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och chefen förTill statsrådet

Kommunikationsdepartementet

chefen för1995 bemyndigade Kom-beslut den 19 maj regeringenGenom
uppdragtillkalla kommitté medmunikationsdepartementet utvär-attatt en
Stockholms Södraför utökad spårkapacitet mellandera alternativa lösningar

forutreda Förutsättningarnaoch Stockholms Central och attnorrut samt en
kollektivtrafikenochlångsiktig och miljöanpassad lösning järnvägs-väg-,av

föreslå åtgärds-uppgifter ingickcentrala Stockholm. kommitténsi I även att
och ñnansieringslösning.program en

departementschefenförordnadestöd bemyndigandeMed regeringensav
ordfö-Sigurdsenledamöter statsrådet Gertrudden 13 1995juni som

WijkmarkBystedt och direktören Borande, pol. Britt-Marie samtmag.
departementssekreteraren Tomas Ahlberg.sekreteraresom

entledigades densekreterare 31uppdraget ledamot respektiveFrån som
Ahlberg.december 1995 Wijkmark och TomasBo

Wijkmarkfrån den 1996Till huvudsekreterare förordnades 1 januari Bo
departementssekreteraren Britatill sekreterare från den 15 februari 1996och
Kindgren.Lanfelt från den Berith1 januari 1996samt

Lanfelt slutade den 1996 sekreterare.Brita 18 mars som
professorarkitekten,sekreterare förordnades från den 1996Till l mars

Ragnar Uppman.
Riddarholmskommittén.har antagitVi namnet

centralamiljö och .vtaølsbilølifår härmed överlämna betänkandet Spar,Vi
Stockholm SOU 1996:121.

Uppdraget härmed slutfört.är

Stockholm den augusti 19961

Gertrud Sigurdxen

BystedtBritt-Marie
VVijlamarIz/Bo

UppmanRagnar
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SAMMANFATTNING

Södrafjfirrnigxtunnel mellan stationbeslöt den 19 majEGERINGEN
dubbelspårigCentralen,och1995 uppdra åt pen-utvär-att enoss

Södermalm-T-Cent-delnigytunmzlökadfördera alternativ en
flera alternativralen-Tomteboda iSödrajärnvägskapacitet mellan sta-

ocholika stationslägenmedCentral ochStockholmsoch yt-tion ett
längsliggande tredje järn-ligt spårutredaskall ocksåvidare Vinorrut.

ochmellan Södra stationlångsiktigFörförutsättningarna vägenen
miljön och deskonarCentralenlösningmiljöanpassadoch väg-, somav

Riddar-värdenakulturhistoriska påkollektivtrafiken iochjärnvägs- cen-
undvikermöjligt in-holmen ochföreslåStockholm åt-trala ett omsamt

vattenspegel.Riddarlj ärdenstrång påfinansierings-ochgärdsprogram en
direktivenligtBanverket har sinauppdroglösning. Regeringen suc-sam-

arbete tillsittcessivtskyndsamtBanverkettidigt åt avrapporteratatt
tillkom-förberedaprojektera och två oss.

Årsta- det områdeuppdrag gällerVårtbromande spår på överen ny
Riddarholmen ochmellaniochSödraviken fram till station gattetatt

kallats Geting-Gamla harutreda,för arbeteunderlag värt stan somsom
tunnelbanandärmidjan, järnvägen,kostnadsberäknaochprojektera en

har byggtsCentralbronoch samman
belastad trañk-mycket hårttill en

skallbesluttidigareEnligtapparat.
förökad kapacitetjärnvägen att

ochkomplettera nyttiggöra mång-
miljardinvesteringarna i järnvägsnä-

Banverket hadeMälaren.tet runt
intill ochtredjeprojekterar spårett

befintliga,deomedelbart väster om
starkväckteplanerna oppo-enmen

starkastvände intesigsition. Man
den redanjärnvägen utan motemot

anspråktrafikapparatens påstora
och ökat in-störreännu utrymme

Riddarholmsmiljön.itrång
tredjestället för spårI västerett

de nuvarande järnvägsspårentvåom
antingenföreslog attopponenterna
pendeltågenbyggdes förtunnelen
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eller både befintliga och med länsstyrelsenspår och berörda tredje mycket skonsamtatt spåretsamtnya mot
skulle läggas i tunnel, eller till och statliga verk. harVi också det Riddarholmens miljö och kulturhis-sett
med hela trafikapparaten järn- naturligt lyssna till miljö- toriska värden ochatt attsom mot vattenspe--

motorvägsbro och tunnelbane-väg, opinionen, och har haft hearings geln. Den valda lösningen med nå-
bro skulle Riddar- medså dessgrävas organisationer. harVi nedsänkta längs med Rid-spårattner, ta- got-
holmskanalen kunde ochåter delgit antal alternativaöppnas darholmen det möjligt vidgagörett stortav att
den fria kontakten mellan Korn- planer och förslag från enskilda. Birger Jarls och återställa förlo-torg
hamnstorg och Riddarfjärden har begränsatåter- Vi förslag till rade stadsbildskvaliteter.våra föreslårVi
ställas den föreså sådant har mycket och tyd- också järnvägsbro halverarnärasom var samman- som en ny som
bindningsbanans tillkomst. ligt samband med järnvägs-, miljö- bullret och blir mindre visuellt på-

Stockholms stad 1994 och stadsbildsfrågorna områdeti trängande dagens bro.antog änen
detaljplan för tredje enligt detspåret Södermalm-Riddarholmen-Gamla lägger konkretaVi inga förslag
förslag Banverket hade utarbe- stan-Tegelbacken. Sammanfatt- beträffande tunnelbanan, visom men

Länsstyrelsen och landstinget ningsvis innebär detta följande. redovisar intressant projekttat. medett
stödde förslaget, samtliga diskuterarVi järnvägslösningar samlad terminal för tunnel-men par- en ny

stadentier i uppvaktade regeringen aktuella i dag och lägger för- bana, pendeltåg, bussar ochär snabb-som
tunnellösning, och regeringen slag tredje ytläge hu-spår i i enligtspårväg, mening börvårom en ettom som

beslöt 1995 underkänna detaljplanen vudsak de nuvarande utredas vidare föröster två eventuelltom att
och uppdrog medåt Ban- samtidigt skisserarspåren; lång- kunna förverkligas i samband medattoss ett
verkets hjälp utreda olika alternativ siktigt perspektiv, där järnvägs- Slussens ombyggnad.nya
för förstärkt järnvägskapacitet mel- dragningar i samband med biltrafikenregio- För diskuterar al-vises
lan Södermalm och Tegelbacken. framtida utveckling och för- ternativa lösningar, där Centralbronnens

harVi enligt direktiven vandling frånsamrått enkärnig till flerkärnig. med tunnel antingenersätts väster
med Stockholms stad och landstinget den föreslagnaI utformningen blir eller Gamla finnsDetöster stan.om
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sedanoch

ViStockholms historiskafö-nord-sydaxeln;väghållare förprincipiellt olika lösningar, centrum.två an-
utseendet förändrashuröverläggningar visarreslår detbiltunnelndentingen ersät- omtasattatt uppnya

Österleden vid Te-Centralbron ochvägverket,den tillföraCentral-ochbåde över rampernaattter om
vid Sö-gelbacken ochfinansie- Vasagatanbiltunnelnoch denbaraeller denbron, samtersätter attatt nya

bort enligtMälarstrand vårtvägmedel. derbilavgifter ellermedStockholms stad harCentralbron. tasras
förslag.dagCentralbron i Sverigesutreda tunnelalternativ: nästlåtit ärtvå en

skall ocksådirektiv vitrafik- Enligthårdast belastade våraEssingeledenGamlaCentmltunnel väster stanom
allomledaeffekternaDennisöverenskommelsen för- redovisaoch led.Centralbron Iförersättning attavsom

Österled till dettrafik från Centralbron övrigaEssingeledenochblir CentralbronGamlavästlig öster omen
tillomledningdvshela landet. Detbelastade iför både Central- vägnätet,ersättning enmeststan som

Österleden första handiGamlabetydande miljöstörningar imedförsträck- gatunät,och dessbron i stans
Skeppsbron, tillMunkbron ochochStockholmsStorstockholmsöverens-enligtning samtattcentrum, anser
Essingeleden.och ViVästerbronligga kvar,Centralbron kanUtred- inteDennispaketet.kommelsen an-om

tålGamla intemiljön imiljövinsterskall deöversiktliga och inte uppnåningarna attstanattär som sermanger
hårdare, knappastbelastasöverenskommelsen dessdefinitivt målen iförtillräckligt underlag gatorettett avvar

viheller Västerbron. Däremotförbakom direktivenoch liggerföreslårställningstagande. Vi anserut-att som
breddafullt godtagbart Es-detarbete.fram tillredningsarbetet förs vidare vårt att

söderfall Es-singeleden, i varjebuller dränker totaltCentralbronsbeslut. omett
uppkommer singeöarna.de miljövinsterFinansieringsmöjligheterna har ge-som

för tredjeden lösning spåretCentralbron delbetydelse; är somstor en nom
baraföreslår. Centralbron inteStockholmnord-sydaxeln ärgenomav

kraftigtminskarmiljöstörande, dendet övergripandeoch tillhör vägnät
känsligtden fria inomdet statliganormalt hör till väg- vattenytan ettsom

stadsbildenförfular iområde ochstad dockhållandet. Stockholms är



SUMMARY

GOVERNMENTdecided railway tracks and there still butHE on are,
19th 1995 the theMay give railway has be expandedto tous now

oftask together with the help orderin withto compete motor trans-
of the Swedish National Rail Admi- A few proposalport. years ago, a was

andnistration reporting evalu- drawn for third track the weston up a on
alternatives forating side of theincreasing railway, which would

railway capacity central Stock- encroach Riddarholmen’sin histo-on
holm. should alsoWe rical buildings and the surroundingpropose

for reorganising This resulted intransport water. strongmeasures very
which would lead long-term environmental and culture opposi-to
environmentally acceptable road, tion, the Government rejected the
railway, and underground proposal, and handed the tasktransport to us.

thein city. have investigated tunnel al-We
the betweenIn for long—distanceternatives andnarrow passage re-

the Old Town Gamla and railwaystan gional A tunnel forto transport.
the of Riddarholmen, to-day long—distance would betrainseast very
there railway tracks, lane difficultsix expensive and implement,two toare a

the Central Bridge and firmly such solution.rejectmotorway we a—
Centralbron four five under- Tunnels for regional railwayto trans-—
ground tracks, both bridge and have advantages, mainlyporton many
tunnel, and the side of the because there be number ofweston can a
Old Town there road close undergroundrunning stations to sta-a
alongside the Munkbron with Stockholm. Stockholmtions inquay a
another four traffic lanes. This typical To—daymonocentric city.re-

coinmuterthe congested trains have three stationspresents most trans-
in Sweden. thein inner city, but only theport routes at

This usually referred Central that they closestationto toas are
Stockholm’s bottleneck the underground. Awasp traincommutera—

and vital for the func-waist tunnel thus butattractive, atvery—
oftioning the capital but leads thecity, thattime expensivesame so we

major environmental disturbances also such solution. thereject Into a
in containing Stockholm’s future tunnel could be option,an area a an
oldest and valuable historical when Stockholm has expanded andmost
buildings. become polycentric To—dayregion.a

The railway started 125 the and theregion city smalltoowas years are
the beginning there for suchIn solution.twoago. were a
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track bridge replaced byInstead third dergroundpropose awe a
closesurface, but tunnel and locatedthe in station toContrast to aon

that possible trainearlier alternatives, commuter sta-newwe propose a
of the bus terminal andthe track be located tion,two tram sta-east a a

and all three that thetracks that tion. We projectexisting propose
further investigated, and that thebe lowered Rid- betracks meter atone

track the railway be builtdarholmen. This would allow the third inon
future wouldaround Riddarholm Church such that theinsquare a way

extended and conceal the be possible build the station.beto to new
railway sensitive section.in its most

also that bridgeWe propose a new
be for all three tracks orderbuilt in

halve the total this wouldnoise. Into
less than half the cheapest tun-cost

nel solution.
order build the trackIn to new

of the tracks,existingeast two we
that the city motor waypropose

Centralbron be pulled down and
tunnel. possibilityreplaced by Aa

the tunnel forthat motor trans-new
function the linkwill also eastport as

circular thatthein motor way now
circle theplanned inner citybeing to

of Stockholm. This investment
should be financed by the State or

circularthe thein way assame
through toll fees. Wemotorway pre-

locations for thealternativesent two
thattunnel andmotor proposenew

whichthey be investigated decideto
the best and cheapest.alternative

do forwardWe not put any pro-
posals the implement-concerning

of the underground, however,ation
where theprojectpresent a un-we
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INLEDNING

KOMMITTENS OCH råd med berörda utarbetabeslöt den åt-19 maj ettEGERING1-ZN
gärdsprogram ochBANVERKETS tidsplan ochUPPDRAG 1995 bilaga upphävase att en
lämna förslag finansierings-Stockholms stads beslut om enom
lösning.detaljplan för tredje spåret väster om

uppdrog samtidigtde nuvarande vid Riddarholmen Regeringenoch åt
Banverket skyndsamt projekteraavslå Banverkets ansökan in- attatt om

förberedaoch tillkommandestatligai byggnadsminnen. tvåRe-grepp
Årstavikenbrouppdrog med spår pågeringen åt överatt en nyoss

fram till Södra ochhjälp stationbland Banverket attannat ut- somav
underlag för arbete utreda,värdera alternativ till den upphävda vårt pro-
jektera och kostnadsberäknaplanen. har Rid-Vi antagit namnet

jâårrtågxtunnel mellan Södradarholmskommittén. en-
ochstation Centralen,skall enligt direktiven utredaVi

dubbelspårig penåeltågntunneltunnellákningår kompletterar ensom --
Södermalm-T-Centralen-Tomte-befintliga spår,
boda flerai alternativ med olikaytlåge vid Riddarholmenspår ztre-
stationslägen ochoch Centralbronspå järnvägens

ytlzgt liggande tredjeområde, spårett-
längs mellan Södraytlåge vid Riddarholmen järnvägenspår ztre-

och Centralen sko-och tunnel för biltrafiken. station somen
ochmiljön de kulturhisto-ytspårsalternativen skallI hån-ta nar

riska värdena Riddarholmentill de kulturhistoriska värdena påpåsyn
och möjligt undvikerRiddarholmen intrångoch till önskemålen om

Riddarfjärdens vattenspegel.inte ytterligare Riddarfjärdens påatt ta
Banverket har enligt direktivsinaVattenspegel anspråk.i
successivt sitt arbeteskall efter samråd med länssty-Vi avrapporterat
tillrelsen, landstinget, staden, Ban- oss.

verket, Vägverket, Riksantikvarieäm-
betet och fö-Statens naturvårdsverk
reslå lämpliga åtgärder för att sanera
och minska trafiken området mel-i

Åt-lan Södermalm och Tegelbacken.
gärderna syftaskall till långsiktigen
och miljöanpassad lösning våg-,av

kollektivtrafikenjärnvägs- och i cen-
trala Stockholm. skall efterVi sam-

12



ARBETETShar också efter framställningVidirektiv skallVÅRA enNLIGT
UPPLÄGGNINGkommunstyrelse fåtttill StockholmsStockholmssamråda med

värdefull utredningshjälp kring bil-stad och landstinget samt
tunnelalternativ.med länsstyrelsen och berörda stat-

naturligthar detViliga verk, och skall samordna våra attsett som
harlyssna till miljöopinionen, ochförslag med genomförandet av

underhandskon-haft hearings ochStorstockholmsöverenskommelsen.
takter med dess organisationer,haft med företrä-har hearingsVi ex-

Naturskyddsföreningen,empelvisför landstinget och läns-dare staden,
Stiftelsen Stolta stad, Alternativ stad,handstyrelsen och under samrått
Riddarholmen Rediviva, och medutsedda kontaktper-med dem ettav

och miljöengageradeantal kultur-haftMed Banverket harsoner.
sökt kontakt medprivatpersonerlöpande och haftsamarbete, har som

pla-har del alternativaVi tagitunderhandskontakterhearings och oss. av
till exempel Emilplanen och Fro-statliga verkmed berördaövriga ner,

har utred-doplanen, och mottagitKommunikationskom-medsamt
ningsmaterial och förslag från mångamedmittén och Statens Järnvägar

håll.olikaStorstockholms Lokaltrafik.och
främsta underlagsmaterialVårt ärsamordna för-Uppdraget våraatt

utredning "NyaBanverkets Jpårge-genomförandetslag med Stor-av
Stockholm, och har dessutomstockholmsöverenskommelsen har nom

uppdrag delfrågorlagt i påhållatolkat krav på ut egnaattettsom oss
konsulter. förteckning de-Enöverenskommelsens överkontakt med

bilaga.lämnas iharhar ochDet vi gjort, rapporterrasparter.
arbetet.hållit dem informerade om

BETÄNKANDETShandlarÅRT dovisning dessa ige-gårUPPDRAG synsättom av
kommunikationerna trafikslagen för och läm-siggenom DISPOSITIONvartnom
centrala Stockholm, kul- och lägger förslagkommentarerom nar

lång-turhistoriska värden och Centralbronfrågai järnvägen,om en om
siktigt hållbar utveckling. söker iVi och tunnelbanan. avslutar betän-Vi
betänkandets disposition väva förslag tillkandet medsam- ett genom-

förflutna, och framti-det redogörelseförandeprogram ochnuetman en
den, och betonar både kontinui- för effekter och finansiering.

och framtidsmiljö. Eftertet en re-

13



UPPDRAGETS BAKGRUND

STOCKHOLM eller flygbussen frånhar och andra stationervuxit växerTOCKHOLM-
Stockholmsområdet.snabbt ändå fortfaran- iärmenLITEN STORSTADEN

Även for den lät-de liten storstad, folk- bilisteri många ärär en
delarmängd de mind- mellan regionensinte i vägenyta tastemen en av

tillhuvudstäderna köra innerstaden ochStaden ochi EU. att genomre -
ochhar med 20regionen enda och mycket Europavägarna 4 gåren

trañk-tydlig Kungsholmen.kärna, dess medeltida Deövernära stora
födelseplats mängderna och miljöstörningarnavid Mälarens utlopp

föran-från bilismen har sedan längeoch mellan och bräcktmötet sött
kringfarterlett radikala tankar ochDärifrån har stadsbygdenvatten.

ochförbifartsleder stadensstråk längs regio-vuxit i iöver öar, strän-ut
bara li-planering, de har ider och sluttningar, och den ku- nens men

verklighet.perade utsträckning blivitoch de mångaterrängen ten
har fåttårtiondenhar skapat omväxling Underochvattnen senare

oumbärligtskönhet. kunskap hur ettny om
förkommunikationsnätden vidsträckta utbred- starktTrots är

välfärdensochoch samhällsekonominsningen regionens ochtrots
harförortskommunernas utveckling. Lärdomarnaambitioner att anam-

ICVCTochalla iskapa flera starka kärnor finns det nivåer,påmats
infrastrukturensandra områden tidevarv.inga i Stor-Stock- De senaste

holm tillnärmelsevis harkan sju åren ochmäta väg-staten upprustatsom
med den koncentration Mälardalensig han- järnvägsnäten i för 15av

del och förvaltning, miljarder. Storstockholmsöverens-kultur- och nö-
jesliv finns kommelsen, det kalladei cityområdet så Dennis-påsom

paketet, innehållernedre Norrmalm och dess ytterligare mil-i 30när-
jarder skall deomgivningar. Runt 30 000 närmastemaste satsassom
tio-femtonyrkesverksamma och besö- med60 000 åren. Dennispaketet

bilavgifter,kande färdas dag dit och sinavarje in sin motorvägsring
därifrån. innerstaden innerstaden ochFör hel- sin tvär-runt yttresom
het siffrorna led detsju-åtta i storskaligagånger ärär väster mest

exemplet Stockholmsregionensistörre.
planeringshistoria för-Stockholms också den viljancity påär att

trafikknuten, ökad tillgänglighet och förbätt-bytespunktenstora ena
funktionmellan trafikslagen. flesta rad för staden ochde närings-För är

livet god miljö. Innerstadendet enklare och bekvämare medsigatt ta
från genomfartstrañk,till Stockholms Central eller skall avlastasin City-

för bli friskare och detterminalen lång-sina tystare;att starta renare,
skall bli och cykla ochlångfärdsbussen lättaretåget,än attatt taresor
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åka buss. de allt miljövän-För mer
liga bussarna stomnätettreserveras
och förbättringar,andra sågörs att
de kan köra snabbare dagens 16-än

kilometer och17 i timmen ta upp
konkurrensen med bilen. Tunnelba-

får och bättre statio-nan nya vagnar
och blir bekvämare nå.attner

S GETINGMIDIANRiddarholmenTRÅKETMELLAN
och Gamla har kallatsstan
Stockholms getingmidja. Det
välfunnen bild. modernaDetär en

kommunikationssamhällets vitala
nervtrådar härviras till ettsamman
knippe kan tyckas oupplösligtsom
och oföränderligt. Iärnvägens två

tunnelbanans fyra-femspår, spår,
stadsmotorvägens körfält bildarsex

struktur stål ochen gemensam av
betong, imponerande väl fung-

livsnödvändig för stadenerande och
och regionen.

särklass hårdastSveriges iDet är
trafikerade stråk. dagVarje passerar

pendeltågstrañkanter,80-90 5-000 1
20 000 långväga 140-tågresenärer,
150 bil och000 i 300 000änmer
tunnelbanetrañkanter tusentalssamt

gods och lastbilar dettai tågton
smala mellan de holmar därgatt
Stockholm kom till ochgång ut-en
vecklades till rikets huwdstad, där

och betydelsefulla delar vårstora av
historia har utspelats, ämbetsverkdär
och domstolar dag har verksam-i sin
het stormaktstidens adelspalats.i
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BAKGRUNDENHISTORISKADEN

SFÖRE munkeholmen och från drottningräkna sittSTOCKHOLM TOCKHOLM BRUKAR
tid Riddarholmen.från 1252,grundande KristinasJA;1NVAGEN men— snabbt ochdessförinnan fiskare Stockholmredan hade växte varSIOFARTSSTADEN

medeltidentrakten redan slutet Sve-bosatt Stadsholmensig ipå mot av
folkrikaste stad, mycket tacknuvarande nedre Storkyrko- rigesav

det utomordentliga läget mel-brinken. Holmens läge Mälarensi vare
Östersjön och Mälaren. Sjöfar-strategiskt, sedan land- lanutlopp var

viktigaste transportslaget;grundat de dethöjningen hade igen ten varan-
dåliga, svårfram-fick roll landsvägarnadra farlederna, och den i varen

riskabla. MedMälarbygd- komliga och Gustavförsvaret de bördigaav
befäste Stock-och hansoch dess städer. hägnet Bir- VasaI söneraverna

ochsamhälle holm alltmer ställningJarls befästning sinväxte ett om-ger
huvudstad fastkring riketssidor och 1600på åsens strän-mot varnerupp

Ladu- etablerad här.derna, och hans Magnusson
utrikeshan-Kidskär, allt viktigarelås lät anlägga kloster Sverigespåett

ochkallas del, koppar- och järnexportensedermera kom Grå-attsom
från länderna bortom ha-importen
alltmer koncentrerad tillblevven

hård-Stockholm, inte minst genomRiddtzrholmslmnalen vid sekelskiftet handelsregleringarhänta som gyn-
nade staden. vidJärnvägen nuva-

upplagenrande och iJärntorget
Söder-gjorde vidJärngraven näset

till viktig knutpunkt, dit jär-ström en
kom skutor till kajerna vidpånet

Kornhamnstorg och Mälartorget,
kontrollerades och lasta-vägdes och

vid Skeppsbrondes till koggarom
och Koggebron.

