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Remissvar Norra Trafikbandet - utställt forslag till översiktsplan

Behandling av samrådssynpunher och -förslag

Vi tvingas konstatera att samråden, som engagerade ett mycket stort antal stockholmare, och
de många samrådsskrivelserna behandlats mycket slarvig, ofullständigt, felaktigt och
nonchalant.

Den skrivna redogörelsen från samrådsmötena iir i det närmaste helt olaslig. Gjorda inlägg är
obegripliga och talare känner inte igen sina egna yttranden. Det är upprörande nonchalant att
samrådsmötena inte spelades in på band eller skrevs ned av en professionell stenograf.

Som exempel på bristerna kan vi bara ta vårt eget remissvar. Vi befarar att andras remissvar
vederfarits samma dåliga behandling. Vi foreslog att man skulle undersöka mojligheten attläta
Norra Länken mellan Lidingövägen och Norrtull starta vid Silja-terminalen och gå direkt in i
Hjorthagsberget. Detta lorslag är inte ens nämnt, och givetvis än mindre kommenterat. Vår
uppfattning beträffande Norra Länkens anslutning till Roslagsvägen är felaktigt och obegriplig
refererad. Vi forslog en helt annan lösning vid Roslagstull än något av de tre alternativen i
samrådsmaterialet, en lösning som liknande den gatukontoret tidigare foreslagit. Därlor hade

det varit intressant att fä den återgiven och kommenterad. Ej heller tas vårt forslag till losning

av problemet Värta-järnvägen genom Bellevueparken upp. Vi framlorde tanken att även
järnvägen skulle kunna läggas i tunnel när Norra Länken byggs. Även i andra samrådsyttranden
framfors synpunlten att det är bättre att ha kvarjärnvägsbanken än att bygga en ny
genombruten järnvägsviadukt - men inte heller detta forslag bevärdigas med en kommentar.

Tillstyrkan till Norua Lcinken var villkorlig - endast ett av villkoren har behandlats

Vi tiilstyrkte Norra Länken delen Lidingövägen - Norrtull på villkor att den gavs en bestämd

utformning. Vi krävde återremiss for att utreda de tiimiigen stora ändringarna i det
foreliggande florslaget, som vi såg som en forutsättning lor att godta Norra Länken. Den
utformning lanken har i det nu utstiillda forslaget iir i stort sett densamma som i
samrådsmaterialet. Enda skillnaden är att man i utstiillningsforslaget klart tar ställning lor
Björnnäsvägens avstiingning. Men ingenting sägs om att drastiskt minska kapaciteten på

Valhailavägen.

Storängsbotten eller Värtan framstiills fortfarande som en öppen fråga även om bara

Storängsbotten redovisas i utstiillningsmaterialet. Politikerna i Dennis-uppgörelsen och
Vägverket foregriper dock behandlingen av denna fråga genom att utgå från alternativet
Storängsbotten @rev till regeringen 1993-09-21fränmoderaterna, socialdemokraterna och
folkpartiet, Vägverkets skrivelse till regeringenlgg3-09-01). Detta lorstärker intrycket att

L

e



\..

samråd och utställning:inte har ett skvatt med beslutsprocessen att göra. Beslutsprocessen går
helt andra vägar. Det meningsfulla med att delta i samråd och ge synpunkter på

utsällningsforslag kan starkt ifrågasättas. ,i ,

Förtydli gande om Roslagstull

Eftersom vårt samrådsyttrande rörande anslutningen mellan Norra Liinken och Roslagstull
forvanskats i samrådsredogörelsen skall vi fortydliga detta och utveckla det något.

