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nationsalternativet. Dessa tre jämförs med varan-

dra och med Nollalternativet som inte innehåller 

någon förstärkning av kapaciteten över Mälaren.

Allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter 

när vägutredningen inklusive miljökonsekvens-

beskrivningen ställs ut på Vägverket i Solna samt 

i berörda kommuner och stadsdelsnämnder. Ut-

redningsmaterialet tillsammans med en skärmut-

ställning och denna broschyr kommer således att 

fi nnas på sammanlagt 16 platser. Vid ett tillfälle 

på varje plats kommer det också att fi nnas perso-

nal som kan svara på frågor.

Det är min förhoppning att denna sammanfatt-

ning av vägutredningen ska ge svar på många 

frågor och utgöra ett användbart underlag för 

ytterligare synpunkter.

Stockholm i juni 2005

Johan Söderman
Projektledare

Denna broschyr, som ersätter Vägverkets publika-

tion 2003:146, sammanfattar vägutredningen in-

klusive miljökonsekvensbeskrivningen för projektet 

Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholms-

området. 

Under vägutredningen har utökat samråd skett 

på olika sätt med myndigheter, organisationer och 

enskilda. Gensvaret har varit stort och dialogen har 

påverkat arbetet och det resultat som redovisas här. 

Hösten 2002 och våren 2003 ordnades exempelvis 

ett fl ertal offentliga möten.  Några viktiga områden 

som tillkommit eller utvecklats sedan dess är Dia-

gonal Ulvsunda, Kombinationsalternativet, alter-

nativhanteringen, byggskedet samt utvärderingen. 

Muntlig och skriftlig information till allmänheten 

har spridits i samband med föreningsmöten och en 

bussutställning hösten 2003.

Efterhand har kunskaperna fördjupats så att väg-

utredningen nu kan koncentreras kring två vägut-

byggnadsalternativ nämligen Förbifart Stockholm 

och Diagonal Ulvsunda samt det så kallade Kombi-
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Sammanfattning

En vägutredning är en process där olika alternativ 

prövas. Successivt avförs sådana som inte leder till 

att de uppställda målen uppnås eller som är tek-

niskt, miljömässigt eller ekonomiskt olämpliga.

Vägutredningens uppdrag

Uppdraget för vägutredningen har varit att fi nna 

den vägkorridor som bäst löser uppgifterna att:

knyta samman de norra och södra länsdelarna och 
göra det möjligt att färdas mellan dessa delar utan 
att belasta Stockholms centrala delar,

skapa en förbifart för långdistant trafi k,

förbättra framkomligheten på infartslederna,

förbättra möjligheterna att genom utjämnad 
tillgänglighet få en gemensam arbets- och 
bostadsmarknad för hela regionen, 

möjliggöra en fl erkärnig region,

ge förutsättningar för utveckling i en region med 
stark tillväxt.

Vägutredningen ska också pröva om målen kan nås 

med andra åtgärder än vägutbyggnader.

Tidigare utredningar

Tanken på en nord-sydlig förbindelse över Salt-

sjö-Mälarsnittet är inte ny utan har funnits med 

i samtliga regionplaner för länet. I samband med 

Dennisöverenskommelsen i början av 1990-talet 

utreddes möjliga alternativ för en kringfartsled, 

Yttre Tvärleden. Arbetet drevs så långt som till 

arbetsplan för delen Kungens Kurva-Bergslagsplan 

och för delen Hjulsta-Häggvik. När Dennisöverens-

kommelsen inte fullföljdes 1997, ändrades förut-

sättningarna för fi nansiering och arbetsplanerna 

fastställdes inte.

Övergångsreglerna i den nya miljöbalken innebär 

att Vägverkets hela planeringsprocess måste till-

lämpas på projekt som inte fastställts i arbetsplan 

eller har en miljökonsekvensbedömning som Läns-

styrelsen godkänt. 

När en nord-sydlig förbindelse ånyo aktualisera-

des inleddes därför en ny planeringsomgång med 

en förstudie (2001).  

 
S

A
M

M
A

N
F A

T
T

N
IN

G

FÖRBIFART STOCKHOLM

KOMBINATIONSALTERNATIVET

 DIAGONAL ULVSUNDA

Vägutredningen

Vägutredningen omfattar tre alternativ: Förbi-

fart Stockholm, Diagonal Ulvsunda och Kom-

binationsalternativet. ”Nollalternativet” är ett 

referensalternativ. 

Förbifart Stockholm går från E 4/E 20 vid Kung-

ens Kurva via Sätra, Kungshatt, Lovön, Vinsta, 

Lunda, Hjulsta till Häggvik. Trafi kleden går i 

huvudsak i tunnlar. Vid övergången av Lambar-

fjärden mellan Lovön och Grimstaskogen går den 

på bro och vid Hjulsta i ytläge. 

Diagonal Ulvsunda går från E 4/E 20 vid Kung-

ens Kurva och avlänkas från E 4/E 20 vid Väster-

torp. Leden fortsätter i tunnel under Hägerstens-

åsen och Aspudden/Gröndal och passerar sedan 

under Mälaren, Stora Essingen och Äppelviken 

till Ulvsunda. Där går den en kort sträcka i ned-

sänkt ytläge genom Ulvsunda industriområde 

och därefter vidare i tunnel till trafi kplats Kista 

där den ansluter till E 4. De delar av E 4/ E 20 

som berörs, Kungens Kurva – Västertorp och av 

E 4 Kista – Häggvik, breddas. Vid Aspudden fi nns 

en anslutning till Södra Länken. Kopplingar fi nns 

också till Enköpingsvägen och Ulvsundavägen 

norr om Solvalla.  

Kombinationsalternativet omfattar vägförbätt-

ringar i nord-sydaxeln Söderleden-Klarastrands-

leden-Huvudstaleden samt en ny pendelstågs-

linje Älvsjö-Häggvik och kvalitetshöjningar inom 

kollektivtrafi ken. Kombinationsalternativet 

förutsätter vägavgifter som dämpar och styr 

biltrafi ken. 

Nollalternativet innebär att de investeringar 

– förutom Förbifart Stockholm - genomförs som 

fi nns med i den regionala utvecklingsplanen. 

Nollalternativet visas inte på kartan.

NOLLALTERNATIVET
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För de två första alternativen beskrivs de korrido-

rer inom vilka en trafi kled kan komma att dras och 

vilka konsekvenser en led skulle få både lokalt och 

för hela regionens trafi ksystem. 

För Kombinationsalternativet beskrivs bara de 

regionala förändringarna. Givetvis får också det 

alternativet lokala effekter, men ansvaret för de 

åtgärder och förbättringar som behöver göras lig-

ger inte på Vägverket utan på kommunerna som 

väghållare och på landstinget som ansvarigt för 

kollektivtrafi ken.    

Alla alternativ har utvärderats jämbördigt avse-

ende deras möjligheter att möta projektmålen på 

systemnivå. Alternativen ska svara mot de krav på 
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Basfakta alternativ Förbifart Stockholm Diagonal Ulvsunda Kombinationsalternativet

Väglängd
Kungens Kurva  – Häggvik 20,7 km 22,6 km 28,4 km

Tunnellängd 16,0 km 13,6 km 20,0 km*

Ramplängder 11,3 km 15,0 km –

Antal körfält 6 6 –

Byggkostnad, prisnivå 2003 18-20 miljarder kr 17-19 miljarder kr 22-32 miljarder kr

Resande fm maxtimme
Saltsjö – Mälarsnittet 112 000 personer 112 000 personer 108 000 personer

Totalt trafi karbete  38 miljoner  38 miljoner  34 miljoner
bil länet 2015 fordonskilometer/dygn fordonskilometer/dygn fordonskilometer/dygn

Totalt trafi karbete 3,8 miljoner  3,7 miljoner  3,5 miljoner 
bil innerstaden 2015 fordonskilometer/dygn fordonskilometer/dygn fordonskilometer/dygn

miljö och säkerhet som ställs idag men också ta 

hänsyn till krav som kan komma att ställas i mor-

gon. Tendensen är att miljön värderas allt högre och 

att tid uppfattas som alltmer dyrbar. Snabba och 

säkra väglösningar under mark och som trafi keras 

av miljövänliga fordon skulle sammantaget kunna 

svara mot framtida krav. 

I vägutbyggnadsalternativen eftersträvas därför 

en hög standard. Den nya förbindelsen ges motor-

vägsstandard med tre körfält i vardera riktningen. 

Tunnlarna utformas med två separata tunnelrör och 

en tillåten hastighet på 90 km/tim.

Efter utställelsen förordar Vägverket ett 

av de tre alternativen. 

När synpunkter efter utställelsen analyserats och 

när Länsstyrelsen lämnat sitt yttrande kommer 

Vägverket att ta ställning till vilket alternativ som 

man kommer att föra fram till regeringen för till-

låtlighetsprövning och därefter arbeta vidare med. 

Skulle det bli Förbifart Stockholm eller Diagonal 

Ulvsunda beräknar Vägverket att utbyggnaden 

skulle kunna påbörjas tidigast under 2008 och 

pågå i cirka 8 år.

* Inkluderar pendeltågstunneln mellan Älvsjö och Häggvik 
samt Huvudstatunneln.
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Uppfyllelsen av respektive mål sammanfattas i tabellen ovan. För projektmålen anges för respektive 
alternativ om målet uppnås (ja) eller inte (nej).

För övriga mål anges värderingen i förhållande till nollalternativet i fem nivåer: – –, –, =, + och ++. 
– – innebär den största försämringen i förhållande till nollalternativet, ++ är den största förbättringen 
och 0 betyder att situationen är oförändrad i förhållande till nollalternativet.

Värderingen kan användas till att jämföra de olika alternativens konsekvenser för ett mål. Dock kan 
man inte jämföra uppfyllelsen av olika mål med varandra eftersom målen kan ges olika vikt. Denna 
viktning har inte gjorts i denna utvärdering. Av samma skäl kan man inte heller summera antalet   
+ och – för ett alternativ.

Hur uppfyller de olika alternativen målen?

Måluppfyllelse (bästa alternativ markeras med skuggning).

Måluppfyllelse Noll- Förbifart  Diagonal  Kombinations-
 alternativet Stockholm Ulvsunda alternativet

Framkomlighet 

Tillgänglighet   Ja Ja Nej

Saltsjö – Mälarsnittet   Ja Ja Nej

Centrala delarna   Ja Ja Ja

Skapa förbifart   Ja Ja Nej

Infartsleder   Ja Ja Ja

Regionstruktur 

Gemensam marknad   Ja Ja Nej

Flerkärnighet   Ja Ja Nej

Ekonomisk tillväxt 

Förutsättningar för utveckling   Ja Ja Nej

Trafi ksäkerhet

Färre döda och svårt skadade 0 + + ++

Jämställdhet

Förbättra för kvinnor 0 – 0 +

Miljö

Hälsa  0 + + +

Säkerhet 0 + + 0/+

Natur kulturmiljö och friluftsliv 0 – –  0 0

Klimatmål 0 – – +

Hushållning med mark och vatten 0 +/– + +

Hushållning med energi och material 0 – – +/–

Ekonomi

Investering 0 – – – – – –

Drift och underhåll 0 – – – –

Samhällsekonomi 0 0/+ 0/+ 0/-
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Korridorer och väglinjer

En vägutredning beskriver lämpliga korridorer för 

utbyggnadsalternativen. Korridoren ska vara till-

räckligt bred för att man i arbetsplanen ska kunna 

välja den bästa vägdragningen. Korridoren ska 

emellertid inte vara onödigt bred eftersom mar-

ken inom korridoren ”låses” till hinder för annan 

användning.

En korridor kan bara användas för att beskriva 

generella effekter för det regionala trafi ksystemet, 

inte för vad som händer i vägens närområde. Därför 

läggs en väglinje in i en vägutredningskorridor. 

Väglinjen får sedan ligga till grund för konsekvens-

beskrivningen. Den föreslagna väglinjen är då ett 

exempel på en möjlig lösning inom korridoren. 

Framtida förändringar av väglinjen i ett fortsatt ar-

bete ändrar dock inte grunddragen i de föreslagna 

lösningarna.

Samråd om alternativen

Under arbetet har två större samråd genomförts: 

hösten 2002 och våren 2003. 

Det första samrådet genomfördes i inledningen 

av arbetet med vägutredningen när tre möjliga väg-

korridorer från Kungen Kurva i söder till Häggvik i 

norr studerades: Förbifart Stockholm, Ålstensleden 

och Brommagrenen. Syftet var främst att få hjälp 

av de boende inom korridorerna och andra intres-

serade att kartlägga alla förhållanden av betydelse 

för det fortsatta utredningsarbetet. Intresset och 

responsen var stort och över 1 300 brev, e-post 

och vykort kom in till Vägverket och dessutom två 

protestlistor: ”Nej till Ålstensleden” och ”Värna 

Västerled”.  

När det andra samrådet genomfördes hade 

Brommagrenen och Ålstensleden avförts från 

utredningsarbetet medan ytterligare ett alterna-

tiv aktualiserats: Diagonal Ulvsunda. Också ett 

förbättringsalternativ, Noll+, redovisades. Nu var 

syftet att få synpunkter på de alternativa vägkor-

ridorerna och deras intrång i bostads-, natur- och 

kulturområden både under byggnadstiden och när 

vägen väl var anlagd. Mer än 450 skrivelser inkom 

till Vägverket. 

Samrådet har påverkat 

vägutredningen på följande sätt:

Ett Kombinationsalternativ med utbyggd 

kollektivtrafi k och vägavgifter har fått en 

tydligare plats i vägutredningen.

