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Inledning 

Elisabeth Edsjö från Stockholms Naturskyddsförening inledde och hälsade välkomna. Detta är det 
första av två seminarier om Österleden, nästa hålls i november. Med och anordnar seminariet är ABF 
Stockholm, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Förbundet för Ekoparken, Klimataktion Stockholm, 
Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening, Nacka miljövårdsråd och Jordens vänner. Elisabeth 
påpekade att vi är oroade över det fortsatta motorvägsbyggandet. 

  
Sverigeförhandlingen 

Hans Rode & Lotten Lindmark 

Hans Rode redogjorde för det uppdrag Sverigeförhandlingen utför på uppdrag av regeringen. De 
tittar på en mängd delprojekt varav Östlig förbindelse är ett. Sverigeförhandlingen har till uppdrag att 
jobba med en förbindelse som inte påverkar Nationalstadsparken. Deras huvuduppdrag är att 
åstadkomma en ökad bostadsbebyggelse med hjälp av ny infrastruktur och titta på alternativ för 
finansiering av projekten. Ett förslag ska redovisas under 2017. Hittills har 60-70 utredningsuppdrag 
lämnats till Trafikverket. 

Lotten Lindmark berättade vidare att de har lämnat ett uppdrag till Trafikverket att de ska titta på om 
man kan bygga utan att Nationalstadsparken påverkas. Gemensamt för Trafikverkets förslag är att 
trafikantnyttan är hög i samtliga. Nyttan jämförs med alternativet att det inte görs någonting. Man 
tittar just nu på förslag till finansiering och alternativ till traditionell anslagsfinansiering t.ex. OPS. 
Delrapport 2 från Sverigeförhandlingen publicerades i somras. Där tog man ställning för att fortsätta 
förhandla om Östlig förbindelse. Huvudspåret är bergtunnelalternativet som bedöms vara mer 
tekniskt robust och inte göra intrång i Nationalstadsparken. 

Samtalsledare Beatrice Sundberg (Naturskyddsföreningen i Stockholms län) frågade Hans och Lotten 
hur de ser på uppdragets konflikt mot klimatmålen 

Hans svarade att uppdraget är att ta fram underlag, Sverigeförhandlingen värderar inte utan det gör 
politikerna. 

  
Trafikverket (se även presentationsmaterialet i pdf från Trafikverket) 

Sven Hunhammar - måldirektör, Tor Thomassen - projektledare, Hans Ek - planeringsavdelningen 

Sven Hunhammar inledde med att redogöra för Trafikverkets transportpolitiska mål och hur 
Trafikverket jobbar med dessa, ibland motstridiga mål. 

Hans Ek fotsatte med att berätta om den åtgärdsvalstudie som togs fram 2013. Där togs ett antal 
olika åtgärder fram för ökad tillgänglighet som man nu jobbar vidare med. Hans berättade också om 
hur Trafikverket jobbar med prognoser. Underlag för prognoserna är bl.a. SCB:s befolkningsprognos, 
ekonomiska prognoser från Konjunkturinstitutet, bränslepriser etc. Till det läggs kunskap om 
beteendemönster. Sammantaget ger det en "basprognos" för transporterna. I dagsläget pekar 
prognoserna uppåt vilket inte är i linje med klimatmålen. Det är ett politiskt styrt beslut som slått fast 
att det är dessa prognoser som ska användas. 

Tor Thomassen fortsatte med att berätta lite kort om det pågående projektet: Vad har man gjort, vad 
gör man nu och vad kommer man göra? 



För närvarande jobbar de med att utreda alternativet kring en bergtunnel. Inget beslut om byggstart 
är fattat. Diskussioner pågår med trafikförvaltningen (Nacka och Stockholm) om diverse frågor kring 
trafikplatsernas utformning. Man förbereder också underlag inför samråd om betydande 
miljöpåverkan. Samrådet inleds den 18 oktober 2016. Planen är att ett konsultkontrakt för 
projektering kring lokaliseringen ska vara på plats innan jul. Tor redogjorde också för en preliminär 
tidplan och kostnadsuppskattning för genomförandet. 

  
Elisabeth Edsjö om Stockholms stads inställning till Östlig förbindelse (se även 
presentationsmaterialet) 
Elisabeth redogjorde för det svar som staden enligt stadsdirektör Ingela Lindh lämnat till 

Sverigeförhandlingen. Staden har bl.a. meddelat att den inte är beredd att medfinansiera Östlig 

förbindelse och att man anser staten inte har kunnat visa att leden är förenlig med 

nationella och kommunala klimatmål. Det framgick också att staden anser att Östlig förbindelse 

skulle leda till färre bostäder och inte fler på grund av besvärliga trafikplatser och andra arbeten som 

leden förutsätter. 

