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Till6tlighetsprdvning
enligt 17 kap. miljdbalkenav Effektivarenord-sydliga
ftirbindelseri Stockholmsomridet

1 bilaga
Regeringens
beslut
Regeringentilliter arr en motorvdgbyggr mellanE 4/E20 s6derom
Kungenskurvai Huddingekommun och E 4 norr om Higgvik i Sollentuna kommun.Utbyggnadenskaskeinom denvlgkorridor som bendmnsForbifart Stockholmoch med de tunnellegensom redovisaspi
"Karta over slutligt forordadvlgkorridor
medillustreradeyt- och
tunnellagen",
dareradden26februari2009somurgorbilaga2 iYagverketskompletterande
handlingartill regeringens
tillitlighetsprovning,
sebilagan.
Tillitligheten forfallerden31 augusti 2Ol7 fdrden del avviigbyggnadsprojektet som di inte omfatrasav fastst5lldarbetsplanenligt vlglagen
(1,971,:948).
For tillitligheten skafoljandevillkor g?illa.
V i l l ko r
1. Den inom korridoren narmarestrdckningen,
profilen och utformningenavvdganordningarna
skaplanerasoch utforassi art negativa
konsekvenser
for naturmiljon,kulturmiljon samtlandskapets
ovriga
vlrden och funktionersi lingr mojligt begrlnsas.Planeringenskaske
efter samrid medBoverket,Forsvaretsradioansralt,
Naturvirdsverket,
Riksantikvarie6mbetet,
Llnsstyrelseni Stockholmslen och berorda
kommuner.Viigverketskavidta itgdrder si arr de skyddadevdrdenai
virldsarvetDrottningholm inte hotas.Vidareskaitgdrder vidtassom
begrdnsar
piverkanpi skyddsinrressena
i Natura2OOO-omridet
Edeby
ekhageoch vlrdenai ovrigaberordaomriden av riksintresseenligt 3 och
4 kap.miljobalken.
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2. V?igverketska, efter samrid med berorda myndigheter, uppritta en
plan som redovisarde forhelanden i berorda och omgivandenaturmiljoer, kulrurmiljoer och boendemiljoer som srrskilt bor uppmdrksammasunder byggskedet med hensyn till risken for skadligpiverkan
och stdrningar. Planen ska innehilla de itgdrder som ska vidtas for att
mowerka skadligpiverkan och storningar.Planen ska hillas aktuell.
Planen ska redovisastill Llnsstyrelsen i Stockholms lan och till berorda
kommuner senastvid den tid * innan byggnads-och anhggningsarbetenapiborjas - som lensstyrelsenoch Vdgverket kommer overens
om.
3. V?igverketska, efter samrid med berdrda myndigheter, upprdtta en
plan som redovisarde itglrder som skavidtas for att energiforbrukning i
si lingt
sambandmed byggande,drift och underhilll av vd'ganordningarna
mojligt begrlnsas.Planen ska dveninnehilla de itgdrder som ska vidtas
for att miljokvalitetsnormerna for utomhusluft inte ska overskridasoch
si att luftfororeningar i tunnlarna begrlnsas.Planen ska hillas aktuell.
Planen ska redovisastill Lansstyrelseni Stockholms len och till berorda
kommuner senastvid den tid - innan byggnads-och anlaggningsarbetenapiborjas - som llnsstyrelsen och Vlgverket kommer overens
om.
4. Viigverket ska, efter samrid med Ldnsstyrelseni Stockholms len och
berorda kommuner, upprltta en plan for omhendertagande,Stervinning
samt eventuellmellanlagringav de berg- och jordoch bortskaf.f.ande
massor som uppkommer vid byggandetav vtganordningarna.Planenska
omfatta transporter av massoroch byggnadsmaterial.Sidanatransporter
ska si lingt mojligt ske sjovagen.Hamnar och ovriga anordningar for
transporter pi sjon ska vara tillfalliga under byggtiden. De ska iordningstlllas i si god tid och med sidan kapacitetatt tunga transporterpivdg
261,forbivirldsarvet Drottningholm och pi det lokala vdgnltet pi Lovon
si lingt mojligt kan undvikas. Planenska redovisasdll Ldnsstyrelseni
Stockholms len och till berorda kommuner senastvid den tid - innan
piborjas - som lansstyrelsenoch
byggnads-och anlaggningsarbetena
Vdgverket kommer overensom.
5. V?igverketska, efter samrid med Sverigesgeologiskaundersokning,
i Stockholmslan, Norrvatten,
Statensgeotekniskainstitut, Ldnsstyrelsen
Stockholm Vatten och berorda kommuner vidta skyddsitgiirder i den
omfattning som krdvs for att skydda grund- och ytvatten frin forosamt fren vlgtrafiken.
reningar frin byggnads- och anlaggningsarbetena
6. V?igverketska, efter samrid med Myndigheten for samhallsskyddoch
beredskap,Transportstyrelsen,Linsstyrelsen i Stockholms len och berorda kommuner, utarbeta en plan for det fortsatta sdkerhetsarbetet
innan arbetsplanenligt vlglagen stdllsut. Tunnlar ska dimensionerasoch
utformas si att sjalvutrymning mojliggors i handelseav olycka.

Kostnader
f6r tillsynm.m.
Regeringenbeslutarmed stod av 1 kap.3 $ forordningen(1998:940)om
avgifterfor provningoch tillsyn enligtmiljobalkenatt Vegverkettill
i Stockholmslen skautgeerslttningfor llnsstyrelsens
Ldnsstyrelsen
Forbifart Stockholm.Ersittningenskautgorasav
kostnaderavseende
om 1,331200kronor for hittills utfort arbete,
delsett engingsbelopp
delshogst2 miljoner kronor per 5r i 2009irs prisnivl frin och med
dennadagtill och med dentidpunkt di byggnads-och anleggningsarbetenahar slutforts.
Arendet
Vdgverkethar med egetyttrandetill regeringendverhmnaten v5gutredning - "Effektivarenord-sydligaforbindelseri Stockholmsomridet"for tiliitlighetsprovningenligt 17kap.
med miljokonsekvensbeskrivning
overSaltsjo-Mllarsnittet.Vdgverket
ny
miljobalkenav en viigforbindelse
har foreslagitatt regeringentilliter utbyggnadinom vigkorridorenenligt
det alternativsom bendmnsForbifart Stockholmoch att ett antalvillkor
har
skagilla for tillitligheten. Efter anmodanfrin Miljodepartementet
Vigverket kompletteratoch fonydligat underlagetpi 15punkter.
Bakgrund
Vlgutredningenhar foregitts aven fdrstudieom effektivarenord-sydi Stockholmsomridetdiir olika alternativaStgdrder
liga fOrbindelser
Forstudienvisadeatt kapaciteten
har behandlats.
enligt fyrstegsprincipen
behoverforstdrkasfor att mota ett
over det s.k.Saltsjo-Mdlarsnittet
vdxandebehovav transporteri en regionmed starktillviixt.
i forstudienbl.a.att Saltsjonoch Mllaren utgor
Vlgverket konstaterade
en naturligbarriarmellande sodraoch norra halvornai Stockholmslan.
med en starkcentralregionStockholmhar en stjirnformad bebyggelse
har en radielluppbyggnadoch allatranskarna.Kommunikationslederna
dens.k.getingmidjan.
miste Passera
porteroverSaltsjo-Mllarsnittet
i
for trafik 7967harfolkm?lngden
oppnades
sedanE 4/E2OEssingeleden
Stockholmslen okat medmer ?in400000invinare.Infrastrukturenhar
den enda
ar fortf.arande
grad.Essingeleden
inte utvecklatsi motsvarande
i Stockholmoch anvindsfor
statligavigen overSaltsjo-Mdlarsnittet
trafisivll lokala,regionalasom lingdistantatransPorter.Essingeleden
Saltsjo-Mdlarsnittet
kerasav ca 50 procentav allafordon somPasserar
och har det hogstatrafikflodeti landet drygt 160000fordonper irsmedeldygn2007.Trdngselninneberbl.a.att den lingdistantagenomfartstrafikenfastnari denlokalatrafikensamtatt brlnsleforbrukning
pi
och utsleppavluftfororeningarokar.Framkomlighetsproblem
ovriga
pi
det
till overbelastning
lederocksi omedelbart
Essingeleden
har
svirt a*hi,'lla tider.Trafikyrkestrafiken
till
att
och
vdgnltet
incidenter intraffar tlera gl'ngerper dag.Avsaknadenav alternarivavagar
for
och fi allvarligakonsekvenser
kan forsenariiddningsinsatser
enligt
bl.a.
att
konstaterade
vidare
samhalletsforsorjning.Vzigverket
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Regionplane- och trafikkontoret vdntas folkm?ingdeni lenet oka med
ytterligare upp till 600 000 invinare tiII2030 och bebyggelsenbor utvecklastill en mer flerkernig struktur. Behovet av transporter okar med
befolkningen och med Milardalens utveckling mot en allt mer integrerad
bostads-och arbetsmarknad.Transportsystemetar avgorandefor
tillgangligheteninom regionen och for kommunikationerna med omvlrlden. Enligt Vagverket kan transportbehoveni Stockholmsomridet
endasttillgodoses om bide spirvlgar och vlgar utvecklasfor godstransporter, kollektivtrafik och individuella resor av alla slag.
