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Regeringens beslut

Regeringen tilliter arr en motorvdg byggr mellan E 4/E20 s6der om
Kungens kurva i Huddinge kommun och E 4 norr om Higgvik i Sollen-
tuna kommun. Utbyggnaden ska ske inom den vlgkorridor som be-
ndmns Forbifart Stockholm och med de tunnellegen som redovisas pi
"Karta over slutligt forordad vlgkorridor med illustrerade yt- och
tunnellagen", darerad den26 februari 2009 som urgor bilaga 2 iYag-
verkets kompletterande handlingar till regeringens tillitlighetsprovning,
se bilagan.

Tillitligheten forfaller den 31 augusti 2Ol7 fdrden del av viigbyggnads-
projektet som di inte omfatras av fastst5lld arbetsplan enligt vlglagen
(1,971,:948).

For tillitligheten ska foljande villkor g?illa.

Vi l lkor

1. Den inom korridoren narmare strdckningen, profilen och utform-
ningen av vdganordningarna ska planeras och utforas si art negativa
konsekvenser for naturmiljon, kulturmiljon samt landskapets ovriga
vlrden och funktioner si lingr mojligt begrlnsas. Planeringen ska ske
efter samrid med Boverket, Forsvarets radioansralt, Naturvirdsverket,
Riksantikvarie6mbetet, Llnsstyrelsen i Stockholms len och berorda
kommuner. Viigverket ska vidta itgdrder si arr de skyddade vdrdena i
virldsarvet Drottningholm inte hotas. Vidare ska itgdrder vidtas som
begrdnsar piverkan pi skyddsinrressena i Natura 2OOO-omridet Edeby
ekhage och vlrdena i ovriga berorda omriden av riksintresse enligt 3 och
4 kap. miljobalken.
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2. V?igverket ska, efter samrid med berorda myndigheter, uppritta en
plan som redovisar de forhelanden i berorda och omgivande natur-
miljoer, kulrurmiljoer och boendemiljoer som srrskilt bor uppmdrk-
sammas under byggskedet med hensyn till risken for skadlig piverkan
och stdrningar. Planen ska innehilla de itgdrder som ska vidtas for att
mowerka skadlig piverkan och storningar. Planen ska hillas aktuell.
Planen ska redovisas till Llnsstyrelsen i Stockholms lan och till berorda
kommuner senast vid den tid * innan byggnads- och anhggnings-
arbetena piborjas - som lensstyrelsen och Vdgverket kommer overens
om.

3. V?igverket ska, efter samrid med berdrda myndigheter, upprdtta en
plan som redovisar de itglrder som skavidtas for att energiforbrukning i
samband med byggande, drift och underhilll av vd'ganordningarna si lingt
mojligt begrlnsas. Planen ska dven innehilla de itgdrder som ska vidtas
for att miljokvalitetsnormerna for utomhusluft inte ska overskridas och
si att luftfororeningar i tunnlarna begrlnsas. Planen ska hillas aktuell.
Planen ska redovisas till Lansstyrelsen i Stockholms len och till berorda
kommuner senast vid den tid - innan byggnads- och anlaggnings-
arbetena piborjas - som llnsstyrelsen och Vlgverket kommer overens
om.

4. Viigverket ska, efter samrid med Ldnsstyrelsen i Stockholms len och
berorda kommuner, upprltta en plan for omhendertagande, Stervinning
och bortskaf.f.ande samt eventuell mellanlagring av de berg- och jord-

massor som uppkommer vid byggandet av vtganordningarna. Planen ska
omfatta transporter av massor och byggnadsmaterial. Sidana transporter
ska si lingt mojligt ske sjovagen. Hamnar och ovriga anordningar for
transporter pi sjon ska vara tillfalliga under byggtiden. De ska iordning-
stlllas i si god tid och med sidan kapacitet att tunga transporter pivdg
261, forbivirldsarvet Drottningholm och pi det lokala vdgnltet pi Lovon
si lingt mojligt kan undvikas. Planen ska redovisas dll Ldnsstyrelsen i

Stockholms len och till berorda kommuner senast vid den tid - innan
byggnads- och anlaggningsarbetena piborjas - som lansstyrelsen och
Vdgverket kommer overens om.

5. V?igverket ska, efter samrid med Sveriges geologiska undersokning,
Statens geotekniska institut, Ldnsstyrelsen i Stockholms lan, Norrvatten,
Stockholm Vatten och berorda kommuner vidta skyddsitgiirder i den
omfattning som krdvs for att skydda grund- och ytvatten frin foro-
reningar frin byggnads- och anlaggningsarbetena samt fren vlgtrafiken.

6. V?igverket ska, efter samrid med Myndigheten for samhallsskydd och
beredskap, Transportstyrelsen, Linsstyrelsen i Stockholms len och be-
rorda kommuner, utarbeta en plan for det fortsatta sdkerhetsarbetet
innan arbetsplan enligt vlglagen stdlls ut. Tunnlar ska dimensioneras och
utformas si att sjalvutrymning mojliggors i handelse av olycka.



Kostnader f6r t i l lsyn m.m.

Regeringen beslutar med stod av 1 kap. 3 $ forordningen (1998:940) om
avgifter for provning och tillsyn enligt miljobalken att Vegverket till
Ldnsstyrelsen i Stockholms len ska utge erslttning for llnsstyrelsens
kostnader avseende Forbifart Stockholm. Ersittningen ska utgoras av
dels ett engingsbelopp om 1,331200 kronor for hittills utfort arbete,
dels hogst 2 miljoner kronor per 5r i 2009 irs prisnivl frin och med
denna dag till och med den tidpunkt di byggnads- och anleggnings-
arbetena har slutforts.

Arendet

Vdgverket har med eget yttrande till regeringen dverhmnat en v5gutred-
ning - "Effektivare nord-sydliga forbindelser i Stockholmsomridet" -

med miljokonsekvensbeskrivning for tiliitlighetsprovning enligt 17 kap.
miljobalken av en ny viigforbindelse over Saltsjo-Mllarsnittet. Vdgverket
har foreslagit att regeringen tilliter utbyggnad inom vigkorridoren enligt
det alternativ som bendmns Forbifart Stockholm och att ett antal villkor
ska gilla for tillitligheten. Efter anmodan frin Miljodepartementet har
Vigverket kompletterat och fonydligat underlaget pi 15 punkter.

Bakgrund

Vlgutredningen har foregitts av en fdrstudie om effektivare nord-syd-
liga fOrbindelser i Stockholmsomridet diir olika alternativa Stgdrder
enligt fyrstegsprincipen har behandlats. Forstudien visade att kapaciteten
over det s.k. Saltsjo-Mdlarsnittet behover forstdrkas for att mota ett
vdxande behov av transporter i en region med stark tillviixt.

Vlgverket konstaterade i forstudien bl.a. att Saltsjon och Mllaren utgor
en naturlig barriar mellan de sodra och norra halvorna i Stockholms lan.
Stockholm har en stjirnformad bebyggelse med en stark central region-
karna. Kommunikationslederna har en radiell uppbyggnad och alla trans-
porter over Saltsjo-Mllarsnittet miste Passera den s.k. getingmidjan.
sedan E 4/E2O Essingeleden oppnades for trafik 7967 har folkm?lngden i
Stockholms len okat med mer ?in 400 000 invinare. Infrastrukturen har
inte utvecklats i motsvarande grad. Essingeleden ar fortf.arande den enda
statliga vigen over Saltsjo-Mdlarsnittet i Stockholm och anvinds for
sivll lokala, regionala som lingdistanta transPorter. Essingeleden trafi-
keras av ca 50 procent av alla fordon som Passerar Saltsjo-Mdlarsnittet
och har det hogsta trafikflodet i landet - drygt 160 000 fordon per irs-
medeldygn 2007. Trdngseln inneber bl.a. att den lingdistanta genom-
fartstrafiken fastnar i den lokala trafiken samt att brlnsleforbrukning
och utslepp av luftfororeningar okar. Framkomlighetsproblem pi
Essingeleden leder ocksi omedelbart till overbelastning pi det ovriga
vdgnltet och till att yrkestrafiken har svirt a*hi,'lla tider. Trafik-
incidenter intraffar tlera gl'nger per dag. Avsaknaden av alternarivavagar
kan forsena riiddningsinsatser och fi allvarligakonsekvenser for
samhallets forsorjning. Vzigverket konstaterade vidare bl.a. att enligt
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Regionplane- och trafikkontoret vdntas folkm?ingden i lenet oka med
ytterligare upp till 600 000 invinare tiII2030 och bebyggelsen bor ut-
vecklas till en mer flerkernig struktur. Behovet av transporter okar med
befolkningen och med Milardalens utveckling mot en allt mer integrerad
bostads- och arbetsmarknad. Transportsystemet ar avgorande for
tillgangligheten inom regionen och for kommunikationerna med om-
vlrlden. Enligt Vagverket kan transportbehoven i Stockholmsomridet
endast tillgodoses om bide spirvlgar och vlgar utvecklas for godstrans-
porter, kollektivtrafik och individuella resor av alla slag.

Projektm6l

Utifrin det av riksdagen antagnatransportpolitiska mllet med delmil, de
av Stockholms lens landsting antagnamilen i Regional utvecklingsplan
for Stockholmsregionen (RUFS) och Stockholmsberedningens over-
gripande mil for Stockholm-Miilarregionen har Vdgverket formulerat
projektmil for vlgutredningen som anger att syftet med vigutredningen
itr an finna den losning som sammantaget svarar mot de overgripande
milen och att finna den vigkorridor som best loser uppgiften att

knytasamman de norra och sodra hnsdelarna och gora det mdjligt att
fdrdas mellan dessa utan att belasta Stockholms centrala delar,
skapa en forbifart for lingdistant trafik,
forbettra framkomligheten pi infartslederna,
forbattra mojligheterna att genom utjrmnad tillgenglighet fl en
gemensam arbets- och bostadsmarknad for hela regionen,
mojliggora en flerkernig region samt
ge forutslttningar for utveckling i en region med stark tillvlxt.

Viigutredning

I vdgutredningen redovisas en analys enligt fyrstegsprincipen av olika
itgarder for att ni milen. Vigverket konstaterar att Sttgdrrder for att
istadkomma attitydforlndringar, fysisk planering, kollektivtrafik-
satsningar, vdgavgifter och forbattring av befintlig infrastruktur m.m.
kan bidra till att senareldgga behovet av nya vlginvesteringar nlgra ir,
men att enbart sidana itgirder inte inneblr nigon mer lingsiktig
losning.

Utover ett nollalternativ, som omfattar forendringar av det befintliga
trafiksystemet fram till2015, men inga stora investeringar i nord-sydlig
riktning, har Vlgverket utrett tre alternativ; Kombinationsalternativet,
Diagonal Ulvsunda och Forbifart Stockholm. Ett antal tidigare studera-
de, men avford1 alternativ redovisas i korthet. I det kompletterande
underlaget har motiven till att Kombinationsalternativet och Diagonal
Ulvsunda valts bort utvecklats och fortydligats.

Kombinations alt ernative t
Kombinationsalternativet, som enbart har analyserats pi systemnivi,
inneber i huvudsak foljande. En kraftfull satsning pi spir for kollektiv-
trafik genom att en ny pendeltigstunnel byggt mellan Heggvik och
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Alvsjo samt att Tviirbanan fardigstaills. Strickbaserade vigavgifter som [r
hogre i innerstaden 6n i ytterstaden. Vlgforbirtringar i form av en
breddning avE 4 mellan Kungens kurva och Vestberga samr en ur-
byggnad av Klarastrandsleden och Huvudsraleden/Tritonbron, .en
forbattring av Ulvsundaleden och en parallell led till E 4 fram till Kisra.
Kombinationsalternativet innehiller ingen ny vag over Saltsjo-Miilar-
snittet.

