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Stockholm 1998-09-09

Kerstin Örtengren
Vägverket Region Stockholm
Box 4202
171 04 Solna

Remissvar angående förslag till Vägverkets miljö- och gestaltningsprogram för väg

El8/Bergshamravägen, delen Ulriksdal - Bergshamra trafikplats

Inledning
Ekoparksfonden WWF och Förbundet För Ekoparken arbetar för att långsiktigt värna, vårda och visa

Ekoparken/nationalstadsparken. Ett av vätra intresseområden är att påverka bullernivån i
nationalstadsparkens grönområden. Vi vill med denna remiss redovisa våra synpunkter på det miljö- och

gestaltningsprogram som Vägverket tillsammans med Solna stad, Länsstyrelsen i Stockholms län och

Stockholms lokaltrafik arbetat fram. Vi vill även peka på vikten av att prioritera bullerfrågor i
stadsplaneringen.

Syfte med Miljö- och gestaltningsprogrammet
Miljö- och gestaltningsprogrammet ffiar till att redovisa ätgärder som kan göras för att förbättra miljön
längs El8/Bergshamravägen. El8lBergshamravägen ligger inom Solna stad och utgör en del av

nationalstadsparken (NRL 3§7). De åtgärder som föreslås i programmet måste därför prövas enligt NRL. I
programmet redovisas förslag till åtgärder för hur landskapets kvaliteter och förutsättningar ska tillvaratas
vid utformningen av vägområden. Programmet syftar även till att ge forslag till åtgärder som minskade
trafikstörningar.Idag finns det inga investeringspengar avsatta för de förslagna miljöförbättringarna.

Buller i allmänhet
Buller är ett störande inslag i stadsmiljön. Miljöer med hög bullernivå riskerar att utsättas för
exploateringsingrepp, nedskräpning och mänskligt oengagemang. Ett område som allmänheten uppfattar
som delvis fult eller bullerstört har tendensen att bli fulare/mer bullerstört och dtirrned minskar områdets

attraktionsvärde. Ett flertal medicinska undersökningar visar att buller kan orsaka fysiologiska
stressreaktioner som ökad hjåirtfrekvens och ökat blodtryck. Det finns inga studier som visar att dessa

stressreaktioner med tiden avtar hos personer som under en lägre period utsätts för buller. Det finns med

andra ord inga möiligheter att vänja sig vid buller.

Solna stad är en Agenda 21 kommun. I deras miljövårdsplan som utgör utgångspunkt för planering och

åtgärder inom staden ingår bl.a.:

. bevarande av naturvrlrden och biologisk mångfald,
o ökad tillgänglighet för rekreation och friluftsliv,
o minskningar ay buller och luftföroreningar från biltrafiken

Norr om El8lBegshamravägen ligger Ulriksdals naturvårrdsområde. Områdets kännetecknas av ett

sammanhängande naturområde med ett rikt växt och djurliv. På grund av den hårda trafikerade motorled
som gränsar till området är många av områdets sällsynta arter hotade. Norra Djurgården och Brunnsviken
har en nationell betydande roll för natutvård, kulturvard och friluftsliv. E18/Begshamravägen går tvärs

genom rekreationsområdet och utgör därmed en stor barriiir mellan Brunnsviksområdet och Ulriksdal vilket
är ett stort hot mot områdets natur-, kultur- och friluftsviirden. Särskilt friluftsintressena (rekreation) drabbas

av buller.
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Frågor sorn röi Förbundct för Ekoparken besvaras pä te1: 08-15 76 1 I