Under stormaktstiden byggdes
centrala stadendelar denstora av om,

ladesmodernt rutnätsmönster utett
områdena utanför ochVäster-över

Österlånggatorna, och förnäma
främst Gamlaadelspalats uppfördes i

Riddarholmen och nedrepåstan,
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jÄRNvÄGENförsta järn- KOMMERTIKl-IOLM FICKSIN
Södertälje-då banan1860,Väg

__öppnadesStockholms södra
och bangård anlades vid denen
utfyllda Fatburssjön Söder. Tvåpå

stambanan tillhelaår senare var
fardigbyggd, ochGöteborg 1866

förstaöppnades stambanansnorra
i del från Stockholm till Uppsala. Det. "läran/zebra,Riddarholmen från

ÖOO-tøløt1

Norrmalm. slutet stormakts- tidigt l90—mlMot Riddarhølmrbron,av
därefter kom be-tiden och Kronan i

adelspalats för densittning mångaav
expanderande administrationen. Sär-

Riddarhol-skilt tydligt detta påvar
kom präglas statligaattmen som av

ämbetsverk. Skeppsbron byggdes ut
och blev de burgna köpmännens och
redarnas högkvarter.

Under och första hälf-1700-talet
1800-talet reducerades Sve-ten av

ställning politik ochriges i Europas
den internationella handeln starkt.i

Stockholm stagnerade och blev en
hälsosamma hu-Europas minstav

vudstäder, tills liberalismen fore-i
ning med ochvaccinet potäterna
Tegnér ledde till reformer bådepå

hygienens och folkbild-handelns,
områden, kom Stock-ningens som

folkmängd ochiholm ånyo växaatt
Med industrialismen bör-betydelse.
snabb tillväxtperiod.jade en ny

och Skeppsbron ochSjöfarten
behöll dominansMälarkajerna sin i

ända tilltransportsystemet sena
sekel1800-talet, och varje såg en ny,

förbättrad och fördjupad sluss itas
medSöderström.bruk vid Först

sammanbindnings-ochjärnvägen
1870-talen fickochbanan 1860-på

kraftfull konkurrent.Sjöfarten en
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sekelskiftetRiddørhølmskanølen vid

banan arbetarbefolkningens stads-revolution; den tidigare och Centralstationenvin- tyngstasom envar en
symbol för stadens och stärktatertid isolerade huvudstaden fick delar.rätt nya

bekväma och kapacitetsstarka betydelse rikets kommunikationer, och byggdesi Det över-nästantrygga, revs
det Klaraoch beslöts allt lyckligtvis Gamlaåretruntkontakter med omvärlden i inte iatt gatorna stan,-

Riddarhol-för och och andra delar staden skulle Skeppsholmen ochi pårätasvarutransporter avpersonresor.
fanns planerSjöfarten behöll länge huvudrol- och breddas. fast där radikalaän ut men,

Stockholms industrialisering, Lindhagenspla-len för förbindelserna, modernisering.järnvä- påsommen
hade och hyres-efterhand ledningen, underlättats ångmaskinen esplanader deitog av nens nyagen syn-
och med tiden elektriciteten, förvandladenerhet sedan stambanenätet byggts kasernerna malmarnasäven
fick sikt också betydelse för bättre ruckelområden, ochoch knutits ihop. tidigare invå-påut
förbindelser staden,och narantalet Ökade tillNils tankar inom 300 000 vidEricsons på utomen sam- se-

manbindningsbana det dröjde kelskiftet. utställning skullestaden innan 1897spårvagnen årsmengenom
fårdmedel.och vid Klara blev in markera tid framsteg ochcentralstation Långtsjö var mansen ny en ny av

blev den debattfrågan redan vid det seklet det vanligast välstånd, det fortfarandepå attstora nya var men var en
till sträckor,första arbetet, långa stad präglad klasskillnader,det sammanträdet med Stock- gå även över-av

ñckholms stadsfullmäktige, och stadsbussen betydelse befolkning och brister.ägde ingensom
förränFörslaget och trettiotalen. 1900-taletapril och tjugo- stenstaden ii 1863, på In pårum vann var

urbaniserat, utbyggd, bara de de-under både Sverigemajoritet iåret sent stort sett yttresenare var men
Stockholms folkmängd Kungsholmenstaden och riksdagen. årtion- larna och Söderi Den två- påväxte

sekelskiftet aldrig till-sammanbindningsbanan, dena återstod, och började målmed-spåriga i runt som ennu
förne;ungefär bostadsnöden hygie- politik vidga ochdet läge tunnelbane- svår, gränsernaveten attvarsom

bristfällig och mark för trädgårdsstäderbron Söderström hari dag, segregationen köpa in iöver öpp- nen
mellan stadsdelarna tydlig. Gamlanades juli med för Enskede, Skarpnäck ochi 1871 Bromma.spårett

förfjärrtrañk och för lokal administration, blev allt viktigare byggaDetett tra- stan centrum att utmera var
handel och efterhand försköts kommunikationernañk. rad andra förslag hade väckts nöjen; denEn inom väx-
tyngdpunkten nedre Norrmalm grannkom-under lopp, regel med ande staden och tillårens mot utsom

syftet fram och Klara med den förortsspårvägar och för-dra till järnvägssta-järnvägarnaatt nya munerna;
medan Södermalm och ortsbanor började anläggas, och dehamnarna vid Stadsgården eller vid tionen,

Kungsholmen förblev industrins och ledaLadugårdslandsviken, första idéerna väcktes insågs attmen nu
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STORSTOCKHOLMtunnel under Södersispårvägarna ÖGERN OCH LIBERALISMEN
håll innerstaden. hade Stock-berg och i ipå VÄXERannat stort sett styrt UT ——

Sammanbindningsbanan och holm under det första halv- MELLANKRIGSTIDENS
självstyrelse,Centralstationen vid Klara har seklet kommunalsjö av INFRASTRUKTUR—frånfungerat effektivt sedan 1871, den allmänna rösträttensmen men

UTBYGGNADjärnvägssträckningen staden första val till 1950 kom Stockholmgenom
aldrig helt avförd från dagord- domineras socialdemokratin.blev att av

järnvägstrañ- Under mellankrigstiden ökade bo-växandeningen. Den
stadsbyggandet, centralvärme,ken ledde både till ökade krav på varm-

infördesstationskapacitet och till alltfler kon- och skala,ivatten storwc
sko-flikter med sjöfartens behov fri kommunaltekniken byggdes ut,av

Mälaren och Saltsjön. lan förnyades. stadsbyggnadsom-mellan Påpassage
stadsfullmäktige beslutat rådet hände mycket. Bilen började1914 hade

Årstaviken- fanns 5bygga farled komma; 1920 000 registre-att en ny
Hammarbysjön-Danvikstull, vilket rade bilar Stockholm,i tio år senare

elektriñe-fick till följd infartjärnvägens Depå gånger så många.att tre
kraftfulltbank vid Liljeholmen rade blevmåste spårvagnarnaersättas ett

Årsta holmar. medel knyta stadsde-högbro över attav en ny samman
Allt detta slutfört förrän larna, innerstad och ytterstad. 1920inte påvar

förkrigstidens för- hade20-talet, antalet invånare nåttsena men resor per
utseende ville tal dag fast lägrestorstadsplanerare inte i änsamma som

ljärrtrañkens 1950-talets.nöja sig med lösaatt
och sjöfartens Sjöfartens krav frånproblem; redan 1910 på passage
lades det sluss-första förslaget fram Mälaren till Saltsjönettom genom
trañkstrâk Riddarholmskanalen broar och järnvägensnäsetsöver samman-
med alltmer besvä-gatubro, järnvägsbro och lokal- bindningsbana blev
banebro. följdes både Hammarbykanalenandra, rande.Detta Denav nya

idéer for starkt begränsacentrala broar möjligheter attnya om ga- gav
tutrafik lokalbanor och mindre broöppningarna sammanbind-och på
ingripande förslag till ningsbanan, och staden beslöt 1931järnvägsin-ny

bygga Slussen till den förstationslägen: sinfart och Es-över attnya om
framsynta klöverblads-Långholmen- tid mycketsingeöarna, över

lösning kvar dag. MedSmedsudden till säckstation slut- ligger iänen som
blivandeKungsholmen eller vid den Slussen lades denstation på nya

höjdläge fast och där-Riddarholmens tunnelbanansviaNorra Bantorget,
till den nuvarande central- med trañklösningen med tunnel-utsida en

Bangärdskommissio- banebro Söderström.stationen överetc.
kommunikationskommittéer Albert Lilienbergs förslag till ge-ner,

varandra, neralplan för Stockholmsutredningar avlösteoch tätare
hand-åtskilliga decennier bebyggda delar 1928och det etttog av var

för framtidoch ökande trañkprob- lingsprogram stadensstadstillväxt
lös- med nedre Norrmalms omdaning tilllem hadeinnan enatsman om en

modernt storstadscity, broarning. ett nya
Västerbron och Tranebergsbron,

för-tunnelbana under Söder ettsom
led knyta förorts-i attsta samman

söder med stadensispårvägarna cen-
och och Lidingö-Bromma-trum
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eventuellt framtid undvikaspårvägariua, Djurs- tredjeäven spår; Norrbro-Gustav Adolfs ochett Torg
holmsbanan. Tcgelbackens trafiksvårigheter skulle den nerdragna fort-Sveavägen. Att

sammanbindnings- lättareIärnvägens kunna lösas och stadsbilden Söderströmsbron tillsätta norrut
bana hade hunnit skulle förskönas, synnerhet sedani Tegelbacken och Klara kundeStrandstoranu Lipp-
gifter för förortstrafiken; framtiden eventuellt hadevarje järnvägen iäven för lång tid med hänsyn tillavvisas
dygn gick där ordinarie fjärr- lagts24 via Långholmen-Smedsud- Tegelbackens redan broom utan en ny

lokaltåg och gods- den och fannspersontåg, 61 22 det inte längre någon trafikförhållanden.svåra
Planen konstaterade, den spårtrafikbrotåg. Norrström. Cen-över Trettiotalets djupa depressionatt

restidskänsliga lokaltrafiken tralstationen borde ligga kvar ochinte ledde i Stockholm inte till trafik-att
kunde tåla omläggning fungeravia genomgångsstariongärna byggena eller den översiktliga plane-en som

Långholmen och Smedsudden. för avstannade; detutrymme ringenattmen reserveras even- tvärtomvar
Även godstrafiken mellan tuellt bygga den till säckstation. infrastrukturens och framtids-ranger- om ett
bangårdarna och hamnarna Skulle näringslivets tillväxt kräva,så årtionde.optimismens En interna-var om-
fattande. Sammantaget motiverade borde hellre bygga ban-över tionell Norrmalmstävling hade givitman
detta stambanan ännu tid gården med affärskvarter än för funk-att uppslag detatt city ien nya nya som
skulle ligga kvar flytta den till det belägnasämre tionalismens anda skulle byggascentrum. pågenom

Generalplanen det emeller- Norra Bantorget.ansåg tidigare århundradensresterna av
tid klokt trafik från gatutrafikenS:s mellan Söder-För och adels-att trånga nergångnaseparera gatunät
lokaltrafiken och lägga den malm och Norrmalm det enligt palats blandade med enklare bygg-senare var

tunnel under Söder, generalplanen nödvändigtpå spår: snabbt nader. Tunnelbaneplaneringenattegna ge-
bro Söderström kostnads-av bygga bro Söderströmöver över nomgick fick alltmångaen ny turer men
skäl och tunnel under och ansluta den till RiddarhustorgetNorrström starkare fäste, likaså tankarna på en
och vidare Klarabergsgatan och och breddad förMyntgata, nordsydaxel för gatutrafiken från denmot atten

förSveavägen. kunde då all därifrån fortsätta till VasabronMan och blivande Södergatan längs Riddar-
holmens ochinsida där delad i en
led Tegelbacken ochmot en genom

uirsgmemlplumUr 1928 Gamla Bilbron skulle därstan.norra
korsa plan, och denjärnvägen i två

inställningen till bilismenpositiva tog
överhanden alla betänksamheteröver
kring stadsbilden vid Riddarholms-
kanalen. efter andra världskri-Först

löstes problemet; fickjärnvägenget
bro sidan Söder-på västraen ny om

strömsbron, och avfarten till Gamla
slopades Centralbron beford-närstan

rades till motorled och breddades till
körfält från tidigare be-sinsex mera

skedliga roll enkel- eller dubbel-som
riktad gatubro, eventuellt med för-

längs bilbanan.ortsspårväg

mlsr/mFEET FOR 574/v-
54/m/y 5706/r//04M,/
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blomstrade den STORSTOCKHOLMbanan förhade låg kapacitet för denFTER KRIGET
svenska ekonomin, slup- växande förortstrafiken och villesom BLIR EN REGION

krigshårjningar, och kundepit bygga ytterligare mellan Sö-två spår EFTERKRIGSTIDENS
från redanexpandera hög nivå. dertälje och Centralen. Staden,en som INFRASTRUKTUR-blev för förstaSverige sedangången lokaltågstrafikSlzs bordeansåg att

FÖRUTBYGGNAD1700-talet invandrarland; indu- fogas med stadens för-ett samman egen
efterropade arbetskraftstrin ortstrafik, protesterade kraftfullt EXPANSION OCHsom

strömmade till från de nordiska Riddarhol-ingreppså imot stora CITYFORNYEISE
grannländerna, främst Finland, och skisserade motdragmen ettmen som
också hämtades från länder Sydeu-i alternativ med tunnelbanegrenen

från Huddinge-Flemingsberg tillropa.
Stockholm, alltid legat främst den blivande sydvästra tunnelbanansom

den svenska näringslivsomvandlin-i från Sätra-Vårby och Fruängen.
började byta karaktär från lan- Men järnvägsstyrelsen utnyttjade singen,

dets industriort till ställningstörsta markägare och nöd-ett cent- som
för företagsledning, administra- vändig samarbetspartner i cityreg-rum

finansiellation, kunskaps-tjänster, leringen och tilltvingade sig i 1947
orienterade Välfärdsök-näringar. och stadsplaneavtal1949 års en
ningen och strukturomvandlingen byggnadsrätt för tredje ochett
ledde till snabb omflyttning inom fjärde femtonspår på år.en
landet, från inlandet till kusten, från 1945 hade funnit det be-attman

till söder, från glesbygd till hövdes fyra denstä- spår på genomgå-norr
der, från Mälardalen till Stockholm, ende tunnelbanan för trafik-att

ytterligare stärkte ställningsin försörja de växande förorterna. 1957som
kommunikationssystemet.i invigdes den, 1959 Söderströms-som nav

Den tidigare låga boendestandar- bron och 1967 Central-resten av
den byttes krav moderna ochpå bron. trafikapparat vid Rid-Dagensmot
rymliga lägenheter, och bostadsbris- darholmen fullbordad. sistaEttvar

blev gissel. Miljonprogram- försök undvika tunnelbanebronten ett att
föddes. Bilen gjorde sitt Söderström och lägga bananövermet seger-
och ställde kravtåg på under medväg-stora vattnet en gemensam

byggen och inne i Slussen-Gamla avvisadesstörre stationutrymme stan
staden. Kollektivtrafikens dominans med bostadsbristen och merkostna-

Stockholms trafiksystem hotades,i den tunnelbananmotiveringar;som
och översiktsplaneringen både i skulle under behövaår ersät-sta- ett par
den satsade visserligenoch regionen bussar, skulle kunnaintetas av som

framför allt på försörja de förorterna effek-vägar, likatun-nya men nya
ochnelbanor pendeltåg till stads- tivt.nya

delar förorteroch förstaDe årtiondena efter krigetväxtesom upp
längs radielltispåren hade tunnelbanan byggtsmönsterett ut genom
från innerstaden. Stadskärnan staden och cityområdet totalför-om-
vandlades radikalt och delar ändrats, samtidigt staden vuxitstora av som
den historiska bebyggelsen för ochsina tagit initia-över gränserrevs ut

plats för moderna cityverk- tilltiv regionplanering, regio-att ge en ny
samheter och förbättrade kommu- nal samordning kollektivtrafikenav
nikationer. och samgående med länet storland-i

krafterStarka järnvägsstyrel-inom Storstadsexpansion hadestinget.
sammanbindnings-ansåg lagbunden,näraattsen setts som nog men
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bostadsområden väckte1970-talet avlöste planerings-från tillväxten och väl-den ekonomiskamonotona
avsky. Storskalighet intevarandra takt med skif- likadoktrinerna i överbjöd varandraståndet. Partiernastor var

komhonnörsord;och växlande längretande konjunkturer tvärtom miljardsatsningarna. Motorvä-ett om
mänsklig skalaochperioder tillväxt och stagnation. variation fiber-flygplatser ochjärnvägar,att upp-av gar,

och gamla.skattas Storsta-Efter bilismen inte1968 sågs och började byg-optik planeradesungaav
fattbara be-borde brytasdet dynamiska den ilängre enbart riket; det dealla delariuppsom av vargas

ståndsdelar.fardsättet; dessoch demokratiska Stockholmprojektens tid. Istora
trafi-fot; skullebuller Staden bytteavigsidor form trängsel,i Dennispaket, Mälarbanor och tredjenuav

ochoch ken dämpas och city-började betonas,och AdelsohiipaketGöteborgispåret,sanerasavgaser
bevarande.planeringen inriktasefter hand tillkom rättviseargumen- Malmö Hulter-och Västkustbana, i

Öre-åttiotalsjuttiotalet gick imaskulintbilen instru- Men över strömpaket, Citytunnel ochettten: var
med alltmer blomst-tillgänglig for ochoch heller åreninte skulle allvar knytassundsbro. Vi påment en

internationell konjunktur.åldersgrup- randealla samhällsklasser och europeiskamed de trans-samman
bliStockholm skulle sju-och sextiotalens plane- återFemtio- nationella länkarna.enper.

europeisk storstad;fart- dande, dynamisk,uppfattades resultatring regionplaneskiss1985 årsav ettsom var
affars-flyget, bilen, teknik,och oheliga allianser mel-blindhet tillväxt-försök förena denyany att nya

hjulen hek-idéer, företag ikapitalintressen. Tå-lan politik och miljö-krafterna med uttalatsattenya ett
fastighetskonjunkturer-och tisk rörelse,lamodet med alla rivningar tänkande och satsning inom-påen

inflationen hettade eko-till ochstadensprovisorier i Skissen hade al-regional balans. tvåcentrum uppnavar
förening medtidsandan islaget almarna nomin;ända, i Kungs- biltillväntternativ:om ett som var mera
ledde till be-alter- de eftersatta behoventrädgården svetsade marknadskraven ochoch tillsamman anpassat

infrastruktur ald-slut bygganativrörelsen och miljögrupperna. systematiskt sökteatt som styraett merasom
kom framforr. kunskapCityregleringen med dess trista rig Ny till de eftersattainvesteringarnaomny-
betydelse förkommunikationernasoch miljonprogrammetsbebyggelse med tillväxtnoderregiondelarna nya

utbildningmed forskning, högre
kollektivtrafik kraftkorn. Såoch sommdiellzzStockholmsregionen: mönster stödde det al-allagott senaresom

politi-den praktiskaternativet, men
handla både och.ken kom att om

utmärkande Stor-Det mest var
stockholmsöverenskommelsen om

utveckling,infrastrukturens som
riksbankschefendåvarandeunder

träffadesledningDennisBengt
ochmellan de partiernastörstatre

riks-ochgodkändes regeringenav
och staden ochdagen, landstinget

regionplanen.inarbetades deni nya
långsiktigtSyftet att ettgenomvar

biltrafik-för iinvesteringarprogram
kollektivtrafik både främjaleder och

och näringslivetstillväxtregionens
kraftfullt förbättraochfunktion att

främst innerstaden. hu-miljön, i I
kollektivtrafiken ochvudsak skulle

finansieras medmiljöforbättringarna
och landstingetanslag från staten

bilavgifter.medoch biltrafikens leder
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FÖRPLANERNANUET OCH DEN

NÄRMASTE FRAMTIDEN

DENNISPAKETET,därefter har förhandlingarna letts’1‘Rs’1‘O:KHOIMsOVERENs— av
Dennispaketet trafiklandstingsrådet, Claes MÄLARREGIONEN OCHKMM1-ZLSI-ZN som var

Ånstrandslöts i princip- fram till valettvå omgångar: s 1991,en se- SPÅRETTREDJE
uppgörelse i januari 1991 Dennis I dan Elwe Nilsson Efterm. 1994

Ånstrand Storstoelzløoln/isövereny-under ledning och val Claes ordfö-Bengt Dennis års återärav
slutlig överenskommelse randevissa och har kanin/Leken klarari Dennisgruppen atten om en

Österleden,knäckfrågor leda förhandlingarna vid den beslu-Väster- lang tids trafilzölening-
leden, bilavgifter och kvarstående tade kontrollstationen oktoberi
finansieringsfrågor septemberi 1996.-
1992 FördragsslutandeDennis 11. Direktiven syftet till attangav

socialdemokraterna, åtgärder det samlade trafik-iparter var mo- genom
deraterna och folkpartiet-liberalerna förbättra miljö-regionens:ystemet

Stockholms stad och län.i Bengt xitaatiøn, rika tilllgangligheten samt
deltog fram till och medDennis skapa battre förutsättningar för re-

1991 principöverenskommelse;års gionen: utveckling.

