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BAKGRTIND

Om miljöpövningen

Majoritetspartiema i Stockholms stadshus ( s, v och mp ) överenskom den 17 maj
1995 om en utökad miljöprövning i samverkan med miljöorganisationema utdver
den prövning som forvaltningama genomför.

Md ett sammantrtiffande mellan majoritetspartierna och berörda miljöorganisationer
den 31 maj överenskoms formema 1ör den utökade miljöprörmingen. Arbetet skall
enligt protokoll fran detta möte bedrivas i en hur,udgrupp samt flra arbetsgrupper
som skall ta fram underlag for miljöprövningen. Arbetsgruppemas arbete skall
rapporteras till huvudgruppen.

Om aftebgruppen

Arbetsgruppema skall enligt protokollet bestå av personer som de politiska
partiema och SMTR ( Stockholms Miljöorganisationers Trafik Rad ) var flor sig
utser. Som sammankallande i varje Supp skall utses en tjiinsteman.

Arbetsgruppen Norra Liinkens utformning har utgjorts av foljande personer:

Peter Schantz, SMIR
Richard Murray, SMIR
Jar:a Zupwtc SMTR
Ame Sundstörr1 SMIR
Åke Askensterl Milj öpartiet
Christer Lundin, Gatu- och fasti ghetskontoretsammankallande

Dtirutöver har Ame Fredlund och Niklas Svensson fran stadsbyggnadskontoret och
Åke Svensson från Vägverket deltagit i flera av grupperu möten.

Orn aftetet

Arbetsgruppen har hållit nio möten under perioden 13 juni- 4 augusti.
Minnesanteckningar har forts vid mötena.

Gruppen har vid sina möten hört stadsbyggnadskontorets trafikanalytiker Anders
Pettersson och Tobias Johansson, planarkitekt Christina Rådberg och
landskapsarkitek Marit Silins, båda stadsbyggnadskontoret, Per Andersson från
Miljöftivaltningen samt foljande foreträdare for Vagverket och dess konsulter: Åke
Svenssor5 Rolf Arenander, Per Möller, Thomas Holmströnq Tommy Fransson och
Ame Forssön.

Diirutöver har en mZingd skriftlig material studerats, såväl befintlig dokumentation
som ett antal av guppen beställda pm.
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Som utgangspunkt for gruppens arbete upprättades en lista med sju
problemställningm som redovisades vid hwudgruppens mote den 28 juri.
Under arbetets gang har tistan diirefter blivit hiir redovisade tolv (a-l) altemativa
utformningar av delar av Norra Liinken.

NOLI-,AI-|TMNÄITY

Altemativet Norra Låinken skall stälas mot altemativa utformningar aY

liinken. En altemativ utformning innebåir någon form av tunnel. En rad
konsekvenser blir då lika och behöver inte behandlas. Det gäller

exempelvis
1) problem och konsekvenser av ffansport av farli$ gods i långa

tumlm,
2) ventilation och luftkvalitet i langa tunnlar,

3) stikerhet, nödutgångar m.m. i långa ttrrnlar och
4) ventialtionssystemens enogiftirbnrkning.

Dessa konsekvenser skall i ftirsta hand behandlas då altemativ till Norra
Uinken miljöprövas. I arbetsgruppen har en konsekvens behandlats,

vilken håir korfattat skall redovisas.

\.EX.ITII,{[OI{ OCII IIiFTI§/ALITET I IÅI'{GA BILTTJNNIAR

Telcnik

Den teknik som anvtinds kallas låingsventilation. Altemativa tekniker åir

tviirventilation och slitsventilation. Låinpventilation innebåir att bilama
flrngerar som kolvar som trycker luften genom tunneln. Flåiktar i
tunneln bidrar till att blåsa luften genom tunneln. Avgashalten stiger

diirfor liinp med tunneln och sup ut vid tunnelns åinde, fråimst for att

inte fororsaka stora koncentrationer av avgaser king
tunnelmynningam4 men också for att snabba på luftgenomströmningen

och erbjuda möjligheter att blanda in frisk luft genom siirskilda

inblåsningsfläktar (se illustrationer i figurbilaga ).

Horisontell ventialtion anvåinds oftast utomlands och kommer att

anvåindas i Boston Harborr Ttrnel. Den innebiir en våisentli$ höge
luftomsåittning genom att luft blåses in och sugs ut ovan- och underifran

l2ings med hela tunneln.

Slitsventilation innebiir att bilama och/eller ett övertryck skapat genom

tillufuventilering trycker ut tunnelrs luft till ovanjorden genom slitsar i
taket på tunneln. Tekniken anvlinds bl a i Barcelona.
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L$tförorcningu

- Med den valda standarden på ventilationen kommer halten av NQ
(kvävedioxid ) att variera kaftigt i tunnekrs längnkrning. Lägst halt
finns niirmast tunnelmynningen - hög halt på högtrafikerad gata ar ca
100 mikrog/kbm - , och &irefter stiger halten ftr att nå sitt maxriirde i
slutet av turureln, ca 600 microg/kbm. Medelv?irdet låings hela tunneln
beriiknas bli 400 microg/kbm.