Miljökonsekvenser under byggtiden 

behandlas mer utförligt. Byggtransporter 

kommer huvudsakligen att ske via de 

slutliga tunnelmynningarna för att undvika 

konfl ikter och störningar på lokalvägnätet.

Alternativet Diagonal Ulvsunda har vuxit 

fram och sedermera givits en annan 

anslutning mot E 4/E 20 med mindre 

störningar för boende och samtidigt en 

bättre teknisk lösning.

Fördjupade studier har gjorts av långa 

tunnlar. Inget har framkommit som tyder 

på att säkerheten är mindre i tunnlar än på 

vanliga motorvägar.

Trafi kplats Lovön har ritats i två varianter 

för att spegla olika värderingar av kultur-

intresset. För bron över Lambarfjärden redo-

visas två alternativ med 26 m resp 18 m höjd 

där vägutredningen tar ställning för det högre 

alternativet.

En särskild studie har gjorts av effekterna 

av vägavgifter. Resultatet samt en studie 

av effekterna av utökad kollektivtrafi k har 

inarbetats i övervägandena.

Information utöver samråd

Vägutredningen har löpande haft möten med 

Länsstyrelsen och berörda kommuner och vid 

skilda tillfällen med särskilt berörda. Allmän-

heten informerades i samband med en rullande 

bussutställning hösten 2003.
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Hur går arbetet vidare?

Vägutredningen ställs ut juni – september 2005. 

De synpunkter som kommer in sammanställs och 

kommenteras och därefter yttrar sig Länsstyrelsen 

över utredningen. 

Under hösten 2005 föreslår Vägverket Region 

Stockholm det alternativ som är mest ändamåls-

Processen för nord-sydliga förbindelser.

enligt. Detta alternativ överlämnas till regeringen 

för tillåtlighetsprövning. Därefter går planerings-

processen in i en ny fas som innefattar arbetsplan, 

bygghandling och bygge.  

 Ett vägbygge kan påbörjas tidigast år 2008. 

Byggnadsarbetet bedöms pågå i 8 år.



10

Regionen växer

Sedan slutet på 1800-talet har Stockholmsregio-

nens befolkning stadigt vuxit. Utvecklingen har 

inte varit jämn, utan perioder med stagnation har 

varvats med andra med stark tillväxt. Regionen 

väntas växa med 200 000-300 000 invånare till år 

2015 och med 400 000-600 000 fram till år 2030. 

Bilresandet i högtrafi ktid väntas öka dubbelt så 

snabbt som befolkningen och resandet över dyg-

net med ännu mer – med nära 40 procent under de 

närmaste 15 åren. 

Stockholmsregionen växer alltså och behöver även 

växa om Stockholm ska kunna fungera som eko-

nomisk motor för hela landet. För att kunna be-

hålla och utveckla sin internationella konkurrens-

kraft behöver Stockholmsregionen bland annat 

en effektiv transportstruktur. Ett väl fungerande 

transportsystem i Stockholmsregionen är också av 

nationell betydelse eftersom europavägarna  

E 4 och E 20 genom Stockholm är viktiga länkar i 

riksvägnätet.
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Bilden visar hur trafi ken fördelar sig år 2015. På Essingele-
den passerar under morgonens maxtimme, 13 700 fordon 
och de fl esta börjar och slutar sin resa i ytterområdena.

Förutsättningar   
och visioner
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Den regionala utvecklingsplanen, som antogs 

av landstinget 2002, pekar på vikten av att hålla    

samman regionen. Utan förbättrade nord-sydliga 

kommunikationer fi nns risken att regionen delas i 

två separata halvor och att de ekonomiska konkur-

rensfördelarna med en stor och sammanhållen 

region därmed inte utnyttjas fullt ut. 

Hittills har Stockholms bebyggelse vuxit från 

centrum och utåt. Nu är tillväxten i regionen så 

stor att nya regionala bebyggelsekärnor måste få 

förutsättningar att utvecklas utanför det halvcen-

trala bandet av förorter. De områden som bedöms 

kunna utvecklas till kärnor i regionen är Flemings- 

berg i söder samt Barkarby-Jakobsberg och Kista-

Sollentuna-Häggvik i norr. Till det kommer delre-

gionala kärnor: Haninge centrum, Södertälje och 

Kungens Kurva-Skärholmen i syd och sydväst samt 

Täby centrum-Arninge i nordost.  

Stockholms län har en effektiv kollektivtrafi k 

och storstockholmarna använder kollektiva färd-

medel i högre grad än de som bor i andra regioner. 

Under högtrafi k sker 70 procent av alla resor in 

mot centrum med kollektivtrafi k, framför allt med 

tunnelbanan. I de trafi kprognoser som bildar un-

derlag för vägutredningsarbetet ingår omfattande 

investeringar i kollektivtrafi k bland annat den så 

kallade Citybanan/Mälartunneln, ökad spårkapa-

citet på Svealandsbanan och Mälarbanan med nya 

stationer vid Häggvik och Barkarby, utbyggd tun-

nelbana mellan Odenplan och Karolinska sjukhuset, 

förlängd Tvärbana mellan Alvik och Häggvik och 

mellan Sickla och Slussen samt åtgärder för att 

stombussarna ska få ökad framkomlighet. 

Geografi ska förutsättningar

Stockholms utveckling har alltsedan staden grun-

dades styrts av naturförutsättningarna. Mälaren 

och Saltsjön, som ger regionen dess speciella karak-

tär och attraktivitet, bildar samtidigt barriärer som 

försvårar kontakterna mellan regionens norra och 

södra delar. Regionens natur- och friluftsområden 

sträcker sig som gröna kilar in mot centrum.

Berggrunden består genomgående av hårda kris-

tallina bergarter som gnejser och graniter. Området 

har varit utsatt för stora rörelser och är genomkor-

11
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sat av förkastningar och spricksystem. De stora 

spricksystemen är i princip orienterade tvärs 

vägsträckningarna. Svaghetszoner i berggrun-

den förekommer både längs den norra och södra 

Mälarstranden. De möts i sundet vid Ålsten där 

en djupbassäng bildats. I de lågt liggande delarna 

av landskapet är berggrunden vanligen täckt av 

mer eller mindre mäktiga lager av lera. Under den 

senaste istiden bildades tydliga moränryggar.

Trafi ksituationen i Stockholmsregionen

Trafi ksystemet i regionen är radiellt uppbyggt. 

Huvuddelen av de större vägarna och alla järnvä-

gar strålar ut från en mittpunkt – ”Mälardrott-

ningens getingmidja”. Stjärnstrukturen med få och 

korta tvärleder innebär att infarterna och kol-

lektivtrafi ken ofta belastas av trafi k som egent-

ligen ska till mål någon annanstans. Bristen på 

förbipassager gör transportsystemet sårbart vid 

störningar eftersom det saknas alternativa färd-

vägar. Trängseln i trafi ken är idag mycket stor vid 

högtrafi ktimmarna.

Framkomligheten under morgo-
nens maxtimme i Nollalternativet 
utan ny vägförbindelse över 
Saltsjö-Mälarsnittet.
Flaskhalsar markerade med 
orange och rött innebär mer än 
60% hastighetsnedsättning. 
Gult innebär mer än 40%.

12

En effektivt fungerande trafi kapparat för Stock-

holmsregionen innebär en väl avvägd kombina-

tion av vägar, tunnelbana, järnväg och spårväg. 

Dessutom behövs en bättre spridning av trafi ken 

över dygnets timmar och bättre samverkan mellan 

de olika trafi kslagen.
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Arbetets gång i  
vägutredningen

1

2

3

4

13

Denna vägutredning med tillhörande miljökon-

sekvensbeskrivning är unik i två avseenden:

Projektet är osedvanligt stort, berör hundra-
tusentals människor direkt och indirekt, 
passerar känsliga miljöer och förändrar 
hela transportsystemets struktur i regionen. 
Utredningen är också ovanligt komplex eftersom 
den även beskriver effekterna av att bygga ut 
kollektivtrafi k och införa vägavgifter.

Utredningen går också längre än vad vägut-
redningar normalt gör och beskriver frågor i 
samband med byggandet som normalt kommer   
in först i den detaljerade projekteringen.

Fyrstegsprincipen

När ett vägbygge planeras ska åtgärder analyseras 

i en viss ordning:

Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och 
val av transportsystem, t ex vägavgifter.

Åtgärder som kan göra att det befi ntliga vägnätet 
utnyttjas bättre, t ex ökad framkomlighet för 
busstrafi ken eller effektivare trafi kreglering och 
trafi kinformation. 

Förbättringar vid fl askhalsar samt ombyggnader i 
befi ntlig sträckning

Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 

Förstudien

Vägutredningen, som påbörjades i augusti 2002, 

bygger vidare på en förstudie som presentera-

des 2001. I förstudien studerades olika alterna-

tiv enligt fyrstegsprincipen. Slutsatsen blev att 

regionens trafi kproblem inte kunde klaras enbart 

med åtgärder inom stegen 1-3 utan att även en ny 

nord-sydlig vägförbindelse krävdes. Tre vägkorri-

dorer, Brommagrenen, Ålstensleden och Förbifart 

Stockholm pekades ut som möjliga lösningar.

Flera remissorgan, särskilt Länsstyrelsen, ef-

terlyste emellertid en grundligare genomgång av 

alternativen i steg 1 och 2. Mer specifi kt ville man 

ha belyst effekterna av vägavgifter och ökade sats-

ningar på kollektivtrafi k. Länsstyrelsen ville också 

att motiven för bortval av västligare alternativ 

skulle belysas bättre.
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Vägutredningen 

Också vägutredningen konstaterar att åtgärder 

i steg 1 bara löser trafi kproblemen på kort sikt 

men kan bidra till att investeringar kan senareläg-

gas. Många åtgärder som hör till steg 2 har redan 

genomförts i regionen. Att som en åtgärd i steg 

3 ytterligare bygga ut Essingeleden bedöms inte 

som möjligt av tekniska och miljömässiga skäl. 

Att förbättra kapaciteten på Klarastrandsleden är 

möjligt men får liten effekt på projektmålen efter-

som Centralbron och Söderledstunneln redan idag 

är nära kapacitetstaket.

Vägutredningen redovisar därför två utbygg-

nadsalternativ samt ett ”kombinationsalternativ” 

med en kombination av åtgärder enligt steg 1-4 

men med begränsad vägutbyggnad. 

Alternativ som valts bort under arbetet

Under arbetet med vägutredningen har några 

alternativ prövats men valts bort. Jämförelsen 

har gjorts på systemnivå. Alternativ som då visat 

sig inte uppfylla projektmålen eller som vid en 

jämförelse är tydligt sämre än ett likartat alterna-

tiv har kunnat avföras. Kombinationsalternativet 

som inte heller visat sig uppfylla projektmålen 

redovisas ändå i vägutredningen eftersom det 

har miljömässiga fördelar. Alternativ som avförts 

summeras nedan:

Upprustning av Väg 55 med bl a en förbifart 

Katrineholm ger ingen förändring av trafi ken i 

Stockholmsområdet.

Ett västligare alternativ innebär en trafi kled 

som lämnar E 4/E 20 vid Slagsta och passerar i 

tunnel under Ekerö. Från norra Lovön skulle leden 

ha samma sträckning som Förbifart Stockholm. 

Leden ger inte så stor trafi kavlastning av de cen-

trala delarna och tillgängligheten för den södra 

regionhalvan minskar när leden fl yttas västerut. 

Alternativet blir dyrare än Förbifart Stockholm.

Ett genare alternativ än Förbifart Stockholm 

från Kungens Kurva till Hjulsta skulle kunna 

åstadkommas. En trafi kplats mellan Råcksta och 

Vällingby ersätter då den på Ekerö och vid Berg-

slagsplan. Trafi kplatsen blir hårt belastad med 

risk för att kapaciteten överkrids på vissa ramper. 

Det alternativet ger en något kortare vägsträck-

ning men skulle medföra en oacceptabelt lång 

tunnel på 15 km. Konsekvenserna av hård trafi k i 

så långa underjordiska motorvägssystem är otill-

räckligt kända. 

Ålstensleden från E 4/E 20 vid Kungens Kurva 

via Bredäng, Hägersten, Ålsten, Ulvsundavägen, 

Kymlingelänken, Kista till Häggvik. För en tunnel-

lösning är läget vid Ålsten mindre lämpligt efter-

som både vatten och spricksystem går djupare där 

än i angränsande områden. Trafi kanalyser visar 

att Ålstensleden i jämförelse med de tre kvarva-

rande alternativen inte ger ett lika effektivt trafi k-

system och att projektmålen inte uppfylls lika väl.

Brommagrenen från E 4/E 20 vid Kungens 

Kurva via Stora Essingen, Ulvsundavägen, Kymlin-

gelänken, Kista till Häggvik. Brommagrenen som 

bro eller tunnel uppfyller inte de grundläggande 

målen med en nord-sydlig förbindelse. Alterna-

tivet skulle också ha svårt att klara miljökraven, 

vara sämre för stadsbilden och medföra störning-

ar för boende. 

Österleden har i vissa delar hög måluppfyllelse 

men låg avseende förbifartstrafi ken och samban-

det med de regionala kärnorna. Framkomlighe-

ten på de västra infarterna och E 4 tillfarterna 

blir fortsatt dålig. I den pågående förstudien för 

östliga förbindelser fi nns Österleden med som ett 

alternativ för att lösa projektmål som är kopplade 

till innerstadens attraktivitet och utbyggnad i 

regionens centrala och östra delar.
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De lösningar som föreslås i denna vägutred-

ning utmärker sig genom att trafi kleder förläggs 

i långa tunnlar; både Förbifart Stockholm och 

Diagonal Ulvsunda går i huvudsak under jord i 

tunnlar som är upp till 8 km långa. 

