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Utlåtande 1989:281 RIX

Förslag till detaljplan för Norra Länken, del II A, i de delar som ligger inom
Stockholms stad, Dp 8407

Föredragande borgarrådet anför följande.
Huvudsyftet med planförslaget är att göra det möjligt att bygga trafikleden Norra
Länken mellan Karlberg och Uppsalavägen. Tidigare har en stadsplan (detaljplan,
Pi 7903) upprättats för delen väster om Solnabron. Föreliggande förslag omfattar
ledens tredje och sista etapp dvs. deisträckan mellan Soinabron och Uppsalavägen.
För trafiktunneln under Karolinska sjukhusets område har ett separat detaljplane
förslag upprättats eftersom denna del av Norra Länken ligger och avses kvarligga i
Solna kommun. Solna kommun berörs även av detta detaljplaneförslag men
beträffande denna del avses en kommungränsändring senare göras så att hela länken
söder om tunneln ska ligga inom Stockholm med undantag för föreslagen gång- och
cykelväg norr om leden. Solna kommun har antagit detaljplanerna i de delar som
berör Solna.
1 detta ärende beskrivs för fullständighetens skull båda detaljplaneförslagen.
Planområdet omfattar huvuddelen av Norra Stationsområdet samt de delar av
Solnavägen och Uppsalavägen som berörs av trafikledsbygget. Den östligaste delen
av Norra Stationsområdet har tills vidare undantagits från planläggning beroende på
osäkerhet om den framtida förlängningen av leden öster ut mot Värtalänken.
Planförslaget innebär att den mark som åtgår för trafikleden anges som område
för genomfartstrafik. På en del av sträckan leds trafiken genom en bergtunnel under
Karolinska sjukhusets område. För tunneln, som är belägen inom kvartersmark för
vårdändamål, anges ett underjordiskt område för genomfartstrafik. Marken ovanför
tunneln, är prickmarkerad vilket innebär att den inte får bebyggas.
De delar av Solnavägen och Uppsalavägen som berörs av trafikledsbygget har
angivits som område för infartstrafik respektive genomfartstrafik.
Trafikieden har tre körfält i vardera riktningen. Två av de tre körfälten får genom
en tunnel planskild förbindelse med Uppsalavägen vid Haga södra (Dp 8549). Ett
körfält i vardera riktningen har genom ett signalkors i nuvarande Eugeniavägens
mynning förbindelse med Norrtulls trafikplats för trafikutbytet med Ostermalm,
hamnområdet och Lidingö. 1 framtiden kan denna anslutning breddas för en
planskild fortsättning mot Värtalänken och Osterleden.
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Leden ligger i allmänhet lägre än omgivande mark vilket minskar störningarna för
omgivningen. För att ytterligare skydda bebyggelsen mot buller och avgaser ska en
del av leden täckas av ett skärmtak utanför Eugeniahemmet. Aven andra buller- och
avgasskyddsåtgärder är aktuella, även om de inte är reglerade i detaljplanerna,
såsom fönsterbyten, byte av ventilationssystem i de byggnader på sjukhusområdet
som ligger närmast leden och bulleravskärmande broräcken.
Planförslaget innehåller också en nätstation samt ett skyddsområde för en
sedimenteringsbassäng där dagvatten från trafikleden ska renas.
Norr om trafikleden ska gång- och cykelväg anläggas.
Huvuddelen av Norra Stationsområdets spårområde har gjorts till område för
järnvägstrafik (kvartersmark) med en högsta tillåten byggnadshöjd av 10 m.
När trafikleden Norra Länken är utbyggd kan trafik från Klarastrandsleden,
Essingeleden och en framtida Huvudstaled nå Uppsalavägen planskilt. Avsikten är
att hela leden ska vara klar att tas i trafik under hösten 1991. Trafikledsbygget
innebär också att Norra Stationsgatan avlastas trafik och miljön därmed blir avsevärt
bättre där och på andra berörda innerstadsgator.
Under utställningstiden har sju skrivelser inkommit. Av dessa skrivelser innehåller sex inga allvarliga erinringar mot förslaget. Den sjunde däremot som kommer
från landstingets fastighetsnämnd innehåller krav på att trafikområdet ska göras
smalare på sträckan Solnabron-Norrbackainstitutet samt att prickmarkeringen av
marken över tunniarna mot Uppsalavägen ska utgå. Byggnadsnämnden har bemött
detta med att prickmarkeringarna har gjorts på begäran av Solna kommun och inte
hindrar att den nya detaljplan för sjukhusområdet som är under utarbetande
innehåller bebyggelse över tunneln. Markreservationen för eventuellt tillkommande körfält på sträckan mellan Solnabron och Norrbackainstitutet behövs när ledens
fortsättning öster ut i Bellvuelänken och Värtalänken genomförs. Landstinget har
överklagat Solna kommuns beslut om att anta detaljplanerna och det finns stor
anledning befara att landstinget även kommer att överklaga ett beslut av Stockholms
kommunfullmäktige om att anta föreliggande detaljplaneförslag.
För att trafikledsbygget ska kunna genomföras måste staden förvärva mark från
Statens Järnvägar, byggnadsstyrelsen respektive Stockholms läns landsting. Ärendet föreläggs kommunfullmäktige samtidigt med förslag till avtal om Norra Länken.
Denna etapp av Norra Länken ska byggas på entreprenad och byggstarten var
planerad till våren 1989. Varje försening av trafikledsbygget medför merkostnader
för projektet och därmed för Stockholms stad. Staden har enligt beslut av regeringen
dessutom endast rätt att utan begränsningar i trafikfiödet trafikera Norra Stationsgatan och kringliggande gator t. o. m. utgången av 1992. Länsstyrelsen behandlar inte
heller besvären över Solna kommuns beslut om att för egen del anta detaljplanerna
förrän Stockholms stad har antagit föreliggande detaljplan. Ett beslut som även det
löper risk att överklagas.
Jag tillstyrker detaljplaneförslaget och kravet på en snabb handläggning av
eventuella besvär. Därtill vill jag tillägga att begränsningen i byggnadshöjd för
järnvägsområdet inte får vara bindande vid en kommande planutredning om
nybyggnadsmöjligheterna på Norra Stationsområdet.
Borgarrådsberedningen tillstyrker detaljplaneförslaget.
7 Nr 1989.279-285
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Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Per Sundgren (vpk) enligt följande.
Jag är beredd att i huvudsak tillstyrka planen för Norra Länken. Men jag vill samtidigt
uttala en viss tveksamhet till vissa delar i förslaget. Det gäller i första hand planens
markreservationer för tillkommande körfält på sträckan mellan Solnabron och Norrbackainstitutet som förberedelse till en tänkt Bellevuelänk och Värtalänk. Med hänsyn till en
angelägen biltrafikminskning i Stockholm bör alla gamla billedsplaner ses över. Alternativa
trafiklösningar med enklare och billigare utförande måste prövas.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Agneta Dreber (sp) enligt följande.
Ett av de viktigaste skälen till att bygga Norra Länken var att Norra Stationsgatan skulle
avlastas från biltrafik och bli en lugn bostadsgata. Med den utformning som trafikleden nu får
kommer denna förutsättning inte att uppfyllas. Norra Stationsgatan beräknas få ta emot ca
20 000 fordon/dygn.
Gatukontoret har visat att det går att bygga ytterligare en ramp från trafikleden till
Solnabron för västerifrån kommande trafik, vilket skulle avlasta Norra Stationsgatan. Denna
ramp bör byggas. (Ingår ej i DP 8407, se bilaga.)
Den föreslagna gång- och cykelbanan norr om trafikleden blir inte bra och bör därför flyttas
till Norra Stationsgatan, som med ringa biltrafik kommer att bli en fin miljö för cyklister och
gångtrafikanter.

Kommunstyrelsen tillstyrker detaljplaneförslaget och föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta detaljplanen för Norra Länken, del II A, i de delar som ligger inom
Stockholms stad, Dp 8407 samt
hos länsstyrelsen begära snabbehandling av detaljplanen vid ett eventuellt överklagande.

