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HAGA.BRUNNSVIKENS VÄNNER
KOMMITTEN FÖR GUSTAVIANSKA PARKEN
FÖRBUNDET FÖR EKoPARKEN

1995-03-03

Vägverket
Region Stockholm

Box 4242
777 04 Stockholm

Fax:627 09 23

Synpunkter på utställt förslag till mitjökonsekvensbeskrivning
för "Norra länken" ingående i Arbetsplan L för Norra länken

Ovanstående organisationer, som sammantaget representerar 40
ideella organisationer med c:a 150.000 medlemmar (se bil. 1), har
tagit del av rubricerad miljökonsekvensbeskrivning.

Vi har också tagit del av Djurgården - Lilla Värtans Miljöskyddsförenings
yttrande (95-03-01) i ärendet (bilaga 2) och ansluter oss i allt väsentligt till
den kritik som där framförs. Med hänsyn till MKB:ns omfattning och
frågans komplexitet vill vi dock ha möjlighet att komplettera detta yttrande

Vi förutsätter att, med hänsyn till beslutet om nationalstadspark, planerna
for Norra länken nu kommer att modifieras. Det första steget i denna
riktning är att ta fram en detaljplan för sträckan Norrtull-Roslagstull i
enlighet med den i Stockholms översiktsplan 90 angivna och av oss
stödda sträckningen.

Stockholm som ovan

För Haga-Brunnsvikens Vänner
Kommitt6n för Gustavianska Parken
Förbundet för Ekoparken

Vice ordf. i Haga-Brunnsviken vänner och sekreterare
i Kommitt6n för Custavianska Parken

Bilaga 1: Förbundets för Ekoparken medlemsföreningar
Bilaga 2: Djurgårdens -Lilla Värtans miljöskyddsförenings yttrande

Kopia för kännedom till Miljödepartementet

Adress: Idungatan 10, 113 45 Stockholm
tel: 08 - 33 50 31 (b), 08 - 76 74 64 (a) fax: 08 - 660 75 17 (a)
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Bilaga L: Förbundets för Ekoparken medlemsföreningar

Stockholms läns hembygdsförbund, Naturskyddsföreningen i Stockholm,

Friluftsfrämiandet Stockholms distriktsförbund, Svenska

Turistföreningens Stockholmsdistrikt, Haga-Brunnsvikens Vänner,

Bellevueförbundet, Confidencen Rediviva Vänförening-Ulriksdals

slottsförening, Djurgårdens hembygdsförening, Föreningen för Dendrologi

och Parkvård, Föreningen Natur och Samhälle, Föreningen Stora Skuggan,

Föreningen Ekhagen, Föreningen Äventyrarna, Föreningen Östermalm,

Fältbiologerna, Hembygds-föreningen å Norrmalm, Hyresgästf öreningens

Östermalmsavdelning, Koloniföreningen Bergshamra, Norra Diurgårdens

Vänner, Stiftelsen Rosendals Trädgård, Segelsällskapet Brunnsviken, Sofia

Hembygdsförening, Solna Hembygdsförening, Solna-Sundbybergs

Naturskyddsförening, Stockholms Fältrittklubb, Stockholm

Marathon/Tjejmilen, Stockholmskretsen av Sällskapet Trädgårds-

amatörerna, Stockholm Vandrareförening, Stiftelsen Stora Skuggan-

Naturens Hus, Stiftelsen Wenner-Gren Center, Södermalmsparkernas

Vänner, Ulriksdals hembygdsförening, Vårt Stockholm, Stockholms

Ornitologiska Förening, Föreningen Trädens Vänner, Friskis och

Svettis, Svenska Cykelsällskapet Stockholmsdistriktet, Stockholms

orienteringsförbund, Segelsällskapet Vega, Svenska Cykelsällskapet,

Stockholmsd istriktet.
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ARB 0042:1, och framförhär
rnenaratt den är med synnoligen grova fel

FoA 6.1-65 +46A7463543 @ oor

G'l.r, t

Till Vägverket, Region Stockholm
Box 1?.02,17104 Solna

iääfl äxf:äå:"ä:?i,"§:äi1å"T,,#[T?ri:"iff1*krivningför,,No*a

En miljökonsetyensbeslaivning(MKB)jör ett vägprojekr sknil fstjn regema i Väglagen ochVägverkefs förfartning.o.fi"i?f öf} +1.

