
a) Demd s-pake{.*ts _l*ns { etr kw i r'r g w p e mde f tå g s t r *fi ke n.

b) Ilennis-paketets upprwstnirag *v tumne lbwrswt "

c| frirektfti,rb§ndelser fråu ytterområdena tiEl inmerstaden.

Dessa forbindetrser blir s*årskilt viktiga når bilavgifter infiirs. Hnklast åir att anordna
mabbusstinler, men successivt bör dessa er$i*ttas *v "ligh*r*il" - spårvagnar, som är
kapacitetsstarkare, snabbare, synligare. Linjerna hör var* ordentligt fdrgrenade i
ytterområdena, ffir att s*da* santlas ihop fiir *nabb frird till innerstaden. tinjerna bÖr inte sluta
tvärt i innerstaden utefi g&re en "lov" igenorn iffBrstaden, sotrlr en del av stomnåtet i
innerstaden, {br att därigenom minska behovet av omstigningar. Hxernpel på en sådan linje åir

§altsjöbanan, §om skuilå kunna fo*siitta till Central*n (Vasagatan) och vända på Djurgården'

Exernpel på ytterstadsområden, varr f,*rbindelser rned innerstaden beh§ver forbättras:

- Tyresö (fler direl$bussar)
- §altsjöbaden (dubhelspår, ev forgre*ing till Nacka C och Nacka Strand)
- Hherö {direktbussar, alt .light-rail'}

- Jåtr{iitla-}Iässelby Villastad (kam ev utft}ras §om sn pcndelt&gsgren via §pånga}

- Lidingö (kan ev kopplas till turmelbanan)
- Danderyd-Djursholrn (återuppta den tregrenade trafiken i lljursholm)
- Botkyrka-§ktirholrnen (se nedan)

S'rån T-bane$s och pendelt&gens ytter*indar måste färden gå f**are till centrum, exnis från

Iträsselby-Vallinghy, Botlryrkq §tidertälje, Nyniishamn. §etta kan åstadkarrma§ med nya banor

eller skip-stop-tiafik. Dennis-paketets satsningar på pendeltåg och T-ha1u ger möjligheter till
vissa foibtittringar (ännu ofinansierade). Men exernpelvis Batkyrka-§kiirhotmen, sorn har

mycket lå*gn resor till regionens oefitlunn hereirs inte. Hn plan sarn ser ltingre l&ingro tlryttf
kunna innefa*a snabbarel-bana, ev p& parallellspår, efief en ny pendeltågslinje *ån Alvsjo till
Norsborg eller en snabbsp&rvä.g långs §ödertäljevllg*n.

Vi bifogar en skiss till en framtida tågtrafrk fuendel- regional och fiiirrtåg). Drir visas också

vilka tidsvinster som tir fullt rnÖjliga att göra.
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d) BygS inte tredje spåret, utån freQlb ccå$drrcle.ry*rel i tannel med striåckning antingem Svcr
Kungshclmen eller över S:t Eriksplan-Centralen-§ödra §tation (-Liljeholmen)-Ålvsjö. Dessa
spår är viktiga for att utveckla den regionala persontågstrafrken, vilhet verkningsfullt kan bidre
till att minska biltrafiken i Mlilardalsregionen och ftirdela tillviixtpotentialen till andra delar iin
§tockholm. Arlandabanan ligger utanftir Dennis-paketet och iir bara rnotiverad om den får en
fortsett*ing till Uppsala ("norra b&jen").

Öka lmstigheten i innerstwden
En mycket stor andetr av arbetsresorna sker till innerstade*. Det tir därf?ir viktigt att den del av
resan §om flqretas inom i*nerstaden går sn*bbt - sarskilt m*rgom ach lcväll - sch att
om$tigningarna är enkla.

Frodo-planen:
Dennis-paketetsprfomfiemr?g w tw§§ekivtra§kca i ircnerstaden år sÅledes viktig. Den kan
genomforas samtidi§;t sorn bilavgifterna infrrs. Frioriteringe* gaiiler i florsta hand de största
linjerna. För den dubbla sunun&m som avsatt* i Semnis-paketet {34fi rnkr fiir rniljiivänliga bussar
+400 n*r flor framkomlighet*fo&l*ttrande åtgtirder) kan de f*rn ty:rgsta bu*slinjema {46, 47,
48, 54, 62) byggas som rniljövänlige, kapacitetsstarka och synlign spåwagnw. Den högre
investeringskastnaden uppvägs *v en lägre driftskostnad. Årskostnadem blir entig$ §L:s
spårvägsutredning 30% högre än med dieeelhuss. Innerstadsnätet knyts ihop med de radiella
fbrortslinjerna.

