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Anteckningar från  
Seminarium 2: 
Österleden planeras för fullt - nu är det dags att agera! 
Onsdag 2017-02-22 
 
Seminariet inleddes med att Elisabeth Edsjö från Stockholms Naturskyddsförening hälsade 
välkommen till det andra seminariet rörande Österleden. Arrangörerna presenterades: 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. 
 
En ny motorväg strider helt mot klimatmålen, både lokalt och nationellt. Det är arrangörerna av 
det här seminariet överens om. Fler motorvägar innebär dessutom problem med luft, buller, 
trängsel och natur. 
  
Efter det senaste seminariet den 5 oktober 2016 har Trafikverket genomfört ett samråd och 
lämnat det till länsstyrelsen. Det har hörts kritiska röster i media. På riksdagens bord ligger även 
ett förslag om en klimatlag.  
 
Under detta seminarium medverkade tre politiker från tre partier: Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 
Centerpartiet. Arrangörerna hade inte lyckats få med någon från Socialdemokraterna eller 
Moderaterna. Elisabeth konstaterade att det var tydligt att detta var en het och svår fråga.  
 
Ordet gick över till Beatrice som var kvällens samtalsledare. Beatrice presenterade Henrik 
Waldenström från Förbundet för Ekoparken. Henrik gav oss en historik över Östlig förbindelse. 
Den startade med Dennis paketet under 1990-talet.  
 
Beatrice presenterade de medverkande politikerna: Daniel Helldén från Miljöpartiet i Stockholm, 
Hans Peters från Centerpartiet i Nacka och Rikard Warlenius från Vänsterpartiet i Stockholm.  
 
Daniel Helldén som är trafikborgarråd började med de gemensamma mål som majoriteten i 
Stockholm stad har enats om. Klimatmålen är ett av dem. Det innebär att biltrafiken ska minska i 
Stockholm och kollektivtrafiken öka. Till 2030 ska Stockholm vara en stad befriad från fossila 
bränslen. Detta är även ett nationellt mål. Det ska vara en bra framkomlighet i trafiken och gång, 
cykel och lokaltrafik har prioritet framför bilar. Finansieringen av Östlig förbindelse diskuteras i 
Sverigeförhandlingen. Stockholm stad kommer inte att bidra till finansiering av Östlig förbindelse. 
Det är staten som har ansvar för finansieringen, anser staden. Staten och Trafikverket vill bygga 
Östlig förbindelse därför att de beräknat att trafiken kommer att öka med 30 % i takt med att 
Stockholm expanderar och de menar att förbindelsen är en förutsättning för att klara denna 
ökning. Men att bygga vägen går klart emot klimatmålen. Stockholms stad vill inte finansiera 
förbindelsen eftersom trafikverket inte kan visa att klimatmålen uppfylls om den byggs. Därför är 
Daniel Helldén och Miljöpartiet i Stockholm emot att bygga Östlig förbindelse.  
 
Hans Peters från Centerpartiet Nacka fick ordet. Han talade ur ett Nacka-perspektiv. Centerpartiet 
i Nacka hade inte samma uppfattning som Centerpartiet i Stockholm. I Nacka är de för att bygga 
Östlig förbindelse och i Stockholm är Centerpartiet emot. För att klara av trafiktrycket och 
åtagandet att bygga mycket bostäder behövs Östlig förbindelse och även tunnelbana. Nacka 
kommun har gjort ett avtal med staten och landstinget om att bygga nya bussterminaler i Nacka 
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och vid Slussen. Eftersom vägen kommer ta cirka 15 år att bygga trodde han att utvecklingen av 
renare bränslen kommer att jämna ut klimatpåverkan från den ökade mängden bilar. Han vill även 
ha ett krav på kollektivtrafik i tunneln. Det är med andra ord ett hårt tryck på de vägarna som finns 
och det behövs flera vägar. Nacka kommer att bygga 20 000 bostäder och har därmed åtagit sig ett 
ansvar från andra delar av Stockholmsregionen där det inte byggs lika många bostäder. Han ser att 
det finns nackdelar och fördelar med att bygga tunneln, men anser att förbindelsen behövs. De 
har stöd i denna fråga från Socialdemokraterna i Nacka och i alliansen.  
 