I "Vägvcrket infonnerar', nr I 1995 redonisasti a fö[iande rn.författningssamlingen: ,MiUö.
konselcvqsbeskrivningffi ska ,.dil; m*ef"e*äEi-_igon, hä..rr:*h h*hällningen mednaturresurser av väganläggningens rolafisaing ;.iläffi"irg, och av vägbyggnadsarb€tet.,,
En miljrikonsd<vursb-eskrigTg skall också innehålla en beskrivning av vad som händer omvägan inre byggs, en sk nonAtänitiv.
Dessutom ska beskri\mingen visa hur miljön påverkas under $älva byggtiden - vilka aöetsme_toder som ska anviindas, öm p{Jning o"fr"rffiffiliä;., atr pågå dy8ne runr. Hur markenanvänds ska även beskrivas åfi$ Ihi. Härinffii;fiä matfoä sjåfta vagm ska byggasav, om naturgrus används ellerom bortqprängdä bsgmas;i,fi"äulä.'t åälsas tiil grus.,,

,3ff* 
MKB följer dock bara delvis dessa gnrn&egr.". ySr"ntriga bri$er finns på flera områ-

Vägprojektet och dess miljökonsdrvensb_eskrivlng mäste också ståmma med vad som anges ikommunata översikts- octr äeatipf-C ffa.foi*oriÄää awiketser. Av deratiplanerna huvidare endast en blivit anragen # t"rrr*ruirarciIIäi_* har överklagars. Frir samtligavåintas helt nya förslagkomma an läglas fian.

2, Vägprojekteilir dåtigt avgränsat
Entigt I«!.., (sid 16) omfattar den alque[a Aöcqplan I den del av Nörra Ljinken somstråckersig&ån Norrnrtttitt i höjdmed qggtrrrÅk,äffii'I,iU-l_rrfoogen. Dessutom ingårffti.rlaSaa.delar av huwdväguiitä i"rÄ Soha Stad vid NontUIl. Inom deta område finns enavgifts$arion."

l. Inledning

lasseras.
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Tydlig-en ingär också uafikplatservid Norrtull, Roslagstull och Frescati samt eo tunnelsträck_ning tifl Roslagsvägen i Ar6csplanar. ' rwu srrt vrr

MIBt.n.ttggQr vi$yg1t.en 
9ryby grydav Roslagsvägens sddra del från huvudhafikled tillen "stadsinfart_i park" igts Tgär i aruäqphn*, ,.t"oÅää* "Ett;*t .ut i*omförandesker i Stockholms stads regii ett senareikede".

Vågverket avser intehelter medverka tif!nä.Co.n fööftring av sadsmiliön vid Norrtull, och päsid 92 anses an ,i denna-arb€rsplan ingär inö h"uäoäa!åint;-L?"dhl'fr n;o_nasvägenoch Baron Rillambs väg".

Ja ,agra plarser i MKB:n pästås dock a1t 9o* åtgtirder ,kornmetr" 
att urföras, rots att def intefinns några kommunala besirr att så skatr-g16s e11*iaö]räf fraron, octrlffiokonsetcvens

bedömningarna "f«irutsätts' att de genomförts

lS*g:ptyens huwdalternativ enrtsäus också an rrafiklede,n skall foruåfita med en ösrra deltill Lidingövägen och däriftän en ös€rted, att rraftdvdämycke kxaftigr och att vägrullarinföns.

I Yj *f* att-Vägverk* intekan definiera och hantera €fi vägrrojelt pä d€tta sätt. Om leden
gtgtl prpv.as €olig VägiaSeu måsteprövningen gl1" dJ.;trä"h,irrgen Norrrull_Udingövägen,inte en ted som slu&ar i en tunnelväåg i*" i b*E ilG riu_l*r&ägin. - -

r Niir miljökonsekvensema beräknas kaL Vägverka inte urgå fr.än att andra leder byggs än deud{outl.:y! möjligen andra som ha stoa.i Tåql1--äehl,pla;€r octr arUäspranä. I varje fallmåseMKB:n visa alternativ 6r samma ar tt eiZOO+16'fA"r.O och uran Osterleden.

