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MILJÖDEPARTEMENTET REGERINGSBESLUT

L996-02-29
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Stockholms kommun
105 35 STOCKIIOLI{

överklagande i fråga om detaljplan för del av Nora
Länken (llorrtull-Roslagstull) inon stadsdeleD vasa-
staden i Stockholns kommun

1 bilaga

Regeringens beslut

Regeringen avslår överklagandena i fråga om detalj-
planen för del av Norra Länken (Norrtull-Roslags-
tull) inom stadsdelen Vasastaden i Stockholms
kommun.

Regeringen vidtar ingen åtgära ned anledning av
Stockholms kommuns hemstäIlan vad gäller fullfö1j-
ande av den särskilda miljöprövning som skett inom
kommunen.

iirendet

Kommunfullmäktige i Stockholms kommun antog den
20 december 1993 en detaljplan för del av Norra
Länken (Norrtu1l-Roslagstull) inom stadsdelen Vasa-
staden i Stockholms kommun.

Sedan beslutet överklagats fattade'Länsstyrelsen i
Stockholms län den 7 nars L994 det beslut som fram-
går av bilaqan.

Länsstyrelsens beslut har överklagats av Birgitta
och CarI Gustaf Leijonhielm, Ingegerd och Greger
Carpe1an, Brita Eldh, Bo Hedskog, Bernt Andersson
samt Stallmästaregårdens BåtsäIlskap.

Stockholms kommun har härefter komrnit in med
skrivelser i ärendet.

Länsstyrelsen har den L4 september 1995 avgivit ett
yttrande i fråga om detaljplanens förenlighet med
3 kap. 7 § lagen (L987 zL2) om hushållning med natur-
resurser m.m., NRL.
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De klagande har under ärendets beredning kommit in
med kompletterande skrivelser. Skrivelsär har i
öwrigt kommit in från ett antal privatpersoner och
organisationer.

överklagandena

De klagande har i huvudsak vidhålIit sina tidigare
invändningar mot kommunens beslut att anta detalj-
planen. De har särskilt invänt mot trafikledens
sträckning under Bellevueparken. Birgitta och CarI
Gustaf Leijonhielm samt Ingegerd och Greger Carpelan
har härutöver åberopat b1.a. att det oraråde som
ingår i detaljplanen numera också ingrår i national-
stadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården
och att planen därmed bl.a. skall prövas med ut-
gångspunkt i 3 kap. 7 s NRL. De anier härvid att
detaljplanen inte kan genomföras utan att det
historiska landskapet och onrådets natur- och
kulturvärden skadas och att planen därför ska1l
hävas. De frantråI1er vidare att den till detalj-
planen- hörande niljökonsekvensbeskrivningen är
undermålig. De hänvisar härvid till de könsekvenser
som redovj.sas i den miljökonsekvensbeskrivning som
sedermera utarbetats av Vägverket i samband med
arbetsplan 1 för Norra Iänken.

Brita Eldh franhåller bl.a. att stora skador kan
kourma att uppstå under byggtiden och anger att det
finns fog för oro för att den befintliga atelj6-
byggnaden och CarI Eldhs originalskulpturer kan
komma att skadas.

Stallnästaregårdens BåtsäI}skap, Bernt Andersson och
Bo Hedskog anför bI.a. att detaljplanen skall ändras
så att tråtsäIlskapet också i fortsättningen skall
kunna disponera mark inom onrådet för båtupplägg-
ning. Bo Hedskog påta1ar vidare bI.a. att läns-
styrelsen inte prövat planonrådets avgränsning och
den planerade tunnelns Iäge och anger att planen
enbart bör omfatta mark son är belägen på aen södra
sidan om den befintliga järnvägsvallen.

LiinsstyreJ,sens yttrande

Länsstyrelsen i Stockholn har i sitt yttrande den
14 september 1995 i fråga om detaljplanens fören-
lighet med 3 kap. 7 § NRL angivit att detaljplanen
är anpassad tiII de krav son är relevanta L berörd
del av nationalstadsparken och att planen är fören-
lig roed bestärnrnelserna i naturresurslagen.