DennirpaketøtM0t0rvag5ringqeiziá/¢0l
Ö.ggñlgqnini

c tankenNorra ..v ,

Södralänkenjlllllllllllllllal,.i
n
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innerstaden. Medförbättrar miljönhuvudtrafiklederna imiljö,paketet satsningar DeI ingår på ärnya m0-
kollektivtrafik bilavgifter ochinnerstaden, där ringenbiltrafik. påtørvagsringen tvär-De yttreruntse-

finan-blivit biltrafiken ochoch del leden dämpasuppmärksam- bara Essingeledenhar mest en avnare
trafikbyggena.länken finns dag. Tretton sierasväckt starkaste reak- imade och har Norra av

Kollektivtrafiken förbättrastillkommande fjorton kilometernadärför de deblandtioner, ärannat att ge-
förlängs tilltunnelbanantunnel. Vidaredyrt skall byggas ingårresurskrävande. iDet är attattmest nom

Täby,Barkarby, eventuellt tillfrån Nynäshamns-storstadsre- tvärledenbygga i ävenmotorvägar yttreen
och får bättreöverlagtill Norrtäljevägensärskilt de i Haningei Dennis-gion, vägennär rustassamt uppsom

busstrafikenochVallentuna Kungshatt och stationerutsträckning byggs viapaketet i ii nya vagnar,stor
miljövänligarefår modernare ochunderjordiska trafikplat-tunnel med Lovön.

och ioch infartsparke- bussaråtgärder för Bullerskyddoch omfattande stomnätreserveratetttra-ser
snabbspårväg byggsoch innerstaden,kompletterar vägbyggenafiksäkerhet och god miljö. ringar en

utanför till början mel-tullarna, en
och Alvik, ochlan Gullmarsplantvarledensödra och delar bindsRegionens yttresamman avnorra

fär ökad kapacitet tilljarnvaysnatet
4.. Nynäshamn, Kallhäll-Stäket, över

Årstabron Riddarholmen.och förbi‘inn.
biltrafikensfinansierasI principqfi

med bilavgifter ochanläggningar
-ø med statsbidragkollektivtrafikens

och landstingsbidrag.
Överenskommelsen godkändes

landstingetriksdagen,1993-94 av
infogadesstaden och i region-och

berörda kommuner-planen och de
Översiktsplaner. Investeringarnanas

tidigt, 1995-skulle komma i gång
arbetenaskulle de96 göras,största

paketet skulle enligtoch hela ‘wer-
färdigställt 2005,cnskommelscn vara

emellan:mycket har kommit enmen
och poli-växande miljöopinion nya

framtiska tvingatmajoriteter, som
och omprojek-utvärderingarnya

be-och lett tillteringar trögareen
kost-parallellt därmedslutsprocess,

finansierings-nadsökningar och
problem.

detDennispaketet är mest stor-
Stockholms-slagna exemplet hittills i

för-planeringshistoria påregionens
förena tillväxt och miljö.söken att

och omfattninglångsiktighetDess
ekonomiskasårbart både fördetgör

påfrestningar och för opinions-
förändringar.
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Malarrtzgionen knyts fjärrtrañken kommernationer iblir viktigt Mälar-instrument i attettsamman
köras bådakan itågmed regionens integrering. ersättasjarnvagar av somnya

lokbyte, långariktningarna ochutanDennisöverenskommelsen gäller åt-
oftadagi intepersontåg går såsomtrafiksystemetgärder Stock-i inom Sammanbindningsbanan kan komma delas flerapåatt uppefterhandholms län, har detmen kraftigtutnyttjas i rusnings- Totalt räknargår tätare.som manblivit vanligare uppfattning atten trafik med 2005 köra 600är tågatt omdemin imåste sätta ännuettman

dagen sträckan och 26dag trafikeras sammanbindnings- påI mestsomvidare sammanhang. Mälardalen,
riktning,i timmen i varjetågbanan Stockholm 418 varavgenom avunder tidigare sekler Stock-som var

pendeltåg och regionaltåg. Stidtabellslagda dygnet och 14 4tåg omholms främsta uppland och som
påpekar, bedömningarnasöderut och17 16 ärtåg attmestsom avknöts sjöfarten, tappadesamman av
osäkra och beror marknadsut-dvs påtimme, min-någotnorrut perunder 1900-talet särställning,sin när
vecklingen. Biltullar och miljöav-dre den kapacitet cirka 20på tågänjärnvägar och landsvägar blivit de
gifter kan komma leda tillpraktiken räk-i timmen i t attex ensom manviktigaste transportmedlen och vid-

från landsväg tillöverströmning järn-formed varje Kapacitetenspår.narårtiondet harreviren. Detgat senaste
efterfråganökarkommer öka till cirka 24 väg, ännutågatt som mer.ge-emellertid kommuner och landsting

Under och sjuttiotalensextio-inför kattnom man s genom-Mälardalen börjat samarbetai inten-
hade gamla ambitioner ökaS:ssignalering Samtidigt ökarATC-2. attkring angelägen-sivt gemensamma

sammanbindningsbanan medpendeltågstrafiken de årennärmaste ut ettheter, den regionala struk-inte minst
eller for lokaltågstrañkenkvartstrafik snabb- två spårtill hela dagen och nyaoch Läns-turen transportsystemet.
fått förfalla, både därför bilenpendlar under högtrañk, och regio- att ta-styrelserna samverkar sedan gammalt

trafiken mellan för-Mälardalen gitnaltåg introduceras i över mer avhela Mellansverige, och hari östra
och innerstaden och därförmedan godstrañken förblir oföränd- orternaskisserat hur miljö-gemensamt ett

olön-järnvägen ansågsrad. Tillsammans kan det år att etttre somomområdetianpassat transportsystem
och föråldrat trafikslag. Menbli riktning och24 timme itåg samtperskulle kunna utformas. Statliga verk,

med och växandeåttio- nittiotalensmaxtrañk. kan alltså klaraDetta manenskilda företag och intresseorgani-
kritik bilismen och ökade in-de befintligapå spåren. motbildar också distriktsationer större

for den spårburna kollektiv-Iärnvägstrañken fortsättaväntas tresseoch och samordnar planerregioner
trafiken, återkom kraven tredjepåöka och litet längre sikt delvispå ettatthela Mälarregionen.över

del i upprustningenkaraktär. Lokdragna spårtåg som en aven annanoch byggsJärnvägar Europavägar
Mälardalens järnvägsnät.regionaltrañken och flera desti-i påoch knytsjärnvägsnätetom, samman

till med snabba regio-ett system Regiormltfig dygn2010,år tag pernaltåg enligt avtal mellan Ssom
Persontrafik och länstrafikhuvud-

landsting och kommunermännen
de fem Mälarlänen skall trafikerai

söder och Mäla-banorna norr om
timtrañk.med Trañkeringen in-ren

leds och skall utbyggdårnästa vara Stockholm C
vid sekelskiftet. kom-Genom avtalet

regionaltågstrafiken läns-ochmer
trañken samordnas och till-ävenatt

möjliga samordningsvinstervarata
med fjärrtrafik,SI:s och de kommu-
nala huvudmännen skall också sträva
efter samhällsplane-ien samsyn

och trafikplaneringen.ringen Det



Tunnel T0mteI7oda-Cmtml.vmtian-Huvudøltørnøtiv 1988 gjorde banavdelning1988 Slzs
Älvsjö 9881 förstu-det blivande Banverket en

die alternativa spårdragningarav ge-
centrala Stockholm. Huvud-nom

alternativet tredje frånspårettvar
Centralen till Södra och däri-station
från bro vid sidanpåtvå spårnya en

Årstabron. andra alternativetDetav
tvåspårstunnel Tomte-var en ny

boda-Centralen-Älvsjö olikai
lanseradesträckningar. Samtidigt

I regionplanckontoret och försla-SLU 5glo Stockholms. dra pendeltågstunnel viaStockholmsSödra get att en
l Liljeholmen och Fridhemsplan tillU

Karlberg och Tomteboda för påatt
flera anknytningar tillså sätt tun-

föll efternelbanesystemet, detmen
ha och Banverket.avvisats Satt av

och Banverket föreslog, detS att
staden skulletredje spåret genom

sidan längs med dedras på västra
befintliga vilket skulle för-två, göra

Riddar-hållandevis ingrepp påstora
fjärde skulle haholmen. Ett spår så

for stadsbildenkonsekvenser istora
detcentrala Stockholm, ansågsattPendeltfigxnmnel Liljeholmen-Pmtzlelnigrtunnel Liljeholmen-Frid-

uteslutet, fall for mycket långvarjeiMariatmjget-Centrølen-Odenpløn-l9emxplan—KarlImg-Tomteboala 1988
Tomteboda 1988 framöver. Med fyra södertid spår

ifrån fram till Södra ochstation‘U norr-b Tomteboda
ifrån till Stockholms Central skulle

däremellansträckanspår påtre un-
der överskådlig tid tillräcklig ka-ge

For regionaltågstrañkpacitet en ny
pendeltågstrañk.och utökaden

.O
StockholmsSödra StockholmsSödra

./ Z
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PROTESTERNA OCHRiddarhol- förslag till tredje ytläge,ispåret spåröver ratR1-ZDIF. som
väckte motstånd gjorde mindre Riddarhol-på ingrepp MOTFÖRSLAGENmen

håll och överarbeta- förslag.tidigaremånga änmen
för skonsammare Detaljplanen och Banverketsdes att ut-en an-

föreslogsformning. sökan tillstånd tillDärutöver ingrepp i stat-nya om
Älvsjö-tunnelalternatixr, exempelvis liga byggnadsminnen Riddarhol-

Liljeholmen-Mariatorget-Centra- överklagades, och samtidigtmen
len-Odenplan/Szt Eriksplan-Karl- stark miljöopinionväxte moten upp
berg. Banverket förslaget. uttryckUtöver Opinionen sigmånga togvar

aktiva arbetet finna började hän-i erinra 1971på årsparter att nya som om
alternativ till tredje främst delser kring Kungsträdgårdens al-spåret:
staden, Riksantikvarieämbetet och och de politiska partierna i sta-mar,
Byggnadsstyrelsen också den agerade hos förregeringenmen en- en
skilda och flestaorganisationer. tunnellösning. enskiltDe På initiativ ut-
godtog och uppfatt-S:s Banverkets arbetades alternativ, i vissanya som
ning behövde förstär- fall koppladesjärnvägen till motståndatt mot
kas staden, och för- Dennispaketet falloch andra enbartmånga igenom

fjärde skulle bli gällde förslag ñckutsåg spår järnvägen. Ettatt ett som
nödvändigt årtionden.inom genomslag medianågra istort presentera-
Oppositionen följde huvudsak des länsstyrelsen. gicki två Det påutav
linjer: dels ville lös- skulle tredjeatt att acceptera ettman se en man
ning skonade vattenspegeln och stället föraispår på ytansom men ner
stadsbilden, Riddarholmens miljö biltrafiken Centralbron ipå tun-en
och historiska bebyggelse, dels nel under Riddarholmen.att

för pendel- prövade Banverketsstationer Regeringenman genom nya
tågen ville bättre anknytning till framställning och besvären denöver
tunnelbanan och andra delar och detaljplanen och beslöt denöversta-av
den enbart vid Centralen, Södra 1995 upphäva stadens19 majän att

och Karlberg. beslutStation detaljplanen och attom av-
Banverket genomförde 1992 en

fördjupad studie de alternativaav Demonstration Baclzfotmpå
tunnelsträckningarna, och stads-
byggnadskontoret utarbetade alter-

detaljplaner: för tredjenativa etten
ytläget och föri pendel-spår en en

Älvsjö-Liljeholmen-tågstunnel
Södra station-Centralen.

Staden förordade tunnellös-
och riksda-regeringenningen, men

avvisade förslag dyraregen om en
ytalternativet.lösning Parternaän

bakom Dennisöverenskommelsen
beredda dra staden ochinte påattvar

landstinget kostnader för denatt stat-
liga skullejärnvägen mil-en mera
jövänlig utformning. detaljplanEn
utarbetades och kommun-antogs av
fullmäktige, basis modifie-på ettav
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framställning. Med börjat ifrågasättas bådeBanverketsvisa de långsiktiga miljömålen. Svåraststats-av av
till finansiella skäl och med tankedessa beslut sade regeringen nej på dem koldioxidmålet, kom-tra- är som

fikens miljöeffekter. Flera statligadet tredje ytläge dess pla-i ispåret förkräva insatserstora attattmer
diskuteratutformning och tillsatte utredningar harnerade totala förbrukningenminska densam-en av

föreslagit förändringar. Ävenkommitté Riddarholmskommittén banden och miljö-fossilbränslen. de andra
alterna- utredningarnamed uppdrag utvärdera De två på för-målen ställer krav allapåatt senaste attoss

området Trøfik- och klimat-järnvägslösningar mellan Södrativa är vardagsbeteende.ändra vårt
lämnadeoch Centralen och utreda kommittén TOK, sittstation Kommunikationskommitténsatt som

förraförutsättningarna för långsiktig slutbetänkande föruppdrag kan uttrycksommaren,en ettsomses
Kommzmilmriomkommitténoch miljöanpassad lösning våg-, trafikpolitisk omorientering.samtav en

kollektivtrafiken hittillsoch KomKom,järnvägs- i Investeringstakten kan kommaavgett ettcen- som att
infrastruktur-trala Stockholm föreslå åtgärds- delbetänkande både totalt och särskilt fordrassamt om ner

avslutaoch finansiering. planeringen och sittväntas och medjärnvägarvägarprogram svagnya
arbete behandladei TOKår. ochsamhällsekonomisk lönsamhetsenare

första hand miljömåleni inom tveksamma miljöeffekter ökamen
transportsektorn totalt och för de för åtgärder klart kan motive-som

trañkslagen föreslogolika näringslivets behov och kra-TILLVÄXT, samt enTRAFIK OCH ras av
medrullande hanteringsordning och trafiksäker-bättre miljöpåpre- venMILJÖTRAFIK OCH - miljö-liminära mål, scenariostudier, stråktänkandehet. De årenssenaste

TRAFIKPOLITIKEN NY frånoch åtgärdsplaner fallförändras begrän-i sårapporter mot mera
trafikverken, deomprövning sade utbyggnader där bris-i avsnittav pre-
liminära målen och därefter beslutinnebär särskilt besvärliga.ärRAFIKPOLITXKI-ZN terna-

och riksdag.regeringandra politikområdenpå Stockholm-MälaregionenI äravsom
Kommunikationskommittén harmellan del-avvägning starkt,dock trafiktrycket mycketen-

till uppdrag utarbeta nationellochmål pekar olika riktningi eftersläpningarna uppenbara ochatt ensom
Över plan för kommunikationernaoförenliga. iibland tiden trañkens miljökonsekvenser bekym-är ges

skall enligt direktivenolika och Sverige. Denmålen tyngd sådant läge talarIsamman- ettmersamma.
leda fram miljöanpassatförändras.vägningen De tio för fortsattkriterierKomKomsmot ettsenaste en

samtidigt bidrarhar politiken för kommunika-åren försnabb investeringstakt spår-transportsystem som
välfärd och hållbar tillväxttill ökad ioch infrastruktur fråntioner utgått trafiken och dämpadnågot ut-en

landets olika delar. Kommittén före-efterfråganövertygelsen på kapacitet vägsidan.byggnad påtrans-att av ny
delbetänkande infra-slårfortsätter grund i sittpå for starkareväxa talar ocksåDe ännuporter att om en

strukturplaneringen kursändringnäringslivets utveckling och och säkerhets-miljö-satsning påenom-av
målet långsiktigtförstrukturering, och förbättrade nå för både ochförbättringaratt vägaratt om en

utveckling.hållbar natio-kontakter med och omvärl- DeEuropa stora spår.
nella hal-förutsättning för fort- investeringarna iden vägarär bakgrund sådanMotnyaen en av en om-

medan ökadekonomi, sysselsätt- satsningarnatillväxt på trafikpolitiken detorienteringsatt ärveras,av av
bärighet, trafiksäkerhet och regionaloch välfärd och ökadning regio- möjligt bakom Dennis-en att parterna

drift och underhållbalansnal balans. Efter period påsjun- vill hös-överenskommelsen utnyttjasamten av
föreslårökar kraftigt. Kommitténkande infrastruktureninvesteringar i forkontrollstation prövaatttens om

fårocksåkraftfulla för järnvägarnaSverigemåste större alla åtgärder överenskommelsenattta tag att ären
investeringsmed-för- andelhämta eftersläpningarna ochin än vägarna angelägna dag för femlika i årav som

samhällsekonomisktlen.bättra kvaliteten och Etti synsätt finnastransportnäten sedan. kan också andraDet
dominerar, skall allena-sammanhängande med inteskapa stråk förbättringar pake-inte ingår imen vara som
rådande.och hög kapacitet.jämn kan komma priori-atttet men som

slutbetänk-har bred enighet dessa KomKom aviserarDet rått attom teras upp.
andet kommer innehålla raduppfattningar, efterhand har de att enmen

åtgärder behövs forandranationella infrastrukturprogrammen nåattsom
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HÅLLBARKONTINUITET OCH

UTVECKLING

planering barn förslag längre perspektiv föra och kräver ytterligarein våra iär övervä-ettLANEROCH
dagens och fem-tio ganden och medverkan fråntid, uttrycker desin sin mångaän närmastege-av

värde-kunskaper, de då samhällsbyggande Stock- berörda. tidsbundnanerations i Våraårens
förslagen och kan kommaaktuella ekonomiska, sociala och holm. Tanken skall ringar kunskaperär attatt

politiska förhållandena, de rådande återknyta till den historiska utveck- föråldrade den världsig ite somnya
och föreställningarna lingen och betona kontinui- Stockholmvärderingarna ingårmera

framtiden. Politiska brotten Med detta förbehållmajoriteter de dramatiska iänterm presenterarom
Återskapaförändras, erfa- förlorade kan blibyts, tidsandan tidsväven. visioner. Devåravär- nästanya ge-

fram stadsbyggnadsuppgift-renheter och kunskaper tillkommer. den staden och samtidigt ledai nerations
direktiv de stockholmarna kan haNyligen fastställda planer och det istår våramot en som men nyapro- -

föråldrade. andra och välja heltkan snabbt bli långsiktig och miljöanpassad lös- helt visynsätt ängram -
lösningar. deras stad.uppfattar dagsläget trafik- och kollek- andraVi ning järnvägs- Detsåpå ärväg-,av

politikens område. starka och tivtrafiken stråket centralaDen i genom
breda övertygelsen infrastruk- Stockholm. skall enligtVi återom -

välsignelser för direktivens ord lägga förslagturinvesteringarnas om-
tillväxt och välfärd har fått vika för genomgripande saneringen mer av
eftertänksamhet, för trafikmiljön området, och samtidigtimeraen nyan-

tillserad för starkare betoning hänsyn till vattenspegeln ochvisasyn, en
miljö och långsiktig överlevnad. dc kulturhistoriska värdena.av

uppdrag utvärdera alter- konkreta förslag kanVåra inteVårt att
lösningar för åstadkomma allt detta kort tid.nativa järnvägs- påen

förstärkning och utreda förutsätt- behandlar ochDe järnvägen Cen-att
för långsiktig och mil- tralbron det harningarna samt etten som ome-

jöanpassad lösning den samlade delbart samband med dem. Viav an-
och kollektivtrafiken ha ökaddärmed visatjärnvägs-väg-, attser oss en

framkomlighet för järnvägstrañkencentrala Stockholm hari vi sett mot
trañkpolitiskbakgrund sådan väl förenlig med varsamhetär störreenav

och förslag syf- den historiska bebyggelsen,omorientering, våra om
till starkare miljö- och säker- stadsbilden och vattenspegelntar en -

hetsproñl. också med befrielse från buller,men
lägger konkreta förslag, ochInnan störningar avgaser.

Åtskilligtde föreställningar och det ochredovisar vi,av som
har Väl helstväglett med- med därutövermångasynsätt som oss. oss,

det vanskliga sådant skulle vilja förändras elleri åter-vetna ett seom
arbetssätt försöker ändå dra skapas Stockholms historiska kärnavi iut

från och centrala vattenstråk, lång tidutvecklingslinjerna tidgången tar
framtiden och vill därmed och mycket kostsamtsätta ärmot att genom-
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utflyktsbåtar,gårdsfärjor, ochDINA nöjes-STOLTA STAD, Nordens Ve-på vattnet,TADEN
kryssningsfartyg,Finlandsfarjor,Stockholmsepitetnedig. TvåTORNSLOTT OCH

flottbesök.innebörd: Stockmed sammaSLÅR, VÅGORNABÖLJAN
vida stenstadensDe öarGrundad vidholm sjöstad. vattnen,är enGLÄNSA GLITTRAOCH holmar, Söders förkast-och lummigautlopp Saltsjön,Mälarens i genom

och höga berg,ningsbranterviktigaste hamnsekler Sveriges natu--
stadenstill Stockholmgåvaavregleringarfram till 1800-talets somrens

styrande och planerare under år-ångfartygoch teknik med ochnya
förvaltat och mestadelshundradenförgjorde det möjligtjärnvägar som

frånSvindlande utsikterförkovrat.malmens produkterskogens och att
ochhöjderna, besjungnautskeppningshamnar.finna andra tornen,

avmålade tiderna. Represen-prägelSjöfarten har sin på genomsatt
byggnader längs kajgatorna,tativadag:stadskärnan och iså ängör

1700-tal Stadsholmen1600- och påstenskodda längs stränderna,kajer
l800-taloch Riddarholmen, påWaxholmsbåtar, Mälarbâtar, Djur-
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ÖstermalmNorrmalm, och delvis backen med sin väldiga trafik som
Södermalm, 1900-tal Kungshol- frampå sig mel-tränger gattetgenom

och delar Söder. från lan StadsholmenBroar och Riddarholmenmen av
olika epoker bryggar det breda och kuperar kanalen. allsöver De ingaär
Mälar-Saltsjöstråket och bidrar ofta honnörer till Stockholms skönhet —
till upplevelsen stadens skönhet: de tillhör de horrör-värstaav snarare

förbindelseleder, utsikts-som som erna.
platser, arkitektoniska bygg boende och arbetandeDe Stock-isom
nadsverk. holm känner ofta glädje sinöver

Men inte alla. 50-årigaDen stolta stad, med Bellmans ord. Be-nu
Strömbron försvarades sökare och turister imponerasmot attsom av
opinionen med den skulle ligga staden vacker,såär såäratt att vattnen
kvar högst femtoni tills tunnel luftenår frisk, holmarnaså såen rena,
eller bro byggts. Bro- trafiken måttlig och välordsågröna,permanent
paketet mellan Söder och Tegel- nad.