B e kove t w tv{irförbinde lser

Dennis-paketets snabbspårväg runt innerstaden har en tveksam trafiknytta och kostnaderna åir

höga med bro&r, bergtunnlar och egna banvallar. Delen Gullmarsplan-§lussen tir helt avhångig
om Harnmarby sjöstad byggs. Underlag*t är ålnnr.l så länge ringa flor andra tvärspårvägar men
kan kanske successivt byggas upp Serlom satsning på våil marknadsforda expressbussar.

§rgdo-plane_n:
Istallet kan en modifierad variant av snabbspårvagen prövas, sorn ekapar en tangentiell linje:
Alvsjö- (om inte tredje och $ärde spåren dras via Liljeholmen) Li§eholmen-Hornstull*
Fridhemsplan-§:t Eriksplan-Karolinska sjukhuset. Denna linje ka* ev foras vidare till
Universitet. Bebyggs Bromma fiygfillt ger sn forgrening dit direktforbindelse med

Fridhemsplan. §påren byggs i huvudsak på gata, vilket forbilligar det hela avsevärt (man fär
nästan 5 ggr mer spår for pengarna)"

Tviirbusslinjer inrättas i stråk sorn i framtiden kan vilxa till *pårflorbindelser. §essa gss en tydlig
utformning - rnålas i en awikande flirg - och har stopp bara vid stcra knutpunkter,

Cykel och gång

55Ya av alla arbetsresor är kCIrtare än 7 km. Att cykla den sträckan tar 30 min. Cykeln är alltså
ett transportmedei med en rnycket stor potential. §om komplement till kollektivtrafiken
fungerar cykeln också utmåirkt. Innerstaden skulle lcunna göras mycket behagligare au gå i om
många fler gator vore gågator. På 30 minuter går rnan från City till de ytter$te delarna av
innerstaden. Genarn att gå och cykla delar av arbetsresan ksn stora delar av befolkningen få sitt
dagliga behov av rnotion tillgodosett utan att behöva ta bilen till någon avlägset belägen
motionsslinga
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Frqdq---trILanEn;
En kraftig uthyggnad av cykelvsgnätet i hela regionen. Cykelparkeringar vid alla pendeltågs-

och tunnelbanestationer utanfor innerstaden. Ett nrtnät av cykelbanor och gågator i
innerstaden" Viss de! av de p*ngar som i Sennis-paftetet år avsatta fiir rniljöforbättrande

åtglird*r i gatusysternet kan anviåndas till detta.

Amdrs styrrmede!

F-rs.ds-p§enen:
§{öjda park*ringwvgi§§er i innerstadcve, besk*ttning *v vtirdet «.vfri parkering wmt gtatis
ir{*rtsp*rkeringw med god ko§§ektivtr*Sk tilt tnnerstaden"

Utbudet av p-platser oeh p-avgifterna har stor betydels* fbr den rn{ingd bilar sorn kor till och in
i innerstade*.

Ca 65.CICI0 bilp*ridlar till sina arb*ten i innerstaden. 55% trrar gretis p-plat*. Vårdet &v en gratis
p-plats iär rninst I2.SCIO klår. kfed arhetsgivaravgifter cch 50% rnarginalskatt blir det en
nettointäkt {br samhäliet {effier biipendlingsminskning om 30%} om c& 355 milj k per år.
Farkeringsavgifterna i innerstadem kan ditnned höjas - n*ttoint&kten dåirav blir kanske 200 mili
krlfu. Nettominsknimgc*r på heia irmerstadens trafik är ca l5%.

En del av intilkterna knyts med fbrdel till sttraktiva tnfurtsparkortng*r rned snabb
koltektiwrafik till inflerstaden. *essa infartsparkeringar låggs relativt långt ut for att inte dra in
trafik i n*årflororterna cch diir tillgåilgen på mark {lr god. Bilarna bör forvaras säkert
(övenrakas). Ornstigningen görs bekviirn. Direktbussar och -tåg satts in i morgon- och
kvållsrusningen.