Stockholm den 18 oktober 1989
På kommunstyrelsens vägnar:
OLLE JOHANNESSON
CARL-ERIK SKÅRMAN
Jan Bergman

Särskilt uttalande gjordes av Margareta Olofsson (vpk) med hänvisning till det av
borgarrådet Sundgren gjorda särskilda uttalandet vid ärendets behandling i
borgarrådsberedningen.
Särskilt uttalande gjordes av Gunnar Fagerberg (sp) med hänvisning till det av
borgarrådet Dreber gjorda särskilda uttalandet vid ärendets behandling i borgarrådsberedningen.
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Särskilt uttalande gjordes av Jon Kahn (c) enligt följande.
Frågan om att bygga bostäder på Norra Stationsområdet och även genom överdäckning av
leden har aktualiserats bl.a. i centermotion i fullmäktige. Detta kräver då en ny detaljplan.
Denna fråga förhindrar dock inte att denna detaljplan nu förs vidare så att trafikleden kan
byggas och Norra Stationsgatan avlastas.
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ÄRENDET
Byggnadsnämnden har den 15 december 1988 godkänt ett förslag till detaljplan för
Norra Länken, del II A, i de delar som ligger inom Stockholms stad, angivet på
karta, märkt Dp 8407 och överlämnat det till kommunfullmäktige för antagande,
när erforderliga avtal är träffade.
För fullständighetens skull redovisas även den av Solna kommun, numera,
antagna detaljplanen för del II B, Dp 8549.
Planförslagen daterade den 2 juni 1988 redovisas på illustrationerna Dp 8407 och
Dp 8549 (bilaga 1), i tillhörande beskrivningar (bilaga 2), genoinförandebeskrivning
(bilaga 3), samråds- och remissredogörelse (bilaga 4), utlåtande efter utställning
(bilaga 5) och kommunens planeringsmål för buller och luftkvalitet (bilaga 6). En av
gatukontoret utgiven broschyr bilägges också (bilaga 7).
Stadsbyggnadskontoret har i tjänstememorial den 26 november 1988 redogjort för
planärendenas behandling. Tjänstememorialet har i huvudsak följande innehåll.
SAMMANFATTNING
Byggnadsnämnden i Stockholm beslutade 1982-12-16 att stadsbyggnadskontoret skulle
utarbeta förslag till stadsplan för trafikleden Norra Länken, som ingår i vägverkets
fördelningplan och skall byggas 1987— 1991.
Enligt överenskommelse med Solna kommun gör Stockholms stadsbyggnadskontor
detaljplan även för de delar av leden som ligger i Solna. Avsikten är att en gränsjustering skall
ske senare, så att hela trafikleden mellan Tomtebodavägen och Uppsalavägen kommer att
ligga i Stockholm. Däremot kommer den i planen ingående gång- och cykelvägen norr om
Norra Länken samt tunneln under Karolinska sjukhuset att i framtiden ligga i Solna.
Eftersom båda planerna (del II A, Dp 8407 och del II B Dp 8549) ingår i samma
vägbyggnadsobjekt behandlas de här tillsammans.
Stadsplan för deisträckan Karlberg—Solnabron (P1 7903, Norra Länken del 1) är fastställd
av länsstyrelsen 1987-10-06.
Föreliggande detaljplaneförslag, Dp 8407, Norra Länken del II A omfattar deisträckan
från Solnabron fram till Uppsalavägen. Trafiktunneln under Karolinska sjukhusets område
ingår i Dp 8549, detaljplaneförslag för Norra Länken del II B.
Båda förslagen var utsända på remiss till drygt 40 instanser. Svar kom in från 27, varav 15 ej
hade några erinringar. De erinringar som görs i de övriga svaren behandlar främst miljö-och
intrångsfrågorna kring Karolinska sjukhuset där leden gör stora ingrepp som bl. a. kräver
ombyggnader av hus och flyttning av verksamheter.
Remissvaren och samrådsmötet redovisas närmare i bifogade Samråds-och remissredogörelse (bilaga 6) (här bilaga 4).
Förslagen reviderades efter remissen och ställdes ut under tiden 15 augusti-18 september
1988. 1 samband med utställningen inkom 7 skrivelser. Av dessa har 6 inga allvarligare
erinringar. Landstingets fastighetsnämnd däremot framför krav på att trafikområdet skall
göras smalare på sträckan Solnabron—Norrbackainstitutet samt att prickmarkeringen av
marken över tunnlarna mot Uppsalavägen skall utgå. Skrivelserna har kommenterats i
bifogade "utställningspromemoria" (bilaga 7) (här bilaga 5).

Utl. 1989:281 RIX

4297

Fastighetsnämnden godkände förslaget den 25 november 1988.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnderna i Stockholm och Solna godkänner
förslagen för de delar av planerna som ligger inom respektive kommun och därefter lämnar
planerna till kommunfullmäktige för antagande.
MEMORIAL
Bakgrund
Norra Länken mellan Karlberg och Uppsalavägen ingår i motorvägsutbyggnaden kring
innerstaden mot Värtan samt utgör en del av E 3 och E 4. När Norra Länken och dess
anslutning till Klarastrandsieden är klar avlastas gator i Vasastaden från trafik. Detta gäller
framför allt Norra Stationsgatan som i dag fungerar som E 3/E 4, men även gator som
Sveavägen, S:t Eriksgatan, Vanadisvägen och Torsgatan. Ytterligare avlastning erhålles om
och när Klarastrandsleden byggts fyrfältig.
Avsiken är att i framtiden förlänga motorvägen österut i en tunnel under Lill-Jansskogen till
hamnområdena vid Värtan (Bellevue- och Värtalänken).
Norra Länken utgör ett fördelningsplaneobjekt. Utbyggnaden beräknas ske åren
1987-1991. Anslutningen till Uppsalavägen sker med direktramper i bergtunnel. Statsbidrag
täcker 75 % av kostnaderna, medan återstående kostnader fördelas mellan Stockholm och
Solna, enligt tidigare gjord överenskommelse.
Byggnadsnämnden i Stockholm beslutade om stadsplaneutredning vid sitt sammanträde
1982-12-16.
Utredningsområde
Trafikleden ligger både i Stockholm och Solna. Kommunerna har kommit överens om att
detaljplanerna för hela leden upprättas av stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Kommunfullmäktige i de två kommunerna antager sedan de delar av planerna som faller inom resp.
kommun. Avsikten är att flytta kommungränsen när leden är utbyggd så att leden kommer att
ligga i Stockholm på delen mellan Tomtebodavägen och Uppsalavägen. Tunneln under
Karolinska sjukhusets område samt gång- och cykelvägen norr om trafikleden skall ligga i
Solna.
Planeringen omfattar även en planläggning av större delen av Norra Stations järnvägsområde.
Markägare
Större delen av den mark som inom planområdet behövs för trafikleden tillhör Statens
Järnvägar (Norra Station) eller Stockholms läns landsting (Karolinska sjukhuset) och Solna
kommun.
SJ har gett en gräns för sitt framtida expansionsutrymme och kan avstå resten av sitt område
för trafikleden.
Den industribebyggelse av enklare slag som tidigare fanns mellan järnvägsspåren och
Eugeniavägen är nu riven.
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Gällande planer

Större delen av området saknar gällande planer. Vid Uppsalavägen görs dock ändring i två
planer (Uppsalavägen del 1 plan HA 4/1, fastställd av länsstyrelsen 30 juni 1967, och
Uppsalavägen del II plan HA 1/1, fastställd av Kungl Maj :t 19december 1963). Vidare ändras
planen för Solnavägen (del II fastställd av Kungl Maj:t 28 oktober 1960) samt P1 7903
(fastställd av länsstyrelsen 1987-10-06) för att ge bättre anslutningsmöjligheter till Karolinska
institutet och Karolinska sjukhuset.
Kostnader

Den totala kostnaden för hela sträckan Kariberg—Uppsalavägen inkl. tunnlarna vid
Karolinska sjukhuset beräknas till ca 600 Mkr i 1988 års priser. Av detta kommer ca 200 Mkr
på den del som ingår i Dp 8407 och Dp 8549. Staten bidrar med 75 % av kostnaden medan
resten skall delas mellan Solna och Stockholm. Avtal om detta har upprättats mellan
kommunerna.
Tidpian

Byggnadsarbetet på delen Karlberg—Solnabron startade hösten 1987. Mellan Solnabron
och Uppsalavägen (inkl. tunnlarna) beräknar man sätta igång byggandet första halvåret 1989.
Avsikten är att hela leden skall vara klar att tas i trafik under hösten 1991.
A vtalsfrågor

Trafikledsbygget genomfördes med stöd av avtal gentemot staten, landstinget och Solna
kommun som statskommunalt företag. Vägverket svarar på sedvanligt sätt för att statsbidrag
till 75 % av kostnaderna utbetalas till kommunen. Solna kommun har överlåtit till
Stockholms stad att genomföra trafikledsbygget och bidrar med totalt 20 Mkr. Staten och
landstinget överlåter mark för trafikleden. Staten företräds av byggnadsstyrelsen, som
förvaltar Karolinska institutet och av Statens Järnvägar, som förvaltar Norra Station. Vissa
avtal är tidigare träffade. De slutliga avtalen med byggnadsstyrelsen, SJ och landstinget
kommer inom kort att redovisas för Stockholms fastighetsnämnd.
Miljöfrågor