Projektm6l
Utifrin det av riksdagen antagnatransportpolitiskamllet med delmil, de
av Stockholms lens landsting antagnamilen i Regionalutvecklingsplan
for Stockholmsregionen (RUFS) och Stockholmsberedningensovergripandemil for Stockholm-Miilarregionenhar Vdgverket formulerat
projektmil for vlgutredningen som angeratt syftet med vigutredningen
itr an finna den losning som sammantagetsvararmot de overgripande
milen och att finna den vigkorridor som best loser uppgiften att
knytasamman de norra och sodra hnsdelarnaoch gora det mdjligt att
fdrdasmellan dessautan att belastaStockholms centraladelar,
skapaen forbifart for lingdistant trafik,
forbettra framkomligheten pi infartslederna,
forbattra mojligheterna att genom utjrmnad tillgenglighet fl en
for helaregionen,
gemensamarbets-och bostadsmarknad
mojliggora en flerkernig region samt
ge forutslttningar for utveckling i en region med stark tillvlxt.
Viigutredning
I vdgutredningenredovisasen analysenligt fyrstegsprincipenav olika
for att
itgarder for att ni milen. Vigverket konstaterar att Sttgdrrder
istadkomma attitydforlndringar, fysisk planering,kollektivtrafiksatsningar,vdgavgifteroch forbattring av befintlig infrastruktur m.m.
kan bidra till att senareldggabehovet 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
trafiksystemetfram till2015, men inga stora investeringari nord-sydlig
riktning, har Vlgverket utrett tre alternativ; Kombinationsalternativet,
Diagonal Ulvsunda och Forbifart Stockholm. Ett antal tidigare studerade, men avford1 alternativ redovisasi korthet. I det kompletterande
underlagethar motiven till att Kombinationsalternativetoch Diagonal
Ulvsunda valts bort utvecklats och fortydligats.
Kombinationsalternativet
Kombinationsalternativet,som enbart har analyseratspi systemnivi,
inneber i huvudsak foljande. En kraftfull satsningpi spir for kollektivtrafik genom att en ny pendeltigstunnel byggt mellan Heggvik och

f,

Alvsjo samtatt Tviirbananfardigstaills.
Strickbaserade
vigavgiftersom [r
hogrei innerstaden6ni ytterstaden.Vlgforbirtringar i form av en
breddningavE 4 mellanKungenskurva och Vestbergasamren urbyggnadav Klarastrandsleden
och Huvudsraleden/Tritonbron,
.en
forbattringav Ulvsundaleden
och en parallellled till E 4 fram till Kisra.
Kombinationsalternativet
innehiller ingenny vagoverSaltsjo-Miilarsnittet.
Enligt V5gverketvlntas vlgsatsningarnafrlmsr avlastavig-och garuniitet i city. Trafikarbetetminskargenerellti lenet,men Kombinationsalternativet
ger inte tillrackligvdgkapacitet
och rillgodoserinte
framtidatransportbehovoch bidrar dermedinte hellertill ekonomisk
tillv?ixt.Det medfor envisenrligokning av trafikbelastningen
pi
Essingeleden.
Sirbarheteni vlgsystemetminskarinte. Vdgverket
bedomervidareatt Kombinationsalternativet
inte medfor nigra strukturellaforandringarellerbidrar till en flerklrnig regionsrruktureller
bindersammande sodraoch norra regionhalvorna.
Kombinationsalternativetinneberpitagligt slmre tillgenglighetin ovrigaalternativ.
Vlgverket konstateraratt Kombinationsalternativer
inte har tillr:ickligt
med miljdmlssigafordelarfor att uppfyllabristernai miluppfyllelsen.
DiagonalUlvsunda
DiagonalUlvsundainnebtui huvudsakfoljande.En ny motorvdg,med
tre korfelt ivarderarikrningen,byggr mellanE 4/E 20 vidVistertorp
och E 4 vid Kisra,knappr14 kilometer.Vlgen forlaggsi runnelpi hela
strlckan,forutom en knappkilometervid Ulvsunda.Anslutningarbyggt
till Sodralanken,Drottningholmsvigen,Ulvsundaleden
och Enkopingsvdgen.Befintlig E 4/E 20 mellanKungenskurva och VestertorpsamtE 4
mellanKista och Haggvikbreddasfrin sextill itta korfalt. Den totala
vlgldngdenmellanKungenskurva och Haggvikblir knappt23 kilometer.
Forbifart Stockholm
Forbifarr Stockholminneberi huvudsakfoljande.En ny motorvig med
tre korfdlt ivarderariktningenbyggr mellanE 4/820 vid Kungenskurva
och E 4 vid Heggvik,en strlcka om ca21 kilometer.Si som forslaget
slutligenhar utformatsfOrlaggsvlgen i tunnelpi merpartenav strdckan,
drygt 17kilometer.Ytllge planerasvid Hjulsta, darvigen foreslis korsa
Melarbanan
och E 1Spi bro overdennyatrafikplatsen
i projektetE 18
Hjulsta-Kista,samrmellanAkalla och Haggvik,der vdgenforeslisliggai
nedsinkt profil. Anslutningarbyggstill vig 261 (Ekerovigen)och
Bergslagsvdgen
samttill Lunda,Hjulsra och Akalla.BefintligE 4/E 20
mellanett legestraxsoderom trafikplatsLindvretenoch Kungenskurva
samtbefintlig E 4 vid Haggvikbreddasfrin sextill Srtakorfalt.
I sambandmed kompletteringenavunderlagethar anslutningenmellan
Forbifart Stockholmoch vlg 261 studeratsvidareoch fem olika alternativa losningarhar redovisats.
Vlgverket forordar den losning- alternativ 1 som 1r en utvecklingavvdgutredningens
forslag,helt lokaliserad

6
till sodra Lovon, och som ger best trafikekonomi och goda forutslttningar for busstrafiken.Ovriga alternativ inneber att hela eller delar av
anslutningarnaforld"ggstill LindO. Vdgverket menar att alternativ 5 inte
ger en acceptabeltrafiklosning.
Vlgverket har vidare studerat mojligheten att forlaggaForbifart Stockholms passageav Lambarfjardeni tunnel i st:illet for pi en hogbro, si
som foreslogs i vdgutredningen.Vegverket konstaterarbl.a. att det dtr
tekniskt mojligt attbyggaen tunnel under Lambarfidrdenoch att kostnaden i stort sett er densammasom for en bro. Konsekvensernaav 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 ?ittPt
en bro. Vdgverket forordar att en tunnel vlljs.
Temforelsemellan Diagonal Ulvsunda och Forbifart Stockholm
Vdgverket konstaterar bl.a. foljande. Diagonal Ulvsunda ansluter pl ett
bettre s:itt till Sodra lanken samt sterker sambandenmellan Visterort
och Soderort i de inre forortsomridena. Diagonal Ulvsunda bidrar mer
till att stlrka den cenrralaregionklrnan dn att stimulera till uweckling av
yttre regionalakernor och ge bettre forutslttningar for en region med
stark tillvdxt. Diagonal Ulvsunda innebdr att storningar frin genomfartstrafikens tunga fordon kommer att oka i de centralaregiondelarna.
Trafikflodet blir ocksi hogre och kapacitetsgrlnsenbedoms bli nidd
relativt snabbt.Diagonal Ulvsunda har inte stod i RUFS eller i kommunernasoversiktsplaner.Forbifart Stockholm ger direktkontakt mellan
regionensyttre forortsomriden, inklusive de med en stor andel ekonomiskt svagahushill. Tillgenglighetenforbettras sirskilt i de snabbt
vixande sodra och sydvistra regiondelarna.Forbifart Stockholm okar
tillg?inglighetentill regionaltigstationer och ger bettre forutslttningar att
skapaeffektiva bytespunkter mellan bil- och kollektivtrafiksystem i de
regionalaklrnorna. Forbifart Stockholm ger dvenmojlighet att styra
Mllaroarnas trafik si att trafikbelastningenvid Drottningholm kan
dampas.Tillsammansmed Norrortsleden och Sodertornsledenblir
Forbifart Stockholm en lank i en yttre tvlrled som innebar att godsstadsbygden.
trafiken leds utanfor stora delarav den sammanhangande
Det totala trafikarbetet i lenet vd.ntasoka, medan det vdntasminska i
innerstaden.Vegverket konstaterardartill bl.a. att Forbifart Stockholm
stods av samtligakommuner i Stockholms hn samt av Regionplane-och
trafiknimnden. Forbifart Stockholm 1r en del i en regionai utvecklingsstrategi som bl.a. syf.tartill hillbar tillvlxt i en starkt vdxandestorstadsregion med hog andei kollektivtrafik och koncentreradbebyggelseutveckling i regionensytteromriden. Sammantagetfinner 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.
genomart de srorrefysiskafOriindringarna
ar begrinsadetill utbyggnadenav Klarastrandsleden
och Huvudstaleden/Tritonbron.
Stockholms
innerstad1r ett omride av riksintressefor kuhurmiljovirden enligr
3 kap.5 $ miljobalken.Stadsbilden
kommeratt piverkasom alternativet
genomfors,men konsekvenserna
1r beroendeavvilken utformning som
v?iljs.Vegverketbedomeratt Kombinationsalternativet
inte medfor nil,gra
betydandenegarivakonsekvenser
for kulturmiljon eller n|.granyaintring i naturmark,men det rekreativavdrdetvid Blllstavikenforslmras.