1 Väpvgkrt kan inteheller förutsiitta att Stockholms sad genomför diskutemde men ofinan-sierade ätgärder. Gmn&alkylen måste diför ri* *ifj&-oir"tuensema om i e* inger görs åtf,,sslegwäger1 eftersom desi ombyggnaA inte irgå;'i ä; pf.r. nart vore ändil om bäggealtenrativm studeras.

3. Nollalteruativet är orimligt
Som "uollalteillativ" har man ralt en framtidssituation djir "inga föråindringr skett sedan l99lbeträffande biltrafiknät och kolketiltrafik, int" frdfo-f,a, Uiitullar inftirts".
D€fta strider helt mot besämmelserna i Vagve*es fiirfattningssamling och mot allt förnuft.
Dp utbyggnader av kollektivtrafik (bl a Roslagsbanans modenrisaing) som rodan sket och nupågår mäste_givetvis tas med i jämfonelsealteräativa, iit Jä, uprustaingar av bl a Uppsalavä_gen somredan skett.

Som Iånsqnelsen påpekade i ,Demris 
gch miljön", sid 93, är det otänkbart att ,gå tillbaka tillnta €tt' om Dennisöverenskommelsm överges-.

r I {en n-ya MKB:n.Tår.t" en jämförelse göras mod ett nollalternativ, diir da enda som dciljerä
om den alCuella trafitleden byggs eller inä Ala ka§ler med det nu använda ,nollalternativetn
är ohållbara och ointressanta.
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.!n mrAj." för{iuq1d översilrsplan, i Sg av sörre vitr och dealjeringsgnd, ik deu för ösua
Brunnsviken och Norra Djurgårdens inltitrutionsområde, som oyUgd';* ,i" på remiss och

täg:verkct nämner dennaplan-men har_tydliga inle alls studerat dm. I MKB:nnärnns nämligen
inte alls denna översiktsplans- fu,rslag till-utsfockning av de planerade nannrÅäatd för Noma
Djurgårdur.D6Å,skulle omfatra en-aA av der områäe där drh fOraligna I.dä ,kulL gil- - -

,I översiltspaaen för Norra Trafitöanciet anges exempdvis att ,endaS tre större ffid fråtr
l7q:akt ryn i.l VnSe tråd" *att awerkas i-neUwufo*ea och att ,flera träd nyft., tifUAfief,
bl a 11 styc&en lönnar".

E rligt dbcsplan@s MKB (sid 36 och 55) anges ismllet att ,rtt tjugotal träd att flyttas och *t
sextioal tråd ar .ry+or-'-i d€rrna park Deti srnrlre y6s ett kath/gge av a av dl fina$e
innerstadsparkerna i Stocktrolm. Bdlarueparkeu iir ett mycket stort-ritsintresse att bevara och
ingär i den av rilsdagen beslutadeNationalstadsprken. 

-

[d_frgcati plang5as enlig MKB:a (sid 37) stora ingepp i ädellövskogeu, 'om det visar sig
nddviindigt med en betongtumel istället f6n eu bcrgtunnr.il perta onnåaä in$r dock i det
föreslagnaraturres€rvat€t, och enligt översilcsplanä ckall ätg.jlrderav aeaEgabsolut intef;t
ske.

3

4. Awlkelserna mot översiktsptaner och deta{iptaner år stora

Öven*tsptixnenu:

För Stocktrolms del 
3pog_. eq$cplunen öp 90 1991-02-18. I den ingår €n res€ryat (Tv 4)fir en ny_tnafiklod mellan NoEtuU ocn no;faqluU (Belewelänlrcn) och äeilan nosfagsmU oclNsrtull OataUntea). Sutickningen för detfunsuråronOa res€rvatei är söd€r om nettäiep.r_ -

ken.

gf.rO an-gcr.vidarean Brunnsrikenområdf[ (N5), i vilkcf Bellnrue,parken med m^rmgärden och
Eldl.rs ut:{6 ingår, har ett stofi natnr- octr tutdurv'arOe o"t li, av ritsintresse ffir kulturminnes_
vihden. För område Nsdögra Djurgården §3) anger öp g0 att ornrådet är av stort intresse
för natrrv&4 kulturmimewård ocn rorUgt fril"ftsli;. I detta område ingår ett tunnelreservat för
Värtalinken under ornråde, däremot inget reseruat för en tunnel romlt ferro, området till
Roslagsvägen.

