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Stockhol-ms kommun
105 35 STOCKHOLM

överklagande i fråga om detaljplan för del av Norra
Länken (Roslagstu
stadsdelen Norra

11-Ugglevikskä11an-Erescati) inom
Djurgården i Stockholms konunun

L
Regeringens beslut
Regeringen ändrar kommunens beslut att anta detalj-plan för del av Norra Länken (Roslagstu}l-Ugglevi-ks-
källan-Frescati) inom stadsdelen Noira Djurgården i
Stockholms kommun, på sådant sätt att bestämmel_sen
om teknisk an1ägg'ning för trafiktunnlar (planbe-
stämmelse E) vid Albano industriområde samt angiven
högsta byggnadsloja för denna an1äggning utgårl
Regeringen avslår överklagandena i-ovrigt.

l bilagra

Ärendet

Kommunfullmäktige i Stockholms kommun beslutade den
13 november 1995 att anta detaljplan för del av
Norra Länken (Ros1agstu11-UgglevikskäI1an-Frescati 

)inom stadsdelen Norra Djurgården i Stockholms
kommun

Sedan beslutet överklagats fattade Länsstyrelsen i
Stockholms 1än den 9 februari 1996 det beålut som
framgår av lllagan.
Länsstyrel-sens beslut har överklagats av BoeI
Smedmark, fngegerd och Greger Carpelan, fngegerd Teh
Ahlen samt Svenska Statoil AB.

Skrivelser har härefter kommit in från Vägverket,
Ingegerd och Greger CarpeIan, Ingegerd Teh AhI6n och
Svenska Statoil AB samt från Stockholms kommun. En
skrivelse har också kommit in från Arne Sundström.

överklagandena

De klagande vidhåIIer i huvudsak sina tidigare
invändnlngar mot kommunens beslut att anta detalj-
planen
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Boel Smedmark anger b1. a att hon som boende i Haga
är berörd av detaljplanen men också representerar
al-lmänintresset. Hon framhål1-er att detaljplanen
drabbar såväl henne som boende som besökare i Haga-
parken och Brunnsvikenområdet.

Ingegerd och Greger Carpelan anger bl.a. att Iäns-
styrelsen inte prövat alla de omständigheter som de
åberopat. De anser att planen i väsentliga avseen-
den, bI.a. vad avser reäovisning av erfoiderliga
arbetstunnlar och aktuell-a etableringsområden, är
ofullständig. Handl-äggningen av detaljplanen lider
av formella brister. Samrådsprocessen har avbrutits
och planförslaget ändrats utan förnyat samråd
Ingegerd och Greger Carpelan framhålIer att plan-
området ingår i den nyligen inrättade nationälstads-
parken UlriksdaI-Haga-Brunnsviken-Djurgården. De an-
ser att detaliplanen innebär att paikeÄ utsätts för
allvarlig skaää och att planen d:irfor slrider mot
bestämmel-serna i 3 kap. 1 och 7 ss lagen (1981 zL2)
om hushåltning med naturresurser m.m., NRL.

Ingegerd Teh Ahlån anser att den de1 av Norra länken
som sträcker sig mot Frescati bör få byggas endast
om den totala trafiken på Roslagsvägen minskar och
de boende i Frescati hage därigenom inte får en för-
sämrad miljö. Hon anser också att den till detalj-
planen hörande mitjökonsekvensbeskrivningen är
bristfallig. Ingegerd Teh Ahl6n åberopar vidare
innehå11et i ett utkast ti11 en "Gemeiesam promemoria
angående Norra Länkens arbetsplaner', som Vågverket,
Region Stockholm, tilIsänt Länsstyrelsen i Stock-
holms 1än. I utkastet redovisas bI.a. vissa avvikel-
ser mellan arbetsplaner och utarbetade detaljplaner
för Norra länken.

