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Bäeta lneg Uusmennl

4nE. lasliehetea i bvssandet ev arbetstun+lat för Nora llinlen

Vi vill med detta brev fåsta Er uppmärksamhet på att Vågverkets byggande
av arbets-funrrlar för lrlorra länkerr ei kan anses vara förenligt med lagen.

Våglagen § 19 anger att: "Byggande av väg får påbörias först scdan arbetsplan
har upprättats och, rrilr det behövs, har blivit fastställd," Föt Norra lanken
finns två arbetsplaner som är överklagade till regeringen. Ingen av dem är
alltså faststäIld. Ändå inledde Vägverket i november sprängningar för
arbetstunnlar fOr Norra lanken. Detta är en del i byggandet av vNg.

I Vägverkets beslut 96-09-13 om faststäIlelse av båda arbetsplarrerna anges
ockeå att; "Vägbyggnadsarbetena, som erfordar arbetsplan, ffu inte påbörias
förrän såväl besluten om faststäIlelse av detaljplanerna Bom detta beslut
vunnit laga kraft."

För de aöetsturrrrlar som nu byggs finru visserligen bygglov. Men i det att
de utgör en del av byggandet av vag får alltså byggnadsarbetet ej påbörias
enligt Väglagen § 19- Att så ändå skex är utorrordentligt anmärkningsvilrt
även med hllnsyn tili qtt samtliga tre detaljplaner för Norra länken är f0rda
till regeringsrätten för rättsprövning. Dessutom är bygglov för Norta
länkens detaliplan mellan Nortull och Roslagstull överklagat till läns-
styrelsen. Vä6;verkets agerande kan därfur ej uppfattao som annat ån olagligt
och dessutom som ett uLslag av otillbörlig påverkan på såväl regering som
regeringsrätt.

Med htrnsyn till Ert anovar i detta sammanhang hemställer vi att regeringen
agerar så att Vägverket omedelbart avbryter arbetena med arbetsturlnlarna
tills samtliga överprövningar och rättsprövningar for hela proiektet har
haft sin gilla gång.
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