Adressen är: Stora Skuggansväg 30, I 15 42 Stockholm.
E-rnail: ckopark@ algonet

Frägor om Ekoparksfonden WWF besvaras av Henrik Waldenström

tel: 08-587 140 41, Fax:08-587 140 89,

E-mail: henrik.waldenstrom@stromma
Adressen iir:Strömma kanal, Skeppsbron 22,111 30 Stockholm
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Handlingsplanen mot buller (SOU 1993:65) samt i riksdagens behandling av bullerfrågor framgår att god
ljudmiljö i tätort innebär ljudnivåer ned mot 40-45 dBA. I likhet med SOU - utredningen anser
Miljöförvaltningen att riktvärdet 55 dBA inte kan räknas till god ljudnivå i rekreationsområden.
Miljöförvaltningens strävan är attfä ner volymen till40-45 dBA i rekreationsområden är en siffra som är långt
i från verklighetsbilden av rekreationsområdet i Brunns-viken. Bullernivån i norra Brunnsviksområdet ligger
idag mellan 70 dBA närmast vägen till 50-55 dBA nåirmast vattenlinjen. Bullret kommer främst från E18/
Bergshamravägen som går tvärs genom området men även från Roslagsvägen.

Föreslagna åtgärder
Det förslag som miljö- och gestalningsprogmrnmet redovisar för att sänka bullernivån i nationalstadsparken
iir bullerskärmar pä både sidor av Bl8/Bergshamrabägen vid Uriksdal/Brunnsviken. De föreslagna
skärmarna kommer ligga nära körbanorna för att lyckas ge maximal effekt och så lite påverkan på

omgivningen som möjligt. Bullerskydden kommer att ge en positiv effekt på bullernivån i
nationalstadsparken. Hur mycket nivån kommer att sjunka redovisas dock inte. Olika förslag redovisas för
skärmarnas utseende. Förslagen varierar beroende på var i området de sätts upp. Utmed Brunnsviken ges

förslag i glas och stål och utmed Bergshamra är skiirmarna utformade av putsad betong. Den slutliga
utformningen av bullerskydden är av stor vikt eftersom utseendet påverkar natur- och kulturmiljöintressena i
området.

Ekoparksfonden och Förbundet för Ekoparken anser
Den förhöjda bullernivån är ett problem som sprider sig allt längre in i nationalstadsparkens grönområden
och utgör idag ett stort hot mot nationalstadsparkens natur- och kulturviirden. Trafiken är Solna stads största
miljöproblem. Detta innebär att bullernivån inom grönområdena Ulriksdal-Haga-Brunnsviken idag är
oacceptabelt hög. Detta iir ett problem som borde ha uppmärksammats tidigare. Nationalstadsparkens
rekreationsområden utnyttjas framförallt av storstadsmänniskor vars behov av tysta allmänna områden är
stora och kommer troligtvis att bli större. Om politikerna började prioritera bullerfrågan skulle miljö- och
gestaltningprogram av hög kvalitd ha en finansiell grund att stå på, något som saknas idag.
Brunnsvikens vackra miljö bör främst vara riktad mot friluftslivet d v s joggare, cyklister, flanörer,
människor som färdas med båt i Brunnsviken osv. Att bygga glasskydd som främjar bilistens utsikt är en
brist i gestalningsprogrammet och ur säkerhetssynpunkt. Att i en trafiksituation som kräver full
uppmåirksamhet av en ofta ensam bilist distrahera med vackra utsikter är mycket obetänksamt. Detta misstag
har redan gjorts vid E4lnordvästra Brunnsviken. Utomlands ser man ibland skyltar som varrar för vackra
utsikter, här förstärker man riskmomentet. Glasskyddet resulterar i försämrad upplevelse för båtffafikanterna
på Brunnsviken. En glasvägg mellan naturmarken och trafikleden uppmärksammar närheten till motorvägen
i stället för tvärtom. Vi anser att bullerskydden utmed Brunnsviken bör utföras i vackert trä alt "engelsk
mur" i mörkt tegel eller med bullervallar insnärjda med riklig vegetation. Exempel på detta eller liknande
finns vid E4 Sollentuna. Ett annat forslag som bör prövas är att sänka ned Bergshamraleden i marken och
helst däcka över.

Buller åir ett problem såväl i bebyggda miljöer som parker och grönområden. Vi anser att det sistnämda
uppmitrksammats i alltför liten utsträckning. Det föreslagna programmet är ett steg i rätt riktning som dock
behöver stöttas av anslag och politiska prioriteringar.

Henrik Waldenström
Ekoparksfonden WWF, verkställande
Förbundet För Ekoparken, ledamot i styrelsen
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