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Stadsbyggnadsnämnden

Stockholm

Yttrande över ftirslag tilt översiktsplan fiir Norra Trafikbandet.

Djurgårdens Hembygdsförening avger härmed följande yttrande över
rubricerad översiktsplan:

Föreningen konstaterar att vad som framförts i vårt samrådsyttrande ytterst
fragmentariskt redovisats i samrådsredogörelsen. Inte heller har det som vi
framfört på något sätt beaktats i den nu framlagda översiktsplanen.
Föreningen hänvisar därför ånyo i detta yttrande till vad som framförts i
samrådsyttrandet (bilaga).

Utöver detta vill Djurgårdens Hembygdsförening mycket starkt understryka

vad som av stadsbyggnadskontoret framförs på sidan 14 i samråds-

redogörelsen.Där står att "efl senareläggning av Österleden skulle frigöra
medel som skulle kunna förbattra delar av Norra Liinken'.
Föreningen vill i detta sammanhang påpeka att den s.k. Dennis-
överenskommelsen är en principöverenskornmelse. Inom ramen för den

kan enligt vår mening fcirandringar göras som är till förmån för väsentliga
delar av det föreslagna trafiksystemet. En senareläggningen av vissa

vägavsnitt kan därför mycket väl göras.

Föreningen ifrågasätter emellertid forrfarande behovet av Österleden och då

särskilt om detta behov sätts i relation till de uppenbara miljöskador
Österleden medför trots att den går i tunnel..

Föreningen förordar ånyo trafikplatsalternativ Viirtan med kompletteringen att

tillfartsramp anordnas från Värtahamnens östra delar - den föreslagna
trafikplatsen i Frihamnen blirju inte aktuell om Österleden inte byggr.

Föreningen motsätter sig en trafikplats vid Storängbotten.Den skulle medföra

oönskade ingrepp i LillJansskogen detta trots att det nu framlagda förslaget är
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bättre än det i samrådsunderlaget. \
Föreningen vill även denna gång påpeka alt det måste vara av regionalt

intresse att Frihamnens oljehamn avvecklas både med hänsyn till hanteringen

som sådan och miljö- och hälsoproblem.

Djurgårdens hembygdsföreningen instämmer i vad som framförs av

Förbundet för Ekoparken i dess yttrande över översiktsplanen.

Djurgårdens Hembygdsftirening yrkar

att österleden utgår ur översiktsplanen och ur trafikleds-
programmet och att som en ftiljd därav Roslagsvägen avlastas
genom att trafiken i höjd med Bergshamra länkas av mot E4:an ,

att frågan om eventuell översiktsplan ftir österleden tas upp
ftirst sedan Södra Länken och Värta Länken byggts och
effekterna av dessa på trafiken i innerstaden utretts,

att trafikplatsalternativet Värtan genomftirs,

att Bellevue parken skonas med tunnel i sydligare läge enligt
Cederdalsgats alternativet,

att Roslagsvägens anslutning till Norra trafikbandet sker med
största hänsyn till Brunnsvikens strandpartier.

För Djurgårdens Hembygdsförenings styrelse

Carl-Johan Ihrfors
ordförande

Villa Fjeldstuen
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