Vi skrev:

"5. Alla de mer eller mindre science-fiction-betonade alternativen till trafilqlats vid
Roslagstull qwisas. De innebrir dels alltför stora olycksrisker, dels att man byggerfast sig i
en alltfor stor och kostsam biltrafilapparat. Tunnelmynningar och wgastorn skapar nya sår i
naturen. Sdrskilt olyckligt vore det att strilla ett avgastorn i entrön till Nona Djurgården vid
Universitetet. Ddrför förordar vi enklast trinkbara utförande och för fram två alternativ:
l) Roslagstull: ramper som österifrån mynnar i anslutning till rondellen vid Roslagstull.
Dessa medger aufart österifrån för vidare fard mot innerstaden, Norrtull eller Roslagsvcigen
och påfart i motsatt riktning. Detta tir i överensstrimmelse med gatukontorets planering så
sent som 1991. Stor omsorgfordras vid utförandet av tunnelmynningarna i
Roslagstullsberget.
2) Cedersdalsgatan: aufart och påfart i ramper vristerut och vristerifrån. Dessa medger aufart
österifrån mot Norrtull, innerstaden och Uppsalavcigen och påfart i motsatt rihning.

Dessa alternativ möjliggör inte så stor avlastning av Roslagsvcigen. Trafik norrifrån och
norrut på Roslagsvdgen kqn led,es över en överdickad Bergshamra-led (på strcickan utmed
Bnmnsviken) till Uppsalavrigen-Norrtull. Roslagsvcigen kan drickas över på strcickan utefter
Brunnsviken-Kraftrike i samband med byggandet av Yetenslcapsstaden och eventuell utrdtning
ov vc)gen. Önskan att inte byggafast Stockholm i en stor, kostsam och olycksdrabbad
trafikopparat, som kanske kommer att visa sig bygga på ettföråldrat.synscitt på transporter,
vciger tyngre dn möjligheternd att avlasta Roslagsvcigen. Successivt bör Roslagsvrigens
betydelse trappas ned. De kollehivaförbindelsernafrån nordost-sehorn måste förbrittras
radikalt, genotn att bindo ihop Roslagsbanan med swdl T-banan som pendeltåg och den
ev entu e I I a snab b spårvti gen.

Brunnsvikens utsatta miljö ltings med Roslagsvrigen måste förbcittras med bullerslcydd om inte
överddcl<ningen b lir av. "

Går detta inte - utställningsmaterialet tycks ju genom sitt ointresse for saken bekräfta att så är
fallet - måste vi slopa denna anslutning och basera Norra Låinkens anslutning till ywagnatet i
denna del helt och hållet på Norrtull. Vi var i vårt samrådsyttrande inne på tanken att
långsiktigt avlasta Roslagsvägen genom att överfora trafik fran denna till Uppsalavägen via en

överdäckad Bergshamraled. Slopas anslutningen till Roslagsvägen innebär det ju en direkt
åtgard for att åstadkomma en sådan överforing.
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Detta ställningstagande dikteras av önskan att inte göra ont värre, att inte skapa fler sår i
landskapet. Kräftriket-alternativet gör just detta: skapar ett stort nytt sfu i dalsänkan öster om
Kräftriket, stora tunnelmynningar, breddade vägar, planskilda korsningar mm. Åven vid
universitet skapas ett nylt sår genom att man avser bygga en stor planskild korsning. Vår
strävan åir att med minsta möjliga ingrepp skapa en anslutning mellan Norra Länken och
Roslagsvägen.

L

f



)

\\

Planprocessen

Förutom ovan nämnda iakttagelse att den reella beslutsprocessen tycks gå helt andra vägar än

den formella - vilket också Boverkets chef pekat på i pressmeddelande i anslutning till verkets

remissvar på Dennis och miljon - vill vi återigen peka på att planprocessen framskrider på ett

mycket måtsagelsfullt satt. Två olika detaljplaner har tidigare behandlats lor Bellevue-området.

Var for sig loregriper dessa detaljplaner översiktsplanen. Dessutom iir det motstridiga. Innan

utstälningstiden for överisktplanen gått ut framläggs forslag till detaljplan lor Krliftriktet, också

det foregripande översiktsplanen.