Be slrattningen w tjtinstebit findras, avdrag för arbetsresar begränsas

Beskattningen ev tjåinstebil är idag utformad på ett sittt som upprnuntrar till så stor användning

av tjänstebilen sorn möjligt. Beskattningen läggs orn så att den ökar med den kÖrda sträckan.

Rätten att göra avdrag f*r arbetsresor med bil gynnar kraftigt bilåtlcandet framom

kollektivtrafiken. Dessa avdrag stropas helt eller begråinsas kraftigt"

Regional slrrltt på br;nsin och dieselför efters*tt undcrhåll

Denna fär sättas ganska lågt far att inte fororsaka snedwidningseffekter. 5% är ger 200 mi§

kr/år. Dessa intäkter bör specialdestineras till eftersatt väg- och gatuunderhåll'
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§emmrnf*ttning tv projekt, kostneder oth imtiikter

Breielrt

Yrigor
Nora och §sdra Låinken {enkelt utforandp}
Miljofiirbattrande åtgtirder i gaturysteme/'

{inkl Nyniisvägen, gågaton, cykeibanenåt}
Låinnavägen alt tun$el, GlÖrnst*vågen
upprustning
§öderhall-§,ösa (redan igångsatt)
In{hrtsparkeringar
§nrmrxo v*g'

Kotlekrivtrafik
Tunnelbanan uppr*stning
T-bana }ljulsta-Harle*rby
3:e oeh 4: spåren §:t §riksplarq Centraleq
§th §ödra, Li§eholnnen (dyraste alternativet)
Pendeltåg Kallhäll-Kungsägen, Nynåshamn
§pärvåigsnåt innerstaden
Rostragsbanan
Summa lwllekttvtrafik

Disponib*§t

Summq !*st*ader

Bilavgifter 15 år
Statli gt infrastrulrturtidrag
Övriga statliga anslag
Stockholms låns landsting

§umma inttåkter

Kö§tnädSr

40P0

1?§

mler

L

L

cnkr

?00 mkr
550 nlkr
23S E§lkr

6310 mkr

S4SS mkr
29CI x?rkr

41ft0 mkr
?369 rnkr
1500 mkr
611 rnkr

1527CI mkr

3420 mkr

249S0 E"nkr

Inttikter

t 1250 rnkr
3850 mkr
4780 mkr
5020 nrkr

24900 §!'ikr

t
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Vi vill bet$ns att elia projekten såvåll våg- surn kollektivtrafikprojekten bÖr §åttas igång

successfvd allteftersom finansieringen kliras. En stor kollektivtrafiksatsning bör sättas igång

genast: det nya &tbbelryaret i tunruelfdritinwcigen Detta behövs mycket snart for att bereda

frhts for den regionala snnhbtågstrafiken. Norra wh §ödra lÅinlwn &yggl§ en i taget, fÖr att

pröva teknik, se vad dst kustar och hur trafiken påverkas.

Bitavgifterna ktrwsr med gd marginatfiwnsieringen av vligbyggmd*t.

Åvem utan riksd*gens infrnstruktusidrag klarasfinansiering*n nästan av desla proiekt' (Då är

inte vare sig hogrä parkeringsavgifter eller sttirre skatteintilkter i*räknade.) Sbservera att inga

oiösta finansieringsfrågot finns i dema pla*" I Denni*-peketet är 2300 rrkr av investeringarna

ej fina*sierade. Med infrastrukturamslaget finnn en huffer"r om Norra Pch §Ödra Ltinkarna blir
dyrare oeh utrymrne g*§ ett g&ra sttlrre f^orbiflttringar av det r*diella ftåtat fiv kallektiva

förbindetser (alt att UVgg* srrabhspårvägen). Önskar *ler t{l itu med det esersatta underhållet

(t neiljard kr) istlillet eeh v&mta rned kqllektivtrafrksatsning&rna kan man gÖra det (vilket vi
dock tycker v*re oklokt), Bfåttre vore att ta ut 5% i regional bemsinskatt som går direkt till
eftersat{ u*derhåtrI. Med hogre prkeringsir$dkter erh&lls en finansiering §om med fdrdel
kopplas till drift av infartsp*rkeri*g*r rned god standard peh extrainsatt kollektiwrafik till
d*ssa. Med såv,iåt htigre hilavgifter s*rn höjda parkeringsavgifter borde kollel*ivtrafiklwan
kunna höjas något sctr fbrbåittra frnansieringem av kollektivtrafiken.