På sid 13 i MKB:npå-stär Väryerket art man haft denna öp gO som underlag förplaneringen,
trots aft man valt.en helt annan strlickning fgl{* (ganomBettevueparken)IfUan-rppgerärei,
aa öP 90 skulle visa en reservat fu Trloia Iånken äetta" $finåt rrirää*"; ufii.tär 

-

tr för-{i-upad översilfryJanJ& Norra Trafikbatrdct antogs s€dan av Stockholms kommunfull-*ä{e9 "med undan-tag ffir dei översihsplanen fFft eä *Srurirg*r, titt n"Sagwågen -
respektive Lidingörägen". Efi för deta oäråAe viktiet itaU"ingrtagiae ,rtom aftså ännu.
Även dmm översiktsp-Ian uppges åndå ha legat till gnrndför Arbetsplanen. Matr har dock inte
noterat kommunfullmäktigc beslut om denaa uan änger bm a[ den rar utsälld 1993.

Aöetsptanens MKB innetråller också en rad detaljuppgifter som helt stidq mot vad som atr-
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5. Förslaget innebär mycket större störningar under byggtiden än detafipla-lerna anger.

Et oon

4
Dealjplaner

Näga doaljplano som rmy-Tr he. B{ finnsju ännu inte för detra områdg och två harännu

Hi:iTåmå,.Hffi äfi X1$ffi'iltrm#,1;:if"ffij".I*j#tu##'
sträckning för nya motorleder.

Arbetqplanens MKB visar rindå stora awikelser från vad som anges i de fnamtagna detaljpla-neförslagen

MKB:n anger t g på *d lS att ] lagot av tullhusparkens åIdre rräd" vid Norfiult kommer attawerkas och atr 'Karolinska sjukhuie forluar eri&i;ä trädridå som idag avgränsar mottrafilaniljön", så att *ar*taren av byggnado i pari iom.o aB förwagas,,.
I Solnas d*liplaneförslag Pgt{S tugår dock eu bestjimmetse till slrydd f6r triid och natur-mark ovanffr hmnlarna i samUana meäutföranae avi rnnänonstruttiilnerna Den anges hrnnaslrydda Karolinska sjukäuscs_parkmiljö, som ,trarstoa 

mitlovarOetr ocfr-innefreUs häd medstoraffikedom", ni 
srcirsta mOjliga utstnäckning från ing.pb".

I Stockholns d*aljplan ry 9.106? sägs.att 'Bdlorueparken skal i sör$a rnöjliga omfanning
bevaras". Som ovan-nämodo inneåt-aftesplanens förslag en total vanOaliseiidg av parten.

_MKB:n ?nger i avsnitt 6.1.3 af "tre till fyra min&e friskluftsintag placeras i anstutning tillLill-Jansskogen', De kar ha en diameer åv ca I meter och vara då mJer nO[r.
I daaljp?nen Dp 9ry1 ledges dockbara!yå friskluftsinag, ett nära d€r srjdra avgasrornet och
ett i områdets västra d: & tretill ffranu föreslagna skuUe"Jrckså fyggas id€r o#ad", *_ -
föreslås bli naturresernat

! Iog. så stora awikelser firån vad som anges iöversilts- och dealjplanerna kan godas.
Arbetqplånen^UKB:n rnåste dessutom awalca till dess o""r,reronO"'pf.no rinoäTrga k .t.
I Skall det byggas iiågon led ffir den i försa hand gä som i gätandeövosilcqptan öp g0.

Bara en del av de S-ågor som enligt Vägverkes författning skall tas upp redovisas i dennaISC, och de uppgifter som lämnas awikerknftigr från väd som saAå nar Oeral;ffanerna-var
utepå samräd

For Bellevuepa*en sägs nu att hela ytan väster och norr om Weaner-Gren Center samt gröo_.