- Max/ärdet åir genomsnittet under en timme och kan således stundtals
vara högre. Maxrrirdet skall enligt vägverket klaras 99,5 oÄ av tiden
(dvs. far överskridas 40 timmm per år).

- Om haltema beråiknas nå över maxvåirdet inne i tr"u:neln kan ett extra
ventialtionstom installeras.

- Dessa nivåer uppnås vid tunnelns öppnande med beriiknade
trafikmiingder och sammansättning av fordon. Efter ett antal år kommer
haltema att seinkas pga. ftrbättrad avgasrening effektivare motorer etc.
Maxvåirdet beriiknas på sikt komma attligga under 400 mikog/kbm.

- För niirvarande pågår diskussioner mellan Vägverket, Naturvårdsverket
och miljöforvaltningen vilket maxtimvåirde for kvävedioxid som skall
gälla i tunnlama.

- Om man inte klarar dessa for tunnelluften uppstiillda giinsviirden
ft)rbereds ett handlingsprogram (fler avgastonl friskluftsinblåsning
ökad vindhastighet i tunneln, trafilaeglering m.m.) Detta åtgzirdsprogram
skall presenteras i mitten av hösten -95.

- Enligt beslut i Miljö- och håilsos§ddsn2imnden skall målet 400
microg&bm utgöra höpta halt i tunnelluften. Detta skall uppnås vid
tunnelrs öppnade.

- Den dimensionerande luftkvaliteten i tunnlama under öppningsåret
ligger således 50% över Miljö- och hälsos§ddsniimndens måI.

- Klarar man målet for kvävedioxid klaras också kolmonoxidhalten. För
kolväten och PM10 (stoftpartiklar) finns det i dag inte någa relevanta
griins- eller riktvåirden for korttidse4ponering. Riklvåirden och
bedömningsgrunder ftr lan$idsexponering finns bl a angivna i
rapporten fran arbetsg:qppen fir miljömål och kriterier.

- Griinsviirden for Nq i Norge och USA åir viisentlig höge - men
angivna mål for den sammanlagda luftkvaliteten iir svåra att jtimftra
med de svenska.
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- Hälsoriskema vid de beriiknade luftftjroreningsnivåema bedöms av
Institutet ftr Miljömedicin (INalvf på foljande sätt :

"För friska \uxu personer kan vi acceptera 400 microg,&bm NO2
(98 percentil) som dimensionerande medelviirde i vägtunnlar med
hzinsyn till den korta e4poneringstiden."
"Några akuta effekter som t.ex. andnöd eller astmaanläll kommer
troligen inte att intraffa p.g.a. NQ-exponering wrder fiird genom
tunnel om korttids maxkoncenkationema iir höpt ca 600 - 1000
microg/m3."
"Vad som oroar oss zir att k?insliga personer (speciellt astmatiker)
som åker genom tuinneln upprepade ganger per dag successivt fär
kiinsligare luftvägar p.g.a. inverkan av NQ och diirlor blir
mottagliga for andra agens."

I IMM:s yttrande foreslås också att personer med astma och andra
luftvägskiinsliga bör upplysas om riskema att ofta åka genom tunnlama
i högtrafik.

Idag vet man att om personer med astma exponeras ftr 200 microg/m3
under Yr2 timmw så kan reaktiviteten i luftrören påverkas. Hur
astmatiker påverkas av 400 microg/m3 under kortare tid Zir inte kiint.
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AI,:TMNATWA I]-IFORMNINGAR AV NORRA I.ANKTX.I

De altemativa utformningar som studerats och vars konsekvenser skall
bedömas och jiimftras med det foreliggande forslaget till urformning av

Norra Liinken åir de foljande:

a) Bellevuealtemativet ersätts av dragning i Cedersdalsgataq
Ceders dal saltemativet.
b) Altemativ utan Frescatitunnel.
c) Radikal minskning av trafiken på den inre delen av Roslagsvägen

och i yplanet vid Roslagstull.
d) Altemativ placering av tunnelmynning vid Roslagstull'
e) $an Norra l;inken ges ftirre körftill om Osterledel glopas?

fl Överdiickning av del av ramper vid anslutningen till Lidingövägen.
g) Placering av avgastom i anslutning till befintlig bebyggelse.

h) Möjligheten att ersiitta avgastom med slitsventilation.
i) Alternativ till den ftireslagna gang-cykelforbindelsen liings
jiimväpbron
j) Slopande av jiimvägsviadukt i Bellevueparken.
k) Norra lZinkens anslutning till V2irthamnen.

l) Samtidig tunnelforläggning av Viirtajiimvägen.

