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Bäste Rådsmedlem... "

Vi har nu levererat bifogade slutgiltiga skrivelse tiII
statsministern och vi har också gjort en pressrelease'

Det känns som att tttimingenrr är rätt för detta öppna
Lr".r, särskilt stäl1t i ielation tiII den uppmärksamhet som det
italienska utspelet fick i media - och förhoppningsvis hos
p"iitir"rna. v'i får också se om vi får något rrsvarrr- från Ingvar
äarlsson, i så faII skickar vi det ti1I dig för reaktion'

Hör pressen av si9, har vi möjlighet håIla en mindre
pre=äkotferens häi på stiftelsens kontor med Richard Murray
och Anders Wijkman.

Vi tar gärna emot dina kommentarer I synpunkter el1er uppslag

VänIiga Hälsningar
L

L
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UIIa d-Ai]lY
Informatör

Stiftelsen Stolta Stad
Fjiillgatan 23 A, 116 28 Stockholm Te1lfax 0& 702 90 25 Stödpostgiro:83692i7€



Stockholm 1995-04-05

Nätverket Vi som älskar Stockholm
c/o Stiftelsen Stolta Stad
Fjällgatan 23 

^,716 
28 Stockholm

Bäste Ingvar Carlsson,

Regeringen skall snart ta ställning til! den överklagade detaljplanen lor Tredje spåret över

Riddarholmen. Regeringen skall också ta ställning till den likaledes överklagade

detaijplanen lor en del av Norra länken, som är tänkt att gå igenom Bellevues i700-
talspark, en del av den nyvordna Nationalstadsparken. Vi vill darfor ta tillf;illet i akt att
ge Dig vår syn på såväl T'redje spåret över Riddarholmen som hela Dennis-

överenskommelsen.

Vårt nätverk består av 25A floretagsledare, forskare, kulturpersoner, medicinare,

ekonomer, politiker och andra. En av våra medlemmar är Bert Bolin, ordlorande i den

internationella klimatkonferensen. Hans uppmaning till oss och till Sveriges politiker är:

tänk globalt, handla lokalt. Vi vet att jorden håller på att bli varmare. Vi vet visserligen

inte med full säkerhet varför, men lorklaringen att det beror på växthusgaserna har så

stort fog lor sig att det vore dåraktigt att blunda lor den.

Sveriges bidrag till viixthusgaserna är globalt sett inte stort. Det brukar heta att det är

viktigare att vi engagerar oss i miljolorbattringar i andra delar av världen. Men hur skall

vi vinna trovärdighet om vi inte klarar av vårt eget liila bidrag. Sverige har ju många

gånger visat prov på internationellt ledarskap Senom att självt gå fore på miijoområdet

ächändra områden. Vilket internationeltt ledarskap skall Sverige visa i dessafrågor?

Vill vi, genom fortsatt motorvägsbyggande, säla världen att det är så kommunikations-

och transportproblemen skall lösas i framtiden av Kina, Indien, Afrika...? Eller skail vi

florsöka visa världen en annan väg.

Sverige hade - och har kanske fortfarande - ett gott rykte om sig i stadsplaneringsfrågor'

Våra nygamla fororter Vällingby och Farsta väckte uppmärksamhet. Stockholms

storsatsning på tunnelbana och senare på pendeltåg var framsynta- Det finns plumpar i

protokolleisom rivningen av Klara och den fullständigt unika åtgärden att klyva vår

medeltida stadskärna med järnväg och sex motorvägsfiler. Vår transportindustri är starkt

engagerad i stadsmiijöfrågorna. Det gäller inte bara ABB utan också bilindustrin' Per G

Cyltånammar har många gånger foreslagit radikala begränsningar lor bilen i tätorterna'

Uångu svenska foretag engageras som tra{ikplaneringskonsulter runt om i världen' Lägg

dartill IT-kommunikationerna där Sverige ligger oerhört långt framme. Av detta borde vi

kunna skapa en modell for en hållbar utveckling, tillämpad på en jordens vackraste

huvudstäder. Som därigenom bevarar sin skönhet.

Varfror Tredje spåret har blivit den fråga som nu mer än andra engagerar människorna

beror nog på att ytterligare ett ingrepp i denna, forvisso redan kraftigt skadade miljö, är
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droppen som ffir bägaren att rinna över. Stockholmsolitikerna talar om att florbättra
innerstadsmiljon (genom ingrepp i Djurgården, den nyblivna Nationalstadsparken, Ekerö
och alla andra gröna och blå kilar in mot Stockholm) rnen fortsätter vandaliseringen av
samma innerstads allra mest älskade, omsjungna och i tr.rristsammanhang exponerade del.
Och ingenting gör de åt det som är allra angelägnast: att ffi bort Centralbron.

Ingen vet idag hur man skall fä bort Centralbron. Men ett tredje och ett {ärde spår i

tunnel skulle markera br;rjan på en process som helar siu'en i hjdrtat at, vår vackra stad.
Kan något inslag i Kulturhur,udstadsåret 1998 vara mäktigare än denna viljeakt!

