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Sammanfattning 

Effekterna av Östlig förbindelse går helt stick i stäv med det politiker från båda blocken vanligen säger 

sig vilja uppnå. 

 

 Man säger sig vilja få fler att resa kollektivt - men Östlig förbindelse (ÖF) skulle få andelen 

kollektivtrafikresenärer att minska. 

 Man säger sig vilja minska koldioxidutsläppen - men ÖF skulle få dem att öka och därmed 

motverka en nödvändig klimatpolitik och en omställning av transportsystemen. 

 Man säger sig vilja se färre bilar i innerstaden - men med ÖF skulle köerna in till city 

förvärras, genom att man underlättar för att köra in i innerstaden, norr-, öster- och söderifrån. 

Leden kommer ju upp inne i innerstaden. 

 Man vill värna om Nationalstadsparken, men ÖF är det i särklass största hotet mot parkens 

framtid. Ledens sträckning och trafikplatsen Lindarängen gör det mycket attraktivt att 

bebygga Ladugårdsgärdets ängar i Nationalstadsparken. 

 Man vill ha en samhällsekonomiskt effektiv väg, men alla tidigare kalkyler har visat på 

förlust. Kostnaderna har sedan dess ökat kraftigt. ÖF kräver kraftigt ökad trafik för att 

trafikleden ska bli lönsam. Vill vi ha mer biltrafik? 

 Vi undertecknare anser att ÖF inte bör genomföras. 

 I det fall planeringen fortsätter bör alternativa dragningar längre österut noga analyseras. 

Noggranna och oberoende MKB, trafikanalyser och samhällsekonomiska beräkningar måste 

till innan ev. projektering fortsätter. 

 

Vi vill uppmana alla Sverigeförhandlare att kritiskt granska de utredningar som läggs fram rörande 

ÖF. Trots att man bytt namn på ÖF (f d Österleden) så kvarstår samma problem som tidigare har gjort 

att man sett svårigheter - med dragningen, med intrången i Nationalstadsparken, och med risk för köer 

i innerstaden, där ÖF faktiskt går. Den som absolut vill ha en väg i öster bör allvarligt fundera på 

alternativa dragningar öster om Stockholms innerstad, d v s via Lidingö. En östlig förbifart ska – om 

den ska förtjäna sitt namn – gå öster om Stockholms innerstad. 



 

Inledning 

Denna skrivelse vänder sig till Er som ska förhandla bl.a. om höghastighetståg och ett storstadspaket 

med Östlig förbindelse (Sverigeförhandlingen). 

 

Bakgrund  

Planerna på en östlig förbifart som förbinder norra delarna av regionen med de södra, genom östra 

delen av Stockholms innerstad, är gamla. Idén har varit att trafiken ska ledas förbi staden och minska 

belastningen på innerstaden. I själva verket har dock ÖF i alla tappningar, även på Dennispaketets tid, 

aldrig varit en förbifart utan en infart till Stockholms city. Planerna på ÖF har skrotats varje gång de 

varit uppe. Dels p g a att den inte uppfyllt trafikmål eller miljömål, dels för att den haft en hög prislapp 

och för att den väckt starkt motstånd. Den bästa sammanfattningen av Österledens värde står 

faktiskt Vägverket för i sin publikation 2003:40. Den lyder: "Österleden: Uppfyller ej 

projektets ändamål. Avlastar inte infartsleder. Ökar inte tillgängligheten i länet. Utgör inte 

förbifart för långväga trafik. Stärker inte regionala tillväxtcentra."  
 

Allianspartierna har i olika omgångar försökt väcka ÖF till liv, dels som en kombinerad tunnelbana & 

motorväg i ett centralt cityläge och dels nu som en del av Sverigeförhandlingen. Det är med oro vi 

följer de återuppväckta planerna på att undersöka möjligheterna till en Östlig förbindelse. Vi vill här ta 

upp några av de största problemen som vi ser.  