Intrången i bebyggelse blir på så sätt så små 

som möjligt, men både bygg- och driftkostnader 

blir väsentligt högre än för vägar i ytläge.

Säkerhet i långa tunnlar

En vägtunnel ska vara säker i två avseenden: dels 

ska den vara så konstruerad att risken för olyckor 

är liten, dels ska de olyckor som trots allt inträf-

far medföra så lindriga skador som möjligt på 

människor och fordon. 

Vägutredningen föreslår att söder- respektive 

norrgående trafi k förläggs i separata tunnlar så 

ingen mötande trafi k ska fi nnas. Erfarenheter vi-

sar att olyckor oftast inträffar i början och slutet 

av en tunnel. Det fi nns betydande erfarenhet av 

hur man utformar tunnelmynningar så att de  

blir trafi ksäkra och samtidigt anpassade till  

landskapet. 

Trafi kstockningar ska inte kunna uppstå på 

grund av överbelastning i tunnlarna. Om trafi -

ken i en tunnel bromsas upp slås stoppsignaler 

automatiskt på och hindrar ny trafi k att köra in i 

tunneln. Skulle en olycka inträffa i en huvudtun-

nel, kan trafi ken också i det motsatta tunnelröret 

stängas av och trafi kanter evakueras genom slus-

sar mellan tunnelrören. Utrymningsvägar utgör 

också insatsvägar för räddningspersonal. Insats- 

och utrymningsvägar fi nns också mellan närlig-

gande underjordiska ramper.

I Sverige fi nns inte erfarenheter av trafi k i långa 

tunnlar och under vägutredningen har ett semi-

narium med europeiska experter anordnats för 

att inventera både eventuella risker och lämpliga 

åtgärder för att skapa god trafi ksäkerhet. Tillräck-

lig erfarenhet saknas av högtrafi kerade tunnlar 

längre än 8 km; den längsta tunneln i vägutred-

ningen är cirka 8 km.  

 Från Södra Länkens tunnlar.

Långa tunnlar
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Vägverket har låtit sammanställa tidigare under-

sökningar av vägavgifters påverkan på nord-syd-

liga förbindelser. Dessa visar att avgifter kan an-

vändas för att dämpa efterfrågan på vägutrymme. 

När biltrafi ken begränsas ökar framkomligheten 

för de kvarvarande bilisterna och trafi kens miljö-

påverkan minskar.

Syftet med vägutredningen är bland annat att 

allmänt öka tillgängligheten i regionen. Begrep-

pet ”ökad tillgänglighet” har fl era dimensioner. 

Det kan innebära att man antingen på kortare tid 

eller till lägre kostnad kan göra samma resor som 

förut, t ex när kollektivtrafi ken förbättras eller vä-

gar byggs ut. Det kan också innebära att man med 

samma tid eller kostnad kan nå fl er målpunkter  

t ex när bebyggelse förtätas och Stockholm enligt 

Översiktplan 99 ”byggs inåt”.

Resor företas emellertid i något syfte och när 

vägavgifter införs minskar antalet resor även om 

behovet av dessa resor är lika stort som tidi-

gare. Dessa så kallade undertryckta resor har ett 

samhällsekonomiskt pris och innebär en välfärds-

förlust. Vägutredningen har därför utvecklat en 

modell som tar hänsyn till tre aspekter: medelres-

tid, medelresekostnad och undertryckt resande. 

Alla trafi kslag beaktas vid värderingen.

Enligt beslut i kommunfullmäktige i Stockholms 

stad och i riksdagen ska trängselskatter prövas 

under 2006. Därefter ska invånarna i Stockholm 

i en folkomröstning i samband med valet 2006 

få ta ställning till om försöket ska permanentas. 

Avgifterna ska både minska biltrafi ken och sprida 

den över dygnet. Konsekvenserna av det plane-

rade trängselskatteförsöket ingår inte i vägutred-

ningen. Däremot beskrivs konsekvenserna av ett 

mer avancerat bilavgiftssystem kombinerat med 

kraftigt utvecklad kollektivtrafi k i det så kallade 

Kombinationsalternativet (se vidare sid 32).

Vägavgifter
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Sträckning

Korridoren går från E 4/E 20 vid Kungens 

Kurva via Sätra, Kungshatt, Lovön, Grimsta, 

Vinsta, Lunda, Hjulsta, Järvafältet, Akalla till 

Häggvik. Sträckan är totalt 21 km varav   

16 km i tunnel.

Förbifart Stockholm ingår i den regionala 

utvecklingsplanen. Korridoren är också den 

som bäst anknyter till de regionala utveck-

lingsområdena och den som förespråkas av 

många av länets kommuner. Korridoren har i 

huvudsak samma dragning som den tidigare 

utredda Västerleden men har nu väsentligt 

längre tunnelpartier. Den är således den 

mest utredda korridoren av de alternativ 

som studerats i vägutredningen.

Kapacitet

I ett femtonårsperspektiv beräknas Förbifart 

Stockholm få en maximal trafi k på 120 000 

fordon per dygn. Då har Essingeledens trafi k 

vuxit från dagens cirka 140 000 till  

155 000 fordon per dygn.

Anslutning till regionala kärnor

Den föreslagna sträckningen innebär att 

de regionala kärnorna Flemingsberg och 

Barkarby-Jakobsberg samt Kista-Sollentuna-

Häggvik binds samman via den Yttre Tvärle-

den där Förbifart Stockholm ingår. Även de 

Förbifart
Stockholm
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delregionala kärnorna, t ex Kungens Kurva-Skär-

holmen får bättre tillgänglighet.

Natur- och friluftslivsintressen

Mälaren med stränder och öar är ett riksintresse 

och alla vattenpassager berör värdefulla vatten-

rum samt intresseområden för sjöfart, båtsport 

och fi ske.

Tunnelmynningar och broanslutningar berör 

värdefulla naturmiljöer, frilufts- och rekreations-

intressen. Ett naturreservat med bl a ädellövskog 

är föreslaget vid Sätra och Sätraåns dalgång. Sät-

raskogen och dess strandskog ingår i ett samman-

hängande strandnära grönområde från Mälarhöj-

den till Vårby.

Edeby Ekhage på södra Lovön är ett Natura 

2000-område. På nordvästra Lovön ligger Norrby 

skog, ett stort sammanhängande skogsområde 

som används för rörligt friluftsliv, scouting, 

orientering m m.

Grimsta friluftsområde är det största i Väster- 

ort och ingår i den regionala grönstrukturen, 

Görvälnkilen. Också Järva friområde ingår i en 

grön kil, Järvakilen. Ett Natura 2000-område fi nns 

väster om korridoren i Hanstaskogen. Inom Järva-

kilen fi nns Igelbäcken och värdefulla biotoper. 

Friområdet är ett stort och till stora delar öppet 

friluftsområde med bland annat föreningsgårdar, 

sportfält, hästverksamhet och ridstigar.

Kulturintressen

Större delen av Lovön har kulturlandskap och 

byggnadsmiljöer av riksintresse. Världsarvet Drott-

ningholm är den högst värderade delen. På ön fi nns 

odlingslandskap med bruknings- och bosättnings-

kontinuitet sedan bronsåldern. Förslag fi nns från 

riksantikvarieämbetet att förklara den till Drott-

ningholms kungsgård hörande kronodomänen, dvs 

större delen av Lovön, Kärsön, Fågelön m fl  holmar 

som s k värdefull fastighet. 

Hässelby slott med omgivningar är en värdefull 

kulturmiljö.

På Järvafältet fi nns ett värdefullt kulturhisto-

riskt landskap med fasta fornlämningar, spår av 

äldre odlingslandskap och gamla gårdsmiljöer. 

Landskapsvård pågår med bl a betesdrift.

Påverkan på  bostadsbebyggelse

Med den föreslagna utformningen medför leden 

inga nämnvärda intrång i befi ntlig bebyggelse.  

Möjligheterna att genomföra planerad bebyggelse 

påverkas dock i hög grad bland annat vid Lövsta-

vägen på grund av anslutningsramper till Berg-

slagsplan.

Hur miljön påverkas av Förbifart Stockholm  

beskrivs mer ingående på sid 36.

19
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Trafi kplats på E 4/E 20

Förbifarten länkas av från E 4/ E 20 mellan trafi k-

platserna Lindvreten och Kungens Kurva genom 

att mittremsan breddas för att ge plats för ram-

per ner i huvudtunneln. Lokaltrafi ken når leden 

via Skärholmsvägen i Sätra. Området är redan 

starkt påverkat av trafi kanläggningar, men mindre 

naturpartier och vegetationsridåer ger värdefull 

avskärmning mellan vägar och bebyggelse.

I förslagets nuvarande utformning är kopplingen 

mellan det delregionala kärnområdet Kungens 

Kurva–Skärholmen svårorienterad. Inom Stock-

holms stad och Huddinge kommun pågår plane-

ring som syftar till att binda samman områdena 

på motorvägens båda sidor. Den slutliga utform-

ningen av trafi kplatsen blir beroende av de lokala 

planerna och korridoren har ritats tillräckligt 

bred för att alternativa lösningar ska vara möjliga.

Bergtunnel under Sätra...

Leden dras i en bergtunnel under bebyggelse och 

grönområden i Skärholmen och Sätra.

... vidare under Mälaren, Kungshatt 

och södra Lovön

Tunneln fortsätter under Mälaren och sunden vid 

Kungshatt. Det största vattendjupet är drygt  

20 m och vägbanan antas ligga cirka 60 m under 

vattenytan. Korridoren har en sådan bredd att det 

går att hitta en lämplig sträckning. Det läge som 

redovisas är grundat på geofysiska mätningar 

men mer detaljerade grundundersökningar kom-

mer att göras om detta alternativ väljs. 

Förutsättningar för att göra tunnlarna täta är 

goda men särskilda åtgärder kan krävas på kor-

tare sträckor där sprickzoner passeras. Påverkan 

på omgivande mark bedöms vara liten.

Delsträcka Kungens Kurva - Lovön

Bergtunnel under Sätra 
och vidare under Mälaren, 
Kungshatt och södra 
Lovön.
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Trafi kplats på Lovön

På Lovön får Ekerövägen en anslut-

ning till Förbifart Stockholm genom 

en trafi kplats norr om Lindötunneln. 

Här går leden nära 50 m under ytan. 

De underjordiska ramperna blir 

därför långa och branta, särskilt 

söderut.

Trafi kleden ansluts till Ekerövägen 

genom cirkulationsplatser med hög 

trafi ksäkerhet. Från cirkulationsplat-

serna leder alla rampanslutningar 

norrut. Två alternativ till trafi kplats 

(Edeby 1 och 2) redovisas. Edeby 2 

ger längre underjordiska ramptunn-

lar men mindre intrång i kulturland-

skapet.

Ekerövägen är idag trefältig med 

ett körfält tidvis reserverat för bus-

sar och bilar med fl era resande. För 

att underlätta trafi krörelserna på och 

av Förbifart Stockholm får Ekerövä-

gen fyra körfält på sträckan mellan 

rampanslutningarna. Anslutningarna 

sker i cirkulationsplatser på Ekerö-

vägen. Framkomligheten i trafi kplat-

sen beror även på hur bebyggelsen 

utvecklas på Ekerö. Med tiden kan 

därför också Lindötunneln behöva 

byggas om för att ge plats för fyra 

körfält.

Den befi ntliga cykelvägen längs 

Ekerövägen fl yttas på en sträcka för 

att undvika korsningar i plan med 

tunnelanslutningarna.

Trafi kplats Lovön, alternativ Edeby 1.

21

Trafi kplats Kungens Kurva.

21
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Delsträcka Lovön - Bergslagsplan
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Lovön-Grimsta

Mellan Lovön och Grimsta går ett brett sund, 

Lambarfjärden. Tunneln från trafi kplats Lovön 

mynnar på norra Lovön för att gå i ytläge knappt 

en kilometer fram till sundet. Lambarfjärden med-

ger långa utblickar längs vattnet. Bergsidorna mot 

vattnet är branta. Stränderna på båda sidor består 

av sammanhängande vegetation, dominerad av 

tallar, med berg i dagen eller tunt moräntäcke på 

berg. På Lovön fi nns ett parti öppen kulturmark 

som når ner till vattnet. På sundets norra sida 

utgör Grimstaskogen, Västerorts största samman-

hängande skogsområde, ett avbrott i den strand-

nära bebyggelsen. Skogen är mosaikartad med 

en rik variation på naturtyper. Området är fl itigt 

använt av dem som bor i Västerort. Närmast be-

byggelsen är skogen påverkad av slitage. Kanaan-

badet och Maltesholmsbadet tangerar eller ligger 

nära korridoren. 

Bro över Lambarfjärden

Vägutredningen har studerat fl era olika alternativ 

för passagen över Lambarfjärden. Vägutredningen 

föreslår en högbro (26 m) i lämpligaste planläge. 

Med denna brohöjd är det möjligt för fartyg till 

Hässelbyverket att passera. Tunnelmynningen 

på fastlandssidan föregås av ett cirka 110 meter 

långt ingrepp i naturmarken från brofästet i 

Grimsta.

Bron, som är försedd med cykelbana, kan kon-

strueras antingen som två parallella broar eller 

som en sammanbyggd enhet med sex körfält. I 

båda fallen förutsätts brostöd i vattnet. Om man 

väljer en sammanbyggd bro måste de norr- res-

pektive sydgående körfälten separeras innan 

de förs in/ut i tunnelrören som har ett inbördes 

avstånd på drygt tio meter.