S3n norrltm Sveaplans Gymnasiuu-ggr til abe*område ocå erableringsområde (sid 9ä). Vid
Weaner-Gren Ceater kan de tidvis bli byggbu[€r över 50 dB(A) i ea delä forsfaÖosråd€rna
grtt 9* { antel under ca en är (siO tö0. Evatuaing av viisa ngentrererkan Ufi nOavanaigt
"underen långretid'.

Någc sådant redovisades aldrig i detaljplanerna

_ -P_å_neUgyu$0ja- sägs nu att buflemivån kan bli över 70 dB(A). krne i bosradshusen kan det
bli över 35 dB(A) undcr +ygt gt tu och över 45 dB(A) unda tiä manaAer (sid 101). Evaku_
ering avvissa byggnaderkan bli uödvåindigt unaerbyÅgiOen (catvå tu).

l.O.versi§ryt "q iör Norra Trafikbander-qgafs an vissa mindre störningar skullekunna upp
triida uuder byggtidea men an de "för särskitt skyddsvärda sräckor, som t-ex vidBelterrue_
parken, begrånsas tidsmässigt genom särskilda åtgiirAer".
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byggen i detta
den eller att den

@ oos

{.gvosr§splaneq för Norra Trafikbander a.ggavs art vissa mia&e störningar stullekunna rryp-
träda under b_yggtid.ar m€n att de "för särskilt skyddsvilrda srräckor, som t-ex vid Bellevue
parkeo, begränsas tidsrnässigt genom siirskilda itgarder".

Vid Saflmåstaregården-Hagaparkea Tges ett aöetsornråde rängs Uppulavägens östra sida
9ch T etatteringso_mråde söder om fd SÄS-ternrinAen I Stalhnäftarräd; Uiir UyggUrffrr
inomhus över45 dB(A) i flera månada.I Hagaparken anges bygebu[-ernivaJårå-öAg(Äl
uder flera månader av byggtiden på ca två år; d,,?h rÄgftä,an.ääUfi, buflrd över 65 m«el.
Vid KarolinsF Sjr*\set blir grt qligt törstager river 35 dB(A) i psykkrinikm uder 6 veckor
och över 45 dB(A) under ca rvå veckor. Även fsymottagningå, ilidiurh.mma ocn euge--
niahemme fllr tidvis över 35 dB(A).
I Solnas ddaljplaneförslag P93{n6 sägs inget om bulle,rstrirningar av denna omfanning.

Vid Frescati och i lrift-Jgsskogm anges ett aöetsområde längs Roslagsvägens ösEa sida vid
I&riftrika och eft mellan Baron Rålambs vägoctr Roslagsbanai, förutoä det-stora vid tunnet_
uppfarte"r, och ett c"blqryprl_rråde söder om universiäsUygdnd€fi,a. VidUniversitetet au_
gf §gqb.qllre bli upp till ZS-dB(A) under mer äu €tt halvår,-&tr vid l(Il{fivlaskinretnit um
till 90 dB(A) under några vockor.

I MKB:n till dualjplanef6rslagc Dp 93001 sägs inge om bulterstörningar av denna omfattning.
Den bullrande vertsamheen planeras påd undervardagar kl fr-D,en helt orimligt lång tid.

Trots qd_pm anges i förfatr$ngen vi{inteVågverket redovisa något om bortqpriingda berg-
mzulsor .skall tas tillrr3 eller deponeras, inte hellä hrrr de enonna mängderna statt ffi66x.x* -
Man aager nu afi det är entreprurörernas problem.

r l4gl aöesm€foder med så störande bullerdfelcerkan fti användas för några
onnåde. Något tunnelbygge so_trt innebåif risker for bebyggelsen på Beltoruåci5' måste wakueras under byggtiden kan på int€t sett godtäs"

f 
-Frågan 

om hurbergqa$orna skall hanteras och var de s}alt l,agras, krossas eller deponelas
måste besraras i dema MKB.