 

Samma gamla infart i ny tappning i Trafikverkets rapport mars 2015 
Våren 2015 presenterades en preliminär rapport om ÖF i nygammal tappning med en kurvigare 

dragning men med samma trafikplats. Men inte heller denna gång följer man sin retorik om en 

förbifart som leder undan trafik. Istället är det samma gamla infartsled som dyker upp, och som leder 

trafiken rakt in till Stockholm city. Detta görs via samma trafikplats vid Lindarängsvägen (nära 

Borgen på Gärdet). Oviljan är stor hos Trafikverket att på riktigt skapa en förbifart österut helt utanför 

Stockholms innerstad/kommun. Detta kan kanske förklaras av de möjligheter som ÖF ger att 

exploatera grönområden inom Nationalstadsparken. Sverigeförhandlingen har ett uttryckligt uppdrag 

att söka medfinansiering genom markvärdestegring. 

 

Trafikverket lägger ut dimridåer: ”öster om Stockholm” – ”runt innerstaden” 

I skrivelser från vägbyggare inklusive Trafikverket talas om ”ringleden runt Stockholm”, ”avlastande 

ringled runt innerstaden”, ”öster om Stockholm” etc. I själva verket går ÖF under och upp i 

innerstaden, ganska centralt t o m i förhållande till Valhallavägen, Karlaplan, Stureplan. Leden är 

planerad att gå betydligt närmare Sergels torg än vad exempelvis Skanstull och Hornstull ligger. 

Trafikverket och andra vilseleder medborgare som tror att detta är en förbifart i öst. Är avsikten en 

äkta förbifart i öst bör man med mycket större energi utreda sträckningar just öster om Stockholm, t ex 

mellan Nacka-Lidingö-Danderyd med möjlig avfart till Stockholm vid Lidingöbron. Varför ska en led 

som ska gå runt innerstaden gå in i innerstaden? 

 

Stockholms kommun har en etablerad definition av innerstaden som används i kommunens planering, 

stadsdelsindelning och trafikstatistik. T ex mäts fordonsrörelser vid innerstadssnittet d v s gränsen 

mellan innerstad och ytterstad. Enligt denna etablerade indelning dras ÖF under och kommer upp i 

innerstaden (se figur 1 och 2 sist). Att Trafikverket m fl inför en hemsnickrad variant på innerstad för 

att vilseleda medborgarna om ledens läge är oseriöst. Trafikverket borde istället ange att den t.ex. leder 

trafik på morgnarna från Nacka-Värmdö till Stockholms innerstad, där möjlighet finns att åka in i 

Stockholms city via Lindarängsvägen-Valhallavägen-Strandvägen etc. D v s rätt in till en stor mängd 

målpunkter i city. 

 

Konsekvenser av trafikplats Lindarängen 
Handelskammaren och Trafikverket har producerat rapporter som hävdar att innerstan skulle avlastas 

och att få bilar skulle nyttja avfarten vid Lindarängsvägen. I Handelskammarens analys skulle 

Lindarängsvägens trafik t o m minska med 11 procent! Och i Trafikverkets rapport (sep 2015) åker 



mycket få bilar av och på vid trafikplats Lindarängsvägen. D v s att en östlig förbifart dimensionerad 

för 100 000 fordon skulle, vid avfarten Lindarängsvägen i morgonrusningen, generera så få av- och 

påfarter att innerstaden avlastas. Om nu man tror att så gott som alla bilister har andra målpunkter än 

Stockholms city, finns det ju all anledning att dra leden längre österut och slopa trafikplatsen 

Lindarängen som så få skulle nyttja. Trafikplatsen är svår att bygga och relativt dyr, och en dyr 

trafikplats bör ju bära mycket trafik för att vara samhällsekonomiskt lönsam enligt regelboken. I så fall 

borde avfarten vid Ropsten räcka mer än väl. Framhärdar man ändå i att trafikplatsen behövs, har man 

andra avsikter. Vi anser att det inte är sannolikt att så få bilar åker av ÖF att innerstaden avlastas. Det 

bygger vi på tidigare beräkningar för Dennispaketet. Trafikverket har upprepade gånger beslagits med 

att räkna fel för att motivera vägbyggen och har förlorat sin trovärdighet när det gäller trafikprognoser 

(se figur 3 sist). I detta projekt är det helt avgörande för projektets möjligheter att ta sig igenom 

domstolarnas prövning att hävda att trafiken på Lindarängsvägen, som går tvärs över 

Nationalstadsparken, inte kommer att skada parken. Det är därav som den helt osannolika 

trafikprognosen kommer sig. Om många bilar söker sig in till stadens målpunkter via denna trafikplats 

och Lindarängsvägen skadar Nationalstadsparken faller hela upplägget. Oberoende trafikanalyser utan 

koppling till Trafikverket eller vägbyggare måste göras. 