Att ffi två järnvägsspår istället for bara ett är samtidigt den viktigaste
kollektivtrafiksat.sning som kan göras lor Stockholmsregionen och landet.
Pendeltågstrafiken kan drivas utan störningar från §arrtågen. Flera nya kopplingar mellan
pendeltågen och tunnelbanan ger kollektivtrafikanterna lorkortade restider och kan,
enligt beräkningar av landstingets regionplanekontor, leda till en stor överströmning av

bilister till kollektivtrafi ken.

En grupp trafik- och miljöengagerade personer i Stockholm har utarbetat ett alternativ
till Dennisöverenskommelsen - den s.k. Frodoplanenl. Där visar de vad man kan
åstadkomma med kollektivtrafiken - mycket stora minskningar av restiderna, särskilt från
de sydvästliga och nordostliga delarna av regionen. Men då ar två separata spår for
pendeltågstrafi ken nödvändi ga.

På KTH har professor Ewert Anderson visat vilka tidsvinster som är mojliga med

snabbtågen i en nära framtid. Man kan minska restiderna till nästan halften for 70Yo av
Sveriges befolkning. Det blir möjligt att åka till Borås från Stockholm på 2t/z limnte.
Göteborgaren kan åka till Malmö på 1 timme och 50 min osv. Miljöhänsynen talar for att
tåget både bör och kan ges en betydligt starkare ställning när det gäiler
persontransporter. Då kommer det {ärde spåret snart att behövas. Och att det då inte
kan läggas i ytläge över Riddarholmen är alla rörande överens om.

En mycket underlig, och lor demokratin skadlig, situation har uppstått. Under den lorra
riksdagsperioden ville varken riksdag eller regering ifrågasätta Dennisöverenskommelsen
med motiveringen att "det är en kommunal fråga, som vi inte skall lägga oss i." Samtidigt
som de inblandade kommunerna ställde allt större krav på riksdag och regering.
Överenskommelsen hålls idag bara ihop av en kompakt mur av missriktad lojalitet mellan
ett antal kommunalpolitiker i Stockholm och omslaget tiil de glattiga fårgbrosciryrerna
från Denniskansliet. Alla andra inser att överenskommelsen rir överspelad och omöilig
att genomföra-

. Ekerö, Solna, Nacka, Täby, Lidingö, Huddinge och Tyresö sätter sig på tvären

beträffande vägdragningar, tullstati oner och biltullarnas u tformning.
.Inga detaljplaner for Ringen har ännu frtt laga kraft - regeringen har en överklagad
detaljplan lor Norra länkens dragning genom Fredrik-Magnus Pipers Bellevuepark på sitt
bord.
. Om fiirdigställandet av Norra Länken är en forutsättning lor att börja ta upp biltullar så

måste Öster- och Västerlederna skjutas så långt in i framtiden att det är orimligt att idag

binda sig lor dessa leder.
. Kritiken växer mot tullar på kringfarterna for den som åker runt Stockholm och mot att
det däremot inte kostar något att åka runt i innerstaden.

lFrodo är huvudpersonen i Tolkiens Sagan om fungen och den som fi)rstör Ringen
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. Allt fler inser att specialdestinerade biltullar inte alls är någon miljöavgift utan en

smygskatt fo r moto_rvägsbyggen.
. Kostnaderna lor Öster- och Västerlederna växer lavinartat.
. Underlagen lor att motivera nyttan av fyramiljarderssatsningen på en snabbspårväg

utanfor innerstaden har visat sig saknas.

Detta är ändå bara ett axplock av problem, invändningar och kritik. r,ägg därtill kritiken
av överenskommelsens miljoeffekter. För alt kunnafinansiera överenskonrnrelsens

motorvrigssatsning måsle biltrafiken vcixa med 30 eller kanske 50oÄ de närmaste 25 ären.

Framtida lorslag till miljöskatter, koldioxidskatter och liknande på bilismen kommer att

mötas med argumentet: "Då går AB Stockholmsleder i konkurs och riksdag och regering

fär betala kalaset."

Sedan överenskommelsen träffades har riksdagen beslutat om Nationalstadsparken.

Självfallet måste detta fä konsekvenser for planeringen av Norra Länken och Österleden.

Att utan ändringar fortsätta planeringen for delen genom Belleweparken, imebärande

bl.a. att 60 träd f;ills, är ett grundskott mot den av riksdagen nyss antagna lagen.

Stockholmspolitikerna bakom överenskommelsen har på åratal inte gått i svaromåI. Inflor

det senaste valet gav de några öppningar, det talades om omprÖvning och om att

tillmötesgå kravet på folkomröstning - som rests i desperation över politikernas

blockering och olormågaatt flora en dialog med medborgarna. Men efter valet irar leden

slutits igen.

Vad som är så skadligt fior demokratin är att överenskommelsen lever sig egel liv.

