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Förbundet f'ör Ekoparken
§amverkande orgirnisationer i Stor - Stockhoim

c Ist §tockhrtlm$ I.äns Hembygdsiörbund
Box30 193

104 25 Stoct<hotrn

Tiil Stockholms stadsb;rggnadgkontor
Box 8314

104 Z0 Stockholnt

Yttr;nnde över för'slag till.dStgljptan far {gl åv Noffa L
\Iorrtull och*Bosiagstull inom *tadEdelqF VqsffitJrden i.§lgckholm dp 9i069,

Förbundet för Ek+parken förkastar i sin hethet försiaget till detaljplan. Stora
cch avgörande frågcr måste penefferas innan Norra länken är mogen att
detaljplaneras. Fortfarar,de saknas t.ex. e!1 för Solna ocn Stockholnnr:
kommun gemensam översiktsplanering för srldra Brunnsviker:' LikaEå har
inte den av regeringen begärda utredningen kring tillgodoseendet av
Ekoparkens nattlr-, kuitur- och frilufrslivsvärden ärrnu redovisats för 'rare
sig Länsstyreieen eller regering crch riksdag. Detaljplanen berör i hög grad
Oetta ärende, och kan inie brytas ios§ frårt sitt samnranhang.

Forceringen å.v planarbetet för l.ioria lånken m'*ete därför a"'brytas, och

isrället bör arbetet rned den icke kontroversiella §ödra Länken priorit*ras.

Overgripantle synFr unk t er

I, Detaljpianeförslaget iåser fast planeringen av aniyänsanCe delar av Norra
länken trots att dessa är föremåi fär en oversiktsplan och ,Järdll hörarrde
samråd. Förbunder har tidigare påpekat alt de }ösningar vad gäller
kopplingen nrallan Roslagsvägeir öch Norra Länken sorn pre§enterades i
deir'tidilare oversiktsplanen ej är acceptabla, Detsarnma gäller den nya,

Förbundet har felciterats i samrådsreCog6relsert gåillande översiktsplanen
för lriorra iänken och viii därför här klargöra ait vi icke accetrterar

alternativen Kräftriket och Frescati då de ger,$m sinå iunfielmynningar och

avgastorn allvariigt sargar kultrrrmiijön- Istäil*t merrar rri att l<ontakten
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rnellan Roslagsvägeir ech l\iorra länken i rikari:rg till och från Värtan t'ör

ske vid Rosiigstuit (fnt vidare res{lnemang, 5€ refererad' skriveise')'

Ii. Detaljplaneforslaget utgör an allvariig skada på clen ril'rsinfressanta

tulturrniijön vid Brunnsvikåfl. Den aiteinativa sträckning -sorr
Ceiersoisalternativet utgör skulte kunna iösa samnra trafikfÖringsproblem
utan att kulturrniliön vid-Brunnsviken riskerar att ta skada' Om dessutorn

Cedersdalsalternatrver b,vggs paraileilt rned Svea\'ägen och Cedersdalsgatan

b«:rde det iq.unna bli avsevlirt billigare än del akluella fdrslaget'

iII. Miljökonsekorensbeskrivningeir får ansee vala ytterst bristfällig och har

utförts'av Vägveiket söfil skalf genomffira proiektet' Utredningen' måste

kompletteras.

I\', Förbundet har alltså accepterät Planerna på en biltunnei mell'an

Nr:rrtull och Vårtan. Det är emelleriiii angetäget att i Cetta sammanirang

söka erhålla fler miljöiörbåltringar- Förbundet har därför i tidigare
remissvai påpekat det angeiägni i aft t'rågan om tunnelläggning av.
Värtajärn"ägä" i ansluhing uit Norra lånken utreds' Så har än:ru inte

skett.

Neg!*Lv a effekter a',' det tktqeil a dP-ia lip,lanefö$l aJE!