 

Konsekvenserna av en trafikplats/infart strax intill Borgen på Gärdet vid Lindarängsvägen skulle bli 

förödande av flera orsaker. I första hand gäller det avgaser, buller och köer på 

Lindarängsvägen/Ladugårdsgärde i Nationalstadsparken. Men också situationen på Valhallavägen, 

Oxenstiernsgatan och Strandvägen, som redan är hårt belastade, skulle försämras kraftigt när biltrafik 

från ärmdö, Nacka och Saltsjöbaden vill använda leden för att nå olika målpunkter i city. 

 

”Nationalstadsparken ska inte skadas” 

I förutsättningarna för utredningsarbetet finns att Nationalstadsparken inte ska skadas. Men om en stor 

trafikkarusell precis på gränsen ger möjlighet att åka in till city och den trafiken likt Södra Länken 

växer kraftigt utöver prognoserna, vart ska då dessa bilar ta vägen? Valhallavägen har mängder med 

rödljus liksom Strandvägen. Hur ska dessa redan idag tröga gator ta emot bilister från ett växande 

Nacka-Värmdö? En närliggande slutsats man kan dra av Trafikverkets prioritering av trafikplatsen 

Lindarängen är att den ger ett starkt exploateringstryck på Ladugårdsgärdes ängar, vilket kan vara av 

värde när ÖF ska finansieras. En idag ganska beskedlig tvåfilig väg kan p g a trafiktrycket behöva 

breddas, och istället för ett rekreationslandskap i Nationalstadsparken får vi ett trafiklandskap med 

buller och barriärer och sannolikt köbildning stora delar av dygnet. Skulle dessa planer bli verklighet 

blir följderna förödande. Parken skulle utsättas för ett enormt exploateringstryck i denna del. 

Trafikplatsens främsta syfte tycks vara att skapa exploateringstryck och på sikt undanröja 

Nationalstadsparken. 

 

Biltrafiken är en stor miljöbov 

Vägtrafikens utsläpp påverkar klimatet och bidrar till övergödning, försurning och bildning av 

marknära ozon. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar har stora hälsoeffekter. Trafiken tar också 

naturresurser och utrymme i anspråk. Utvecklingen inom transportområdet kommer därför att ha en 

avgörande betydelse i arbetet för att nå flera av miljökvalitetsmålen. Transportbehovet och resandet 

med bil behöver minska om klimatmålen och flera andra miljökvalitetsmål ska kunna nås. 

 

Miljömål nås inte enligt Trafikverket 

Vi konstaterar att Trafikverket medger att miljömål inte nås, fast det nämns i förbigående enligt 

rapporten i mars 2015 (s 6): 

”..Östlig förbindelse innebär att bilens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag stärks. 

Förbindelsen bidrar inte till hållbarhetsmålen om ökad kollektivtrafik- och cykelandel. Den ökande 

biltrafiken får genomslag i samtliga miljömål. Inget av målen om minskad klimatpåverkan, förbättrad 

luftmiljö, förbättrad boendemiljö nås”. 

 

Östlig förbindelse i konflikt med klimatarbetet 
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Världens länder slöt i Paris upp bakom ett internationellt avtal med 

målet att vi måste sluta investera i det som förstör vår planet. Det är tid för ansvar. Regeringen har 



fastslagit att Sverige ska minska utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling och 

att de fossila utsläppen tydligt ska minska till en fossilfri fordonsflotta 2030. En motorled rakt in i 

Stockholms innerstad går fullständigt på tvärs med det klimatarbete som krävs.  

