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Förbundct för ELoprrkcn
(43 eamverkando organlrationer)
Kummltt(n för Gurtevlenckr P.rken
Haga-Barrrnevlkena Vlnner

Stats.sckreterare Ha ns Dahlgren
Planerlngschef Tommy Ohlström
Stotsrldsbcrcdningcn
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Blrte llenr Dehlgren och Tommy Ohlrlröml

Ang. uopvELtnlnS m.s.s. överklqtade dctnljplancr för Noro länkcn och fysikccntrum

Undertecknade organlsationer, med mer ån 200.mU medlemmar, har under ilera år fölit
planeringen inför den nya nationalstadsparken. Vl har också deltagit, lillsårrrnrarrJ rrre:d
StocLholme etads tiänatcmän, i framtagandet av underlaget för de r;.k. miljöprövninlJårna åv
Norra lånken, gamt tagit fram alternativa, miliöanpassde lösningar för lysikcentrum.

Miljöprövningen av Norra länken beslutades av eocieldemokråternå, vänsterpertiet och
millöpartiet i Stockholms stad eftcr valet l99rl :

"Miliöpröoaiagat elull genomföns i somoerkaz. med miljöorgariisalioner inlör
genlfif|tandet ov aarie ny etapp,....,Om en pröoning ao de ttlika delarna t (Dennis-)
övcre'lskontnrelsc'r. visar stt tttskilds projekt eÄ'olonris/U ochleller miljöntiissiSt iltt
klaw upp»tlllldd bao ellet förutsttttningu ska de föÅnd:.as eller lyt'ttts ttt."

Når-underlaget yar framtaget skcddc cmellcrtid ingen rcell miliöprövning. Istället beslutade
Stoelholms gtsd att anta de deteljplaner som cLullÄ pröves. Semtidigt beilutades att:
"hemstäUa till regeringen om att den mätte fullfölja milpprövninBarna beträffande
samtliga tre detaljplaner för Norra länken." Ay formclla skäl shutle dcnna priivning kunna
skc. som en lcapitel 4-prövning enl, NRL.

Hittillg har, enliBt vad vi har erfarit, inte dctta skctt inom rtmcn för rcgeringens beredning
av Norra länksn, Detta är, moner vi, allvarligt i det att regeringen därmed inte får konta}.t
med de problefikompler och konsekvenser som ar forknippade med länken.

En del ev deeea problemkomplox går direkt att överföra pA Sigurdsenutreclrringens förslag
kring att runnellägga Centralbron. Därmed fär inte heller denna fräga en mer grundläggande
belysnlrtg.

Vi belarar ocksä att regeringen kanske inte till fullo insett konsekvcnserna för
hulturhuvudstadsåret av our planenra [ör Norr.r länkcn och fyuikcenrum släpps igenom.

Mot denna bakgrund skulle vi sätta stort vårde på att vid en uppvaktning fä ge er våra

synpunkter på uvanståundu frågot.
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