Konsekvenser för Grimstaskogen

Intrång i Grimsta uppstår under byggtiden när 

berg ska schaktas och byggplats och transportvä-

gar anläggas. Tunnelmynningen kan utformas som 

en betongtunnel som delvis återskapar förlorad 

mark. 

Tunneln mynnar knappt en kilometer 
söder om Lambarfjärden. Därefter 
går leden på bro över sundet innan 
den åter försvinner ner i tunnel under 
Grimstaskogen.

       E
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DELSTRÄCKA LOVÖN - BERGSLAGSPLAN
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Vy från Lovön – Planerat läge för bro över Lambarfjärden.

Vy från Grimsta mot Lunda och Bergslags- 
vägen. Södergående ramper ansluter till cirku-
lationsplats på Bergslagsvägen strax norr om 
tunnelbanebron.
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Förbifart Stockholm passerar i tunnel under 

Grimstaskogen och Lövstavägen med mynning vid 

Spångadalen söder om Hjulsta. Trafi kplatser an-

läggs vid Bergslagsplan och Lunda industriområ-

de. Leden passerar sedan Spångadalen, järnvägen 

och trafi kplats Hjulsta på bro. Från östra delen av 

Hästa klack till Akalla passeras Järvakilen under 

Igelbäcken i tunnel. Därefter går leden fram till 

Akalla i försänkt ytläge. Också den sista korta 

delsträckan mellan trafi kplats Akalla till E 4 vid 

Häggvik går leden i ytläge.

Bergslagsplan

Trafi kplatsen vid Bergslagsplan ligger till största 

delen under mark. Kopplingarna söderut har lagts 

norr om den känsliga miljön vid Hässelby slott. 

Ramperna kopplas till en ny cirkulationsplats på 

Bergslagsvägen norr om Bergslagsplan.

Kopplingarna norrut utgår från Lövstavägen 

väster om Bergslagsplan där en ny korsning 

anläggs. För att avlasta korsningen byggs en 

direktramp norrifrån som passerar under Lövsta-

vägen och medger trafi k österut på Lövstavägen-

Bergslagsvägen.

Korridoren är här tillräckligt bred för att det 

ska vara möjligt att fi nna ett bra bergläge. Vid 

Lövstatippen och kring Bergslagsplan planeras 

bebyggelse och det är viktigt att den och leden 

samplaneras. 

Lunda

Trafi kplats Lunda vid Vålberga har bara anslut-

ningar söderut. Norrgående trafi k leds till tra-

fi kplatsen vid Hjulsta och ansluter där till leden. 

Trafi kplats Lunda utgörs av underjordiska ramper 

som passerar över huvudtunneln för att ansluta i 

ytläge till en ny cirkulationsplats vid Bergslags-

vägen. 

Leden går i tunnel fram till Spånga-
dalen. Dalen, järnvägen och 
trafi kplats Hjulsta passeras på en 
bro. Från bergsformationen Hästa 
klack norr om trafi kplatsen går leden 
sedan i tunnel fram till Akalla.

       ENKÖPINGSVÄGEN 
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Delsträcka Bergslagsplan - Häggvik

DELSTRÄCKA BERGSLAGSPLAN - HÄGGVIK
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Hjulsta

Från tunnelmynningen vid Spångadalen går leden 

på bro över dalen. Trafi kplatsen ges en utformning 

med tre plan. I markplanet fi nns en stor cirkula-

tionsplats. E 18 passerar i ett undre plan och För-

bifart Stockholm i det översta planet med ramper 

som ansluter till cirkulationsplatsen. Lokaltrafi ken 

ansluts till Bergslagsvägen som via en ny cirkula-

tionsplats kopplas till den stora cirkulationsplat-

sen. Lokaltrafi k från Barkarby ansluts norrifrån 

till den stora cirkulationsplatsen. Utformningen är 

anpassad till arbetsplanens förslag för E 18-Kym-

lingelänken.

Akalla

Trafi kplatsen vid Akalla blir fullständig med för-

bifarten i djup skärning och med en överliggande 

cirkulation i marknivå samt ramper som ansluter 

vid Hanstavägen. Nuvarande Akallavägen får i 

förslaget enbart lokal funktion och kan smalnas 

av för att minska intrånget. 

Häggvik

Anslutningen mot E 4 ska klara stora trafi kström-

mar och som mest krävs 14 parallella körfält 

för att väva samman olika strömmar. Mark tas i 

anspråk inom Hanstareservatets östra randzon. 

Sträckningen läggs så nära kraftledningsgatan 

som möjligt. Trafi kplatsens utformning kommer 

inte att medge trafi k söderut mellan Förbifart 

Stockholm och nuvarande E 4.

Trafi kplats Akalla, fotomontage.Trafi kplats Lunda, fotomontage.
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Sträckningen

Diagonal Ulvsunda är ett alternativ som till-

kommit under utredningsarbetet. Dess norra 

del ligger inom korridoren för den avfärdade 

Ålstensleden och den södra delen närmare 

korridoren för den avfärdade Brommagrenen. 

Diagonal Ulvsunda ges kopplingar både till 

E 4/E 20 och till Södra Länken. Leden går 

huvudsakligen i tunnel med undantag för ett 

avsnitt genom Ulvsunda industriområde.

E 4/E 20 breddas med ett körfält i vardera 

riktningen mellan trafi kplatserna Kungens 

Kurva och Västertorp. Leden länkas av från   

E 4/E 20 vid trafi kplats Västertorp. Den leds i 

bergtunnel under Hägerstensåsen och Aspud-

den där tunnlar från Södra Länken ansluter. 

Därifrån fortsätter leden under Mälaren och 

Drottningholmsvägen och mynnar i marknivå 

vid Ulvsunda industriområde där en trafi k-

plats anläggs. En trafi kplats med ramper 

under mark anläggs vid Ulvsundaplan. Leden 

går i nedsänkt ytläge genom det nuvarande 

industriområdet och vidare i tunnel och an-

sluter till E 4 vid trafi kplats Kista. E 4 bred-

das på sträckan Kista-Häggvik.

På sträckan mellan Ulvsunda och E 4 

anläggs underjordiska ramper som kopplas 

från Enköpingsvägen söderut. För att avlasta 
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trafi kplatsen vid Ulvsunda industriområde skapas 

också en koppling söderut från Ulvsundaleden via 

ramper som mynnar på Ulvsundaleden norr om 

Solvalla. 

Från Kungens Kurva till Häggvik blir sträckan 

23 km varav knappt 14 km i tunnel. Tunnelram-

perna från Södra Länken är knappt 2 km. 

Kapacitet

I ett femtonårsperspektiv beräknas Diagonal 

Ulvsunda få maximal trafi k på 165 000 fordon per 

dygn. Essingeleden får då något mindre trafi k än 

idag, drygt 140 000 fordon per dygn.

Anslutning till regionala kärnor

Diagonal Ulvsunda ansluter till den regionala 

kärnan Kista-Sollentuna-Häggvik. Kopplingen till 

Barkarby-Jakobsberg är svagare. Leden får bety-

delse för Stockholms stadsutvecklingsområden 

Liljeholmen och Bromma.

Natur- och friluftslivsintressen

Korridoren passerar Järvakilen med bl a Igel-

bäckens dalgång. Här planerar både Solna och 

Sundbyberg naturreservat och leden har därför 

förlagts i tunnel.

Kulturintressen

Området kring Lillsjön med omgivningar och 

Ulvsunda slott har stort kulturhistoriskt värde 

liksom Kvarnbergets naturområde. De före detta 

hangarbyggnaderna utefter Ulvsundavägen och 

terminalbyggnaden är högt klassade och även en-

staka byggnader inom industriområdet har visst 

kulturhistoriskt värde.

Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på 

Stora Essingen och Alvik påverkas inte av leden.   

Påverkan på bostadsbebyggelse

Längs nuvarande E 4/E 20 från Kungens Kurva till 

Västertorp fi nns bostäder nära trafi kleden som, 

trots bullerskydd, är mer eller mindre buller-

störda. Bostadsbebyggelse kan också påverkas vid 

Björkbacksvägen och Mariehäll. Vid Ulvsundaplan 

fordras utrymme för rampanslutningar till ytväg-

nätet vilket kommer att påverka stadsbilden.

När leden går under bostadsbebyggelse kan 

Vägverket behöva ersätta fastighetsägare för 

bergvärmeanläggningar som ligger i vägen för 

tunneln. Ett hundratal registrerade bergvärmean-

läggningar berörs.

Hur miljön påverkas av Diagonal Ulvsunda 

beskrivs mer ingående på sid 38.

E4
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Delsträcka Kungens Kurva - Ulvsunda  

Diagonal Ulvsunda passerar under 
Mälaren på knappt 60 meters djup för 
att åter nå ytläge vid Ulvsunda industri-
område.

E 4/E 20 breddas från sex till åtta körfält mellan 

trafi kplatserna Kungens Kurva och Västertorp. 

Vägen passerar områden med tät bebyggelse i 

Fruängen och Västertorp. På vägens norra sida lig-

ger verksamhetsområden och på södra sidan pågår 

exploatering av det tidigare gröna stråket. 

Trafi kplats Västertorp 

Trafi kplats Västertorp byggs ut och Diagonal 

Ulvsunda blir huvudinriktning för E 4/E 20. Leden 

länkas av söderifrån genom att vägen förs genom 

en breddad mittremsa ner i en betongtunnel som 

passerar under södergående körfält för att däref-

ter övergå i en bergtunnel. Infarten till Stockholm 

tonas ned och utformas som av- och påfarter på 

ömse sidor om leden.

Trafi k på nuvarande E 4/E 20 norrifrån samt 

lokaltrafi k ansluts via Personnevägen vid Häger-

stensbadet. Från E 4/E 20 till på- och avfarterna 

vid Personnevägen går leden i två separata tunn-

lar med två körfält i vardera tunneln. 

Anslutning till Södra Länken

De underjordiska ramperna från trafi kplats 

Nyboda kan ses som en förlängning av Södra 

Länken och de ansluter till huvudtunneln mellan 

trafi kplats Västertorp och Mälaren i östra delen 

av Midsommarkransens bergsplatå. Ramperna 

består av två separata tunnlar med ett körfält i 

vardera tunneln.

Tunnel till Ulvsunda

Diagonal Ulvsunda går i tunnel under Häger-

stensåsen och Aspudden/Gröndal och passerar 

sedan under sundet mellan Gröndal, Stora Es-

singen och Äppelviken till Ulvsunda. Vattendjupet 

mellan Stora Essingen och Brommalandet varie-

rar mellan 15 och 30 meter och vägbanan ligger 

som lägst 60 meter under vattenytan. 
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Trafi kplats Ulvsunda och väg genom   

det nuvarande industriområdet

Vid Ulvsundaplan byggs en trafi kplats som är 

fullständig så när som på att det saknas en förbin-

delse till norrgående huvudtunnel. Ulvsundaplan 

utformas som en cirkulationsplats där Drottning-

holmsvägen får en underfart för genomgående tra-

fi k. Tunneln ansluts till trafi kplatsen med ramper 

under mark. Därutöver fi nns en direktramp från 

norrgående huvudtunnel till Drottningholmsvägen 

västerut för att minska belastningen på cirkula-

tionsplatsen.

Vid Norrbyvägen går leden i ytläge 700-800 m 

innan den på nytt förläggs i tunnel. Genom indu-

striområdet fi nns två möjliga linjesträckningar. 

Båda alternativen går i ytläge och har fullständiga 

trafi kplatser. 

I det östliga alternativet ansluts Norrbyvägen med 

ramper till Diagonal Ulvsunda via två cirkula-

tionsplatser på Norrbyvägen. Bebyggd mark tas i 

anspråk, bl a en forskningsanläggning som tillhör 

försvarsmakten. Alternativet är tänkt att utformas 

som en del av den omdaning som kan komma till 

stånd när beslut fattas om den framtida använd-

ningen av Bromma fl ygfält.

Det västligare alternativet innebär att Diagonal 

Ulvsunda passerar i tunnel under Kvarnberget och 

mynnar väster om Ulvsundavägen. Trafi kplatsen 

förskjuts norrut och ansluter med sina ramper till 

cirkulationer på båda sidor om Diagonal Ulvsunda 

vid den nuvarande infarten till Bromma fl ygplats. 

Det västliga alternativet kan kombineras med en 

Tritonbro över Bällstaviken. 

Båda alternativen ger fullständiga trafi kplatser.

Trafi kplats vid Ulvsundaplan.
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Delsträcka Ulvsunda - Häggvik

Norrut från Ulvsunda industriområde förläggs 

leden i tunnel. Bebyggelse och grönområde med 

planerat naturreservat störs därför inte. För att 

avlasta trafi kplatsen vid Ulvsunda skapas en an-

slutning till Ulvsundaleden (vid Solvalla) söderut 

till tunneln. Kopplingen från E 18 (Enköpingsvä-

gen) västerifrån mot Diagonal Ulvsunda passerar 

då enbart planskilda korsningar även om de tvära 

kurvorna på Ulvsundavägen bibehålls söder om 

Enköpingsvägen.

Också vid Enköpingsvägen vid kommungränsen 

mellan Solna och Sundbyberg byggs en anslutning 

till Diagonal Ulvsunda med ramper söderut. Sam-

tidigt planerar kommunerna för att Enköpings-

vägen inte ska ha någon regional funktion sedan 

E 18/Kymlingelänken har byggts. En anslutning 

kräver därför översyn av Enköpingsvägens funk-

tion och utformning.

