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1). Peter Larsson föreslog en dagordning som godkändes.

2). Christer Lundin redogjorde för Betalstationsgruppens arbete under sommaren och
intigritetsfrågan som kommer att belysas djupare än vad som sagts förut.
Magnus Nilsson fyllde i med att säga att det under diskussionen med betalstationerna har dykt
upp väsentliga målkonflikter.

3). Arne Fredlund presenterade Behövs Norra L?inken rapport som inte riktig var klar och

som bl.a. saknade bilder.
Arbetsgruppen har varit i kontakt med Stadsbyggnadskontotet, Gatukontoret,
Miljöförvaltningen, Stadsmusedt och Vägverket för underlag till rapporten.

Arne Fredlund presenterade rapporten i följande ordning:
BAKRUND
rÄUSI-TCHETSANALYS
ALTERNATIV TILL NORRA LÄNKEN

Rapporten följer de nio frågeställningar som man har kommit fram till från början, dessa är

följande.

A).Behövs Norra länken om innerstadstrafiken minskar med35Vo? med respektive utan

Björnäsvägen?
B) Behövs Norra låinken om man utgår från ett scenario som ger kraftigt minskat

biltrafikarbete i regionen?
C) Hur mycket betyder hamnen för biltrafikalstringen och behovet av Norra liinken?
D)Vad betyder en eventuell avstängning av Björnesvägen?
E) Vad innebär det om resmönstret ändras och trafiken får en annan spridning över dygnet?
F) Nona länkens 0-alternativ: trafiken kvar i ytläge på Valhallavägen och med

miljöförbättrande åtglirder.
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G)Nona länken ersätts av betongtunnel under Valhallavägen.
H)Nona länken ersätts av en bergtunnel under eller i närheten av Valhallavägen mm.
I) Hur kan kollektivtrafiken i nordost-sektorn förbättras för att bl a avlasta Roslagsvägen?

Efter presentationen genomfördes en diskussion om bl.a. olika definitioner i dokumentet.

Församlingen beslutade att materialet ska diskuteras ytterligare innan f;irdig rapport
presenteras.

4). Richard Murray redovisade "Norra Länkens alternativa utformnings arbetsgrupp"
arbete, efter de 7st frågeställningar som man kommit överens om att följa.

(L) Dimensionering med/utan Österleden.

(2) Solna0ppsalavägen

(3) Bellevuealternativet

(4) Roslagtunnell/Frescati

(5) Ventilationstorn

(6) Tunnelmynning Roslagstull cirkulationsplats

(7) Värtandelen

Församlingen beslutade att materialet ska slutjusteras och kompletteras ay
arbetsgruppen

5)Det fortsatta arbetet.

Församlingen beslutade att respektive part förankrar materialet i sin organisation till
det kommande mötet.

0 Övrigt

Tidsaspekterna diskuterades och miljöorganisationerna ansåg att tidsschemat är allt för snäv

och att det behövs mer tid för alla parter att sätta sig in i materialet och få det förankrat före
beslut tas.
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