Vattenmiljonriskeraratt piverkasnegativtvid Klarastrandsleden
och
Bdllstaviken.Kombinationsalternativet
medfor ett minskattrafikarbete
generellti lanetoch dermedmindreutslappavkoldioxid och luftfororeningarjdmforr,med utbyggnadsalternativen,
dvs.det bidrar bastrill
art nil klimatmilen.Pi delarav vagnatetokar dock trafiken,t.ex.pi
Essingeleden,
Klarasrrandsleden,
Huvudstaledenoch Ulvsundavegen,
och dermedforslmrasluftkvalitetender.Miljokvalitetsnormenfor
partiklar (PM 10) kommerdvenfortsdttningsvisatr overskridasom inte
generellaitglrder vidtas.Eftersomtrafikenhenvisastill ytvdgnrtet
kommerbullerstorningarna
att forbli storai omgivningen.De minskade
trafikflodena har ingenmirkbar piverkanpi bullerstorningarna. y egverketbedomeratt risksituationendr sdmrei Kombinationldrernarivet
iin i utbyggnadsalternariven,
di transportermed farligtgodsdvenfortsitrningsviskommer attvarahenvisade
till det starkt rrafikeradeytfOrlagdavlgndteti bebyggelseomriden.
DiagonalUlvsqndaoch ForbifarrStockholm
Bide Diagonalulvsundaoch Forbifarrstockholmberor Mdlarenmed
oar och strandomriden,som med hansyntill de samladenarur- och
kulturvlrdenai sin helhet6r avriksinrresseenligt 4 kap.miljobalkenoch
dar turismensoch friluftslivets,frdmstdet rorligafriluftslivers,inrressen
sdrskiltskabeaktasvid bedomningenav tillitligheren av exploareringsforetageller andraingreppi miljon.
Den omfatrandetunnelforhggningenavDiagonalulvsundahar vahsav
hansyntill miljoer med befinrligbebyggelse
som inte dr forbereddafor
att ta emor en srorskaliginfrasrrukturanldggning.
Ett ytliigeskulleinnebarastoraingreppi dessamiljoer.Det blir dock svirar.,-., storande
och dyrareattbyggaanslutningsvigarna
en i Forbifart stockholm.
DiagonalulvsundapasserarunderLM-stadenoch Duvbo, som ir omriden av riksintressefor kulturmiljovirdenenligt 3 kap. 6 $ miljobalken,
men Vdgverketbedomeratt det inte innebernilgrakonflikter.
Den omfattandetunnelforldggningen
avForbifart Stockholmhar valtsav
hansyntill natur- och kulturmiljoernapi bl.a.Lovon ochJiirvafiilrersamr
till boendei vellingby och skiirholmen.vallingby och merparrenav
Lovon 1r av riksinrressefor kuhurmiljovirdenenligt 3 kap.6 $ miljo-
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balken. I sambandmed kompletteringen av underlagethar det tidigare
forslaget med en hogbro over Lamb arfierdenavforts. En bro skulle ha
medfort mycket stora intring i natur- och kulturmiljoerna pinorra
Lovon, i Grimstaskogenoch utmed strandomridena och ddrmed
medfort buller och stora negativakonsekvenserfor friluftslivet samt
risker for vattenskyddsintresseti Malaren. Den tunnel under Lambarfjarden som Vlgverket nu forordar innebar att permanentintring i den
norra delen av riksintresset Lovon och i naturreservatetGrimsta kan
undvikas, liksom buller och andra storningar. Med en tunnel riskerar inte
heller vattnet i Mllaren att drabbasav fororeningar. Under byggskedet
behovs dock en arbetstunnelpi norra Lovon och en tillfallig hamn for
utskeppningav berg- och jordmassor.Vlgverket konstateraratt en
tunnelforleggning medfor betydligt mindre miljopiverkan ln en bro.
VArldsant
Forbifart Stockholms vlgkorridor tangerarvlrlds arvet Drottningholm
och beror buffertzonen for vbrldsarvet.Drottningholms slott med omgivning 1r statligt byggnadsminneoch sedan 7991'tpptaget pi
FN/UNESCO:s vlrldsarvslista.I sambandmed komplettering av underlaget har Vdgverket studeratvidare mojligheterna att anslutaForbifart
Stockholm till v?ig261,i syfrc att utifrin en helhetssynPAlandskapet
finna en losning som si lingt mojligt begrrnsar risken for pStagligskada
pi omridet av riksintresseeller pi vdrldsarvet.Samtligafem ilternativa
losningar ligger i sin helhet inom riksintresset och buffertzonen for
vlrldsarvet. Alternativ 1, som Vigverket forordar, innebar en cirkulationsplats vid Edeby och en vid Tillflykten. Ett litet landskapsrumvid
Edeby kommer att helt tas i ansprik, men ld'geter dolt frin de omgivande storre landskapsrummen.Vid Tillflykten kommer cirkulationsplatsenatt lokaliserastill ett oppnarelandskapsrum,men der bedomsdet
finnas rnojligheter till en god anpassningoch utformning. Vdgverket
menar att pi grund av den skadasom redan i dag orsakasav den befintliga vlgens barridreffekt och den okande trafiken pi EkerovZigeninneblr
den i landskapetanpassadetrafikplatsen pn Lovon en endastobetydlig
merskadasom inte kan ansesvarapitaglig. Sammantagetbedomer
Vdgverket att de nu forordade losningarnavid Lambarfierdenoch sodra
Lovo n inneb 1r att alla pl'tagliganegativa milj okons ekvenser av F orb i f art
Stockholm kan undvikas.
Natura 2000
Forbifart Stockholms vlgkorridor omfattar Edeby ekhagesom 1r ett
dvs. det har valts ut av Europeiska
(SE0110188),
Natura 2OOO-omride
kommissionen som ett omride av intressefor gemenskapenenligt ridets
direktiv 92/43/EEG om bevarandeav livsmiljoer samt vilda djur och
vdxter, det s.k. art- och habitatdirektivet. En bevarandeplarrfor
Natura 2OO0-omridetfaststdlldesav lensstyrelsenden 5 februari 2007.
Edeby ekhage1r behgen pi sodra Lovon, vid sidan av sivll planerad
hur,'udstrlckningav Forbifart Stockholm som anslutningarnatill vag26l.
V?igprojektetmedfor inte intring i Edeby ekhage,men ekhagenligger
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inom det omride der grundvattenpiverkan
kan uppste.Vigverket bedomeratt de skyddadevirdenai Edebyekhageinte kommer art skadas
avForbifart Stockholm.Vagverkethar sokt tillstind enligt 7 kap.28 a $
miljobalken.
Ca 300meterutanfor vlgkorridorenfor Forbifart Stockholmlr
Hansta(SEO11031,7)
belaget.Vlgverketbedomer
Natura2OOO-omridet
att tillstind enligt 7 kap.28 a $ miljobalkeninte krdvsfor Hansta.
eruat
Natwr- ochkwltwnes
Forbifart Stockholmberor de av Stockholmskommunbildadenaturkulturreservaten
Sltraskogen,Grimstaoch HanstasamtIgelbackens
reservat.Vdgenkommer aff,forldggasi tunnel underSitraskogen,som
kan kommaatt piverkasav en arbetstunneloch en tillfallig hamnunder
byggtiden.Aven underGrimstaplanerastunnel,men inte nlgratillfalliga
anordningarunderbyggtiden.I Igelbackensreservatkommerintring att
skei den del som ir nlrmast korsningenmed E 18 d?irvlgen planerasi
yrlege.TunnelnunderIgelbackenochJawafaltetger mojlighetatt
negativapiverkanpn de ekologiska
minskadennuvarandeAkallalankens
sambanden.
Vid Hanstakommervlgen att goraintring i reservatets
glllande
De for reservaten
ostradel,dir v5genplanerasi sk?irning.
foreskrifternautgor inte hinderatt genomforaForbifart Stockholm.
Ostra
Viigkorridorenberor dvenutkantenav det statliganaturreservatet
marginellt
att
berora
kommerendast
Vdganordningarna
Jdwafeher..
reservatskanten
lengsmedbefintligE 4.
Klimat, luftkztalitetochbAka
Enligt Vdgverketkrdvsdet kraftigaekonomiskastyrmedelfor att klara
klimatmilen,oavsettom Forbifart Stockholmbyggsellerinte.
Forbifart Stockholmberdknasta ca8 3r attbygg . Under den tiden
berlknasde totalautsldppenavkoldioxidbli ca 1,29000ton, dvs.
anvlndsi andraprojekt minskar
ca 16 1,25ton per ir. Om all sprdngsten
och ca29 000ton mindrekoldioxid
behovetav brytning i bergt?ikter
kommerdermedatt sldppasut frin dem.Somjamforelsen5mnsatt.2006
i helalanetca 159000ton.
frin arbetsmaskiner
var de tor.alautslappen
I den ferdigaanlaggningen
blir ventilationav tunnlar ochpumpningav
i
Frin drift och
inlackandevattensamtstendigbelysningenergikrdvande.
underhill berlknasutsleppenavkoldioxid bli ca2 400ton per ir.
V?igtrafikeni helaStockholmslan bereknasunder2020 sldppaut
ca 1,840O0Oton koldioxid med Forbifart Stockholmoch
dvs.en skillnadpi ca56 000ton.
ca 1,784OO0ton i Nollalternativet,
ton. Somjamforelsendmns
Ar 2035berdknasskillnadenvaraca 12 OOO
atr 2006var de totalautsldppenavkoldioxid frin vlgtrafikeni helalanet
ca2 438000ton.