Enligt V5gverket vlntas vlgsatsnin garna frlmsr avlastavig- och garu-
niitet i city. Trafikarbetet minskar generellt i lenet, men Kombina-
tionsalternativet ger inte tillracklig vdgkapacitet och rillgodoser inte
framtida transportbehov och bidrar dermed inte heller till ekonomisk
tillv?ixt. Det medfor en visenrlig okning av trafikbelastningen pi
Essingeleden. Sirbarheten i vlgsystemet minskar inte. Vdgverket
bedomer vidare att Kombinationsalternativet inte medfor nigra struk-
turella forandringar eller bidrar till en flerklrnig regionsrruktur eller
binder samman de sodra och norra regionhalvorna. Kombinations-
alternativet inneber pitagligt slmre tillgenglighet in ovriga alternativ.
Vlgverket konstaterar att Kombinationsalternativer inte har tillr:ickligt
med miljdmlssiga fordelar for att uppfylla bristerna i miluppfyllelsen.

Diagonal Ulvsunda
Diagonal Ulvsunda innebtu i huvudsak foljande. En ny motorvdg, med
tre korfelt ivardera rikrningen, byggr mellan E 4/E 20 vidVistertorp
och E 4 vid Kisra, knappr 14 kilometer. Vlgen forlaggs i runnel pi hela
strlckan, forutom en knapp kilometer vid Ulvsunda. Anslutningar byggt
till Sodra lanken, Drottningholmsvigen, Ulvsundaleden och Enkopings-
vdgen. Befintlig E 4/E 20 mellan Kungens kurva och Vestertorp samt E 4
mellan Kista och Haggvik breddas frin sex till itta korfalt. Den totala
vlgldngden mellan Kungens kurva och Haggvik blir knappt 23 kilometer.

Forbifart Stockholm
Forbifarr Stockholm inneber i huvudsak foljande. En ny motorvig med
tre korfdlt ivarderariktningen byggr mellan E 4/820 vid Kungens kurva
och E 4 vid Heggvik, en strlcka om ca 21 kilometer. Si som forslaget
slutligen har utformats fOrlaggs vlgen i tunnel pi merparten av strdckan,
drygt 17 kilometer. Ytllge planeras vid Hjulsta, dar vigen foreslis korsa
Melarbanan och E 1S pi bro over den nya trafikplatsen i projektet E 18
Hjulsta-Kista, samr mellan Akalla och Haggvik, der vdgen foreslis ligga i
nedsinkt profil. Anslutningar byggs till vig 261 (Ekerovigen) och
Bergslagsvdgen samt till Lunda, Hjulsra och Akalla. Befintlig E 4/E 20
mellan ett lege strax soder om trafikplats Lindvreten och Kungens kurva
samt befintlig E 4 vid Haggvik breddas frin sex till Srta korfalt.

I samband med kompletteringen av underlaget har anslutningen mellan
Forbifart Stockholm och vlg 261 studerats vidare och fem olika alterna-
tiva losnin gar har redovisats. Vlgverket forordar den losning - alterna-
tiv 1 - som 1r en utveckling av vdgutredningens forslag, helt lokaliserad
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till sodra Lovon, och som ger best trafikekonomi och goda forutsltt-

ningar for busstrafiken. Ovriga alternativ inneber att hela eller delar av

anslutningarnaforld"ggs till LindO. Vdgverket menar att alternativ 5 inte
ger en acceptabel trafiklosning.

Vlgverket har vidare studerat mojligheten att forlagga Forbifart Stock-

holms passage av Lambarfjardeni tunnel i st:illet for pi en hogbro, si

som foreslogs i vdgutredningen. Vegverket konstaterar bl.a. att det dtr

tekniskt mojligt attbyggaen tunnel under Lambarfidrden och att kost-
naden i stort sett er densamma som for en bro. Konsekvenserna av brand

eller av olyckor med farligt gods 1r betydligt storre i en tunnel, men
risken for att olyckor ska intrlffa 6r sannolikt mindre i en tunnel ?itt Pt
en bro. Vdgverket forordar att en tunnel vlljs.

Temforelse mellan Diagonal Ulvsunda och Forbifart Stockholm
Vdgverket konstaterar bl.a. foljande. Diagonal Ulvsunda ansluter pl ett

bettre s:itt till Sodra lanken samt sterker sambanden mellan Visterort
och Soderort i de inre forortsomridena. Diagonal Ulvsunda bidrar mer

till att stlrka den cenrrala regionklrnan dn att stimulera till uweckling av

yttre regionala kernor och ge bettre forutslttningar for en region med

stark tillvdxt. Diagonal Ulvsunda innebdr att storningar frin genom-
fartstrafikens tunga fordon kommer att oka i de centrala regiondelarna.

Trafikflodet blir ocksi hogre och kapacitetsgrlnsen bedoms bli nidd

relativt snabbt. Diagonal Ulvsunda har inte stod i RUFS eller i kom-

munernas oversiktsplaner. Forbifart Stockholm ger direktkontakt mellan

regionens yttre forortsomriden, inklusive de med en stor andel eko-

nomiskt svaga hushill. Tillgengligheten forbettras sirskilt i de snabbt

vixande sodra och sydvistra regiondelarna. Forbifart Stockholm okar
tillg?ingligheten till regionaltigstationer och ger bettre forutslttningar att

skapa effektiva bytespunkter mellan bil- och kollektivtrafiksystem i de

regionala klrnorna. Forbifart Stockholm ger dven mojlighet att styra

Mllaroarnas trafik si att trafikbelastningen vid Drottningholm kan

dampas. Tillsammans med Norrortsleden och Sodertornsleden blir

Forbifart Stockholm en lank i en yttre tvlrled som innebar att gods-

trafiken leds utanfor stora delar av den sammanhangande stadsbygden.
Det totala trafikarbetet i lenet vd.ntas oka, medan det vdntas minska i

innerstaden. Vegverket konstaterar dartill bl.a. att Forbifart Stockholm
stods av samtliga kommuner i Stockholms hn samt av Regionplane- och

trafiknimnden. Forbifart Stockholm 1r en del i en regionai utvecklings-

strategi som bl.a. syf.tar till hillbar tillvlxt i en starkt vdxande storstads-

region med hog andei kollektivtrafik och koncentrerad bebyggelse-

utveckling i regionens ytteromriden. Sammantaget finner Vdgverket att

Diagonal Ulvsunda inte uppfyiler alla projektmil, vilket Forbifart

Stockholm gor.
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Miljokonsekvenser

Kombinationsalternativet
Kombinationsahernativet skiljer sig fr8n utbyggnadsalternativen bl.a.
genom art de srorre fysiska fOriindringarna ar begrinsade till utbygg-
naden av Klarastrandsleden och Huvudstaleden/Tritonbron. Stockholms
innerstad 1r ett omride av riksintresse for kuhurmiljovirden enligr
3 kap. 5 $ miljobalken. Stadsbilden kommer att piverkas om alternativet
genomfors, men konsekvenserna 1r beroende av vilken utformning som
v?iljs. Vegverket bedomer att Kombinationsalternativet inte medfor nil,gra
betydande negariva konsekvenser for kulturmiljon eller n|.granya in-
tring i naturmark, men det rekreativa vdrdet vid Blllstaviken forslmras.
Vattenmiljon riskerar att piverkas negativt vid Klarastrandsleden och
Bdllstaviken. Kombinationsalternativet medfor ett minskat trafikarbete
generellt i lanet och dermed mindre utslapp av koldioxid och luft-
fororeningar jdmforr, med utbyggnadsalternativen, dvs. det bidrar bast rill
art nil klimatmilen. Pi delar av vagnatet okar dock trafiken, t.ex. pi
Essingeleden, Klarasrrandsleden, Huvudstaleden och Ulvsundavegen,
och dermed forslmras luftkvaliteten der. Miljokvalitetsnormen for
partiklar (PM 10) kommer dven fortsdttningsvis atr overskridas om inte
generella itglrder vidtas. Eftersom trafiken henvisas till ytvdgnrtet
kommer bullerstorningarna att forbli stora i omgivningen. De minskade
trafikflode na har ingen mirkbar piverkan pi bullers tornin garna . y eg-
verket bedomer att risksituationen dr sdmre i Kombinationldrernarivet
iin i utbyggnadsalternariven, di transporter med farligt gods dven fort-
sitrningsvis kommer attvarahenvisade till det starkt rrafikerade yt-
fOrlagda vlgndtet i bebyggelseomriden.

Diagonal Ulvsqnda och Forbifarr Stockholm
Bide Diagonal ulvsunda och Forbifarr stockholm beror Mdlaren med
oar och strandomriden, som med hansyn till de samlade narur- och
kulturvlrdena i sin helhet 6r av riksinrresse enligt 4 kap. miljobalken och
dar turismens och friluftslivets, frdmst det rorliga friluftslivers, inrressen
sdrskilt ska beaktas vid bedomningen av tillitligheren av exploarerings-
foretag eller andra ingrepp i miljon.

Den omfatrande tunnelforhggningen av Diagonal ulvsunda har vahs av
hansyn till miljoer med befinrlig bebyggelse som inte dr forberedda for
att ta emor en srorskalig infrasrrukturanldggning. Ett ytliige skulle inne-
bara stora ingrepp i dessa miljoer. Det blir dock svirar., -., storande
och dyrare attbyggaanslutningsvigarna en i Forbifart stockholm.
Diagonal ulvsunda passerar under LM-staden och Duvbo, som ir om-
riden av riksintresse for kulturmiljovirden enligt 3 kap. 6 $ miljobalken,
men Vdgverket bedomer att det inte inneber nilgrakonflikter.

Den omfattande tunnelforldggningen av Forbifart Stockholm har valts av
hansyn till natur- och kulturmiljoerna pi bl.a. Lovon ochJiirvafiilrer samr
till boende i vellingby och skiirholmen. vallingby och merparren av
Lovon 1r av riksinrresse for kuhurmiljovirden enligt 3 kap. 6 $ miljo-
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balken. I samband med kompletteringen av underlaget har det tidigare

forslaget med en hogbro over Lamb arfierden avforts. En bro skulle ha

medfort mycket stora intring i natur- och kulturmiljoerna pinorra

Lovon, i Grimstaskogen och utmed strandomridena och ddrmed
medfort buller och stora negativa konsekvenser for friluftslivet samt
risker for vattenskyddsintresset i Malaren. Den tunnel under Lambar-
fjarden som Vlgverket nu forordar innebar att permanent intring i den

norra delen av riksintresset Lovon och i naturreservatet Grimsta kan

undvikas, liksom buller och andra storningar. Med en tunnel riskerar inte

heller vattnet i Mllaren att drabbas av fororeningar. Under byggskedet

behovs dock en arbetstunnel pi norra Lovon och en tillfallig hamn for

utskeppning av berg- och jordmassor. Vlgverket konstaterar att en

tunnelforleggning medfor betydligt mindre miljopiverkan ln en bro.

VArldsant
Forbifart S tockholms vlgkorridor tan gerar vlrlds arvet Drottningholm

och beror buffertzonen for vbrldsarvet. Drottningholms slott med om-

givning 1r statligt byggnadsminne och sedan 7991' tpptaget pi

FN/UNESCO:s vlrldsarvslista. I samband med komplettering av under-

laget har Vdgverket studerat vidare mojligheterna att ansluta Forbifart

Stockholm till v?ig 261, i syfrc att utifrin en helhetssyn PA landskapet

finna en losning som si lingt mojligt begrrnsar risken for pStaglig skada

pi omridet av riksintresse eller pi vdrldsarvet. Samtliga fem ilternativa

losningar ligger i sin helhet inom riksintresset och buffertzonen for

vlrldsarvet. Alternativ 1, som Vigverket forordar, innebar en cirkula-

tionsplats vid Edeby och en vid Tillflykten. Ett litet landskapsrum vid

Edeby kommer att helt tas i ansprik, men ld'get er dolt frin de omgiv-

ande storre landskapsrummen. Vid Tillflykten kommer cirkulations-

platsen att lokaliseras till ett oppnare landskapsrum, men der bedoms det

finnas rnojligheter till en god anpassning och utformning. Vdgverket

menar att pi grund av den skada som redan i dag orsakas av den befint-

liga vlgens barridreffekt och den okande trafiken pi EkerovZigen inneblr

den i landskapet anpassade trafikplatsen pn Lovon en endast obetydlig

merskada som inte kan anses varapitaglig. Sammantaget bedomer

Vdgverket att de nu forordade losningarna vid Lambarfierden och sodra

Lovo n inneb 1r att alla pl'tagliga ne gativa milj okons ekvens er av F o rb i f art

Stockholm kan undvikas.