Ordet gick till Rikard Warlenius från Vänsterpartiet i Stockholm. Han tyckte det var kul att få 
medverka, eftersom detta är en viktig fråga som han har stort intresse för. Han är emot att bygga 
förbindelsen och representerar hela Vänsterpartiet i denna fråga. Han ställde frågan om vi vill ha 
mer bilar, vägar, parkeringar eller plats för annat på våra gator och torg. Om vi vill ha plats för 
annat så löser vi inte det genom att bygga flera vägar. Han trodde inte att det skulle bli en Östlig 
förbindelse genom Sverigeförhandlingen eftersom det inte är rimligt att staten och 
kranskommunerna ska finansiera den. Men frågan kan dyka upp senare med en annan politisk 
majoritet. Alternativet är att satsa på kollektivtrafik. Tunnelbana ända till Orminge och 
Gustavsberg. Färjetrafik borde undersökas. Han anser att den här frågan visar på ett 
demokratiproblem eftersom staden har sagt att man inte vill ha mer biltrafik, men ändå diskuteras 
detta förslag som går emot klimatmålen. Vem är det egentligen som ska bestämma över trafiken i 
Stockholm? Är det de lokala myndigheterna eller de statliga verken? Här ser vi helt enkelt en 
paradox. Vem ska bestämma över staden? Varken trafikverket eller staten har kunnat visa hur 
klimatmålen ska kunna mötas med Östlig förbindelse. Hans Peters säger att det kan ske en stark 
utveckling av fordon och bränslen under femton år, men ändå har Centern varit med om att sänka 
målet för trafikens utsläpp från 80 % till 70 %, sa Rikard. Ingen verkar tro att elbilen skulle kunna 
göra ett stort genombrott för att kunna nå klimatmålen.  
 
Efter detta släpptes publiken in med sina frågor. 
 
Torbjörn Björnstedt från Nacka tycker att samhället mer och mer brister i demokrati och att han 
som medborgare inte blivit tillfrågad om Östlig förbindelse och bostadsbyggandet som kommer att 
ske i Nacka.  
 
Hans Peters svarade med att var och en av invånarna inte blivit tillfrågade, men kommunen har 
arrangerat utställningar och öppna hus för att diskutera planerna. 5 000 nackabor har fått vara 
med och diskutera och han menade att den här frågan har varit väl kommunicerad till 
allmänheten. Mycket mer än andra frågor.  
 
Richard Murray, Förbundet för Ekoparken frågade vad som händer om staten säger att vi betalar 
Östlig förbindelse själva? Han påpekade också att Översiktsplanen för Stockholm innehåller 
reservat för Östlig förbindelse. 
 
Daniel Helldén svarade Richard Murray att han inte läser Översiktsplanen på det sättet. 
 
Jan Åman menade att sådana här trafikleder inte är anpassade för lokaltrafik, spårvagnar osv. Han 
frågade hur Peters motiverar att det ska finnas kollektivtrafik i tunneln? Han hänvisade till Södra 
och Norra länken som inte är användbara för kollektivtrafik. Han rekommenderade att man 
planerar för kollektivtrafiken på ett annat sätt.  
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Hans Peters svarade med att det självklart måste finnas kollektivtrafik i Östlig förbindelse. Det 
finns inte kollektivtrafik i Södra länken därför att Östliga förbindelse behövs för att kunna få in 
kollektivtrafiken där.  
 
Ordet gick till Rolf Wasteson, Vänsterpartiet i Nacka. Vänsterpartiet har varit emot Österleden sen 
1980. Vänstern har länge velat bygga bostäder i Nacka, men inte på det sättet som Hans Peters 
majoritet vill med fokus på bostadsrätter. Eftersom Nacka är den femte mest segregerade 
kommunen behövs mer hyresrätter. Valet av att bygga bostadsrätter eller hyresrätter hör även 
starkt ihop med bilberoendet då det är mer kapitalstarka som kan köpa bostadsrätter och dessa 
använder oftast bil som färdmedel. Elbilar upptar även de yta. Det är mer motiverat att bygga ut 
tunnelbanan sett till de 20 000 bostäder som planeras. Det behövs ingen Österled för att bygga 
bostäder.  
 