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Miljokvalitetsnormer for luftkvalitet giiller for utomhusluft, men inte
tunnelluft. Miljokvalitetsnormen for partiklar (PM 10) kommer att
overskridasi samtligaalternativ om inte generellaitgdrder vidtas.
Vdgverket menar att den enskilt viktigaste itglrden 1r att minska
dubbdacksanvindningen.Om den minskar frl.,ndagensandel 70 procent
till2s procent kommer miljokvalitetsnormen for partiklar (PM 10) att
klarasvid Forbifart Stockholms tunnelmynningar.Vlgverket bedomer
att miliokvalitetsnormerna for kvdvedioxid och bensenkommer att
klaras.Forbifart Stockholm medfor legre exponeringav luftfororeningar
dtr minniskor bor och vistas samt fdrre fortida dodsfall dn Nollalternativet. I tunnlarna okar dock exponeringen.Vdgverket avseratt i det fortsatta arbetet studera olika tekniker for att renatunnelluften. Diagonal
Ulvsunda har kortare tunnlar dn Forbifart Stockholm vilket innebar bl.a.
au taftkanterna exponerasfor luftfororeningar i tunnlar under kortare
tid.
Vattm

Bide DiagonalUlvsundaoch ForbifartStockholminnebartunnlarunder
Mdlaren, som 1r vattentlkt och forsorjer ca'1.,6miljoner 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 musselvattensamt ar av riksintresse
for yrkesfisket. Vlgverket bedomer att bergtunnlar under Mdlaren inte
medfor nlgra bestiende negativa milj okonsekvenser. 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 grundvattenytanhar en drdnerandeeffekt. Det omride
som piverkas av forandrade grundvattenflodenoch nivier 1r svirt att
uppskatta innan vigstrlckningen och profilen 1r detaljstuderad.For.?indradhydrologi kan piverka berorda natur- och kulturvlrden samt
byggnaderoch enskilda brunnar m.m. Krav pi t?itheti tunnlarna
faststllls i sambandmed tillstindsprovning enligt miljobalken. Bida
utbyggnadsalternativen,men framfor allt Diagonal Ulvsunda, beror
sannolikt omriden med fororenad mark som kan behovasaneras.
Hanteri.ngav lnassor
Bide Diagonal Ulvsunda och F6rbifart Stockholm medfor ett betydande
overskott av bergmassor.Dessakommer att kunna tas till varai andra
byggprojekt och darmed minska behovet av bergtdkter, men genereraett
omfattande transportbehov. I Forbifart Stockholm finns goda mojligheter att transportera massorpi blt via tillfalliga hamnar. I Diagonal
Ulvsunda kommer byggarbetenai stor utstrdckning att bedrivasinom
storningsklns li ga b ostadsomriden o ch transporterna frdmst att hinvis as
till det redan hirt belastadevdgnitet.
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Bwller
Bide DiagonalUlvsundaoch Forbifart Stockholmmedforforbettringar
avseende
buller langsvissabefintligag^tor och vlgar, meninre tillr?ickligtfor att de av riksdagenantagnarikwirdena skaklarasoverallt.
Utbyggnadsalternativen
inneberatt bullret frin trafikeni tunnlarnainte
spridstill omgivningarna
och att bullerskyddsitgirderendastkrlvs vid
tunnelmynningaroch ytligen. Eftersomrunnlarnai DiagonalUlvsunda
kommeratt byggasundertitbebyggdaomriden 1r riskenfor storningar
av stomljudtill foljd avborrningoch sprtngningunderbyggtidenstorre
en i Forbifart Stockholm.
Riskochsdherhet
Eftersomvagforheilandena
i tunnlarinte varierarmedvlder-, dygns-och
irstidsvariationerna
menarVlgverket att risken for att olyckor skainvdffa i tunnlar5r mindre?inpi ytfOrlagdavd,gar.
Bide DiagonalUlvsunda
och Forbifart Stockholminneberatt trafik med farligt godskan passera
Stockholmstiitbebyggdaomriden uranatt anvindaywdgndterannardn
pi korrarestrickor. De innebir dermedatt slkerhetenforbattras.Jlmfort med Forbifarr Stockholmhar DiagonalUlvsundalangrestrickor i
ytlegeoch dermedsimre slkerhet.
Yttranden
Vdgverkethar inhamtatyttrandenfrln berordamyndigheteroch
organisationer.
Vdgverkethar remirterardet komplerterande
underlaget
till ett hundratalinsranser.Fleraremissinsranser
har tillstyrkt att
regeringentilliter en utbyggnadav Forbifart Stockholmi forordad
korridor, yaravnilgrahartillstyrkt underforutsdttningatt vissavillkor
beaktas.Nigra remissinstanser
har avstyrktdllitlighet. Nigra remissinstanserhar inte haft nigon erinranmot tillStligher.I korthet har
remissinstanserna
anfort bl.a.foljande.
Arbetsmiljdaerketpiminner
om arr det krdvsen s?irskildarbersmiljoplan
ochatt det skautseskomperenra
arbetsmiljosamordnare
for bide planering/projekteringoch utforandeav byggnads
arbetet.
Bana erketunderstryker
vikten av attForbifart Stockholmsamordnas
medprojektet for okadkapacitetpi MdlarbananmellanTomtebodaoch
Kallhallsamr arr godakollektivtrafiklosningarefterstrlvas.
Boaerketanfor att samtligaberordakommuner,liksom Stockholmsberedningenoch den regionalautvecklingsplanen,
forordarForbifart
Stockholm.DiagonalUlvsundaskulleinneblra atr kommunernamiste
dndraeventuelltstridigadetaljplaner.
I annarfall kan planforelegganden
enligt 1,2kap.6$ plan- och bygglagenbli nodvindiga,nilgotsom innu
inte tilliimpatsi praktiken.Efter kompletreringenbedomerBoverketatt
det finns ett stort behovav att forbettratillgenglighetenmellansodra
och norra Stockholmsamtarr de nu aktuellasatsningarna[1r
storaoch
l$ngsiktigastrukturellakonsekvenser.
Det vore lampligt att.vlntamed
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for Stockholmslen har
tillitlighetsprovningentills dennya regionplanen
antagits.Boverketanforvidareatt mojligheternaatt i denslutligainfrast ruktursatsningeny tt erligare reduceraklimatpiverkan j amfort med
dagensutformning avForbifartStockholmbor fortsltta att provas.
Energimyndigbetenhar inte funnit att fdreslagnavlgstrdckningar piverkar de intressenmyndigheten har att bevaka.
Fiskerfuerketanfor att stora viigutbyggnadersannolikt medfor fortsatt
stora och okade utslapp frinvd,gtrafiken och afi,alternativtill dessabehover belysasytterligare. Fiskeriverket menar att Kombinationsalternativet bor utvecklas och utredasvidare. En bro over Lambarfjardenskulle
inneberadirekta storningar pi vattenmiljon och ett stort permanent
ingrepp i vZirdefullanaturmiljoer vid tvi till stor del oexploaterade
strlnder. For att kunna bedoma tillitligheten bor verksamhetenspflverkan pi vattenmiljon avseendefiske, fisk och dvriga vattenievande
organismerbeskrivasutforligt. Efter kompletteringen anfor Fiskeriverket att en tunnel under Lambarfj;rden ger mindre piverkarr pi vattenmiljon samt att det dr mycket viktigt att grumlingar, springningar och
annanpiverkan pi vattenmiljon minimeras.Skydds- och forsiktighetsfugdrderbor redovisasi detalj.
Fdrsoaretsradioanstah (FM) har inga invdndningar mot tunnelbygget
under forutsrttning att ingen del av tunneln kommer ndrmareFRA:s
antenner och anlaggningar?in300 meter. Planeringenbor ske i samrid
med FRA och villkor stdllassi att derasverksamhetinte stors. Vid
borrningar och sprdngningarska Vegverket gora de berlkningar och
m?itningarsom krdvs for att FRA:s verksamhetinte ska storas av
vibrationer och buller.
Fcirsztarsmaktenanf.oratt det inte finns nigrakonflikter mellan totalforsvaretsintressenoch Diagonal Ulvsunda. Forbifart Stockholm kan
inneberaen komplikation for FRA, varfor kontakt bor tas med dem i alla
kommandeskeden.
Lwffartsaerh.et(LFV) anser att det lr av stor vikt att de nord-sydliga
forbindelse rna forb*tras bide avseendejlrnvlgsnltet och vlgnltet. Vid
en samladbedomninganserLFV att Forbifart Stockholm1r det besta
alternativet.
(MSB) anser att tunnelns
Mynd.ighetmfor samhdllssfoddoch bered.shap
langd stlller siirskildakrav pi risk- och olycksforebyggandeStgarder
samt itgdrder for utrymning av trafikanter och tillganglighet for rdddningsinsatser.Stlllningstagandekring transporter av farligt gods har inte
presenterats.MSB pipekar att en s?irskildriskanalysska genornforasoch
att i den fortsattaprojekteringenbor beaktasatt20 procent av befolkningen upplever obehag illnga runnlar.