Buller- och avgasproblemen har studerats av utomstående konsulter. Avsikten är att
stadens planeringsmål skall uppfyllas. Planeringsmålen för buller och luftkvalité framgår av
bilaga 6.
Overläggningar pågår med landstinget för att komma överens om vilka åtgärder som skall
väljas och i hur stor utsträckning kostnaderna härför skall belasta trafikleden. De byggnader
som kan behöva åtgärdas är Norrbackainsitutet, Blindhemmet, Eugeniahemmet, Psykmottagningen, Psykkliniken, och Strålskyddsinstitutet. De åtgärder som kan komma ifråga är
renovering av befintliga fönster med tätningslister, komplettering av befintliga fönster med
ytterligare en båge eller utbyte av fönster samt ny- eller ombyggnad av ventilationskomplettering av befintliga fönster med ytterligare en båge eller utbyte av fönster samt ny- eller
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ombyggnad av ventilationssystemet. Ett led i bullerskyddet är också att leden läggs i tunnlar
eller förses med tak som skall minska bullerspridningen.
Även buller från borrmaskiner och sprängningar under byggnadstiden måste man ta hänsyn
till.
Genom overdickningen av leden samt ventilationsåtgärder kan stadens planeringsmål för
luftföroreningar uppnås.
Vibrationsstörningar

Innan byggnadsarbetena påbörjas kommer man att inom Karolinska sjukhusets område
inventera känsliga instrument, som kan störas av vibrationer från sprängningar och
byggnadsarbeten. Arbeten som ger störande vibrationer kommer att förläggas till sådana
tider att oacceptabla vibrationer ej skall uppstå.
Ersättningsfrågor

Avtal skall träffas mellan kommunerna, väghållaren, landstinget och SJ med anledning av
trafikleden. Detta gäller både åtgärder mot buller och luftföroreningar samt kostnader för
eventuella tillfalliga evakueringar under byggnadstiden eller permanent omdisponering av
lokaler. Landstinget framhåller att inga åtgärder får vidtagas inom sjukhusområdet förrän
erforderliga avtal har träffats.
Samråd

1 slutet på maj 1987 sändes detaljplaneförslagen ut på remiss till ett 40-tal mottagare. Av
dessa svarade 27, varav 15 inte hade några erinringar. Den 2 juni 1987 hölls ett allmänt
informations- och samrådsmöte i Birkagården, Karlbergsvägen 86. Under tiden 2 juni-1
oktober fanns forslagen till påseende i Solna stadshus och stadsbibliotek samt i Birkagården
och Tekniska nämndhuset i Stockholm, där även en modell var utställd.
1 samråds- och remissredogörelsen (bilaga 4) har sammanfattats inkomna synpunkter och
distriktets ställningstagande.
Utställning

Sedan de två detaljplaneförslagen omarbetats så att de flesta synpunkter som kommit in
blivit beaktade stalldes planerna ut under tiden 15augusti-18 september 1988. Utställningen
skedde i Solna stadshus och stadsbibliotek samt i Tekniska nämdhuset och huvudbiblioteket i
Stockholm.
De svar som kommit in till stadsbyggnadskontoret redovisas i utställningspromemorian
(bilaga 5). Allvarliga erinringar har framförts från landstinget, som kräver att trafikområdet
soder om sjukhuset skall goras smalare och att byggförbudet för marken över tunnlarna skall
utgå. Stadsbyggnadskontorets synpunkter framgår av bilaga 5.
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Stockholms fastighetsnämnds beslut

Fastighetsnämnden godkände förslaget den 25 november 1988 och beslutade att som
yttrande överlämna och åberopa kontorets utlåtande av den 19 oktober 1988. Däri framhålls
bl. a.:
"Järnvägsområdet vid Norra Station har utlagts som kvartersmark för järnvägstrafikändamål med en högsta byggnadshöjd av 10 meter. Fastighetskontoret anser att detta inte får vara
bindande vid en kommande planutredning om byggnadsmöjligheterna på Norra Stationsområdet. Byggnadsförbudet för marken ovanpå tunneln inom Karolinska sjukhusets område bör
heller inte vara bindande vid planutredningen om sjukhusets framtida utbyggnadsmöjligheter."
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STOCKHOLMS /?
.STASBYGGNADSKONTOR
FBI Norra innerstaden
Torbjbrn Avander/GHZ
Tfn 785 73 70

Bilaga 2

1988-06-02

Dp 8407

Beskrivning till
ändrad och utvidd detaijplan tor
Norra länken del II A
(ostra delen av Norra Stationsai-ådet ni ni)
inn stad.sdelarra
Vasastaden i Stcldiolrn
och Haga 1 Sox,
Dp 8407

Detaljplanen avser ändring av följande stadsplaner:
Inn So2na:

Solnavägen (del II) fastställt av Ktrigl !:t
28 okt 1960
Uppsalavagen (del 1), fastställd av
länsstyrelsen 30 jzii 1967
Pi 7903 fastställd av länsstyreLsen 1987-10-06

Iriri Stockholm:

Pi 7903 fastställd av iäi- sstyrelsen 1987-10-06

bvriga delar av området sakhar stadsplan och disponeras
hvtsakliger av Statens järnvägar för järnvägsspår. Aven
syostra delen av Karolinska sjkhusets airåöe beror's.
arLlet med detaljpianen är att avlasta innerstadens
gat'Jåat, frar.st Norra Stat.or.sgatan, från genomfartstrafik. 1
samband med planen fbr' traftkieden gör rran även detaijplan för
ansande delar av järnvägs'ået samt en breddning av
So2ravägen vid infarten till Karolinska sjukhuset och Karolinska
Institutet.
Or'ådet ar ej medtaget 1 Zonplan 70. Tidigare fanns enkel
industribebyggelse uiied Eugeniavägen 1 arirådets norra del.
O-ådet har tidigare varit utarrenderat av SJ. Bebyggelsen har nu

rivits.
Detal jplan
Planen utgör mellersta delen 1 en kedja av tre planer mellan

Karlberg och Uppsalavagen som gör det möjligt att bygga Norra
länken. Via Norra länken kan trafik från Klarastrarsledeni,
Essingeleden och en framtida Huvstalec ni Uppsalavägen
plas-iskilt. Delen Karlberg - Solnabron visas 1 Pi 7903.
Föreliggande plan, Dp 8407, a'attar sträckan Solnabron Uppsalavägen och Dp 8549 slutligen visar den planskilda
förbindelsen till Uppsalavagen vid Haga södra.

Trafikleden har tre körfält 1 vardera riktiingen. Två av de tre
körfälten får gencri en te1 planskild förbindelse med
Uppsalavägen vid Haga södra (Dp 8549). Ett kbrfä.lt 1 vardera
rikiingen har genom ett siialkors vid ni.riarande Eugeru.ava.gens
mynning förbindelse med Norrtulls trafikplats för trafikutbytet
med bsteim.lrn, harruarådet och Lid.ingo. 1 framtiden kan denna
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ans1u -Ling breddas for en planskild fortsätt- ing mot Värtalänken
och tterleden.
Leden ligger 1 allrrnhet lägre än angivande merk. Detta minskar
stömingarna för arg1vningen. Beträ if ande buller och avgaser
förutsätts att dessa olägenheter åtgärdas. Detaljåtgä.rder incxn
Karolinska sjukhuset får handläggas av landstinget. Utredningar
an skydd mot buller och avgaser har gjorts av utanstående
konsulter.
Norr an leden anläggs en gång- och celvag san mot väster har
förbindelse med Solnabron samt vidare mot Tantebodavagen, Norra
Station.sgatan och Huvudsta. Mot öster khytes gång.- och
okeistråket ihop med Be1levuerken, Uppsalavägeris lokalgata
:nt Sveavägen. Dessutan ordnas förbindelser med Karolinska
sjukhusets cinråde.
Norra länken har angivits san allnn plats, genaart och
Solnavägen san allrrn plats infart. Huvuddelen av Norra Statioris
spårariråde har gjorts till ctnråde för järrivagstrafik. Den
bstligaste delen har dock tills vidare undantagits från
planl, beroende på osäkerhet an den framtida förlän -iingen
av leden österut mot Värtalänken.
För att skydda miljön vid Eugeniahemnet förescivs en ca 170 m
lång överdäckhing vid den ramp san ligger rnr2st bygaden.
Sclravagen föreslås som allmän plats, infart,