Länsstyrelsen anger vidare att nationalstadsparkens
tillkonst utgjorde en formell bekräftelse på ae
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kvaliteter och värden som varit kända redan tidi-
lJare. Dessa värden finns dokument,erade i ett program
för planering av området som utarbetats giemensamt av
Solna och Stockholms kommuner. I yttrande över
prog:rammet tiII regeringen den 16 december 1993
föreslog länsstyrelsen att bevarandevärdena skuIle
säkerstäIlas med en särskild lagstiftning och att en
sådan lagstiftning inte skulIe ti1låtas förhindra
anläggande av erforderliga vägar och kollektivtrafik
i området.

Länsstyrelsen konstaterar vidare att de nya anIägg-
ningar som planen medger tiII största delen kommer
att ligga under mark när utbyggnaden genomförts.
An1äggningarna påverkar därför inte nationalstads-
parken negativt. Vad avser regleringen av förhå1lan-
dena ovan mark anger planen tiIl största delen be-
varande och säkerställande. Ett föreslaget ventila-
tionstorn avses förläggas utanför nationalstads-
parksområaet och kommer enligt länsstyrelsens upp-
fattning inte att utgöra något dominerande inslag i
stadsbilden eller medföra någon betydande inverkan
på nationalstadsparken.

För att minimera ingreppet i den känsliga Bellevue-
parken har Vägverket för avsikt att kräva att
anläggningsarbetena utförs med speciell teknik och
särskilda krav på återställningsåtgärder. Läns-
styrelsen anser därför att risken är liten för att
anläggningsarbetena kommer att medföra betydande
oIägenhet för miljön i parken. Planen bör därför
enligt länsstyrelsen kunna genomföras.

Skrivelser från Stockholms kommun

Kommunfullnäktige i Stockholm beslutade den
13 november 1995 bI.a. att anta dels en detaljplan
för Norra länken, delen Värtan inom stadsdelarna
Norra Djurgården, Ladugårdsgärdet, och Hjorthagen,
Dp 930024, dels en detaljplan för Norra länken
mellan Roslagstull, UgglevikskäI1an och Frescati
inom stadsdelarna Norra Djurgården och Vasastaden,
Dp 93001. I samband härmed beslutade fullnäktige
också att hemstäIla hos regeringen om att den måtte
fullföIja uriljöprövningen beträffande samtliga tre
detaljplaner för Norra Iänken.

Kon:rrunstyrelsen i Stockholms kommun beslutade den
22 november 1995 att tillstäl1a regeringen rappor-
terna från uriljöprövningen av bI.a. Norra länken
tillsanmans rned enskilda och gemensartrma slutsatser
från de i mifjöprövningen deltagande parterna.
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f skrivelse från Stockholms kommun den L4 december
1995 anges att kommunen under 1995 genomfört en
utökad niljöprövning av detaljplaneina för bt.a.
Norra länken och att denna prövning ska1l betraktas
som ett komplement till den prövning som redan full-fö1jts i enlighet med plan- äch bygglagen (LgB7:10),
PBL. I skrivelsen anges vidare att den-utökade
niljöprövningen för kommunens del inneburit attvissa förändringar gjorts av genomförandeavE,al
mellan staden och Vägverket avseende delarna Ros-1agstull och Värtan och att dessa förändringar kan
genomföras inom ramen för de beslutade detalj-planerna. Den utökade miljöprövningen har inLe
medfört att kommunen funnit anledning att återkatla
den redan beslutade planen för Norrtull.
SkriveTser från de klagande