  
KTH (se även presentationsmaterialet från Karolina) 

Karolina Isaksson 

Karolina Isaksson är forskare i statsvetenskap på KTH och VTI och har fokuserat på trafiken i 
Stockholm. Hon inledde med lite historik kring Dennispaketet. Därefter berättade hon om nuläget 
och behovet av en ny inriktning för transportpolitiken. Forskningen är enig i att effektivisering inte 
räcker. Hon avslutade med att berätta om vad hon ser behöver göras för att styra om 
transportpolitiken. Visionsstyrd planering istället för prognosstyrd.  

  

Förbundet för Ekoparken (se även presentationsmaterialet från Henrik) 

Henrik Waldenström 

Henrik inledde med att berätta lite om Nationalstadsparken. Därefter drog han en historik om 
Österleden och Dennispaketet. Henrik fortsatte med att prata om de trafikplatser som är planerade 
främst den vid Lindarängsvägen och dess påverkan på Nationalstadsparken och på trafiken i city och 
risken för ett framtida exploateringstryck på Gärdet. 
  
Frågor från publiken 

Till Sverigeförhandlingen: Tror ni att ni lyckas med uppdraget om inte Stockholms stad är med? 

 Hans Rode: Vi ska komma tillbaka till regeringen med konsekvenser av de olika alternativen. De 
vet inte än om finansieringen löses utan Nacka kommun och Stockholms stad. 

 Karolina replikerade och förtydligade att hon vill att tillgängligheten sätts i fokus dvs. Vilka 
tillgänglighetsproblem behöver lösas? Hon efterlyser en övergripande diskussion kring alla 
trafikslag. Man bör se till helheten och de långsiktiga effekterna. 

Till Trafikverket: Fyrstegsprincipen - används den verkligen fullt ut? 

 Hans Ek: I åtgärdsvalstudier gås alltid de fyra stegen igenom. Man landar oftast i ett antal 
åtgärder som löser olika av stegen. 

Trafikverket: Kommentar om Lindarängsvägen 

 Tor Thomassen påpekar att siffrorna inte visar att 100.000 fordon kommer komma upp på 
Lindarängsvägen  



 Hans Ek: Det finns många frågor man skulle behöva nysta i. En viss del av trafiken kommer nyttja 
trafikplatserna sedan kan man diskutera antal och var. Lindarängsvägen kommer få viss ökad 
trafik. Det finns prognoser för trafiken där som pekar på 15.000-17.000 fordon per dygn 2040. 

Till Trafikverket: Enbart en spårlösning som kostar 4,5 mdkr pratar man inte om, inte heller om att 
bygga ut tvärbanan. 

 Tor Thomassen: Det är till viss del med i uppdraget (spårvägen och busstrafiken) men det pratas 
inte så mycket om det. 

Till Sverigeförhandlingen: Är ni objektiva? 

 Sverigeförhandlingen: Vi har till uppdrag att svara på frågan om finansieringen och försöker vara 
objektiva.  

Till Trafikverket: Påpekar att politikerna styr mycket - förstår de grunden till prognoserna? 

 Trafikverket: Det är en komplex fråga 

Till Trafikverket: Är det rimligt att räkna på nyttor baserat på dagens prognoser?  

 Trafikverket: Man räknar på olika scenarier idag. Prognoser kan fungera som en väckarklocka 
eller som något som klaras av. 

Till Sverigeförhandlingen: Vad blir trafikeffekterna om man bygger bara spår? Vem kan ge det som 
ett uppdrag? 

 Hans Rode: Regeringen eller så kan Landstinget ta ett eget initiativ 

Till Karolina Isaksson: Vilken möjlighet har forskare att nå fram till politiker med sitt budskap när det 
gäller transportprognoser? 

 Karolina Isaksson: Jag uppfattar att det pratas mer och mer om det här men det är svårt att nå 
fram. Det står ofta i konflikt mot andra frågor. 

Till Trafikverket: Tillåtlighetsansökan - vem skickar in den? 

 Tor Thomassen: Projektet har identifierat att det finns motstridiga intressen vilket innebär att 
regeringen måste fatta beslut om byggstart. 

Till Trafikverket: Kan Skeppsbron och Strömbron stängas av när Östlig förbindelse byggts klart? 

 Tor Thomassen: Det finns en förstudie om tänkbara lösningar om trafiken minskar i innerstan 
som innehåller tankar kring att t.ex. utveckla cykelmöjligheterna på dessa ställen. 25% av trafiken 
som kör i innerstan använder den som genomfart. 

 

 