31



världskrigetefter andra varitSTOCKHOLM I fritt, förbindelser växtenåter växerär nya
60-talen1950- ochundermed Rysslandmed Baltikum,VÄRLDEN samt un-upp,- tidiga 90-talen.der och1980-Tyskland.och Polen, med östraMÄLARSTAD,

utrikes-ekonomi harFör SverigesframFörändringarna sveper ge-SKÄRGÅRDSSTAD, haft be-handeln traditionframtider for-ochhistorien storenavnyanom
ÖSTERSIÖSTAD, konjunktu-tydelse, och de svenskaliksom andraStockholm iI stor-mas.

medhar samvarieratiårhundradenas loppstäder har under stort settSTADEUROPEISK rerna
blirinternationella. Sambandendeochtillväxt, stagnationperioder av

världsekonominstarkare in-alltBefolk-avlöst varandra. närtillbakagångMälarregionensärTOCKHOLM globaliseras ochnäringslivetförändringar hängerningstalets tegreras,sam-Stockholm harstad;största
frånallt sittavlägsnar sigSverigeskiftande bety-med Sveriges mermanMälar-samspelat medalltid

skog,beroendetidigare starkade växlandehistoria,delse i Europas avlandsbygd.dalens städer och Då sjö-
vattenkraft.malm och Dentekniska, hygie-dekonjunkturerna, europe-farten dominerade transporterna var mäktig hävstångiska unionenförändringarna och ärniska och sociala enstaden försjälvklart, likaså då sindet

förochför integrationen,omstrukturering.näringslivets utrymmetlivsmedel ochmedförsörjning ar- politik krymper påtillväxtperiodernastarkaste iDe gottegenen -beroende Mälar-betskraft var av ochNärmandet mellanochinfallit östStockholms historia har ont.un-jordbrukande befolkning.dalens
blikan siktpå störrestormaktstid, det ännu1600-talets västder enblev beroendetUnder 1900-talet

handelshindrensvadtillväxtmotor1800-talets industrialisering änsenaökar det på nytt;svagare, men nu västeuropeiska län-försvinnande deiunderoch förbättrade hygien samtoch MälardalenStockholm växer
derna har varit.dåsekels krigsår,och efter vårttill Mälarregion.samman en väldiga ochtidUnder såfrån förödelsenskonades iSverige avenStockholm skärgårdens inner-är

förändringarvärldsomspännandeSärskilt stark har till-övriga Europa.skutornasekler hardel; i gångnasta
Åland Åbolandochfrån Roslagen,

och fisken-staden med vedförsett 1600-mletGeøldø:karm,Peter
för-beroendeprodukter, ett som
heltstället har kommitsvunnit. I ett

skärgården bli-samband, därannat
rekreationsom-Stockholmsvit stora

europeiskaråde. Med den unionen
Stockholmsskärgårdenvidgas nu

fin-åländska ochtill denåter över
fram.sambandska sidan; växernya

Öster-storstad vidStockholm är
stormaktstid styrdesundersjön; vår

Östersjöstäder och vidade flesta
från Stock-områden däromkring

medStaden tävlade längeholm.
Nord-Köpenhamn att varaom

stad tillsviktigaste S:t Pe-europas ~
årtionden eftertersburg sittett par

konkurreratgrundande 1703 ut
sjönk tillbaka, denbåda. Stockholm

blomstradehuvudstaden iryska två
revolutionen och krigensekler, men

Östersjön och brötstängde halva
havetgamla samband. Och närnu
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FRÅN ENKÄRNIG bara tillåta också underlättainteTILLblir friktionerna ochvår utanstör-som
den ökade rörligheten, de längrekraftiga, förbätt-ningarna innan FLERKÄRNIG re-REGION

de självvalda Varia-mönstren.fått genomslag. märkerringarna Vi sorna,
ökar, ochtionerna regionerna växerdet den arbetslöshetsvåg medpå ur- har allt-varit och ärTOCKHOLM knyts alla individuellaholkade offentliga finanser, samman avsegrega- utpräglat enkärnigjämt en behovoch främlingsförakt sköljertion sammantagna.som stad. Jarls försvars-Där Birger förhållandevis ochSverige äroch heltEuropa något sentärgenom som verk anlades 1200-talet har riketspå måttligt urbaniserat, och stads-skrämmande för efterkrigs-ochnytt och kärnområde legatregionens i år- bygden har brett Stock-sigtidens fram-Sverige. Den ut runtnärmaste hundraden, och det inte mångaär holm främst under 1900-talet. Bo-tiden ljus, och samtidigtsig inteter hundra därifrånmeter stats-som städer och arbetsplatser har tillkom-ökade kunskap devårger oss om maktens, näringslivets och organisa- utanför innerstaden,mit ochglobala miljöhoten och rollvår nyaegen tionernas institutioner iäntyngsta tyngdpunkter har Underutvecklats.miljöförstöringen ytterligare anled-i dag har högkvarter.sina årtionden har hela Mälar-eftertanke,både tillning ompröv- senareregionplaneringen harI man börjat fogasregionen återoch till aktivt handlande.ning sammanlänge talat Herkärnig regionom en med Stockholmsområdet. Huvud-likasåUtmaningarna möj-är stora, och planerat för utveck-även nya stadsregionen vidgas alltmer.ligheterna

lingsnoderi söder och denMennorr. MälardalensNär järnvägsnätMycket talar för Stockholms-att historiskt ärvda koncentrationen har byggs starkt dag,så i ärkommer fortsättaområdet ut ettsom avatt att haft tyngd planerarnas in-större än syftena främja ochintegrationbåde folkmängd och ekono-i i attväxa sikter och harvisioner. Den inte flerkärnighet. För järnvägs-misk aktivitet. Stockholm attär porten bidragit till trañkplaneringensminst skall bli avseddsatsningarna inteStockholm-Uppsala utanöster, ärmot aktuella bekymmer och till hoten effekt, for glest besattainte tågSveriges starkaste kunskaps- och IT- attmiljö och stadsbild, mestadelsmot förbindaskall antal fristående ochtillväxtbranschernaregion, rikt ettär re- orsakade den växande bilismen.av knappt samordnade lokala markna-presenterade näringslivet,i ärsom Stockholm har undgått mil-många der kompletteras spårstrukturen meddynamiskt och variationsrikt och
jöproblem påatt satsa stortgenom högklassigt ochVägarvägnät.dominerat och medelstorasmå ettav kollektiva kommunikationer, men konkurrerar de stöderspårföretag, Stockholm barainte Sve-är men-dessa blir lätt stöd för fortsattett en också varandra. långsiktigt håll-Enoch Mälardalens huvudstadriges
enkärnig uppgiftregion. Deras är att bar utveckling kräver balanseradockså Nordeuropas finansiella enutan förflytta många passagerare sammaStockholm ocksåär syn.centrum. en sträckor, medan bilen underlättar

ovanligt vacker huvudstad och sta- individuella vidgar revi-transporter,den god miljö. Denpå ärsatsar KOLLEKTIVTRAFIKENen och friheten. Samtidigt ställerreninternationella stadSveriges mest MÖTER INDIVIDUELLAden till med svårbemästrade prob-
och lockar ständigt växande turist-

lem. BEHOVAllt detta Stockholms-strömmar. ger Stockholms folkmängdNär nustarkare ställningregionen en ar- och foroch jordbruks- indu- viktigaväxer när PÅRSATSNINGARNAär
betsmarknaden andra landsändarän mångfa-strisamhället det miljön och för mel-i rättvisangår över

frånoch drar hit ungdomar utlandet
cetterade och variationsrika kun- lan befolkningsgrupperna. De

och det ocksåövriga Sverige. Det gör skapssamhället, behöver allt flera bidrar tillinvesteringarnastora atttroligt efterfrågan kapacitet föratt Stockholm och Mälardalen upplevsmänniskor alltsigröra över större
biltrafik fortsätter bilenväxa; äratt Alltflera vill själva välja och allt-sina regionytor. res- som en gemensamforarbetsredskap och intemångaett tid och och det blir börjar fungera sådan,imönster rum, mer som enbara transportmedel förett resor naturligt för människor det dramånga går ännu störreatt att nyttamenmellan hem och arbete.

ibland hittills det kollektivalånga sträckor ibland än transport-resa men av
förflyttningar med tele- ökade kapacitet och desssinaersätta nätets av

förbindelser. skall utvecklingsbarhet.Transportsystemen
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internationella erfarenhe-Mälardalen, Och ändå borde tekniskt deSpårsystemen i så påett varamen
också Stor-Stockholm har tillkom- land med och knytaorienterat spårsys-i vårt terna sammansom en egen

tider med olika tillverkningsindustri för öka deras attraktivitetvid skilda ochmit på transport- temen att
förstaoch konkurrensförmåga.huvudmän. Trafiken har området ha mycket möjlighe- Iorganiserats stora

fått exempelvis alla hand kan det bli lönsamt detolika och har Stockholm har inomIpå sätt systemen ter.
bebyggda Stockholmsområ-olika utformning. dag och tunnelbanor ochteknisk järnvägar,I spårvä- tätare-

tordeframtiden längre Roslagsbanan det, det också möj-intei spår-än är utom men varamer gar samma-
förför ligt med medveten politikden historiska bakgrunden till detta vidd. utgångspunktDet är atten en

form bygga och bygga deviktig. Stor-Stockholms samordning. OlikheterSL Lo- iså att ut sammanav
trafiksystemen ochkaltrafik skapades för kurvradier, signal- och kollektivatrettio på spårår styrsystem,

framväxten fler-sedan för lösa de problem strömförsörjning och plattformshöjd stödjavägatt av ensom
lösa; det utländska kärnig Mälarregion.den bristande samordningen kan visarorsa- man

forkade medborgarna Stockholms exempel.i
spårtrañkenlän, och för den lokala och Skall den miljövänligaatt ge

konkurrensförmågainomregionala kollektivtrafiken kunna stärka sinsam- KONSUMENT-EN
bilismen, den bättrehuvudman. måstegentemotma

HELHETSSYNINRIKTADenhetliga hittills förmå tillgodose de starktFemtiokortet, det äntaxe-
önskemålen.och biljettsystemet kom till, likaså varierande individuellaen

omfattande tidtabellssamordning, Stor-StockholmSpårnäten i OMMUNIKATIONSKOMMITTENär en
utvecklatekniska skiljaktigheter samlad synnerhet har uppdragexiste- i i attstor om enmen resurs,

kommunika-dag; pendeltåg, tunnelbanor räknar de dag helhetssyni in i påspår ärän somrar man
helhetssynoch förortståg körs med olika dåligt utnyttjade. Genom tionerna i Sverige. En ärsystema-vagn-

statsmakternahar olika strömförsörjning, tiska och delvis ganska måttliga önskemålsig-typer, ett som upp-- -
nalsystem, plattformshöjder. Och för kunna köra flera repade har uttalat, deninvesteringar gångeratt mennu
tillkommer ytterligare trañkslag och sikt har ofta fastnat producentstyrtipå spår påett separat ettsys- samma

snabbspårvägen, med tek- bygga sektorstänkande.spårsystementem: egna samman genom
flera konsumentinriktadniska egenskaper. länkar, kan skapa be- verkligtEnnya man

fråga både kva-mycket kväma direktförbindelser och helhetssynDe investeringar ärmötastora omensom
ekonomi. konsu-och planeras den konsumentbehov. Tunnelbane- litet och Förgjorts i spår- nya omsom

kunnakollektivtrafiken till- börjar glesas medan det angelägetburna bör inte är attut, menternazonen pen-
trañksystemetlåtas konservera skillnaderna de deltågszonen uppfatta det kollektivaMångaväxer.utan reser

bekvämt ochmed båda trañkslagen och skulle ha modernt,överbrygga dem. Vägnätetmåste över-är som
billigt ochför alla slags vägfordon, föredragit direktresor framför byten. skådligt, lätt tillgängligt,gemensamt

producenterna detför spårtrafiken. snabbspårvägen tillkommer kraftfullt.det Genom Förinteså ärärmen
utdelningUtanför finns spårförbindelse Mälaren; önskvärt brasåvåra mångagränser över att somen ny

tankar långsiktiga utbyggnad möjligt de iexempel samordnade for desspå påpå satsassystem resurser som
Samordninginnehåller förbindelse och drift.öka kapaciteten och bekvämlig- också investeringaröveratt en

föroch samverkan blir nyckelordheten för trafikanterna. ñnns Saltsjön. Hittills det bara bilarnaHos äross
fåtal sammanbyggda buss- och kan korsa det östvästliga bådaett vatten- grupperna.som

transportslagen bi-stråket flera ställe, det modernaspårterminaler och bekväma Depå såänöver- ett
förbättring för len och flyget har sedanplattform; blir radikal sittspår-gångar över genom-genom en

starkare delarDennisöverenskommelsen tillkom- trafiken. det trafikslaget har brott övriga iMen än trans-nya
utvecklats riktningytterligare bytespunkter planerats för kunna iinte integre-några att portsystemetmer

ochpendeltågs- bekvämlighet, säkerhetoch dessutom byggs parkeringshus tunnelbane- ochi mot pre-ras
till kollek-vid flera tunnelbanestationer och blir oundvikliga. standa. Bilen iByten är motsatssystemen.

Även tivtrafiken typiskt konsumentstyrddet har skettandra knutpunkter kollektivnätet. intei än, enom
spårtrañkslagen Stockholms- företeelse; dess remarkabla utveck-har kommer Sverige ochMen inte in-än

säkerligen effekt därav.framöver säkerligen ling Viregionen ärtegrerats. att ta en
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övertygade kollektivtra- bilisterna får betalaär på kringfartslederinvesteringarna i ochatt attom genom
fiken framöver också bli avgiftermåste och kringfarts-Ringen miljöforbättringpå skulle ha be-mera annan
konsument- producentstyrd för lederna. Samtidigt med hövt kompletterasän med åtgärder förser man oro

kunna konkurrera effektivt med det omfång kommapå satsningarna till med Central-påatt rättaattsom
bilen. motorleder och anordningar för bi- brons miljöstörningar, synnerheti

Kollektivtrafiken handi-ändå lismen har fått, och fruktar perspektivetär allt bredaremotman en av en
kappad den bileninte amerikansk utveckling, det blir krav trañkplaneringopinions påattav attsom ger en
enskilda och hushåll den självvalda lättare för bilen fram, leder framsig ekologisktännu att ta motsom en
rörlighet och de vidgade dominerarevir och konkur- uthållig region.resmönstretsom
betyder mycket för välfärdså och kollektivtrafiken. deKommer beslöt överenskommel-Parterna iutrera
välbefinnande. arbetslivet bilenI samlade räcka till för vid kontrollstationär 1996att attresurserna sen en

allt viktigare instrument, den lika storstilad satsning kollek-på en mellanavstämningett göra överens-som en
kollektiva trafiken aldrig kan tivtrafikensig och stadsmiljön kommelsen och utfalletmäta därav och
med. Alla låter sig inte heller genom överläggningar medövertygas staten

Bilens olägenhet i storstaden de ekonomernas skapa klarhet frågan bi-är iav statensresonemang om om
denstörningar orsakar trängsel, tillgänglighetens värde for väl- finansieringendrag till regionensstora av-

buller, olyckor, barriärer färd, sysselsättning och livsmiljö. trafiksystemetinvesteringar i underavgaser, —
och det resursslöseri ligger Ochi Dennisekva-många avtalsperiodens hälft". Parter-att attsom anser senare
den används lite ändå kräverså tionen med avgifter för både fi- skall då också slutlig ställningattmen tana

tillså vardags nansiera leder och minska bi- till utformning och byggstart förett stort utrymme; nya
använder de allra flesta bilen bara lismen i innerstaden ihop;inte Västerleden, snabbspårvägengår norrut
under korta stunder och för tillräckligtin med från Alvik, tunnelbanans eventuellaattmorgon pengar
kväll. och trafikplatser brerVägar den placera biltullarnamåste förlängning till Täby och använd-ut utan-
sig och för och därmedöver många Ringen bilisterna ningen medel förstora ytor, tra- avsatts attge av som
fikleder har fått bli eller lika billigtsår tillträde till innerstaden förbättra framkomlighetenöppna i inner-
fula i staden. Dennispaketets till kringfartsleden.ärr staden.som
tunnlar och underjordiska trafikplat- Därför har andra modeller för bil- Tanken höstens överlägg-attvar

storskaligt minska avgifter lanserats,är skallsätt ningar inte innehålla någonett attser storautansom
biltrafikens intrång stadens och trafikutbyggnaderpå skall minska och omförhandling barayta utan vara en

återskapa mark för parker och trafiken i innerstaden lika kontrollstation. har dock häntDetatt styra om
bebyggelse, för och cykel- mycketgång- Dennisöverenskom-i åtskilligt sedan 1991 och 1992:som nya
kontakter mellan stadsdelar. melsen. Med differentierade avgifter och värderingar, ekono-synsätt nya

kan exempelvis påverka trafik- miska förutsättningar, förseningarman
flödena och miljön bättre med och fördyringar Dennisprojektenån av
avgifter lika höga varje led Samtidigtpå redan enligtär över-etc. tassomLÅNGSIKTIGTEN
och vid klockslag.varje enskommelsen och delvisstorauppUTHÅLLIG REGION det finns ocksåMen andra kontroversiella frågor vid kontroll-meto-
der för begränsa bilismen i inner- skall inledasstationen, må-att som en

inställ- staden avgifter den rörliga nad efter det har for-ILIÖGRUPPERNAS påän våratra- avgett
ning till Dennisöverens- fiken. Det digra utredningsmateria- slag centrala trafik-, miljö- ochom
kommelsen kluven. let kring fleraDennis visar alter- stadsbildsfrågorär på Stockholm.i

respekterar syftetMan förbättra nativ.att
miljön minska biltrafik- heltVi övertygade trafik-ärattgenom attom
trycket i innerstaden och den överenskommelsens samtligagöra parter
behagligare för alla där, hadevistas mycket ambitionerstorasom att

till fots, cyklar, åker buss ochgår spår- innerstadsmiljön bättre,göra men
den och det beklagligt Centralbrongöra ald-ärtystarevagn, attrenare,

friskare. flesta ocksåDe positivt rig in i Dennispaketet. Detogsser stora
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FÖRSLAG KOMMENTAREROCH

och Häralternativ varianter.ningutred-vårFÖRST avREDOVISAR1
hardemendast viningsuppgift trafikslag för tar somupp

hellerVi intemedtrafikslag: prövat närmare.järnvägen tar
dem harfler detaljeroch kom- änutredningBanverkets våra somupp

uppdrag.relevans for vårtförslag, Centralbronochmentarer
Scandiaconsultsochmed stadens ut-

ochredningar och kommentarervåra
FIÃRRTÅGSTUNNELtunnelbanan medförslag VBB:ssamt

och kommentarerutredning våra fjärrtågs-förslag tillBanverkets
Därefteroch förslag. gör förutsätter, dentunnelsam-en utnytt-att

forslagoch läggerlad bedömning godståg,fjärrtågstrafikförjasom utom
redovisargenomfbrandeprogram. Vi fårklarar lutningarnainte utansom
miljökon-tmflleeffekter ochslutligen ochbefintligaanvända de spåren

sekvenser. bangård till-nuvarandeCentralens
Arlan-med regionaltåg,sammans

pendeltåg.datåg och
fjärrtågssta-underjordiskaDen

IÄRNVÄGEN ban-under Centralensrakttionenhar regeringensANVERKET
platt-ha ochgård spårmåsteoch redovisatuppdrag tresexutrettBANVERKETS UPPDRAG

kunna klaraformar för minstförantal alternativför att ar-ettoss
rikt-varderatimme itågmellan Södrajärnvägsförstärkningen ton per

väl fyller kravenvilketningen,har gälltoch Centralen. Detstation en-
Rulltrappor,ligtpendeltågstunnlarfjärrtågstunnel, prognoserna.

hissar förbinderochgångtrapporBanverkettredje ytläge.och ispårett
Centralen, Klarabergsga-meddenstuderat olikautredningsarbetethar i

gångtunnelnochKungsgatandem har kunnatvarianter; vissa tan,av
T-Centralen.tilleftersomtidigt stadium,avfora på ett

växlas defrån CentralenSöderutde liggerhar inominte attansett
till itvåspårenellerrimliga ekonomiska ensammansexupp-ramar

betongtunnel under Norrström.ligger bakomfyller de krav vårtsom
under Rid-Därifrån de bergigårfallitAndra haruppdrag. varianter
sänktunnelvidaredarholmen och iunderhandsremiss till be-efterbort

och sedan berg-under Söderström ifrämströrda myndigheter, Järnvägs-
under Söder.tunnelhänvisar tillinspektionen. Vi Ban-

förfjärrtågsspårEftersomNyøverkets spår attrapport genom
får halånga inteklara tågsättredovis-Stockholm för komplett enen
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lutning PENDELTÅGSTUNNLARnor-två räckhåll Södra främststörre än station,procent som
malt bara det för kortprocent, for stadsdelens arbetsplatsär Sö-störstaen attBanverket har flera alternativautrett
avstånd från sänktunneln till Södra dersjukhuset ligger gångavståndinomtunnellägen för pendeltågsspår och sta-

förstation fjärrtågsspåren skall från Södra station.att tioner, samtliga med syftet bättreatt
kunna stationen, tunnelnnå dagslägetI stiger i maxtimmenutan un-knyta till tunnelbanan och bussnätetan

ställeti i vidmåste gå gefär 50020 pendeltågstrañkantersvängen un- till de målområdena i inner-samt stora
der Södermalm för komma och i innerstaden: vid Södra3 400att upp avstaden. Några har tekniskavarianter avÅrstabron.till station, vid Centralen och 50014 600 2eller ekonomiska skäl mycket snabbt

frånNorrut Centralen tunnelngår vid Karlberg. Dygnstrañken tioär nästankunnat avföras från utredning,närmare
under Sabbatsberg, Röda bergen och och har igånger såstor stort sett sammatillräckligt alter-intressantamångamen

länken tillNorra Tomteboda, fördelning mellan de stationema.upp trehar funnits kvar förnativ närmareen
där den ansluts till den befintliga pendeltågsstationFrån vid Oden-enanalys. schematisktDe här-presenteras
järnvägen. plan tio till fotsnår minuterman merintill.

fleraPå ställen behövs viaduk- dubbelt arbetsplatser ochså mångaännya Banverket visade i tidigare studiesin
och driftspår, och dessutom måste bostäder vid Karlberg och medter tun-somunderjordisk pendeltågsstation näraen

serviceplattformar underin nelbana eller buss fyrasprängas gånger såmånga.Centralen djup, vilket väcktestort ett
Sabbatsberg och Vasaparken. ökade resandet och förbättringenDetstarkt motstånd från landstinget och sta-

Hela paketet beräknas kosta 9,7 bortåt femtio flerväntas procent tra-geden. De direktiven har därför varitnya
miljarder bygga och blir mycket fikanter vid innerstadsstationema: frånatt lägga ytligtstationen möjligt,såatt som
komplicerat och tidskrävande till136 000 200 000, väl-70 000att varavdvs bygga från Banverket haratt ytan.
genomföra. Slussen ochjer 60 000 Odenplan.undersökt lägen för pendeltågenstre

Investeringskostnaden för pendel-centralstation; under Centralens ban-
tågstunnlarna varierar mellan och7,59gård, under ochVasagatan läge iett nona
miljarder.Klara citykärnan mednärmare upp-

Åhléns.vid ochgångar Kungsgatan Det
första läget visade praktikensig i närmast
ogörligt, eftersom det skulle framtvingaFjulrrttigsmnmal Penaleltfigstunnel
mycket långvariga och omfattande w varTomteboda0avstängningar Centralbangårdenav un-
der byggnadstiden. andra lägena be-De
döms möjliga bygga, och city-attvara
läget skulle fler trafikanternågot än en

vidstation Vasagatan.
Mariatorget, Slussen, Odenplan och
EriksplanS:t de tunnelbanestationerär

Banverkets utredning sökt anknytasom
pendeltågstunnlarna till, bådemen

ochMariatorget Szt Eriksplan har visat
tekniskt och ekonomisktsig mindre läm-

pade och dessutom mindre attraktiva.är
Både Slussen och Odenplan mycketär
bra lägen; Odenplan klart överlägsenär
Karlberg- åtminstone innan Norra
stationsområdet exploateras och Slus--

bättre Södra förstation byte tillär änsen
tunnelbanan och bussarna, har intemen

arbetande och boendeså många inom
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TREDIE SPÅRET PÅ YTAN
Banverket och tillDirektiven till oss

med tredjealternativ påspårettom
entydiga: ingrepp iingaytan var

undvikRiddarholmsmiljön, att ta
anspråk.vattenspegeln imera av

ef-helt möjligt,inteDet sista är
söderifråntredje spåret ut-tersom

bockfoten Söderfrångår över
byg-Mälarstrand och därmed måste
tillsfram Söderströmöversnettgas

Riddarholmen har lägetdet vid nått
dag det västli-for det ispår ärsom

Riddarholmen där-Norrgaste. om
byggas därkan tredje spåretemot
körfält lig-västligasteCentralbrons

dag.iger
delenDen svåraste är passagen

förRiddarholmen, där detförbi är
Hebbes ochmellantrångt trappa

förtunnelbanan in järn-nyttatt ett
frittmed de krav påvägsspår ut-

och bredvidmellan spårenrymme
land. kangäller Kraveni vårtsom

fleraställda, och det finnstyckas högt
frångåexempel tvingatspå att man

idem besvärliga situationer,i men
trafi-detta fall det Sverigesär mestÖversiktsbild ochdetdljbild BanverketsTredje spåret pd rapportytan: ur därförjärnvågssträcka, ochkerade

arbeta med alltförbör inteman
säkerhetsmarginaler.knappa Järn-

fort-har frånvägsinspektionen avrått
medutredning variantsatt av en

lanserat ochhopträngda Sspår, som
harsedddfrdrt Banverket undersökt. Vi inteTvärsnitt norr:

vidaredet rimligtheller gåattansett
tunnelbananmakamed idén nå-att

bådevilket skullesidan,åtgot vara
mycket dyrt.komplicerat och För att

Riddarholmenundvika intrång på
studiernastället koncentrerathar i

förslag sänka allakring spå-treattett
Iarlsvid Birger torg.meterren en

teknisktnaturligtvis ocksåDet är
undersänkabesvärligt spårenatt

Banverketpågående trafik, an-men
genomföra,det fullt möjligt att.....vid Riddarhuset ser
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betydande fördelar foroch det såger
lmiljö och stadsbild merkostna-att

svårigheternaderna och under ge-
lnomförandeskedet förefaller över-

Ilkomliga. Jarls vidgasBirger åttorg
söder och täcker längre delöver len

Hebbesjärnvägen, behål-trappaav
bredd flyttasler sin något åtmen

söder, och Hebbeska huset återfår sin
gamla entré bara finnssom nu som

markeringi meteren muren en ovan- .....vid Riddarhølmsbrøn
för trappan.