Hans Peters svarade att Nacka kommun har en hög ambitionsnivå i sitt bostadsbyggande. 
Klartecknet för att Östlig förbindelse ska kunna öppnas kommer att dröja många år. Vid det laget 
borde vi ha annat i våra tankar än bensin och diesel. Han tror att teknikutvecklingen kommer att 
gå väldigt fort och exemplifierade med mobiltelefonens utveckling. Alla partier har antagit 
klimatmålen i kommunfullmäktige och dessa måste alla följa, men ibland behöver man pröva alla 
frågor och fatta beslut, som man inte helt tror på, för att klara av framtiden.  
 
Nästa fråga från publiken gällde området Ropsten och Värtan. I nuläget måste man gå 1,5 km för 
att komma till Silja Line båtarna. Detta är en katastrof för turistnäringen, menade talaren och 
ansåg att Stockholms olika delar behöver samarbeta bättre.  
 
Daniel Helldén svarade med att det kommer att byggas spårväg från city till terminalerna i 
Ropsten. Detta beslut togs nyligen i fullmäktige i Stockholm stad och är något som landstinget ska 
bygga och finansiera.  
 
Paus 
 
Beatrice presenterade nästa del av programmet: kritiska synpunkter från organisatörerna.  
 
Elisabeth började med att kommentera Naturvårdsverkets yttrande angående Östlig förbindelse. 
Hon tyckte att de hade kommit med viktiga synpunkter, som t ex att Trafikverket bör skilja på mål 
och medel. Målet är inte att med bilväg koppla samman Norra och Södra länken. Östlig förbindelse 
är inte ett mål i sig utan ett medel för att åtgärda ett problem i Stockholms trafik. Det är direkt 
olämpligt att formulera mål som handlar om ökad kapacitet på vägnätet. Enligt Naturvårdsverket 
räcker det inte med att byta ut alla bilar till elbilar för att klara klimatmålen inför är 2030.  
 
Därefter fick Karin Wahlgren från Klimataktion ordet. Hon tyckte att det behövs ett paradigmskifte 
inom trafikplaneringen. En bättre, utvidgad och hållbar trafikplanering. Karin hänvisade till 
Parisavtalet där världens länder skrivit på om att arbeta mot ett mål om högst 1,5 graders ökning 
av medeltemperaturen. Hon menade att vi måste agera nu och att Europa inte är förskonat ifrån 
klimatförändringar.  
 
Björn Gustafsson tog över med en genomgång av elbilar. Han hade undersökt den faktiska nyttan 
med att byta ut bensinbilar mot elbilar och kommit fram till att tron på elbilen är överdriven. 
Utsläppen vid tillverkningen av elbilar är betydligt större än för traditionella bilar.  Om 
försäljningssiffrorna av elbilar fortsätter i samma takt som nu kommer enbart 1 procent av 
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beståndet vara elbilar om 15 år. Främsta anledningen till att folk inte köper elbilar är att det är 
dyra och har kort räckvidd.  
 
Stellan Hamrin från Nätverket mot Förbifart Stockholm och Vänsterpartiet pratade om luften i 
biltunnlar. Den är många gånger värre än under Pekings värsta dagar. Det är främst därför bussar 
inte är ett bra alternativ i tunnlar eftersom luften utanför tränger in i dem.  
 
Jan Åman från Nacka miljövårdsråd redogjorde för Österledens olika versioner under de gångna 
åren, som han arbetat för att stoppa. Han anser att Österleden strider mot miljömålen, och att 
köra ned bussar i Österleden är olämpligt. Men man får gärna satsa på spårvägar och tunnelbanor. 
Miljövårdsrådet har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Nacka skickat synpunkter till 
lokaltidningen där ståndpunkten bl.a. var att om man bygger Österleden så kommer 
trafiksituationen i Södra länken att förvärras. En ringled är även ett välkänt exempel på något som 
inte fungerar. Titta till exempel på Rom. Österleden är enbart till för att trycka in flera bilar i 
innerstaden och uppmuntra till att Nacka/Värmdö-borna skaffar ännu flera bilar.  
 