 

Skenande kostnader 

Man har i infrastrukturplanering i Sverige fått vänja sig vid att järnvägar och vägar får kosta så mycket 

som krävs. När ett vägbygge väl är igång är det svårt att dra i bromsen. Med få undantag blir projekten 

dyrare än beräknat och fördyringarna dyker ofta upp när kontrakten väl är skrivna och maskineriet är i 

gång. När det gäller ÖF så presenterades en siffra på ca 17 miljarder i mars 2015. Den är i nov 2015 

uppe i 22 miljarder, en ökning på hisnande 5 miljarder på ett halvår. Kostnaden för Östlig förbindelse 

är i nuläget 5 miljarder mer än vad som ska ”storsatsas” på försvaret fram till år 2020 i extrapengar! 

Jämfört med kostnaden för ÖF år 1992 (fanns med i Dennispaketet) är kostnadsökningen 4 gånger (i 

reala termer). För att räkna hem den kostnaden krävs att biltrafiken ökar kraftigt tvärtemot alla antagna 

miljömål globalt, regionalt och lokalt.  

 

Byggföretaget Skanska som är en stor intressent och som var med om att lansera leden i samband med 

Dennispaketet på 1990-talet förespråkar s k OPS-lösningar. Argumentet är att projekten ska bli 

billigare, men har som främsta fördel för beslutsfattande politiker att företaget tar hand om 

finansieringen av investeringen. Metoden är omdiskuterad och i fallet Skanska och Nya Karolinska 

blev det en dyr affär långsiktigt för Landstinget (skattebetalarna) men mycket lönsam för Skanska. 

Som alltid är det viktigt att skilja på allmänintresse och särintresse så att inte politikerna driver fram 

något som är bra för byggsektorn, men negativt för samhället.  

 

Trafikverket och trafikpolitiken behöver en ny riktning 

Förslaget om att genomföra en östlig förbindelse är ett tydligt bevis på att trafikpolitiken fortfarande är 

kvar i en föråldrad ”ideologi” som försvårar skapandet av en helt nödvändig hållbar 

samhällsutveckling. Ett flertal dokument och program (senast i Parisavtalet) betonar vikten av att 

minska bilismen för att bl.a nå globala och nationella miljömål. I Stockholms stads 

Framkomlighetsstrategi betonas också vikten av att stärka yteffektiva och kapacitetsstarka 

transportslag d v s gång-, cykel- och kollektivtrafik och vikten av ett multimodalt och 

trafikslagsövergripande arbetssätt. Det nya miljöprogrammet för Stockholms stad 2016-2019 har som 

delmål (2.1): Biltrafiken ska minska. Den minskningen kan nås genom att bl a främja gång-, cykel- 

och kollektivtrafik, förändrade trängselskatter, parkeringsavgifter och parkeringstal.  

 

Trafikverkets planering och vilka åtgärder som måste göras utgår från prognoser, som har som lägsta 

scenario att trafikarbetet per dygn kommer att öka med 20 procent i länet till år 2030 (från läget 2010) 

och ett högre scenario där ökningen blir 50 procent. Detta trots att rapporten (Trafikverket 23 sept. 

2015) konstaterar (sid 13) att trots den kraftiga befolkningstillväxten i länet har biltrafiken varit 

oförändrad de senaste åren. Vad detta beror på ”finns ännu ingen gängse uppfattning om” men en 

orsak kan vara trängseln. Trängseln medför mindre framkomlighet vilket enligt Trafikverket ska 

åtgärdas genom mer utbyggnader av vägar (bl a Östlig förbindelse) som ökar trafiken och i sin tur 

skapar nya flaskhalsar. Trafikplaneringen utgår från ett konventionellt (och föråldrat) förhållningssätt 

som inte är hållbart. Den ser som sin främsta uppgift att öka framkomligheten för bilen genom att öka 

vägkapaciteten med en minimal reglering av volymerna genom trängselavgifter, som används för att 

finansiera ytterligare vägutbyggnaderna bäddar för en fortgående ökning av biltrafiken. Det blir 

således med den förda trafikpolitiken viktigare att uppfylla biltrafikprognoserna än att uppfylla 

miljömålen och att skapa en attraktiv stad. Ett nytt paradigm måste växa fram och börja tillämpas 

snarast.  