SöderströmPassagen måsteöver
förhållandenunder alla byggas om,

eftersom det västligaste skallspåret
ansluta till bockfoten Söderöver
Mälarstrand. bästa lösningenDen är
då byta hela Söderströmsbronatt ut

förbro alla Denspåren.mot treen ny
halverar bullret sänker det med 10-

blir12 decibel och både vackrare
och mindre visuellt avskärmande än
den 50-talsbro ligger däri dag.som

Över BanverketNorrström visar
alternativ; det liggertvå i järn-ena

vägsbron kvar oförändrad och kom-
pletteras med bro för tredje spå-en

.....vid Riddarholmskyrkanplats därden Centralbronspåret
västligaste körfält dag. detgår i I
andra byts hela bron vid Sö-ut som

Investeringskostnadenderström.
fall med miljoneri 120ökar så ca

cirka tillfrån 2,3 2,4 miljarder.

.....vial Hebbe: ha:

.....vzd nuvarande T-banestation Gamla Stan
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Södrasöder station.be- kapacitettill denoch har kommitende,KOMMENTARER FÖRSLAG omOCH
flaskhalsenbaraDärmed återstårkritikernauppfattningenstämda attförunderlagBanverket har vårtsom allvar-Tegelbacken.därifrån till Huralltförför begränsatett resonemang,förtjänst-framarbete tagit ett ytterst

lig denteoretiskaenbart spårens ärrörsomutredningsmaterial. diskute-Vifullt Årsta-betyderIevantitativtRentdet allra viktigaste:kapacitet, inteförst behovetföljandedeti avrar dendubbleringbronsochsäkerhet, kvalitetspårtrafikens ger ossmera;därefterjärnvägsförstärkning och va- ochmellan Södra stationfyrabilis- spårkonkurrensförmåga gentemotfjärrtågstunnel, pendel-mellanlet
normaltJärna, två är reserve-sommen.tredjetågstunnel och ytspår.

för pendel-ochför fjärrtågrade tvådet följande.skälenutvecklar iVi
söderut behöver intefortfa- Fjärrtågoch tåg.har gjortsDet görs

pendeltåg, påhejdasiinvesteringarrande mycket stannarsomstora av
SödramellanBehövs spartre därefter iochSödra stationoch inte minstbåde spårnät,vägnät som-

Centralen0thstation skall spårlivskraf- dag in påför överdär detMälardalen,i sammaett -
Årstabron.god miljö ochochvisserligen näringslivinte tigtuppdragVårt är att en

förfastställd plan spårfinnshelt nödvän- Dettrafiksäkerhettredje ökadbehovet järn- treäröverväga ettav
ochMälarstrandSöderframinfrastrukturens kapa-Södermalm och Te- digt höjamellanvägsspår motatt

byggasalltså kunnasträckan skullebåde för bilismenför kvalitetfinna läge ochcitetgelbacken ettattutan
deutnyttjaföromgående,ochspårtrafiken kortaRiddar- förinkräktar och pådet inte på attmensom

växlarSöder skulleunderspårenkulturhistoriska värden och medellånga distanser.holmens tre
Söderströms-läggas inoch behöva påjärnvägsbyggenvattenspegel. NittiotaletsRiddarfjärdenspå

tvåspårssträckankortabron. Denskallinvestering planeradegäller de tågtypernadetMen stor ra-nyaen
då medskulletågtrafikens konkur-miljö, och dikalt förbättra strömmarnakänslig övermycketi mo-manen

strik-och ochteknikdernare tågflygeteller bilen och påifrågasatt renskraftflera hållhar från enmotom
Centralentidtabellshållning påStockholm-Mälar-kapacitetsökning distans. Ilängresådan är tarenär en

åtskilligtklarakunnaför fjärrtågentill förförbättringarnadetharnödvändig. Man regionen ärmenat att
rikt-varderaiflera i timmeninterregional ochökad tågsak- kraftigtjärnvägsintressenterna,bara är en

med dagensjämförtdet ningenspårtrafik.inomregional Där änvill sittigenom ärägarna, pro-som
ATC-2.tjugo-tjugofyra medkonkurrenten.bilenåsamka skatte- främstoch det kanjekt, äratt som

oför-ingetaetföratsatterMenstads- problemen järnvägs-utgifter och påonödigabetalarna De attstörsta
förseningarintraffaøc IngaStor-Stockholm: Stä-Modern sidan liggerskador. imiljön onödiga utsett somreg-

Årstabron. ochfortplantar sigochoch Getingmidjanmodernare ket,lerteknik, tåg systemetgenomen
nerrivnatill, ingalång tidförefallerStäketskulle kring rättaCentralen Oenighetendisciplinstriktare på atttar

ingaurspårningar,ledningar, ingavad förslagetöverstånden,kapacitetenkunna höja än om en nymer nu
Årstabro dagtid. Viunderbanarbetenochef- har ställtsökadför tvåspårigbehövs ansermöta utatt ensom

sådana ris-försvarligtbeslut det inteleda tilltågtrafik. kan förhoppningsvisterfrågan på att ta
skall kunnaallvarker, påfördubblar dagens tågetfrågan underdärför ingå- tahar året,Vi prövat omsom
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kampen med personbilen. Då med godstågen får dispo- fungerathar 125 Flera värl-i år.upp ensamma av
det ha tillräckliga säkerhets- bangårdsspårenmåste på dens storstäder söker komma bortytan,nera men

marginaler för klara störningar, det dyrt, utrymmeskrä-är från de problem orsakasatt extremt attsom av
lätt uppkommer vande och besvärligt byggapånår de ställeti har valt säckstationer. Viatt utsom man en

blandarbana pendeltåg med underjordisk fjårrtågsstation med det ñnna bra lös-gårsamma att attanser, en
fjärrtåginterregionala och gods- alla dess behov anordningar förtåg, uppgiften förstärkaning påav att

sådan blandning ef-tåg. En inte städa lasta expressgodstågen, påär järnvägskapaciteten Stock-att genom
tersträvansvärd, det angelä- och betjäna ochär holm till lösningåtergåpost, restaurang-men utan att en

trafikledningen har den möj- cafévagnar byggaAtt så förkastades redanget att i mittenetc. stor påen som
ligheten, den behövs. Om från under Centralensstationnär förra århundradet.ett ytan

blockeras eller bangård också mycket komplice-spår måste stängas är pendeltågstunnelEn ökar liksomav
för skall det alltidreparation, kunna och tidskrävande. Kostnaderna fjärrtågstunneln kapaciteten; eko-rat av
ñnnas drift. skulle kan-spåri Man beräknas till miljarder, vil-två tionära nomiska skäl bygger den medman
ske kunna uttrycka det för all- ket fyra mycketså: gånger såär än från början, trafikenatt två spår såmer att
tid ha tváspárskvølitet, havi tredje dess kost-måste ispåret kan dubbelriktat tunneln.gåmestsom genom
trespárskøpøcitet. utförande. Kapaciteten är Vidare kan pendeltågen köra bran-isamma

Vi det alltså oforsvarbart heller imponerande; högst fem-inte lutningar fjärrtågen, och där-attanser äntare
förstärkafrånavstå järnvägs- kan trafikeratimme varjetåg för kan dra tunnlarna friare ochatt ton per man

kapaciteten Stockholm. eftersom de ochHu- spår, tågen får lättare välja stationslägen i in-tungagenom att
det bör ske ytlös-ruvida de relativt lutningarna kräver nerstaden, bra till håll-storagenom en som passar

med tillkommande el-ning långa bromssträckor, och detspår är platser for tunnelbanor och bussarett
ler fjärrtågstunnel eller omöjligt köra godståg i och till koncentrationeratt tunn-genom en stora av ar-
pendeltågstunnel med larna.två spår betsplatser och bostäder. Banverketnya

fråga både ekonomivi Under arbete har frånvårt har pendeltågstunnel kanvisat,ser som en om en- att en
och kvalitet. Lyckligtvis pekar de skilda fått flera förslag till bli mycket attraktiv och öka pendel-om personer

riktning.i sträckningar fjärrtågen via tågstrafiken. hö-De stationernasamma nya av nya
västligaste Kungsholmen och med jer markvärdena närhet, och deti sin

säckstation vid Centralen, detta oskäligt kräva deminteären att av somFjâirrtágstunnel, pendeltågs- för undvika tredje spår det, de medverkar tilltjänar påatt ett ge- att
tunnel eller tredje :pda/pá ytan centrala staden. dockVi finansieringen. Tunnlarna ochnom anser sta-

nackdelarnaBanverkets utredning har enligt med säckstationvår tionerna blir dock dyra, från 5,9 tillatt en
övertygande bör välja denmening på visat så inteärsätt 7,5 miljarder enligt Banverkets be-ett stora, att man

hur orimlig tanken lösningen tvingande skäl.fjärrtágs- Ri-på räkningar. Vi börutanen attanser man se
tunnel kets ständer och stadensPositivt det ökar ka-är. är styresmän dessa siffror undre iatt gräns;som en

framsyntaCentralen for pendel- de beslöt byggapaciteten på när byggnadstekniskt besvärligtsåattvar ett
och regionaltåg, tillsammans den genomgående järnvägtåg område Stockholms innerstadsom som nu som
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Å betydligt dyraremed i Dennis-erfarenheter andra sidan priserfår enligt tidigare är äntar en pen-man
kalkylernaöverenskommelsen.deltågstunnel rejält Deberedd oväntade problempå ett steg mot envara

överslagsmässiga; fleratämligenflerkårnig koncentra-och kostnadsökningar. region. Dagens var
kostnadsberäkningar Dennis-Stockholms Central bryts andra iökade attraktiviteten tillTrots den tion

uppgörelsen har revideraskompletterandeför pendeltågs- de statio- måsthar ändå spårseparata uppgenom
tredje förklaraskollektivtrafiken får ökad kraftigt.fördelar trafik- och För spårettrafik främsta därsina nerna,

den flyttning ochmed bilis- fördyringarnaexempelvis vid förmåga konkurreraslagen varandra,stör att av
jämfört med detsänkningmänniskor får kortaredär pendeltågen spårenstationer mångastannar avmen;

föranlettstidigare förslagetdag och långt bekvämarede iövriga göra änutan att som avresormen passerar
miljön ochden ökademellan pendeltåg och tunnel-uppehåll. exempel Södra bytenEtt är sta- omsorgen om

bebyggelsenden kulturhistoriskabana, flairdirektrcsor och slip-där de fyra söderut tillå-tion, mångaspåren
utred-tidsutdräkten, demellan trafikslagen.tids- och säkerhetsavstånd bytakortare samt nyater avper

omprojekteringarna.ochStockholm dock allt- ningarnamellan pendeltåg och fjärrtåg iän är ännu en
känsligtRiddarholmsstråketför stad för riktigt såoch därmed ökar kapaciteten liten motiveradag är ettatt

fy- område Stockholmsmarkerad förändring ikraftigt. Flera de utredda sinvarian- så centrum, attavenav
medutformningensiska struktur. utvecklat detinnebär dessvärre, Södra Som i måste göras storterna att sta-

dock varsamhet.föregående bör ti-avvecklas för pendeltågention nästa steg,att
Banverkets uppfattning,delardigast decennier, Viskall kunna Slussens tunnelbane-nå attett varaom par

Söderströmsbronden regionala och kommunala måsteoch trafikknut.station i ersättasöver- att
Även bullerdämpande bro förmedmedvetetfrånsett de höga kostnader- siktsplaneringen påsatsa en en ny

sänkningenalla ochutveckling flerkärnig struk-pendeltågstunnelns spårenär tre attmot avenna nog en av
återskaparhelt vid Riddarholmenpendeltågstunnelfrämsta nackdelar, det blir i spårenEntvå åt- ettatt tur.

för miljön ochtidigare kvaliteterrimligtvis västligare lägeskilda och trañkledningen änannatsystem att --
värde-stadsbilden, mycketnuvarandeförlorar möjligheten den järnvägendärmed äratt genom som

uppfattningenfulla. delar ocksåStockholm kan då Vitrespårslösningens centralakunna utnyttja envara
denna kursänd- järnvägsbron Norrströmtredje fundamental delflexibilitet låta det spåret överattatt av

körfältbyggasvid avbrott Teoretiska beräkningar visarskifta riktning eller ring. måste att ettattatt genom
anspråk. VidareCentralbronden flexibilitet uppkommer iändå ha fungerandetvå spår på tasge-sam- som

och denkompletterande tunnelbana. att stora omsorg somansernom enma
frånjärnvägsbron Söderför framförallt lagtsnackdel kan påytterligare inte utnyttjasEn nerpen-som som

ochstöd för be- Mälarstranddet obehag deltåg blir påbör nonchaleras, överär stort attett passagensom
fullgott skäl förkollektivtrafikens Riddarholmenoch utvecklahar tunnelresor; den korta hållamånga är ettav

byggamarknadsandel. NorrströmSöders berg blir be-tunneln under även överatt en
for alla ochden broskall tredje ytläge i spårentydligt förlängd pendeltågen Ett spåri är sär- tregemensamom

Årstabron buller-utforma denfrån klass billigaste lösningen, cirka påtunnel hela tvåi vägen samma
och visuellt skonsammadagi löpande dämpandemiljarder, det itill Tomteboda. även om
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Söderströmsbron. för- förslag därförVi Vårt j med långt bättre anordningar for desätt är ärnvägs-attsom
ordar alltså detta alternativ för kapaciteten förstärksNorr- gående de Centralen har dag.iänettgenom
strömsbron. tredje med broar Eftersom Stockholms Centralspår på ärytan nya

valet mellanSom och sänkt läge vid Riddarholmen. knutpunkt för kol-Sverigesnämnt störstaser
pendeltågstunnel och tredje Skulle det nödvän- lektivtrafik, har gångtrafikenspår på Visa sig ingensenare

fråga både ekonomi digt ytterligare förstärka anledningjärnvä- ställa lägre kvalitets-ytan att attsom en om
och kvalitet. dct stadsbildsskäl där.kravute-om gen, anser av

Kvalitet bara fråga slutet bygga fyrainte sammanhanget villjärnvägsspår på I viär någotatten om
säkerhet och pålitlighet, det handlar Stockholms kommentera och cykelforbin-gång-ytan centrum.genom
också upplevelser Att komma till Det delsen längs fråninte järnvägen Puste-är, nämnt,om som en ren
Sveriges huvudstad med först kommunikationsfråga också gränd Riddarholmen tilltåg, i Maria viautanse en

Årstavikens de lum- fråga regional struktur, och den Tegelbacken. visserligenDetöver ärut vatten, om en
holmarnamiga och Söders berg, bör hanteras i den regionala och mycket bullerstörd denså väg, ärmen

dyka tunneln till den eleganta kommunalain i översiktsplaneringen. rak och används börDenmånga.av
Södra station, komma tunneln därför finnas kvar och förbättrasutur
i dagsljuset eller kvällsskymningen järnvägsbron bytts Iäven när ut.

Förbättringaroch den vida Riddarfjärden, Stads- förra fannsBanverkets utredningse en
och cykeltmfilehusets och Västerbrons båge från Munkbron skullepåtorn ramp som

sidan och fast skymd gångförbindelsenCent- Nackdelen bekvämare.med trespårslösningen göraena av att-
ralbron skymta Gamla den den huvudsakligen koncentrerar estetiska utformningen vik-på all Den ärstan-
andra, det skönhetsupplevelse förstatillkommande trafik tig. handtill Centralen, Frågan iär ären en ange-

Även för de förmånga vittnat det enligt lägenhet staden.mening nödvän-vårgörsom om.
dagliga pendeltågstrafikanterna de digt mellan pendel-gångvägarnaär att
vida tilltalande. tågsplattformarna och tunnelbananvyerna

Banverkets förslag till tredje ochspår blir bättre dag.igatunätet än
sänkt ytläge vinster; förbättringari något Stora har gjortsstorager senare

bron Söderström hal-den bliår,över gångvägarna måste ännunya men
bullret och blir vackrare, och rymligare, säkrare och bekvämare forverar

sänktaden järnvägen vid Riddarhol- kunna attrahera trespårslösning-att
det möjligt vidga Birger ökade gångtrafik. Kanskegör måsteattmen ens

Iarls söderut, denåteröppna också bygga gångtunnlar.torg man nya
gamla entrén till Hebbeska huset och Allt detta tekniskt besvärligt ochär

behålla full bredd Hebbes dyrt, detpå viktig investe-äratt men en
förskjuten kollektivtrafiken.något åt ring i Ettäntrappa, om system

söder. blir alltså klar förbätt-Det med pendeltågstunnlar och sta-en nya
dagsläget.ring skulle säkerligen hationermot utrustats
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PÅBILTRAFIKEN forsta efterkrigsårens hadeden del bil- uppsvingärENTRALBRON av
smalatrafikens nord-sydaxel lett till olidlig trängsel deiCENTRALBRON ge- en

innerstaden har till gränderna mellan bussar,spårvagnar,nom som
uppgift förbinda stadsdelarna bilar, hästskjutsar, dragkärror, cyklarpåatt

Riddarfjärden och och gående. Centralbrons utform-sidorömse attom
söderifrån kapacitet diskutera-huvudinfart till läge ochcity ning,vara

beslutenoch norrifrån till Södermalm. des länge och hett,Den men om
ochskall genomfartsled Slussen, tunnelbanan,inte järnvägennågonvara

låsainnerstaden, den bron kom realitetenisåär att varan-genom men
och bekväm det dra, och pekadeinte pågår näratt att prognosernagen

körfält,undvika helt. kom till behov denBron ett sex var nu-som en av
faktum.logisk konsekvens de gamla varande Centralbronöns- ettav

kemålen centralt det bergiga 1950 påbörjades byggetpå överatt
Södermalm bygga bekväm Söderström, och Gamla hem-stansen ge-
nomfartsgata och bevara bygdsförening konstateradeGöt- trött attatt

historiska bebyggelse och skulle slippa denåtminstonegatans man
Slingerbultsleden framoch samtidigt skydda provisoriskagaturum, att

Riddarholms-Gamla från alltför trafik. och tillbakaDe överstan stor
kanalen och mellan ochNorrström
Riddarhusparken, och förfulandeatt

vid Munkbrokajen lyck-provisorier
ligtvis for framrivasmåste att tra-
fiken.

Centralbron har byggts iut etap-
först Söderströmsbron fram tillper:

provisoriskRiddarholmen med en
fortsättning Klarapontonbro tillpå
Strand, därefter Norrströmsbron och
Tegelbackens viadukter, slutligen

Mälarstrand.viadukterna vid Söder
har blivit mycket kapacitets-Det en

stark och hårt utnyttjad led genom
staden. trafikledsplan be-1960 års
räknade den 1990 skulle kommaatt

användas bilar da-1 12 000att omav
verkligheten inträffadevilket igen,

hösten 1989.på
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dag körI 300 bilar7 Central- konsekvenserpå den fall skulle få.i Utredningenså I redovisades förra
bron under förmiddagens förutsättningarnamaxtimme ingick den Den visar projektetatt attsommaren.

5004 och 2 800 söderut. skulle ha uppgifter och di- tekniskt besvärligt möjligtårnorrut samma attmen
fjärde bil harVar varken eller mensioneras på genomföra och kostnaden preli-sättstart samma attsom

mål innerstadeni Centralbron. belöperutgör minärt miljarder.på 2,7 Sö-utan ren
genomfartstrafik. Definierar man

trafik med och mål iäven start om- Centmltunnel, förslag 1995
rådena utanför city genomfarts-som
trafik, andelen tillstiger 80nära pro-

ändåDet uppenbart bronärcent. att
huvudsak fungerari enligt planerna,

dvs innerstadsled och citytillfartsom
söderifrån.

Enligt för dåår 2010,prognoser
hela motorvägsringen skall ta-vara

trafik, hari motsvarandegen max-
timtrafik minskat med bilarl 000
1 3 procent, bilister800 utanvarav

och mål innerstaden.i Genom-start
fartstrañkens andel beräknas ha sjun-
kit till från dagens17 26 procent.

CENTRALTUNNEL

kvarvarandeDen trañkbelast-stora
ningen Centralbron efterpå även
mångmiljardinvesteringarna i motor-
vägsringen innerstaden för-harrunt
anlett diskussion lägga Central-att
brons trafik i tunnel för undvikaatt
dess miljöstörningar ochstora nega-

påverkantiva stadsbilden.på
Centralbron ansluter i söder till

Söderledstunneln och i vianorr
vid Tegelbacken till Klara-ramperna

tunneln och Blekholmstunneln, och
Centraltunnel förersättningen som

bron kan därför någotses som av en
felande länk i detta redan utbyggda
tunnelsystem innerstaden.genom

Länsstyrelsens förslag föraatt ner
biltrafiken Centralbronpå i tun-en
nel under Riddarholmen For påatt

bättre trafikmiljönsättett restaurera
bygga tunnel för järnvägs-än att en

trafiken föranledde staden föratt
sedan uppdra till Scandia-något år

Consult översiktligt utredaatt om en
Centraltunnel möjlig och vilkaär



derifrån avviker den tunneln åtnya
från Söderleden för Södramittväster

latin, därefter parallellt med dengår
nuvarande tunneln sänker sigmen

för läge under Söder-nåatt ettner
Söderledens trafikplats vidström.

Hornsgatan dåmotsvaras tra-av en
fikplats vid Söder Mälarstrand. Un-
der Söderström byggs leden sänk-i
tunnel fram till fast berg vid Riddar-
holmen, fortsätter under holmen och
delvis berg, delvisi sänktunnelsom
under delarNorrström, sig i två gre-

vid Strömsborg och fortsätternar
till Klaratunneln respektive Klara-
strandsleden.