Natura 2000
Forbifart Stockholms vlgkorridor omfattar Edeby ekhage som 1r ett

Natura 2OOO-omride (SE0110188), dvs. det har valts ut av Europeiska

kommissionen som ett omride av intresse for gemenskapen enligt ridets

direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljoer samt vilda djur och

vdxter, det s.k. art- och habitatdirektivet. En bevarandeplarr for

Natura 2OO0-omridet faststdlldes av lensstyrelsen den 5 februari 2007.

Edeby ekhage 1r behgen pi sodra Lovon, vid sidan av sivll planerad

hur,'udstrlckning av Forbifart Stockholm som anslutningarna till vag26l.

V?igprojektet medfor inte intring i Edeby ekhage, men ekhagen ligger
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inom det omride der grundvattenpiverkan kan uppste. Vigverket be-
domer att de skyddade virdena i Edeby ekhage inte kommer art skadas
av Forbifart Stockholm. Vagverket har sokt tillstind enligt 7 kap.28 a $
miljobalken.

Ca 300 meter utanfor vlgkorridoren for Forbifart Stockholm lr
Natura 2OOO-omridet Hansta (SEO11031,7) belaget. Vlgverket bedomer
att tillstind enligt 7 kap.28 a $ miljobalken inte krdvs for Hansta.

Natwr- o ch kwltwnes eruat
Forbifart Stockholm beror de av Stockholms kommun bildade natur-
reservaten Sltraskogen, Grimsta och Hansta samt Igelbackens kultur-
reservat. Vdgen kommer aff, forldggas i tunnel under Sitraskogen, som
kan kommaatt piverkas av en arbetstunnel och en tillfallig hamn under
byggtiden. Aven under Grimsta planeras tunnel, men inte nlgratillfalliga
anordningar under byggtiden. I Igelbackens reservat kommer intring att
ske i den del som ir nlrmast korsningen med E 18 d?ir vlgen planeras i
yrlege. Tunneln under Igelbacken ochJawafaltet ger mojlighet att
minska den nuvarande Akallalankens negativa piverkan pn de ekologiska
sambanden. Vid Hansta kommer vlgen att gora intring i reservatets
ostra del, dir v5gen planeras i sk?irning. De for reservaten glllande
foreskrifterna utgor inte hinder att genomfora Forbifart Stockholm.
Viigkorridoren beror dven utkanten av det statliga naturreservatet Ostra

Jdwafeher.. Vdganordningarna kommer endast marginellt att berora
reservatskanten lengs med befintlig E 4.

Klimat, luftkztalitet och bAka
Enligt Vdgverket krdvs det kraftiga ekonomiska styrmedel for att klara
klimatmilen, oavsett om Forbifart Stockholm byggs eller inte.

Forbifart Stockholm berdknas ta ca8 3r attbygg . Under den tiden
berlknas de totala utsldppen av koldioxid bli ca 1,29 000 ton, dvs.
ca 16 1,25 ton per ir. Om all sprdngsten anvlnds i andra projekt minskar
behovet av brytning i bergt?ikter och ca29 000 ton mindre koldioxid
kommer dermed att sldppas ut frin dem. Som jamforelse n5mns att.2006
var de tor.alautslappen frin arbetsmaskiner i hela lanet ca 159 000 ton.

I den ferdiga anlaggningen blir ventilation av tunnlar och pumpning av
inlackande vatten samt stendig belysning energikrdvande. Frin drift och i

underhill berlknas utsleppen av koldioxid bli ca 2 400 ton per ir.

V?igtrafiken i hela Stockholms lan bereknas under 2020 sldppaut
ca 1, 840 O0O ton koldioxid med Forbifart Stockholm och
ca 1, 784 OO0 ton i Nollalternativet, dvs. en skillnad pi ca 56 000 ton.
Ar 2035 berdknas skillnaden vara ca 12 OOO ton. Som jamforelse ndmns
atr 2006 var de totala utsldppen av koldioxid frin vlgtrafiken i hela lanet
ca2 438 000 ton.
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Miljokvalitetsnormer for luftkvalitet giiller for utomhusluft, men inte
tunnelluft. Miljokvalitetsnormen for partiklar (PM 10) kommer att
overskridas i samtliga alternativ om inte generella itgdrder vidtas.
Vdgverket menar att den enskilt viktigaste itglrden 1r att minska
dubbdacksanvindningen. Om den minskar frl.,n dagens andel 70 procent
till2s procent kommer miljokvalitetsnormen for partiklar (PM 10) att
klaras vid Forbifart Stockholms tunnelmynningar. Vlgverket bedomer
att miliokvalitetsnormerna for kvdvedioxid och bensen kommer att
klaras. Forbifart Stockholm medfor legre exponering av luftfororeningar
dtr minniskor bor och vistas samt fdrre fortida dodsfall dn Nollalterna-
tivet. I tunnlarna okar dock exponeringen. Vdgverket avser att i det fort-
satta arbetet studera olika tekniker for att rena tunnelluften. Diagonal
Ulvsunda har kortare tunnlar dn Forbifart Stockholm vilket innebar bl.a.
au taftkanterna exponeras for luftfororeningar i tunnlar under kortare
tid.

Vattm
Bide Diagonal Ulvsunda och Forbifart Stockholm innebar tunnlar under
Mdlaren, som 1r vattentlkt och forsorjer ca'1.,6 miljoner mdnniskor med
dricksvatten. Vattenverken Lovd och Norsborg tar rivatten frin ostra
Malaren. Nigra reserwattentdkter som tlcker hela behovet under en
lengre tid finns inte. Mdlaren hyser en artrik fiskfauna och omfattas av
miljokvalitersnormen for fisk- och musselvatten samt ar av riksintresse
for yrkesfisket. Vlgverket bedomer att bergtunnlar under Mdlaren inte
medfor nlgra bes tiende negativ a milj okons ekvens er. Under byggtiden
finns det en potentiell risk for utslapp frin arbetstunnlar, tillfalliga
hamnar och transporter m.m. som kan motverkas med forebyggande
itglrder.

Tunnlar under grundvattenytan har en drdnerande effekt. Det omride
som piverkas av forandrade grundvattenfloden och nivier 1r svirt att
uppskatta innan vigstrlckningen och profilen 1r detaljstuderad. For-
.?indrad hydrologi kan piverka berorda natur- och kulturvlrden samt
byggnader och enskilda brunnar m.m. Krav pi t?ithet i tunnlarna
faststllls i samband med tillstindsprovning enligt miljobalken. Bida
utbyggnadsalternativen, men framfor allt Diagonal Ulvsunda, beror
sannolikt omriden med fororenad mark som kan behova saneras.

Hanteri.ngav lnassor
Bide Diagonal Ulvsunda och F6rbifart Stockholm medfor ett betydande
overskott av bergmassor. Dessa kommer att kunna tas till varai andra
byggprojekt och darmed minska behovet av bergtdkter, men generera ett
omfattande transportbehov. I Forbifart Stockholm finns goda mojlig-
heter att transportera massor pi blt via tillfalliga hamnar. I Diagonal
Ulvsunda kommer byggarbetena i stor utstrdckning att bedrivas inom
s torningsklns li ga b os tads omriden o ch transp orterna frdms t att hinvis as
till det redan hirt belastade vdgnitet.
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Bwller
Bide Diagonal Ulvsunda och Forbifart Stockholm medfor forbettringar
avseende buller langs vissa befintliga g^tor och vlgar, men inre till-
r?ickligt for att de av riksdagen antagna rikwirdena ska klaras overallt.
Utbyggnadsalternativen inneber att bullret frin trafiken i tunnlarna inte
sprids till omgivningarna och att bullerskyddsitgirder endast krlvs vid
tunnelmynningar och ytligen. Eftersom runnlarna i Diagonal Ulvsunda
kommer att byggas under titbebyggda omriden 1r risken for storningar
av stomljud till foljd av borrning och sprtngning under byggtiden storre
en i Forbifart Stockholm.

Risk och sdherhet
Eftersom vagforheilandena i tunnlar inte varierar med vlder-, dygns- och
irstidsvariationerna menar Vlgverket att risken for att olyckor ska in-
vdffa i tunnlar 5r mindre ?in pi ytfOrlagda vd,gar. Bide Diagonal Ulvsunda
och Forbifart Stockholm inneber att trafik med farligt gods kan passera
Stockholms tiitbebyggda omriden uran att anvindaywdgndter annar dn
pi korrare strickor. De innebir dermed att slkerheten forbattras. Jlm-
fort med Forbifarr Stockholm har Diagonal Ulvsundalangre strickor i
ytlege och dermed simre slkerhet.

Yttranden

Vdgverket har inhamtat yttranden frln berorda myndigheter och
organisationer. Vdgverket har remirterar det komplerterande underlaget
till ett hundratal insranser. Flera remissinsranser har tillstyrkt att
regeringen tilliter en utbyggnad av Forbifart Stockholm i forordad
korridor, yarav nilgrahar tillstyrkt under forutsdttning att vissa villkor
beaktas. Nigra remissinstanser har avstyrkt dllitlighet. Nigra remiss-
instanser har inte haft nigon erinran mot tillStligher. I korthet har
remissinstanserna anfort bl.a. foljande.

Arbetsmiljdaerketpiminner om arr det krdvs en s?irskild arbersmiljoplan
och att det ska utses komperenra arbetsmiljosamordnare for bide pla-
nerin g/proj ektering och utforande av byggnads arbetet.

B ana erketunderstryker vikten av attForbifart Stockholm samordnas
med projektet for okad kapacitet pi Mdlarbanan mellan Tomteboda och
Kallhall s amr arr go da kollektivtrafiklosningar efters trlvas.

Boaerket anfor att samtliga berorda kommuner, liksom Stockholms-
beredningen och den regionala utvecklingsplanen, forordar Forbifart
Stockholm. Diagonal Ulvsunda skulle inneblra atr kommunerna miste
dndra eventuellt stridiga detaljplaner. I annar fall kan planforelegganden
enligt 1,2kap.6 $ plan- och bygglagen bli nodvindiga, nilgot som innu
inte tilliimpats i praktiken. Efter kompletreringen bedomer Boverket att
det finns ett stort behov av att forbettra tillgengligheten mellan sodra
och norra Stockholm samt arr de nu aktuella satsningarna[1r stora och
l$ngsiktiga strukturella konsekvenser. Det vore lampligt att.vlnta med
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tillitlighetsprovningen tills den nya regionplanen for Stockholms len har
antagits. Boverket anfor vidare att mojligheterna att i den slutliga infra-
s t rukturs ats ningen y tt erligar e re ducera klimatpive rkan j amf ort me d
dagens utformning av Forbifart Stockholm bor fortsltta att provas.

Energimyndigbeten har inte funnit att fdreslagna vlgstrdckningar pi-
verkar de intressen myndigheten har att bevaka.

Fiskerfuerket anfor att stora viigutbyggnader sannolikt medfor fortsatt
stora och okade utslapp frinvd,gtrafiken och afi, alternativ till dessa be-
hover belysas ytterligare. Fiskeriverket menar att Kombinationsalterna-
tivet bor utvecklas och utredas vidare. En bro over Lambarfjarden skulle
innebera direkta storningar pi vattenmiljon och ett stort permanent
ingrepp i vZirdefulla naturmiljoer vid tvi till stor del oexploaterade
strlnder. For att kunna bedoma tillitligheten bor verksamhetens pfl-
verkan pi vattenmiljon avseende fiske, fisk och dvriga vattenievande
organismer beskrivas utforligt. Efter kompletteringen anfor Fiskeri-
verket att en tunnel under Lambarfj;rden ger mindre piverkarr pi vatten-
miljon samt att det dr mycket viktigt att grumlingar, springningar och
annan piverkan pi vattenmiljon minimeras. Skydds- och forsiktighets-
fugdrder bor redovisas i detalj.

