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Ett alternativ till Norra länken
"Seill cir den som bar till rättesnöre
att man bör noga tdnka efterföre."

(Tage Danielsson)

trafikproblematiken runt Brunnsviken: trafiken längs Bergs-
hamraleden norr om Brunnsviken.

Detta problem har accentuerats sedan ett stort bostadsom-
råde byggts söder om leden samtidigt som trafiken har
ökat. Bergshamraleden, som byggdes pä 60-talet, klyver
också Haga-Brunnsviken-Ulriksdal i rvå hälfter.

Haga Norra har lett till förändrade bilflöden
Sedan Haga Norra trafikplats öppnades i augusti 1993 har
trafiken mellan nordostsektorn (Täby, Danderyd, Vallenru-
na etc.) och Klarastrands- eller Essingeleden sökt sig nya
vägar förbi Brunnsviken. Den gär nu i hög grad via Eugeni-

atunneln, Uppsalavägen och Bergshamraleden. Detta förän-
drade körmönster har bekräftats i flera trafikräkningar.

Det nya körmönstret synes vara en natudig väg för bilister-
na. Man kan därför ifrågasätta om, och i så fall i vilken ut-
sträckning, de isället kommer 

^tt 
välja a* äka i Norra län-

kens långa tunnlar mellan Norrnrll och Frescati vid Roslags-
vägen om de ej behöver det. Haga Norra har alltsä lett till
förändringar i förusättningarna vilka man mäste värdera
och stäla i relation till de gamla planerna på Nora länken.

Kortare tunnel i alternativet
I altemativförslaget föreslås en enkel tunnel för trafik mel-
lan Norrnrll - Roslagsrull och Värtan. Den byggs i ett sydli-
gare läge iämfört med de nuvarande planema. Därigenom
skonas Bellevueparken och tunneln kan då bli cirka en tre-
djedel kortare än de nuvarande planema. En sammankopp
ling mellan Norra länken och Roslagsvägen, för f;ird till och
från Värtan, sker i befintlig garumiljö vid Roslagsrull på
motsvarande sätt som Klaratunneln kommer upp mellan fi-
lema i Sveavägens gaturum. Därigenom skulle ej bergväg-
garna i landskapsrummet vid Roslagtull skadas.

Någon sammankoppling mellan Norra länken och Roslags-

vägen för färd till och från Klarastrands- eller Essingeleden
görs ej. Den trafiken är istället änkt att antingen gå på Ro-
slagsvägen - Cedersdalsgatan - Sveavägen eller Bergsham-
ravägen - Uppsalavägen.
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Att böria en artikel om Norra länken med att citera Tage
Danielsson har en speciell relevans. När det för 15 är sedan
begav sig med motorledsplaner genom Bellevueparken
stod han nämligen pä den verbala barrikaden. Mer behöv-
des inte då. Om än Du fanns med oss nu.

"Ang. en förenklad, flexibel, mindre kostsam och för miljön
skonsam Norra länk", så löd rubriken på den skrivelse av
den 13 juni 1994 som gick till stadsbyggnadsnämnden i
Stockholm. Brevet var gemensamt för
Haga-Brunnwikens Vänner, Kommitt6n
för Gustavianska Parken och Förbundet

* .' Ekoparken. Resultatet var ovanligt
och ingav förhoppningar. Nämnden be-
slutade nämligen att vårt altemativ skulle
studeras. Här skall alternativet beskrivas
liksom vad som hände med utredningen.

Biltunnlar har ett högt pris
Trafiken fran Värtahamnen till Norrtull
har länge varit ett problem längs framför-
allt Valhallavägen. Dena miljöproblem
torde svårligen kunna lösas på annat sätt
än med en tunnel för så vitt inte hamnen
flyttas eller godstrafiken förs via Värla-
jämvägen från hamnen. Den politiska
viljan till de senare åtgärderna har inte
funnits. Därav planema på Norra länken.

Tanken att föra trafik i tunnel kan synas vara lockande.
Men den har ett högt pris. Energianvändningen för olika
ventilationsanläggningar och avgastom är t.ex. 1.25 gänger
högre än för de trafikströmmar som ska nyttja tunnlama.
-etta leder till mycket höga drifukostnader. llnda ar luft-

*alit6n i tunnlarna ohälsosam.

Avgastom (vid Stallmästaregården, Alba-
no intill Roslagstullsberget och Frescati
vid universitet), nödutgångar, ventila-

rnsanläggningar (bl.a. i Bellevuepar-
xen) och tunnelmynningar (vid Frescati
och Roslagstullsberget) dr andra konse-
kvenser av de nuvarande planema. Där-
till kommer att vegetationens inramning
av södra Stallrn":istareviken skadas. Alla
träd söder om jämvägsspåret förwinner.
Risken för skador på Bellevueparkens
vegetation och grundvattenstörningar är
också påtaglig.