Centraltunneln kan då i stortges
funktion och kapacitetsett samma

Centralbron, den färreharsom men
anslutningar till i city. Dengatunätet

Öxterbrøn i 1952 nirsgenerulplan Österleden iDmnispøketet 1992trafikplatsen vid Söder Mälar-nya Österleden1958i regionplan Örterledår: Nelldøls Nya 1995strand egentligen bättre dagensär än Österleden 1960 trøfikledxpløn Österleni år: Västlig 1996och nerfarter vid Hornsgatan.upp-
Sänktunneln under Söderström är
tekniskt besvärlig, eftersom Söders självklar del läge hade förstaDen Detta vunnitring-är vägen.tats. en av en
berg här brant led avlastar innerstaden från tävlingen, andra hade före-pris istupar motner somen ge- men
djup förkastningsspricka, fylld nomfartstrafik, koncept kommit, tunnel Skepps-iär ett t motsom som en ex en
med diverse löst material. eller form,Förhållan- med eller flera holmen-Blasieholmen-Nybroplan,annan en
dena ungefär de för ellerringar halvringar och med belönats med fjärde prisär samma som som men-

pendeltågstunnel växlande framgångläge, tillämpas kostnadsskäl.i de avvisatsien samma av-
biltunneln bredare. flesta världens storstäder. 1958 flyttaderegionplan iårsärmen av

Staden fann projektet Stockholm har tanken avvaktan ytterligare utredningarintres- Iså på påen
Österbro Österledenville fortsätta utred- mellan Djurgården-Beck- till Sickla-Ladugårds-sant, att utman

kring Centraltunneln, holmenningarna och Södermalm-Sickla dis- gärde konsekvens helaattmen som en av
de har legat i avvaktan de kuterats fall sedan dessivarje 1920-talet. Ringen del, Valhal-på utomnere norra
beslutade utredningarna generalplan konstaterade lavägen, lades utanförväst- 1928 stenstaden.årsom

Österled.lig den skulle ligga för Trafikledsplanenlångt för befäste det1960att ut
kunna avlasta läget,innerstaden bland med hänsynpåatt yttremot- annat

svarande led den till stadsbilden ville undvikapåsätt väs-som en man-VÄSTLIG ÖSTERLED sidan, och därför förordades storskalig högbro GamlaVäs- näratra en
Österleden gammal tanke iär terbron. efterMen internationell småskaliga bebyggelse. Menen stansen

ÖsterledenStockholmsplaneringen. tillhörDen tävling trañkledsplanen1948 återkom beklagade ledi att en
de projekten, de kastats 1952 generalplan långt skulle dåligt avlastandetra-års såstora som utsom en
fram djärva idéer, och fikled med obestämd effekt hög standard;sträckning Essinge-utrettssom trots

Åsöbergetprojekterats, beslutats, därefter från leden förRingvägen och till bättre den nordsydligaav var
Österleden.olika skäl sedan återföttsavvisats, i Beckholmen trafikenoch Strandvägen- än

Österledenskepnad och i läge, åter- Oxenstiernsgatan frånmed dessa planerett annatny men en varvar-
igen projekterats och beslu- alltför trafik framöver förlagd utanförning Strand- innersta-påutretts, mot stor
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förstadsbebyggelse, ochdens eiatt , n-t iIsödra Djurgår-störningar påundvika ‘x, sså sang., omför sedan25den beslöt år øø-u,- .att löjqkman Norra -...--..-.__.__-og--en .ellertunnel. ledensför Meningå vara
och denomstritt,alltid varitharinte
ochlagtsefter in ihar tid ta-annan

planerna.gits ut ur
och 1960Konstaterandena 1928

Österleden förmår avlastainte attatt
frånoch GamlaCentralbron stan

genomfartstrafik Önskvärt vore,som
vattendelarendag;isigstår än

nord-sydaxeln och Ringensmellan
Österleden.liggerlänk näraöstra

förnyade tankarföranlettharDetta
centralt.ledenläggapå att mera

bru-Dennisöverenskommelsen har
motståndet långadettit motmesta

underjordiskabiltunnlar och stora
Stockholm, och där-trafikplatser i

frihetmed har käntmånga störreen
Österledenförsöka lägeettatt som

och broarskulle kunna avlasta gator
lanseradeeffektivt. höstas Bo-Imera

ochNelldal vid S KTHLennart pro-
CÖSterIedCn, sedanjektet Nya som

kallas väst-allmänhet kommiti att
Österled.lig

undersöktesrealismProjektets
geotekniskaöversiktligt stu-genom

trafikmängdsberäkningar.ochdier
Österleden dettaitydde påDe att

körfält denmed påläge åttavästliga
skulle kunnadelencentrala överta

trafikMunkbronsochCentralbrons
Skeppsbronbelastahelt utan att mer

ochdag i Dennis.iän
utredningsar-underhade vårtVi

övertygade Cen-blivitbete attom
ochtill miljönmed hänsyntralbron

;Otunnel,läggasstadsbilden imåste Österleølförxløg 1996Västlig
skulledetansåg ute-att varamen

bekostaStockholms stadförslutet att
eventuelladessutredningiför Dennispartiernassenterade detborde ominvestering. Den enså storen

realism.landstings-ochledare stadshusetitrafiköverens-inordnas idärför
de berördaKommunstyrelsen ochtilldärefter vändeochhusetmed bil-och finansieraskommelsen oss

ochreagerade positivt,nämndernamedkommunstyrelseStockholmsNelldalsväganslag.avgifter eller pro-
Scandiaconsultuppdrogstaden åtmedverkastaden villeönskemålet attförefölljekt intressant,så attatt pre-
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Österleden KOMMENTARERansluterförvalt- västliga i FÖRSLAGsamarbete med de tekniska Deni OCH
Söderleden,båda ändar till tunnlar:utreda projektet översikt-ningarna

biltunnelCentrølbro ellerlänken, och detSödra länken,ligt. Norra
trafikendärför förredovisats blirUtredningen, mestparten övergripandeCentralbron detav ingår isom un-

Ös-underjordssträcka ihar vid handen längreder givit än enligt riksdagensDettaensommaren, ärvägnätet.
Trafiklös-leden be- terleden enligt Dennis.Nelldals dragning statlig angelägenhet,att beslut 1988av en

komplicerade ochblirriktning det för-höver i ningarnajusteras delatmot Stockholmi är ansvaretmen
mark ochtrafikplatserna underfick fjärde 1948slag priset i års stora, staden enligt detmellan ochsom staten

Österledstävling. finna bra lägen fördetinternationella Då svårtär bekräftade k Ag-av-att regeringenmer sav
liksom föruppfartfylla de uppgifter i citykan den angi- än väghållareStockholmtalet 1990.som en är

trafik-både ventilationstornen.förutsättningarna, alltså Denvits i inklusive Central-stora för nord-sydaxelnatt
Österle- det nödvändigtmängdenfungera på görsätt att bron, och det tveksamtärsamma som stat-om en

Österle-vidläge Sickla-Djur- läggaden skulle i tätare ängöra förslagkommitté bör läggaligtornenett om
delenMunkbron och den det läget. Störstagården och iersätta kommunala led.trafiken dennapåyttre av
sträckanleden kan byggas berg,Centralbron med dess vid i uppdragemellertid iDet ingår vårtmenramper

mycket kost-centrala blirTegelbacken och Söder Mälarstrand. city trafikundersöka bronsbådegenom att om
År Även Söder finns besvärligaberäkning-får den enligt på2010 den kanläggas tunnel,kan isam. om

den korsarexempelvis därcirka bilar dagen. partier,130 000 omfördelas det övrigapå gatunätetomarna
den djupafår trafik tunnelbanan.Skeppsbron i Passageninte trafiksaneras.området kanän och huravmer

förkastningssprickanoch gyttjefylldaVästerbron får ökaddag, något därför drivit arbete iharVi vårt näramen
knappastvid Stadsgårdenbelastning. svårare med staden.är samverkan

ÖsterledenÖsterled detförVästlig dyrt i Dennis, tredjestudier har visat,än Våraär ett ettmen attpro-
byggatorde enklarejekt överslagsmässigt nio enligt förslag inteytlägei vårtnärmare spåratt mot-vara en-

Mälarsidan.utförande, svarande sänktunnel skönhetmiljarder fullständiga hot stadensi sitt någotär mot
preliminär och understrykermycket Utredningen detdvs och miljö,gånger så ärän tremer som men

kostnader har fördet utredda alter- översiktlig, och tagits biltrafiken: roll källaCentraltunneln i stör-som
Österleden längetill med säkerhetsmarginal. och dålig miljö. Såmed körfält. Närmarenativet i ningarsex

märks denkan möjligheter Centralbron ligger kvar,beräknas kosta 4,5 miljarder, studier visa jus-Dennis att
ochstandard och vackrare järnvägsbron knappast,sträckningar,varför kostnaden för Centraltunneln tera mm

Österleden tågbullret drunknarkostnaderna. halveringentillsammans därmed sänkaoch i Dennis av
från de hundrahelt bullretför iblir miljarder lägre äntvå ännästan mer

Österleden. bilbron,bilar dag köri påvästligaden tusen som

DN/PåSmnCentrølbrø ochbilrømpen Teckning z 1991Tegellmckm utan



bättre fördet, detheller Somoch kan intenomförande,blirdessvärre inte så mångaoch ser voresom
medkunde sigmiljön nöjaskulle havad vinna påkring-Dennispaketets någonfärre när att manomseens

förtunnel stället två.nordsydlig iKollektiv-omläggning.drastiskbruk. såhar tagits ifartsleder enen
detdettrafi- VårtMentrafiken skulle går ärangelägna inteden värva trotsattVi svarmest nyaattanser

tyckssvårigheterbetydande gåhur bussarnatänk baramiljöför- kanterochstadsbilds-alla omav -
Gamlalägger ledenskulle för-allaskulle hindras österSödermalm ochmellanbättringarna omutan man—

det gårlora.Central- ärTegelbacken attoutrettersätta stanär ommenatt
sidan.detnödvändigtdet alltsåvisserligen västraVi göramed tunnel.bron Det är somser

med tunnel.Centralbronbyggamöjligttekniskt ersättaett attatt ut
diskutera:lägenfinns detbara Då tvåitredje spår atttaatt an-genom nm/ølsyølligøeller tvåEnGamlaellerCentralbronkörfältspråk österpå väster stan.omett norr

tunnlarför utredningenStadens direktivförordarRiddarholmen, vimenom
bådebiltunnelCentraltunnel gällde Envid 1995 ersätteroch Te-hela leden somenatt om enramperna
drag-den östligareCentralbron: Centralbron ochförersättningMälarstrandoch Södergelbacken ren

Österleden underkapa- Djurgår-uppgifter och ningenmed buller-försökAllarivs. att samma avsamma
mycket attraktivänd- Sickla, blirskulle den ochDennispaketet intehastighetsminskningar, citet.skärmar,

Österleden handVästerleden ha kapacitetoch och måsteminskasignalregleringar stör- att tautanetc ras,
dit.Direk- trafik söker sigplanerna. denbyggas enligtkonse- skulleskulle negativaningarna somom

utredningenScandiaconsults utredning Beräkningarna iförmiljönstadsbilden eller tivenförkvenser om
ÖsterledenÖst- denvästliga visarvästligare dragning denoch omgivande iCentralbron i årkring attavom en

centralakörfält denden medgäller påerleden åttanågotstadsdelar. nyamera;
dessaGamla klararCentral- sträckan forbiskall bådetunnelnskall undersöka ersättaSom stannämnts om

möjligttycks alltsåuppgifter uppgifter.ha Detbron ochtrafik kan fördelasCentralbrons på attsomsamma
Österleden de båda lederna iDjurgården.under läggaskulle det ledadagslägetIytmitet. ensamman

Österledstunnel västligaremedtillkommerkapacitetoch Dentill stockningarsvåra sätta ensomnyaner
Österleden de hit-Dennispaketet sträckning Dennis,iifunktionsformåga, samtidigt änstadens mengenom

räckertrafikanalysernabland tills gjordafulltallvar- inteskulle försämras utnyttjasmiljön annatut,som
ställningstagande.slutligttillsammans förCentralbronmycket därför inteockså krävaskulleligt. Det ettatt

hanödvändigtKlarastrandsleden bekväm DetSöderleden medombyggnader; är är ett tra-attenstora
nödtorftigtbaranord-sydaxel fiksystemgenomfartsled inteoch dess trafik le-skulle stängas en somav -

ocksåtillfart uppgifterbarastaden och klarar sinatill inteHornsgatan-Slussen ellerdas till utanavgenom -
säkerhetsmarginaler. Omoch har rimligasöderifrån till Norrmalm Kungs-Mälarstrand-Västerbron.Söder

till kapaciteten,norrifrån till Söder- striktochholmen ärochKlarastrandsledens citygatornas man ser
Österleden Västerleden debilavgift ochbetalat sinmalm.Centralbron Te- Hartill viaanslutning storaman

de byggstill tillgångarna Dennis; sådärmed fått tillträde Ringen iochskulle Vasa-gelbacken attersättas av
åtskilligt fler bilarsväljainnerstaden, behöver inte de kanoch änStrömbron-bron-Munkbron och man

Österleds- pekar Omväntvad på.väljaeller NorrSkeppsbron omvägenomvägen genom prognosernaav
fram de investering-köra rakt betyder dettunneln kanellerMälarstrand-Västerbron Essin- att storautan ge-

synvinkelekonomiskSödertunneln och Cen-trängsel skulle på ärochgeleden. Köer ut meraarna urnom
Klarastrandsleden, diskutabla.ochtralbron såsmit-trafik Södersleda till genom

hängerhindras Hela trafiknätetdetlängeaffarsstråk.och Vibostadsgator citys gör attutan sammanman
utredningenoch beräkningarna ieller signaler. Det inteköerformuleringdirektivets är omun-avmera somser

Österled flera al-har ioch västlig gjortsvisarderligttankeexperiment än att enprognosernaett som en rea-
Västerledenmedtrafik blmyckethalv på ternativ,såoch har inte gånglistiskt idé, vi gått ettaen

Österleden. biltunnelnutbyggd ochInte FörCentralbron isådanmed detaljernadjupet i ett utan.tra- somen
Norrmalm,Södermalm ochmellanCentralbron Essinge-föreställa heller jämtekanfikomläggning. Vi inte att

Österleden, detblir intetrafike- västligaförblir denmed- leden Sverigesfrivilligt skullestaden mestattoss
Västerledstrafikenskillnader;rade led.ellermed planeringverka sig storage-vare
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realis-uttalamöjligt sigskulle intekapacitetGamla DessEssingeledenlyfts huvudsaki på att omöver stan.
körfältmedalternativ åttahelt iMunkbronforräckaVästerbron.och stängai viss mån på ettatt menav

handskallsträckningÖsterleden och redu- ibiltrafikgenomgåendeföranslutningar tamed sina somsamma
Österled-ochCentralbronsbådegenomfartstrañken Skepps-påden sträck-ventilationstorn gårioch omcera

Österledsfunk-flyttatrafik. AttStrömbronkraftigt ochbron rivaDennisöverenskom-den har ining ens-
torde omöj-ända dit intebekväma tionenochdenNational- inteunderheltmelsen varanästan genaom

ökad belastningleda tillligtstället forfanns ochCentralbron istadsparken. Regeringsrätten prövar enmen
Stadsgårds-Österleden länken ochSödra påtrañken.den pålänkensnärvarandefor Norra övertogom

säkerligenblirleden, och detdetoch miljöstadsbildomgivande För ärBellevue och enpassage av
och dyrkompliceradlikaCentralbron minstverkligen vinstför- ingen tra-Nationalstadsparkendelar är attav

denMariabergetñkplats i väst-intill full, medanfull ellerdetlagstiftningen. Om gårenlig med näst som
Österledens Stads-Österleden trafikplats iligaledig kapacitet. Detharel-leden drasfalletinte måsteär om

gårdsberget.och detframtidslösningfall torde ingenändras.ler lagen I är voremotsatt
problemet ikanskeÖsterledens nordsydlig Det störstaibättredragning tun-även man enomgenom

frågan såNelldals projektledernasförena de ärnel kunde tvåkunnaNationalstadsparken om enaccepte-
trafikmiljöunderjordiskstorskaligÄndå bakomgrundtankenuppgifter; detledens svaghetkvarstår ärattras.

Österleden tordegodtagbar. SvaretallsflyttaNelldals idé ärforsta väs-perifert läge i varaden i såpass attett
byggsledensigdetsamma väs-huvudsakdärmedoch idel regionenbetjänar denhand ut vareterut urav

GamlaellerNationalstadsparken. österskärgården och stan.begränsas ter omavsom
DennispaketetsdelarnaDekommerhavet och inte avnyaattsom

heltVästerledoch gårRing nästanVästerleden ligger ikunna växa. re- Öster Gamlaeller väster om innehållerpaketetmark ochunderdelochtillväxtriktninggionens är en
stam trafikplat-underjordiskafleratrañknät.Mälardalens Progno- storaav

Österledvästlig brytsUtredningen tunnlarna på någrarollstrategiska idessvisar på om menser,serna
möjligt dyrt dagen.den i Denställen partiervisar väst-ärbiltrañksystemet.framtida ettdet att men av

Österledendetprojekt, och Ringenoch komplicerat kortarÖsterleden ligahar inte avsamma upp-
stället lägga underheltkanske bättre i denbetydligt, gårknytaVästerleden attgift vore menatt sam-som

biltunnelnkapacitetsstarkaden mark.underbyggaochdelarregionens nyaman
Norrmalmoch markSödermalm under måstemellan Trafikmiljönstruktur.framtida flerkärnig Inteen

västsida. utbygg-Förra årets Likaså börGamlapå övervägasföra bort den långväga stansheller noga.att ge-
Centraltunnel visar studeras, innanutredning nadsskedet görbe- attnomfartstrañken de mantätare omur

ihoptunnel knyter alternativensexfåltig valet.slutliga Hurdettillsammansområdena,byggda somenmen
Klaratunneln hur långtSöderledstunneln med ochkan byggas iinnerstaden ochbåde Es-avlastar de etapper

Blekholmstunneln, kan deoch kan skjutaersättatrañkmängder. etap-frånsingeleden senareuppmanstora
kost-Munkbron. mycket föroch betydaCentralbron kanÖsterleden ii Ringen,ingår perna,

ochenklaretekniskt och finansiering.Detta naderäroch dentrañksystem, ettinnerstadens
Ös-västligadenprojektbilligare äneffektivare ochborde kunna utnyttjas
detutredningarnaterleden, görgenomfarteronödiga menersätta genom
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Klørøstrønd 1995

Klørøstrønølsløøien vilket fallI helst skulle detsom
helt möjligheter omskapaattge nyaUtredningen Centraltunnelnom

den stranden längsöstra vatten-förutsatte den västligaatt grenen
stråket. visserligenDen betydligtärfortsätter i den tvåfältiga Klara-
smalare Blekholmsområdet,än menstrandsleden. detOm visar sig att

kan ändå lätt föreställa vilkasigmanbiltunnelnden mellan Söder-nya
skönhetsvärden skulle kunna ut-sommalm och Norrmalm bör gå väster
vinnas vid vägområdetvattnet, omGamla föreslårstan, att sta-om
bebyggdes eller gjordes tilloch om enden väghållaren överväger att
grönskande och cykelväg.gång- Vi-i fall siktvarje stället låtapå -i tun-

det möjlighet för stadenser som enfortsättaneln sträckanpåäven upp
denna dagpå i inte pryd-även såattNorra länken. Det skulle kunnamot

liga sträcka vårda sig sina strän-omtunnel antingengöras genom en un-
der och vattenrum.der Sabbatsberg och Vasastaden el-

ler längs Klara sjö-Karlbergskanalen
och järnvägen. Detta gäller i synner-
het leden skall fungera bådeom som
nord-sydaxel och östlig länk isom
Ringen.
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STUNNELBANAN varand-och korsadeförortsbanornastadsfullmäktigeTOCKHOLMS
fogaFörslagetlångtifrån vid Centralen.första,höll sin attSLUSSEN raTUNNELBANAN menOCH

olika hållfrånförortsbanortunnelbanefrå-debattsista, i samman
balanseratdärmed skapaVärldsstäderna och1913.på våren ettgan

kundedessutompendelsystemtidigareårtionden intro-hade några som
ochinnerstadstrañkhand påunderjordiskaeldrivnaducerat spår- ta om

trafikekonomiskt försvar-bliallmäntoch såansåg sättattvagnar, man
skullestad,för måttligtviadukt bartmark ellerbanor under storen

tunnelbane-allsedan itrafikmedel för be- igenombra gåattettvar
EnskildaStockholm. Ban-planeringmiljonstäder igatuträngseln imästra

ochfinansieraerbjöd sigför likhet kenknappast dem i attnusommen
fyr-tunnelbanornatredje- byggamed Stockholm bara mot envar en

dettakoncession. Dettioårigdel så somstora. var
Ändå avböjde 19efter fullmäktige 1det projektetdök ena

väcktesEfter första världskrigetStockholm. Somdet andra i re-upp
Statentunnelbanetankarnafråga korta sträckor, pågel det nytt.omvar

undersökte huroch stadensärskilt besvärlig,där terrängen manvar
förortsbanesystemet.kunde utvecklakommunal kom-hade1910 enmen

expansions-Stockholms viktigasteförsta förslagetlagt fram detmitté
ochochområden låg södernordsyd- iostvästlig ochmed väster,enen

före-trafikkommittékommunalknötlig tunnelbana ensammansom
söder-förortsbanornaslog 1921 att
tunnelföras iifrån skulle samman enförslag 1996under Söderström,Tunnelbana tunneli

Skanstull tillfrånSödermalmunder

+&gt;t\isa;::aå1
VV. . xéu vidareoch därifrånSlussen gå genom

C3Zâüä.0 banortillinnerstaden och kopplas
huvudsak dendvs ifrån Bromma,

stadensblevI kombinationJ som senare®/DEM+93
%O6§:c3

besluttunnelbana.första Något togs
mellan-efterdå,inte nyttettmen

avböjd ansökan pri-spel med omen‘of

s""33 ~W tunnelbanaförkoncessionvat en
vidareutveckla-innerstaden,genomQoo stadsfullmäktigeförslaget, ochdes

medel tillanslåbeslöt 1931 att en
ochSkanstull-Slussentunnelbana att

tunnelbane-förlägga ansvaret
underbyggnadenoch påkroppen

överbyggnadochgatunämnden på
stationsinredning spårvägs-och på

ansvarsuppdelningenbolaget. Den
Stockholm ochdesshar gällt sedan i

denskolbildandeblivit påäven stat-
tillskapandet Ban-sidan medliga av

infrastrukturförverket järnvägens
1988.

spårvägstunnelnöppnades1933
trafik, och 1941Söder förunder togs
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fortsatta sträck-beslutet denom
krok ochi cityningen genomen

innerstaden till Kungsholmen.norra
Avgörande föreställningen attvar

skulle kommaStockholm inte att
tunnelbana, ochbygga än attenmer

dendet därför gällde såatt ge om-
fattande uppgifter möjligt. Mansom

klar det skulle behövasöver attvar
förfyra spår strömmarnaöver att

tunnelbaneforbindelse syd-åtäven
efterkrigstidensförst medväst, men

stadsbe-vidsträckta utbredning av
kom beslutenbyggelsen ett sam-om

ordnat flera banor med tunnel-nät av
frågabanestandard i stationerom ‘""’-v—- an ..slutligt formuleradesoch ispår, som Söderströmsvattempegzl med..."tunnelbaneplan.1965 års

framsynthetStockholms 1931 i
fråga tunnelbanesystemets upp-om
gifter, utformning och organisation
motsvarades dessvärre inte sammaav
framsynta stadsbildenomsorg om

tunnelbanan från söder skullenär
föras vidare förbi Gamla Manstan.
hade lagt den högt det skulleså att

förkrävas ombyggnadstor atten
kunna vidare tunnel underi Sö-gå
derström, och bostadsbristen ettvar

skäl för försena utbygg-intetungt att
SlussenTunnelbanan mellannaden.

ochT-Centralen den starkasteoch är
oumbärliga länken helai nätet.mest

skönhet kan ha olika åsik-Om man
finnadet torde svårt attter, men vara

hävdar tunnelbane-någon attsom bilar....Noah lørøørför tunnelbana ochutanSöderström med fembron sinaöver
och denGamla stationspår, stans

tunnelbanekroppenlutande trafikstråk for och tunnel-själva verket ytligabanebron bort. I väg-tassom
dyker Riddarholms- harlångsamt i för banetrañk med tunnlar, ochbetyder den allra mestner senare

kanalen vacker. SamhällsbyggnadTvärtom för därför låtitstadsbilden VBBgivetvis inteär anser men-
allra fulasteden den alternativ.från trañken. det utreda antalmånga Förär störningarnaatt ett

trañkpaketdelen hela det dessa förut-allrabetyder Centralbrons rivning Det intressantastesomav av
utreda. bil-har Centralbron medsamtidigt blir då tunnelbanans sätter ersättsatt attmest;

bildmontage hur drama-visar tunnel och tredje byggs iEtt betongkonstruktioner naknare spåretännu att
mellantiskt vattenspegeln Tunnelbanan flyttas dåKorn- ytläge.och tydligare. väs-ännu

hamnstorg och järnvägsbron vidgas Medborgarplatsen ochanaly- mellanskall enligt direktivVi våra terut
Centralbron och tunnel-både Riddarholmen till det lägedagensmöjligheterna ersättaattom somnorrasera
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idéskisyMariaberget, 1996Bytzxstøtiøn i