Efter l0 år bCIr länet kumna räkna på myn statliga nnslag till kom*rumikationsinvesteringar.-
Dess* bör ligga på ea $CIs mkrlår (rr*Z ,&rs p*snivå) om dage*s nivå fbrtfarande gälle,r då' 

-
Efter 15 år [än dilavgiftema b{irja anvfindas for ytterligare investeringar i kollektivtrafik och

mitjoforbättringar i gatusystemet. Dessa medel kan anvåindas tidigare om investeringarna

lånefinansieras"

Med denna strategi l*ses såval framkonrligh§t§probtem §om en rad akuta miliöproblem' Och

handlingsfriheteninfor framtiden finn* fortfarande. Regionen åir inte lå§t vid bilen. Mojlighet
ges att äärefter på påhÖrja en radikal omvandling av tr*fiksy*temet for ett bli lånesiktiSf

hållbart.

Milj öelfektcro I nv Frodo-pla*e*

De dire}ta rniljöeffektern& &v Frodo-planen kan sammanfattas i foljande punkfer, alla i
jämforelse med Dennis*paketet:
- färre motorleder * mindre risk for Ökad bittrafik
- fiirre motorleder: minskade ingrepp i lokal miljö
- högre bilavgifter, större styreffekt * rninskad biltrafik
- större koltektiwrafiksatsning * mi*skad biltrafik
* ytterligare ekonomisko styrrnedel * minskad bihrafik

Och det viktigaste av allt:

- bibekållen handlingsfrihet = nröilighet ctt rlidda mililin

t
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#ster§edexx

Två vinster av Österleden ka* beråknas: franrko*dighet (tidsvinrter) oeh den mycket osäkra

miljövinsten att ev ftrytta 5-B% av trnfikarhetet frå* innerstadem till Djurgården-Giirdet.

Den jiinnftrelse som? görs åtr #*nni*-paketet exkl *sterl*den §lst §arnm& paket inkl Österleden'

Värdet av fids$tnsfelr kam ber*ik*as på floåjarlde s&tt:

Medelhastighetcn i ma]§timffie$ heråikmas *ka från 15,S till 19,? kndtirn i innerstaden och från

4?,3 til! S*l kmitim på &img*n med Österledem" Om den tid*vinst*x gÖrs 5,5 timrnrnar/dag 250

dagar *nr året och väirderas til! &* k#tirn hlir den &råiga vinstem l$g rnili kr/år rliknat på den

totala trafilwolyme* på &ingexr eich i imreerstadem.

Värdet av rniliti* a*k olyelwvti,r,stera kan berååknas p& fol.iande sätt:
Miljö-och olyckskostnaden *ir ca 3 *er hegre i än utanfor innerstaden rtlknat per fordonsknn.

Ytterligare I1.S0CI f*rdCInskm qrmfilrdelas i rnaxtimune$ &ån in*erstadsn till Ringen om

Osterleden hyggs. Trafiken över dyg*et Sr 12,§ gånger dem i maxtinurten och vinsten gÖrs 360

dagadår. Vinsten blir då knappt 5S nnili lff lår. Setta åir *m överskattning av midÖvinsten

eftersom det sarnmanlagda trafikarhetet ökar mcd 2,5Y$.

Investeringsutgiften är i Deruris-paketet *ngiven exkl rnoms. Vid en samhältsekonornisk
beräkning skall denna utgift räknas upp med mornser\ 25Yo, oeh blir då 5'425 mkr. Realråinta

om 5% §ir en åriig kapitalkostn*d om 2?l mkr och om anläggningen nlcrivs av på 30 år en

årlig avskrivningskostnad på I80 mhr.

Följande vinst- och forlusträkning kan stäItras upp. Eeloppen gäller de årliglintakterna och

kostnaderna. Projetnet ger en åriig fU*ust em 26? mkr eller diskanterat till nuvärde ft,r 30 år

med en ränta om 5sÅ en forlust på 4"00S mkr.

Int§kter Kastnader

L

Tidsvinster
Miljö- aeh
otyclxvinster
Årligfrirlwst
Summa

K*pitolkostnader
Real ränts
Åvskrivning
Driftskostnad
§u{#rntg

189 rnkr

50 mkr
262 mkr
501 rnkr

27tr mkr
18CI mkr
50 mkr

501 mkr
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