Birgitta och Carl Gustaf Leijonhielm, fngegerd och
Greger Carpelan samt Brita EIdh anför bl.a. att deinte anser att detaljplanen är förenlig med be-
stämmelserna i 3 kap. 7 s NRL. lngegerå och Greger
Carpelan anger härutöver bl.a. att konmunfullnäf-
tiges beslut den 13 november 1995 innehåller enreservation som visar att planarbetet inte slut-förts. Fullnäktige har därmed fattat beslut på
oti1lräck1igl grunder. Det innebär att antagånde-
besluten strider mot bestäurmelserna i pBL. Besluten
om antagande av detaljplanerna bör därför upphävas.
Bo Hedskog, Bernt Andersson och Stallnästarägårdens
BåtsäIlskap framhåller i sina skrivelser önsfvärd-
heten av att det existerande båtlivet vid Brunns-
viken kan fortgå. BåtsäIlskapet hänvisar därvid
bI.a. til1 gällande arrendeavtal.

Skälen för regeringens beslut
Regeringens bedönning i det föIjande redovisas under
rubrikerna Beslutsunderlag och nifjöprövning, Natio-
nalstadsparken samt övriga invändningar.

Bes Tutsunderlag och nilj öprövning

Regeringen finner inte att vad kommunfullnäktige
anfört den 13 november 1995 om en fördjupad miljö-prövning utgör hinder för regeringen aLt-nu stuLtigtpröva överklagandena avseende den av fullnäktige dän
20 december 1993 antagna detaljplanen. Fullnäktiges
hernstäIlan bör inte föranleda några åtgärder av
regeringen utöver vad som ingår i sedvånlig prövning
av överklagandena.

lnIig! 5 kap. 9 § tredje stycket pBL ska}I plan-
handlingarna utformas så att det tydligt frängår
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hur planen reglerar niljön. Regeringen konstaterar
att den överklagade detaljplanen innehålIer be-
stännålser enligt vilka Norra länken skal1 gå i
tunnel inom planområdet. Vidare finns beståimme'lser
bl.a. om skydd för värdefulla byggnader och områden
sant om att vissa träd skall bevaras. För ett sär-
skilt känsligt terrängavsnitt föreskriver planen att
tunneln skalI byggas så att befintliga trää ovanför
inte skadas

Regeringen konstaterar vidare att det till detalj-
planen föruton planbeskrivning och genomförande-
beskrivning också frOr en särskild håndling som
benärnns niljökonsekvensbeskrivning. Denna ger en
översiktlig beskrivning av planenå konsekvånser vad
avser bulIer, avgaser, natur och rekreation, kultur-vård, va-frågor, markförorening'ar, schaktmassor ochstörningar under byggtiden.

Regeringen finner att den utredning som föreligger iärendet får anses utgöra tillräekligt underlag-itir
den prörrning avseende i första hand trafikledäns
lokalisering som skall ske i detta detaljplane-
ärende.

Frågor som gäller trafikanläggningens närmare ut-
formning prövas vidare i samband med planens genom-
förande, varvid bI.a. bestämmelserna i väglaqän
(L97L:948) skall beaktas. Enligt 14 g vägiagÄn får
vägar inte byggas i strid mot en detaljplan. I t5 s
samma lag anges vidare att det för byggande av väg
stfall upprättas en arbetsplan som bl.a. skall innå-
fråtta en rniljökonsekvensbäskrivning. MiIjökonse-
kvensbeskrivningen skall innehåIla en redovisning av
de väntade niljöeffekterna samt förs1ag till erfor-
derliga skyddsåtgärder eller andra för;iktighetsmått
som behövs för att förebygga störningar eller andra
oIägenheter från trafiken.
NationaTstadsparken

fnom en nationalstadspark får enligt 3 kap. 7 sandra stycket-NRL ny bebyggelse och nya anläggningar
komma till stånd och andra åtgäraer vidtas enåast-om
det kan ske utan intrång i parklandskap eller natur-
uriljö och utan att det historiska landskapets natur-
och kulturvärden i öwrigt skadas.