Varje altemativ jåimfors med noll-altemativet, dvs. Norra liinken i dess

foreslagna utformning. Det åir skillnaden mellan alternativen som spelar

ro11. Dåirför behöver inte konsekvenser som åir lika niir ett altemativ
jiimfors med noll-altemativet redovisas. I hw.rdsak foljs denna

iedovisningsprurcip utom då det kan Yara av s2irskilt intresse att påpeka

att altemativen inte skiljer sig åt.
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REDOVISNING AV ALTMNÄITV STIiLLDA MOT NOffi
a) Altemativet Cedersdalsgatan

Beskrivning

I. Nollaltemativ: Bellerrue
Leden dras genom/under Bellevueparken

II. Altemativ: Cedersdalsgatan
Leden dras under bensinstationstomten-Sveavägen-Cedersdals gatmt

Tekniska möjligheter

Båda altemativen åir tekniskilpraktiskt möjliga att genomftira

Kostnder

Cedersdalsaltsmativet bedöms
- kosta mer (osiiker uppskattning. I samrådsmaterialet for Översiktsplan
for Norra Trafikbandet anges kostnadsökningen till 400 mk)
- ger möjligheter till snävare dragning och kortare tunnel genom Lill-
Jansskogen om Frescatitunneln slopas, vilket kan medfora lägre
kostnader
- forbilligar rirmper till Roslaptull om dessa flyltas och forläggs sydost
om Roslagstull
- möj liggör eventuell slitsventilering av Sveavägen-Cedersdalsgatan,
vilket i sin tur innebZir att behovet av ett avgastom vid Albano minskar.
Kostnaden för ett avgastom med tillhorande flZiksystem mm iir ca 100
mkr. (OBS! att slitsventilation behandlas nedan under punk h och att
slitsventilation ej åir ftirdigutredd. En utredning iir begiird och kommer
aff redovisas senare.)

Skdor på det historiska landskqet

Bellevuealtemativet bedöms

- göra intrang i Nationalstadsparken. Bellevueområdet Iir en svag
ekologisk spridninpväg som behöver stiirkas. Det åir den enda

biologiska spridningsvägen på mark mellan Ekoparkens norra och södra

klimområden.

- riskerar att skada fler viirdefulla träd som på grund av sin ålder inte
tål foråindringar.
Det våisentligaste Zir vilka träd och inom vilka delm av området som de

wå altemativen påverkm vegetationen (se de tre bilagda kartoma i
figurbilagan):

t
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- I Bellewealtemativet ftills ett par träd frine vid Tullstugoma iin i
Ceders dal s altemativet
- I Cedersdalsaltemativet ftills eller flyttas ett stort antal gatuträd llings
med SveaviigerrCeden dals gatan
- I Bellevuealtemativet ftills träd i Bellevueområdeb centrala del
nordost och nordveist om Wenner-Gren Center och på jtimvägsbankens
södra del. I samma område riskeras skador på nzirliggande träds
rotsystem genom spontning och spriingning med bl.a. vibrationer och
sättningar,
En jåimforelse av antalet träd som påverkas utfaller på foljande sätt:

I Bellevuealtemativet måste ett stort antal mindre träd (<15 cm i
diameter) och 30 större träd (>15 cm i diameter) i Beller.ueområdet
ftillas eller flyttas (4 st kan och lir viirda att flyttas); i
Cedersdalsaltemativet måste 109 träd ftillas eller flyttas (80% kan
flyttas. Hur,uddelen skulle komma att flyttas om sträckan skulle göras
om till esplanad.)
Utanfor denna jiimforelse mellan altemativen ligger påverkan av

vegetation i Bellevuealtemativet till ftiljd av den foreslagna gang- och
cykelbron lanp jiimvägen och den foreslagna j?imvägsviaduken. Dessa
båda inslag i Bellevuealtemativet kan behandlas fristående, dvs. Zir inte
nödviindiga i Bellevuealtemativet.
- gång- och cykelvägen innebiir att ett antal stora träd på
jåirviigsbanken som inramar Stallmristaregården måste ftillas (se punkt
i).
- jiimväpviadukten vid WGC inneblir att ett antal stora träd norr om
jåimvägsbanken som inramar den inre delen av Stallmåistareviken måste
fiillas (se punkt j).

- ge markskador (berghäll vid Roslagsvägen i Bellevueparken spriings
boO
- oklart huruvida Cedersdalsaltemativet ftirutsätter att en berghäll vid
Roslagstull spriinp bort (en djupare dragning borde vara möjlig).