Fdrsoarets radioanstah (FM) har inga invdndningar mot tunnelbygget
under forutsrttning att ingen del av tunneln kommer ndrmare FRA:s
antenner och anlaggningar ?in 300 meter. Planeringen bor ske i samrid
med FRA och villkor stdllas si att deras verksamhet inte stors. Vid
borrningar och sprdngningar ska Vegverket gora de berlkningar och
m?itningar som krdvs for att FRA:s verksamhet inte ska storas av
vibrationer och buller.

Fcirsztarsmakten anf.oratt det inte finns nigrakonflikter mellan total-
forsvarets intressen och Diagonal Ulvsunda. Forbifart Stockholm kan
innebera en komplikation for FRA, varfor kontakt bor tas med dem i alla
kommande skeden.

Lwffartsaerh.et (LFV) anser att det lr av stor vikt att de nord-sydliga
forbindels e rna forb*tras bide avseende jlrnvlgsnltet och vlgnltet. Vid
en samlad bedomning anser LFV att Forbifart Stockholm 1r det besta
alternativet.

Mynd.ighetm for samhdllssfodd och bered.shap (MSB) anser att tunnelns
langd stlller siirskilda krav pi risk- och olycksforebyggande Stgarder
samt itgdrder for utrymning av trafikanter och tillganglighet for rddd-
ningsinsatser. Stlllningstagande kring transporter av farligt gods har inte
presenterats. MSB pipekar att en s?irskild riskanalys ska genornforas och
att i den fortsatta projekteringen bor beaktas att20 procent av befolk-
ningen upplever obehag illnga runnlar.
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N atwrufr,rd.so erhetanfor bl.a. fOljande. Varken Forbifart Stockholm eller
Diagonal Ulvsunda iir forenliga med miljobalkens bestdmmelser och
Kombinationsalternativet 1r inte tillrickligt utrett. Utbyggnads-
alternativen innebar okade koldioxidutslapp och Forbifart Stockholm
utmdrks av intring och storning i natur- och kulturmiljoer samt ger
storre exponering for halsoskadliga luftfororeningar i de linga tunnlarna.
Frigan om hur miljokvalitetsnormerna for utomhusluft ska klaras 6r inte
tillriickligt belyst. Vigutredningens projektmil har varit allr for sndva
och de saknar en tydlig koppling till de nationella miljokvalitetsmilen
och de transportpolitiska delmilen. Det finns brister och osiikerheter i
de samhallsekonomiska berikningarnaoch det ?ir nodviindigt med en
redovisning av vilka kraftiga ekonomiska styrmedel som krdvs for att
klimatmilen ska kunna nis med Forbifart Stockholm. Sannolikt dr inte
nigot av utbyggnadsalternativen samhellsekonomiskt lonsamt. Natur-
virdsverket foreslir att regeringen ger Vdgverket, Banverket, SIKA och
Llnsstyrelsen i Stockholms lan i uppdragatt i samrid tafram ahernativ
till nord-sydliga forbindelser i Stockholmsomridet som kan bidra till att
klara sivil miljokvalitetsmilen som de rransporrpolitiska delmilen. Det
bor ske i samarbete med Stockholms lens landsting och evenruella andra
berorda aktorer. Aspekter som har betydelse for alternativens lingsiktiga
hillbarhet, t.ex. framtida teknikutveckling och livsstilsforendringar bor
di tas med. Efter kompletteringen beddmer Naturvirdsverket att med en
tunnel under Lambarfjerden si utgor inte riksinrresser "Milaren med oar
och strandomriden" lengre nigot hinder. De negativa konsekvenserna
for landskapet och naturmiljon vid Edeby bedoms daremot fortfarande
bli pitagliga.

Riksantiktariedmbetet (RAA) anfor bl.a. foljande. Diagonal Ulvsunda har
inte utretts i samma omfartning som Forbifart Stockholm vad avser
kulturmiljon. Materialet mojliggor inte en samlad bedomning av
piverkan pi Lovolandskapet, men Forbifart Srockholm - med Vtig-
verkets forordade trafikplatsalternativ * bedoms innebdra pitaglig skada
pi riksintresset Lovon och virldsarvet Drottningholm och projekrer bor
dermed inte ges tillitlighet. Urredningen bor kompletteras med en
bedomning av de lingsiktiga effekterna av exploateringar pi Mllaroarna.
En plan som inneb dr att inga massrransporter sker forbi Drottningholrn
bor tas fram. RAA menar iven att de forandrade trafikflodena utgor ett
hot mot foruts lttn ingarna att b evaravdrlds arvets vlrden och en helhets -
losning av trafiksystemet som dven inkluderar vrig261, efterlyses. Efter
kompletteringen bedomer RAA bl.a. att en tunnel under Lambarfjarden
minskar den fardiga anhggningens direktap&verkan pi riksinrresse-
omridet och i ovrigt vidhiller RAA sina tidigare synpunkter.

Sjdfartsaerket anf6ratt om sjbtransporter av bergmassor aktualiseras ska
dessa tillstindsprovas.

Skogsstyrelsm forordar Diagonal Ulvsunda som ger minst plverkan pl
naturmiljoer. Det |ir viktigt attkartldgga eventuella nyckelbiotoper och
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omriden med hoga naturvirden innan en slutlig bedomning gdrs. Efter
kompletteringen bedomer Skogsstyrelsen att en tunnel under Lambar-
fjarden ger mindre piverkan pi skog och miljo ln en bro.

Socialstyrelsen noter^r att miljokonsekvensbeskrivningen pi ett tydligt
sltt redovisar piverkan, effekter och konsekvenser for mrnniskors halsa.
Samtliga alternativ forbattr ar b oendemilj 6n. Milj okvalitets normen for
partiklar kommer att overskridas i samtliga alternativ, men bli legre iin i
nollalternativet. I utbyggnadsalternativen piverkas klimatet kraftigt neg-
ativt, men sdkerheten forbettras. Socialstyrelsen avstir frStn att fororda
nigot av alternativen. Efter kompletteringen anser Socialsryrelsen att det
inte klart flamgilr hur berikningar av helsorisker och halsokonsekvenser
gjorts samt att redovisningen av itgdrder mot exponering av luftforo-
reningar 1r ofullstlndig di information om teknik och ekonomi saknas.
Socialstyrelsen delar inte Vlgverkets samlade bedomning att Forbifart
Stockholm medfor lagre luftfororeningar generellt i Stockholms len.

Statens fastighetsoerk (SFV) avstyrker en nord-sydlig forbifart 6ver
Lovon och anfor att om den genomfors miste utformningen bidra till att
vlrldsarvet Drottningholm skonas frin trafikstorningar, t.ex. si att
Ekerov5gen helt frigors frin genomfartstrafik. Alla itgiirder som okar
trafikbelastningen och utgor ingrepp i kulrurmiljon kommer att pitagligt
skada riksintresset och vdrldsarvet. En losning av trafiksituationen pi
vdg 261. miste inkluderas i det stora vigprojektet. Inga transporter under
byggtiden ska gi forbi varldsarvet Drottningholm. SFV anfor vidare att
kulturmiljon pi Lovon dr det mest lengsiktiga riksintresset iemfort med
vlgprojektet. Efter kompletteringen anser SFV att anslutning tilIvag26l
enligt alternativ 5 1r det enda acceptabla ur kulturmiljosynpunkt och att
det skulle kunna minska biltrafiken forbi Drottningholm. SFV menar
dock att konsekvenserna inte dr tillriickligt belysta. Ok"d tillgenglighet
pi Ekero leder till ett okat exploateringstryck. SFV iir positivt till en
tunnel under Lambarfjd'rden, men menar att stor hansyn miste tas till
kulturmiljovardenaunder byggtiden. Det finns en risk att tillfelliga
hamnar och transportband blir permanenta. SFV anser ocksi att tung
byggtrafik och forstlrkningsitglrder pi det smiskaliga vdgndtet hotar att
permanent skada kulturvdrden.

Statens geotekniska institwt (SGI) bedomer att frfngeoteknisk synpunkt
medfor Forbifart Stockholm mindre byggnadstekniska svirigheter in
ovriga alternativ. SGI poiingterar att riktvdrden och kontrollprogram bor
upprd.ttas avseende inleckage i bergtunnlar, grundvattensdnkningar och
grundvattenkvalitet samt att beredskap bor finnas for att &tgd'rd,a even-
tuella awikelser. Efter kompletteringen anfor SGI att de inte ser nigot
hinder frnn geoteknisk och miljogeoteknisk synpunkt att tillstyrka en
tunnel under Lambarfjairden.

Statens institwt fdr kommwnibationsanalys (SIKA) anfor att underlaget
visar ett for sndvt synsltt och endimensionellt tdnkande, trots att det
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krdvs trafikslagsovergripande ansatser for att losa utmaningarna i trans-
portsystemet och samhellet. Planeringsprocessen har varit bakv?ind, di
utgingspunkten varit en losning som argumentationen sedan anpassats
till, vilket riskerar attleda till ineffektiv anvlndning av investerings-
medel. Den samhlllsekonomiska kalkylen Ir inte transparent och baseras
pi fel utgingsliige. Underlaget behover understillas en behovsbedom-
ning och en oberoende granskning. Det ir en brist att Kombinations-
alternativet utretts mindre noggrant och avferdats rrors art der leder till
okad eller lika stor tillganglighet till betydligt fler kommuner in
Forbifart Stockholm. Det framgir ocksi att Diagonal Ulvsunda skulle
avlasta vlgsystemet bettre iin Forbifart Stockholm. SII(A menar vidare
bl.a. att hela diskussionen kring nord-sydliga forbindelser bottn ar i re-
gionplanen med ursprung frin 1,960-talet. SIKA anser att det 1r positivr
att ett kompletterande underlag presenterats och afi nya aspekrer be-
aktats i syfte att ge en bredare bild. Trafikprognosen for Z03S mojliggor
dock inte slutsatser om vilka effekter Forbifarr Stockholm flr fOr tang-
sel, tillgdnglighet och resandeutveckling samr for transportpolitisk mil-
uppfyllelse. Synpunkten att de olika alternativen inte gerrs en likverdig
provning kvarstir och det saknas ett underlag om vilka fugarder som dr
kostnads- och samhellsekonomiskt effektiva for att ltgdrda sirbarheten i
vlgtransportsystemet over Saltsjo-Mllarsnittet.

Statms ztdg- ocb transportforskningsinstitut (VTI) anfor bl.a. att det saknas
en redogorelse av projektmilens fOrhillande till transportpolitiska mil
och klimatmil samt en samhellsekonomisk analys av Kombinations-
alternativet. Det gir inte att urlesa om alternativen leder till pitaglig
skada pi riksintressen. VTI saknar en definition av begreppet landskap
och en sammanvdgd konsekvensbedomning av landskap. VTI efterlyser
vidare fOrtydliganden om energiitgingen for anlaggning och drift,
prognoser avseende ndr kapaciterstaket ar nitt i alternativen samr en
djupare analys av exploateringstrycket pi riksinrresseomridet Lovon och
vdrldsarvet Drottningholm. VTI anser att frigan om PM 10 inre dr
alternativskiljande. Efrer kompletreringen har VTI avsrerr frin att yttra
sig.

Strdlsrikerh etsmyndigh eten ( S S M ) anfor att fOrhOjda radonhalter kan
forekomma i luften i linga runnlar, men art det knappast kommer att
orsaka nilgra halsorisker di tunnlarna kommer ̂ ttvaravdl ventilerade
och di trafikanternas vistelsetid i tunnlarna inte kommer attvaralbng.