Susanne Aborg
Torbjörn Avander
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STOCKHOLMS /
STADSBYGGNADSKONTOR
FBI Norra innerstaden
Torbjörn Avander/GHz
Tfn 785 73 70

1 (2)

B1

1988-10-03

Dp 8549

Beskrivning till förslag till
ändrad och utvidgad detaljplan för
Norra länken del II B
Upåalavagen m m)
inom stadsdelen
Haga i Solna,
Dp 8549
Bakgrund
Detaljplanen innebär ändring av följande stadsplaner:
Inom Solna:

Uppsalavägen (del 1), fastställd av länsstyrelsen
30 juni 1967
Uppsalavägen (del II), fastställd av Kungl Naj:t
19 dec 1963

&rriga delar av området saknar stadsplan och disponeras av
Karolinska s jukhuset som park. Huvudändamålet med detal jplanen ar
att möjliggöra en planskild förbindelse för trafikleden Norra
länken mellan Karlberg och Uppsalavägen. Trafikledens uppgift ar
att avlasta främst Norra Stationsgatan men även andra gator i
Stockholms innerstad från genornfartstrafik.
Detal jplan
Planen utgör den östligaste av tre planer som gör det mojligt att
bygga Norra länken mellan Karlberg och Uppsalavägen. På länken
kan trafik från Klarastrandsleden, Essingeleden och en framtida
Huvudstaled nå Uppsalavägen planskilt. Delen Karlberg - Solnabron
visas i Fl 7903 och delen Solnabron - Uppsalavägen i Dp 8407.
Föreliggande plan, Dp 8549, visar främst den tunnel under
Karolinska sjukhusets område som leder trafiken planskilt till
Uppsalavägen vid Haga södra. Tunneln föreslås få två körfalt i
vardera riktningen och sin norra mynning i nuvarande
Uppsalavägens mitt. Uppsalavägen måste breddas för att ge plats
åt tunneluppfarten. Norrgående trafik i Uppsalavägen från
Norrtull behåller 1 princip nuvarande körbäna. Sydgående trafik
rrt Norrtull däremot får en ny körbana som ligger längre vasterut
än idag saint högre än idag för att passera över tunneln.
Trafikieden läggs i tunnel för att få minsta möjliga
mil jöstbrningar för omgivningen. Den byggs nastan helt som
naturlig bergtunnel utan ingrepp i grönområdet ovanpå. For
tunneins elfbrsörjning anläggs en transforiatorstation.
gvattnet från trafikytor'na skall avledas till Brunnsviken.
rför byggs en sedirnenterings- och utjärnningsbassaflg, dar
blyföroreningarfla avskiljs innan vattnet släpps ut i viken.
För tunneln anges ett underjordiskt område för allrran plats
genomfart. Markytan ovanför tunneln anges som område för vård.
Marken får ej bebyggas. Der är marken tills vidare prick-
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markerad, vilket betyder att den ej fr bebyggas. Solna komun
har påbörjat arbetet med detaljplari för hela sjul<husområdet.
Planen kan då korTrria att ändras så att marken över tunneln fr
bebyggas. Tunneln kan byggas över, men med vissa begränsningar
för storleken av rned.förda laster.
För sedimenteringsbassängen har angivits ett skyddsområde.
Uppsalavägen är utlagd till allmän plats, genomfart. Annerovägen
är avsedd för lokaltrafik samt gång- och cykeltrafik. Aven en del
trafik mellan Norra länken och Karolinska sjukhuset komTer att
använda Annerovägen.

Susanne Arnborg
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4308
GENOMFÖR.ANDEBESKRIYN ING
1988-05-31

Fastighetskontoret
Jan Hallgren
Telefon 785 69 05

tillhörande detaljplan
för Norra Länken del I
och JIB inom stadsdelarna Vasastaden
och Haga i Stockholm respektive Solna

Stadsbyggnads kontoret
Torbjörn Avander
Telefon 785 73 70

Genomförandebeskrivning tillhörande förslag till detal,jplan
för Norra Länken del HA och 118 Dp 8407 resp. Op 8549

Bakorund
Norra Länken mellan Karlbergs trafikplats och Norrtull, som
utretts sedan länge, har börjat byggas. Detaljplan Pi 7903
har fastställts den 6 oktober 1987 för delen väster om Solnabron, del 1.
Oraanisatoriska fråqor
Fastighetskontoret har ombesörjt evakuering och annan friställning av mark som tas i anspråk. Fastighetskontoret svarar även för de avtal som skall träffas med berörda markägare.
Storstockholmsberedningen har ombesörjt att avtal föreligger
mellan Solna och Stockholms kornuner.
Gatukontoret svarar för genomförandet. Byggnadsarbetena kommer i huvudsak att utföras av entreprenör.
Berörda markägare och lokalnyttjare torde själva - men på
kornunens bekostnad - korna att ombesörja de flesta åtgärder
för skydd mot buller och avgaser m m samt förändringar i
övrigt av byggnader, kör- och gångvägar, uteplatser in m inom
invidliggande mark.
Arbeten på platsen beräknas börja vid årsskiftet 1988 /89.
Trafikleden som helhet beräknas korna att tas i bruk under
sista kvartalet 1991. Genomförandetiden för detaljplanen
behöver därför inte sättas längre än fem år.
Fastighetsrättsiiga frågor
Marken - och beträffande tunneldelen nyttjanderätteri - för
trafikleden skall förvärvas av Stockholms kornun från staten
genom Statens Järnvägar och från landstinget. Avtalsarbete
pågår. Genom avtalen regleras även intrångsfrågor.

Bilaga 3
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Fastighetspian bedöms inte bli aktuell. Erforderlig fastighetsbildning förutsätts bli avslutad sedan trafikieden färdigställts. Andring av komun- och församlingsgränser skall
ske samtidigt därmed. Då beräknas även kompletterande avtal
få träffas mellan Solna och Stockholms komuner.
Tekniska frågor
Förutsedda störningar från Norra Länken i form av buller,
avgaser och vibrationer föranleder särskilda utredningar
i förväg. Följande utredningar är påbörjade och förutsättes
i allt väsentligt vara avslutade när upphandi ing av byggnadsarbeten påbörjas. Slutrapporter beträffande hela Norra Länken beräknas då föreligga.
Bullerutredning har utförts avseende två alternativa utforrnrLingar av trafikleden vid Eugeniahemet. Slutrapporten komer
att innehålla redovisning även rörande ett jämkat alternativ.
Avgasutredning har utförts och kan med små justeringar fogas
till slutrapporten.
Vibrationsutredning har utförts och visar på problem under
byggnadstiden i vissa byggnader. Detta kan föranleda tillfällig evakuering av verksamheter.
De konkreta byggnadsåtgärderna mot störningar är ännu inte
utredda.
Särskilda utredningar pågår även för att klarlägga behov
av åtgärder beträffande befintlig och framtida trafik- och
ledningsförsörjning av Karolinska sjukhuset.
Eugeniavägen försvinner på grund av trafikledsföretaget och
därigenom upphör sjukhusornrådets trafik- och ledningsförsörjning från sydöst.
Ekonomiska fråQor
Norra Länken finansieras som helhet över gatunämndens budget.
För åren 1986-1991 har sarTirnanlagt upptagits 495 Mkr i prisläge 1988, varav 95 Mkr för inlösen av mark och för intrångsersättningar, inbegripet kostnader för åtgärder mot buller
och avgaser. För byggnadsetapp 3 som ungefär motsvarar området för detaljplanerna Op 8407 och Op 8549 beräknas åtgå
ca 180 Mkr.
Statsbidrag utgår med 75% genom utbetalningar enligt särskild
plan från vägverket till gatukontoret.
Trafikledsföretaget får självklart följder beträffande förutsättningarna att använda mark i ledens närhet. Särskilt gäller detta Norra Stationsgatan och marken och bebyggelsen
längs denna. På sikt torde därför betydande om- och nybyggnader bli aktuella att genomföra.
Norra Länken betyder 1 sig driftkostnader för hela sträckan
Karlberg-Norrtull om ca 1,8 Mkr/år i dagens prisläge.