6. MiUö- och hälsoeffekterna är dållgl redovissde, oGh vlktlga miliömåt
uppfylls inte

I arbesplanens MKB nämns flera övergripande miljömå!, men dessa glöms sedan helt bort.

I avsnitt 4.2 redovisa! målq a$ nustippm av klimagp6yakande gaser ska minska inom alla
samhiillssd<toreroch detotalakoldioxidutsläppen ska helst inteöierslrida nivän l9EE" och be.
dömningen att 'utsliippan av C0zbehöver miristas med 50-g0 f inom jO & fOiaa Ggansa
tesrp€raturhöjningarn. Arbeqplanen säger därefter inte ett ord om hur deta måI påverkas av de
föreslagna vägbyggexra - förmodligen eftersom de istället ger kaftigt ökade utsläpp.

A+gsp]angr nlryler ocksä i 4.2 måler att utsliipp av 'flyktiga organislo ämnea skall minska
med 50 Yo lrTl år 2000 jäm6rt med nivån år 198E", och i ävsnitt 6.0. t reOovisas de f&eslagna
rifnzirdena för bens(a)py1en, toluen och bensen. Sedan anges dock ing* om dessa mfl Häras
ells överslsids. (Förmod[igen ktaras de inte)
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I avsnitt 6.6 (sid 75) klargörs iståillet an lcvävedeponeringen M2OO4bra minskat md a30 %
och att den överskrider gränwilrdet förkritiskbelastning med 50-100 %.

I avsnitt 6.6.2 r*visas att det pågår en ndishrssion" mellan Vagverke octr Naturvårdsverket
o-q vilka gränsvärden soT-rk4l anges för_avgashalter i tunnelluR.-Uetiittuiogs, anges vara aff
sådana skall kunna fa*ställas inom et år. Data fu en helt absurd situation.

-Utsläp-pen-från 
tunnelmyrytqgar, som tidigareangetts vara försumbar4 uppges nu kunnabli

'minst l0 To av utsläpp via intilliggande rorn,'. Dem stulle ge stora stOminääiUl a vid Ros-
lagstull, som intekan godtas

A*rtrylrre.n_visar också aft Vägverld nu vill be$ämma att dc inie skall förekomma nägon
§tgirenhg_vid avgastornen, hots att d€tta medför (avsnitt 6.6) "en viss ökning av nedfall-av
större partiklar i tornens niirområde". Detta ilr helt orimtigf

I avsnitt 6.5,1 redovisas vidare Naturvårdsverkets bullergränser.

.Ett av-dg viktigaste av dessa åir att man i friluftsorrrådan, avsatta i kommunal översililqplane
ring och där natunrpplevelser är viktiga, rkell komma under 40 dB(A) som elcvivalent lj'udnivå

@ ooo

En stor del av Norra Djurgården_arju ett sådant område. De angivna mälet ingär också bädei
de regionala och kommunala miljöplanerna Kartoma över bu[äoivåer visar äock Mra var man
komger under 52,5 dB(A), och i 6.5.3 anges att nljudnivän i stora delar av Lifl-Iaosskogen blir
ga^15 dB(Q". D{ Lrr gau ändå antast att der uförts åtgärdervidBjörnnåsvägen - Baroi
R:tlamls Jäg och Roslagsvägens s<idra del, som inte ingår i denna äOetqplanlVåirdena skulle
armars bli ännu högre.

Ett annat bullerrnål åir att "vid nyplanering av bebyggelse och trafikleder skall en bullernivå un-
4of5 dB(A) utomhus och 30 dB(A) inomhus eftersrriivas f&boståder,. Motsvarande gäller
för insitutioner.