Tekniska invändningar, opinionsundersökningar, samhällsekonomi, intern opposition
inom partierna - ingenting rubbar överenskommelsen. Problemet är att det är en politisk

överenskommelse, som träffats utan foregående utredningar och utan loregående dialog

med medborgarna. Därav bristerna i överenskommelsen och den utbredda opinionen

emot det. Men nu vågar ingen av de avtalsslutande politikerna andas en stavelse av kritik
eftersom den mödosamt ihopsnickrade Överenskommelsen då kan fall ihop som ett

korthus. Dennisövernskommelsen har blivit en cancersvulst på demokratin-

Vi har goda sktt alt tro att del skoll gå att lå tiil stånd en konstntktiv process, med ett

brett dåtagande for att utveckia transportsystemen i Stockholm på ett sått som både

tillgodoseinäringslivets behov och miljöns långsiktiga krav. Förutsättningarna lor detta

är goda:

. Socialdemokaterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har träffat uppgörelser i såväl

Stadshuset som i Landstinget, vilka går ut på att stoppa all planering av Oster- och

Västerlederna under mandatperioden, vidare att berörda intresseorganisationer skall

inbjudas till ett samråd for att granska hela Dennisöverenskommelsen och alla dess delar

I Siadshuset år alla partier överens om att lägga Tredje spåret i tunnel'

. Miljöorganisationerna är väl forberedda, har studerat överenskommelsen i alla dess

delaiutan och innan och har lagt fram konkreta och realistiska alternativ'

Miljöorganisationerna accepterar miljöavgifter på biltrafiken om dessa inte

tp".iuld"ttineras till motorvägsbyggen. En ganska stor uppslutning finns också bland

miljöorganisationerna lor Norra och Södra länkarna om dessa byggs på ett sätt som inte

skapar nya sår i stadslandskapet eller i den nyvordna nationalstadsparken'

Miljoorganisationerna hoppas att samrådet kring Dennis-överenskommelsen skall bli

konstrultivt och har i det syftet bildat en samarbetsorganisation, Stor-Stockholms

Milj öorganisationers Trafi kråd (SMTR)'
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. Den allmänna opinionen är och har alltid varit starkt positiv till
kollektirtrafiksatsningar. Det har fi'amkommit i undersökning efter undersökning. Enligt
en 1994 genomford IMU-undersökning foredrar 82oÄ av svenskarna bättre
kollektivtrafik även onr det skulle betyda nackdelar lbr biltrafiken. Men det floreligger ett
missforstånd mellan väljare och vaida, "bilmisslorståndet". Såväl bland politiker som

bland medborgare vill drygt 80% prioritera andra f?irdmedel på bilens bekostnad men

politikerna tror att det bland medborgarna finns en majoritet som vill prioritera biien.

Också medborgarna har en felaktig foreställning om politikerna och tror att dessa är Iner

bilvänliga än de är.
. Vad näringslivet vill är att ffi bättre framkomlighet lor sina transporter. Med
vägavgifter, som ransonerar gatuutrymmet, och bättre kollektivtrafik skapas denna bättre
framkomlighet. Detta måste vara det väsentliga, inte mångmiljardinvesteringarna på

vågar.

Nätverket Vi som älskar Stockholm tog fore valet i höstas initiativet till en

namninsamling lor en folkomröstning i Stockholm om en omlorhandling av

Dennisöverenskommelsen. Uppropet riktar sig speciellt mot Oster- och Västerlederna

samt Tredje spåret. Vi överlämnade infor valet 36.000 namn, vilket rned råge uppfyller
kravet enligt lagen på ätt kommunfullmäktige i Stockholm måste behandla frågan. Före

valet uttryckte alla ledande Stockholmspolitiker sympati for tanken på en

folkomröstning. Efter valet har samma politiker blivit mera kallsinniga.

Nu har ytterligare ca 20.000 namn samlats in. Kravet på folkomrÖstning växer sig således

allt starkare. Och sjalvklart vill.vi som reser kravet att folkonrröstningen skall ske innant

slutgiltigt beslut fattas i dessa frågor. Därför vädjar vi till regeringen, att i forsta hand

stoppa Tredje spåret i ytläge, genom att bifalla de Överklaganden, som ligger på

regeringens bord, och att i andra hand uttala att folkomröstningen bör hållas innan

siutgiitigt beslut tas om Tredje spåret.

För Vi som älskar ockholm,

(,*/'
L bue

fuchard Murray



a

\__

t
Datum:

19 9 5-04 -0 5

Telefax från

stiftelsen tolta Stad

6. 4 -7f
Ut** d ätt

L

L

Från:

Till:

Fax nr:

Meddelande till mottagaren

öppgr BRgv rrrJr, srArstdr!{rs[ERx

Nätverket ItVi som äIskar stockholmr har i dag avsänt ett öppet, Brevti1l rngvar Carlsson som ifrågasätter oennis-f,af.ei"i. Nätverket bestårav 250 företagsledare, forskare, kulturpersonligheter, ekonomer,politiker och andra,
De. frågaT sig hur Stockholm kommer att framstå i ett nationellt ochinternationellt perspektiv om Dennispaketet genomförs som planerat,inklusive Tredje spåiets dragning i |tfag". De anser att denfolkomröstning som krävts av ca 60.000 Stockholmare snarast börgenomföras så Stockholmarna får säga sitt om Dennis och rredjå-spåretinnan slutgiltiga beslut tas av iegeringen.
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