8 Nr 1989:279-285
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Gatukostnader enligt PBL blir inte aktuella att påföra markägare med anledning av trafikledsföretaget.
De samhälls- och trafikekonomiska fördelarna med trafikledsföretaget har redovisats under tidigare utredningar om Norra
Länken rn fl trafikleder.
Medverkande tjänstemän
Genomförandebeskrivflfngen är upprättad i samråd med Ake Svensson (telefon 785 62 76) och Peter Kjellrnan (telefon 785 80 41)
ga tu kon to re t
STOCKHOLMS FASTIGHETSKONTOR
lnnerstadsavdelningen

STOCKHOLMS STADSBYGGNADSKONTOR
P81 Norra innerstaden

Stig Johnson

Susanne Arnborg
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Bilaga 4

-

Norra innerstaden
T Avander/GHz
Tfn 785 73 70

1988-05-03

1. Bakgrund till stadsplanearbetet
Byggnadsnärrnden beslutade 1982-12-16 att stadsbyggnadskontoret
skulle utarbeta förslag till stadsplan för trafikleden Norra
länken från Karlberg till Uppsalavägen. Leden ingår i vägverkets
fördelningsplan och skall byggas 1987-1991.
Stadsplan för delsträckan Karlberg-Solnabron (P1 7903, Norra
länken del 1) har upprättats tidigare (godkänd av BN 1987-03-12
och fastställd av lansstyrelsen 1987-10-06).
Föreliggande detaljplaneförslag, Dp:407, Norra länken del II A
och Dp:8549 Norra länken del II B omfattar delsträckan SolnabronUppsalavagen inklusive den del av leden som går i tiine1 under
Karol inska sjukhusets sydöstra hörn upp mot 1-laga södra. Båda
detaijplane- förslagen har nu samtidigt varit ute på remiss.
2 Hur sarnrådet bedrivits
Ehl igt PBL 5 kap 20 § ska kornunen sarnråda med länsstyrelsen,
fastighetsbildningsmyndigheten och kcmiiuner som berörs av
förslaget. Sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgaster och
boende som berörs av förslaget samt de myndigheter,
sarrrnanslutningar och enskilda i övrigt som har ett vasentligt
intrese av förslaget ska beredas tillfälle till samråd.
Under stadsplanearbetet har samråd skett på olika sätt med olika
berörda intressenter.
Infort1orismöten för allmänheten om Norra länken har under
senare år ordnats vid flera tillfällen. 1 sarnhand med
framtagaret av de två nu aktuella detaljplaneförslagen hölls den
2 juni 1987 ett allmänt infornations- och sarnrådsmöte i
Birkagården, Karlbergsvägen 86. Meddelare om mötet lämnades i
veckoslutsbilagan "DN Sörxlag" och i lokalradion. 1 Vasastari hade
medde1aren satts upp på en del ställen utomhus och 1
trappuppgångar. 1 Solna hade anslag satts upp bl a 1 entréerna
till de berörda byggnaderna inom Karolinska sjukhusets område.
Förslagen har under tiden 2 juni-1 oktober 1987 funnits till
påseende i Solna stadshus och stadsbibliotek samt i Birkagården
och Tekniska närrndhuset i Stockholm, där även modellen ställts
ut.
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1 slutet på msj sändes detaljplanefbrslagen ut på remiss till
föl jande:
Planförslagen remitterades
yttrande till:

För kännedom och ev yttrande for
sandes förslagen till:

Fastighetsnärrrden
GatunäITden

Drätselnämnden

Lnsstyreisen, planeringsavd
Hyresgästföreningefl i StorStockholm
Skoistyrelsen
Kcriainala handikapprådet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kul turriämnden
FritidsnärTrden
Hamnstyreisen
Vatten- och avioppsverket
Stockholms polisdistrikt
Stockholms Energi
Stockholms läns landsting ,regionBrandförsvaret
planeharrriden
Televerket
Stockholms lans landsting, traFörsvarsenheten ± Stockholms
fikhämnen
län
Statens naturvårdsverk
Skonhetsrådet
Statens planverk
Byggnadsstyrelsen
Statens Järnvägar, Stockholms Fortifikationsför'valtningen
Stockholms handeiskarrmare
tnregion
Stockholms transportarbetarStatens Järnvagar, Centralfackforening
förvaltningen
Stockholms stads och läns ÅkeriStatens Vagverk, Väbrvaltförening
ningen i Stockholms län
Stockholms Mark- och LokaliseSolna korrrTrr1
JI/Fo 44 - Stockholms försvars- ringsbolag
Stockholms Postregion
aiiråde
Stockholms Arbetarekomun
Stockholms läns landsting,
Moderata samlingspartiet, Gustav
fastighetsnämnden
Karolinska sjukhuset, sjukhus- Vasa föreningen
Folkpartiet i Stockholms län
ledningen
Matteus Centeravdelning
VPK norra lokalföreningen i StorStockholm

Sociala distriktsnämnden

De som erhöll förslagen omtads att korrrra in med sina synpunkter
senast 30 juni 1987. På önskemål från några av nämnderna
förlangdes tiden under hand till 30 augusti, då det var problem
att hinna få upp ärendet i nämnderna före somaren.
3.SarrrTnfattning av inkorrnria synpunkter
Av de rernissinstanser som fått planförslagen för yttrande har
följande svarat utan erinringar mot förslaget:
Fastighetsnämndefl
Stockholms skolförvaltning
Vatten och avloppsverket
Brandförsvaret
Televerket
Skönhetsrådet
Byggnadsstyrelsen
SJ, Stockholms tanregion
Stor-Stockholms lokal trafik
Karrniarkontoret