- ge risker for att lT00talsparken skadas på andra sätt
(tunnelbyggninptekniken i grus/lermark rymmer risker, trots injekering
och andra forebyggande åtglirder kan man inte garantera au skador på
vegetationen på Bellevueparken inte kommer att uppstå samt att
tunndeldrivningen inte ger skador på grundvatten/vegetation och
byggnader på Beller,ueberget)

- Bellevuealtemativet ger mindre möjligheter att återskapa park på hela
sträckan som byggs som betongtunnel pga tunnelns nivå och att
jordlagret bitvis blir tunnt. Jordlaget varierar och skall som minst vara
60 cm.

- I Cedersdalsaltemativet görs Sveavägen-Cedersdalsgatan till esplanad.

- Båda altemativen medger naturligtvis upprustring av Bellevueområdet.

L
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L. Buller

Buller under byggnadsperioden
- På sträckan Norrtull-Sveaplan ger alternativen samma buller
(bullernivå vid bebyggelsen söder om Sveavägen x dBA).
- På sträckan Sveaplan-Roslagstull störs Sveaplans gymnasium av båda
altemativen (bullemivå i Bellewealtemativet x dBA i
Cedersdalsaltemativet x dBA) och Johannes skola av
Cedersdalsaltemativet (bullemivå x dBA).
- Bellevuealtemativet ger buller inne i den centrala delen av
parkområdet (x dBA inom ett y m2 stort område). Wenner-Gren Centers
bostadsdel måste delvis utrvmmas i båda altemativen.

Vdtenföroreningm

I Bellevuealtemativet grävs den fororenade besinstationstomten ut,
vilket medfor risker for oljeläckage till Brunnsviken. Risken avses
hanteras genom övervakning och bortsortering av fororenade massor.

I Cedersdalsaltemativet berörs en annan del av bensinstationstomten,
något mera avläpet belägen i forhållande till Brunnsviken.

LuJtföroreningt

Ingen skillnad

OrrfSt

Cedersdalsgatsaltemativet byggs i flera etapper med åtfoljande
trafikomläg$ingar och tar 3,5 tff attbygg4 vilket åir ett år liingre Zin

Bellevuealternativet. Anledningen till den forliingda byggnadstiden 2ir

det begriinsade utrymmet liings Cedersdalsgatan, vilket medfor flera och
komplicerade trafi kornläggningar.

t
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Skdor på bebyggelse

- Båda altemativen riskerar siinka grundvattennivån söder om
Roslagstull. Cedersdalsaltemativet ger något större risk. I båda fallen
byggs tunnlama som en damm över dalen mellan Bellevue och
Roslaptullsberget for att forhindra grundvattenforzindringar.
- Beller,uealtemativet riskerar trots forsiktighetsåtgiirder att genom
spriingningar och sättningar skada bebyggelse på Beller,ueberget under
byggnadsperioden. Man kommer att få sätkringar i Wenner-Gren Center.
Dessa bedöms ej bli skadliga utan kan avhjälpas.
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b) Altemativ utan Frescatitunnel

Beskrivntng

I. Nollalternativ: tunnel till Frescati, med ramper till Roslaptull från
Norra Liinken österifiån.

IIa. Altemativ: Norra Låinken utan Frescatitunnel och utut ramper från
Norra låinken österifran.

IIb. Altemativ: som IIa men medrarrper till Roslagstull från Norra
Liinken österifrån.

I samtliga alternativ tir Bjömnåisvägen stiingd.

Tekniska möjligheter

Alla altemativ tekniskt möjliga att genomfor4 såväl i kombination med

altemativet Beller,ue som med Cedersdalsaltemativet. Altemativet IIa
har inte någon anslutning österifran på Norra Låinken till vare sig
Roslagstull eller Norrtull. Anslutning av Norra Låinken österifran till
Norrtull bereder sådana kapacitetsproblem i Norrtull i den dlir
foreslagna rondeilen att den inte bedöms kunna fingera trots den rrrrga

måingden trafik i denna anslutning (ca 8.000 fordon/dygn).

Kostnder

Båda altemativen utan Frescatitunnel innebåir en stor kostnadsbesparing

i storleksordning 500 mlff (Sov uppskattrring av Vägverket). Inte bara

sjiilva tunneln inbesparas utan också behovet av sex filer på en lång

Jtracka av Norra Liinken (se nedan punkt e). Dtirtill kommer minskade

driffskostrader (hrnnlm och ventilationstom).