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N atwrufr,rd.so
erhetanforbl.a.fOljande.VarkenForbifart Stockholmeller
DiagonalUlvsundaiir forenligamed miljobalkensbestdmmelser
och
Kombinationsalternativet
1r inte tillrickligt utrett. Utbyggnadsalternativeninnebarokadekoldioxidutslappoch Forbifart Stockholm
utmdrksav intring och storningi natur- och kulturmiljoer samtger
storreexponeringfor halsoskadliga
luftfororeningari de linga tunnlarna.
Frigan om hur miljokvalitetsnormerna
for utomhusluftskaklaras6r inte
tillriickligt belyst.Vigutredningensprojektmil har varit allr for sndva
och de saknaren tydlig kopplingtill de nationellamiljokvalitetsmilen
och de transportpolitiskadelmilen.Det finns brister och osiikerheteri
de samhallsekonomiska
berikningarnaochdet ?irnodviindigtmed en
redovisningavvilka kraftigaekonomiskastyrmedelsom krdvs for att
klimatmilen skakunnanis medForbifart Stockholm.Sannoliktdr inte
nigot avutbyggnadsalternativen
samhellsekonomiskt
lonsamt.Naturvirdsverketforeslir att regeringengerVdgverket,Banverket,SIKA och
Llnsstyrelseni Stockholmslan i uppdragatti samrid tafram ahernativ
till nord-sydligaforbindelseri Stockholmsomridetsomkan bidratill att
klarasivil miljokvalitetsmilensom de rransporrpolitiska
delmilen.Det
bor skei samarbete
medStockholms
lenslandstingoch evenruella
andra
berordaaktorer.Aspektersom har betydelsefor alternativens
lingsiktiga
hillbarhet,t.ex.framtidateknikutvecklingoch livsstilsforendringar
bor
di tasmed.Efter kompletteringenbeddmerNaturvirdsverketatt med en
tunnel under Lambarfjerden
si utgor inte riksinrresser"Milaren med oar
och strandomriden"lengrenigot hinder.De negativakonsekvenserna
for landskapetoch naturmiljonvid Edebybedomsdaremotfortfarande
bli pitagliga.
Riksantiktariedmbetet(RAA) anfor bl.a.foljande.DiagonalUlvsundahar
inte utretts i sammaomfartningsom Forbifart Stockholmvad avser
kulturmiljon. Materialetmojliggorinte en samladbedomningav
piverkanpi Lovolandskapet,
men Forbifart Srockholm- medVtig* bedomsinnebdrapitaglig skada
verketsforordadetrafikplatsalternativ
pi riksintressetLovon och virldsarvetDrottningholm och projekrerbor
dermedinte gestillitlighet.Urredningenbor kompletteras
med en
bedomningav de lingsiktigaeffekternaav exploateringar
pi Mllaroarna.
En plan som innebdr att ingamassrransporter
skerforbi Drottningholrn
bor tasfram. RAA menariven att de forandradetrafikflodenautgor ett
hot mot forutslttn ingarnaatt b evaravdrlds
arvetsvlrden och en helhetslosningav trafiksystemetsom dveninkluderarvrig261,efterlyses.Efter
kompletteringenbedomerRAA bl.a.att en tunnel underLambarfjarden
minskarden fardigaanhggningens
direktap&verkan
pi riksinrresseomridet och i ovrigt vidhiller RAA sinatidigaresynpunkter.
Sjdfartsaerket
anf6rattom sjbtransporterav bergmassoraktualiseras
ska
dessatillstindsprovas.
Skogsstyrelsm
forordarDiagonalUlvsundasom ger minst plverkanpl
naturmiljoer. Det |ir viktigt attkartldgga eventuellanyckelbiotoper och
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omriden med hoga naturvirden innan en slutlig bedomning gdrs. Efter
kompletteringen bedomer Skogsstyrelsenatt en tunnel under Lambarfjarden ger mindre piverkan pi skog och miljo ln en bro.
Socialstyrelsennoter^r att miljokonsekvensbeskrivningen pi ett tydligt
sltt redovisarpiverkan, effekter och konsekvenserfor mrnniskors halsa.
Samtligaalternativ forbattr ar b oendemilj6n. Milj okvalitetsnormen for
partiklar kommer att overskridasi samtligaalternativ,men bli legre iin i
nollalternativet. I utbyggnadsalternativenpiverkas klimatet kraftigt negativt, men sdkerhetenforbettras. Socialstyrelsenavstir frStnatt fororda
nigot av alternativen.Efter kompletteringen anserSocialsryrelsenatt det
inte klart flamgilr hur berikningar av helsoriskeroch halsokonsekvenser
gjorts samt att redovisningenav itgdrder mot exponeringav luftfororeningar 1r ofullstlndig di information om teknik och ekonomi saknas.
Socialstyrelsendelar inte Vlgverkets samladebedomning att Forbifart
Stockholm medfor lagre luftfororeningar generellti Stockholms len.
Statensfastighetsoerk(SFV) avstyrker en nord-sydlig forbifart 6ver
Lovon och anfor att om den genomfors miste utformningen bidra till att
vlrldsarvet Drottningholm skonasfrin trafikstorningar, t.ex. si att
Ekerov5genhelt frigors frin genomfartstrafik.Alla itgiirder som okar
trafikbelastningenoch utgor ingrepp i kulrurmiljon kommer att pitagligt
skadariksintresset och vdrldsarvet.En losning av trafiksituationen pi
vdg 261.miste inkluderas i det stora vigprojektet. Inga transporter under
byggtiden ska gi forbi varldsarvetDrottningholm. SFV anfor vidare att
kulturmiljon pi Lovon dr det mest lengsiktigariksintressetiemfort med
vlgprojektet. Efter kompletteringen anserSFV att anslutning tilIvag26l
enligt alternativ 5 1r det endaacceptablaur kulturmiljosynpunkt och att
det skulle kunna minska biltrafiken forbi Drottningholm. SFV menar
dock att konsekvensernainte 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 anserocksi att tung
byggtrafik och forstlrkningsitglrder pi det smiskaligavdgndtethotar att
permanent skadakulturvdrden.
Statensgeotekniskainstitwt (SGI) bedomer att frfngeoteknisk synpunkt
medfor Forbifart Stockholm mindre byggnadstekniskasvirigheter in
ovriga alternativ.SGI poiingterar att riktvdrden och kontrollprogram bor
upprd.ttasavseendeinleckagei bergtunnlar, grundvattensdnkningaroch
evengrundvattenkvalitetsamt att beredskapbor finnas for att &tgd'rd,a
tuella awikelser. Efter kompletteringen anfor SGI att de inte ser nigot
hinder frnn geoteknisk och miljogeoteknisk synpunkt att tillstyrka en
tunnel under Lambarfjairden.
Statensinstitwtfdr kommwnibationsanalys(SIKA) anfor att underlaget
visar ett for sndvt synsltt och endimensionellttdnkande,trots att det
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krdvstrafikslagsovergripande
for att losautmaningarna
ansatser
i transportsystemetoch samhellet.Planeringsprocessen
har varit bakv?ind,
di
utgingspunktenvarit en losningsom argumentationen
sedananpassats
till, vilket riskerarattledatill ineffektivanvlndningav investeringsmedel.Den samhlllsekonomiska
kalkylenIr inte transparentoch baseras
pi fel utgingsliige.Underlagetbehoverunderstillasen behovsbedomning och en oberoendegranskning.Det ir en brist att Kombinationsalternativetutretts mindrenoggrantoch avferdatsrrors art der ledertill
okad ellerlika stor tillganglighettill betydligt fler kommunerin
Forbifart Stockholm.Det framgir ocksi att DiagonalUlvsundaskulle
avlastavlgsystemetbettreiin Forbifart Stockholm.SII(A menarvidare
bl.a.att heladiskussionen
kring nord-sydligaforbindelserbottnar i regionplanenmedursprungfrin 1,960-talet.
SIKA anseratt det 1r positivr
att ett kompletterande
underlagpresenterats
och afi nyaaspekrer
beaktatsi syfte att ge en bredarebild. Trafikprognosenfor Z03Smojliggor
dock inte slutsatserom vilka effekterForbifarr Stockholmflr fOr tangsel,tillgdnglighetoch resandeutveckling
samrfor transportpolitiskmiluppfyllelse.Synpunktenatt de olika alternativeninte gerrsen likverdig
provningkvarstir och det saknasett underlagom vilka fugardersom dr
kostnads-och samhellsekonomiskt
effektivafor att ltgdrdasirbarheteni
vlgtransportsystemet
over Saltsjo-Mllarsnittet.
Statmsztdg-ocbtransportforskningsinstitut
(VTI) anfor bl.a.att det saknas
en redogorelseavprojektmilensfOrhillandetill transportpolitiskamil
och klimatmil samten samhellsekonomisk
analysav Kombinationsalternativet.Det gir inte att urlesaom alternativenledertill pitaglig
skadapi riksintressen.
VTI saknaren definition av begreppetlandskap
och en sammanvdgd
konsekvensbedomning
av landskap.VTI efterlyser
vidarefOrtydliganden
om energiitgingenfor anlaggningoch drift,
prognoseravseende
ndr kapaciterstaket
ar nitt i alternativensamren
djupareanalysav exploateringstrycket
pi riksinrresseomridetLovon och
vdrldsarvetDrottningholm.VTI anseratt frigan om PM 10inre dr
alternativskiljande.
Efrer kompletreringenhar VTI avsrerrfrin att yttra
sig.