Uti. 1989:281 RIX

Svar har ej korrniit från:
Försvarseriheten 1 Stockholms län
SJ, Centralförval tningen
JI/Fo 44 - Stockholms forsvarsområde
Av de som fått förslaget för kännedom och ev yttrande har
föl jande svarat utan erinringar:
Hyresgästföreningen 1 Stor-Stockholm
Stadsniiseet
Stockholms läns landsting, regionpiane- och näringslivsnärrnden
Stockholms mark- och lokaliseringsbolag
Folkrtiet 1 Stockholms län
Inget svar har korTrnit från:
Harrnstyrelsen
Stockholms pol isdistrikt
Stockholms läns landsting, trafikhärrriden
Statens naturvårdsverk
Fortifikationsförval tningen
Stockholms handelskamre
Stockholms transportarbetarefackförening
Stockholms stads och läns åkeriförening
Stockholms arbetarekomnun
Moderata samlingspartiet, Gustav Vasaföreningen
Matteus centeravdelning
VPK Norra lokalföreningen 1 Stor-Stockholm
Samnanfattningav erinrinar
Stockholms gatriärrnd åberopar gatukontorets tjänsteutlåtande där
man önskar en mindre justering av gränsen vid Solnavagen mot
Karolinska institutet för att ge bättre utryme för gång- och
cykelna. Det föreslås även en förlängning av överdäckhingen
över leden vid Eugeniaherrrnet ett tiotal meter österut. ?Prineln
föreslås förlängd så att den även går under tippsalavägens
sydgående körbana.
Sociala d1striktsnärrden nr 1 hänvisat till socialdistriktets
tjänsteutlåtande där man anrnarker på att de slutliga
utredningarna om buller- och luftföroreningarna ej är färdiga så
att de kurniat bifogas detaljplarieförslagen.
Miljö- och hälsoskyddsnäru-iden ansluter sig till förvaltningens
yttrande. &ligt detta måste bullerskydd ordnas vid delar av
trafikleden för att 1 framtiden ge godtagbart buller vid Norra
stationsgatan. 1 vissa fall kan det också bli nödvändigt med
åtgärder på fastigheterna. 1 ett särskilt uttalande av närr -idens
ordförande rn fl framhålls att cykelsystemet bör studeras
ytterligare.
Stockholms Diergi framhåller att för elförsörjning av tunneln
under Karolinska sjukhuset behövs utryrrrne (ca 70 kvm) för en
nätstation 1 markplanet, tillgänglig med bil.
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Vagverket anser att den föreslagna överdäckhingen av leden vic
Eugeniaherrrnet blir dyrbar, och ifrågasätter om inte
bullerproblernen kan lösas på billigare sätt. Vidare påpekas att
planen bör innehålla en illustration av de planerade
byggnadsåtgärderna 1 Solnavägen vid infarten till Karolinska
institutet.
Solna komun anser att den föreslagna gång- och cykelvägen ej bör
läggas tu lsarrrrans med trafikleden under betongdäcket vid
Eugeniahemet, därför att miljön där blir otrivsarn genom narheten
till biltrafiken. 1 stället föreslår rrn att gång- och
cykeltrafiken läggs ovanpå däcket. 1 likhet med landstinget (se
nedan) anser rran också att sjukhusområdets sydöstra del ej bör
bli par1orrk utan ingå i blivande kvartersmsrk. Det föreslås även
att betongdäcket förlängs något mot sydväst så att parkytan
frarr'ör Blindherrrnet kan göras större. Vid Psykiatriska kliniken
bör Uppsalavägens blivande sydgående ramp byggas med bergskärning
5:1 och med rrrur på berget som bull erskydd.
Landstinget fastighetsnärnnd ansluter sig till fastighetskontorets
tjänsteutlåtande. 1 detta framhålles att Norra länken medför
stora störningar för Karolinska sjukhuset och att
skadevercingarna måste begränsas så mycket som möjligt. Flera av
byggnaderna bedöms bli så störda först av byggnadsarbetena och
därefter av trafiken att de inte korrrner att kunna användas på
sarrrra sätt som idag.
Landstingets fastighetskontor önskar därför att rrn även prövar
ett alternativ med så omfattande överdäckningar av leden att det
e erfordras omöispositioner inom sjukhusets område. Ett sådant
dyrare trafiki edsal ternativ kan sedan vägas mot de kostnader som
annars uppkomer inom sjukhusTådet för ombyggnader och
flyttningar av verksamheter. Dessa kostnader bedöms bli
betydande.
Även vägnätet inom sjukhuset korrrner att kräva viss ombyggnad.
Eugeniavägen försvinner och då denna idag är tillfart till bl a
Norrbackainstitutet och Eugeniaherrmet krävs en ersättningstillfart från Solnavägen.
Det framhålls även att sjukhuset har många känsliga instrurent
som ger restriktioner för bl a sprängningsarbetena.
Landstinget anser att alla frågor om intrång och ersättningar
måste vara reglerade i avtal senast i samband med definitivt
planförslag och innan byggnadsarbetena kan påbörjas. Landstinget måste vidare hållas skadeslöst för alla kostnader som kan
uppstå på grund av trafikleden.
När Norra länken är utbyggd k1Tner sjukhuset att vara helt
omgivet av stora trafikleder, så att det inte finns några
möjligheter att utvidga området. För att det skall finnas någon
framtida utbyggnadsmöjlighet avstyrker landstinget att områdets
sydöstra hörn vid tunneln görs till park.
Landstingets nordvästra sjukvård.sstyrelse och Karolinska
sjukhusets ledning ansluter sig till ovanstående yttrande från
landstingets fast ighetsnäznnd.
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Komunala nändikapprådet i Stockholm framhåller att gång- och
cykeitrafik helst bör vara helt separerade. Om detta inte är
möjligt måste gång- och cykelbanorna skiljas åt genom racke,
grasrernsa, kantsten eller olika beläggningar.
Stockholms postregion påpekar att ett flertal anställda vid
Tomteboda postterminal använder den befintliga gångtunneln vid
Karibergs station. Om tunneln tas bort är kravet att den
föreslagna nya gångbron vid Karlbergs station skall vara klar
dessförinnan (utanför planområdet för aktuella planer).
Fritidsnämnden framhåller att det är viktigt att det stora
trafikbältet med Norra länken och Norra Stat ions spårområde
gestaltas med rrarkhoduleringar och planteringar för att ge en
attraktiv stadsbild.
4. Länsstyrelsen och fastighetsbildningsmyndigieten
Länsstyrelsens yttrande bifogas. Däri framhålles bl a att det är
angeläget att man är överens om de rniljöåtgärder som krävs innan
korrrrTunerna antager planerna. Länsstyrelsen anser att den föreslagna överdäckhingen vid Eugeniahemet bör förlängas ca 50 meter
åt väster. 1 likhet med Solna korrniun anser länsstyrelsen att man
bör redovisa tunneln under sjukhus omr ådet utan att nu ta
ställning till hur marken ovenför skall användas.
Fastighetsbildningsmyndigheten 1 Stockholm förutsätter att
ändringen av stads- och fdrsarnlingsg-änserna sker då leden är
utbyggd. Innan detal jplaner'na antages bör avtal som klargör
genorrfbrandefrågcrna träffas i samråd med bl a
fastighetshildningsmyndigheterna i Stockholm och Solna.
Fastighetsbildningsrnyndigheten i Solna fraiör att behövliga
rrarköverfbringar och den framtida korrrnungränsens exakta läge bör
klargöras i en genornfbrandebeskrivning eller 1 fastighetsplan.
Smrsrnrit

Mmnnesanteckhingarna från samrådsmbtet bifogas. Sarrmanfattningsvis kan sägas att flera boende vid Norra stationsgatan
tyckte att Norra station borde flyttas bort istället för att
ligga kvar och kanske expandera så att den tunga trafiken dit
ökar i Norra stationsgatan. Det frarrdbrdes också önskemål om
trädpiantering 1 de trafikytor som i framtiden "blir över" vid
Norra stationsgatan och Uppsalavägen.
Anställda vid Karolinska sjukhuset krävde att SJ skulle lämna
mera mark så att trafikleden kan läggas längre söderut, speciellt
vid Eugeniaherrrnet.
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6. StadsbyggnadskOntOrets ställningstagande
Reovinin
De av Stockholms gatukontor frarrörda önskemålen om justering av
planerna vid Solnavägen och Uppsalavägen tillgodoses genom att
detaljplanerna utfornats enligt gatukontorets senaste ritningar.
Solna komun föreslår att gång- och cykelbanari vid Eugeniahemet
läggs i rrarkplanet i stället för att ligga under betongdacket
tillsarrrnans med biltrafiken. Gång- och cykelstråket har därför
flyttats upp till rnarknivån, och läggs i en sliriga ner mot
Uppsalavägen för att lutningen inte skall bli alltför brant.
För att dagvattnet från trafikytorna inte skall belasta
reningsverket komer det att ledas ut i Brunnsviken. fl1
sedimenteringSbaSsäng byggs där exerrpelvis blyföroreningar från
trafiken sjunker till botten innan vattnet rinner ut i viken. 1
anslutning till bassöngen ordnas även det utrymTie på 70 k'.
Stockholms Energi behöver för den nätstation som skall försörja
tunneln med elkra-ft.
Både Solna korrmri och landstinget anser att sjukhusområdetS
sydöstra hörn ej bör göras till parciark i detaljplanen. Därför
har den föreslagna parken utgått. 1 stället har området över
trafiktunneln angivits som område för vård, med uriderbyggnasratt
för trafiktunneln. Här föreslås att marken ej får bebyggas. Solna
korrrnunen förbereder nu en detaljplan för hela sjukhusområdet dar
man även komer att ta ställning till om rrarken i sydöstra hornet
eventuellt skall bebyggas. Vid Psykiatriska kliniken föreslås
enligt Solrias önskan en bergsskärning 1 lutnirig 5:1, varigenom
trafikområdet kan göras något smalare.
Vid Solnavägen byggs ett signalreglerat fyrvägskors för att ge en
ny infart med fullständiga körförbindelser till Karolinska
sjukhuset, som ersättning för Eugeniavagen.
Det största problemet nämligen buller och emissioner vid
sjukhusornrådet bedöms bli löst genom den utforrrriing som leden får
vid Eugeniaherrrret och Psykiatriska kliniken. Den framtida miljön
komer att uppfylla korrinunens planeringsmål enligt de utredningar
för teoretiskt beräciade buller- och emissionsvärden som görs för
närvarande.
Med ovanstående ändringar och kompletteringar i planförslaget är
så gott som alla frarr'örda erinringar beaktade.
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Bilaga 4:1