 

Fyrstegsprincipen tillämpas inte i detta projekt och heller inte i andra åtgärdsvalstudier. Som första 

steg (i fyrstegsprincipen och vilka åtgärder som ska väljas) är det viktigt att analysera vilka åtgärder 

som förbättrar tillgängligheten och samtidigt klarar miljömålen (inte enbart framkomligheten för 

bilen). Åtgärder som då kan komma ifråga är förbättrad kollektivtrafik (tunnelbanan till Nacka som 

redan är beslutad och kollektivtrafik på vatten), mobility management (=främja hållbara transporter 



och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden), åtgärder för 

cykelpendling, förlängning av Tvärbanan, parkeringsstrategi, fysisk planering i övrigt m.m 

 

Slutord 

Vi anser att en Östlig förbindelse inte bör komma till stånd. Behovet ska täckas med kollektivtrafik. 

 

 ÖF leder till mer bilar i innerstaden, köerna in till city förvärras. Trafikplats Lindarängen 

kommer att alstra en omfattande trafik till innerstaden. 

 ÖF skadar Nationalstadsparken i första hand genom trafiken tvärs över parken, i andra hand 

genom att skapa ett exploateringstryck på Ladugårdsgärde. 

 ÖF kommer inte att kunna räknas hem samhällsekonomiskt. Trafiken måste bli mycket 

omfattande för att vara samhällsekonomiskt lönsam. Bilåkandet kommer att öka. I sin tur 

strider det mot Sveriges internationella åtaganden i klimatarbetet. ÖF ökar utsläpp och 

motverkar en nödvändig klimatpolitik och omställning av transportsystemen.  

 ÖF kommer att kosta väsentligt mer än de 22 miljarder kr som är dagens uppskattning av 

Trafikverket. 

 Om man absolut vill ha en förbifart med potential att avlasta innerstaden bör alternativ öster 

om Stockholms stad utredas. 

 

Vi vill uppmana alla Sverigeförhandlare att kritiskt granska de utredningar som läggs fram rörande 

ÖF. Trots att man bytt namn på ÖF (f d Österleden) så kvarstår samma problem som tidigare - med 

dragningen, med intrången i Nationalstadsparken och köerna i innerstaden, där ÖF faktiskt går. Den 

som absolut vill ha en väg i öster bör allvarligt fundera på alternativa dragningar öster om Stockholms 

kommun och skapa en Förbifart Öst över Lidingö.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Richard Murray,         Henrik Waldenström 

ordförande, Förbundet för Ekoparken                 ledamot, Förbundet för Ekoparken 

  

Beatrice Sundberg,                                              Per Schönning, 

ordförande, Stockholms naturskyddsförening     ordf, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening 

 

Ronny Fors  

ordförande, Naturskyddsföreningen i Nacka 

 

 

Se figurer nedan! 



 
Figur 1: Innerstaden enligt Stockholm stads definition. Det s k innerstadssnittet (gräns 

innerstad/ytterstad används t ex vid trafikräkningar. Östlig förbindelse från Nacka via kanten på 

Djurgården är inlagd i rött + förlängningen på Lindarängsvägen till Valhallavägens början. Detta 

som illustration av ledens centrala läge. Det är en infart ej förbifart. 

 

 

Figur 2:  Illustration över ÖF:s dragning. Ur artikel av Dagens Industri 22 nov 2015.  

http://www.di.se/artiklar/2015/11/20/regeringen-pa-vag-kora-over-mp-med-ny-vagtunnel/ 

 

Figur 3 nedan: SVT och Trafikverkets siffror 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/trafikverket-raknade-fel-igen 

 

http://www.di.se/artiklar/2015/11/20/regeringen-pa-vag-kora-over-mp-med-ny-vagtunnel/
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/trafikverket-raknade-fel-igen


 

 

 

 

 

 

 

 

 