Altemativets utgångspunkt är att söka
minimera dessa konsekvenser och samti-
digt peka på ett annat miljöproblem som
borde vägas in i en helhetslösning för

Av8astom; 6O meter högit Cwenncr-Gren Center 70 meter )i
minst 5 meter brett, placering l0 meter över Brunnsvikens
vanennivå. Som iämförelse sc den 2 meter långa
människen bredvidl
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Kartskiss över planerna för Norra länken (prickad) och
den alternativa sträckningen (heldragen linje).
Notera att tunneln norrut enligt kommunens plan har
ändrats i förhållande till skissen och nu går upp mot
universitetet där också ett avgastorn är tänkt att stå.



Alternativförslaget pekar
på behovet av miljöför-
bättrande åtgärder längs
Bergshamraleden. Åtgar-
dema bör bl.a. innefatta
en nedsänkt och över-
däckad del norr om
Brunnwiken. Men om det
ska vara nägon vits med
överdäckningama måste
tunnlarna vara relativt
korta så att inte avgastorn
etc. behövs.

Denna typ 
^v 

åtgärder
krävs oavsett vilken ut-
formning Nora länken
får. Det är emellertid rim-
ligt an Dennismedel an-
vänds för ändamålet. Då
skulle de verkligen göra
nytta.
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tnll Öeders-

dalsgatan

Natur- och lnrlturmt$iierna ttllförs
posltiva viirden
De nuvarande planema leder, som nämnts, till avsevärd ne-
gativ påverkan på narur- och kulrurmiljöerna i Nationalstad-
sparken. Med altemativet fullt genomfört skulle bara ett av-
gastom finnas kvar och det
skulle kunna placeras längre
bort från Brunnsviken i be-
byggelsemiljön vid KTH. Diir-
med skulle dess negativa på-
verkan på landskapsbilden re-
duceras väsentligt. Ej heller
skulle det historiska landska-
pet tillfogas sär i form av tun-
nelmynningar eller olika tek-
niska anläggningar. Man slip-
per också skador på den vär-
defulla engelska parken vid
Bellevue.

Även med altemativet kan
Bjömnäsvägen stängas av för

trafik. Med altemativet blir visserligen trafikm?ingden längr
sträckan Frescati - Roslagsrull större än vid anslutningstunn:-
lar fran Frescati. Vi menar emellertid att man med enkla
medel som bullerdämpning och en förändrad gestaltning av
Roslagsvägen, bl.a. genom uädplantering, kan föriindra upp-
levelsen av trafiken i positiv riktning.

Sammantaget skulle altemativet tillföra natur- och kulturmil-
jöema stora värden genom att en nedsänkt Bergshamraled
norr om Brunnsviken återskapar enheten Haga-Brunnwi-
ken-Ulriksdal som ett sammanhän gande parklandskap.

Utredningen som blev en partsinlaga
Utredningen blev en ren skenutredning, ett spel för kulis-
serna, där politikema förs bakom ljuset av vissa chefs$än-
stemän pä stadsbyggnadskontoret. När detta skrives (31/8-

94) publiceras en debattartikel i SvD av Samuel Strandberg,
2:e vice ordföranden i stadsfullmäktige i Stockholm. Har._
jämför situationen på stadbyggnadskontoret vad gäller Den-
nispaketet med den i det foma DDR. Tjänstemännen tillåts
ej att utreda ärenden opartiskt. Den behandling värt alter-
nativ har fått verkar således snarare vara regel än undan-
tag. Samuel Strandberg, om någon, borde veta hur det lig--

ger till.

Valet en möjlighet att
påverka
Det kommer finnas anledning
att beskriva utredningen och
spelet bakom Norra länken
mer utfödigt i niista nununer
av Hagabladet.

Möjligheten att päverka iiren-
det finns nu för oss alla i valet.
Tänk noga efter vilket parti Du
lägger Din röst på i kommunal-
och landstingwalet. Din rÖst
kan bli helt avgörande. I

5

Miljöb€kåmiande åtgård€r, bl.a.
nedsånkning och öv€rdäckning.

Tunnel fän univ€rsitetet till Ros-
lagstull utgår. Oärm6d törsvinnor
bl.a. ott avgastom och tunn€lmyn-
ning.

Tunnel under Cedorsdalsgatan
och Sveavåg€n islållel för under
Bellgvueparken.

Några av förslagets fördelar
Vår bedömning dr att anläggningskostnadema genom kor-
tare anslutningsramper och färre tekniska anläggningar etc.
torde kunna reduceras med i stodeksordningen 1- 1.5 mil-
iard kronor. Till dena kommer lägre drifukostnader genom
att tunnellängden reduceras. Det ackumulerade värdet av
sänkta driftskostnader blir mycket stort. Det skall i detta
sammanhang nämnas att drifu- och underhållskostnadema
för planerade 12 kilometer av dennistunnlar är 250 miljoner
kronor,/år.

Ytterligare reducering av driftskostnadema erhälls om man
skulle välja att ventilem tunnlarna längs befintligt ganrrum
vid Sveavägen och Cedersdalsgatan. En skiss av hur detta
kan te sig redovisas här intill. Sådana lösningar finns i bl.a.
USA och Barcelona. D:irvid skulle också avgastomet vid
Norrnrll kunna utgå.