Aflirsrterket Sz.tenska Kraftnat pipekar att den fdreslagna vlgkorridoren
beror en planerad kabel och en befintlig kraftledning. Mojligheren arr
utnyttja den planerade vlgen for elfdrs6rjningens beredskapsrransporuer
bor utredas i projekteringen.

Szteriges geologiska undersdkning (SGU) anfor att tunnellosningar ger en
god hushillning med mark, vatten och material di de inte piverkar moj-
ligheten till byggande pi markytan och di utbrutet material kan anvdndas
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som ballast. Tunnlar under grundvatte nyt^nleder till inlackage av grund-
vatten och det 1r viktigt att tidigt etablera mltningar av grundvatten-
nivier och portryck. SGU konstaterar vidare att jorddatabaserna over
omridet inte visar nigot anmirkningsvdrt. SGU avstir frilnatt ta stlll-
ning till alternativen, men bedomer att slkerheten vid transporter av
farligt gods okar i v?igbyggnadsalternativen.

Sveriges meteorologiska och hyd.rologiska institwt (SMHI) anfor att med en
bro over Lambarfjdrden och tvi tillfelligahamnar inom vattenskyddsom-
ridet ar Forbifart Stockholm det minst liimpliga alternativet ur hydro-
logisk synpunkt. Efter kompletteringen anfor SMHI att en fullst?indig
bedomning av eventuell miljopiverkan inte kan goras forrin det ir klart
om en ny trafikplats ska byggas mellan Kungens kurva och Lindvreten.
SMHI anfor ocksi att buller- och vibrationsfrigan inte 1r helt klarlagd.
En noggrann konsekvensanalys och uppfoljning bor goras efter avslutat
bygg". SMHI menar vidare att det skulle yara enpositiv itgard for luft-
kvaliteten i Stockholmsomridet att installera partikelfilter i ventila-
tionstornen.

Tran sp ort styr els rrt p 5p ekar at t glllande f oreskrifter om tunnels lkerhet
ska tillampas och de stdller krav pi ventilationssystemens funktion.

Lansstyrelsen i Stockbolms hn bedomer att till5tlighet kan ges till Forbi-
fart Stockholm. Det blir dock stor piverkan pi natur- och kulturmiljoer
samt pifrestningar pi miljon och olagenheter for minniskors halsa,
varfor tillitlighet bor ges med vissa forutsdttningar och villkor. Det 1r
svirt att undvika pitaglig skada pi riksintressena enligt 3 och 4kap.
miljobalken, men f.oretrdde ska ges it en nord-sydlig forbindelse som
ocksi rr av riksintresse och som bedoms vara nodvdndig for en lingsiktig
hushillning. Linsstyrelsen anser att behovet av en vlstlig forbifart ar
stort och forbindelsen har en avgorande betydelse for utvecklingen av en
gemensam arbets- och bostadsmarknad. Den lr det viktigaste tillskottet i
infrastrukturutbyggnaden for att knyta samman regionen. Alla lanets
kommuner stodjer Forbifart Stockholm. Llnsstyrelsen anser vidare bl.a.
att det 1r viktigt att vid ett genomforande av Forbifart Stockholm slker-
stilla attbefarade foljdexploateringar i Lovoomridet, till men for natur-
och kulturmiljon pi Lovon, inte kan komma till stind. Ldnsstyrelsen
anser vidare att ett genomforande av Forbifart Stockholm inte med-
verkar till att en miljokvalitetsnorm for luftkvalitet overtr2ids. Med den
nya vdgen minskar partikelhalterna (PM 10) pi andra, mer centrala
platser utmed gatu- och vdgnitet, platser dar miljokvalitetsnormen
annars skulle ha overtrltts. Det uppster en positiv nettoeffekt ddr antalet
mdnniskor som exponeras for overskridanden av normen for PIttt tO
minskar i regionen. Efter kompletteringen anser lansstyrelsen att
beslutsunderlaget iir tillr2ickligt i 2irendet och att irtga ytterligare utred-
ningar eller kompletteringar beh6ver gbras i detta skede. Ldnsstyrelsen
har inget att invlnda mot den korridor som nu redovisas. Llnsstyrelsen
konstaterar att Forbifart Stockholm endast marginellt piverkar miijlig-
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heterna att ni klimatmilen. Oavsett projektet krdvs det andra ltglrder
for att ni klimatmilen. De linga ,rr.rrrlrrrn medfor problem rnrJlufr-
kvaliteten och det iir viktigt att i den fortsatta planeringsprocessen
redovisa vilka dmnen och halter som klaras i tunnlarna. Lensstyrelsen
anser att en tunnel under Lambarfjdrden i alla miljoavseenden 5r atr
foredra framfor en bro och det inneber att nigon pitaglig skada pi
riksintresset i denna del av Lovon inte komm er att uppste. Angiende
anslutningen till vdg26l forordar hnsstyrelsen alternariv 1. Frigan om
att forbettra framkomligheten pivag261, liksom behovet att bredda
Lindotunneln saknar formellt koppling rill frigan om tillitlighet for
Forbifart Stockholm. Llnsstyrelsen konstaterar vidare att varken art-
och habitatdirektivet eller natur- och kulturreservat utgor hinder mot att
ge tillitlighet. Ldnsstyrelsen anser att endast Narura 2O0O-omridet
Edeby ekhage krdver tillstind enligt 7 kap.2S a $ miljObalken. Ldns-
styrelsen bedomer att ett sidant tillstind forenat med villkor bor kunna
ges inom den aktuella korridoren nlr lege och utformning ir mer
studerade infor faststiillelse av arbetsplan. Llnsstyrelsen polngterar
vidare bl.a. vikten av framforhillning och planering ndr det giller
omhendertagande och anvdndning av uppkomna massor. Der 5r viktigt
att transportbehovet minimeras si l5ngt det ?ir mojligt och massrrans-
porter dll sjoss ar att foredra.

Ekerd komman 1r positiv till Forbifart Stockholm under forutsdttning
att foljande villkor uppfylls. Ett fjarde korfalt ska byggas piveg26l
mellan Ekero centrum och Nockeby samt - i vdntan pi det - reversibla

.korfalt inrlttas. En breddning av Lindotunneln ska ingi som en del av
forbifartsprojektet. Berg- och materialtransporter ska ske via provisor-
iska hamnar och mellandeponi pi Lovon. Framkomligheten vid
Brommaplan ska forbattras. De betydelsefulla natur- och kulturmiljo-
erna ska bevaras i storsta mojliga utstrdckning. Kommunen Ir positiv till
alternativ 1 avseende anslutningen till vdg261, och delar Vlgverkets upp-
fattning att risk for pitaglig skada pi riksintresset inte lengre foreligger
samt understryker att den definierade vlrdeklrnan for omridet av riks-
intresse for kulturmiljovirden omfattar storre delen av Lovon men dven
Lindo till Tappstrom. Kommunen kan inte accepteraalternativen2,
4 och 5, som alla inneblr stora ingrepp pi Lindo i omedelbar nlrhet till
griftegirden som rillhor Malmviks gird. Alternativ 5 dr dessutom en
trafiktekniskt ofullstdndig losningr som avsevdn okar trafiken mellan
anslutningen och Tappstrom. Kommunen forordar en tunnel under
Lambarfjarden. Kommunen delar inte Vdgverkets bedomning av
trafikutvecklingen piveg261,. 

"!'r;ili::

Hwddinge kommwn anser att Forbifart Stockholm snarast ska faststillas.
Underlaget dr vil utarbetat med bitvis mycket hog detaljeringsgrad.
Kommunen tar upp vissa frigor som bor sruderas vidare i arbetsplanen,
sisom en konsekvensbeskrivning avseende Gommarens naturreservat.
Kommunen anfor vidare att den samhallsekonomiska kalkylen inte
f.Stngar upp flertalet positiva effekter.
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Iarfdlla homrnun anfor att Forbifart Stockholm 1r av stor betydelse fdr
kommunen och nordvdstra Stockholm. Med tunnel minskar dagens
b ar ridr eff ekter, trafikp ropp ar, bullers t o rnin gar o ch andr a ne gativa
miljoeffekter samtidigt som de grona sambanden mellan Barkarby och

J2irvakilen forstdrks. Kommunen pipekar att det ir viktigt att vatten-
miljoerna inte piverkas negativt.

Solna kommunpipekar att det 1r av yttersta vikt att en ny forbindelse
over Saltsjo-Milarsnittet kommer till stind. Forbifart Stockholm har
lainge varit en forutslttning for regionens planering och den politiska
forankringen kring alternativet lr mycket stark i regionen. Solna kom-
mun tillstyrker kompletteringarna och anfor att de stlrker kommunens
stlllningst agande.

Stockholms hommun forordar Forbifart Stockholm samt delar Vlgverkets
tolkning av miljobalken kring hur och nlr de olika riksintressena ska
vlgas mot varandra. En ytterligare forsening skulle bli en hamsko pi
regionens gemensamma utveckling och forstoring.

Sundbybergs kommwn forordar att Forbifart Stockholm genomfors di
den kommer att ge grundhggande forutsdttningar for att de basala
utvecklingsmilen och strategierna for trafiksystemets utveckling ska
kunna forverkligas. Det 1r ocksi angehget dt genomfartstrafiken och
tringselproblemen kan reduceras vilket leder till battre miljo. Sundby-
bergs kommun erinrar ocksi orn att upprdtthillande och forbattringar av
Igelbackens vattentillforsel och vattenkvalitet ar angelaget samt aff. ev
gdrder ska vidtas i form av nyskapade vitmarksomriden.

Regionplane- och trafiknamnden anseratt det endast dr alternativet
Forbifart Stockholm som uppfyller projektmilen. Nemnden anfor bl.a.
att Forbifart Stockholm leder till ett visst okat trafikarbete och en
betydande omfordelning av trafiken. Trafiktrycket pi Essingeleden och
regioncentrum vdntas minska och darigenom skapas ett jamnare flyt,
vilket leder till minskade utsldppsrndngder per fordonskilometer och att
fdrre personer exponeras for utsleppen. En avgiftsbelaggning av Essinge-
leden och en utbyggd vdstlig forbifart ger sammantaget en utveckling
som leder mot de regionala utvecklingsrnilen och motverkar en tu-
delning av regionen. Nlmnden forordar alternativ 1 for anslutning till
vd"g261, och anfor att akernativ 5 bor utgi.

Kommunft;rband,et Stockbolms tan (KSL) anser att Fdrbifart Stockholm
ir en viktig forutsdttning i forlndringsarbetet for att minska trlngseln i
vrgnitet. KSL tillstyrker en tunnel under Lambarfjdrden och forordar
alternativ 1 avseende anslutning till viig 261. .Lkernativ 4 bor utgi di det
ger undermiliga omstigningsforutslttningar for busstrafikanter och
alternativ 5 b6r utgi di tillgengligheten begrdnsas. Tunneln under Jdwa-
faltet dr viktig for de ekologiska funktionerna. Studier infor RUFS 2010
ger liknande resultat som underlaget om Forbifart Stockholm, dvs. tra-
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fikarbetet okar nigot, men Essingeleden och regioncentrum avlastas
trafik si att framkomlighet och tillgenglighet okar, vilket leder till
minskade utsldppsmingder per fordonskilometer och ferre exponerade
Personer.

AB Storstochbolms Lokahrafik (sL) anfdr att det dr av stbrsta vikt att
bibehilla och forstlrka kollektivtrafikens framkomli ghet pi vag 261. D et
finns di forutsittningar att huvuddelen av trafiken mellan Tappsrrom
och Brommaplan kan ske med kollekrivt ferdmedel under hogtrafik. For
anslutning till viig 26L forordar SL alternativen pi Lov6n. ovriga alter-
nativ dr oacceptabla ur kollektivtrafiksynpunkr. SL forutsrtter att det
planeras for en vdl fungerande bytespunkt/omstigningshillplats.