Skdar pa det historiska lwdskryet

Altemativet irrg* Frescatitunnel, II4 innebiir
- inget i"g.pp i nationalstadsparken (i IIb ligger tunnelrnynningen vid
Roslagstull på gråinsen till nationalstadsparken)
- ingen tunnelrnynning, inga ramper oc,h inget avgastom i den

ekologiskt kåinsliga spridning§vägen och visuellt betydelsefirlla dalen

söder om universitet (gäller både IIa och IIb)
- mindre risk for att ett avgastom kommer att behövas vid Albano

(gäller både IIa och IIb)
- stort ingepp i landskapet söder om Fiskartorpsvägen kan undvikas

(gäller både IIa och IIb)
- ingen tunnelrnynning i dalgangen vid Roslagstull och Bellewe, som

mynnar mot Brunnsviken (gäller IIb)

L
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Trdk, buller och avgaser

Altemativet trtan Frescatitunnel, II4 innebåir (utan Österleden):
- 3.000 bilar/dygn fler på Valhallavägen mellan Lidingövägen och Östra
station
- fordubblad trafik på Roslapvägen mellan Roslagstull och Frescati,
dvs. ca M.000 bilar/dygn (en minskning med ca. 8000 bilaridygn
jämfrrt med idag p.g.a.biltullar och kollektivtrafikutbygpad enligt
Dennispaketet)
- mindre trafik på Roslapvägen norr om Frescati, ca 14.000 bilar/dygn
ftirre
- 8.000 bilar/dygn fler på Bergshamravägen
- 9.000 bilar/dygn fler på Uppsalavägen
- ca 8 % mindre trafik i snittet Norra Låinken-Valhallavägen
- ca 15 % mindre trafik i Norra Låinken under Lill-Jansskogen

Altemativet utan Frescatitunnel men med forbindelse mellan Roslagstull
och Norra låinken (I b) innebiir att trafiken på Lidingövägen och på
Valhallawägen mellan Engelbrektsgatan och Lidingövägen blir ungeftir
lika som i nollalternativet, dvs ca 3 000 bilar ftirre åin i alt IIa. Trafiken
i Norra I;inken under Lill-Jansskogen blir också neistan lika stor som i
nollaltemativet (utan Österleden).

L angsiktigt hållbut trffi ksy stem

Altemativet slopad Frescatitunnel innebiir att man i mindre utsträckning
bygger sig fast i ett omfattande biltrafiksystem genom att den stora
investeringen i trafikplatsen vid Roslagstull och Frescatitunneln undviks

c) Radikal mirs}mins av tmfiken m den inre delen av Roslassväsen
och i vh:lanet vid Roslasstull.

Beskrivning

Gnmdiddn i detta altemativ iir att flytta så mycket trafik som mojligt till
tunnlar ( Se skiss i figurbilagan). Altemativet innebåir att Frescatitunneln
byg5 men med ett tindrat system av ramper vid Roslagstull, så att
genomfartstrafiken på Roslapvägen vZisterut och in mot city leds via
Frescatitunneln. Istället slopas forbindelsen från Roslaptull till Norra
Lålnken österuVösterifran och ersätts av en av- och påfart vid Norrtull.
En variant ar altha en separat tunnel for denna genomfartstrafik intill
Roslagsvägens södra del.

Tekniska möjligheter

Inga bygglekniska problem ftreligger, diiremot vissa trafiktekniska.
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Eftersom en stor miingd trafik flyttar fran Roslagsvägen I
Cedersdalsgatan till Norra Uinkens del mellan Roslagstull och Norrtull
behövs en uppfärt/nedfart vid rondellen diir, som innebiir
kapacitetsproblem. Det kan uppstå vävningsproblem for trafiken till
foljd av att antalet möjliga körfiiltsbyen ökar, och rampema vid
Roslagstull blir i en del äl korta. Altemativet med en separat tunnel
intill Roslagsvägens södra del for genomfartstrafiken till city innebiir
inga tekniska problem.

Kostnder

Altemativet
- dyrare tin nollaltemativet, men oklart hur mycket. Enli$ en av
Vägverket gjord översiktlig bedömning blir kostnadema for varianten
med en separat tunnel intill Roslapvägens södra del lägre tin
altemativet att leda in i princip all trafik i Frescatitunneln som
grundaltemativ c) innebåir.

Buller och avgaser

Altemativen ger en radikal ftrbättring av bullemivåema och
avgashaltema vid Brunnsvikens sydöstra del och Beller,ueområdets östra
del.

Skdor på det historiska lmtdskryet

Altemativet innebåir:

- intrang i Nationalstadsparken
- tunnelmynning i Roslagstullsberget mellan Bellevue och
Roslaptullsberget slopas
- Roslagstull befrias från all genomgående trafik
- trafiken på Roslagstullsvägen fran Roslaptull till Frescati reduceras
mycket kaftigt
- den tillkommande mZingden tunnlar skulle fterligare dränera av
grundvattnet med risk ftr skador på vegetationen i Lill-Jansskogen.

d) Altemativ nlacerins av tunnelnrvnninsen vid Roslasstull

Beskrivning

I. Nollaltemativ: anslutningen till Norra Liinken österut/österifran är
placerad i rondellen vid Roslaptull.

IIa. Altemativ placering: signalreglerad trevägskorsning norr om
Ingemarsgatan.