LANSSTYRELSEN

SAMPDSt TTRANDE

Soct hollr3 län

3

P1aenheten
Hardlaggare
byrådi reL<t ör
Hilding 2ncersscn
Tel 08 - 785 54 20

1988-03-11

1i.0882-220-8

STOn?_3

1988-03-15

Stockholms stadsbyqgnadskofltOr
Norra innerstaden
10L 20 SIOCKHOLM

Förslag till öndrad och utvidgad detaljplan för Norra Lönken, del
II A östra delen av Norra Stat jonsområdet m m (56:8107) samt
orra
Länken, del 11 8 Upsalaven m m (5i:859) inom Stockholms kjn
Ett förslag till detaljplan, daterat den 18 maj 1987, har öerinats
till lnsstvrelsen rör samråd enligt 5 kap 20 § PBL.
Förslaget har diskuterats med företrädare för berörda enheter på
planeringsavdeiningen samt vdgfbrvaltningen, varvid följande synpunkter rranko-.-i*
Pianberedningen finner cet angeläget att genomförandet a' åtoörder
som Deböer vidtas för att klara miljön för berörd beb\ggelse i trares:eite
fkiedens narhet. klaras ut innan planförslaget antas a
knnun.
ra iijc inOhus förut sötts enliot plaandiaro
För att fört
' 1 r
ott b.te a'. fc'se 2Ljj 5L'o fdr h'gader 't:t
r k F2 r.,
E'lct piacereöningen Oor överagas om .1 stöllet fönsterre - cer1r;
kn till;r;:as for b;gnaöer med kultur.arde. Enligt utredi'o sc
ngnssons akustik ar sådan renoering mojlig och kan
ut forts a
goras for minore kostnad an o)te av fonster.
\a;foraitnien har påpeat att den foresiagna oerdack'inge icn
Z2-ornråde er en kctsem mioåtgard. Enligt vagforvaltnincens edcmning tor mljofrågorna kunna klaras med mindre kostsamna åtoarcer
och en beoransnng av dacket borde i vart fall oeragas. Plaerecningen anser occk att det med hänsyn till den kulturhistoriskt - och
på flera andra satt - mycket kansl;ga miljon v i d Eugeneheet 'Biin
hemmet, är angeläget att överdckningen kommer till stånd. Med hans .n
till Biindhemmet borde den dessutom för1ngas ca 50 meter åt
ster.
Med hnsvn till synpunkter som framförts av Solna kommun bor i del
Il 8, tunnelförslaget, redovisning kunna ske endast av tunneln och
inte område för allrrön plats, parktrark som samrådsfbrslageLnu redovisar. 1 beskrivningen kan därvid anges vilka förutsöttningar som
finns för bebyggelse m m ovanför tunneln.
Planberedningen förutsötter även att problemen med koncentration 2,
avgaser till tunnelbop'ingarna beaktas. Enligt utredningen om bilagaser från trafiklecen kan kc -'stateras att beröknln;scunkter intill
tunneloppningarna skulle ge vården för kvvedioid som överskrider
kommunens planerngsmål. Det kan därför övergas om entilationsskorstenar bör komma till utförande varvid öven tunneln kan göras
längre och eventuellt lägre och dörmed sådl agas- som bullermmssionerna från trafiken minskas.
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Pl
:erdr-'noen ha' destcm noterat Föllande vid gransknngen av
pnFrslacen rcr \orra Länken.
För att slutligt kunna ta stöllnng till detalutFornning, öc:nråde
cch oisnöder erFordras ett mera detaljerat material an det som
berecnngen ta;t del a
detta skede.
Ceogende mittski1erensa bor illustreras lrgs traFikleden p
delen Föri \or::ackanstitutet. Inom Z2-omrdet bör skiljeremsan
mellan GC-agen och trafikleden vara bredare, bl a För placering av
stod men aven av traFjkskerhetsskl.
1 T-området norr om Solnabron illustreras den beFintliga vöges
utFormning. Planen bor redovisa planerade utbvggnadstgrder vid
anslutningen till Karolinska institutet.
Kostnaden 345 Mkr För ut:cgnad av vg EA Norra Lar;ken delen Karlberos traFkplats - Norrtull Finns opragen 1 Forsiag till
ningsplan For ovggande av statsKommunvgar För åren 1992-1997. .Kcstnaden arges 1 pr:sni.n i januari 1987 och e1986 rs ni
a'ces i
:esrinircen.
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P81 Norra innerstaden
Torbjörn Avander/CHz
lfn 785 73 70

Bilaga 4:2
Ml N\E SANTO CK\ 1 NCAR
1987-06-02

822-e:7-e5
822-85-9-E7

Informations- och samrdsrnbte om nya detaljplaneförslag för Norra
länken del II A (837) och Norra länken del iI 8 (8549) vid
Solnavägen, Norra Station och Uppsalavägen
Tid: 1987-06-02 kl 18 - 19 30
Plats: Birkagrden, Karlbergsvägen 86
Kallelse: Meddelande on mötet var införd i veckoslutsbilagan DN
Söndag'. Dessutom informerades om mötet 1 lokalradion.
1 Vasastaden och Solna hade även satts upp meddelanden utomhus
på en del platser samt i entréerna till de berbrdo
byggnaderna inom Karolinska sjukhusets område.
\rarande: Ca 30 perso.er , de flesta boende i Vasastan. Aten
ar.stöll.de vid Solna kommun, Karolinska sjukhuset och
Stallmästaregrden fanns nararande.
ederka'de: Åke Svensson, Catukontoret
Torbjörn Aander, Stadsbvc;nadskontoret

Efter en beskrivning av förslagen lömnades ordet fritt for
frågor och synpunkter.
En deltaoare undrade om Norra länken skulle försenas med
anleonin; av att en av arrendatorerna i området vagrar riva
sin buggnad- Det är dock möjligt att starta bygget i planerad
tid och spara den otkom1iga delen till senare.
Boende vid västra delen av Norra Stationsgatan klagade over att
SJ (ASO) under vinterrncrgnarna mycket tidigt och lange står och
varmkör sina dieselfordon så att buller och avgaser stor de
kringboende. Detta k1agom1 har framförts vid varje informatoonsmöte under de senaste 2 - 3 åren. Rådet blev liksom tidigare att
de skulle vända sig till Miljöskyddsforvaltningen.
Stallmästaregårdens representanter undrade hur tallfarterna dit
skulle bli i framtiden. Man framhöll vikten av att det satts upp
någon form av vägvisning dit vid Norra länken.
Flera boende vid Norra stationsgatan ansåg att SJ borde flytta
bort från sitt område till någon plats längre ut. Att de lioger
kvar och kanske ökar utnyttjandet av sitt område leder till att
den tunga trafiken dit i Norra stationsgatan kommer att bio
ännu större än i dag.
Det framför des önskemål om träd mellan Norra stationsgatan och
SJ:s område. Längst i öster har SJ på CK:s onskan planterat en
e dcl träd armast
'al
edm omt
trdrd p sa - rrk

inns
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väster om Solnabron. Det är tänkbart att man kan få SJ att
fullborda trädraden. (1 kommunens "Trädplan för
Stockholms innerstad' (1976 räknar man med alléplantering
langs hela södra sidan av Norra stationsgatan. Detta bör
vara mojligt att genomföra när gatan blir avlastad genom
Norra länken).
På en fråga om den blivande gångbron till Karlbergsparken
kunde vi meddela att läget nu var bestämt till det södra
alternativet vid Karlbergs stationsentré men att brons
utseende ännu inte var avgjort.
Anställda vid Karolinska sjukhuset framhöll att det är de
sjuka som blir lidande av SJ's vägran att släppa ifrån sig
mera mark mitt för Eugeniahemmet. Leden kommer att ta
ca 30 m av den park med många vackra träd som idag ligger
söder om Eugeniahemmet. Det ansågs orimligt att SJ kunde
vägra att lämna mark där utan att samtidigt lägga fram en
plan för hur de skall använda sitt område. En sådan plan
skulle göra det möjligt att objektivt bedöma om just denna
markbit är oumbärlig för SJ.
Trafikbullret kan man undgå inomhus genom att byta till
bullerisolerande fönster och hålla dem stängda men det
ansågs ge ett fangelselikande intryck om man aldrig kan
öppna fonstren. Dessutom framhölls det att parken är en
viktig del av terapimiljön och den är svårare att bullersk dda.
På forfrågan meddelades att man kunde vara ostörda kvar 1
Eugeniahemmet hela 1988, efterscrn arbetet ej behövde starta
där tidigare.
Det ansågs att man kunde ha sluppit ingreppet i sjukhusets
park mot Uppsalavagen om oenna hade breddats mot öster i
stallet för mot väster. Då hade man emellertid tvingats riva
tingshuset.
Det foreslogs också att man kunde minska ingreppen vid
Eugeniahemmet genom att göra tunneln längre och låta den börja
närmare Solnabron. Detta skulle dock leda till <ortare
avstånd mellan rampspetsarna och för korta vävsträckor
Önskemål framfördes om trädpiantering i den del av nuvarande
Uppsalavägen som "blir över" söder om tunnelmynningen.
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Bilaga 5

STOCKHOLMS
STADSBYGGNADSKONTOR
P81 Norra innerstaden
Torbjörn Avander/GHz
Tfn 785 73 70