Henrik Waldenström, Förbundet för Ekoparken fick ordet. Österleden kommer att gå rakt igenom 
Kungliga Nationalstadsparken. Anläggningsarbeten och trafik från uppfarterna kommer att störa 
parken. Den Kungliga Nationalstadsparken är ett unikt och imponerande landskap som är 
sammanhängande. Genom att ha stora sammanhängande grönområden nära staden främjas både 
människans hälsa och djurens artrikedom. Denna kombination av natur och kultur är inte bara 
unikt utan bidrar till att bibehålla ekosystemtjänster som naturen gratis utför. Stora parker är även 
en förutsättning för att bygga upp en motståndskraft mot klimatförändringar. Henrik påminde 
avslutningsvis om lagen om skydd för Nationalstadsparken.  
 
Beatrice Sundberg presenterade nästa del som handlade om alternativ till Österleden.  
Det går att tänka lite annorlunda och kanske enbart ha spår i tunneln med spårvagnar som ett 
tankeexperiment. Spårvägen skulle kunna bindas samman med bl.a. tvärbanan och ta bort 
belastning ifrån Centralstationen. Att inte vilja ha mer biltrafik är inte bakåtsträvande, utan 
fungerar tvärtom som en katalysator till att tänka nytt, menade Beatrice. Vi vill helt enkelt se en 
välfungerande trafikplanering. Modern spårväg är ett bra exempel. Exempel från Paris. 
 
Elisabeth Edsjö hade tittat på alternativet elfärjor. Det går nu pendelbåtstrafik mellan Nacka 
Frihamnen och Ropsten. Man måste i nuläget köra ganska långsamt på grund av svallvågor. Men 
det har gjorts försök med elfärjor på 30 knop (snabbare än tunnelbanan) där svallvågorna blivit 
små med hjälp av luftkuddar. Utbyggandet av elfärjor kan med fördel ske successivt. Fördelarna är 
hälsosammare och bättre färdsätt än i tunnlar samt att det är enkelt att ta med cyklar, barnvagnar 
och rullstolar. Det som behöver byggas ut är bland annat hamnar med anslutningsvägar till annan 
kollektivtrafik. Båtpendling är ett intressant alternativ, ansåg hon.  
 
Ronny Fors visade vilka fördelar som skulle vinnas om investeringarna för Östlig förbindelse istället 
skulle läggas på förlängning av tunnelbanan och utbyggnad av busstrafiken mot Orminge och 
Värmdö. Det finns t o m spårreservat som delvis skulle kunna användas. 
 
Slutord ifrån politikerna  
 
Richard Warlenius vill se mer tunnelbana, ända från Orminge och spårvägstrafik till Hemmesta. 
Han kunde tänka sig elfärjor som ett alternativ och tunnel enbart för spårtrafik borde absolut 
utredas. Om man skulle få undan bilar ifrån vägarna går det relativt snabbt att ta sig från Nacka till 
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innerstaden med befintligt nätverk. Han är inte pessimistisk om elbilar och menar att all teknik har 
övergångsproblem.  
 
Daniel vände sig till Hans Peters och tyckte att det inte går att argumentera för mer bilväg och 
samtidigt ställa upp på klimatmålen.  
 
Daniel Helldén tog upp behovet av bilvägar. En bilväg behövs om biltrafiken ska öka, men i 
Stockholm ska biltrafiken inte öka utan minska. Stockholm växer och alla måste kunna ta sig fram. 
Vi behöver en transportsnål planering samt bygga tätt om allt ska gå ihop. Problemet idag är att 
nybyggen sker så att de som ska bo där blir bilberoende. Tätare boende och fokus på cykel, gång 
och kollektivtrafik skulle lösa framkomligheten. Om vi inte bygger Östlig förbindelse kan vi istället 
använda pengarna till de trafiksystem som vi behöver.  
 
Hans Peters fick sista ordet och tog upp de 15 000 arbetsplatser som förmodligen kommer att 
skapas i och med att flera bostäder byggs. Ett av målen är att flera Nackabor ska hitta en mer lokal 
arbetsplats. Det behövs en palett av resandemöjligheter när vi nu blir fler.  
 
Beatrice avslutade mötet med att tacka de närvarande och inbjuda intresserade till ett möte den 7 
mars för att diskutera hur arbetet mot Östlig förbindelse skulle fortsätta.  
 

Antecknat av Nova-Lee Branting, Stockholms Naturskyddsförening 


