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Vi vill kaftigt awisa hela tanken att Belleweliinken nu giorts till enda alternativ på sträckan mellan Norrtull och Roslagstull,
och detta innan man behandlar hela Norra Trafikbandet. Vi menar att man allffi)r fort avlärdat det andra alternativet från
samrådet, det i Sveavägen och Cederdalsgaun. Det finns rnöjligheter att flytta den stråckningen eR bit nomrt så att störningar i
trafiken och kostnader sänks. Vi tycker att man borde utveckla Sveavägen och Cederdalsgats alternativet ytterligare.

Vi vill även piipel«a att detaljplanliiggningen av denna dcl av Norra Liinken forceras innan:
' Solnas och Stockholms gemensamma översiktsplanering ftir södra Brunnsviken åir utredd.. Den av regeringen begåirda utredningen av Ekoparkens natur, kultur och friluftsvåirden redovisats ftir regering, I?insstyrelse

och riksdag.
(. En ftrdjupad miljökonsekvensbeskrirning gjorts. Vi anser inte att 3-sidig text från Vägverket som själva skall bygga objektet

tfräga, kan vara tillräcklig.

Övriga invlindningar mot detaljplanen är följande:
' 1979 fus alternativ 2 fiirkastades av en massiv opinion på goda grunder. Bellevuelänkens uformning liknar dema.

(. De nya byggmetoder som Scandiakonsult och Stockholmsleder på ett tidigt stadium presenterade taläs det mycket tveksamt
om idag - om de överhuvud tagetär prövade är man ej siiker på att de kan tillämpas.. Betongtunneln mellan Uppsalavägen och Bellevuehöjden vill man lägga grunt, med bara I meter jord ovanpå och på en del
håll inte ens det.. Tunneln går sedan ner till ett djup långt under grundvattennivån. Någon tillfredsstiillande utredning finns inte om
konsekverserna ftir grundvattenflöde, geohydrologiska fdrhållanden iberget eller konsekvenser ftir-vegetationen.. Den sträcka man sagt att man skall "bygga betongtunnel underifrån" med ny teknik har minskat trån jO-OO meter till 25-33
meter på planen (i te$en står det 40 meter l!). Det blir därfor ett ännu störrä ingrepp i Belleweberget än som tidigare sagts.. På andra sidan Bellevueklippan mot Roslagwägen finns idag en hel liten stog Jom iamar in utsiktän morBruffrwiken. Där
kommer tunneln fram ur berget och beroende på'byggmetod kan denna skogsdunge förwinna.. Två serviceutgångar finns redovisade i planen. Dessa uformas som smärre hus ovan jord med tillhörande uppstzillnings-
platser for fordon etc. Dessa byggnader med trafi§dor kommer att ytterligare decimera parstan i Bellelte äin nrn ta
densamma. Om tunneln alls inte blir av i denna sträckning kan även detta hot awärjas.

' Eldhs ateljemuseum kommer att ligga rakt ovanJiir en del av tunneln. Redan 1979 uttalade sig Nationalmuseum om ftljderna
av ett tunnelbygge här for museet. Men även varnades för de vibrationer som en intensiv trafikström skulle fo(planta till den
kiinsliga byggnaden och dess skulpturskatt.

, {ärnvägsbrons utformning bygger bl.a. på en rad felbedömningar:\-- En bro på pelare över en sträcka på 300 meter iir ett friimmandä element i den lummiga grop som idag gränsar till
Stallmästaregården.. betongstöden är oproportionerliga, höjdskillnad.en mellan Solnasidan och Stockholmssidan iir 5-6 meter.. Utsikten mot vattnet har man inte fiirriin bortom Stallmästaregården - även om man öppnar hela vägen.
Park har det aldrig varit i denna del av området, men väl grusås. Hela ,'bensinmackstomten" uar grusås och fram till en bit inL i l8oo-talet gatgbacke.

. Diirfor iir en grön sltint här både historiskt och landskapligt riktig.
' träden på järnvägwailen är oersättliga som inramning av söd.ra delen av Brunnwiken.

Solna Kommuns plan fiir området fiirordas.

Båtklubben i Stallmästareviken är en självklar del av livet kring vattnet - det vore olyckligt om den fijrwann helt.

Stallmästaresfudens verksamhet och läge iir kulturhistoria och måste tas hänsyn till vid bilvägens omdaning till gang och
rykelväg genom Bellevue.

Avgastornetpå andra sidan Uppsalavägen är ol?implig placerat med tanke på den kulturhistoriska och landskapliga miljön i
området. Rening av avgaserna brir ske.-
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