Diagonal Ulvsunda ansluter till nuvarande 

E 4 mellan trafi kplatserna Kista och Tureberg. 

Anslutningen sker genom att E 4 breddas fram 

till anslutningen till Häggvik till fyra plus fyra 

körfält vilket innebär att befi ntliga broar måste 

byggas om. 

Från Ulvsunda går leden i 
tunnel under Bällstaån och 
Igelbäcken för att ansluta till 
E 4 norr om Kista.

E4

DELSTRÄCKA ULVSUNDA - HÄGGVIK
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Trafi kplats Solvalla.

Trafi kplats Häggvik med Norrortsleden.
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I utredningsprocessen ska prövas om projektmå-

len kan uppnås på annat sätt än med vägutbygg-

nader. Vägutredningen prövar därför översiktligt 

även andra möjligheter för att styra över resande 

från bil till andra färdmedel och för att kapa 

trafi ktoppar.

Kombinationsalternativet innebär en kombina-

tion av vägförbättringar, utökade satsningar på 

kollektivtrafi k och ett system med vägavgifter. 

Alternativet har analyserats på systemnivå och 

där funnits inte nöjaktigt uppfylla projektmålen. 

De viktiga åtgärderna ligger inte inom Vägverkets 

ansvarsområde. De nödvändiga vägutbyggnaderna 

är i huvudsak kommunernas ansvar. Kollektivtra-

fi ken är en regional fråga som landstinget ansva-

rar för. Vägavgifter kan endast införas efter beslut 

i riksdagen.

Vägförbättringar

I Kombinationsalternativet breddas E 4/E 20 mel-

lan trafi kplatserna Kungens Kurva och Västberga 

med ytterligare ett körfält i vardera riktningen så 

att det totalt blir fyra körfält i vardera riktningen. 

Trafi kplatserna Kungens Kurva, Bredäng och Väs-

tertorp byggs om.

Möjligheten att bredda Essingeleden med två 

körfält har studerats men bedöms medföra orim-

ligt stora ingrepp och kostnader.

Trafi ken på norra E 4 avlastas av en förstärkt 

Klarastrandsled, en utbyggd Huvudstaled och en 

förbättrad Ulvsundaled. Klarastrandsleden byggs 

ut till fyra körfält. Olika förslag till ombyggnad av 

Klarastrandsleden har utretts av Stockholms stad 

som förordar ett alternativ med ytterligare ett 

körfält norrut, totalt tre körfält och på sikt fyra 

körfält.  

I Kombinationsalternativet ingår även en väg-

tunnel från E 4 under Huvudsta med kopplingar 

till Ulvsundaleden via en bro över Bällstaviken, 

Tritonbron. På så sätt skapas en förbindelse från 

Västerort till Norra Länken vilket medför att Tra-

nebergsbron och Essingeleden norr om Drottning-

holmsvägen avlastas. 

Ulvsundaleden blir fyrfältig norr om fl ygplats-

infarten med enbart planskilda korsningar. Den 

ansluts i norr till den planerade Kymlingelänken. 

Ulvsundaleden-Huvudstaleden-Klarastandsleden-

Söderleden blir därmed en parallell nord-sydaxel 

till E 4. 

Vägavgifter

Syftet med vägavgifter är att jämna ut trafi ken över 

dygnet samt att dämpa trafi ktrycket i de centrala 

delarna av regionen. Därmed förbättras framkom-

ligheten och behovet av utökad vägkapacitet kan 

skjutas upp. 

I Kombinationsalternativet har valts en avgifts-

struktur som skiljer sig från den som kommer 

att användas i det tidsbegränsade försöket med 

trängselskatter i Stockholm. Avgiften varierar över 

dygnet så att den är 2 kr/km i innerstaden under 

högtrafi k och sedan sjunker under övrig tid på da-

gen till 1 kr/km och är avgiftsfri mellan kl 18 och 

kl 07. I ytterstaden och övriga länet är avgifterna 

0,50 kr/km under högtrafi k och i övrigt avgiftsfritt.

För att klara målet att trafi ksituationen över 

Saltsjö-Mälarsnittet inte ska förvärras bör tra-

fi ken inte överstiga 20 000 fordon per dygn och 

körfält. Det innebär att såväl Essingeleden som 

Klarastrandsleden måste belastas med den högre 

avgiften (som innerstad).  

Utökad kollektivtrafi k

För att projektmålet att öka tillgängligheten i re-

gionen ska uppnås måste kollektivtrafi ken byggas 

ut mer än vad som föreslås i den regionala utveck-

lingsplanen. Investeringar föreslås i första hand 

göras över Saltsjö-Mälarsnittet.

En ny pendeltågsförbindelse förutsätts mellan 

Älvsjö och Häggvik med bytespunkter i Örnsberg, 

Alvik, Sundbyberg och Kista. Tvärspårvägen tidiga-

reläggs och byggs ut redan 2015 mellan Universitet 

och Ropsten.

Taxorna utformas så att sällanresenärerna ska 

välja kollektiva färdmedel oftare. Vagnar och sta-

tioner rustas upp och parkeringsmöjligheter vid 

anslutningspunkterna förbättras.

Hur miljön påverkas av Kombinationsalternati-

vet redovisas på sid 39.
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Kollektivtrafi ksats-
ningar som ingår i den 
regionala utvecklings-
planen för 2000-2015 
och som alltså fi nns 
med både i Nollalterna-
tivet, vägutbyggnadsal-
ternativen och Kombi-
nationsalternativet.

• Mälartunneln/Citybanan,  
d v s en ny pendeltågstunnel 
mellan Södra Station och 
Tomteboda

• Ny pendeltågsstation i 
Årstaberg

• Nya fjärr- och regional-
stationer: Stockholm Nord 
vid Häggvik och Stockholm 
Väst vid Barkarby

• Tunnelbana Odenplan-
Karolinska sjukhuset

• Ökad spårkapacitet 
Tomteboda-Kallhäll 

• Upprustad järnväg 
Västerhaninge-Nynäshamn

• Spårväg Alvik-Ulvsunda-
Kista-Akalla-Häggvik

• Spårväg Sickla-Slussen

• Spårväg Ulvsunda-Solna-
Universitetet

• Hastighetshöjande 
åtgärder för stombussar i 
innerstaden

• Nät av snabba inom-
regionala bussförbindelser

• Roslagsbanan läggs om 
via Arninge
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Detta vägprojekt kommer att påverka miljön - i 

vissa fall på ett betydande sätt. Till vägutredningen 

hör en miljökonsekvensbeskrivning, på vilken lag-

stiftningen ställer vissa kvalitetskrav på innehåll 

och omfattning. Länsstyrelsen, som har uppgiften 

att pröva om dessa krav är tillgodosedda, godkände 

miljökonsekvensbeskrivningen i maj 2005. Därmed 

kan vägutredningen ställas ut och efter erforder-

liga justeringar ligga till grund för Vägverkets val 

av alternativ och ingå i ansökan om tillåtlighet för 

vägprojektet hos regeringen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska vara underlag 

för en samlad bedömning av projektets effekter på 

människors hälsa, på miljön, på hushållningen med 

mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt samt 

på material, råvaror och energi. 

Miljöanpassning och miljöåtgärder

Under utredningsarbetet har alternativen succes-

sivt miljöanpassats. Det gäller teknisk systemut-

formning och olika förebyggande miljöåtgärder 

under såväl bygg- som driftsskedet. 

Den viktigaste åtgärden är valet av tunnel 

för huvuddelen av sträckning arna för Förbifart 

Stockholm och Diagonal Ulvsunda för att mini-

mera intrång i grönområden, kulturmiljöer, vat-

tenområden och bebyggelse. 

I en kommande vägarbetsplan sker miljö-

anpassning genom val av vägsträckning och 

trafi kplatsers och tunnelanslutningars läge och 

utformning. Bulleravskärmning kan byggas och 

gröna passager skapas för människor och djur 

där vägen utgör en barriär i terrängen.

Hur påverkas miljön

KULTURHISTORISKA
VÄRDEN
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Tunnlarna förutsätts utformade med en standard 

som är i nivå med standarden för Södra Länken. 

Berggrunden ger normalt goda förutsättningar för 

att bygga täta tunnlar, men korridorerna passerar 

ett antal vattenförande sprickzoner. Där måste 

särskilt noggranna undersökningar göras för att 

bestämma en byggmetod som begränsar vatten-

läckage såväl under byggtiden som i den färdiga 

tunneln. Kontroller av grundvattenförhållandena 

sker före, under och efter tunnelbygget. Särskilt 

känsliga områden inom korridorerna har kartlagts 

i vägutredningen. De detaljerade villkoren för 

tunneltäthet fastställs i Miljödomstolens senare 

prövning.

Tunnlarnas tvätt- och spolvatten och vägdag-

vatten från ytlägen ska renas innan det släpps till 

vattendrag eller kommunala reningsverk. 

NATURVÄRDEN

35

Vid behov leds tunnelluften ut i ventilationstorn, 

så att nivån på föroreningar i tunnlarna inte 

överskrider den tillåtna. Tornen placeras nära 

tunnelmynningar samt på ytterligare tre platser 

däremellan: på Kungshatt (Förbifart Stockholm), 

på Borgberget och norr om Enköpingsvägen 

(Diagonal Ulvsunda). Ventilationssystemet dimen-

sioneras för att kunna ventilera ut brandgaser vid 

eventuell brand i ett tunnelrör.

Nybyggda och breddade trafi kleder, broar och 

trafi kplatser kommer att förses med bullerskydd 

så att riktvärdet på 55 dB(A) utomhus vid bostä-

der kan klaras.
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Trafi ktillväxten fl yttas ut till en yttre zon som delvis 

inte tidigare belastats med trafi kens miljöeffekter.

Mark- och vattenområden med stora natur- kultur 

och rekreativa värden tas i anspråk på södra och 

norra Lovön, över Lambarfjärden, vid Grimstasko-

gens strandnära områden samt inom Järva Friområ-

de. Detta innebär negativa konsekvenser för riks-

intresset Mälaren med öar och strandområden och 

på Lovön som riksintresse för kulturmiljövården. 

Natura 2000-området Edeby Ekhage bedöms inte bli 

påverkat på ett betydande sätt. Natur-, kulturmiljö- 

och rekreations intressen påverkas i följande avsnitt:

Södra Lovön vid Edeby 

Det historiskt värdefulla landskapet påverkas av två 

tunnelanslutningar samt av Ekerövägens breddning 

och cirkulationsplatser. I byggskedet behövs också 

en tillfällig transportväg och hamn för masstran-

sporter. Den negativa konsekvensen bedöms bli stor 

för förståelsen och helheten i kulturlandskapet med 

fornlämningar (gravfält, hällristning mm), gårds-

miljöer och ursprunglig odlingsmark med spår från 

vikingatida storgård samt från 1600- och 1700-ta-

lens agrara kulturlandskap.

Under byggtiden fi nns behov av att transportera 

bort bergmassor från tunnelanslutningarna mot 

Ekerövägen med ett transportband till en tillfällig 

hamn. Tre alternativa lägen har studerats varav 

två innebär mer eller mindre negativa konse-

kvenser för kulturmiljön. Däremot bedöms Edeby 

Ekhage inte få försämrad bevarandestatus.

Norra Lovön – Grimsta 

Det värdefulla öppna och storskaliga landskapet 

väster om Hogsta by korsas av trafi kleden, som 

delvis går i djup skärning mellan tunnelmynning-

en, det strandnära skogsområdet och brofästet. 

Området ligger omedelbart utanför riksintresset 

för kulturmiljön, men bedöms trots detta inne-

bära en stor negativ konsekvens för det historiska 

landskapet. Vägen innebär en barriär i ett tidigare 

sammanhållet historiskt funktionellt landskaps-

rum med bruknings- och bosättningskontinuitet 

sedan bronsåldern.

Nedan sammanfattas den inverkan på miljön, som 

bedöms vara mest utmärkande för respektive alter-

nativ och som samtidigt bedöms ha störst betydel-

se för val av korridor och beslut om tillåtlighet.

Redovisningen för Förbifart Stockholm har i mil-

jökonsekvensbeskrivningen, och därför även i den-

na broschyr, fått ett större utrymme än alternativen 

Diagonal Ulvsunda och Kombinationsalternativet. 

Skälet till detta är att Förbifarten är det alternativ 

som har de längsta sträckorna i nya ytlägen och där 

analyser och avvägningar med hänsyn till motstå-

ende intressen är särskilt viktiga.

Tunnelmynning vid Hästa klack, fotomontage.

Förbifart
Stockholm

Miljöbedömning av alternativen
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Vägen skapar en barriär för friluftslivet och för de 

ekologiska sambanden. Trafi kbuller tillkommer i 

tidigare ”tysta områden” på norra Lovön och Grim-

sta vilket medför att ett stort antal människor får 

försämrad tillgång till grönområden med ostörd 

karaktär. På Grimsta sidan utsätts den tidigare 

tysta strandzonen för trafi kbuller och förlorar i 

kvalitet som promenadstråk. I närheten av bron 

ligger två badplatser vilka kommer att få ökat 

buller. En gång- och cykelväg föreslås på bron 

som gör att tillgängligheten till grönområdena på 

norra Lovön ökar vilket delvis kan kompensera de 

negativa konsekvenserna för friluftslivet. 

Under byggtiden tillkommer störningar av 

masshante ring med föreslagen krossverksamhet 

intill tunnelmynningen på norra Lovön.

Bron över Lambarfjärden och tillfälliga utskepp-

ningshamnar för sprängsten ligger inom föreslaget 

skyddsområde för vattentäkt och innebär en poten-

tiell riskfaktor. Förebyggande åtgärder bedöms dock 

kunna minska risken till en acceptabelt låg nivå.