Brand.hfr,ren Anwndaanfor att Diagonal Ulvsunda lr sdmre ur risk-
synpunkt di transporter med farligt gods fOrlaggs inom r?itbebyggt
omride. Forbifart Stockholm medfor ll'ngainsatstider for rlddnings-
tjdnsten och tunnelsysremers eget sdkerherssFsrem behover kunna hilla
storre brdnder i insatsmojlig nivi tills r?iddningsrjrnsten tr pi plats. En
sprinkleranlaggning dr en. mojligt alternativ. Sakerhetsfrigan bor utredas
noggrannare avseende passagen av Lambarfjarden. Angiende anslutning
till viig 261 ar alternativ 1 det enda som upprdtthiller sikerhetskon-
cePtet. Ovriga alternativ medfor brandgassmitta mellan huvudroren och
att sdrskilda tekniska fugdrder behover genomforas. Brandkiren Attunda
anfor dven att mojligheter till raddningsinsatser ska upprlrthillas under
byggtiden.

scid.ertdrns brand.fdrsoarsfarband (sbfr) anfor att kobildning och ojiimn
trafikrytm okar olycksrisken och rdddningsrjinstens mojligheter. Sbff er
positivt till Forbifart Stockholm eftersom den kan losa problem med
kobildning och sirbarhet. Angiende anslutningen till vdg 261 anser Sbff
att alternativ 1 dr att foredra ur sdkerhetssynpunkt och att ovriga alterna-
tiv rr oliimpliga. Sekerhetsfrigan bor utredas noggrannare avseende pass-
agen av Lambarfjarden. Sbff forordar bittransport av bergmassor for att
minska belastning och olycksrisk med tung trafik p3.v6,gndter. Mojlig-
heter till riiddningsinsatser ska upprltthillas under byggdden. Beskriv-
ning av hilsorisker bor kompletteras med konsekvenser av brandrok och
utsldpp av farligt gods.

Norruatten anfor art de har tre huvudledningar i v?igkorridoren och atr
det erfordras avral med Norrvatten for arbeten som beror ledningarna.

stockbolm vatten pipekar att Linsstyrelsen i stockholms len den
25 novemb er 2008 beslutade om varrenskyddsomride med foreskrifter
for ytvattentlkter vid Lovon, Norsborg, Gorvaln och skytteholm inom
ostra Mllaren. Forordad viigkorridor passerar pi ett flertal stlllen Stock-
holm vattens huvudsystem for dricksvatten, avlopp och dagvatten, vilket
miste tas hansyn till. Atg:irder for att minska risken for att fororeningar
tillfors M5laren under byggrid och drift miste urforas. Korridoren
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korsar Balistain och Igelb?icken. Ballstain, som i daghar problern med
markoversvdmningar, ar ett vattendrag som ska rapporteras enligt EU:s
vattendirektiv. Det 1r av yttersta vikt att itgarder vidtas for att minska de
flodes belas tningar och dagvattenfororeningar s om korridoren gener er ̂ r.
Spolvatten frin tunnlarna miste renas. Igelbacken ir inte en lamplig
recipient for renat dag- eller spolvatten. Stockholm Vatten miste kon-
tinuerligt kontaktas under den fortsatta planeringen.

Natarshyd.dsfdreningenanfor bl.a. att nyttan med en ny vdginte ir i pro-
portion till kostnaden i form av pengar och miljopiverkan. Forbifart
Stockholm 1r inte tilliten enligt miljobalken. Vdgverket bor tiilsammans
med Banverket, SL och kommunerna tafram losningar som effektivare
utnyttjar befintlig infrastruktur och frdmjar kollektivresande. Atgarder i
form av forandrade regelverk och skatter har storre potential att f.ramia
de transportpolitiska milen dn t.ex. Forbifart Stockholm. Naturskydds-
foreningen menar dven bl.a. att Vlgverkets samhellsekonomiska kalkyl ar
missvisande.

Stockholrns Handelskammare anfor bl.a. att Forbifart Stockholrn Ir det
enda alternativ som ger tillrackliga dllgiinglighetsfOrbettringar och av-
lastningar av det ovriga vigndtet. De samhlllsekonomiska vinsterna 1r
kraftigt underskattade, di flera parametrar, t.ex. effekter pi den ekonom-
iska tillvlxten, inte finns med i kalkylerna.

Skrivelser har inkommit frin ytterligare intresseorganisationer, aktions-
grupper och enskilda.

Kostnader  fbr  t i l lsyn m.m.

Linsstyrelsen i Stockholms len har begirt att regeringen beslutar om
erslttning till lansstyrelsen for dess kostnader, dels for redan ucfort
arbete, dels for kommande arbete med anledning av Forbifart Stock-
holm. Llnsstyrelsen anfor bl.a. att den varit en aktiv samridspart och att
den har ansvar for overvakning och tillsyn. Med befintliga resurser och
med fullgorande av ovrigaarbetsuppgifter finns det inte mojlighet att
inrymma arbete med Forbifart Stockholm inom ramen for de forutsatta
tidsplanerna. Ldnsstyrelsen anfor vidare att den sedan januari 2006haft
kostnader om 1 331 200 kronor. For kommande arbete uppskattas
kostnaden till knappt 2 miljoner kronor per ir t.o.m. den tidpunkt di
byggnads - och anlaggnings arbetena slut forcs. Ldns s tyrels en avser att
iterkornma med en mer preciserad uppskattning efter regeringens
tillitlighetsbeslut.

Vigverket har, med hensyn till att beloppen ar sk?iliga, tillstyrkt att
regeringen beslutar om ersdttning enligt lensstyrelsens hemstillan.
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Skdlen f<ir regeringens beslut

E 4 Helsingborg-Haparandadr avYdgverket utpekat som riksintresse
for kommunikationsanlaggningar enligt 3 kap. 8 $ miljobalken. E 4
Kungens kurva-Hlggvrk 1r en del av riksintresset. Vidare dr E 4 en del
av det nationella stamvdgnitet och dr av vftalt intresse for person- och
godstransporter till och frin Stockholmsomridet samt for transporter
mellan sodra och norra Sverige. Som Europ avdghar den internationell
berydelse varfi\r den dven ingir i EI.J:s transeuropeiska transportnir,
TEN-T, der den 1r en del av det prioriterade projektet Nordiska tri-
angeln. E 4 dr dessutom en viktig lank for de regionala transporrerna.
Befintlig E 4 genom Stockholmsomridet har otillrlcklig kapacitet och
utgor en flaskhals i transportsystemet. Alternativavd,gval saknas i der
statliga vdgndtet och kapaciteten i det kommunala vd,gnatet lr otillrlck-
lig, vilket leder till negativa effekter for gods- och personrransporter
samt till en hog risk- och sirbarhetsnivi. Genomforda trafikprognoser
visar att Essingeleden 2035 fir kosituationer under stora delar av dygnet
om inga andra Stglrder vidtas. IJtan forbettrade kommunikationer finns
di risken att regionen delas i tvi separatahalvor och att den ekonomiska
konkurrensfordelen av en sror sammanhillen region inte till fullo kan
nyttjas.

I ett nationellt perspektiv ?ir det angeleget med ett vil fungerande trafik-
system i Stockholmsregionen, som har Sveriges i sdrklass storsta och
tdtaste hemmamarknad och starka forbindelser med viktiga regioner
utomlands. Till fdljd av dettahar regionen den storsta ndringsbredden i
landet. Regionen har ocksi lSngt fler importerande och exporterande
niringar dn nigon annan region. Detta ger forutsittningar for att efrer-
friganpL nyavaror och tjdnster ska uppsti. Pi si sitt kan nlringar och
verksamheter etableras och si sminingom spridas rill andra regioner i
landet.

Regeringen konstate rar attstockholmsomridets transportinfrastrukrur
lr i behov av visentliga forbettringar. Syfter med Forbifart Stockholm dr
bl.a. att f6rbattra framkomligheten samr att knyta samman de sodra och
norra linsdelarna och mojliggora en flerkernig region. Forbifart Stock-
holm kommer att medfora forendrade resmonsrer i regionen och miijlig-
heter for kommunerna atr utveckla nya omriden for bosrader, arbets-
platser m.m. Frigor om ltngsiktiga strukturfordndringar och exploate-
ringar hanteras i den regionala utvecklingsplanen och i kommunernas
oversiktsplaner.

Riksdagen har i december 2OO8 f.attarbeslut i enligher med regeringens
fdrslag i propositionen Framtidens resor och transporter - infrastruktur
fOr hillbar tillvixt (ptop. 2008/09:35,bet.2008/09TIJ2, rskr. 2OO8l09:145)
i vilken avsikten att peka ut Forbifarr Stockholm i uppdrag till trafik-
verken infor itgardsplaneringen forklaras. Regeringen har den
19 december 2008 beslutat om ett uppdrag till trafikverken atr genom-
fora &rgdr dsplanering infor faststlllandet av narionell trafikslags -
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overgripande plan for utveckling av transportsystemet for perioden
2OIO-2021. I beslutet slir regeringen fast att Forbifart Stockholm ska
ingi i den nationella planen.

Av handlin garnai erendet framgir att Forbifart Stockholm planeras i ett
landskap med mycket hoga natur- och kulturvlrden. Den forordade
vdgkorridoren beror vlrldsarvet Drottningholm och Natura 2000-om-
ridet Edeby ekhage samt omriden av riksintresse enligt 3 och 4kap.
miljobalken. Flera naturreservat och ett kulturreservat berors.

Mllaren med oar och strandomriden ?ir en viktig del i den regionala
gronstrukturen och har stor betydelse for den biologiska mingfalden
samt for landskapets ekologiska och kulturbetingade samband. Omrndet
iir hogst vdsentligt for minga minniskors mojligheter till rekreation.
Aterstiende tysta naturmiljo er narabostadsomriden ir slrskilt vlrde-
fulla. Malaren med oar och strandomr&den d'r dven enligt 4 kap. 2 $
miljobalken utpekat som ett omride med slrskilda hushillningsbestlm-
melser - ett s.k. primlrt rekreationsomride. Detta 1r, med h?insyn till
natur- och kulturvardena, i sin helhet av riksintresse. Inom omridet ska
turismens och friluftslivets, frdmst det rorliga friluftslivets, intressen
slrskilt beaktas vid bedomningen av tillitligheten av exploateringsforetag
eller andra ingrepp i miljon.

Det forhillande att Mdlaren med oar och strandomriden 1r utpekat som
riksintresse enligt 4 kap.2 $ miljobalken kan enligt regeringen inte ute-
sluta varje form av exploatering eller ingrepp i miljon. Enligt regeringens
bedomnin g aventyras inte de stora virdena for turismens och frilufts-
livets intressen som omridet besitter om Forbifart Stockholm kommer
till stind. Mot bakgrund av det anforda finner regeringen att det inte
foreligger hinder mot vdgbyggnadsprojektet enligt 4 kap. miljobalken.