Strdlsrikerh
etsmyndigh
eten(SSM) anfor att fOrhOjdaradonhalterkan
forekommai luften i linga runnlar,men art det knappastkommeratt
orsakanilgrahalsoriskerdi tunnlarnakommer ^ttvaravdl ventilerade
och di trafikanternas
vistelsetidi tunnlarnainte kommer attvaralbng.
AflirsrterketSz.tenska
Kraftnat pipekar att den fdreslagnavlgkorridoren
beror en planeradkabeloch en befintligkraftledning.Mojligherenarr
utnyttja denplaneradevlgen for elfdrs6rjningens
beredskapsrransporuer
bor utredasi projekteringen.
geologiska
Szteriges
undersdkning(SGU) anfor att tunnellosningarger en
god hushillning med mark,vattenoch materialdi de inte piverkar mojlighetentill byggandepi markytanoch di utbrutet materialkan anvdndas
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som ballast.Tunnlar under grundvatte nyt^nleder till inlackageav grundvatten och det 1r viktigt att tidigt etableramltningar av grundvattennivier och portryck. SGU konstaterarvidare att jorddatabasernaover
omridet inte visar nigot anmirkningsvdrt. SGU avstir frilnatt ta stlllning till alternativen,men bedomer att slkerheten vid transporter av
farligt gods okar i v?igbyggnadsalternativen.
Sverigesmeteorologiskaoch hyd.rologiskainstitwt (SMHI) anfor att med en
bro over Lambarfjdrdenoch tvi tillfelligahamnar inom vattenskyddsomridet ar Forbifart Stockholm det minst liimpliga alternativetur hydrologisk synpunkt. Efter kompletteringen anfor SMHI att en fullst?indig
bedomning av eventuell miljopiverkan inte kan gorasforrin det ir klart
om en ny trafikplats ska byggasmellan Kungens kurva och Lindvreten.
SMHI anfor ocksi att buller- och vibrationsfrigan inte 1r helt klarlagd.
En noggrann konsekvensanalysoch uppfoljning bor gorasefter avslutat
bygg". SMHI menar vidare att det skulle yara enpositiv itgard for luftkvaliteten i Stockholmsomridet att installerapartikelfilter i ventilationstornen.
Tran sportstyrelsrrt p 5pekar att glllande f oreskrifter om tunnelslkerhet
ska tillampas och de stdller krav pi ventilationssystemensfunktion.
i Stockbolmshn bedomer att till5tlighet kan gestill ForbiLansstyrelsen
fart Stockholm. Det blir dock stor piverkan pi natur- och kulturmiljoer
samt pifrestningar pi miljon och olagenheterfor minniskors halsa,
varfor tillitlighet bor gesmed vissaforutsdttningar och villkor. Det 1r
svirt att undvika pitaglig skadapi riksintressenaenligt 3 och 4kap.
miljobalken, men f.oretrddeska gesit en nord-sydlig forbindelse som
ocksi rr av riksintresseoch som bedomsvaranodvdndig for en lingsiktig
hushillning. Linsstyrelsen anseratt behovet av en vlstlig forbifart ar
stort och forbindelsen har en avgorandebetydelsefor utvecklingen av en
Den lr det viktigastetillskottet i
gemensamarbets-och bostadsmarknad.
infrastrukturutbyggnaden for att knyta sammanregionen.Alla lanets
kommuner stodjer Forbifart Stockholm. Llnsstyrelsen anservidare bl.a.
att det 1r viktigt att vid ett genomforandeav Forbifart Stockholm slkerstilla attbefaradefoljdexploateringari Lovoomridet, till men for naturoch kulturmiljon pi Lovon, inte kan komma till stind. Ldnsstyrelsen
anservidare att ett genomforandeav Forbifart Stockholm inte medverkar till att en miljokvalitetsnorm for luftkvalitet overtr2ids.Med den
nya vdgenminskar partikelhalterna (PM 10) pi andra,mer centrala
platser utmed gatu- och vdgnitet, platser dar miljokvalitetsnormen
annarsskulle ha overtrltts. Det uppster en positiv nettoeffekt ddr antalet
mdnniskor som exponerasfor overskridandenav normen for PIttt tO
minskar i regionen.Efter kompletteringen anserlansstyrelsenatt
beslutsunderlagetiir tillr2ickligt i 2irendetoch att irtgaytterligare utredningar eller kompletteringar beh6ver gbrasi detta skede.Ldnsstyrelsen
har inget att invlnda mot den korridor som nu redovisas.Llnsstyrelsen
konstaterar att Forbifart Stockholm endastmarginellt 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 rnrJlufrkvaliteten och det iir viktigt att i den fortsatta planeringsprocessen
redovisavilka dmnen och halter som klaras i tunnlarna. Lensstyrelsen
anseratt en tunnel under Lambarfjdrdeni alla miljoavseenden5r atr
foredra framfor en bro och det inneber att nigon pitaglig skadapi
riksintresset i denna del av Lovon inte komm er att uppste. Angiende
anslutningentill vdg26l forordar hnsstyrelsen alternariv 1. Frigan om
att forbettra framkomlighetenpivag261, liksom behovetatt bredda
Lindotunneln saknarformellt koppling rill frigan om tillitlighet for
Forbifart Stockholm. Llnsstyrelsen konstaterar vidare att varken artoch habitatdirektivet eller natur- och kulturreservat utgor hinder mot att
ge tillitlighet. Ldnsstyrelsenanseratt endastNarura 2O0O-omridet
Edeby ekhagekrdver tillstind enligt 7 kap.2S a $ miljObalken.Ldnsstyrelsen bedomer att ett sidant tillstind forenat med villkor bor kunna
gesinom den aktuella korridoren nlr lege och utformning ir mer
studeradeinfor faststiillelseav arbetsplan.Llnsstyrelsen polngterar
vidare bl.a. vikten av framforhillning och planering ndr det giller
omhendertagandeoch anvdndningav uppkomna massor.Der 5r viktigt
att transportbehovet minimeras si l5ngt det ?irmojligt och massrransporter dll sjossar 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 materialtransporterska ske via provisoriska hamnar och mellandeponipi Lovon. Framkomligheten vid
Brommaplan ska forbattras. De betydelsefullanatur- och kulturmiljoerna ska bevarasi storsta mojliga utstrdckning. Kommunen Ir positiv till
alternativ1 avseendeanslutningentill vdg261,och delarVlgverkets uppfattning att risk for pitaglig skadapi riksintresset inte lengre foreligger
samt understryker att den definieradevlrdeklrnan for omridet av riksintresse 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 omedelbarnlrhet till
griftegirden som rillhor Malmviks gird. Alternativ 5 dr dessutom en
trafiktekniskt ofullstdndig losningr som avsevdnokar trafiken mellan
anslutningen och Tappstrom. Kommunen forordar en tunnel under
Lambarfjarden.Kommunen delar inte Vdgverkets bedomning av
"!'r;ili::
trafikutvecklingen piveg261,.
Hwddinge kommwn anseratt Forbifart Stockholm snarastska faststillas.
Underlaget dr vil utarbetat med bitvis mycket hog detaljeringsgrad.
Kommunen tar upp vissafrigor som bor sruderasvidare i arbetsplanen,
sisom en konsekvensbeskrivningavseendeGommarens naturreservat.
Kommunen anfor vidare att den samhallsekonomiskakalkylen inte
f.Stngar
upp flertalet positiva effekter.
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Iarfdlla homrnun anfor att Forbifart Stockholm 1r av stor betydelsefdr
kommunen och nordvdstra Stockholm. Med tunnel minskar dagens
b ar ridr eff ekter, trafikp ropp ar, bullerst o rnin gar o ch andra negativa
miljoeffekter samtidigt som de grona sambandenmellan Barkarby och
J2irvakilenforstdrks. Kommunen pipekar att det ir viktigt att vattenmiljoerna inte piverkas negativt.
Solnakommunpipekar att det 1r av ytterstavikt att en ny forbindelse
over Saltsjo-Milarsnittet kommer till stind. Forbifart Stockholm har
laingevarit en forutslttning for regionensplanering och den politiska
forankringen kring alternativet lr mycket stark i regionen.Solna kommun tillstyrker kompletteringarna och anfor att de stlrker kommunens
stlllningst agande.
Stockholmshommun forordar Forbifart Stockholm samt delar Vlgverkets
tolkning av miljobalken kring hur och nlr de olika riksintressenaska
vlgas mot varandra.En ytterligare forsening skulle bli en hamsko pi
regionensgemensammautveckling och forstoring.
Sundbybergs
kommwn forordar att Forbifart Stockholm genomfors di
den kommer att ge grundhggandeforutsdttningar for att de basala
utvecklingsmilen och strategiernafor trafiksystemetsutveckling ska
kunna forverkligas.Det 1r ocksi angehgetdt genomfartstrafikenoch
tringselproblemen kan reducerasvilket leder till battre miljo. Sundbybergs kommun erinrar ocksi orn att upprdtthillande och forbattringar av
Igelbackensvattentillforsel och vattenkvalitet ar angelagetsamt aff.ev
gdrder skavidtas i form av nyskapadevitmarksomriden.
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
betydandeomfordelning av trafiken. Trafiktrycket pi Essingeledenoch
regioncentrum vdntasminska och darigenomskapasett jamnare flyt,
vilket leder till minskade utsldppsrndngderper fordonskilometer och att
fdrre personer exponerasfor utsleppen.En avgiftsbelaggningav Essingeleden och en utbyggd vdstlig forbifart ger sammantageten utveckling
som leder mot de regionalautvecklingsrnilen och motverkar en tudelning av regionen.Nlmnden forordar alternativ 1 for anslutning till
vd"g261,
och anfor att akernativ5 bor utgi.