Svenska Statoil AB anger bI.a. att den befintliga
servicestationen vid Frescati har ett viktigt behov
att fylIa och att detaljplanen enbart behöverjusteras i mycket ringa utsträckning för att an-
1äggningen skall kunna ligga kvar.

Vägverkets skrivelser
Vägverket har beretts tillfälle att yttra sig över
det av Ingegerd Teh Ah16n åberopade utkastet. Väg-
verket anger härvid att föreslagna arbetsplaner på
några punkter avviker från de illustrationer som
finns i de detaljplaner som utarbetats för Norra
1änken, däribland den nu aktuella detaljplanen.
Dessa avvikelser anges t huvudsak röra sig om en
mefa detaljerad redovisning än vad som varit mo3Iig
i detallplanerna. Vissa avvikelser gä11er förhåtIan-
den under jord som över huvud taget inte påverkar
markytan. De aktuella avvikelserna motverkar enligt
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Vägverket inte syftet med detaljplanerna. De före_
s_lagna_ arbetsplanerna innebär' eäfigt Vägverket attNorra länken byggs i enlighet med detaljplanerna.
Vägverket har vidare kommit in med en skrivelse medtvå-bilagor beskrivande tunnelmynningen vid Roslags-tull och ventilationstornet vid A]baÄo. Beträffanäe
tornet vid Al-bano anges bt. a. att ventilatlons-
tornet, med nuvarande riktlinjer för luftkvalitet,
inte längre behövs

Skrivelser från de klagande

Ingegerd och Greger-Carpelan anger bl.a. att Väg-verkets planer ingalunda innebär obetydliga förl
ändringar qv detaljplanerna av främst förfydligandekaraktär. De anger vidare att ytterligare ävvilielserfrån -detaljplanen redovisats i annat 6ammanhang ochatt detta kan medföra att det historiska landslapet
Ifilg Roslagstull för1orar det värdefulta topogrä-fiska element som förkastningen utgör. De navOårvidare att detaljplanerna, måd tanle på att de berörNationalstadsparken, är alIt för oful-Iständiga för
-att tigga-till grund för de omfattande proleft dethär är frågan om och att de därför bor ämarbetas.

Ingegerd och Greger Carpelan anger vidare att Norra
l-änken bör byggas i ett enklare utförande utananslut.ning tiIl Frescati och Ros1agstull samt attventilationstornet vid Albano bor utga.

Ingegerd Teh Ahl6n anger bI.a. att regeringen börklarlägga för Stockholms stad och Vägverkei att
avsmalningen av den södra delen av Röslagsvägen är
en väsentlig deI av detal-jplanen som Vägverkåt måste
genomföra parallellt med byggande av Noira Länkenstunnel tiIl Frescati. Hon anser också att regeringenbör kIarlägga att Vägverket inte kan få ta bort
stoftreningsanläggningen och ventilationstornet i
Albano om detta ger ökade utstäpp i Frescatiområdet.
Med hänsyn till_ av_Vägverket redovisade förändringarbör vidare detaljplanen omarbetas helt.
Svenska Statoil AB anger b1.a. att de avvikelser somVägverket redovisat i vissa fall är sådana attplanens syfte omintetgörs. planen bör därför integodtas av regeringen.

Medgivande till ändring av detaljplanen
Kommunstyrelsen i Stockholms kommun beslutade den9 oktober L996 medge att regeringen gör en sådanändring av beslutet att anta detaljplanen som
innebär _att planbestämmelsen om teknist< anläggningför trafiktunnlar (planbestämmelse E) vid Albåno
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industriområde samt angiven högsta byggnadshöjd för
denna an1äggning utgår

Ingegerd och Greger Carpelan har med anledning av
kommunstyrelsens beslut anfört att de anser att
Vägverkets uppfattning om behovet av ventilations-
tornet inte är invändningsfri. De påtalar vidare
brister i den kommunala beredningen av frågan och
framhål-ler att kommunens beslut borde ha fattats i
annan ordning

Ingegerd Teh AhI6n anger att den av Stockholms
kommun föreslagna ändringen av detaljplanen inte
tillgodoser de invändningar hon framfört mot
detaljplanen.