Nlr det g?iller 3 kap. miljobalken kommer Forbifart Stockholm att delvis
ligga inom ett omride som enligt Riksantikvarieimbetet dr utpekat som
riksintresse for kulturmiljovirden (AB 30) enligt 3 kap. 6 $ miljobalken,
men ocksi inom ett omride som enligt Vdgverket 1r utpekat som riks-
intresse for kommunikationer enligt 3 kap. 8 $ miljobalken. Tvi viktiga
intressen stir siledes mot varandra.I en sidan situation ska 3 kap. 10 $
miljobalken tillimpas

Vid provningen av vilken plverkan Forbifart Stockholm har pi riks-
intresset for kulturmiljovird enligt 3 kap. 6 $ miljtibalken konstaterar
regeringen forst foljande. Riksintresset motiveras av en kunglig slotts-
miljo som speglar 1500- och 1700-talen och de av kungligt markinnehav
och ndrheten till slottet praglade Lovon och Lindo. Riksintresset moti-
veras dven av odlingslandskapet med bruknings- och boslttningskon-
tinuitet sedan bronsildern. Lovon har undgitt urbanisering och storre
exploateringar, trots nirheten till storstaden.
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Regeringen bedomer att si som forslaget slutligen utformats pi Lovon
med motorvigens hela huvudstrdckning forlagd i tunnel, dven under
Lambarfjarden, kan Forbifart Stockholm genomforas utan att permanent
skada uppstir pinorca Lovon. Anslutningarna till befintlig veg26l pit
sodra Lovon kommer dock att innebera intring och en forandrad land-
skapsbild. Re geringen kons tate rar ̂ tt s amtli ga alternativa anslutnings -
losningar till v?ig 267beror buffertzonen till vdrldsarvet Drottningholm.
Den av Viigverket forordade anslutningen vid Edeby foreslis till ett
mindre, forhelandevis slucet landskapsrum, drygt en kilometer frin
Drottningholms slott. Regeringen finner att det-ar en begrlnsad del av
riksintresseomridet som berors av anslutningarna och att intringet
kommer att ske i en miljo som redan i dag rir kraftigt piverkad av vdg och
viigtrafik. Regeringen beddmer att - med en omsorgsfull utformning -

en anslutning till vag261 gilr att anordna inom v2igkorridoren, uran atr
den sammantagna skadan pi kulturmiljon blir si betydande att vig-
projektet av den anledningen inte skulle kunna ges tillitlighet. En
utbyggnad av Forbifart Stockholm inom forordad korridor innebir en
frin allmln synpunkt god hushillning. Regeringen finner derfor att
vagbyggnadsprojektet i detta fall vlger tyngre an att kulturmiljon i der
omride intill befintlig vlg 261, som kan bli aktuellt for anslutningar
fOrblir opiverkad. Det 1r dock viktigt att intringet och forandringen av
landskapsrummet begrdnsas och sker si varsamr som mojligt si att
skadan pi riksintresset blir si liten som mojligt samr att de kultur-
historiska vlrdena i virldsarvet och i den omgivande miljon gilr att avlesa
i framtiden. Olika alternativa losningar till anslurning bor studeras och
konsekvensbeskrivas utforligare innan val av losning gors i samband med
arbetsplanen.

N?ir det g2iller ovriga delar av Forbifart Stockholm finner regeringen att
projektet medfor irreversibla intring i v?irdefullanatur- och kultur-
miljoer. Den omfattande tunnelforleggningen innebar dock att sidana
intring uppster pi kortare strlckor. Dar tillfalliga hamnar och arbets-
tunnlar kommer att anordnas uppstar piverkan och storningar framfor
allt under byggtiden. Tunnellosningen under Lambarfjarden innebar att
risken for permanent skada pi Grimstaskogen undanrojrs. Vid Hjulsta
kommer intring atr ske i Igelbackens kulturreservat, men Igelbdcken och
dess dalging, som iir viktiga for flora, fauna och friluftsliv, berors inre
dlr vlgen planeras i tunnel. Mellan Akalla och Haggvik kommer huvud-
strickningen att fOrlaggas i sklrning och medfOra intring i Hansta
naturreservat. Aven om delar av berorda natur- och kulturreservat tas i
ansprik utgor inte foreskrifterna for reservaten hinder att genomfora
Forbifart Stockholm. Regeringen bedomer att med lampliga skydds-
S,,tgdrder och fOrsiktighetsmitt bOr utbyggnaden kunna ske utan att
betydande barriereffekter eller landskapsfragmenteringar uppstir.

Natura 2000-omridet Edeby ekhage kommer inte att berdras av direkt
intring, men kan komma att piverkas av bl.a. hydrologiska forendringar
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om inte skyddsitgerder vidtas. Regeringen har beglrt attYdgverket ska
komplettera underlaget med ett tillstind enligt 7 kap.28 a $ miljobalken.
Vlgverket har lamnat in en tillstindsansokan till Linsstyrelsen i Stock-
holms len. Lensstyrelsen har framfort att det utifrin dagens kunskap bor
vara mojligt att ge tillstind forenat med villkor inom den aktuella kor-
ridoren n6r lige och utformning 1r mer studerade infor faststlllelse av
arbetsplan. Mot bakgrund harav bedomer regeringen att sidant tillstind
kan ges. Provning av Natura 2000-tillstind sker i siirskild ordning.

Vad avser risken for foljdexploateringar pi sodra Lovon konstaterar
regeringen arr Lanssryrelsen i Stockholms len har foreslagit att ett natur-
och/eller kulturreservat ska bildas for Lovo-Kirso. Ekero kommun har i
sin oversiktsplan angett att kommunen ska verka for att de virdefullaste
natur- och kulturmiljoerna pi Lovon ges forstdrkt skydd pi lempligt
sdtt.

I erendet aktualiseras vidare vagbyggnadsprojektets forenlighet med gall-
ande miljokvalitetsnormer enligt 5 kap. miljtibalken for kvdvedioxid och
parciklar (PM 10) i utomhusluft. Arbete pigilr med att forbettra luft-
kvaliteten i Stockholms lan. Regeringen har i december 2004 faststlllt
it glrdspro gram avs eende milj okvalitet snormerna for kvdvedioxid och
partiklar (PM 10) i Stockholms len. I beslutet anges bl.a. de itgdrder som
behover vidtas for att miljokvalitetsnormerna inte ska overskridas. At-
girdsprogrammen 1r ocksi viktiga som utgingspunkt for hur berorda
parr.er ska bidra till att miljokvalitetsnormerna inte overskrids. Ldns-
styrelsen har derefter pi regeringens uppdrag upprlttat forslag till
kompletterande itglrdsprogram. Jiimfort med nollalternativet kan ut-
byggnaden av Forbifart Stockholm bidra till ytterligare lokala forbatt-
ringar, forutsatt att tafikarbetet i de mest belastade omridena minskar.
Ldnsstyrelsen i Stockholms lan bedomer att ett genomforande av Forbi-
fart Stockholm inte medverkar till att en miljokvalitetsnorm for luft-
kvalitet overskrids. Med den nya vdgen uppstir en positiv nettoeffekt dar
antalet mlnniskor som exponeras for overskridanden av miljokvalitets-
normen for partiklar (PM 10) minskar i regionen. Regeringen delar
lansstyrelsens bedomning vad giiller milj6kvalitetsnormerna for luft-
kvalitet.

Regeringen har i propositionen En sammanhillen klimat- och energi-
p olitik (prop. 2008 / 09 :1, 62, b et. 2008 / 09 :MJU2 8) fores lagit att Sveriges
utslapp av vlxthusgaser ska minska med 40 procent mellan 1990 och
2020. Minskningen ska ske frin utslappskallor som inte omfattas av
EU:s system for utslappshandel och motsvarar 20 miljoner ton koldi-
oxidekvivalenter i forhillande till 1990 irs nivi. Tvi tredjedelar av dessa
minskningar ska ske i Sverige och en tredjedel i form av investeringar i
andra EU-llnder eller flexibla mekanismer som CDM (Clean Develop-
ment Mechanism). For att ni milet har regeringen i propositionen pre-
senterat utvecklade ekonomiska styrmedel, bi.a. hojd koldioxidskatt och
minskade eller slopade undantag. Av.t drivmedelsskatter och ovriga
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energiskatter kan komma att hojas. En lingsiktig prioriteringdr att
politiken fokuseras piatt stegvis oka energieffektiviteten i trans-
p ortsys tem et, bryta foss ilberoendet och mins ka klimatpiverkan. Svensk
industri kan vara vdrldsledande i omstillningen, bl.a. genom utveckling
av hybridfordon, elbilar och biodrivmedel. Ar 2030 bor Sverige ha en
fordonsflotta som ir oberoende av fossila brinslen. Forbifart Stockholm
kommer att generera ett okat trafikarbete med 6kade utslapp som en
foljd darav, men sammanraget innebar detta att okade utslepp ska
rymmas i milet for ZOZO och att den lingsiktiga prioriteringen kommer
att be grdns a trafikens klimatpnverkan. Enli gt re geringens b edomnin g
mowerkar inte ett genomforande av Forbifart Stockholm mojligheterna
att ni Sveriges klimatmil. Ar 2O5O berlknas att Sverige inte har nigot
nettoutslepp av vixthusgaser i atmosferen.

Vid tillitlighetsprovning enligt 17 kap.miljobalken av infrastruktur-
projekt ska berorda kommuners isikt tillmitas synnerlig betydelse.
Regeringen konstaterar att samtliga kommuner i linet som yttrat sig
over utredningen samt Regionplane- och trafikndmnden dr positiva till
Forbifart Stockholm.

Frigor som giller Fdrbifart Stockholms finansiering hanteras i siirskild
ordning.

Frigor som gdller vag267 utanf6r projektet Forbifart Stockholm hanr-
eras inom itg?irdsplaneringen for lansplanen for den regionala transport-
infrastrukturen som Llnssryrelsen i Stockholms len har ansvar for att
prioritera.

Linsstyrelsen i Stockholms len har den 10 maj 2005 godkant miljo-
konsekvensbeskrivningen. For de kompletteringar och andringar som
Vigverket derefrer gjort har miljokonsekvenserna beskrivits. Av ldns-
s tyrels ens yttrande over kompletterin gar na framgilr bl. a. att lans s tyrels en
anser att beslutsunderlaget ?ir tillriickligt fOr att ta stdllning till rillitlig-
heten enligt 1.7 kap. miljobalken samr att inga ytterligare utredningar och
kompletteringar behover goras i detta skede. Med beaktande av arr den
dllitlighetsprovning som ska goras enligt 17 kap. miljobalken ska ske i
ett tidigt skede av planeringsprocessen delar regeringen denna bedOm-
ning.

Regeringen finner att Forbifart Stockholm - si som forslager nu ut-
formats - 1r ett alternativ som tillskapar en ny, kapacitetssrark vig som
bidrar till ett lingsikdgt hillbart och robust vdgrransporrsysrem foi sival
genomfartstrafik som regionaltrafik. Forbifart Stockholm kan ge kol-
lektivtrafiken goda utvecklingsmojligheter och darmed oka rorligheten,
ge mer jamlika forutslttningar och bidra till en bettre utveckling inom
Stockholms re gionen. Proj ektet f.orb attr ar o cks i framkomligheten for
yrkestrafiken. Forbifart Stockholm 1r en del i en komplex helhet och
inneblr dermed en utbyggnad som - oavserr behovet ay att utveckla
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annan infrastruktur - 5r transportpolitiskt motiverad. Genomforda
berlkningar visar ocksi att Forbifart Stockholm 1r en samhalls-
ekonomiskt lonsam investering.

Vid den samlade bedomningen som ska goras vid tillitlighetsprovning
enligt 17 kap. miljobalken finner regeringen att det intring och den
storning som vlgen medfor inte kan vara si betydande att tillitlighet for
Forbifart Stockholm av den anledningen inte skulle kunna ges. En ut-
byggnad av Forbifart Stockholm inom forordad vlgkorridor inneblr en
frin allmln synpunkt god hushillning och bor darfor tillitas med an-
givna villkor.

0verv?iganden om vi llkor

1. Forbifart Stockholm kommer att berora vlrldsarvet Drottningholm
och Natura 2000-omridet Edeby ekhage samt omriden av riksintresse
for naturvirden, kulturmiljovirden och friluftslivet enligt 3 och 4 kap.
miljobalken. Forbifart Stockholm kommer aven att berora natur- och
kulturreservat. Det ir viktigt att den nlrmare strlckningen, profilen och
utformningen av vlganordningarna planeras efter samrid med berorda
myndigheter. Villkor bor darfor foreskrivas. 

