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FÖRBUNDET FÖR EKOPARKEN
c/o Stockholms Läns dF{embvgdstörb'"rnd
Box 30193

104 25 Stockholm

Till
§tockholms stadsl:yggnadsi(öntor

Eox 8§L4
104 20 Stockholm

YtEande över förslag till detaijplan för dj:l av Norra Länken m.rn" (deler'"
vid Albano) inclm stadsdelapa Norra Djurgårde-n och Vasastaderi :L

Stockhoim, S-Dp 93001.
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Overgripande synputkter

I 9toclcholms och Solna kommun,q programutredrdng för Ekoparksornrådet påpekas att
"Trafiklederna utgör miljöproblem, och trafikökrringar som innebär ökade miljostörningar
ett allvarligt hot mot natur- och kulturmiliörr. Err mirrskning av störningarna är nodvändig
mäste klaras framförallt genr,m reglonala ätgärder - söm går utöver vad som följer av
överenskonunelsen om infua$trukturens utbyggnad i Stockhulm$-regionen."
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A,r kommunernä$ utreciriing frarngår aillså att rniljöproblerrt€n iflte komnrer att lö*as r,red de i
Dennispakctet föreslagrra föräudringama i träfikftiringen. Sam-tidigt är dessa förändringar
mycket genomgripande och skulle leda till avscvärd negativ, delvis oåterkallelig,
n.iljöpäverkan i parklandskapet. Den aktuella detaljnianen urgör vttedigare ett
exempel pCi detta.

Upplevel-ten av trafiken på Roslagsvägen som e tt miljöproblem karr förmodligen dämpas
avsevärt gellom att rned enkla medel söka åstadkomrna bl.a. bullerdär,rprring och en
förändrad gestaltnirrggenorn anläggandc av all4 - elplanad. Biltullar och bättre
kollektivtrafikförsörjning av rrordostsektorn är andra viktiga åtgarcier,

Den dcl av Itoslagsvägen som gär gononr Ekoparken bör alltså oj längre planeras sofil en
molorväg utan utvecklas i riktrrirrg mot en kuitiverad lokalgata. Detta skulie vara av stört
värdc för rekreatiorrsmiljöerna samt de vetenskäpliga institutionerna Iiksom fär Riksr,useet
och Bergiatr-tka trädgården som på kort tid utvecklats till ett av Stockhoinrscurrådets störstå
besökscerrtra.

För att minirnera de negafiva effekterna med Nora liinken bör kopplingen mellan
Roslagsvägen och Norra ]änken ske vid Roslagstull och endast medge trafik i riktning till
och från Värtan. Kopplingen skall dårivd placeras i befintlig gaturniljö. Ingreppet i
gatumiljön kan gnras mycket begränsat om kopplingen utförs Senoffi raffiper i gatan på
säffiffiä sått som Klaratunneln mynnar pä Sveavägerr.

Som tidigare påpekats måste tratikföringefl mellan Norrtull ochh Roslagstull ske erdigt
V ä gverkets ursprungli ga försla g lä ngs Cedersd al sgatan,

Trafik mellan Essinge- scir Klaragtrarrdsleden och nordostsektorn brjr ledae via
Bergshamrålederr - I"r ppsalavägen - Eugeniatunneln.

Exempel på rrejlatlva effekter nred det aktuella dctaliplaneförslaget

* Turrnelrn;rnningen i det, trots den omfattande trafiken, synrre:'ligen värdefuila
landskapsrumrnet mellan Roslagstull och Brunnsviken.
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* Avgastörn vid Roslagstullsberget och Krälhiket vårs plaeerirrg påverkar landsirapshi)dr:n
vid Haga-Brunnsviken. ,

* Tunnelmynning vid Kräftriket utgör elemcnt $om är frårr..marrcte i ett rekreationslanrlskap.

* Nya bilvägar på Norra Diurgården och vid Brunnsvikerrs strand.

+ Därtill kommer expioatering för oiika formcr av tekniska artläggnirrgar"

Miljökonsekvenser i örryigt

Trofs övån beekrivrra rrva ingrepp i natur- och kulturrniliön når marr ei ens *{dana minskningar
av miljöstömingarna i forrrr av buller som kan krävas i en irnerstadspark och än mindre vad
som kan krävas i ett naturområde av denna kvalitå.

Sammaufattnins|-
Med häruyn till ovantående förkastar Forbundet för Ekoparken forsiaget hill detaijplar. i sin
helhet. Förslaget skullc genonl dess placering å\, a\rgåstorn, tunnclmynningar och ny-a vägar
allvarligt skada natur- och kulturrniijörr vid Haga - Bruirrrsviken - Djurgärden.

Förbundet vill också päpeka der atlvarltga i att förslaget till detåljplårr lagts fram tre
veCkor inrrarr remisstidan för övcrsiktsplanen gick ut, Intentionen med överSiktsplär,efl - att ge
allmänheten en r:röjlighet att påverka plancringen i ett tidigt skede - har där:med spolieräts.

Planerirrgen av Norra länken nrårte få e:r helt annätl irrriktning som tar bevarandet äv nåtur-
och kuiturmiljöer,a sona utgångspunkr. I\ya alterrretiv rrrå*ie dårför utrerias cch presenteras i
en ny översiktsplan. Inför detra arbete måste den demokråtiska dialogen säkerställas pä ett
tidigt skede,
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För Förburrdet för Ekoparkcn

Richard lr{unay
Ordforande

Förbundets för Ekoparken medlemsf örerringar: Stockholr,s iårrs hcmbygcisförbunC,
iriaturskydds-föreningen i 9tockholm, Friiuftstiänrjarrdet §tockhclms distriklsförbut1d,
Svenska Turistföreningen-r 5tockhoimsdistr'ikt, Haga-Brunrrsvikens \/änner,
Beilevueförburrdet, Confidoncen Rediviva Vänföreuing-Llriksdale siottsförening,
Djurgårdens hembygdsförening, Föreningen för Dendrologi och Parkv§1d, Föreningerr i.Jatur
och Samhä[Ile, Förcningen §tora Skuggen, Föreningen Stor-9tackholms }(oloniträd;årdar,
Föreningen Äventyrarna. Föreninge., Östermalm, Fältbiologerna, F{ernbvgdr-föreningen å
Norrmalm, Hyresgästföreninger,.s Östcrnialmsavdeining, Kolorriförcningen Bergshainra,
lriorra Djurgårdens Vänner, Stiftelsen Rosendais Trädgård, Segeisällskapet Erunnsr.iken,
Sofia Hembygdsförening, Solna HennbygC.+förening, Solna-Sundbybergs |'laturskyddsföreni.ng,
Stockholrns Fältrittk1ubb, Stockholm Marathon/Tjejrniietr, Stockholnlikretsen av Säilskapet
Trädgårds-amatörerna, Stockholm Vandrareförening, Stifteisen Stora Skuggan-f,iaturens
Hus, Stifteisen lVerrner-Grerr Center, 5ödermalmsparkernas Vänner, Ulriksdals
hembygdsförening. Vårt §tockhoim, Projekt-Eicoparkel WWF, Stockholms Ornitologiska
FöreninB, Föreningcn Trädens Vånner, Frisfis och Svetds, §venska C,v*ke1såliskapet,
Stockho-imsdistrjktet ,Flrcn / h,l c-L fAq4

L

L

i)