Grimsta – Hjulsta

Bergslagsvägen avlastas effektivt med den föreslag-

na tunneln mellan Bergslagsplan och Hjulsta, vilket 

innebär mindre buller och luftföroreningar för 

närboende intill vägområdet. En framtida bredd-

ning behövs inte och det blir lättare att arrangera 

passager över Bergslagsvägen.

Hjulsta-Häggvik

Mellan trafi kplats Hjulsta och Hästa ligger ett av 

Stock holmstraktens värdefullaste fornlämningsom-

råden, bl a med fornlämningsmiljöer från järnål-

dern. Gravfält och boplatser är direkt föregångare 

till det historiska agrarlandskapet. Förbifartens 

skärning genom den sk Fornkullen (Hjulsta stor-

hage) och betongtunneln förbi Hästa klack påverkar 

historiska lämningar och innebär negativa konse-

kvenser även om en landskapsanpassad återställ-

ning sker.

Ytläge och betongtunnel vid Hästa klack innebär 

att delar av naturmiljöer av vikt för den biologiska 

mångfalden försvinner. 

För naturmiljön (biologisk mångfald och ekolo-

giska spridningsmöjligheter) och för friluftslivet 

innebär tunneln under Igelbäckens dalgång att 

Järvakilens svaga zon kan förstärkas, med positiva 

miljökonsekvenser som följd. Full effekt nås om 

Akallavägen och Norrviksvägen nedrustas till lokal 

väg för gående, cyklister och långsamtgående for-

don samt att Barkarby sportfl ygfält avvecklas och 

delvis återställs till naturmark. Detta är Stockholms 

stads och Järfälla kommuns ansvar och även mål 

enligt pågående planering och besked vid samråd.

Utformningen av passagen genom Järva friområ-

de måste i den fortsatta vägplaneringen samordnas 

med planeringen av spårväg och tunnelbana mellan 

Akalla och Barkarby.
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Trafi ktillväxten kanaliseras till en motorväg i 

tunnel i ett halvcentralt läge, där miljöeffekterna 

begränsas genom själva tunnelförläggningen. Det 

innebär en relativ minskning av miljöbelastningen 

i ytvägnätet, med undantag för Ulvsundavägen 

norr om Solvalla. Samtidigt ökar trafi k- och miljö-

belastningen vid tunnelanslutningar vid Ulvsun-

daplan, Sol valla och Enköpingsvägen samt utefter 

E 4/E 20 söderifrån fram till Västertorp. Ombygg-

nad av trafi kplatserna och vägbreddning fram-

tvingar emellertid åtgärder för att minska bullret 

till gällande riktvärden och att ge trafi kplatserna 

en god estetisk utformning. Ökade luftförore-

ningshalter och ingrepp i befi ntlig trädvegetation 

medför dock negativa konsekvenser. Hägerstens-

badet måste fl yttas. 

Miljöanpassning vid Ulvsunda ytläge förutsät-

ter en samordning av vägutformning med kommu-

nens utvecklingsplanering för Ulvsundaområdet 

och på sikt även Bromma fl ygfält.

Vid Ulvsunda industriområde visar vägutrednin-

gen två alternativa lösningar varav den östra går 

genom Ulvsunda industriområde och den västra 

i tunnel under Kvarnberget och sedan i ytläge i 

Ulvsundaledens sträckning. I båda fallen kan man 

på kortare sikt få relativt höga luftförorenings-

halter i tät bebyggelse. Bullret kan begränsas till 

gällande riktvärden genom lämplig avskärmande 

bebyggelse. I det västra alternativet måste en lång 

betongtunnel byggas intill Lillsjön, vilket kräver 

särskilda förebyggande åtgärder för att förhindra 

negativa effekter på den ekologiskt känsliga sjön 

och på grund vattenförhållandena. Om Ulvsunda 

industriområde omvandlas till bostadsområde 

uppstår barriäreffekter av båda alternativen.

Under byggtiden uppstår störningar i bebyg-

gelse av stomljud från tunnelarbeten och från 

arbets- och etableringsområden intill tunnelmyn-

ningarna.

Västligt alternativ av sträckningen genom 
Ulvsunda industriområde.

Östligt alternativ av sträckningen genom 
Ulvsunda industriområde.

Diagonal Ulvsunda
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Redan efter en analys på systemnivå konstaterar 

vägutredningen att Kombinationsalternativet inte 

uppfyller de uppställda projektmålen tillräckligt 

väl och har därför inte studerats vidare vad gäller 

utformning. Alternativet har emellertid fördelar 

ur miljösynpunkt vad gäller bevarandeintressen, 

hälsa och koldioxidutsläpp (klimatpåverkan).

Alternativets satsning på bilavgifter och ytterli-

gare kollektivtrafi ksystem leder till en begränsad 

trafi ktill växt, räknat över hela länet. Det medför 

i sin tur mindre användning av fossila bränslen 

och mindre utsläpp av koldioxid, kväveoxider och 

kolväten, jämfört med övriga alternativ. Positiva 

konsekvenser uppstår därmed för hälsan och ut-

släppen av klimatgaser minskar med 160 000 ton 

jämfört med Nollalternativet. 

Utbyggnaderna av Klarastrandsleden till 4 körfält 

och Huvudstaleden delvis i tunnel samt en Triton-

bro innebär att buller och luftföroreningar mins-

kar i avlastat gatu- och vägnät främst i Stockholm 

och Solna.

Pendeltågstunnel Älvsjö- Häggvik, cirka 18 km, 

antas i stort sett gå i samma korridor som Diago-

nal Ulvsunda norr om E 4/E 20. Spårtunneln med-

för likartade miljökonsekvenser som en vägtunnel 

i byggskedet. En väsentlig skillnad är att den inte 

någonstans går i ytläge. Den alstrar inte trafi kbul-

ler och kräver ringa anpassning till bebyggelse 

och lokalt vägtrafi knät. Järnvägstrafi ken ger inte 

heller några lokala utsläpp av föroreningar som 

påverkar luftkvalitet och hälsa. Mängden berg att 

spränga ut bedöms bli mindre än för en vägtun-

nel. Dock krävs arbetstunnlar som kan medföra 

tillfälliga negativa miljökonsekvenser för boende 

och verksamheter.

Relativ hastighetssänkning år 2015 med Kombinationsalternativet.

Kombinationsalternativet

39
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Jämförande miljöbedömning

Buller

Förändringar av trafi kbuller och bullerstörningar 

i bebyggelseområden beror på trafi kförändringar, 

men även på de bullerskyddsåtgärder som vidtas 

vid ny- och ombyggnader av trafi ksystemet och 

som genomförs som följd av Vägverkets och kom-

munernas program för bullerskydd. Vid ny- och 

ombyggnader av vägnätet vidtas åtgärder så att 

gällande riktvärde 55 dB(A) utanför husen klaras. 

Vid befi ntligt statligt vägnät är det Vägverkets mål 

att begränsa utenivån till 65 dB(A).

Samtliga alternativ ger mindre bullerstörningar 

än Nollalternativet. Diagonal Ulvsunda och Kom-

binationsalternativet är bäst ur bullersynpunkt 

framför allt beroende på att de medför krav på 

bullerskydd i samband med breddning av E 4/E 20. 

Förbifart Stockholm medför inga större föränd-

ringar av bullersituationen vid bostäder eftersom 

den går i ytläge på få sträckor. Viss förbättring 

erhålls till följd av trafi kminskning på befi ntliga 

vägar och bullerskyddsåtgärder.

”Tysta områden”, dvs där bullernivåerna från 

trafi k och andra bullerkällor understiger 40-45 

dB(A), kommer att försvinna på norra Lovön och 

i Grimstaskogens strandområden på grund av 

Förbifart Stockholm. Bullret på Järva friområde 

minskar genom tunnelförlägg ningen under Igel-

bäckens dalgång och övrig bulleravskärmning.

Risker

Genomförd riskanalys visar att de två vägut-

byggnadsalternativen ger säkrare transporter för 

farligt gods som passerar regionen eller som har 

start- eller målpunkt i regionen. Detta gäller jäm-

fört med både Noll- och Kombinationsalternativet.

Risken för en miljöolycka på bron över Lambar-

fjärden har analyserats och slutsatsen är att såda-

na förebyggande och skadebegränsande åtgärder 

kan vidtas, att risken för skada på Stockholms vat-

tenförsörjning är så liten att den kan accepteras.

Risken för sättningsskador på bebyggelse mini-

meras genom att noggrant kontrollera läckage 

under byggtiden och vidta åtgärder för att säker-

ställa tunnlarnas täthet.

Hälsa och säkerhet

Luftföroreningar och luftkvalitet

Trafi kens totala utsläpp till luft i länet beror dels 

på trafi kutvecklingen och dels på den tekniska 

utvecklingen mot ”renare bilar” på kort och lång 

sikt. För de två vägutbyggnadsalternativen kom-

mer, vid en försiktig bedömning, trafi kökning och 

trafi kutveckling att ta ut varandra till år 2015 när 

det gäller utsläpp av kväveoxider (NOx) och fl yktiga 

kolväten (VOC). Med Kombinationsalternativet 

begränsas trafi kökningen så mycket att det leder 

till en minskning av totalutsläppen. Nuvarande 

miljökvalitetsnorm för kvävedioxid bör i huvudsak 

kunna klaras för alla tre alternativen.

När det gäller partiklar är utvecklingen mer osä-

ker. Beräkningar visar att kvalitetsnormen för par-

tiklar (PM10) inte klaras år 2015 utefter någon av 

de nuvarande eller nya trafi kledernas ytlägen oav-

sett alternativ (inkl Nollalternativet). Med Diagonal 

Ulvsunda och Kombinationsalternativet uppstår 

överskridande inom en mindre yta än med Förbi-

fart Stockholm. Samliga alternativ är dock bättre 

än Nollalternativet. Vägutbyggnadsalternativen 

tillför även överskridanden i områden där normen 

annars skulle klaras. För Förbifart Stockholm gäller 

det i huvudsak i anslutning till tunnelmynningar 

och ytlägen, områden där människor inte vistas 

stadigvarande. Diagonal Ulvsunda bidrar även till 

höga nivåer inom bebyggelseområden. Vidtar man 

kraftfulla generella åtgärder i trafi ksystemet  

(dubbdäcksrestriktioner, renhållning mm) kan  

bedömningen bli mer positiv. 

En regional studie har bedömt hälsoeffekterna 

i länet av luftföroreningar från bilar år 2015. Re-

sultatet visar att vägutbyggnadsalternativen och 

Kombinationsaltenativet är bättre än Nollalterna-

tivet, och att Kombinationsalternativet är bättre än 

de övriga tack vare lägre luftföroreningshalter för 

länet som helhet.

På lång sikt (ca år 2030) är bedömningen att 

bilarna är så ”rena” att biltrafi kens avgasrelaterade 

luftföroreningar inte blir väsentligt alternativskil-

jande. Detta gäller dock inte partiklar.
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Hushållning - råvaror,    

material och energi  

Vägutbyggnadsalternativen och Kombinationsal-

ternativet innehåller tunnlar av betydande längd 

och skapar ett stort överskott av bergmassor som 

långsiktigt kan användas som byggnadsmaterial. 

Det åtgår mer energi för byggande och drift av 

vägtunnlar för de två vägutbyggnadsalternativen 

än för Kombinationsalternativets tågtunnel och 

Huvudstatunnel. 

I Kombinationsalternativet blir användning av 

fossila bränslen mindre än för vägutbyggnadsal-

ternativen, medan tågdriften ökar användningen 

av el. Även vägutbyggnadsalternativen har en hög 

elförbrukning för belysning, fl äktar mm i drift-

skedet.

Nollalternativet skulle innebära minst använd-

ning av råvaror, material och energi på grund av 

mindre trafi karbete och väsentligt mindre investe-

ringar i väg- och spårprojekt.

Klimat

Förbifart Stockholm och Diagonal Ulvsunda 

leder till cirka fem procent ökat koldioxidutsläpp 

jämfört med Nollalternativet. Kombinationsal-

ternativet medför mindre koldioxidutsläpp än 

Nollalternativet och kan därmed sägas stödja 

koldioxidmålet. 

Byggskedet

Under byggtiden uppstår störningar av byggarbe-

ten på mark och i vatten, av spräng ningsarbeten 

i tunnlar samt av transporter med spräng massor 

och material på väg och med båt. Tillfälliga ham-

nar, transportvägar och etableringsytor innebär 

intrång och miljöstörningar. Olika byggnadsarbe-

ten och transporter kan orsaka grundvattensänk-

ning, förorening av yt- och grundvatten, buller, 

stomljud, och vibrationer i byggnader, damm, bar-

riäreffekter och intrång i naturmark och bebyggda 

områden. 

Byggtidens störningar är tillfälliga. Men ett så 

stort och komplext projekt som detta har en lång 

byggtid och störningarna kan vara belastande för 

Natur- och kulturmiljö, friluftsliv

Vid en jämförelse mellan alternativen fi nner man 

att Förbifart Stockholm är det alternativ som med-

för negativa konsekvenser för natur- och kultur-

miljö och friluftsliv, se sid 36-37. Övriga alternativ 

berör inte områden med stort bevarandevärde. 

Hushållning - mark och    

vattenresurser 

Generellt gäller att de föreslagna tunnlarna i 

alternativen Förbifart Stockholm och Diagonal 

Ulvsunda innebär en bättre hushållning med 

mark och vattenresurser än vägar i markplanet.  