I propositionen om nationalstadsparken Ulriksdal-
Haga-Brunnsviken-Djurgården (prop . L9g4 /95: 3 s. 4L-
46') an§res bI. a. att natur- och kulturvärdena har
varierande tyngd i olika delar av nationalstads-
parken samtidigt som området i sin helhet är av
riksintresse med hänsyn ti1I dess samlade natur- och
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kulturvärden. Av syftet med nationalstadsparken
fö1jer att områdets huvudstruktur vad avser natur-
och bebyggelseornråden inte får ändras. En utbyggnad
av Norra länken med anslutningar bör enligt proposi-
tionen kunna förenas med bestämnelserna om en natio-
nalstadspark. Detta kan ske genom att Norra länken
med anslutningar förläggs i tunnelläge under natio-
nalstadsparken och genom att till leden hörande
anordning'ar ovan jord utformas på ett sätt som inte
skadar områdets natur- och kulturvärden. En för-
nyelse av infrastrukturen i området som sammantaget
nedför en förbättring av miljön inom nationalstads-
parken eller som möj1iggör en väsentlig förbättring
för hälsa och miljö i fråga om en infrastruktur-
anläggning som berör parken bör enligt propositionen
också vara möj1ig att utföra.

Regeringen finner med hänsyn tiII länsstyrelsens
yttrande över detaljplanens inverkan på national-
stadsparken och de stäIlningstaganden son 1åg bakom
inrättandet av nationalstadsparken att bestämmel-
serna om nationalstadsparken får anses vara beaktade
på ett godtagbart sätt i planärendet. Klagandenas
invändningar att detaljplanen skulle strida mot
bestämmelserna i 3 kap. 7 S andra stycket NRL kan
inte anses utgöra skäl att upphäva beslutet att anta
den överklagade detaljplanen.

övriga invändningar

Vad gäller de invändningar som framförts av StaII-
mästaregårdens Båtsällskap, Bo Hedskog och Bernt
Andersson finner regeringen vid en awägning att
planområdets avgränsning och planens reglering av
markanvändningen norr om den befintliga järnvägen
får godtas. Regeringen erinrar om att planen i sig
inte medför att det av båtsällskapet åberopade
arrendeavtalet upphör att gäIIa.

Invändningarna från Birgitta och CarI Gustaf Leijon-
hielm, Ingegerd och Greger Carpelan samt Brita EIdh
gäl1er bl.a. risken för skador på byggnader m.m.
genom tunnelarbeten samt påverkan i öwrigt på niljön
inom Bellevueparken med omgivningar såväI under
anläggningstiden som därefter. Regeringen finner
inte att beslutet att anta detaljplanen kan anses
innebära en oriktig awägning meIlan olika aIlmänna
intressen eller mellan aIlmänna och enskilda in-
tressen e1ler att detaljplanen medför sådana oIägen-
heter för Birgitta och Carl Gustaf Leijonhielm,
Ingegerd och Greger Carpelan eller Brita EIdh att
planen inte kan godtas. De närmare villkoren för
anläggningsarbetenas utförande m.m. för att bI.a.
undvika skador på UeUyggelsen i gellevueparken och
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olägenheter för de boende får prövas i samband medplanens genomförande.

V"9 de klagande framfört utgör inte he1ler i öwrigtskäl att upphäva beslutet att anta detaljplanen.
Overklagandena bör därför avslås.

På vägnar

Marita Ulvskog

Kopia tiIl
Konmunikat i onsdepartementet
Kulturdepartementet
Boverket
Iänsstyrelsen (handlingar återsänds)
Birgitta och CarI Gustaf Leijonhielm, paschens

malngård, Bellevueparken, 1t: 47 sTocKHoLM
Ingegerd och Greger Carpelan, Bellevuevägen LL,

113 47 STOCKTIOLM
Brita Eldh, E1dhs atelj6museum, Lögebodavägen 10,

113 47 STOCKHOLI,I
Bo Hedskog, Falugatat 9, 113 32 STOCKHOLM
Bernt Andersson, Kampementsgatan 34,

115 38 STOCKHOLM
Stallurästaregårdens Båtsällskap, Box 232L4,

104 35 STOCKHOLM
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