Vägverket anger att verket inte har någon erinran
mot att planen ändras på det sätt kommunen före-
slagit.

Skälen för regeringens beslut

Regeringen finner att den omständigheten att ett
planärende kan vara av större al-Imänt intresse inte
i sig medför att. rätten att klaga på kommunens
beslut att anta planen tillkommer andra än dem som
bor el1er äger mark inom eller intill planområdet
ell-er som på annat sätt direkt berörs av planen.
Regeringen finner inte att vad Boel- Smedmärk fram-
fört ger vid handen att hon är berörd av planen på
ett sådant. sätt att hon har rätt att överklaga be-
slutet att anta detaljplanen. Länsstyrelsens beslut
att inte ta upp överklagandet av Boel Smedmark tiII
prövning bör därför stå fast.
Vad beträffar övrlga överklaganden finner regeringen
att den utredning som föreligger i ärendet får anses
utgöra ett tillräckligt underlag för den prövning
som skal-1 ske i detta detaljplaneärende. Regeringens
överväganden redovisas nedan under rubrikerna Natio-
nalstadsparken, Serviceanläggningen vld Frescati
samt Övriga erinringar.
Nati onafstadsparken

Enligt 3 kap. 7 S andra stycket NRL får inom en
national-stadspark ny bebyggelse och nya anläggningar
komma tilI stånd och andra åtgarder vidtas endast om
det kan ske utan intrång i parklandskap eller natur-
miljö och utan att det historiska landskapets natur-
och kulturvärden i övrigt skadas.

I propositionen om nationalstadsparken Ulriksdal-
Haga-Brunnsviken-Djurgården (prop . 1994/95:3 s. 4L-
46) anges bl.a. att natur- och kulturvärdena har
varierande tyngd i olika delar av nationalstads-
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parken samtldigt som området i sln helhet är avriksintresse med hänsyn ti11 dess samlade natur_ ochkulturvärden. $v syftet med nationalstadsparken
.följer att områdets huvudstruktur vad avser natur-
och bebyggelseområden inte får ändras. En utbyggnad
av Norra 1änken med ansl-utningar bör enliqt pioposi_
tionen kunna förenas med bestämmelserna om en nätio-nalstadspark. Detta kan ske genom att Norra 1änken
med anslutningar förläggs i tunnelläge under natio-
nalstadsparken och genom att till l-eäen hörande
anordningar ovan jord utformas på ett sätt som inte
skadar områdets natur- och kulturvärden. Vidare
ang:es att en förnyelse av infrastrukturen i området
som. sarnmantaget medför en förbättring av miljön inomnationalstadsparken el1er som möjIiggör en våsentligförbättring för hälsa och miljö i fiåga om en infraistrukturanläggning som berör parken oökså bor varamöjlig att utföra.
Regeringen konstaterar att trafikleden enligt de-taljplanen 

"ke1l förläggas i tunneL med mynåingarvid Roslagstull och vid Frescati samt med ett -ien-
tilationstorn m.m. vid A]bano och ett vid Frescati.
Genom förIäggningen i tunnel_ kommer sambandet mellande olika del-arna av parklandskapet kring Brunnsviken
samt Lill-Jansskogen att bevarai. Med hånsyn härtil1
och med beaktande av de uttalanden som qioits underlagstiftningsarbetet finner regeringen äLt 1okali_seringen av Norra 1änken inom äet a[tue11a områdetinte strider mot bestämmelserna i 3 kap. 7 s NRL.