IIb. Altemativ placering: upp- och nedfartsramp nomrt/norrifrån i
Valhallavägen norr om Ingemars gatan.

L
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I figurbilagan redovisas kartor över de två altemativa placeringarna ay
anslufiringen.

Tekniska möjligheter

Alla altemativen åir tekniskt möjliga.

Kosnrder

Altemativ placering av tunnelmynning kostar 10 mk mer i altemativet
IIa och i altemativet IIb 70 mk mer pga ltingre tunnlar.

Skdor på det historiska lmdskqet

Båda altemativen innebtir att något intrang inte gors i
Nationalstadsparken.

IIa. Altemativ placering: landskapsrummet vid Roslagstull undgår
skador men berget i00 m sydost om Roslaptull skadas. GC-väg dras
ovanfor tunnelmpning.

IIb. Altemativ placering: landskapsrunmet vid Roslagstull undgår
skador men Valhallavägen fi. upp- och nedfartsramp.

Buller och avgaser

Båda alternativen:
ÖfaA trafik på Valhallavägen norr om lngemarsgatan.

Origt

Altemativet IIb innebiir en siimre forbindelse fran Valhallavägen vid
Roslaptull österut på Norra liinken ftehovet åir dock diskutabelt).

e) I(an Nona Uinken ses fåne körf;ilt om Gterleden sloms?

Trafiken på Nona Liinken beråiknas bli 10.000-20.000 bilar ftirre per
dygn om Osterleden slopas. Den kvaruarande trafikvolymen iir ca
51.000 fordon/dygn vilket kräver två kölfilt i vardera riktningen, dvs.

sammanlagt fyra körftilt. (Som jåimftrelse kan anforas att
Klarastrandsleden idag har ca 40.000 bilar/dygn på sina två körfiilt, men
da kryper trafiken stundtals fram.)

Diiremot behövs inte sex körfält fran Lidingövägen till avfarts-
/påfartsrampen till Frescatiflurneln om Osterleden slopas.

(-
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Gvet Dennispaketet i övri€t påverkas inte behovet av fiä körfålt i
vardera riktningen av att Osterleden slopas. Dåiremot kan det fernte och
sjiitte körftiltet slopas på striickan Lidingövägen-Frescatitunneln (och
vidare till Roslagsvägen om även Frescatitunneln slopas).

0 Överdiicknirtr av Nona tiinken vid lilorthagen

Beskrtvning

I. Nollaltemativet

AnsluUringen åir öppen men forsedd med bullers§dd.

II. Altemativet överdiickning:

Sträckan fran Norra Liinkens tunnelrnynning öster om Fiskartorpsvägen
till Lidingövägen &ickas över på en sträcka av ca 240 meter. Mellan
twrnelmynningen och över&ickningen ä leden öppen på en sträcka av
ca 130 meter. Denna sträcka ger inte sådana bullerstömingar att det har
ansetts önskviirt att diicka över den. En forstzirkning av bullers§ddet
med andra åtglirder jämfört med det foreliggande forslaget kan Zindå
vara vzirdefullt for att minska bullret i Lilljans-skogen och vid
Ryttarstadion. Overdiickningen slutar ca 210 meterfore anslutningen till
Lidingövägen. Överdiickningen utformas som en latt takkonstruktion.

Telcniska möjligheter

Altemativet åir tekniskt fullt möjlig och medges i forslag till detaljplan.

Kostnder

Altemativet över&ickning beråiknas kosta 10 mk mer.

Buller

Nollaltemativet:
-Kommunens lanpiktiga bullemivåmål inomhus och utomhus i
markplanet vid de närmast belägna husen i Hjorthagen uppnås i
nollaltemativet. För de dversta vaningsplanen ligger ljudnivan utanfor
fasad 1 dBA över planerinpmålet. Planerinpmålet kan kanske nås med
tystare vägbeläggning.
- I Hjorthapparken översl«ids bullemormerna kraftigt. Bullret i
området ökar kraftig jämfrrt med nu.

t
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Altemativet över&iclaring
- ger 10 dBA lägre ekvivalent ljudnivå vid husfasad i l{orthagen
- bullemormen 55 dB(A) bör kiaras i Hjorthagsparkeq dock inte
stadens parkmåI.
- viirdet av bullerminskningen ökar kaftigt den dag Storiingsboffen
befrias från några av sina stora byggnader och görs till park.

