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Med anledning av ELU-konsults kostnadsbedömning ror ytterligare 30-års drift
De utredningar som gjorts angående Gamla Lidingöbron pekar åt olika håll. För ett år
sedan påstods bron vara i så dåligt skick att man kanske inte ens kunde utnyttja den under
vintertid för tågtrafik. Den 31:a januari 2006 kom ytterligare en utredning, nu från
Ramböll (61870411123), som säger att bron är i så pass bra skick att man utan vidare kan
öka hastigheten på tågen och att det endast är smärre underhåll som behöver utföras.
ELD-konsults (2005-05-27) första utredning som Lidingö stad bifogade sin ansökan visar
på sidan 6 att både ELD-konsult och Carl Bro konsult konstaterat att maskindelar som
kugghjul etc inte har något nämnvärt slitage och att tidigare rapporter visar att
broöppningarna går utan onormala ljud eller vibrationer.
Dessa maskindeJar är liksom övriga bron från 20-talet och alltså fortfarande efter 85 år i
gott skick utan nämnvän slitage. Trots det byts delarna enligt 30-årsplanen (ELUutredning, 2006-05-04) och det gör att man inte hinner reparera bron till nästa säsong.
Delarna utgör därtill en stor kostnadspost i 30-årsplanen. Ä ven bärbockar och andra delar
byts i den 30-årsplanen istället för att repareraslförstärkas som första planen beskrev.
Eftersom delarna inte är slitna ifrågasätter jag om det verkligen är nödvändigt att byta
hela maskineriet och om det inte går att utföra förstärkningar av bärbockar etc. Jag
ifrågasätter därmed även kostnaderna för reparationen enligt 30-årsplanen och att det
påstods vid sammanträdet att man inte kan få igång bron till våren 2007. Det senare bör
vara möjligt om man prioriterar det nödvändiga underhållet.
För övrigt har Lidingö stad varit snabb med att skylta om i farleden till att
broöppningarna upphört trots att ärendet inte är avgjort men jag hoppas att de snart får
anledning att ta ner de nya skyltarna.
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Anges vid kontakt med miljödomstoien
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Advokat Nils RYTberg
Advokatfinnan Åberg & Ca AB
Box 16295
103 25 Stockholm

-07- 2 4

ADVOKATFIRMAN
ÅBERG & GO

=ORKANNEDOfVl
Lidingö stad, Tekniska kontoret
angående lagligförklaring av Gamla Lidingöbron
stad, Stockholms län

i Lidingö stad och Stockholms

Ni anmodas yttra Er över dels de yttranden som inkommit i målet, dels det medgivna
tillståndet i aktbilaga 73.
Yttrande skall ha kommit in till miljödomstolen senast den 23 augusti 2006.
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Kerstin Gatelin
Telefon direkt 08-657 52 23

Dok.Id 279233
Postadress
Box 8307
10420 Stockholm

Besöksadress
Fleminggatan 14

Telefon
08-657 5045

Telefax

Expeditionstid

08-657 56 28

måndag - fredag
09:00-12:00
13:00-15 :00

E-post:
stockholms.tingsratt.avdelning9@dom.se
www.stockholmstingsratt.se
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FAX +46 8 6575711
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

TSM. Registrator administrativa
den 10 augusti 200613:51
TSM, Registrator avdelning 9
VS: Gamla lidingöbron IMiljödomstolen

STOCKHOLMS

TINGSRÄTT

Avd9
Vbll mvh Caroline
Caroline Hindmarsh
Administrativ assessor
Stockholms tingsrätt
Box B307
104 20 STOCKHOLM
Tel 08-657 50 31

ursprungligt meddelande----Från: Karl-Johan Oden [mailto:tid05jod@syä.kth.seJ
Skickat: den 10 augusti 2006 12:37
Till: TSM, Registrator administrativa
Ämne: Gamla lidingöbron IMiljödomstolen
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Att det år nödvändigt att segla ska jag inte argumentera för, men för möjligheten.
Lidingö kommun tror dess arrogans ska få fortsätta skydda mot kostnade, ansvar och
realiteter.
Mitt fokus i frågan tar sin utgångspunkt i att hålla segelleden öppen för den trafik
som inte begränsats av den senare byggda bron.
Bron har ett generellt renoveringsbehov och ett berättigande för miljömässig
kommunikation; järnväg, cykel och gångbana med klaffbro för korsande master.
Något måste ändå göras. Alternativen är kostnader mot kapitalförstöring. Konflikten
särintresse mot allmänintresse.

år

Underhåll ur säkerhetssynpunkt kan skjutas upp en tid om man ersätter Lidingöbanan med
bussar, men att skrota en sådan infrastrukturinvestering för en flaskhals är inte
sunt.
Samtidigt som de stängde klaffen slösade de bort hela den extrakostnad som krävdes för
Det är inte oväsentligt hur domen formuleras eftersom
att ge nya bron 12 ffihöjd.
konsekvenser och möjligheter för framtiden är komplexa.
Jag vill att Lidingö ska läggas till last för uteblivet underhåll och för tiden som
bron varit stängd. Som medborgare är det viktigt att lagen inte gör det lönsamt för
kommuner att strunta i sina åtaganden.
Mitt förslag är att Lidingö får kort tid på sig att säkerställa brons funktioner. Med
den beräknade dagskostnaden för detta som vitesbelopp varje dag de inte har arbete
igång. Eller om det vore lämpligare, omgående säkra klaffen i öppet läge till
höstdagjämningen för att sedan från vårdagjämningen hålla öppet igen.
Kalle Öden Ropstens Båtklubb