Miljokonselorensbeskrivningarna iir fortfarande - trots att Dennis-paketet utretts i flera år -

mycket bristfrilliga. För Bellevue-planen utgjordes MKB av tre sidor' Ladugårdsgärde och

Södra Djurgården har ännu inte kommit in på kartorna i de fragmentariska

miijokonsekvensbeskrivningar som giorts. En övergripande miljökonsekvensbeskrivning for
heia Dennis-paketet är ännu inte giord och blir sannolikt heller aldrig giord.

Yrkanden

Vi hänvisar till de synpunkter vi framlade i samrådsyttrandet av 1993-05-19. Inga väsentliga

ändringar har vidtagits i det nu utställda forslaget.

I sammanfattning är våra synpunkter foljande:

Förbundet for Ekoparken kräver återremiss av översiktsplanen for utredning av en alternativ
utforrnning ai, Norra Trafikbandet. Vi avstyrker bestämt Osterleden men skulle med vissa

florändringar kunna acceptera och till och med se fordelar i Norra Länken från Lidingövägen till
Norrtull. Förändringarna är dock så viktiga att de måste utredas innan vi kan ta slutlig ställning

till denna del av Norra Länken. Med beaktande av den totala brist på intresse for att ens

kommentera denna alternativa utformning vore det inte orimligt att nu istället säga nej till hela

projektet. Det gör vi emellertid inte utan awaktar stadens nästa steg.

En återremiss gör det möjlig att fullständiga den halvgångna miljokonsekvensbeskrivningen.

Programmet for miljökonsekvensbeskrivningen har inte foljts. SÖdra Djurgården och

byggnadsprocessens miljoproblem iir nästan helt bortglömda. De miljÖjämförelser som då gÖrs

bor syfta till att belysa vad olika delar i Norra Trafikbandet och Dennispaketet har for
konsekvenser tagna var for sig. Srirskilt viktigt är att belysa vilka bilavgifternas effekter är och

vilka Osterledens effekter är. Åven Norra Liinkens effekter bör kunna såirskiljas från övriga

delar i Dennis-paketet.
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Richard Murray
ordf Förbundet for Ekoparken
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Bilaga

I Förbundet lor Ekoparken ingående öreningar

Stockholms läns hembygdsflorbund, Naturs§ddsforeningen i Stockholm, Friluftsfriimjandet
Stockholms distriktsforbund, Svenska Turistforeningens Stockholmsdistrikt, Haga-
Brunnsvikens Vänner, Bellevueforbundet, Confidencen Rediviva Vänforening-Illriksdals
S lottsflorening, Dj urgårdens hembygdsforening, Föreningen Ekhagen, Föreningen for
Dendrologi och Parkvård, Föreningen Natur och Samhiille, Föreningen Stora Skuggan,
Föreningen Åventyrarna, Föreningen ÖstermalnL Fiiltbiologerna, Hembygdsforeningen å

Norrmalm, Hyresgästforeningens Ost'ermalmsavdelning, Koloniforeningen Bergshamra, Norra
Djurgårdens Vänner, Stiftelsen Rosendals trädgårdar, Segelsiillskapet Brunnsviken, Sofia
Hembygdsforening, Solna Hembygdsflorening, Solna-Sundbybergs Naturs§ddsforening,
Stockholms fiiltrittklubb, Stockholms marathon/Ijejmilen, Svenska Cykelsällskapet -
Stockholmsdistriktet, Stockholmskretsen av sällskapet Trädgårdsamatörerna, Stockholms
vandrareforening, Friskis och Svettis, Stiftelsen Stora Skuggan-Naturens l{us, Stiftelsen
Wenner-Gren Center, Södermalmsparkens vänner, Illriksdals hembygdsforening, Sundbybergs
Hembygdsforening, Vårt Stockholrq Stockholms Ornitologiska Förening, Föreningen Trädens
Vänner.
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