Stdsbild

Överdåickningen bör kunna urforas på ett acceptabelt sätt. Andra stora
byggnader i området döljer till stor del överdiickningen.

g) Placeringav avgastom i arcluhing till bebygelse

Beskrivning

I. Nollaltemativ:

Ett avgastorn placeras vid Norrtull, ett vid Frescati och ett vid
Fiskartorpsvägen. Försvarsarbeten utfors ft)r ett ytterligare tom vid
Albano, som uppfors om luftkvaliteten i tunnlama blir for dålig eller
om kraven skåirps. (Slutligt program for ventilationen av tunnlama tas
fram i sepernber -95).

Tomens höjder: Norrtull hcijd + 40 m ca35 m högt
Frescati höjd + 30 m ca25 m högt
Ryttarstadion höjd + 40 m ca 30 m högt
Albano ? ?

En ny studie med tillhörande spridningsberåikningar som vägverket
genomför pekar pä att tornen kan göras våisentligt läge, kanske kommer
ca 10 meter över marknivävara tillräcklig. Dessa analyser blir klara i
början av hösten. Läge tom ger avsevärt mycket större möjligheter att
gömma dem i annan bebyggelse, srirskilt om tornen utformas i material
som smiilter saman med omgivande bebyggelse.

II. Altemativ placering av avgastom:

Norrtull: placering på Nona stationsområdet, så langt bort fran
Brunnsviken att det inte medför något nytt "inslag" i parken.
Frescati: placering i anslutning till Södra husen.

Fiskartorpsvägen: placering i arslutning till industribyggnader
Albano: placering i anslutdng till bebyggelse vid KTH

Tekniska möjligheter
Det iir fullt tekniskt möjligt attplacaa avgastomen på andra platser 2in

de ft)reslagna i nollaltemativet. Det Zir en fråga om att dra kulvertar,
bergtururel med en area 5x5 h,rm.

t
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Kostnder
Altemativ placering av avgastom
-3,5 mk dyrare per 100 m liingre kulvert

Skdor på det historiska lmdskqet
Altemativ placering av avgastom
- ger mindre skador på det historiska landskapet (altemativa placeringar
åinnu inte studerade)

h) Mtiilisheten att enätta avsmtom med sli§ventilation

Beskrivning

I. Nollaltemativ: Mekanisk ventilation genom impulsfl iiktar,
tillluftsfliiktar och avgastom.

II. Altemativ Slitsventilation
Ventilationen av biltunneln sker genom sligar i taket till tunneln. Ingen
mekanisk ventilation altemativt friskluftsinblås.

Tekniska möjligheter

OBS! att altemativet slitsventilation åinnu åir mycket ofullst?indigt utrett
och att en utredning 2ir begtird och skall redovisas senare. I Sverige
forekommer knappast slitsventilation alls, varfor erfarenheter fran andra
liinder skall inhZimtas.

Slitsventilation iir möjlig på de sfräckor dlir biltunnelr, gå, )'tligt,
alldeles under mar§rtan. För Norra Låinken iir diffi)r slitsventilation
möj lig endast på delen Sveavägen-Cedersdalsgatan, vilket forutsätter
Cedersdalsaltemativet, samt vid anslutningen till Viirtan. Vid
anslutringen mellan slitsventilerad tunnel och bergtunnel måste det
finnas ett ventilationstom for att avlufta bergtunneln. Det innebtir att ett
ventilationstom kommer att behövas vid Roslaptull (eller i nåirheten).

Dåiremot kan tomet vid Norrtull skrinläggas.

Kostnder
Samma

Skdor på det historiska landskqet

Altemativet Slitsventi lation:
- tom vid Norrtull utgår
- tom vid Roslagstull (eller i ntirheten) tillkommer
- tom vid Albano behövs med stor sannolitrihet ej

(
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Buller och avgaer
Altemativet S litsventilation :

- ökad miingd avgaser i gatumiljön liinp Sveavägen-Cedersdalsgatan,
oklart hur mycket
- ökat buller i gatumiljön Sveavägen-Cedersdals gatan, oklart hur mycket
- sarnma regionala och globala luffft)rorening
- sanrma avgashalter i hrnneln (dimensioneringen av
ventilationssystemet klarar gråinsviirdena)

Stdsmiljö
Altemativ Slitsventilation:
-mindre möjligheter utforma Sveavägen(-Cedersdalsgatan) som esplanad

Orri.St
- svårare att ordna planskild S"g- och cykelforbindelse vid Sveaplan

i) Altemativ till den ftireslagna giäng-cykelftirbindelsen liings
iämvässbron

-

Beskrivning

I. Nollaltemativ: Norr om den nya jiimväpbron Zir det tä'nlt att en
gang- och cykelftrbindelse över Norrtull från Karolinska
sjukhusområdet skall anläggas.

II. Altemativ: Denna forbindelse slopas och ersätts av gang- och
cykeltunnel under Uppsalavägen (som idag men flyltad något viisterut
och eventuellt nlirmare Norrtull, se karta!).

