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Detaljplan för del av Norra Länken, (Norrtull -

Roslagstull) inom stadsdelen Vasastaden i Stockholm
Er beteckning M94/1 55219

lnledning

Rubricerade detaljplan har antagits i kommunen den 20 december 1993.
Kommunens antagandebeslut överklagades. Länsstyrelsen avslog över-
klagandena i beslut den 7 mars 1994. Länsstyrelsens beslut har i sin tur
överklagats till regeringen.

Större delen av planområdet ingår i det område som sedan den 1 januari
1995 inrättats som nationalstadspark enligt 3 kap. 7 § lagen om hushållning
med naturresurser (NRL).

Vid prövningen av ärendet har regeringen bl.a. att ta ställning till planens
förenlighet med nationalstadsparken.

Länsstyrelsen har därför beretts tillfälle att yttra sig i denna fråga.

Bakgrund

I den del av detaljplaneförslaget som är beläget inom nationalstadsparken
redovisas den tillkommande Norra Länken som tunnel. I markplanet redo-
visar detaljplanen allmän plats, park och kulturreservat kring befintliga
byggnader. Vidare visas ett område för den befintliga järnvägen, Värta-
banan, samt i Brunnsviken ett vattenområde där båtbryggor får anläggas
(befintlig småbåtshamn). lnom parkmarken har särskilda bestämmelser om
bevarande av befintliga större och äldre träd införts.

I den del av planförslaget som är belägen utanför nationalstadsparks-
området föreslås utöver konfirmering av redan anlagda trafikanläggningar,
en ramptunnel, helt under mark, samt ovan mark en gång- och cykelbro
samt ett område för ett eventuellt ventilationstorn.

I proposition 1994/95:3 om nationalstadsparken har regeringen, sid. 43,
ansett att sådana förändringar, upprustningar och kompletteringar som
medges i en nationalstadspark skall utföras så att värdena inte utsätts för
någon negativ inverkan av betydelse. Regeringen har dock bedömt att
ombyggnad, upprustning eller annan förändring av väg- och järnvägs-
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anslutningarna till Lidingö och Värtahamnen inte motverkas av skyddet.
Sådan förnyelse av infrastrukturen i området bör vidare vara möjlig att
utföra som sammantaget medför en förbättring av miljön inom national-
stadsparken eller som mojliggör en väsentlig förbättring för hälsa och miljö i

fråga om en infrastrukturanläggning som berör parken.

Regeringen har i propositionen, sid 43, också framhållit att vid prövning av
en trafikanläggnings lokalisering och utformning, inom eller i direkt anslut-
ning till parken, bör största hänsyn tas till åtgärdens inverkan på parkmiljö,
landskapsbild och stadsbild samt på ekologiska spridningskorridorer.
Genom förläggning av Norra Länken med anslutningar i tunnelläge under
nationalstadsparken och genom utformning av till leden hörande anord-
ningar ovan jord på ett sätt som inte skadar områdets natur- och kultur-
värden, har regeringen, sid 45 i propositionen, också bedömt att en utbygg-
nad av Norra Länken med anslutningar bör kunna förenas med national-
stadsparkens syfte.

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen vill inledningsvis understryka att tillkomsten av national-
stadsparken blev en formell bekräftelse av de kvaliteter och värden i

området som redan tidigare var kända. Dessa värden finns dokumenterade
i Solnas och Stockholms gemensamma program för planering av området
U lriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården som med Länsstyrelsens yttrande
överlämnades till regeringen den 16 december 1993. Det är angeläget att
här framhålla att enighet erhölls i Länsstyrelsens styrelse om att i yttrandet
föreslå att bevarandevärdena säkerställs med en särskild lagstiftning. Detta
förutsatte också det i yttrandet gjorda uttalandet, att erforderliga vägar och
kollektivtrafik i området inte får förhindras.

Länsstyrelsens tidigare ställningstaganden till detaljplaneförslaget, beslut
den 5 januari 1994 om att inte överpröva antagandebeslutet och den 7
mars 1994 i besvären över antagandebeslutet, tog utgångspunkt i bl.a. det
gemensamma programmets värdebeskrivningar. Nationalstadsparkens till-
komst har inte förändrat något i sak i detta hänseende.

Länsstyrelsens bedömning kan således nu begränsas till frågan om plan-
förslagets skador på riksintresset nationalstadsparken.

Länsstyrelsens bedömning om detaljplanen är förenlig med national-
stadsparken måste ske dels utifrån förhållandet att planen är till fullo
genomförd , dels med hänsyn till eventuella olägenheter under anlägg-
ningstiden.

De nya anläggningar som planen medger kommer till största delen att ligga
under mark när utbyggnaden är klar. Länsstyrelsen bedömer därför att
anläggningarna inte påverkar nationalstadsparken negativt. Detaljplanen
innebär när det gäller förhållandena ovan mark till största delen bevarande
och säkerstäl I ande. Det föreslagna ventilationstornet hamnar utanför
nationalstadsparksområdet och inom ett redan tidigare för trafikanlägg-
ningar ianspråktaget område. Tornet kommer inte att vara ett dominerande
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inslag i stadsbilden och kommer endast i begränsad omfattning att synas
från parken. Länsstyrelsen anser att tornets negativa inverkan på
nationalstadsparken inte har sådan omfattning att den kan anses vara av
betydelse.

När det gäller konsekvenserna under byggtiden kommer byggherren, Väg-
verket, att i samband med entreprenaden att kräva att anläggningsarbetena
genomföres med en särskild utvald teknik för att minsta möjliga åverkan
kommer att göras i den känsliga Bellevueparken. Särskilda krav på åter-
ställningsåtgärder kommer också att ställas. Länsstyrelsen bedömer att
risken för att anläggningsarbetena, såsom de redovisats för Länsstyrelsen,
kommer att innebära betydande olägenhet för miljön i Bellevueparken är
liten. Planen bör därför kunna genomföras.

En bidragande faktor till att projektet erhållit nu föreslagen utformning, är att
Länsstyrelsen redan i tidiga samrådsskeden ställt de krav som ansetts
erforderliga bl.a. med hänsyn till bevarandevärdena. Detta har därefter full-
följts i det fortsatta arbetet med bl.a. arbetsplanen och dess miljö-
konsekvensbeskrivnin g.

Sammanfattningsvis finner Länsstyrelsen att detaljplaneförslaget för Norra
Länken (Norrtull - Roslagstull), är anpassat till de krav som är relevanta i

denna del av nationalstadsparken. Detaljplanen är förenlig med bestäm-
melserna i3 kap. 7 § NRL.

I handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade även
representanter från övriga berörda enheter deltagit.
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Lars Larsson
bitr länsarkitekt Claes Halling

byrådirektör
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Vägverket, region Stockholm
Stockholms stad
Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret
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