Kombina tionsalternativet utnyttjar i huvudsak 

befi ntliga vägområden, vilket också är god hus-

hållning.

Utmärkande för Förbifart Stockholm är avväg-

ningen mellan nödvändigheten att förlägga väg-

trafi kleden i ytläge på begränsade sträckor och å 

andra sidan önskan att bevara områden av riksin-

tresse (Lovö och Mälaren med öar och strandom-

råden) och av regionalt  intresse vid Grimsta och 

Järvakilen. Därtill kommer avvägningen mellan 

väg- och sjöfartsintresset när det gäller val av hög 

brohöjd över Lambarfjärden för att undvika krav 

på en ny nordlig fördjupad farled. 

För Diagonal Ulvsunda handlar hushållnings-

frågan främst om hur man långsiktigt på bästa 

sätt utnyttjar marken inom nuvarande Ulvsunda 

industriområde och möjligheterna att samordna 

trafi kleden med stadsutveckling och lokal trafi k-

planering.

Kombinationsalternativet med ny Huvudstaled 

i tunnel och Tritonbro kommer även att kräva 

samordning med berörda kommuner om befi ntlig 

och planerad bebyggelse bl a vid Bällsta viken. 

Pendeltågstunneln kommer att kräva samordning 

med kommunerna och SL/Banverket när det gäller 

stationslägen, bytesfunktioner mm.

Nollalternativet innehåller nyinvesteringar i 

minst omfattning och förbrukar därmed mindre 

mark och vattenresurser.
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boende och verksamma nära arbetsplatser och 

transportvägar. Tiden för störningar kan variera 

från några månader upp till 4-5 år. Det är därför 

synnerligen viktigt att arbeten, tillfälliga anlägg-

ningar och etableringar planeras noggrant så att 

störningar för människor och permanenta skador 

på natur- och kulturmiljövärden blir så små som 

möjligt.

Förbifart Stockholm, Diagonal Ulvsunda och 

Kombinationsalternativet innebär bergborrning 

och sprängning i olika stor omfattning. I alla 

alternativ fi nns passager där man inte kommer att 

kunna klara riktvärdena för stomljud. Diagonal 

Ulvsunda och Kombinationsalternativet går under 

tättbefolkade områden i större omfattning än 

Förbifart Stockholm som bedöms ge minst omfat-

tande störningar. 

För transport av bergmassor ut från tunnlarna 

används de slutliga tunnelmynningarna mot 

anslutande trafi ksystem. Vid Förbifart Stock-

holms anslutning till Ekerövägen på Lovö kommer 

utlastning av bergmassor från ramptunnlarna att 

medföra negativa konsekvenser för bl a Lovöns 

kulturhistoriska miljö (riksintresse). Alternativa 

möjligheter till land- och sjötransporter studeras. 

Med Diagonal Ulvsunda och Kombinationsalter-

nativet kommer störningar i tät bebyggelse av 

trafi kplatsombyggnader och vägtransporter att 

dominera. För en ny pen deltågstunnel i Kombina-

tionsalternativet krävs tillfälliga arbetstunnlar. 

Byggarbetsplatser och etableringsytor tar mark 

i anspråk och medför miljöstörningar. Utmärkan-

de för Förbifart Stockholm är intrång och störning 

i natur- och kulturmiljöer. Diagonal Ulvsunda 

medför utrymmesproblem och störning i bebyg-

gelse och trafi k.

Indirekta exploateringseffekter   

– regionala kärnor

Alternativen Förbifart Stockholm och Diagonal 

Ulvsunda skapar båda bättre förbindelser mellan 

den delregionala kärnan Kungens Kurva-Skär-

holmen och den regionala kärnan Kista-Sollen-

tuna-Häggvik, jämfört med Nollalternativet. Båda 

alternativen stödjer en fl erkärnig struktur men 

med den skillnaden att Diagonal Ulvsunda inte 

har någon direktförbindelse med den regionala 

kärnan Barkarby-Jakobsberg. Förbifart Stockholm 

trafi keras av tre stombusslinjer som binder sam-

man områden i södra regionhalvan med områden i 

norr. Kombinationsalternativet stödjer den fl erkär-

niga strukturen sämst, trots pendeltågstunneln.

Bedömningen är att - oberoende av korridor-

alternativ - det inte fi nns någon påtaglig risk 

för en oönskad exploatering i anslutning till de 

aktuella trafi kknutpunkterna som skulle hota 

viktiga bevarandevärden. I denna del av Stock-

holmsregionen är såväl exploateringstrycket som 

bevarandeintressena starka. Kommunerna har i 

sin fysiska planering och i beslut tydligt marke-

rat vilken markanvändning som kan accepteras. 

Inget av alternativen innebär något hinder för att 

de kommunala naturreservat som planeras ska 

kunna bildas.   
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Diagonal
Ulvsunda

Förbifart
Stockholm

I vägutredningen presenteras två vägutbygg-

nadsalternativ, Förbifart Stockholm och Diagonal 

Ulvsunda samt ett alternativ med mer begränsad 

vägutbyggnad, Kombinationsalternativet, som 

också innebär ökade satsningar på kollektivtrafi k 

samt vägavgifter för biltrafi ken.

De tre alternativen har alla bedömts som möjli-

ga. Vägutredningen tar inte ställning till om Kom-

binationsalternativet är realistiskt att genomföra. 

Till skillnad mot vägutbyggnadsalternativen kan 

Kombinationsalternativet inte genomföras inom 

ramen för Vägverkets uppdrag. Det krävs åtagan-

den på regional och nationell nivå för att klara 

kollektivtrafi ksatsningar och vägavgifter.

I vägutredningen jämförs de olika alternativen 

med varandra och med ett nollalternativ med av-

seende på hur de uppfyller projektmålen samt hur 

de förhåller sig till andra nationella och regionala 

mål. Nollalternativet innebär att den regionala 

utvecklingsplanen fullföljs med undantag för 

åtgärder som utökar vägkapaciteten över Saltsjö-

Mälarsnittet. I vägutredningen ingår också en 

analys av vilka konsekvenser alternativen har för 

miljön samt en teknisk och ekonomisk analys.

Projektmålen kan delas upp i sådana som bi-

drar till ökad framkomlighet, god regionstruktur 

och ökad tillväxt. Med hänvisning till de natio-

nella transportpolitiska målen ska alternativen 

även bidra till ett minskat antal döda och svårt 

skadade samt till ökad jämställdhet.

De miljömål som alternativen ska prövas mot 

gäller hälsa och säkerhet, natur- och kulturmiljö, 

minskade utsläpp av klimatgaser samt hushåll-

ning med resurser.

De tekniska lösningarna är kända. I jämförelser 

mellan alternativen är det därför i första hand 

ekonomiska jämförelser som är intressanta. Inte 

bara investeringskostnaden utan även de årliga 

kostnaderna för drift och underhåll är viktiga.  

Ny teknologi kan leda till höjda standardkrav som 

fördyrar men också leda till minskade kostnader 

genom effektivare byggmetoder. För jämförelse 

mellan vägutbyggnadsalternativen har dessa  

osäkerheter dock mindre betydelse.

Jämförelse mellan 
alternativen

Kombinations-
alternativet

Noll-
alternativet
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FRAM-
KOMLIGHET

Tillgänglighet

Resande över Saltsjö-
Mälarsnittet

Resandet över Saltsjö-Mälarsnit-
tet är en indikator på hur väl 

regionen är integrerad.

Trafi kbelastning i 
centrala delarna

Skapa förbifart 
för långdistant trafi k

Jämförelse mellan alternativen

Med Kombinationsalternati-

vet minskar tillgängligheten i 

jämförelse med  Nollalternativet 

genom vägavgifterna. Det gäller 

framför allt de delar av regionen 

som idag har en sämre försörj-

ning med spårförbindelser och 

som inte ligger i den nya pendel-

tågskorridoren.

Kombinationsalternativet ger ett 

något ökat resande jämfört med 

Nollalternativet. Ett minskat 

bilresande kompenseras av ett 

ökat resande med kollektiva 

färdmedel. 

Kombinationsalternativets av-

gifter dämpar trafi kefterfrågan 

så att trafi ken fl yter bättre i de 

centrala delarna än vid övriga 

alternativ. En ny pendeltågslinje 

avlastar kollektivtrafi ksystemet 

i de centrala delarna och ger nya 

omstigningsmöjligheter mellan 

tunnelbana och pendeltåg.

Regionens tillväxt och inves-

teringarna i infrastruktur får 

till följd att tillgängligheten i 

Nollalternativet blir bättre än i 

nuläget. Dels blir det fl er mål-

punkter i länet, dels går det att 

ta sig snabbare fram speciellt 

inom kollektivtrafi ken.

Nollalternativet ger en total 

ökning av resandet jämfört med 

nuläget. 

Med Nollalternativet ökar 

trängseln i Stockholms centrala 

delar jämfört med idag.   
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Diagonal Ulvsunda ger totalt 

inte samma förändring av 

tillgängligheten som Förbifart 

Stockholm men något mer i 

Söderort när man tar hänsyn till 

befolkningstätheten. 

Vägutbyggnadsalternativen ger 

sinsemellan ett likartat resande 

som är större än i Kombina-

tionsalternativet. Diagonal 

Ulvsunda bidrar till mindre 

kollektivresande än Förbifart 

Stockholm.

Diagonal Ulvsunda ger ett 

minskat trafi karbete i inner-

staden jämfört med Förbifart 

Stockholm. Eftersom trafi ken 

västerifrån ökar kvarstår många 

av fl askhalsarna i innerstaden 

trots detta. Däremot ger Diago-

nal Ulvsunda de bästa förut-

sättningarna för att avlasta 

ytterområdena.

Diagonal Ulvsunda har liksom 

Förbifart Stockholm en högre 

hastighetsstandard än Noll- 

och Kombinationsalternativen, 

90 km/tim. Den tunga trafi ken 

kommer till en del att besväras 

av de långa uppförsluten. Tids-

vinsterna blir därför mindre än 

för personbilstrafi ken.

Förbifart Stockholm förbättrar 

tillgängligheten i hela regionen 

men framförallt väster om E 4 

där Mälaröarna får den största 

förändringen.

Vägutbyggnadsalternativen ger 

sinsemellan ett likartat resande 

som är större än i Kombinations-

alternativet. Förbifart Stockholm 

bidrar till mer kollektivresande 

än Diagonal Ulvsunda.

Förbifart Stockholm bidrar till 

att fl ytta trafi ken längre västerut 

vilket avlastar de centrala de-

larna. Till skillnad från Kombi-

nationsalternativet ger Förbifart 

Stockholm också en avlastning i 

ytterområdena.

Förbifart Stockholm ger den 

genaste och snabbaste förbin-

delsen (två kilometer kortare än 

Diagonal Ulvsunda och sju kilo-

meter kortare än Kombinations-

alternativet och Nollalternativet). 

Förbifart Stockholm har en högre 

hastighetsstandard än Noll- och 

Kombinationsalternativen,  

90 km/tim. Den tunga trafi ken 

kommer till en del att besväras 

av de långa uppförsluten. Tids-

vinsterna blir därför mindre än 

för personbilstrafi ken.

45

Diagonal
Ulvsunda

Förbifart
Stockholm
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FRAM-
KOMLIGHET

Förbättra framkomlig-

heten på infartslederna

REGIONSTRUKTUR

Gemensam bostads- 

och arbetsmarknad

Tillgängligheten till arbets-

platser från olika kommun-

centra har analyserats utifrån 

olika tillgänglighetsmått dels 

för kollektivtrafi k, dels för 

biltrafi k dels sammantaget. 

Med undantag för Ekerö är det 

mycket liten skillnad i kol-

lektivtrafi kstandard i de olika 

alternativen.  

Möjliggöra en fl er-  
kärnig region

Utbyggnad av infrastrukturen 

är bara en av många förut-

sättningar för att en fl erkärnig 

region ska kunna utvecklas. 

En hypotes är att spårsyste-

mets uppbyggnad har störst 

betydelse för var arbetsplatser 

lokaliseras medan vägnätets 

uppbyggnad betyder mycket 

för handelns lokalisering. 

I Kombinationsalternativet 

minskar biltrafi ken vilket leder 

till högre hastigheter. Essinge-

leden får dock fortsatt mycket 

trafi k.

Kombinationsalternativet 

binder samman regionens 

norra och södra delar sämre än 

Nollalternativet eftersom väg-

avgifterna ger ett undertryckt 

resande som inte kan kompen-

seras med utbyggnaden av en ny 

pendeltågstunnel och förbättrad 

kollektivtrafi k.

Med Kombinationsalternativet 

får Kista-Sollentuna-Häggvik 

ett utvidgat omland genom en 

ny pendeltågsförbindelse. Även 

Flemingsberg och Haninge 

stöds av snabbare tågförbin-

delser och bättre kontakt med 

de nordvästra stadsdelarna. 

Vägavgifterna gör ändå att den 

totala tillgängligheten för bil 

och kollektivtrafi k blir sämre 

i alla kommuner jämfört med 

Nollalternativet. Sämst blir 

det för kommuner som saknar 

goda spårförbindelser och som 

berörs av de högre avgifterna i 

de centrala delarna.

Nollalternativet innebär att 

hastigheterna kommer att gå 

ner allteftersom trafi ken ökar 

på infartslederna. 

Nollalternativet innebär i jäm-

förelse med nuläget en förbätt-

rad tillgänglighet. 

