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Norra Länken kan inte byggas med nuvarandeplaner,
utred alternativ!

Projekt Ekoparken WWF awisar förslag till detaljplan för såväl trafikplats Bellevue,
Fnescati och Värtan. Bevaranderörelsen kring Ekoparken har på ett tidigt stadium
varit positivt awaktande till Norra Länken som har ansetts vara en betydiigt mindre
kontroversietl led än Österleden och t o m kunna ha vissa positiva toiAei-ar. I takt
med att planerna för Norra Länken konkretiseras ökar besvikelsen. Nackdelarna
mqd $e förslag som presenterats är idag så stora att Projekt Ekoparken WWF säger
nej till afi Norra Länken kommer till utförande.

Bellevuetunneln hotar parken med sina 17OO-talsträd, Frescatiförslaget ger fula såri landskapet och avgastorn i känsliga lågen samt ett virrvarr av tunnlar. Vid
Hjorthagen är trafikplatsen i öppet läge och ger störningar på såvät Hjorthagen som
Lill-Jansskcgen. l. I ett uttalande tidigare i sommar påstoO Elw6 Nilsson att man
kunde bygga Norra Länken inom ramarna, dock genom att göra hesparingar som
drabbar miljön. De planerade motorlederna är uppenbarligen inte längre förenliga
med vare sig rimliga kostnader eller miljön, Att bygga Ringen för miljön i Stockholm
framstår alltmer som ett skämt. Det återstår bara att ifrågasätta Storstockholms
expansion och en planering för massbilism. Det krävs ett nytänkende.

Ett sätt att etablera ett nytänkande är att omförhandla Dennispaketet och välkomna
alternativ i debatten. Förbundet för Ekoparken, Kommitt6n för Gustavianska Parken
och Haga-tsrunnsvikens vänner har givit ett förslag till alternativ för Norra Länken.
Alternativet går ut på att slopa Frescati.anslutningån genom att dra leden närmare
stenstaden. De pengar som då sparas föreslås användas för att läka Bergshamra-
ledens sår i Solna. Stadsbyggnadskontoret har vägrat att utföra en seriös utredning
av detta förslag. På mycket lösa grunder awlsas alternativförslaget utan au
nödvändiga analyser gjorts.

Stadsbyggnadsnämnden måste hegära återremiss och en grundlig utredning av
alternativet till Norra Länken.
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