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Vägverket svänger och förespråkar att så gott som hela
motorvägen Förbifart Stockholm ska gå i tunnel – från
Skärholmen i söder till Hjulsta
i norr.
Det löser lokala miljöproblem men minskar inte
utsläppen av växthusgaser, så
forskare och aktivister är fortsatt kritiska.

På ABF-huset i Stockholm sitter
ett tjugotal personer runt ett bord,
några försedda med tjocka pärmar
från Vägverket. Vid den inledande
rundan presenterar sig någon som
”Arg”, vilket visar sig innebära att
hon kommer från Arbetsgruppen
rädda Grimstaskogen. Med på
mötet ﬁnns också representanter
från Alternativ stad (MJV), Föreningen Rädda Lovön, Lovö
Hembygdsförening och Klimataktion. Målet är att stoppa Förbifart
Stockholm och i kväll står en diskussion om Vägverkets nya skrivelse på dagordningen.
– Kompletteringskraven kanske
kan uppfattas som tuffa, men faktum är att det är väldigt lätt för
Vägverket att komma undan här,
säger Anders Jönsson från MJV.
– De tar inte ens upp att själva
grundförutsättningen är en fastlåsning i biltraﬁk – på bekostnad av
andra alternativ – och Miljödepartementet har inte heller efterfrågat
något svar på detta, fortsätter han.
påbörjade regeringen en miljöprövning av den
planerade förbifarten. Det underlag som Vägverket skickat in
ansågs otillräckligt och i november
begärde Miljödepartementet in
kompletterande uppgifter som
Vägverket nu har sammanställt.
Kompletteringen avser femton
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punkter kring bland annat projektets totala klimatpåverkan, en förklaring till varför andra alternativ
valts bort samt en uppdaterad
redovisning av aktuella traﬁkprognoser för det berörda vägnätet där
också trängselskattens effekter räknas in. Miljödepartementet ville
också veta vilka konsekvenserna
blir om vägen vid Lambarfjärden
sker i tunnel i stället för på bro.
Av Vägverkets komplettering
framgår nu att de, utifrån ny kunskap om ”berggrund, säkerhet,
beteende och kostnader”, förordar
tunnelalternativet. Det blir tydligt
att motiven till att stoppa den sexﬁliga motorvägsleden delvis skiljer
sig åt mellan mötesdeltagarna på
ABF-huset. Aktivisterna från Arbetsgruppen rädda Grimstaskogen,
som främst engagerat sig för den
lokala miljön, framhåller att en
motorvägstunnel ur deras synvinkel
trots allt är betydligt bättre än en
bro.
ÄVEN KYRIAKOS ZACHARIADIS, handläggare på Naturvårdsverkets
enhet för markanvändning och
vattenverksamhet, välkomnar tunnelalternativet.
– Det här innebär klart och tydligt en positiv förändring med
tanke på naturvärden, tysta miljöer
i Grimstaskogen och inte minst
påverkan på vattenområden, säger
han till Arbetaren.
Zachariadis tillägger att Naturvårdsverket redan tidigare har
konstaterat att Vägverkets förslag
inte uppfyller de miljöpolitiska
målen, främst vad gäller klimatfrågan. Vägverket har tidigare hävdat
att Förbifart Stockholm skulle
innebära lika stora koldioxidutsläpp som det så kallade nollalternativet. I den nya skrivelsen medger verket att en viss ökning blir
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Vägverket svänger
om motorvägstunnel
Arbetsgruppen rädda Grimstaskogen anser att en tunnel är ett
bättre alternativ än en bro.

följden, men att ”resultatet fortfarande är i samma storleksordning
som för nollalternativet”. Resonemanget har dock fått kritik för att
det tar en stor framtida ökning av
biltraﬁken i Stockholmsområdet
för givet.
– Vi står i en situation där vi
kraftigt behöver minska utsläppen
av växthusgaser och för att göra
detta behövs olika typer av styrmedel, säger Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på
KTH i Stockholm.
– Att bygga nya motorvägar
leder oss inte åt rätt håll, utan försvårar möjligheterna till utsläppsminskningar, fortsätter han.
FÖR DE AKTIVISTER, politiker och forskare som samlats till möte är en
av de stora uppgifterna att utifrån
Vägverkets 15 punkter sätta ihop
en ”skuggutredning” som ska lämnas till Miljödepartementet. Och
medan ansvarsområden fördelas
ägnar sig deltagarna åt att spekulera fram och tillbaka kring styrkeförhållanden och strategier i den
politiska strid de gett sig in i – tills
någon utbrister: ”sitt inte här och
ge upp nu, matchen om förbifarten har bara börjat!”
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Krisen gör a-kassan dyrare
Om alla varsel om uppsägningar inom industrin verkställs
måste IF Metalls a-kasseavgift
höjas med 175 kronor i månaden. Detta som en följd av att
a-kassornas avgift styrs av hur
många medlemmar som är
arbetslösa.

I måndags varnade IF Metalls akassa om att 33 000 medlemmar är
varslade om uppsägning, främst i
bilindustrin. Om alla dessa blir

arbetslösa en längre tid kommer
arbetslöshetsavgiften till a-kassan
att behöva höjas från 125 kronor
upp till taket på 300 kronor. Därutöver betalas en medlemsavgift
på 84 kronor.
Ett viktigt syfte för den borgerliga regeringens a-kassereform var
att skapa lönepolitisk återhållsamhet hos facken. Enligt ekonomisk
teori ska stora löneökningar leda
till högre arbetslöshet, så om medlemmarna tvingas betala för löne-

ökningar genom högre a-kasseavgift skulle förbunden disciplineras
i sina lönekrav, var tanken.
Men att de nya varslen beror på
oansvariga löneökningar håller
inte Åke Ljunggren, föreståndare
på IF Metalls a-kassa, med om.
– Det är tokerier. Det här är en
ﬁnansiell kris. Arbetslösheten beror
inte på vilken lön våra medlemmar
har, säger han till Dagens Arbete.
Åke Ljunggren menar att det är
strukturella förändringar, som har

I den nya planen för Förbifart Stockholm, tillkommen efter att Vägverket
kritiserats på en rad punkter, framhålls tunneln som ett bättre alternativ.
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väldigt lite med lönebildningen att
göra, som slår hårt mot a-kasseavgiften.
Att omkring en halv miljon svenskar har lämnat a-kassan samtidigt
som arbetslösheten nu ökar bekymrar regeringen, som i årets budget
införde en rabatt på a-kasseavgiften
med 50 kronor i månaden för att
locka tillbaka medlemmar. Om
konjunkturen samtidigt leder till
höjda a-kasseavgifter minskar dock
effekten av rabatten. Enligt Eva

Uddén Sonnegård, statssekreterare
på arbetsmarknadsdepartementet,
ﬁnns ändå inga planer på att förändra a-kasseavgiften.
– Den här modellen bygger på
att arbetslöshetens storlek ska
påverka avgiften. Då kan vi inte i
andra änden säga att vi sänker
avgiften för att det ﬁnns a-kassor
som har mycket hög arbetslöshet,
säger hon till Sveriges Radio.
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