Nollalternativet innebär i sig 

ett visst stöd för de regionala 

kärnorna genom förbättringar i 

spårsystemen och investeringar 

i den Yttre Tvärleden.
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Trafi kanalyserna visar att Dia-

gonal Ulvsunda ger en avlast-

ning av trafi knätet öster om den 

nya leden men en ökning väster 

om leden jämfört med Nollalter-

nativet. Det innebär att det blir 

olika effekter på infartsledernas 

olika delar. Framkomligheten på 

Diagonal Ulvsunda blir tidvis låg. 

Närmast den inre ringen (Söd-

ra Länken-Essingeleden-Norra 

Länken) ger Diagonal Ulvsunda 

den största avlastningseffekten.

Diagonal Ulvsunda och För-

bifart Stockholm ger bättre 

tillgänglighet i alla kommuner 

jämfört med Nollalternativet. 

Genom kopplingen till Södra 

Länken ger Diagonal Ulvsunda 

en bättre tillgänglighet för 

de sydöstra kommunerna t ex     

Tyresö och Haninge.

Också Diagonal Ulvsunda ökar 

tillgängligheten till de regionala 

och delregionala kärnorna men 

ger inte lika goda kopplingar till 

Kungens Kurva och Barkarby. 

Den regionala kärnan Kista-Sol-

lentuna-Häggvik stöds dock väl.

Trafi kanalyserna visar att För-

bifart Stockholm ger en avlast-

ning av trafi knätet öster om den 

nya leden men en ökning väster 

om leden jämfört med Nollalter-

nativet. Det innebär att det blir 

olika effekter på infartsledernas 

olika delar. 

Förbifart Stockholm och 

Diagonal Ulvsunda ger bättre 

tillgänglighet i alla kommuner 

jämfört med Nollalternativet. Av 

dessa alternativ ger Förbifart 

Stockholm en något bättre till-

gänglighet i de västra regionde-

larna. 

Vägutbyggnadsalternativen, 

särskilt Förbifart Stockholm, 

ökar tillgängligheten till de 

regionala kärnorna. Förbifart 

Stockholm är anpassad till 

förslaget till en ny region- 

struktur och gör det möjligt att 

knyta samman de regionala och 

delregionala kärnorna på ett  

effektivt sätt. 

Jämfört med Nollalter-
nativet innebär såväl de 
båda vägutbyggnadsal-
ternativen som Kombi-
nationsalternativet en 
bättre framkomlighet. 
Kombinationsalternati-
vet förbättrar genomgå-
ende framkomligheten 
något bättre än Diago-
nal Ulvsunda. Förbifart 
Stockholm är det alter-
nativ som vid en sum-
mering ger den bästa 
framkomligheten. 

Analysen visar att Förbi-
fart Stockholm samman-
taget ger en bättre till-
gänglighet för bilåkande 
och kollektivresande och 
är det alternativ som 
bäst ansluter till och 
stödjer regionstrukturen 
i regionplanen.

SLUTSATS
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Diagonal
Ulvsunda

Förbifart
Stockholm
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EKONOMISK
TILLVÄXT

TRAFIKSÄKERHET

Trafi ksäkerheten påverkas på

två sätt. Risken för olyckor ökar

när det totala trafi karbetet ökar, 

men genom utbyggnad av väg-

systemet kan trafi k omfördelas 

från olycksbelastade vägar till

nya trafi kleder med hög trafi k-

säkerhet.

JÄMSTÄLLDHET

God kollektivtrafi kförsörjning

ökar möjligheterna för hus-

håll där fl era arbetar att fi nna 

attraktiva arbeten utan att vara

hänvisade till bil för arbets-

pendlingen.

Kombinations-
alternativet

Kombinationsalternativet  be-

döms inte ge förutsättningar för 

ekonomisk tillväxt. Tillgänglig-

heten blir sammantaget sämre 

än i Nollalternativet.

Kombinationsalternativet ger 

god trafi ksäkerhet eftersom an-

delen kollektivtrafi k ökar medan 

biltrafi ken minskar. 

Noll-
alternativet

Nollalternativet bedöms inte ge 

förutsättningar för ekonomisk 

tillväxt. 

Nollalternativet ger den sämsta 

trafi ksäkerheten. 
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Analyserna pekar på att 
vägutbyggnaderna bidrar 
till att öka den ekonomis-
ka tillväxten genom att 
arbetsplatser får tillgång 
till en större arbetsmark-
nad. Speciellt för tillväxt-
företag som anställer kva-
lifi cerad personal betyder 
arbetsmarknadens storlek 
mycket. 

Investeringar i kollektiv-
trafi k får inte så många 
att byta arbete, men gör 
att de som redan reser 
kollektivt till sitt arbete 
får kortare restider.  

Vägutbyggnadsalternati-
ven Förbifart Stockholm 
och Diagonal Ulvsunda 
innebär ökad trafi k men 
hög trafi ksäkerhet med de 
planerade vägtunnlarna. 
Det fi nns inte underlag 
för att bedöma vilket av 
de båda alternativen som 
ger den högsta säkerhets-
nivån men det fi nns inget 
som tyder på att det fi nns 
några väsentliga skillna-
der. 

Sammanlagt ger Kom-
binationsalternativet den 
bästa effekten på trafi k-
säkerheten jämfört med 
Nollalternativet. 

SLUTSATS
Diagonal
Ulvsunda

Diagonal Ulvsunda bedöms ge 

betydande tillskott till den re-

gionala tillväxten jämfört med 

Nollalternativet. 

Antalet döda och svårt skadade 

bedöms minska med två perso-

ner per år.

Förbifart
Stockholm

Förbifart Stockholm bedöms 

ge betydande tillskott till den 

regionala tillväxten jämfört med 

Nollalternativet. 

Antalet döda och svårt skadade 

bedöms minska med sex perso-

ner per år. 
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Förbifart Stockholm passerar 

glesare områden, som är svå-

rare att försörja med god kol-

lektivtrafi k med hög turtäthet.

Alternativet Diagonal Ulvsunda 

innebär att exploateringstryc-

ket blir störst i områden där 

kollektivtrafi ken har goda förut-

sättningar att utvecklas. 
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Kombinationsalternativet medför 

de lägsta utsläppen av kväveoxi-

der och fl yktiga kolväten i regio-

nen eftersom trafi kmängderna 

minskar och infartslederna får 

bättre framkomlighet. Kombina-

tionsalternativet är därför från 

hälsosynpunkt det bästa alterna-

tivet. Det ger även en förbättring 

av bullersituationen. 

Kombinationsalternativet ger 

liten påverkan.

Kombinationsalternativet ger en 

minskad biltrafi k och innebär 

160 000 ton per år (2015) lägre 

utsläpp av koldioxid jämfört med 

Nollalternativet.

Kombinationsalternativet ger 

möjlighet till ökad bebyggelse i 

Huvudsta genom att trafi ken kan 

läggas i tunnel och alternativet 

innebär därför god hushållning 

med mark.

Nollalternativet är minst fördel-

aktigt från hälsosynpunkt.

Nollalternativet ger liten  

påverkan. 

Nollalternativet innebär fortsatt 

ökade utsläpp av koldioxid med 

440 000 ton mer per år jämfört 

med nuläget.
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MILJÖ

HUSHÅLLNING MED
MARK OCH VATTEN

Genomförd riskanalys gör bedömningen att de två vägutbyggnadsalternativen    erb

Nollalternativet som Kombinationsalternativet.
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SLUTSATS
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Liksom Förbifart Stockholm 

går Diagonal Ulvsunda  långa 

sträckor i tunnel vilket bidrar 

positivt till en minskad sjuklig-

het. Alternativet ger den största 

förbättringen av bullersitua-

tionen.

Diagonal Ulvsunda ger liten 

påverkan.

Med vägutbyggnadsalterna-

tiven ökar trafi karbetet och 

därmed utsläppen av koldioxid 

med cirka 140 000 ton per år 

(2015) jämfört med Nollalter-

nativet.

Tunnellösningen innebär god 

hushållning med markresurser. 

I Diagonal Ulvsunda begränsas 

möjligheten att bygga bostäder 

i Ulvsundaområdet. 

Kombinationsalternativet 
ger de bästa hälsoeffek-
terna genom förbättrad 
luftkvalitet. Förbifart 
Stockholm bedöms vara 
något gynnsammare än 
Diagonal Ulvsunda och 
båda är bättre än Nollal-
ternativet. På sikt bedöms 
luftföroreningar få min-
dre betydelse och skillna-
den mellan alternativen 
blir mindre.

Förbifart Stockholm är det 
alternativ som ger mest 
negativa konsekvenser 
för natur- och kulturmiljö 
samt friluftsliv av lokalt, 
regionalt och nationellt 
intresse. Övriga alternativ 
påverkar endast områden 
av lokalt intresse och i 
liten omfattning.

För klimatmålet ger 
Kombinationsalternati-
vet den bästa effekten.

Diagonal
Ulvsunda

Förbifart
Stockholm

Förbifart Stockholm innebär att 

trafi ken fl yttar längre ut från 

regioncentrum, där det bor färre 

människor. Leden går långa 

sträckor i tunnel vilket gör att 

hälsopåverkan för boende i 

vägkorridoren blir begränsad 

till områdena kring tunnelmyn-

ningarna. Det bidrar positivt till 

en minskad sjuklighet. Alterna-

tivet är också positivt avseende 

buller.

Förbifart Stockholm ger negativ 

påverkan där vägen går i ytan, 

främst på Lovön och i Grim-

staskogen. Tunnelförläggning 

under Igelbäckens dalgång 

minskar barriäreffekter inom 

Järva Friområde.

Med vägutbyggnadsalternativen 

ökar trafi karbetet och därmed 

utsläppen av koldioxid med 

cirka 140 000 ton per år (2015) 

jämfört med Nollalternativet.

en    erbjuder säkrare transportmöjligheter för farligt gods jämfört med såväl  

Nollalternativet tar 
minst mark och vatten-
resurser i anspråk.
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HUSHÅLLNING MED
ENERGI OCH MATERIAL

TEKNIK OCH EKONOMI

Alla alternativ förutsätter

stora investeringar

Det åtgår mindre fossila bräns-

len än för utbyggnadsalternati-

ven men mer el för tågdriften.

Osäkerheten om kostnaderna är 

störst för Kombinationsalterna-

tivet som bedöms kosta mellan 

22-32 miljarder kronor. 

Kombinationsalternativet kom-

mer att kräva att ytterligare 

cirka en miljard kronor per år 

till skjuts kollektivtrafi ken för 

att driva och underhålla syste-

men. Avskrivningar och räntor 

för att betala investeringarna är 

då inte inräknade. Om vägavgif-

terna används för fi nansiering av 

driftunderskottet blir Kombina-

tionsalternativet kostnadsmäs-

sigt något sånär jämbördigt med 

utbyggnadsalternativen. 

Nollalternativet innebär minst 

investeringar och minst använd-

ningar av råvaror, material och 

energi. 

I Nollalternativet ingår investe-

ringar för knappt 15 miljarder 

kronor för spår, stationer och 

stombusslinjer samt lika mycket 

i vägin vesteringar fram till 2015.

Nollalternativet innebär högre 

kostnader än idag eftersom väg-

nätet byggs ut och trafi ken ökar.    
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Noll-
alternativet

Transportsystemet i Kombina-

tionsalternativet är inte lika 

effektivt som i vägutbyggnads-

alternativen eftersom en större 

andel reser med den långsam-

mare kollektivtrafi ken. Till en 

del kompenseras effektivitets-

förlusten av en ökad trafi ksä-

kerhet och minskade utsläpp. 

I Nollalternativet är tillgänglig-

heten begränsande vilket inne-

bär att regionens ekonomiska 

potential inte tillvaratas.
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SLUTSATS
Jämfört med Kombinationsal-

ternativet åtgår mer energi för 

byggande och drift av tunnlar. 

Investeringsvolymen för Dia-

gonal Ulvsunda beräknas ligga 

inom spannet 17-19 miljarder 

kronor. Förutom Vägverkets 

kostnader för att bygga ut vä-

garna tillkommer kommunernas 

kostnader för att anpassa sina 

vägsystem till de nya förut-

sättningarna. Dessa kostnader 

har inte beräknats men be-

döms vara högre för  Diagonal 

Ulvsunda.

Diagonal Ulvsunda beräknas 

dra drift- och underhållskost-

nader i stor leksordningen  

200 miljoner kronor per år.

Jämfört med Kombinationsal-

ternativet åtgår mer energi för 

byggande och drift av tunnlar. 

Investeringsvolymen för Förbi-

fart Stockholm beräknas ligga 

inom spannet 18-20 miljarder 

kronor. Förutom Vägverkets 

kostnader för att bygga ut vä-

garna tillkommer kommunernas 

kostnader för att anpassa sina 

vägsystem till de nya förutsätt-

ningarna. 

Förbifart Stockholm beräknas 

dra drift- och underhållskost-

nader i stor leksordningen  

200 miljoner kronor per år.

53

Alla alternativ har höga 

drift- och underhålls-

kostnader. Nollalternati-

vet ger minst kostnader 

och Kombinationsalter-

nativet högst.

Diagonal
Ulvsunda

Förbifart
Stockholm

Nollalternativet innebär 
minst användning av 
råvaror, material och 
energi. 

De båda vägutbyggnads-

alternativen är effekti-

vare än Kombinationsal-

ternativet och sannolikt 

är de samhällsekono-

miskt lönsamma.

Analyser av samhällsnyttan visar att det är små skillnader mellan vägut-

byggnadsalternativen men indikerar att Förbifart Stockholm ger något 

bättre trafi kekonomi på lång sikt. På kort sikt beräknas Diagonal Ulvsunda 

vara något lönsammare. 
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Häggvik Kungens Kurva
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