Tekniska möjligheter

Gc-ttnnel under Uppsalavägen fullt möjlig.

Kostnder

Uige åin i nollaltemativet.

Skdar på det histortska ludskqet

Altemativet innebåir
- aff eff antal tad kan sparas på jiimvägsbanken nåirmast

StaIlmåistaregården

OrrtSt

Altemativ gc-tunnel innebiir

(

L



18

t

t

- forsiimring av gc-ftrbindelse (denna forsiimring Zir temporiir intill dess
att Norra Stations-området bebygp då en gc-väg kan anläggas söder om
jtimvägen på jämvägsbron/-banken utan att skada vegetationen).

j) Slopande av jiimviigsviaduld i Bellevueparken

Beskrivning

Nollaltemativ: Jiimvägen läggs på en viaduk på en sträcka av 50 m
mellan nuvarande gc-tunneln under jiimvägen och StalhnZstaregården.

Altemativ: behåll jåimvägsbanken obruten och utryttja enbart nuvarande
gc-tunnel.

Kostnder

Altemativet ger 10 mk lägre kostrad.

Skdor på det historiska lan^kqet

Altemativet att behålla jåimvägsbanken

- bevarar en bit av "Generalsbacken"
- bevarar den gröna inramningen av Stallmåistareviken

OrriSt

Noll-altemativet innebZir

- att parklandskapet vid Brunnsviken forbinds med Sveavägen

k) Anslutninsen till Viirtahamnen

Beskrivning

Nollaltemativ:
I den första etappen ges Norra llinken anslutningar till
ViirtahamnenlFrihamnen dels via Ropsterq dels via Tegeluddsvägen,
dels via en avfart från Lidingövägen (till hamnen, ej fran) I ett senare

skede kan avfart från rondell plus viadukt över Lidingövägen anläggas

varvid behovet av anslutningama via Ropsten och Tegeluddsvägen
minskas. Denna etapp ingår dock inte i forslaget och betingar en

tillkommande kostrad om ca 125 mk.

Altemativ Tieväpkonning:
En signalreglerad treväpkorsning an1ägp i Lidingövägen som in-lutfart
till hamnen.

I
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Tekniska möjligheter

Altsmativet är fullt möjlig att genomfora.

Buller och avgwer

Altemativet fevägskorsning ger något större mZingder avgaser p.g.a. att
tafiken ibland stoppas upp.

Kostnder

Altemativ Treväpkorsning ger
- väsentligt lägre kostnader än en framtida anslutning med viadul«

Ntunvcirden

Altemativ Trevägskorsning
- går inte igenom det gröna ffipartiet nedanfor Vtirtaverket

OrriSt

Altemativet trevägskorsning
- ger mindre flyt i tafiken på Lidingövägen
- kommer i konflikt med jiimvägen ntir tåg rangeras ut mot en av
pirama

Den slutliga utbyggnaden av Värtans kafikplats medger en kraftig
trafiksanering av Tegeluddsvägen.

l) Samtidig tunnelfiirtiiggning av Viirtajiimviigen

Beskrivntng

Samtidig som Norra Liinken byggs anläggs en tunnel for jlimvägen fran
Nona Station till Fiskartorpsvägen.

Tekniska möjligheter

En jtimväptunnel till Viirtan har studerats tidigare och iir fullt möjlig
att anlägga. Den bör dock ges en annan sträckning än Norra länken,
varfor samordningsvinsten inskänks till samtidig byggnation. Önskvlirt
men inte nödviindig iir att jåimvägen bygp innan Norra ltjnken byggs,
eljest måste en provisorisk ny jiimvägsbro byggas vid Norrlull, innan
den kan tas bort. De två projeken åir tekniskt sett helt frikopplade fran
varandra.

i
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Kostnder

Ej utrett. Samordnad byggnation kan ge 10-20% kosfiradsbesparing. I
Albano vinner man viirdefull mark ftir byggande.

Skdor på det historiska lmdskqet

Altemativet tu:rnelforläggning av Våirtajiimvägen medfor en stor vinst
for Norrfull d2ir jtimvägsbron kan tas bort, i Bellevueparken, som kan
liikas ihop igerl vid Roslagstull, &ir jiimvägsbron som s§mmer
utblicken mot Brunnsviken kan tas bort, i Albano, som kan planeras
friare och for Lilljansskogen diir en betydande barrieir tas bort, vilket
avsevärt forstiirker vinsten av att Bjömniisvägen stiings.

Buller

Med nuvarande tågtrafik iir bullerminslcringen inte så stor. Men SJ har
planer på att öka trafiken till Våirtanterminalerl vilket skulle leda till en
fordubblad trafik. I ett l2ingre perspektiv med avsevärt mer tågtrafik
medlor tunnelforläggningen en mer betydande bullervinst.

(_
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