Vägverket har angivit att ventil-ationstornet vidAlbano inte Iängre behövs. Stockholms kommun harmedgivit att planbestämmelserna om teknisk an1ägg-

Albano industriområde samt angiven byggnadshöjd för
9"1r? an1äggning utgår. Regeringen finner med an-ledning härav- att detaljplanen 6ör änd.ras på så sättatt angivna planbestämmelse utgår

Regeringen finner i 
- övrigt att en utbyggnad av Norralänken inom planområdet på det sätt piänen anger kangenomföras utan intrång i nationalstädsparken6 park-

landskap el-ler naturmiljö och utan skadä på dethistoriska landskapets natur- och kulturvärden iövrigt.

Serviceanläggningen rrrd Fges cati
Vad beträffar det markområde inom planområdet som
Svenska Statoil AB disponerar för äervicestations-
ändamåI konstaterar regeringen att planen bI. a.innebär att marken skall vaia ti11qänglig för aIlmäntrafikledstunnel. pl_anbeskrivningen angei att områ_det pa sikt bör återgå till park-men ait det behövert"? i anspråk vid vägbygget iör provisoriska trafik-
omläggning:ar och etableringsytor-. Stadsbyggnads
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kontoret anför i utställningsutlåtandet att qenom-
förandefrågorna får reqleras i förhandlingar och
avtal mel-l-an Vägverket, StåthåIlarämbetet, Svenska
Statoi] AB och Stockholms kommun.

Regeringen finner vid en avvägning att fördelarna
från a1lmän synpunkt av att ta det område som
Svenska Statoil AB disponerar i anspråk på det. sätt
som planbn direkt och lndirekt medför får anses
överväga de olägenheter detta innebär för Svenska
Statoil AB. Överklagandet av Svenska Statoit AB bör
därför avslås.

Övriga erinringar
Med anl-edning av vad Ingegerd Teh Ah16n anfört om
utformningen av Roslagsvägens södra del konstaterar
rege.ringen att detaljplanen anger att vägen ska1l
anläggas som en traditionell- infartsväg med fyra
körfäIt och dimensj-oneras för en maxhastighet av
50 km per timme. På plankartan redovisas områdena på
ömse sidor om vägen som park med beteckningen n2
krav på plantering. Regeringen finner att detalj-
planen utformats på ett sådant sätt att den skapar
förutsättningar för en minskad trafik på och en
förbättring av miljön utmed Roslagsvägens södra del.
Detaljplanen anger inte annat än att kommunen skal1
vara huvudman för de allmänna platserna inom plan-
området och därmed svara för genomförandet av planen
i denna de1. Regeringen finner med hänsyn härti11
inte att de omständigheter som fngegerd Teh Ah16n
anfört i denna del bör medföra att beslutet att anta
planen skal1 upphävas.

Regeringen finner inte att vad Ingegerd och Greger
Carpelan samt Ingegerd Teh Äh16n anfört om bl.a.
förhållandena under utbyggnadstiden kan anses inne-
bära sådana oIägenheter för dem att planen av det
skälet inte kan godtas. Vad de anfört utgör inte
heller i övrigt skäl att upphäva beslutet att anta
deta13planen.

Regeringen erinrar i detta sammanhang om att frågor
om trafikanläggningens närmare utformning och de
närmare villkoren för anIäggningsarbetenas utförande
m. m. f ör att bI . a . undvika - skaOör och oIägenheter
för berörda sakägare prövas vidare i samband med
planens genomförande, Varvid bl.a. bestämmelserna i
väglagen (7911:948) skal1 beaktas
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Kopia till
Kommuni ka t i ons depart ement e t
Kulturdepartementet
Mi Ij ödepartementet
Boverket
1änsstyrelsen (handlingar återsänds)
BoeI Smedmark, Vi1la Ädelsten, Haqa, l-ll 64 SOLNA
Ingegerd och Greger Carpelan, Bellevuevägen Ll,

113 41 STOCKHOLM
Ingegerd Teh Ah16n, Frescati Hagväg 4,

104 05 STOCKHOLM
Svenska Statoil AB, 714 90 STOCKHOLM
Vägverket,781 81 BORilNGE
Arne Sundström, Ringvägen 11 A, 118 23 STOCKHOLM
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