Kommunft;rband,etStockbolmstan (KSL) anseratt Fdrbifart Stockholm
ir en viktig forutsdttning i forlndringsarbetet for att minska trlngseln i
vrgnitet. KSL tillstyrker en tunnel under Lambarfjdrdenoch forordar
alternativ 1 avseendeanslutning till viig 261..Lkernativ 4 bor utgi di det
ger undermiliga omstigningsforutslttningar for busstrafikanteroch
alternativ 5 b6r utgi di tillgenglighetenbegrdnsas.Tunneln under Jdwafaltet dr viktig for de ekologiskafunktionerna.Studierinfor RUFS 2010
ger liknande resultat som underlagetom Forbifart Stockholm, dvs. tra-
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fikarbetetokar nigot, men Essingeleden
och regioncentrumavlastas
trafik si att framkomlighetoch tillgenglighetokar,vilket ledertill
minskadeutsldppsmingder
per fordonskilometer
och ferreexponerade
Personer.
AB Storstochbolms
Lokahrafik(sL) anfdratt det dr av stbrstavikt att
bibehilla och forstlrka kollektivtrafikensframkomlighetpi vag261.D et
finns di forutsittningar att huvuddelenav trafiken mellanTappsrrom
och Brommaplankan skemedkollekrivt ferdmedelunderhogtrafik.For
anslutningtill viig 26L forordarSL alternativenpi Lov6n.ovriga alternativdr oacceptabla
ur kollektivtrafiksynpunkr.SL forutsrtter att det
planerasfor en vdl fungerandebytespunkt/omstigningshillplats.
Brand.hfr,ren
Anwndaanforatt DiagonalUlvsundalr sdmreur risksynpunktdi transportermed farligt godsfOrlaggsinom r?itbebyggt
omride. Forbifart Stockholmmedfor ll'ngainsatstiderfor rlddningstjdnstenoch tunnelsysremers
egetsdkerherssFsrem
behoverkunnahilla
storrebrdnderi insatsmojlignivi tills r?iddningsrjrnsten
tr pi plats.En
sprinkleranlaggning
dr en.mojligt alternativ.Sakerhetsfrigan
bor utredas
noggrannare
avseende
passagen
av Lambarfjarden.
Angiendeanslutning
till viig 261 ar alternativ1 det endasomupprdtthiller sikerhetskoncePtet.Ovriga alternativmedforbrandgassmitta
mellanhuvudrorenoch
att sdrskildatekniskafugdrderbehovergenomforas.BrandkirenAttunda
anfor dvenatt mojlighetertill raddningsinsatser
skaupprlrthillas under
byggtiden.
scid.ertdrns
brand.fdrsoarsfarband
(sbfr) anfor att kobildning och ojiimn
trafikrytm okar olycksriskenoch rdddningsrjinstens
mojligheter.Sbff er
positivttill ForbifartStockholmeftersomdenkanlosaproblemmed
kobildning och sirbarhet.Angiendeanslutningentill vdg261 anserSbff
att alternativ1 dr att foredraur sdkerhetssynpunkt
och att ovriga alternativ rr oliimpliga.Sekerhetsfrigan
bor utredasnoggrannare
avseende
passagenav Lambarfjarden.
Sbff forordarbittransport avbergmassor
for att
minskabelastningoch olycksriskmed tung trafik p3.v6,gndter.
Mojlighetertill riiddningsinsatser
skaupprltthillas underbyggdden.Beskrivning av hilsoriskerbor kompletterasmedkonsekvenser
avbrandrokoch
utsldppav farligt gods.
Norruatten anfor art de har tre huvudledningari v?igkorridorenoch atr
det erfordrasavralmedNorrvattenfor arbetensom berorledningarna.
stockbolmvattenpipekar att Linsstyrelseni stockholmslen den
25 november 2008beslutadeom varrenskyddsomride
medforeskrifter
for ytvattentlktervid Lovon,Norsborg,Gorvalnoch skytteholminom
ostraMllaren. Forordadviigkorridorpasserarpi ett flertal stlllen Stockholm vattens huvudsystemfor dricksvatten,avloppoch dagvatten,vilket
miste tashansyntill. Atg:irderfor att minskarisken for attfororeningar
tillfors M5larenunderbyggridoch drift miste urforas.Korridoren
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korsar Balistain och Igelb?icken.Ballstain, som i dagharproblern med
markoversvdmningar,ar ett vattendragsom ska rapporterasenligt EU:s
vattendirektiv. Det 1r av yttersta vikt att itgarder vidtas for att minska de
flodesbelastningar och dagvattenfororeningarsom korridoren generer^r.
Spolvattenfrin tunnlarna miste renas.Igelbackenir inte en lamplig
recipient for renat dag- eller spolvatten.Stockholm Vatten miste kontinuerligt kontaktas under den fortsatta planeringen.
Natarshyd.dsfdreningenanfor
bl.a. att nyttan med en ny vdginte ir i proportion 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 forandraderegelverk och skatter har storre potential att f.ramia
de transportpolitiska milen dn t.ex. Forbifart Stockholm. Naturskyddsforeningen menar dvenbl.a. att Vlgverkets samhellsekonomiskakalkyl ar
missvisande.
StockholrnsHandelskammare anfor bl.a. att Forbifart Stockholrn Ir det
enda alternativ som ger tillrackliga dllgiinglighetsfOrbettringaroch avlastningarav det ovriga vigndtet. De samhlllsekonomiskavinsterna 1r
kraftigt underskattade,di flera parametrar,t.ex. effekter pi den ekonomiska tillvlxten, inte finns med i kalkylerna.
Skrivelserhar inkommit frin ytterligare intresseorganisationer,aktionsgrupper och enskilda.
K o s t n a d ef br r t i l l s y nm . m .
Linsstyrelsen i Stockholms len har begirt att regeringenbeslutar om
erslttning till lansstyrelsenfor desskostnader,delsfor redanucfort
arbete,dels for kommande arbete med anledningav Forbifart Stockholm. Llnsstyrelsen anfor bl.a. att den varit en aktiv samridspart och att
den har ansvarfor overvakning och tillsyn. Med befintliga resurseroch
med fullgorande av ovrigaarbetsuppgifterfinns det inte mojlighet att
inrymma arbetemed Forbifart Stockholm inom ramen for de forutsatta
tidsplanerna.Ldnsstyrelsenanfor vidare att den sedanjanuari 2006haft
kostnaderom 1 331 200 kronor. For kommandearbeteuppskattas
kostnaden till knappt 2 miljoner kronor per ir t.o.m. den tidpunkt di
byggnads- och anlaggningsarbetenaslutforcs. Ldnsstyrelsen avseratt
iterkornma med en mer preciseraduppskattning efter regeringens
tillitlighetsbeslut.
Vigverket har, med hensyn till att beloppen ar sk?iliga,tillstyrkt att
regeringenbeslutar om ersdttning enligt lensstyrelsenshemstillan.
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Skdlenf<irregeringens
beslut
E 4 Helsingborg-Haparandadr avYdgverket utpekat som riksintresse
for kommunikationsanlaggningarenligt 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 intressefor person- och
godstransporter till och frin Stockholmsomridet samt for transporter
mellan sodra och norra Sverige.Som Europ avdgharden internationell
berydelsevarfi\r den dveningir i EI.J:stranseuropeiskatransportnir,
TEN-T, der den 1r en del av det prioriterade projektet Nordiska triangeln.E 4 dr dessutomen viktig lank for de regionalatransporrerna.
Befintlig E 4 genom Stockholmsomridet har otillrlcklig kapacitet och
utgor en flaskhalsi transportsystemet.Alternativavd,gvalsaknasi der
statliga vdgndtet och kapaciteteni det kommunala vd,gnatetlr otillrlcklig, vilket leder till negativaeffekter for gods- och personrransporter
samt till en hog risk- och sirbarhetsnivi. Genomforda trafikprognoser
visar att Essingeleden2035fir kosituationer under stora delar av dygnet
om inga andraStglrder vidtas. IJtan forbettrade kommunikationer finns
di risken att regionen delasi tvi separatahalvoroch att den ekonomiska
konkurrensfordelen av en sror sammanhillen region inte till fullo kan
nyttjas.

I ett nationelltperspektiv?irdet angeleget
med ett vil fungerandetrafiksystemi Stockholmsregionen,
som har Sverigesi sdrklass
storstaoch
tdtastehemmamarknad
och starkaforbindelsermedviktigaregioner
utomlands.Till fdljd av dettaharregionenden storstandringsbredden
i
landet.Regionenhar ocksi lSngtfler importerandeoch exporterande
niringar dn nigon annanregion.Detta ger forutsittningar for att efrerfriganpL nyavaroroch tjdnsterskauppsti. Pi si sitt kan nlringar och
verksamheteretableras
och si sminingomspridasrill andraregioneri
landet.
Regeringenkonstaterar attstockholmsomridetstransportinfrastrukrur
lr i behovavvisentligaforbettringar.Syftermed Forbifart Stockholmdr
bl.a.att f6rbattraframkomlighetensamratt knyta sammande sodraoch
norra linsdelarnaoch mojliggoraen flerkernigregion.Forbifart Stockholm kommer att medforaforendraderesmonsreri regionenoch miijligheterfor kommunernaatr utvecklanyaomriden for bosrader,arbetsplatserm.m. Frigor om ltngsiktigastrukturfordndringaroch exploateringarhanterasi denregionalautvecklingsplanen
och i kommunernas
oversiktsplaner.
