
Stockholm den 16 mars 1.995

Uppvaktning av statssekreterare Måns Lönnroth och dep. sekr. Ivar
Frostensson vid Miliödepartementet, m.a.a. överklagad detaljplan
för Norra länken mellan Norrtull och Roslagstull
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Deltagande:
Eva Nordenson
Bengt Hamdahl
Peter Schantz

Hans Waldenström
Richard Murray
Bengt Edlund
Marianne Lundberg

ordf. i Kommitt6n för Gustävianska Parken
medlem av Kommitt6n för Gustavianska Parken
sekr. i Kommitt6n för Gustavianska Parken
och v. ordf. i Haga-Brunnsvikens Vänner
ordf. i Haga-Brunnsvikens Vänner
ordf. i Förbundet för Ekoparken
v. ordf. i Förbundet för Ekoparken
sekr. i Förbundet for Ekoparken

* Presentation av föreningarna (EN)

* Planen strider mot lagen för nationalstadsparken (EN)
Tre vägar för planens upphävande:
1) Stockholms stad återtar planen på eget initiativ
2) Regeringen återför planen till kommunen som sedan återtar den
3) Regeringen upphäver planen

* Planens konsekvenser, bil. 1 (PS)

Planen innebär ett intrång i parklandskap och en skada på
natur- och kulturmiljön.

* Planprocessen, bil. 2 (PS)

L

L

Planprocessen har inte följt intentionerna i PBL.
Länsstyrelsen fungerar ej som skyddsspåirr för
kulturmiljöer av riksintresse.

* Naturvärden, bil. 3 (RM)

* Kulturvärden, bil. 3 (BE)

* Internationella reaktioner och det ekonomiska
värdet av kulturmiljön (FIW)

* Vad säger lagen om nationalstadsparken? (BH)

* En alternativ syn på Norra låinken, bit. 4 (PS)

* Sammanfattning (EN) I



Bilaga 1.. Planens konsekvenser

Sammantaget har vi idag en helt ny bild av miljökonsekvenserna:
1) 60 träd avverkas och 20 träd flyttas från parken,
2) 50 meter av järnvägsvallen schaktas bort och järnvägen läggs på
pelare, (Detta förstör den viktiga inramningen av Stallmästareviken
och Haga.)

3) på den c.a 35 meter breda tunnelns tak Iäggs c:a 0.5 - 1 m grusblandad jord.
(På detta lager kan ej normal växtlighet återskapas p.g.a. uttorknings-
risker och sänkt stabilitet.)

4) Tilt detta skall läggas risken för sprängskador som leder till sprick-
bildningar i Bellevueberget med negativa konsekvenser för
vegetation och byggnader.

Det finns dessutom en stor osäkerhet om den slutgiltiga utformningen
av projektet:

a) Tidigare fanns en nödutgång placerad i Bellevue. Nu planeras inga
nödutgångar alls längs hela Norra länken. Frågan är om
allmänheten kommer att acceptera att nyttja tunnlarna under
dessa nya betingelser.

b) Luftkvalit6n enligt nuvarande planering är direkt ohälsosam,
framförallt med tanke på de partikelmängder som är aktuella,
men även på kvävedioxidhalterna. Det är fråga om så höga
nivåer att det t.o.m. ger dålig sikt. Om WHO:s riktlinjer skall
hållas kommer fler avgastorn och sannolikt även tillufts-
aggregat behöva byggas. Dessutom forbereder WHO en
skärpning av dessa regler.

Om leden förläggs tiII Sveavägen - Cedersdalsgatan skulle tekniska
anläggningar i form av t.ex. nödutgångar kunna tillkomma utan att de
skadar natur- och kulturmiljön. En sträckning längs befintligt gaturum
medger också att man kan pröva möjligheten till ventilering av systemet
genom slitsar i länkens tak. Det är tänkbart att avgastornet vid Norrtull då
skulle kunna utgå.
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Bilaga 2. Planprocessen

1980-talets början.
Kommunens beslut att väg mellan Norrtull och Värtan skulle
dras längs Sveavägen - Cedersdalsgatan, söder om
Bellevueparken

1990. Översiktsplan 90 enl. beslut ovan.

1991, Regeringens och riksdagens beslut om ekoparken. Riksdagen
utgick från att de trafiktekniska lösningarna skulle redovisas.

1992. Dennisavtalet sluts i september. Skanska kommer med en plan
att gå genom Bellevue.

1993.
Februari. Detaljplan om att gå geirom Bellevue läggs fram.

Ingen MKB. Inget om skador.

Översiktsplan med två alternativ på remiss

Detaljplan om att gå genom Bellevue ställs ut.
3 sidor MKB. Inget om skador.

Uppvaktning av Adelsohn om planen.

Planen antas av kommunfullmäktige

Mars.

1994.

Utredningar om metoder att gå genom parken redovisar
skaderisker.

Planen överklagas till länsstyrelsen som avslår överklagan.
Arendet överklagas tilI regeringen.

Majoritetsuppgörelsen i Sytockholms stad: bl.a.
miljöprövningar av Norra länken

December. Riksdagen tar ett enhälligt beslut om att inrätta
nationalstadsparken

Vägverkets MKB anger ej tidigare beskrivna
miljökonsekvenstr

Maj

Oktober

December
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Bilaga 3. Planområdets natur- och kulturvärden

Hela detaljplaneområdet mellan Norrtull och Roslagstull ingår i
nationalstadsparken. Området är en vital spridningsväg mellan de
biologiska kärnområdena Ulriksdal och Norra samt Södra Djurgården
inom nationalstadsparken. Där finns ett stort antal hotade arter. Den
enda landkontakten mellan kärnområdena går via Frösundavik, Haga och
Bellevue. Berörda myndigheter har pekat ut Bellevuq som en av de svaga
gröna länkarna i Ekoparken.

Bellevue är en engelsk park av Fredrik Magnus Pipers hand och ett uttryck
för en helt ny natursyn i slutet av 1700-talet. För första gången respekterades
det autentiska landskapet och parkarkitektens uppgift var främst att locka
fram landskapets inneboende skönhetsvärden, ej att rumstera om. Bellevue
är en del av det gustavianska parkprojektet runt Brunnsviken vilket av
Europa Nostra, en organisation som värnar det europeiska kulturarvet,
anses utgöra en värdefull del av Europas kulturarv.
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