Centralbron hari dag. SöderledensI tunnelbanestationGamla stans
fyraläggs paket imynning vå- förslaget Riddar-flyttas enligt in iett

uppifrånmed för,ningar stationer och fårholmens berg uppgångarnya
räknat, pendeltåg, bussar och snabb- vid Munk-Riddarholmen ochpå

tunnelbana plan.ispårväg två utformas mycketbron kansamt som
blir mycket kompakt ochDet skonsamt stadsmiljön.ien

terminalkapacitetsstark med bekvä- slutsats dessapreliminäraVår av
fyra trafik-byten mellan alla de både för kollek-studier detär attma

åtkomst tillslagen och god tivtrañkens konkurrenskraft och förgatunätet
arbets- och bostads-och omgivande stadsbilden miljön angelägetoch är

kvarter. pendeltågen denFör trafikterminalen,ersätter bygga denatt nya
Slussenstationen Södra station ochsänka tunnelbanan rivanya ner

och blir lika bra sin motsvarig- detta låtertunnelbanebron, ochsom att
het alternativen med pendeltågs-i problemorimligasig göra utan un-
tunnlar. genomforandetiden. Samtidigtder

Pendeltågsstationen dock ingen har det uppenbart samband medär ett
absolut förutsättning för lösningen stadenSlussens ombyggnad, som

tillkan komma i framtiden, huvudsakligenskjutit påettutan senare
erforderliga förberedel-skede, de ekonomiska skäl också påom av men

scarbetena utförs samband medi hur dennagrund osäkerhet omav
bygget tredje spåret. skall gestaltas.viktiga del stadeniav

tunnelbanan flyttas från sittNår vill bidra till den diskussionenVi ge-
nuvarande vid Slussen uppkom-läge projektet, ochatt presenteranom nu

möjligheter väsentligt landstinget,föreslår staden, SLattmer nya att
sänka Slussens trañkapparat och och Banverket skyndsamt vidare-att

försköna området ochdärigenom erforderligautreder det, så att
befria Stadshusetdet gamla Södra utförasförberedelsearbeten kan när
från de omgivande trafikanord- tredje byggs.spåret
ningarna.
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GENOMFÖRANDE-uppdrag baraI ingår integenomgång vårt attFTER DENNA
trafikslag för trafikslag finna lösning för tredje spårgör etten PROGRAM

till kulturhisto-här samlad bedömning hänsyn detaren som
och forslag riska värdena och ytterligarelägger intevårt targenom-om

Riddarfjärdensförande, utbyggnadsstrategi och vattenspegel i an-
kostnadsansvar och fi- språk. skall föreslå ochtidsordning, Vi saneringen

trafikminskning området mellaninansiering.
Tegelbacken.Södermalm och Detta

syftet förslagmed bil-ivårtär att en
NYA OCHKVALITETER tunnel mellan Södermalm och Norr-
NÖDVÄNDIGA UPPOFFRINGAR malm eller Gamlaöster väster om-

Österledens-förena och Cent-Samhällsplanering handlar nästan stan
ralbrons trafikuppgifter.alltid val mellan lösningar somom

har framhållit, kan debåde och uppoff- Som viinnehåller vinster tre
nersänktbyggasVärderingarna skiftar spåren i någotringar. ti-över ett

ytläge vid Riddarholmen ochmellan människor.den och påNär enman
bro Söderström, vilket heltoch 60-talen byggde ihop50-på överny

skonar Riddarholmens kulturhisto-ochstadsmotorvägenjärnvägen,
riska miljöer och till och med bidrartunnelbanan mellan Södermalm och

Riddarlaolmxkommittémfbrxlagtill försköna stadsbilden. for-ViTegelbacken till det paket stål och attav
järnvägsbronordar Norr-betong skär rakt detigenom överattsom

byggs miljö-mellan Gamla ochtrånga strömgattet stan om samma
anpassade den Söder-fickRiddarholmen, då de kulturhis- sätt översom

vackrare,och därmed blirtoriska värdena, stadsbilden och mil- ström
mindre visuellt störande och mind-ef-vika för önskemålenjön om en

bullrande i dag. bor vis-fektiv och välfungerande trafikappa- Detänre
serligen färre människor dessimed hög kapacitet. när-rat
het, trañkbuller sprider långtsigtid har andra värderingar; detVår men

och människorminst mångainte över vattnetprotesternaser man av
kommer sig kring Strömmende tidigare förslagen till tredje röraattmot
och vid Tegelbacken, synnerhetiRiddarholmen och despår på närav
Centralbron och rivits.mycket höga kostnader dagi är rampernaman

lägga Centralbrons biltrañkAtt iberedd för låta Dennis-att ta att
tunnel allra viktigast för miljönlederna skonsam utformningså ären
och stadsbilden, därnäst befriamöjligt, vid Sickla kanal, i atttsom ex
Gamla från genomfartstrafikNationalstadsparken, Täbyi stannorra
och Strömbron.eventuelltoch Sammanlagt har rivapå Lovön. attom-
Munkbron och hamntorgenlett åtskilligamiljön till vettersorgen om

och har tillmerkostnader. ihundratals miljoner i västermot motsats
Skeppsbron eftermiddagssol och detdet självklart ställaVi attsomser

därför lättare ordna skyddadehöga miljökrav vid Riddar- är attsamma
uteplatser och flanörstråk denholmskanalen. betyder si-Det påatt man
dan. Skeppsbron har tydligareoffra kvalitetervälja andramåste att en

medhamnkaraktär sinastadsbild och miljö, första handi öppnaän vyer
Stadsgården ochSaltsjön, sjö-den bekväma framkomligheten for mot

farten, och den tål biltrafikbiltrafiken, for enstakakanske också änmer
Munkbron.busslinjer.
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Kulturhuvudstad UTBYGGNADSSTRATEGINtill-sedan tunnelbanebronNär
med vid Gamlastationen Stockholm kommer 1998 OCH FINANSIERINGENsammans att vara —
tunnelbanekroppen ioch ANGELÄGENHETkulturhuvudstad. likhetstan Isom Europas GEMENSAMEN

Riddar-dag långsamt sänker isig fått dennamed de andra städerner som
framtiden också harholmskanalen, i UtbyggnadsxtrattzgiStockholmhedersutmärkelse skall

tunnel, bryts denlagts i vatten-stora manifestera Kulturhuvudstadsåret huvuduppdrag föreslåVårt är att en
Gamla västsida baraspegeln på stans olika baraintesätt, genom program förlösning järnvägen genom cen-

järnvägsbron.den smäckra också detoch aktiviteter visa inyaav utan börStockholm. Förstärkningentrala
mycket vackertkan alltså bliDet stadsbilden och utemiljön. Det fort möjligt,nya komma till så mensom
Riddarfjärden,behagligt vidoch SkeppsholmenModerna påmuseet oupplösligttredje harspåret ett sam-

Riddarholmen och Gamla närstan färdigt och berika staden.skall då stå med Central-band med det skersom
har fardigställts,ombyggnaderna Kultur-motsvarandePå sätt är bron.

viktigt skapa godadet såär att huvudstadsåret enligt meningvårmen ett staden, och landstingetOm staten
möjligtförhållanden även manifestera ambitio-tillfällesom un- givet att ochCentralbrondelar meningvår att

genomförandetiden.der Det är främja kollektiv-samlatan- att med hänsyn till miljöndessnerna ramper
ochgeläget undvika långvarigaatt stadsbilden och miljöntrafiken, medge- och stadsbilden måste ersättas

Exempelvis bör Årsta-störande provisorier. dentillkomsten hög-nya tunnel, och detta inom av är ettatten
Centralbroninte acceptera, att med allabron och det tredje spåretman miljöprojekt, dågrad angelägetsta

för-tredje byggnadstidunder spårets förlo-återskapadess möjligheter att utbyggnads-demåste omenas en
utbyggnadermed temporära mot kvaliteterkulturhistoriskarade påses principielltfinns tvåstrategi. Det

Strömsborg och Riddar-överut GamlaRiddarholmen och i stan. möjligheter, den Cent-olika attena
för behålla dagensholmskanalen att återställsVattenspegeln Österledenatt ochgenom ralbron ersätts av en

körfält. stället nödvän-antal iDet är ochCentralbron och dess rivs Österled, denvästligramper tunnelny
relativt kortadigt under denna Förberedel-att biltunnel.ersätts Centralbronandra baraav en ersättsatt av

biltrafiken besvärettid låta ta knutpunktför skapaav görs att tunnel.en nyser en ny
Skeppsbron eller Väs-viaomvägar vid Söder-för kollektivtrafiken fallet byggerdet förstaI enman

det baraterbron. Vi inte mynningshål Mariaberget,tunnelns isom enser biltunnelkapacitetsstarkcentral -fråga det harteknisk utan att och läggatunnelbanebronrivaanser tun- Gamlaeller österväster stanom -Stock-trovärdighetenmed göra.att nelbanan under vattenytan. Söderleden.den tilloch knyter
fåttholm har flera provisorier helhet.skallFörslagetsom östsida,Gamlasom en denses Byggs stans

alltför länge,ligga kvar provisorier tredjebyggainte spå-Det går utatt den till Värmdö-direktanknyts även
kanske skullemedborgarna inte Centralbron liggaytläge och låtaisom ret leden.

de hade deha anat att biltunnelnaccepterat längre till desskvarom än fallet byggerdet andraI utman
Strömbron bru-skulle bli långvariga. NorrmalmSödermalm ochmellan Österleden under Sickla och Djur-

paradexemplet.kar anföras viktigtbruk, och detharsom tagits i är Dennisöverenskom-gården enligt
tredjeOppositionen spåretmot tidtabell ochgöra ettatt den tunnelnsam- mclsen och låterupp en tanya

gällde egentligen i sig,inte järnvägen genomförandeprøgrarn förlat åtgär- och Munk-Centralbronshand om
uttryckte motståndden ett mot överenskom-derna. det krävsmera För trafik.en brons

stål och betong dettatrafik, i staden ochmellanmelsemera staten,
känsliga område. Regeringens innefattarytterst landstinget ävensom

uppdrag till opinionenvisar att finansieringsfrdgørna.oss
haft betydelse, och har underhar vi

ochKostnadsansvar
med miljö-överläggningarvåra

finansieringblivit övertygade attomgrupperna
angelägenhet,statligJärnvägen ärgenomförasförslag kan i envårt gott

för blan-tredje ytlägeoch ispårettmellan myndigheternasamförstånd
enligt trafiköverens-dad trafik skalloch miljö-och den aktiva kultur-

bekostaskommelsen staten.avopinionen.
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järnvägstunnel gällande förEn De reglerna kommu- andra delar finansie-Ringensom reserve- som av
för pendeltågstrafik däremot nalt huvudmannaskap för led bilavgifter.ärras en som ras genom

statlig angelägenhet, ef- nord-sydaxeln innebär stadeninte Rivs Centralbron och dessatten ren ram-
landstinget huvudman för väghållare har själv bekosta vid Tegelbacken och Söderärtersom attsom per

pendeltågstrafiken. Hittills har och driftinvesteringar och Mälarstrand, kommer marken däratt ta att
landstinget förhandlings- medlen de samlade statsbidragen. kunna användas dagIsätt.ettgenom nyttur
uppgörelser med medverkat i Dessa har beräknats med tanke kaninte ingen överblicka stadenstaten om
finansieringen och föredraspår stationer investering kommer läggapå så Te-stor att att utav en som en ny
för pendeltågen, den biltunnel blir. kanprincipi- Som gelbacken central park inämntsmen man som en ny
ellt riktigaste lösningen enligt inte sig staden har vilja och stadens hjärta framför exploateravårär vänta att att

bekostar förmågamening investe- låta mångmiljard- den svårbyggda marken, och kalky-att staten att
och trafikeringsav-ringarna investeringar för dag len blir huri helst komplicerad.ersättatar ut atten en som

gift för pendeltrañken. eftersom fungerande bro med biltunnelMen Som väghållare har eko-staten etten
föreslår pendeltågstunnel, konkurrera angelägna utgifter förinte nomiskt frågan; detintresse i äruten na-

fråganbehöver kostnadsansvaret skola och vård. turligt den uppmärksammas för-iattom omsorg,
behandlas här.inte känns heller rimligt handlingarna huvudmannaska-Det inte att om

Kostnadsansvaret för vägtrafiken skulle undandra hela för nord-sydaxeln.sigstaten pet
komplicerat. förstaDet al- kostnadsansvaret för trafiklösningär mera en

innebärternativet den varaktigt förskönar rikets hu-attovan nya som
Planering och genomförandetunneln både den kommu- vudstad och förbättrar dess miljöövertar

nala Centralbrons uppgifter och blir det lättareinte minst gör stadsbyggnadsåtgärderSåsamt stora som- -
dendel statliga bygga det särklassi Ringen. Väg- i billigaste och föreslår, kräver lång planerings-atten en

hållaransvaret bör då enligt bästa alternativet för tredjevår spåret. och genomförandeperiod. Blandme-
överföras till och leden Enligt tillgängliga siffrorning kostnads-är analysera möjlig-måstestaten, annat man

bör finansieras bilavgiftermed skillnaden mellan den billigastepå heterna bygga ochiatt ut etapper
delar pendeltågstunneln och tredjeövriga spåretsätt skjuta kostnader framåtpå så sättsamma som av att

ellermotorvägsringen med statliga halv miljardåtminstonepå i tiden, Vilket kan innebära för-ytan en stora
vägmedel andra delar det kostnaden för bättringar ekonomin.större än ersättaattsom av av
Övergripande Centralbron med tunnel. bil-Omvägnätet. därför möjligtDet inteår att un-

det andra alternativet det till tunneln får uppgiftenI ingå iär även der Kulturhuvudstadsåretatt genom-
statligtmotivera dess länk, blir densvårare Ringen föra förslagöstra vid Riddarholmen.våraatt ettsynes som

Årstabronkostnadsansvar för riva den kom- dock betydligt dyrare. och fyrspårsutbyggnadenatt
munala Centralbron och bygga enklaste lösningenDen i princip till Södra fullkanstation i gången vara
biltunnel. det uppenbar och staden för-Men år efter byggstart slutförasär 1997 och åratt staten taren upp

staden harisk sig råd handlingar föra väghål-över 2000. Banverket beräknarMenatt att attanser om att
genomföra detta och kanske laransvaret för berörda delarinte nord- tredje mellan Södra stationspåretens av

kunnasig ställa den hårt sydaxeln till vägverket. kan bil-Då och Centralen sex-sju årettanser av tar att ge-
belastade brons körfält till förfo- tunneln bekostas medantingen väg- nomföra, förtvå årnärmareVarav

Österle-gande för förrän medel trafiköverens-järnvägen eller inordnas i planering, projektering, beslut mm
drift. blirden tagits i Då tredje kommelsen, eventuellt sambandispå- och fyra-fem för produktion.år I

försenat förslag det med höstens kontrollstation och deså vårt fallbästa kan alltså börjanågotret att om synas
praktiken faller.i aviserade överläggningarna med stadens slutetista- centrum mot av

staden och medborgarnaFör dess roll den fortsatta fi-i Kulturhuvudstadsåret.ten om
skulle det bli miljö och för Dennispaketet.nansieringen Omsämre första föreslåtankeVåren av att attvar

dyrare lösning, eftersom tunneln bara Centralbron,ersätter är börjar med spårtunneln mellanstaten en man
fall skullei tvingas bygga statliga vägmedel den rimligasteså Södra och Söder Mälarstrand,stationattman

kostsam pendeltågstunnel långt finansieringskällan, den detaljplanelagdredan och kanären men om som
Österledsuppgifterden behövs. fårinnan bör denäven byggas tidigt. skulle kunnaDet vara
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detändå från deutgårNorrmalmförse- Södermalm ochtill del de lanigen att som sersätt taratt taett en
uppoff-beredda denningar så, ärTunneln kanuppkommit åtminstonei två-tre år. att taspår-som

medverkaför kunna iringenbästa fall börja byggas 2000Emellertid kan de alltså år attutbyggnaden. i attut-
förmöjliga lösningenden bästabruk kringföreslagit ochredningar i någon gång årvi tasom en nysom

stadsbilden vid Riddar-miljön ochHuruvida kan börjamed 2005. rivatrafikknut vid Söderleden manen
fjärden stadensitunneln färdig,Centralbronpendeltågsstation kräva innanframtida centrum.ären

minskningför med denoch planändring hängeromprojektering samman
och dennödvändiga för- bilarnasmöjliggöra de utrymmeatt om-av

TIDTABELLbiltrafikendärför fördelningberedelsearbetena. inteVi ärtror av som man
eventuella förstärk-med beredd till och dekommadet i gånggår föreslår följandeSammantagetatt att

kansketidigt Essingeleden ochMariabergettredje i så ningarspåret tidsordning:av
ochVästerbron, Vägverkethade hoppats.vi järnvägsbronden1sta- översomsom nya

Årstavikengenomföra.kan tänkas till-stället till den EttharVi i gått 1997-2000över en
körfält vardera rikt-utred- kommande itanke förekom redan isom körfältet2 rivning västraavEssingeleden långt bil-nämligen1980-talet, ningen påningarna på äratt Centralbron 1998
körfält biltunnel,tredje mellan ligare ibörja bygga spåret än ettut en

Tegel-mellantredje3 spåretoch det rejält ökad kapacitet.Tegclbacken och Riddarholmen och Enger
och Riddarholmenbackenskulle tydligde befintliga tidig rivningdär växla detin på spå- ma-vara en

1999-2001nifestation miljö-löser detaljfrågornamedan meraav en ny,manren
trafikpolitik, den skulleoch Söder- inriktadkring Riddarholmen biltunnelnnord-sydligaden4men

förändringar för de bi-kvaliteten och ka- leda tillhöjerDet 2000-2005ström. stora
Central-omedelbar för- lister dag utnyttjaroch blir ipaciteten somen Riddar-mellan5 tredje spåret

från bron.bättring för söderut Cen-tåg och Södraholmen station
för biltun-tvåspårssträcka sigtralen. kortare BestämmerJu man ensom 2001-2004

hand både Central-effektivare kan neldestoingår i tarsystemet, som om
återstoden6 rivningÖsterledens av avtrafikupp-och fyrspårs- brons ochutnyttja tre-man

Centralbron och rampernagifter, den eventuellt byggastills hela förstärkningen kan isträckorna är ut
Tegclbacken och Södervidbör den centrala delengenomförd. Dåetapper.

2005-2006.Mälarstrandmellan Söderleden och byggasUtbyggnaden får ske cityattgenom
Centralbron kanförst, rivas ti-körfält Centralbron i såpå tas attett an-

Anknytningarna till Värmdö-vill digt.språk och kan såom man ses--
Södra länken respektivekollektiv- ochmarkering vägenattavsom en

Klarastrandsleden och län-skall främjas bekost- till Norratrafiken pånu
sannolikt tid.för ken kannad biltrafiken. anstå någonEtt spår pen-av

frågor klarnar under dedeltåg har kapacitet Det ärmot- somen som
ochkörfält. det fortsatta utredningarna intefyra-fem Men är somsvarar

och tidskrä- kan dag.också komplicerad iavgörasen
frånUtbyggnaden tillaffär genomföra. Arbetenavande spårtreatt

till Tegclbacken harförrän Södra stationkan knappast åt-starta man
oeftergivlig förutsättningklardragminstone i är över attstora som

Årstaviken.framtida utformning. får fyra vid AnnarsTegelbackens spår
den förstärkninggenomförandet kan intebedömer uppnåsVi att av

järnvägskapaciteten be-tidigast under 1998börjansin ärta som
Årstabronkörfält Central- slutad.Vi denmed rivning påett nya somserav

stadsbilden,tillskott tillbron. positivtett
medvetnaoch besluts- ochUtredningarna mångaär attmen om

försämring.biltunneln mel- upplever den Viplanprocessen kring som en
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l redovisa förVÅRT INGÅR kvinnornas del. Kvinnor TRAFIKEFFEKTER OCHattUPPDRAG reser
effekterna alternativa järnvägs- kollektivt än män. MILIÖKONSEKVENSERav mer
lösningar. skall redovisa kon-Vi främjarSammantaget satsningar

sekvenserna förslag för devåra kollektivtrafikpå utjämning bådeto-av en
tala trañkmängderna och de olika inomregionalt och mellan könen.
trañkantslagen för stadsmiljön. Särskilt skulle effekterna bli,samt stora

skall också liksomVi andra statliga nöjdeinte sig med byggaattom man
utredningar beakta generella direk- de kollektiva trañkslagen förut vart

regionalpolitiskativ konsekven- sig byggde demävenom utan samman
offentliga åtaganden och jäm- till kunde tillgodosenätser, ett som

ställdhetspolitiska konsekvenser. högst varierande önskemål om
snabba och direkta mellan startresor
och mål.

Förslagens effekter depå affirm-
GENERELLA liga åtaganden/z olikai rikt-går
UTREDNINGSDIREKTIV ningar. Alla förslag gäller offent-våra
Innan går in trafik-på liganärmare investeringar. Det väsentligtär
och miljöeffekter devi billigare bygga tredje spåret påtarmm, upp att
sistnämnda generella direktiven. anlägga järnvägstun-änytan att en

förslagVåra förhållandevis li-rör nel för pendeltåg och förett än mer
Åområde i Stockholms innerstad, fjärrtåg. andra sidan tredjetet spå-är

och nämnvärda effekternågra denpå dyrare den utformningiänret nu
nationella regionalpolitiken kan vi regeringen underkände ochsom
inte de har. hellerInte denpå föranledde uppdraget tillattse som oss.
nationella jämstülldhetspolitiken, sedvanligaUtöver kostnadsökningar

lokalt och inomregionalt har de och de omfattande utredningarnamen
desto betydelse.större och omprojekteringarna beror för-

Iärnvägsförstärkningen för-i dyringarna helt ambitionernapåger att
hand ökat pendel- förbättra miljön och försköna stads-sta utrymme
och regionaltåg. Stockholmsom-tåg bilden, dvs det kärnan i vårtärsom

rådet och Mälarregionen i uppdrag. känsliga lägetDet i Stock-även stort
visar socioekonomiska skillna- holms historiska och denstora centrum
der mellan olika geografiska delar, ovanligt starka kultur- och miljö-

l och det sedan länge region- opinionen det enligtär vår meninggören av
j planeringens viktigaste uppgifter högst olämpligt dessapåatt att pruta
g bidra till minska dessa, bland ambitioner.att

förbättra tillgäng- Det naturligtvis mycket dyrareärannat attg genom
J ligheten mellan del-regionens Centralbron låtagräva änatt attner

Ökadområden. tillgänglighet den ligga kvar, detär är ännuen men
viktig förutsättning för ochsocial mycket dyrare byggatvingasatt en
ekonomisk utjämning. De dagliga pendeltågstunnel stället föri ett

längre tid Stockholmsi tredje Sätter värdespår påtarresorna ytan. man
län i lännågot i Sverige, den radikala miljöförbättringenän på iannat en
långt andel huvudstadensstörre hjärta, detgörs ingenärav resorna
kollektivt bil-någon tvekanän vilket alternativannanstans, ärom som
innehavet och bilanvändningen samhällsekonomiskt överlägset.är Kan
lägre län,i och lägstnågotän dessutom barainteersättaannat man
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ÖsterledenCentralbron åtgärder trafiksystemet fruktsamheteni Stock- långsamt, änd-iävenutan men
med enda central biltunnel och holmsregionen, har det föranlett snabbt; från ha mycketvaritså atten ny ras
eventuellt bygga den kan särskilt omfattande beräkningar och hög början 1990-talet deni i ärut etapper, av nu

dyr lösning totalt bli analyser. alla aspekter låg. FlyttningarnaSnart har mellanäven sett sagt extremten en
samhällsekonomisk besparing. belysts myndigheter,Fi- ansvariga varierar med konjunkturerregionerav op-

biltunneln med bilavgifternansieras positionella och anlitade och skillnader arbetsmöjligheter;igrupper
frigörs offentliga för andra konsulter. anledning Stockholmsregionen regelVi ingen ärattresurser ser som

trafiksatsningar och miljö försöka lägga fram beräkningar attraktiv detpå när är ontsom egna mera om ar-
anslagsfinansieras. stället kommen- landsändar.i bete andranågra i Inom regio-utan ger

skisserar också tunnelbane-Vi med anknytning till för- flyttningarna heltvarierarvåra påtarer etten nen
omläggning säkerligen blir dyr forslag. Som underlag detta har de hänger blandvi sätt,annat annatsom
och komplicerad bygga, den bett redovisa och med hur bostadsmarknadenInregia någotatt attmen samman
möjliggör kompakt bytesstation bedöma tillgängliga trañkprognoser. utvecklas olika områden.ien
mellan tunnelbana, pendeltåg, bus- Följande femtonårsperiodstöd detta 1995-i Påtarresonemang en

och snabbspårväg motstycke material. 2010 skiljer de grund-sig tvåutansar
i Sverige. avlastar Stockholms Samtliga trafikprognoser bygger regionplaneringenDen scenarier, som
central, den befriar antaganden befolkning, och därmed trafikprognosernapå påvattenytan om sys- an-
Gamla västsida från tunnel- selsättning, inkomster trafiksys- vänder, medoch drygt 80 000 invånare.stans
banebron och den det väsentligt Skillnaderna förbetyder mycketgör tem.
lättare bygga Slussen och Befolkningsprognoser trafikmängderna.byggeråter- påatt om
ställa stadsbilden. förordar antaganden fruktsamhet,Vi dödlig- motsvarande skiljerPå sigsättatt tan- om sce-
karna vidareutvecklas; först flyttningar.i det het och sysselsättningen; dagnarier isam- om ser
manhanget kan uttala Sysselsättningsprognoser femsig bygger lika optimistiskt föringenman om som
den samhällsekonomiska lönsamhe- antaganden befolkningen, sedan arbetslöshetens nedgång,på år påom

och de offentliga åtagandenas förvärvsgraden, arbetsmarknaden, sikt. har också bety-Detpåten storom ens
omfattning. trafikensnäringslivet och ekonomin. delse för utveckling.