1 (2)
1988-11-24

822-8407-85
822-8549-87

Utställningspromemoria
Norra länken II A, Op 8407
Norra länken II 3, Dp 8549

Båda planerna har varit utställda under tiden 15 augusti18 september 1988. 1 Stockholm ställdes planerna ut i Tekniska
nämndhuset och ± stadsbiblioteket vid Sveavagen. 1 Solna var
planerna utställda 1 stadshuset och ± huvudbiblioteket.
1 anslutning till utställningen korn 7 skrivelser med synpunkter
in.
Banverket har inget att erinra mot planerna.
Statens järnvägar, Fstighetsregion öst, har ingen erinran mot
planerna.
Vagverket framhåller att planteringen 1 Uppsalavägens mitt bör
göras med lågvä.xande arter som ej hindrar sikten.
Solna korrrrnn har ingen erinran.
Byggnadsstyrelsen som bevakar Karolinska institutets intressen
föreslår att cykelhanan väster om Solnabron på en kortsträcka
flyttas 2 m söderut, för att inte korrra så nära en planerad
nybyggnad (KI-Foru) vid Solnavägen. Efter överläggningar med
byggnadens arkitekt har man enats om att cykelhänan kan ligga
kvar så som visas i det utställda planförslaget.
Stockholms läns landstings fastighetsnärrnd som även representerar
Karolinska sjukhuset och hälso- och sjuårdsförva1tningen har
två yrkanden:
1. Området över tunniarna (del 113) betecknas
kvartersmark för vård. Prickmarkeringen
(byggnadsförbudet) skall utgå. Viss för larstinget
godtagbar djupbyggiadsbegränsning kan dock
accepteras. Tunnlarna skall dimensioneras och
utföras så att överbyggande kan ske.

11

2. Markreservation för eventuellt ti1lkorTrrare körfält
på sträckan mellan Solnabron och Norrbackainst itutet (del hA) skall utgå. Allmänna platsrrarkens
orr'attning minskas i motsvarande rnn, d v s
vägområdets norra gräns flyttas söderut.
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Beträffande detaljplanefbrslaget i övrigt har namnden
ingen erinran. Detaljfrågor om granser m m förutsatts
lösas i fortsatta samråd mellan parterna."
Beträffande pikt 1, så är pricIrkeringen gjord på begaran av
byggadsnämnden i Solna. Pricicrarkeringen är dock inte att se som
definitiv utan kan omprövas i samband med den detaljplan för
sjukhuscmrådet som SoLna nu har börjat upprätta.
Stockholms gatukontor kan efter slutförd geotekhisk undersökning
och projektering av tirineln inte på någon del av det prickade
området hävda att tunneln inte tål att byggas över. Restriktionerna för eventuell koninde bebyggelse framgår av den utredning
som gjorts av gatukontoret.
Beträffande punkt 2 kan närrras att de två framtida körfJt som
men reserverat utryme för behövs när ledens fortsättning österut
i Bell evuelänken och Värtalänken genomförs.
Landstinget framhåller även att Norra länken innebär ett
allvarligt ingrepp i sjukhusets nuvarande mil jöförhållanden och
framtida utveckling, och att för landstinget tillfredsställande
avtal måste träffas innan tillträde sker och byggnadsarbeten
påbörjas inom landstingets mark.

U I14:60
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iIOBBA LANXEN

Stockholms gatukontor bygger
trafikled mellan Essingeleden - Klarastrandsieden och E4/Uppsalavägen
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El, DB & 1230XL1,9

Etapp 3, som också den byggs på entreprenad, omfattar
delen öster om Solnabron. 1 etappen ingår två bergtunnJar
på vardera ca 250 m under Karolinska Sjukhusets område
(Il). Vidare ingår en större, signalreglerad korsning med
Uppsalavägen norr om Norrtull (12). Denna korsning samordnas med trafiksignalerna i trafikplats Norrtull. Gångoch cykelvägen längs Norra Länkens norra sida (8) slutar vid
befintlig tunnel under Uppsalavägen (13).

Omfattning
Utbyggnaden av Norra Länken sker i tre etapper enligt nedanstående plan.

Åtgärder med hänsyn till miljön

Etapp 1, som byggs i egen regi, omfattar breddning av Sol-

På grund av de miljökrav som ställs när en trafikled skall
byggas intill befintlig bebyggelse kommer bla följande åtgärder att vidtas.

nabron samt två anslutande viaduktramper Solnabron/Norra Länken (1)*.

Trafikbuller

Etapp 2, som byggs på entreprenad, omfattar delen väster
om Solnabron samt breddning av Solnavägen norr om Solnabron. 1 etappen ingår bl a en ca 500 m lång bro över SJ
spårområde och över Tointebodavägen (2). Vidare byggs två
järnvägsbroar för Värtaspåret över körbanoria till/från
Klarastrandsleden (3). Dessa broar byggs under pågående
järnvägstrafik. Körbana för trafik mot Klarastrandsleden
byggs i bergtunnel på ca 75 m längd (4). Befintlig bro från N
Stationsgatan över SJ bangård rivs (5) och Treportshacken
stängs (6). Samordnade trafiksignaler byggs på Solnavägen
dels vid Solnabrons anslutningsramper, dels i koiningen
med Karolinska Institutets/Karolinska Sjukhusets infarter
(7). En dubbelriktad gång- och cykelväg byggs längs Norra
Länkens norra sida (8). Den ansluts i väster till befintlig
gång- och cykelväg mot Huvudsta (9) samt till Norra Stationsgatan med en ny bro (10).

Norra Länken, plan

Nr 1989:279--285

Fastigheter mot Rörstrandsgatan och Norra Stationsgatan
skyddas genom att bullerdämpande skärmar sätts upp på
räckena på broarna över SJ spårområde och Tomtebodavägen. Dessutom kan vissa fönsterbyten komma att ske.
Karolinska Institutet bullerskyddas genom fönsterbyten.
Vid Eugeniahemrnet kommer den närmast liggande körbanan att däckas över (14). Dessutom byts fönster.

Avgaser från trafiken
På Karolinska Institutets och Karolinska Sjukhusets omraden kommer de närmast liggande byggnaderna att skyddas mot avgaser genom ändringar i befintliga ventilationssystem.

siffra inom parentes hänvisar till motsvarande sifferrnarkering på planen.
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Grundvattensänkfliflg
Området mellan Norra Stationsgatan och Karolinska Institutet/Karolinska Sjukhuset inrymmer en sk grundvattensjö. För att förhindra att denna grundvattensiö tappas av
kommer speciella tätningsåtgärder att vidtas under körbanorna till/från Klarastrandsleden samt i bergskärningarna i
anslutning till bergtunnlarna under Karolinska Sjukhusets
områden.

*

Vibrationer
Under byggnadstiden anpassas arbetena (exempelvis bergsprängning) till kringliggande bebyggelse och verksamheter.
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Byggherrar: Stockholms stad och Solna kommun.
Tider: Byggnadsarbetena startade hösten 1987 och beräknas vara avslutade hösten 1991.
Kostnad: Kostnaden uppskattas till ca 500 milj kr (1987 års prisnivå) varav ca 100 milj kr utgör kostnad
för marklösen saint viss ombyggnad av kringliggande byggnader.

STOCKHOLMS KRINGFARTSLEDER

Tanken att genom en utbyggd motorvägsring avlasta den
års trafikcentrala staden från trafik är inte ny. Redan i1960
plan redovisades ringalternativet. 1 Trafikplan 77 återfanns
dock inte ringen inom den 15-årsperiod planen omfattar.
Våren 1987 fick Landstingets trafikkontor och Stockholms
gatukontor i uppdrag av respektive politiska nämnder att
utreda konsekvenser och förutsättningar för att bygga ut
kringfartsleder i och invid Stockholm.
Ett av de studerade alternativen innebär att en komplett ring
byggs runt Stockholm. De övriga alternativen avser en utbyggnad utan Österleden (den sk hästskon).
Avsikten är att avleda genomfartstrafiken från innerstaden

och därmed förbättra förhållandena för kollektivtrafik, distributionstrafik, oskyddade trafikanter mm. Aven åtgärder för att minska trafiken till innerstaden diskuteras.
Den nu påbörjade Norra Länken skall förbättra framkomligheten mellan Essingeleden-Klarastrandsleden och E4Uppsalavägen samt befria Norra Stationsgatan och angränsande kvarter från buller och avgaser från trafiken. Norra
Stationsgatans trafik beräknas minska från nuvarande ca
60000 fordon/dygn till 10000-15 000 fordonldygn.
Samtidigt med Norra Länken byggs Uppsalavägen om vid
Haga Norra. När dessa två vägbyggnadsprojekt genomförts
kommer väg E4 att ha planskild standard inom hela regionen.

Stockholms gatukontor
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