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Rune Tengvar
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I7O 74 SOLNA

Marianne Lundberg
Bergshamra a116 35

L7O 74 SOLNA

Jonas Ebbesson

Gamla vägen 5, 6 tr
I7O 74 SOLNA

Överklagande i fråga om detaijplan för del av Roslagsvägen m.m. vid
Ått<istan inom stadsdelen Norra Djurgården i Stockholm

t

L

I
@so

o
q
N
o

fl
G
D
o

BESLUT

Länsstyrelsen avslar överklagandena och faststäler med stöd av 13 kap. 8 §
plan- och bygglagen (1987:10), PBl,, beslutet att anta Cetaljplanen.

BAKGRUND

Stockholms kommunfullmiiktige antog genom beslut den 28 november
1995, § 5, ett förslag till detaljplan för del av Roslagsvägen m.m. vid
Ått<istan inom stadsdelen Norra Djurgarden (Dp 93123).

Planområdet åi.r beläget vid Ålkistan omedelbart söder om stadsdelen Bergs-
hamra i Solna kommun och omfattar i huvudsak ett område av Roslagsvä-
gen och Roslagsbanan från Ått<istan och ca 300 meter söderut. För området
- vilket i sin helhet ligger inom det område som den 1 januari 1995 förkla-
rats vara nationalstadspark - finns f.n. ingen giiliande detaljplan, däremot
giiller områdesbestämmelser med viss utökad bygglovsplikt. Syftet med den

nu antagna detaljplanen är främst att ordna utrymme för en avgiftsstation
vid Åkistan för inkommande fordonstrafik på Roslagsvägen norrifran.
Samtidigt möjliggörs miljös§ddsåtgiirder utmed berörda delar av Roslags-

vägen och Roslagsbanan samt förbättringar av gång- och cykelförbindelser-
na. Avgiftsstationen iir avsedd att ingå i det system för vägtullar som utgör
en del av finansieringen av de väginvesteringar som ingfu i den s.k. Dennis-

överenskommeisen.

Postadress

Box 22067
10422 STOCKHOLM

Besölsadress

Juridiska sektionen
Hantverkargatan 29

felefon

0B - 785 40 00 lvrxetl

08 - 785 50 29 lolrett;

Telefax

08 - 785 40 01 (receptlon)

08 - 785 46 15 (oiretil)

Frostglrokonto

351 72-6
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Antagandebeslutet har överklagats av Rune Tengvar, Marianne Lundberg
och Jonas Ebbesson, samtliga boende i södra Bergshamra. De anför i hu-
vudsak föijande.

Tengvar: Avgiftsstationen ligger för nåra Ått<istan. Den bör i stället place-
ras vid Björnnäsvägen. Med en piacering vid Ålkistan kommer de som bor
norr därom att behöva betala avgift vid besök till bl.a. Bergianska Trädgår-
den, Riksmusdet och Universitetet, vilket inte iir rimligt. Planen medför äv-
en ett ingrepp i berget vid Torphagen som kommer att påverka miljön oer-
hört.

Lundberg: Placeringen av avgiftsstationen är mycket dålig. Stora ingrepp i
nationalstadsparken måste göras. Den manuella betalningsmöjligheten kom-
mer dessutom att generera stora bilköer, vilket innebär oacceptabla avgasut-
släpp. Tivoliudden kommer att förstöras av buller och emissioner.

Ebbesson: En avgiftsstation vid Ålkistan medför ytterligare bilkoer genom
Bergshamra, vilket innebär en påtaglig försämring av boendemiljön. In-
bromsningarna och accelerationerna vid manuell betalning medför ökad
ljudnivå och ökade luftföroreningar. Fler kommer att försöka parkera i söd-
ra Bergshamra för att diirifrån ta tunnelbanan. Det år visserligen bra för
centraia Stockholm men negativt för tsergshamra, scm får ökad trafik och
parkeringsproblem. Ingreppet i bergsknallen öster om Roslagsvägen kom-
mer att estetiskt försämra miljön. Ingreppet iir såirskilt anmårkningsvärt
eftersom planområdet ligger inom nationalstadsparken. Kommunens påstå-

ende att åtgåirden kan tillåtas eftersom den far anses bidra till att miljön i
nationalstadsparken sammantaget förbättras är nonsens. Det finns inget som
visar att den föreslagna avgiftsstationen förbättrar dess miljö. Detaljplanen
stridermot3 kap.7 § naturresurslagen samtmot 1kap. 1§ och2kap.2 §

plan- och bygglagen. Det är dessutom olämpligt att planera för ett betalsys-

tem innan den rättsliga grunden för systemet har fastställts, vilket iinnu ej

har skett. Uttagande av vägavgifter på allmiin väg iir såLledes f.n. inte tillå-
tet. Det finns dessutom alternativa betalsystem, bl.a. har Naturs§ddsföre-
ningen presenterat ett som innebär att avgiftsstationen vid Ålkistan inte be-

hövs. I första hand bör hela beslutet att anta detaljplanen upphävas. I andra

hand bör planen ändras så att endast en avgiftsstation med helautomatiskt
betalsystem dllåts.

