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Till samtliga ledamöter i

Stockholms stadsfullmäktige 

En mycket angelägen fråga till Dig som ledamot i stadsfullmäktige!

Nätverket För ett Bättre Danvikslösen vill ha en miljö- och klimatvänlig, bekväm, snabb och
jämfört med bil konkurrenskraftig kollektivtrafik för Nacka- och Värmdöbor. Vi anser inte att
liggande förslag tillgodoser våra önskemål. Vi anser att Stockholms stad och Nacka kommun
skall stanna upp i planeringen, begära in och analysera alternativa förslag. Man måste finna
lösningar som långsiktigt klarar trafikflödet från den kraftigt växande östsektorn.

Vår uppfattning är att Danvikslösenprojektet under byggnadstiden, minst fem år, innebär köer
och kaos både för kollektiv- och biltrafikanter. Idag trafikerar ca 1500 bussar från vårt område
Slussen per dygn. Under minst tre år av byggnadstiden beräknas ytterligare ca 800 bussar per
dygn krävas. Trafiken skall på provisoriska vägar med lägre kapacitet än idag ta sig förbi
byggnadsområdet. Värmdövägens avstängning medför att dess trafik leds ned mot Järlaleden
när Lugnets rondell rivs. Allt detta sker samtidigt som Slussen är planerad att byggas om och
förvandlad till byggarbetsplats.

Vägen dragen genom berget blir obotligt och för all framtid alltför smal. Trafikanterna i
vägtunneln utsätts för alltför stora olycksrisker. Att lägga ner den nyligen upprustade
järnvägen för att ersätta den med spårvagn är en klar nedgradering. Vid spårvagnsdrift slår
man tidigt i kapacitetstaket. Allt detta till en kostnad på minst 5 miljarder! Med järnväg
däremot går det lätt att öka transportkapaciteten efter behov.

Är det föreslagna Danvikslösen klokt med hänsyn tagen till trafik- och samhällsnyttan?

Är Du som politiker beredd att medverka till denna försämring och gigantiska kostnad?

Nacka den 21 maj 2008 
Nätverket För ett Bättre Danvikslösen 
danvikslosen@nackamiljo.se

Boo Miljö- och Naturvänner, Kommittén för bevarande av Storstockholms Sydöstra Friluftsområden,
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