AÖetsplanen visar dock att nivån i Karolinska sjrrkhss5ls part blir ca 65 dB(§ närrnast vägar-
na och först på 250 meters avstånd 55 dB(A). En stor del äv bostäderna vid Wäner{reu öen-
ter får mer än 55 dB(A)!å minst e siqa åna lägenh€rer på bågge sidor, och vissa bostäder i lv
SUindan och Getingen fiir drygt 65 dB(A) vid fasad

I En korrekt analys av hurjust Norra Iånkens byggande skulle påverka de övergripande
mrljömålen, jtimfört med en rimligt nollalternativ, måste gAas. SålsHlt viktigt tu vilia halter av
häsovådliga kolväten" sssl kan finnas i tunnetsystem med så omfathnde Uafik

r Dc är orimligt att lägga fram fönlag att bygga motmleder som så awiker från upps6llda
miljömål f& buller och utsliipp och ffn vad som tidigare utlovats om t ex stsflreainl$ I Nmra
Djurgårdens naturornråden måse 40 dB(A) vara det mäl som skafl upp6*
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I En ordentlig llldersökniag av säkerhe" ,A hiilsoriskerna i tunnlama måste göras av en
utomsdende saklcunnig

7

7. Den föreslegna avverkningen ev parkträd kan aldrtg godtas.
Som ovan nåmnts lP*vägprojektet en omåtAndeawerlaring avparl«räd i

Bellwueparken, vid Karolinsfä S;r*truset och uoligen i UU_mrltog* 
-- --

MKB:n konsraterar."qg att förslager ryq{?tt.de biologiska spridningsvägarna skadas all_yfli{.r{er lång rid, och vissa arter som haft fiillda rfid rcä Uvsåigo toämäatt förwinna(sid 43). Den noterar pc! (Td 43-4gr1 .FT so, gyr*s av liv i ånnfar eab6;;igl
Exempel på sådana arter är råftor och spindlar.. (!) e'

MKB:n erkånner att dessa effelcer medförrpå kort sik äir utbyggnaden { fcrranlig med princi-per och riktlinjer i NRLocå Haga-Bnrnnwitenprognmmet'. '* -r --- -'
yr" pårtå. ändå att den "på låog qF" rhrl§ r1ra förenlig med der s€aare. En vilcigt villkor fördefia skulle dock vara den omvandling av Roslagsväger,isom inteär med i denna arUespÄ. 

--

I Mtr(B:n talas om at f.arli4 gols av Grupp 2 endast skail ffi1xs "med eskort och med vissa
19:*Ilf:: ?d" kan-innebäm att ocfså diesetolj«r * *irtet n fää;irnems uranre$nxlroDer r tunnlama.

D€tta imebåir att et väsentligt argumeot för aS bygga Norra lånken har raseiats. En stor del arr
den runga trafiken från Värtahamen-Loudden tai iltsa komma an fofisätta att ta Valhallarä-
gea, eftersom dessa extrakrav kan vara snåra att uppfytla.
I liSA ir Fnsportg av flytande bränslen helt f&bjudna i tunnlar. Varför vi här skulle sräfle

andra säkerhetsloav har aldrig ffirklarats.

r_ D..t åir dmligt ffi ligry Bq fthd"g aI bygga motmteder, rcm så strider mor väsqrliga
riksinressen En förstorelse lnåkort silt" av Oettatutturarv ian iniepa oagoi,ätt åtortäTr, -

genom plantering av nya buskar och träd

8. Säkerhetsfrågome är helt otösta

Det inledanderesonernng€t är uppenbarligen skrivet av någon uan stora kunskaper pä onnå_
d€t. Med deu stora trafikintensite&ä'i ilmlrnå och den kodrd.*å;;iä;;äska rafik-
apparaten vid Albano.måste det exempelvis vara stor ri* för Typ f-ofyciåii 0", ftir*f"g,"
motorleden. Att hm-nelsysten€t fordröjo utqpärtning av brandrbl naste uia"re Ot" ri** fO.
stora skador på trafikantetrna, inte minslfi dä

t9007

9. Slutsetser

-l§rt$.gfgprp*. q*4* tr -n* såin krafti_gt $n 9" @tagna översitas- och .t€.arj_
planerna och från de slryddsbestämmelseroa som ska[ gäIa i nationaliadsparken enlig NRL-
och förslagc till naturreservat,

Miljökonselrvensbeslrivningea_qct hafsyedq utan trållbarjåmförelsemed ett rirnligt
nollalter-oativ och urln b€sked 4{* tttiga qrgq. Oen visar ändå att ledbygeanäd slar[e
medföra eoonua skador i ett område av högita-§ddsintresse
Hda projekter bör diirför kaqas i papper*orgen.
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