Antagandebeslutet har även överklagats av Anders Thoor och Leif Åkehaag.
I;åinsstyrelsen har genom två skilda beslut den 7 mars 1996 awisat deras

klagomål eftersom de inte ansågs berörda av antagandebeslutet på så sätt att
de hade klagorätt. Liinsstyrelsen prövar diirför i detta ärende bara klagomå-
len av Tengvar, Lundberg och Ebbesson.
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MOTIVERING

Detaljplanen utgår fran att det införs ett biltullsystem med avgiftsstationer
vid Stockholms infarter i enlighet med den trafiköverenskommelse som träf-
fats 1991/1992. Av handlingarna framgår att kommunen som alternativ till
läget vid Ått<istan undersölt andra lägen för en avgiftsstation längre söderut
på Roslagsvägen vid Frescati och Bergiusvägen. Dessa lägen har dock be-
dömts innebära alltför stora ingrepp i nationalstadsparken och har dåirför
förkastats. Liiget vid Åkistan har också brister men har bedömts vara det
som från nationalstadsparkssynpunkt iir det minst störande. Avgiftssätionen
tar hiir i ansprak blott ett smalt markområde mellan vägen och jäirnvägen

samt ett mindre område öster om vägen, diir delar av ett bergparti måste
språingas bort. Enligt planbeskrivningen bör ingreppet i bergspartiet kunna
begriinsas till som mest 12 m. I;änsstyrelsen har under samrådsstadiet yttrat
sig över planförslaget och diirvid bedömt att läget vid Åkistan kan accepte-
ras med håinsyn tiil nationalstadsparken. LJinsstyrelsen gör med anledning
av överklagandena ingen annan bedömning.

Vad giiller klagomålen mot befarade olägenheter på grund av ökade buller-
störningar och avgasutsläpp framgår att kommunen haft som målsättning att
utforma stationen med sadan kapacitet att bilköer skali kunna undvikas. Av
de beriikningar som gjorts framgår att tillkomsten av avgiftsstationen endast
marginellt kommer att påverka situationen för buller och luftföroreningar.
För bosläderna i Bergshamra betyder tiilkomsten av avgiftsstationen ingen
nämnvärd föriindring. Hinder mot att anta planen med hiinsyn till buller-
och luftföroreningssituationen föreligger således inte. Inte heller utgör befa-
rade parkeringsproblem eller vad klagandena i övrigt anfört hinder mot att
anta planen.

Yrkandet att endast ett helautomatiskt betalsystem skall tillåtas är en sådan

fraga om avgiftssystemets utformning som inte kan prövas i detaljplane-
ärendet.

I;iinsstyrelsen finner sammanfattningsvis att beslutet att anta detaljplanen
inte kan anses innebära en felaktig awägning mellan allmiinna och enskilda
intressen. Detaljplanen kan inte anses medföra sådana olägenheter för vare
sig Rune Tengvar, Marianne Lundberg eller Jonas Ebbesson att planen inte
kan godtas. Inte heller i övrigt har framkommit någon oms&indighet som ut-
gör skiil att upphäva antagandebeslutet. Överklagandena skall dåirför avslås.
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HUR MAN ÖVPNXTACRN

Detta beslut kan överklagas hos regeringen (Miljödepartementet) enligt
bilaga.

I handläggningen har förutom undertecknade deltagit byrådirektören Claes
Halling, planenheten

Bo G Carlsson
länsassessor

Göran

Kopia till
S tadsbyggnadsniimnden
akten
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Forrnulär nr 18

HUR MAN övenruqeAR Hos
HEGERINGEN

Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas hos regeringen,
miljödepartementet.

I skrivelsen skall Ni

- tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets
nummer (diarie-numret)

- redogöra för hur Ni anser att beslutet skall ändras

Ni bör också redogöra för varför Ni anser att Länsstyrelsens beslut
är felaktigt.

Ni kan givewis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.

Behöver Ni veta mer om hur Ni skall gå till väga, så ring eller skriv till
Länsstyrelsen.

Om Ni har handlingar eller annat som N! anser stöder Er ståndpunkt,
så bör Niskicka med det.

Er skrivelse skall inlämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till regerihgen,
miljödepartementet. 

I

Länsstyrelsen måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag Ni

anses fått del av beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas upp.

Er skrivelse skall undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge
också postadress och telefonnummer.
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VAH SKALL BESLUTET
öveRxuqcRs

HUR MAN UTFORMAR
S|TT ÖVERKI.ÅGANDE M M

övnrca HANDLTNGAR

VAR INIÅMNAS
övenrucANDET

TlD FÖR
övenxLqcANDE

UNDERTECKNA
övenruqcANDET

LST AB
85 01gB
sMs3-ol


