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Kommittin för Gustavianska Parken
Haga-Brunnsvikens Vänner
Förbundet för Ekoparken

Stockholm den 15 juni 1995

Stockholms
stadsbyggnadskontor
Distrikt Innerstaden
Fax:785 73 32

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Roslagsvägen vid Bergiusvägen och Ålkistan
m.m. inom stadsdelen Norra Djurgården i Stockholm, S-Dp 93123-l

Bakgrund
Ovanstående organisationer har fått rubricerade ärende för yttrande. Planärendet rör en
biltullstation inom ramen för Dennispaketet. Tidigare har staden och Vägverket föreslagit
ett läge för biltullstationen vid Bergianska trädgården med uppenbara negativa
miljöeffekter. Nu prövas ett läge längre norr ut.

Vi har valt ett gemensamt yttrande enligt följande disposition
* Planprocessen
+ Kommentarer ang. planen

P[anorocessen
Ett möte om planförslaget har ägt rum under dagtid på Tekniska nämndhuset. Om kommunen
avser att gå vidare med förslaget menar vi att det krävs ett samrådsmöte på kvällstid, och
helst lokaliserat till Bergshamra eftersom de boende där i hög grad är berörda av planen.

Kommentarer ans. olanen
Vi avser här inte ta ställning till om det över huvud taget är lämpligt med biltullstationer
enligt den modell som Dennispaketet f.n. innehåller.

Detaljplaneförslaget skulle bl.a. innebära att vägen breddas med c:a 10 meter österut vilket
skulle leda till att ett bergs- och naturparti måste sprängas bort. Detta står i strid med lagen
för nationalstadsparken i det att det utgör ett intrång i naturmiljön. Det kan inte
"kompenseras" med anläggande av cykelvägar etc.

Om stationen skall placeras i detta läge krävs således ett nytänkande. I samband med Solnas
vägran att detaljplanera för biltullar vid Linvävartorpet har det förkommit uppgifter om att
Vägverket kunde tänka sig en "smalare" modell av biltullstation. Motsvarande bör prövas i
detta läge.

Vi vill dock påpeka att ett manuellt biltullsystem leder till köbildning inom Bergshamra
med negativa konsekvenser i form av buller och emissioner. Det finns således flera skäl för
att söka hitta andra lösningar än de nu föreslagna.
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