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Öppet brev om konsekvenserna av Norra länken mellan Norrtull
och Roslagstull för Nationalstadsparken

Sammanfattning

Den 1 januari 1995 trädde § 7 i naturresurslagens 3 kap. i kraft. Den
stadg aI:" un \rI al

(

L

a
anläesningar titl stånd endast om det kan ske utan intrång i
Erklandskap eller naturmiljö. och utan. att det historiska landskapets
natur- och kulturvärden i övrigt skadas."

In4ap riksdagens enhälIiga beslut om att inrätta nationaistadsparken tog
Stockholms kommun i slutet av 7993 beslut om en detaijplan för Norra
iänkens del mellan Norrtull och Roslagstull genom Bellevueparken'
Detaljplanen hade en mycket bristfällig mitjökonsekvensbeskrivning' Den
redogjorde t.ex. inte för några skador i form av trädfällningal' Eller besiutet
om detallplanen har utred.ningar visat att det finns skaderisker för parken
med de metoder som är tänkta att användas. Nyligen kom dessutom
Vägverket med en miliökonsekvensbeskrivning som anger _att planen
,rlåfo, sådana skador (Ut.u faits 60 träd och ytterligare 20 träd fiyttas bort från
parken) att den strider mot principerna i lagen för nationalstadsparken'

M
nu återtar detaliplanen. Ett skonsamt alternativ är att dra länken
söder om Believueparken och Wenner-Gren Center Iängs Sveavägen -
Cedersdalsgatan, alltså i enlighet med komrnu.nens beslut från 1980-talets
början och i linje med Vägverkets ursprungliga vilja och Plan

Bakgrund

Det har vid olika tillfällen funnits pianer på att genom en ny väg från
Värtahamnen till Norrtuil minska belastningen på bl.a' Valhallavägen av
den tunga trafiken melian hamnen och riksvägnätet.



I siutet av 7O-talet planerades en väg genom Bellevueparken och Norra
Djurgården. Olika alternativ lades fram, bi.a. att gå med en tunnel genom
Bel1evue. Skarp kritik riktades mot planerna p.g.a. de risker de utsatte 7700-
talsparken för. I början av 80-ta1et beslutade därför Stockholms stad att
vägen skulle dras Iängs Sveavägen och Cedersdalsgatan söder om
Bellevueparken och Wenner-Gren Center.

När Dennispaketet tog form i början av 90-talet planerades Norra iänken i
enlighet med stadens beslut i början av 80-talet, alltså söder om Wenner-
Gren Center och Believueparken. Vägverket projekterade också i enlighet
med denna plan. Under hösten 1992 kom det dock överraskande ett förslag
att dra leden genom Bellevueparken. Detta förslag hade stark koppling till
bygget av den s.k. ]apanskrapan.

Vägverket var inledningsvis emot det nya förslaget till dragning av Norra
länken. I februari 1993 lades det dock fram som detaljplaneförslag (Dp
97A6». Några veckor senare kom översiktsplanen för Norra trafikbandet
och där fanns det två förslag för Norra länkens sträckning mellan Norrtull
och Roslagstuil:
1) det ursprungliga längs Sveavägen - Cedersdalsgatan och,
2) det nya genom Bellevueparken.

När översiktsplanen kom var alltså planprocessen redan låst i en olycklig
riktning genom det tidigare lagda detaljplaneförsiaget. Ett trettiotal
föreningar gick emot detaljplaneforslaget och förordade det ursprungliga
läget. Vi återkommer tili motiven för det nedan.

Efter beslutet om detaljplanen har flera förutsättningar ändrats:

1) Nationalstadsparken

Den 1 januari i995 trädde NRL,3 kap, § 7 i kraft. Den stadgar: "Området
Ulriksdal-Haga- Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark. Inom
en nationalstadsoark får nv bebvsselse och nva anlägsninqar komma till
qtånri endast om det lzan cLo rrfan inlrÅno i n:rklanrlcl( n ollar naturmil Ir\

och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt
anges också att utvecklingen inom parken"bör
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rka området natur-, kultur- och
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skadas." I orooositionstextenII

sammantaset inriktas på att
rekreationsvärden och att värna den biolo månsfalden."

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

L