, .,

2.Byggandet av Forbifart Stockholm kommer att medf6ra piverkan och
storningar i omgivningen. Regeringen vill framhilla vikten av attVilg-
verket i den forts atta planeringen har en hog ambitionsnivi och beaktar
de synpunkter avseende olika slags piverkan och storningar under bygg-
tiden som framforts av remissinstanserna. Villkor avseende forheilanden,
piverkan och storningar i naturmiljoer, kulturmiljoer och boendemiljoer
under byggtiden bor darfor foreskrivas

3. Byggande och drift av Forbifart Stockholm kommer attv^raenergi-
krdvande och medfora utsldpp av klimatpiverkande gaser och luft-
fororeningar. Sidana utslapp ska si lingt mojligt begrlnsas. Det er derf.or
vdsentligt att Vdgverket vid planering, byggande och drift av vdganord-
ningarna ger klimat- och luftkvalitetsfrigorna en hog prioritet. Villkor
bor darfor foreskrivas. Regeringen forutsdtter att arbetsmaskiner och
drivmedel som anvdnds under byggtiden kommer ̂ fiha besta miljo-
prestanda samt att s.k. sparsam korning kommer att tilhmpas.

4.Byggandet av Forbifart Stockholm kommer att innebera hantering av
stora mlngder berg- och jordmassor. Ett berydande massoverskott
kommer att uppste, samtidigt som stora mdngder byggmaterial kommer
att behova tillfOras. Det sammantagna behovet av tunga transporter blir
darfor mycket stort och i tiden utstrlckt over flera ir. Med hansyn till
behovet av hushillning med landets naturresurser bor strdvan v^ra afi de
overskottsmassor som uppkommer vid byggandet av Forbifart Stock-
holm ska komma till indamilsenlig anvlndning, t.ex. i andraprojekt. Det
finns samtidigt risk for att, om transporternabedrivs pivag, storningar
kommer att uppsta pi naturmiljon, kulturmiljon och for boende samt att
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det lokala vdgndtet pi Lovon kan komma att skadas. Tunga transPorter

pi vdg 261 forbivirldsarvet Drottningholm 6r sdrskilt bekymmersamma.

Aven trafiksdkerheten ?ir viktig atr beakta. Villkor bor darfor foreskrivas

om mass- och materialhantering samt transPorter under byggtid. Bygg'

ande av tillfalliga hamnar tillstindsprovas enligt 9 kap. miljObalken.

5. Forbifart Stockholm kommer at b er or avattenskydds omridet O stta

Mllaren, huvudsystem for dricksvatten, avlopp och dagvatten samt flera

v attendr ag med kansli ga ekosys tem. Omfattande tunnelbyggen kommer

att ske under grundvattenytan med risk for s:inkning av grundvatten-

nivin. Under siv?il byggande som drift av vlganordningarna foreligger

risk for fororening av vatten. Villkor bOr darfOr foreskrivas om skydds-

itgarder.Inlackage och avledning av grundvatten i tunnlarna samt ovrig

piverkan pi grund- och ytvattenforhillanden kommer att tillstinds-

provas enligt 11 kap. miljobalken av miljodomstol. Det ankommer pi

tillstnndsmyndigheten att vid dessa provningar foreskriva de villkor som

behovs for verksamheten.

6. Forbifart Stockholm kommer att bestl "o l"r,i.r, ldngsta vigtunnlar

och trafikflodet komm er att vara hogt. Minga mdnniskor kommer att

ferdas i tunnlarna och stora mdngder gods, dven farligt gods, kommer att

fraktas der. Det dr derf.or av synnerlig vikt med en hog siikerhetsnivi.

Villkor bor darfor foreskrivas om sdkerhetsarbetet.

De ovriga villkor som kan behovas for verksamheten kan foreskrivas vid

den fortsatta tillstindsprovningen enligt miljObalken och provningen

enligt viglagen samt inom ramen for tillsynen. Detaljerad strlckning,

profil och utformning av vigen inom tilliten korridor provas enligt

vlglagen samt plan- och bygglagen (1987:10).

Ovrigt
Flera av remissinstanserna harbefarat att ett genomforande av Forbifart

Stockholm kan leda till foljdexploateringar pi Lovon. Regeringen anser

att Lovon 1r si klnsligattytterligare exploateringar riskerar att skada

omridena som 1r av riksintresse for naturvirden, kulturmiljOvirden och

friluftslivet. Det ar derfor av stor vikt att skyddsitgarder vidtas. I enlig-

het med regeringsuppdraget om tetortsnaranatur har Linsstyrelsen i

Stockholms ldn uppr5ttat ett program for varaktigt skydd av de mest

viirdefulla tdtortsnira naturomridena. I Programmet foreslSs bl.a. att ett

narur- och/eller kulturreservat ska bildas pi Lovo-Klrso under perioden

2OO4-201,3. I regleringsbrevet fOr 2OO4 fick lansstyrelsen i uppdrag att

piborja genomforandet av programmet. Regeringen forutsltter att

ldns styrels en, i samverkan med NaturvSrdsverket, Riks antikvarie-

lmbetet, Statens fastighetsverk och Ekero kommun, genomfor bildandet

av ett natur- och/eller kulturresewat pi Lovo-Kdrso i enlighet med

programmet si att vlrdena pi Lovon inte hotas.
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Regeringen forutsetter att passagen av Lamb arfjerd,ensker i tunnel och
att den planerade vlgen dven i ovrigt kommer att forleggas i tunnel i den
utstrdckning som illustreras pi kartan ibilagan.

Regeringen forutsltter att for anslutningen till vag26l ert alternativ v?iljs
som med liimpliga skyddsitg?irder och forsiktighetsmitt forenar stort
hlnsynstagande till omridets natur- och kulturvdrden med goda mojlig-
heter att utveckla effektiva kollektivtrafiklosningar och en hog sdker-
hetsnivi.

Regeringen forutsltter att Vlgverket har en mycket hog ambitionsnivi
ndr det g?iller den gestaltningsmlssiga utformningen av alla synliga v?ig-
anordningar, sivil i ytlage som i tunnel.

Regeringen forutsltter vidare att Vegverket har en hog ambitionsnivi n1r
verket vidtar skyddsitg2irder mot buller frin byggverksamheten och
vlgtrafiken. Buller frirnbyggverksamheten bor hanteras inom ramen for
tillsynen. Storningar i form av ligfrekvent buller bor sarskilt beaktas,
liksom det buller frin trafiken pi den fardiga anlaggningen som kan stdra
boendemiljoer och rekreationsomriden.

Regeringen forutsltter att Vegverket stflr for eventuella kostnader som
kan uppsti om vibrationsdlmpande Stglrder behover vidtas for att
skydda Forsvarets radioanstalts utrustning.

Kostnader for t i l lsyn m.m.

Enligt 1 kap. 3 $ forordningen (1998:9aQ om avgifter for provning och
tillsyn enligt miljobalken kan regeringen i ett lrende enligt 17 kep. miljo-
balken besluta om skyldighet for sdkanden att ersdtta statliga myndig-
heters undersoknings-, overvaknings- och tillsynskostnader.

Med hinsyn till projektets omfattning och komplexitet bedomer rege-
ringen ̂ tt extraordindrra insatser krdvs av Ldnsstyrelsen i Stockholms ldn.
Regeringen bedomer vidare att lensstyrelsens forutslttning^r att effek-
tivt och skyndsamt agerai rollen sorn tills;'nsmyndighet har betydelse
for mojligheten att genomfora Forbifart Stockholm utan onodig tids-
utdrdkt. Regeringen finner derfor att lensstyrelsen bor medges ersdttning
frl'nYagverket for sina kostnader, dels for hittills utfort arbete, dels for
kommande arbete till dess byggnads- och anhggningsarbetena har slut-
forts. Linsstyrelsen bor till Vagverket redovisa de kostnader som 1r
direkt hanforli ga till l2ins s tyrels ens arbete.

Pl regeringens vignar

A/**E;- AoU^^^
Kerstin Lokrantz 

)
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Kopia till

Statsrldsberedningen
Forsvars departementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet

Jordbruks dep artementet
Ndringsdepartementet
Kulturdepartementet

Nacka tingsrltt, miljodomstolen

Forsvarsmakten
Forsvarets radioanstalt

Statens vlg- och transportforskningsinstitut
Sjofartsverket
Statens institut for kommunikationsanalys
Transportstyrelsen
Sveriges geolo giska unders okning
Affdrsverket Svenska Kraftnlt
Energimyndigheten
Riks antikvarielmbetet
Arbetsformedlingen
Arbetsmarknadsverket
Arbetsrniljoverket

Botkyrka kommun
Danderyds kommun
Ekero kommun
Haninge kommun
Huddinge kommun

Jerfdtlla kommun
Nacka kommun

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap
Socialstyrelsen
Statens fastighetsverk
Ldnsstyrelsen i Stockholms lan
Llnsstyrelsen i Uppsala l?in
Linsstyrelsen i Vdstmanlands hn
Skogss tyrels en Stockholms distrikt
Fiskeriverket
Naturvirdsverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Strils iikerhetsmyndigheten
Statens geotekniska institut
Boverket
Banverket
Luftfartsverket
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Nynishamns kommun
Sigtuna kommun
Sollentuna kommun
Solna kommun
Stockholms kommun
Sundbybergs kommun
Sodert?ilje kommun
Vallentuna kommun
Osterikers kommun

Kommunforbundet Stockholms len
Landstinget Sormland
Ldnsarbetsndmnden i Stockholms len
Mllardalsridet
Regionforbundet Uppsala l?in
Re gionforbundet Sormland
Regionplane- och trafiknamnden

AB Storstockholms Lokaltrafik
Brandkiren Attunda
Norrvatten
Stockholm Vatten
Sodertorns brandforsvars forbund

Alternativ Stad
Arbe ts gruppen Riidda Grimstaskogen
Bil Sweden
B os tadsrltts forenin gen Sj otr?idgirden, Sparris backen, Hlss elby Strand
Djurgirden-Liila Vlrtans Miljoskyddsforening
Foreningen Nej till Vlsterleden
Foreningen Riidda Lovo
Klimataktion Stockholm
Klimax
Kungliga Tekniska Hdgskolan, Goran Finnveden
Lovo Hembygdsforening
Miljopartiet de Grona i Norrtiilje
Mdlaroarnas Naturskydds forening
Nature Associates, Per Kigeson
Naturskydds foreningen
Naturskyddsforeningen Stockholm
Naturskyddsforeningen Soderort
Nltverket BevaraMilaroarna | \

Samfundet S:t Erik
Stockholms Handelskammare
Stoppa Forbifart Stockholm
Svenska Turistforeningen Stockholmskretsen
Tjdnstemdnnens Centralorganisation
Vendelso Fastighets lgareforening
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Villa?igarna Hanin gelTyres okretsen
Vinsta Foretagsgrupp

Anders Blaxhult, Ringviigen 763,1.16 31 STOCKHOLM
Ebba Hammarsrrom, Edeby glrrd,178 93 DROTTNINGHOLM
Eric Hammarsrrom, Edeby gird, 128 93 DROTTNINGHOLM
Isak Svensson, fvar Vidfamnes gata'!,2,126 52 HAGERSTEN
Jan Granmar, Primusg tanT0,172 57 STOCKHOLM
Jan Vikman, Gamla Vlrmdovlgen 6,1,31 37 NACKA
Karin Sandqvist, Knut \(allenbergs vd,.g,133 34 SALTSJOBAOEN
Lennart Carlson, Hagalunds gatan36,77 tr,1,69 64 SOLNA
LottaBrillioth Biornstad, Korphoppsgaran L, L20 64 STOCKHOLM
Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, arr. Perer \flallenberg jr,

Malmviks gird, Box 1,6 066,103 22 STOCKHOLM
Martina Kiibus, Runiusgatan 12,71,2 55 STOCKHOLM
Monica Guri, Kronobergsgatan 43,71,2 33 STOCKHOLM
Nina Hjerpe, Sturevdgen 5, 8 rr, 177 56 lAnfAfI-A
Advokatfirman Bjorkman AB, Bollhusgrdnd 3 A, Box 2357,

103 18 STOCKHOLM
Ak. ti"dblad, Grev Magnigatan 13,774 55 STOCKHOLM
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