Inkomstprognoser fråga Samhällsekonomi ochbygger på Ian- om
taganden regelsamhällsekonomin, inkomster använder deiTRAFIKEFFEKTER om man
sysselsättningen, skatte- och social- statliga långtidsutredningarnas sce-

Tmfilzprognoser längre siktpå försäkringssystemet. betydligt inbör-narier, varierarsom
osäkraår Trafiksystemet be- des och dessutom skiljer åtskil-i sigprognoserna

Trafikmängdsberäkningar vik- antaganden kol- ligt från tillstår LUär vägnät, nästa.ett av om en
inslag samhällsplaneringen, lektivnättigt i med turtätheter, SAMPLAN,priser, ärav- som en sam-
de alltid resultat lång gifter, bilinnehav och bilanvändning. arbetsgrupp mellan nationellaär ettmen av en myn-

rad antaganden, förutsättningar och dessa faktorer ändras digheter trafikområdet ochMånga på exper-av
förenklingar. Ofta föredrar snabbt, andra stabila. transportanalyser, har förNågra tis påärman sce- mera

framförnarios dem har betydelse för slutre- Kommunikationskommitténs räk-visar storprognoser; man av
konsekvenserna alternativa sultatet, försumbara. ambitiösaandra mycketnågra ning i vintras gjortärav mera
grundantaganden stället för för- Alla faktorer får effekt och omfattande olikai dock studierstörreatt av as-
söka bild den längre tidsperiod pekter trafikförhållanden ochpåmestge en av sanno- som prognosen
lika utvecklingen. tid med och Naturvårdsverket harI en avser. prognoser,

förändringarsnabba och exempel har KTHNågra gjort genomgånggörastora attsom genom en
osäkerheter det klokt val, befolkningsprognoserna:i med ål- kvaliteten iär gängseett syn- prognos-av
nerhet underlag för långsiktiga dersfördelningen spelar metoder och modeller. SAMPLANsgivetvis storsom
beslut. roll, Stockholmsregionen befolk- studier har publicerats del-i i 14är

Även Dennispaketet bakgrunds-relativt här sjunker död- och likaningen mångasträngt rapporterom ung,
bara behandlar del alla ligheten trendmässigt och oftast Naturvårdsverketsrätttaget rapporter.en av ge-
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risk för kapaci-domine- detta innebäramed Centralen heltskriftenhar resulterat inomgång attensom
Även otillräcklig. har bettskep- sikt Viställerrande. den sig påtrafikprognoser.lita ärKan på tetensom

försöka analysera den fråganknap-enskilda siffror, bör Inregiatisksammanfattande slutsatsVår motav
alla de lång-sakförhållandet. med reservationerifrågasätta detmaterial den självklara:allt detta är motpast

siktiga trafikprognosers pålitlighethuvudsakligenTillväxten sker ivanskligtmycketdet göraär att
Stockholms harförortszonen, in- visikt, allde-längretrafikprognoser på antyttsom ovan.men

talar för Stockholms-Mycketnerstad det absolut viktigastesöker be-särskiltles ärgöra attres-manom
fortsättakommerdärför angeläget regionenbegränsade målet och detuttalandenstämda är att attattom

folkmängdtämligen snabbtinnerstadstäckning. Som iha godoch sammanhäng-delar växastortettav
sysselsättningbetänkande, långsammare iframgår tidigare dettaiande mensystem.

Utvecklingenoch inkomster.ändå flera skäl -inte minstbegränsning-medvetenVäl mot ettattanserom
servicesamhällevälja kunskaps- ochkostnaderna talar för börförsöka.ändå Men vän-måste attmanarna -

rörligt livleda till alltoch det blirgod tredjeresultaten med spåret,bör etttasatt meraenta enman
rörelse-och individualiseratmycket bra lösning.salt. ett mernypa

främjarAllt detta bilismenheller uteslutetDet inte mönster.är att
dettalika bratredje sikt kan i regionen. Mot stårspåret på star-ettge

olikaIarvagsláltaingarna ger miljömedvetande och aktivakare åt-till tunnelbanesystemetanknytning
trafilemangøler bilismenstill gärder för dämpatunnelalternativet. skissDen ut-attsom

centrala områden.pendeltåg, veckling särskiltmellan ibytesstationuppdrag föreslagithar enligtVi vårt nyen
kring-Dennispaketet med dessoch snabbspårvägtunnelbana, bussarbeslutade förstärk-denlösningen av

bilavgifterfartsleder, och satsningMälarstrand, tidi- påvid Söder vicentralaningen järnvägen somgenomav
öförbättringarkollektivtrafik och miljtill och medalternativStockholm. Vilket vi ärän presenterat,gare
syftet. Västliginnerstaden har detSlus- ibättre pendeltågsstationenskulle ha förbättrathade förordat än

Österled miljöambitionhartunnelalternativet. Fram-Västra itrafikmängdernaochkapaciteten, sammasen
Österle-och kan innebära,torde vinna påhur de sägaspåverkas möj- ännugivetvis över attmeramanav nya

och fården läggs centraltde olika påknyta spår-hur flerligheterna utnyttjas, många taatt merasamman
uppgifter barafleraYtlösningen då sigingen ändygnet och ärin, påtåg attsätts när ensystemen. varasom

Stadenslänk i motorvägsringen.nackdel.det sker ochvilka linjer Taxorpå etc.
trafikmängdsberäkningar har gjortsbetyder mycket, liksomtaxesystem

Västerledenmed ochi varianterfolkmängd, syssel-utvecklingen utanav
Varaförslag leder till ømför-m skillnadernadrifti 2010. De störstainkomstersättning, mm.

biltrafikendelning Essingeledens ochuppkommer föravockså skillnader mellanfinnsDet
den västligaVästerbrons del,Centralbron ochProjektetjärnvägsalternativen. Banverkets ersätta menut- att

ÖsterledenÖsterleden ökadfår också någotcentral biltunnelmedinnehåller analyser hur deredning tra-enav
saknas. Skildafik Västerledenföreffektertrafik- torde ha åtskilligtpåverkarlösningarnaolika större an-om

utformningtaganden trafiknätetsvalettrafiken Stockholmhänvisar till imängderna. Ban-Vi än omav
påverkarvid olika tidpunkteriberäkningarjärnvägslösning. De"Nya spårverkets stortrapport somgenom

för enskilda län-dettidigare tyderredovisats på ävenStockholm. äratt prognoserna
kar.fort-genomförbart, ochdyrtkorthet denvisarI att menen pen-

delområdena dettrafikenFör ikommerflera utredningar ärdeltågstunnel skulle attrahera attsatta ge
betydelsefullt hur arbetsplat-mycketÖkad klarhet.tredjetrafikanter spåret påän ytan.

ochandra besöksmålservice,uppfatt-kan också enligtjärnvägstunneln kan Det vårOrsaken är ser,att
fördelar Stadsbygdenbostäder sig.effek-samhällsekonomiskttunnelbane-invid ningflera stationer vara

enstakaförändras snabbt, baraintetrafikledeneftersom den -imålområden tivt,och istationer stora nya
Österleden befintliga be-Denoch året.till Väster-omfördela resandet,innerstaden och procentmotsats om

all-och trañknätenbyggelsenvälDennispaketet blir utgöroch ledentredje konserverar imedan spåret ut--
Å och struktu-tid långtandra sidan kannyttjad från början. störreden nuvarande strukturenförstärker meraen
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alltdel stadenrerande än nytt somav
fleratill under årtion-kommer även

den.
långanalyser gällerInregias en

förslag skall enligt di-period. Våra
långsiktig håll-syfta tillrektiven en

fokuseratoch har då in-barhet,
avhälftenden förstakringtresset

kansekel. inte viVinästa atttror
femtio-händerförutse det som en

årsperiod, kan åtminstonevimen
perspektiven ochförlängaattgenom

stark utvecklingräkna med aven
indika-och ekonomifolkmängd

förslaghur robusta vårationer på är.
analyserfördel med dessaEn är

låtfrånde utgåratt varasamma -
grundförutsättningarosäkra om-

trafikefter-folkmängd, ekonomi,
studerade al-för samtligafrågan etc

jämför-därför fulltblirternativ. De
falletvilket sällaninbördes,bara är
häm-ställer prognoser somom man

källatats mot prognoser ur enur en
annan.

osäkerhetenförMed reservation
analy-tyderlångsiktigai prognoser

regionaltbilsidandet ipåpå attsen
skill-skulle måttligaperspektiv vara

a:~— ‘I.-———-— trafik-’f4"\\‘\\ Dennispaketetsnader mellan
Österledvästligoch medsystem ett

Centraltunnel. gällereller Det även
med snabbtlång sikt ochpå väx-en

Skillnaderna uppkom-ande region.
uttrycker olikafrämst lokalt ochmer

fråga stadsmiljö,ambitioner i om
biltillgänglighet.ochstadsbild

Dennispaketets motorvdgsringFmmtida tmfikvolym med
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Konsekvenserna denfor natio- kulturhistoriska värdena inte bara på
nella trafiken försambaraar Riddarholmen Gamlaiävenutan

betydligt elenfor och vid Riddarholmskanalen.större stanmen
skaparDe, kvaliteter, vidregionala Te-och lokala trafiken tnya ex

gelbacken och Slussen, sikt kan-på
Enligt direktiven skall belysa kon- ske också vid Klara och Karlbergs-sjö
sekvenserna för den lokala, regionala kanalen.
och nationella trafiken för-våraav löftesrikaDen de idéermest avslag. för fortsatt utred-presenterarsomJärnvägsförstärkningen integer ningar, den kompaktaanser nyabara ökat för pendeltåg ochutrymme bytesstationen vid Söder Mälarstrand
regionaltåg naturligtvis förävenutan förbätt-Den satsning påärvara. enfjärrtåg, för godståg. detHurt 0 m rade villkor för kollektivtrañkanterna,
ökade för fjärrtrafikenutrymmet och den samtidigt bi-ett stortgerkommer frågautnyttjas äratt en om drag till stadens förskönande.
marknadsutvecklingen och svår att
bedöma dag.i

Förändringarna biltrañksystemeti
helt lokala och regionala,ser som

och bedömer inte de kommeratt
marginella effekter föränatt mer

den nationella biltrafiken.

MILJÖ, KULTURHISTORIA,
STADSBILD
De för järnvägs-, väg-som ansvarar
och tunnelbanebyggen enligtmåste
gällande lagar miljökonsek-upprätta
vensbeskrivningar, ingåendesom
behandlar projektens effekter på
miljön. blir viktigtDe underlagett
för planläggning och beslut till-om
stånd för åtgärderna. dettaFörst i
skede kan uttala detalj ochsig iman
med säkerhet de olika förslagensom
miljökonsekvenser.

uppdrag finnaVårt är att en
järnvägslösning hänsyn tilltarsom
de kulturhistoriska värdena Rid-på
darholmen och till önskemålen om

ytterligareinte Riddarl-järdensatt ta
vattenspegel anspråk.i

Som har redovisat föregå-i det
ende, förslag fyllervåraattanser
högt ställda krav förbättringpå en

stadsmiljön och stadsbilden. De,av
samtidigt hänsyn till destörstatar
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FÖRSLAGEN SAMMANFATTNINGI

föreslårVi och södra länkarna medföreslårVi attatt norra
med Norrmalmsvarandra och

och Södermalms gatunät,Storstockholmsöverenskommel-ktredje järnvägsspår byggs iett
befriasMunkbron heltitändras, Centralbronsåhuvudsak de nuvarandeöster attsenom

Skeppsbronfrån biltrafik ochTegelbackenoch dess vidBanverketenligt detspåren ramperav
förmöjligtlångtså stängsSöder Mälarstrand och ge-och rivsdettautredda huvudalternativet;

nomgående biltrafik,Centralbron och möjligtinnebär att om
undersöker möjlig-MtstadenÖsterleden bil-ersättsi Rid- äveninga ingrepp görs av enut

Strömbronheterna rivaattSödermalm ochtunnel mellandarholmens byggnader,
bussarna tilloch hänvisahuvudsakNorrmalm med iungefärsänksspåren sam-ü en

Norrbro.för genomgående bil-roll denvid Jarls Torg,Birger mameter
Storstockholms-trafiken ividgas söderut längs somüttorget

överenskommelsen; detta inne-återfårHebbeska huset, som
föreslårVibärhistoriska entré, Hebbessin att

Stockholms stad, Vägver- stad ochStockholmsflyttas södernågot åt gt staten,trappa
berördaket och de övrigaoch behåller dagens bredd, Stockholms läns landstingpar-

Storstockholmsöver-ibullerdämpande broar ternaMt nya
fullföljaenskommelsen börbyggs för alla bådespårentre förhandlingark upptar om genom-biltunnelutredningarnaSöderström ochöver över om För-förandeavtal för enlig våraattSödermalm ochmellan Norr-Norrström, ochtredjeslag bygga spåret er-långt detmalm möj-så ärdet tredje mellanspåret attä biltunnel,Centralbron medsättaslutligt valligt göraJarls och Tegel-Birger Torg ettatt förutsättervilket

mellan dessa alternativ,läggs debacken tvåöster om bekostar tredje spå-Mt statendäref-den valda tunnelnnuvarande bekostnadpå äav därtill hörande anord-ochretprojekterasskyndsamtCentralbron, ter ningar,med sikte snabbtpåMtförberedelsearbeten utreds ett ge- staden bekostarMt gatuan-nomförande.för eventuell pendeltågs-en biltunneln ochtillslutningar
tunneln understation i Maria-

gatubyggen ochövriga
och vid bronöverberget Sö-

överenskommelsem1 nyenföreslårViderström, och att
träffas överföra väghål-attommel-gångförbindelsernagtt huvuddelenförlaransvaret

pendeltågsplattformarnalan för biltunneln mel-valet lägeav nordsydaxeln tillav statenCentralstationen ochpå Norrmalmlan Södermalm ochtun- denmed finansiering nyaavnelbanan och för-gatunätet med förutsättningarnagörs statligabiltunneln genombättras. den biltunneln direktMt nya bilavgifter.ellervägmedel
förbindaeller indirekt skall
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BILAGOR

Sammanfattning uppdraget 50 fordon årsmedeldygn.000 KOMMUNIKATIONER Iav ca per
Riddarholmen och Gamla ärstankommitté tillsätts med uppdragEn CENTRALA
unika bl. ochstadsbildssynpunktutvärdera alternativa lösningar för ur a.att STOCKHOLM.kulturhistorisk synpunkt och kon-utökad spårkapacitet mellan Stock-

direktiv till Rid-Regeringensde trafikstråkencentrationen storaholms södra och Stockholms Central av
darlaolrnskonimittén 1 995.80.samverkar till skapa allmäntattförutsätt-och utreda ennorrut samt att

dålig miljö där bl. skönhetsvård- Beslut vid røzgeringssamman-förningarna långsiktig och miljö- a.en
till del förlorade.gått trade den 19 rnaj 1995storanpassad lösning järnvägs- enaväg-,av
enlighet med fattade riksdags-Ikollektivtrafikenoch centrala Stock-i

och regeringsbeslut omfat-pågårholm. uppdraget vidareI ingår enatt
tande det statligaupprustningföreslå åtgärdsprogram och avett en
järnvågsnâtet. Ett investerings-finansieringslösning. av
objekten utbyggnaden järn-är av nya

mellan CentralStockholmsvägsspårBakgrund
Årsta.och investeringsobjektDettasekelskiftetSedan har trafikkorri-

den fastställdaingår i regeringenavdoren mellan Gamla och Rid-Stan
stomnätsplanen och överenskom-idarholmen Stockholmsprioriterats i
melsen infrastrukturens utbygg-omstads stadsplanering. har resul-Detta
nad Stockholmsregionen.i Tåg-den byggtsi successivtterat att ut
trafiken söder Stockholms Cent-ommed medel från och lands-staten
ral mycket omfattande ochär upp-för nationell, regional och lo-tinget

totalt till 400går tågöver perkal järnvägstrafik dubbelspårigpå en vardagsdygn. BanverketsEnligttunnelbanelinjer medjärnväg, två
trafikenberäknas 2020årprognoserfyra huvudspår huvudsakisamt re-

ha ökat till 750 vardags-tågca pergional vägtrafik sexfiligpå väg,en
dygn.Centralbron, trafikmängdmed påen

Banverkets förslag till utbyggnadfordon000 årsmedeldygn.117ca per
Stockholmspårkapacitetav genomBanverket för järnvägen,ansvarar omfattar utökning från tilltvå spårtreStockholms läns landsting ansvarar

sträckan Stockholms Central tillpåfor tunnelbanan och Stockholms stad
Stockholms södra utökningsamtför Centralbron.ansvarar
från till fyra sträckantvå spår påanslutning till trafikkor-I nära Årsta.Stockholms tillsödra Frånridoren mellan Gamla och Rid-stan
Stockholms Central planeras utbygg-darholmen finns de kommunalaäven
naden ske bro Norrström, ipå överMunkbroleden och Skepps-gatorna

trespårstunnel Rid-påen gemensambron, tillsammans trafikerassom av
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darholmen, bro Söderström Tunnellösningar mellan Stock- dagens ytligt belägna trafikstråk föröver -
vidareoch tunnel under Södermalm holmsi södra / Södermalm och Stock- och tunnelbanetrafik medväg- tun-
Stockholmstill södra. Stock- holmsFrån Central och kom- nellösningar analyseras.norrut som

holms södra planeras dub- pletterar befintliga skallKommittén redovisa konse-spår.ett nytt
Årstavikenbelspår bro tillpå kvenserna för lokal, regional ochöver

Årsta. Tre ytläge vid Riddarhol-i nationell trafik för den totalaspår samt-
föreslagna utformningenDen det område trafikmängden.i princip i Vidare skall konse-pånu men som

det tredje ytlägei dag de befintligaspåret kvenserna för bl. trafikanter,järnvägs-över upptasav av a. rese-
och Riddarholmen harNorrström och Centralbron. och stadsmiljönspåren bedömas.närer

regeringen i samband med förutsättningarnaekonomiskaprövats Deav
beslut dels överklagandeårendei Tre ytläge vid Riddarhol- och berördaspår i intressentersett ansvarsom--
rörande Stockholms kommuns de- och tunnel för biltrafiken. råden skall särskilt belysas med ut-men en
taljplan för det tredje delsspåret, gångspunkt föriett att staten ansvarar
tillståndsärende rörande Banverkets den nationella och interregionala tra-Gemensamt för det andra och
ansökan tillstånd till ingrepp i ñken, regionen huvudsakiom atttredje alternativet hänsyn skall ansva-är att
statliga byggnadsminnen Riddar- förpå den regionala trafiken och atttill de kulturhistoriska värdena rarpåtas
holmen. Regeringen beslutar denna kommunen huvudsak föriRiddarholmen och till önskemålen ansvarar
dag upphäva Stockholms kom- den lokala trafiken.att ytterligare Riddar-inteatt taom

beslut detaljplanen Kommittén skall samordna sinaatt antamuns fjärdens vattenspegel anspråk.i
avslå Banverkets ansökan förslag med det pågåendesamt att om Kommittén skall vidare, efter genom-sam-

ingrepp statliga byggnadsminnen.i förandet överenskommelsenråd med Länsstyrelsen i Stockholms av om
Regeringen har med dessa beslut infrastrukturens utbyggnad Stock-isagt län, Stockholms stad, Stockholms

tillnej det tredje ytläge dessi ispåret holmsregionen.läns landsting, Banverket, Vägverket,
planerade utformning. Uppdraget skall redovisasRiksantikvarieämbetet senastoch Statens

Regeringens ställningstagande i den september1 1996.naturvårdsverk, föreslå lämpliga åt-
fråga det tredje innebärspåretom förgärder och minskaatt tra-sanera

Övrigtfrågan spårkapacitet mellanatt om fiken området mellan Södermalmi
Stockholms Central och Stockholms Åtgärdernaoch VidareTegelbacken. skall skall kommittén beakta vad
södra ånyo måste över.ses syfta till långsiktig och miljöan- direktiv till kommittéerisägsen som

börVidare de tekniska och eko- passad lösning för, och och särskilda utredare redo-järnvägs- attom
nomiska förutsättningarna för att kollektivtrafiken detta område. visa regionalpolitiska konsekvenseri
åstadkomma långsiktig och mil-en efterKommittén skall samråd med Dir. 1992:50, offentligaprövaatt
jöanpassad lösning järnvägs-väg-,av berörda utarbeta åtgärds- åtaganden Dir. 1994:23parter ett samt att

kollektivtrafikenoch stråketi genom och tidsplan för redovisa jämställdhetspolitiska kon-program en genom-
centrala Stockholm utredas. Möjlig- förandet åtgärderna lämna sekvenser Dir. 19942124.samtav
heterna åstadkommaatt en mer ge- förslag till överenskommelse fi-om
nomgripande trafik-sanering av Kommunikationsdepartementetnansiering.
miljön området,i ochsamt ansvars- Kommittén skall beakta vad som an-
kostnadsfördelning för sådanen sa- förs trafikutskottetsi riksdagen god-av

bör klarlåggas.nering, kända betänkande l994/95zTU22
Storstadsöverenskommelserna.om

Kommittén skall redovisa effek-
Uppdraget alternativa tunnel- ochterna av
Kommittén skall, med hjälp bl. trafiklösningar för järnvägstrafikenav a.
Banverket, utvärdera följande alter- omledning all vägtrafik påsamt av

till det tidigare föreslagnanativ tredje Centralbron till det övriga vägnätet.
ytlägei Riddarholmen:spåret Vidare skall möjligheternaöver ersättaatt
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