1) Avgastornets piacering. Förbr'rnder har ttdigare påpei<at risken fÖr alt ett

proviioriskt tom sedar, *1 tlyttut, ofr_uqPr.epar därför aet angeiägna i att

äugrrtorttet redan nu piåcetag lntiu Sojnabion och att ävett är'erdäckningen

avhorra iänkerr l$ses i detta §amrnanhang'

2) Omfattande och bullrande tiiluftsaggregat tiil tr'rnniarrra är tänkt ati

placeras vid Stallmästaregåru{en,

g) ]ärnvägevalierr bryts igenom, och därmed förstör:i dess funktion sotn

inå*i"! av Slalir;ästa"reviken. Flaceringen.av järnvåg-en på..betongpelare

är ett i d.enna miijÖ heit främrnand'e inslig, Även järnvägsvallens f'"rnktion

som bullervail försvinner.

a) Eåtktubben flyltas, Båtlivet utgör ett värdefullt inslag i ornrådets...

friluftstiv och nigot likvärdiEt läkaliseringsalternattv har ei erbluCiis

[fu[uår. ri ni'tåing till Rollagsrulisvlken e]ler annan plat§ inor'r

Brunngviken år oaccePtabel'

5) Betongtunnelns avstånd från rnarknivån (1' m) riskerar att ej medge

återväxi av vegetationen.

6) Träd kommer a$ skadas i Eeilevueparken' Siai:rma effekt har byggandet

av tunnel längs med järnvägsvaiien (t" o'un synPunktåx ang' inramningav

Stallmästareviken).
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7) Tunnelbyggandet åvses ske rned tekrril< §om man saknar er{arenhet av.
Risken för att parken skadas är därfor stor.

8) §prångning av tunneln kan ge sättningar i berget och på så sätt få
nesativa könsekvenser for vegetation-en.

9) Grundvattenproblematiken,, §on1 k*.n vara avseväid, är ej utredd.

t0) En utrynrnin$/äg med byggnad sarnt en byggnad med pumpanläggning
är täirkt ati placeras i parken, Det svär rnot den engeiska parkens id6-

11) Länkens planerade iäge rkulle även geno# till- och avfarter ö$ter orn
Roslagsvägen skada landskapsruirrffist på ett sätt som kan undvikas cm
Cedersdalsaiternativet genomf'örs i enlighet med Forbundets samiåds-
skriveise gäilande örrersiktspianen för FJorra trafikbandet.

Sammanfattningsvis; Förbundet för Ekoparkerr fllrkastar alltså detaijplanen
i sin helhet. Länkens trafikföring i deita avsniit rnåste lösas i anslutning tili
§veavägen cch Cedersdalsgatan.

Stockholm den i9 augusti i993

Stockholms läns hembygdsförbund, Naturskyddsföreningen i Stockhoim,
Friluftsfrämjandet Srocleholms riistriktsförbund, Svenska
Turistförenirrgens Stockirolmsdistrik t, Fiaga-Brunnsvikens Viinner,
Believueförbundet, Confidencen Re'Jiviva ri änforening-t, lriksd,ais
siottsförening, Djurgårdens hembygcisförening, Föreningen för Dendrologi
cch Parkvård, Föreningen Naiur och Samhålle, Föreningen Stora Skuggan,
Föreningen $tor-Stockhckns Ko lon i tr ädgård ar, Förenin gen Aventy:årn a,

Föreningen Ostermalm,. Fälthioiogerna/ Hembygdsföreningen å Norrntaim,
Fiyresgäs tförenir:gens Ös iermairnsavdelning, K,rloniförenir,gen
Eergshamra, lrlorra Djurgårdens Vänrrer, RosenCais trädgårdars
Vär,förening, Segelsällskapet Bruunsviken, Sofra HembygCsförening, Solna

Flenrbygdsförenlng, Solna'Sunc'1bv'cergs lrtraturskyddsförening, Stockhoims
Fältritililubb, Stockholm Mara ihon / Tjelrr.ilen, Stockhoirnikretsen av

Sailskapet Trädgårdsamatörerna, §tockl':ohn Varrdrareförening, Stiftelsen
Stora Skugg*n-lriaturens Hus, Stiftelselr l'Vet',ner*Gren Center,
§öderrnakiriparicernas Vänner, Ulriksdals hernbygdsföre+,tq, .Vå1.
Stockholm, Projekt.Ekopaiken trYWF, $tockholme Ornitologiska FÖrenlng,
Föreningen Trädens Vänner
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