Riksdagen
har i december
2OO8
f.attarbeslut
i enlighermedregeringens
fdrslagi propositionenFramtidensresoroch transporter- infrastruktur
fOr hillbar tillvixt (ptop.2008/09:35,bet.2008/09TIJ2,
rskr.2OO8l09:145)
i vilken avsiktenatt pekaut Forbifarr Stockholmi uppdragtill trafikverkeninfor itgardsplaneringen
forklaras.Regeringenhar den
19 december
2008beslutatom ett uppdragtill trafikverkenatr genomfora &rgdrdsplanering
infor faststlllandetav narionelltrafikslags
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for perioden
plan for utvecklingav transportsystemet
overgripande
fastatt ForbifartStockholmska
2OIO-2021.I beslutetslir regeringen
ingi i dennationellaplanen.
Av handlingarnaierendetframgiratt ForbifartStockholmplanerasi ett
landskapmedmyckethoganatur- och kulturvlrden.Den forordade
vdgkorridorenberorvlrldsarvetDrottningholmoch Natura2000-omridet Edebyekhagesamtomriden avriksintresseenligt3 och 4kap.
berors.
och ett kulturreservat
miljobalken.Fleranaturreservat
Mllaren med oar och strandomriden?irenviktig del i den regionala
gronstrukturenoch har stor betydelsefor denbiologiskamingfalden
samband.Omrndet
ekologiskaoch kulturbetingade
samtfor landskapets
iir hogstvdsentligtfor minga minniskorsmojlighetertill rekreation.
ir slrskilt vlrdeAterstiendetystanaturmiljoer narabostadsomriden
d'rdvenenligt4 kap.2 $
fulla.Malarenmed oar och strandomr&den
miljobalkenutpekatsom ett omride medslrskildahushillningsbestlmtill
Detta1r,medh?insyn
melser- ett s.k.primlrt rekreationsomride.
ska
Inom
omridet
av
riksintresse.
i sin helhet
natur- och kulturvardena,
turismensoch friluftslivets,frdmstdet rorligafriluftslivets,intressen
slrskilt beaktasvid bedomningenav tillitlighetenav exploateringsforetag
ellerandraingreppi miljon.
Det forhillandeatt Mdlarenmed oar och strandomriden1r utpekatsom
riksintresseenligt4 kap.2 $ miljobalkenkan enligtregeringeninte uteslutavarjeform av exploateringelleringreppi miljon. Enligt regeringens
inte de storavirdenafor turismensoch friluftsbedomning aventyras
som omridetbesitterom ForbifartStockholmkommer
livetsintressen
till stind. Mot bakgrundav det anfordafinner regeringenatt det inte
enligt 4 kap.miljobalken.
foreliggerhindermot vdgbyggnadsprojektet
Nlr det g?iller3 kap.miljobalkenkommerForbifart Stockholmatt delvis
dr utpekatsom
liggainom ett omride som enligtRiksantikvarieimbetet
riksintressefor kulturmiljovirden (AB 30) enligt 3 kap.6 $ miljobalken,
men ocksi inom ett omride som enligtVdgverket1r utpekatsomriksintressefor kommunikationerenligt3 kap.8 $ miljobalken.Tvi viktiga
intressenstir siledesmot varandra.Ien sidansituationska3 kap. 10 $
miljobalkentillimpas
Vid provningenavvilken plverkan Forbifart Stockholmhar pi riksintressetfor kulturmiljovird enligt3 kap.6 $ miljtibalkenkonstaterar
motiverasav en kungligslottsregeringenforst foljande.Riksintresset
och deavkungligtmarkinnehav
miljo somspeglar1500-och 1700-talen
och ndrhetentill slottet pragladeLovon och Lindo. Riksintressetmotimedbruknings-och boslttningskonverasdvenavodlingslandskapet
tinuitet sedanbronsildern.Lovon har undgitt urbaniseringoch storre
trots nirheten till storstaden.
exploateringar,
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Regeringenbedomeratt si som forslagetslutligenutformatspi Lovon
med motorvigenshelahuvudstrdckning
forlagdi tunnel,dvenunder
Lambarfjarden,
kan Forbifart Stockholmgenomforasutan att permanent
skadauppstir pinorca Lovon.Anslutningarnatill befintligveg26l pit
sodraLovon kommerdock att inneberaintring och en forandradlandskapsbild.Regeringenkonstaterar^tt samtligaalternativaanslutnings
losningartill v?ig267berorbuffertzonentill vdrldsarvetDrottningholm.
Den avViigverketforordadeanslutningen
vid Edebyforeslistill ett
mindre,forhelandevisslucetlandskapsrum,
drygt en kilometerfrin
Drottningholmsslott. Regeringen
finner att det-aren begrlnsaddel av
riksintresseomridetsom berorsavanslutningarna
och att intringet
kommer att skei en miljo somredani dagrir kraftigt piverkadavvdgoch
viigtrafik.Regeringenbeddmeratt - med en omsorgsfullutformning en anslutningtill vag261 gilr att anordnainom v2igkorridoren,
uranatr
den sammantagna
skadanpi kulturmiljon blir si betydandeatt vigprojektet av den anledningen
inte skullekunna gestillitlighet. En
utbyggnadav Forbifart Stockholminom forordadkorridor innebir en
frin allmln synpunktgod hushillning.Regeringenfinner derfor att
vagbyggnadsprojektet
i dettafall vlger tyngrean att kulturmiljon i der
omride intill befintlig vlg 261,somkan bli aktuellt for anslutningar
fOrblir opiverkad.Det 1r dockviktigt att intringet och forandringenav
landskapsrummet
begrdnsas
och skersi varsamrsom mojligt si att
skadanpi riksintresset
blir si liten sommojligt samratt dekulturhistoriskavlrdenai virldsarvetoch i den omgivandemiljon gilr att avlesa
i framtiden.Olika alternativalosningartill anslurningbor studerasoch
konsekvensbeskrivas
utforligareinnanval av losninggorsi sambandmed
arbetsplanen.
N?irdet g2illerovrigadelaravForbifart Stockholmfinner regeringenatt
projektet medfor irreversiblaintring i v?irdefullanatur-och kulturmiljoer.Den omfattandetunnelforleggningen
innebardock att sidana
intring uppsterpi kortarestrlckor. Dar tillfalligahamnaroch arbetstunnlarkommer att anordnasuppstarpiverkan och storningarframfor
allt under byggtiden.Tunnellosningen
under Lambarfjarden
innebaratt
riskenfor permanentskadapi Grimstaskogen
undanrojrs.Vid Hjulsta
kommerintring atr skei Igelbackens
kulturreservat,menIgelbdckenoch
dessdalging,som iir viktigafor flora, faunaoch friluftsliv, berorsinre
dlr vlgen planerasi tunnel.MellanAkalla och Haggvikkommerhuvudstrickningenatt fOrlaggas
i sklrning och medfOraintring i Hansta
naturreservat.
Aven om delaravberordanatur- och kulturreservattasi
ansprik utgor inte foreskrifternafor reservatenhinder att genomfora
Forbifart Stockholm.Regeringen
bedomeratt med lampligaskyddsS,,tgdrder
och fOrsiktighetsmittbOrutbyggnadenkunnaskeutan att
betydandebarriereffekterellerlandskapsfragmenteringar
uppstir.
Natura 2000-omridetEdebyekhagekommer inte att berdrasav direkt
intring, men kan kommaatt piverkasavbl.a.hydrologiskaforendringar
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har beglrt attYdgverketska
om inte skyddsitgerdervidtas.Regeringen
kompletteraunderlagetmed ett tillstind enligt 7 kap.28a $ miljobalken.
till Linsstyrelseni StockVlgverket har lamnatin en tillstindsansokan
har framfort att det utifrin dagenskunskapbor
holmslen.Lensstyrelsen
varamojligt att getillstind forenatmedvillkor inom denaktuellakorinfor faststlllelseav
ridorenn6r lige och utformning 1r mer studerade
arbetsplan.
Mot bakgrundharavbedomerregeringenatt sidanttillstind
kan ges.ProvningavNatura 2000-tillstindskeri siirskildordning.
pi sodraLovon konstaterar
Vad avserriskenfor foljdexploateringar
i Stockholmslen har foreslagitatt ett naturregeringenarr Lanssryrelsen
och/ellerkulturreservatskabildasfor Lovo-Kirso.Ekerokommunhar i
angettatt kommunenskaverkafor att devirdefullaste
sin oversiktsplan
natur- och kulturmiljoernapi Lovon gesforstdrktskyddpi lempligt
sdtt.
forenlighetmed gallvidarevagbyggnadsprojektets
I erendetaktualiseras
for kvdvedioxidoch
enligt
5
miljtibalken
kap.
andemiljokvalitetsnormer
parciklar(PM 10) i utomhusluft.Arbete pigilr med att forbettralufthar i december2004faststlllt
kvaliteteni Stockholmslan.Regeringen
for kvdvedioxidoch
gram
eende
milj
okvalitet
snormerna
it glrdspro
avs
len.I beslutetangesbl.a.deitgdrdersom
partiklar(PM 10)i Stockholms
Atinte skaoverskridas.
behovervidtasfor att miljokvalitetsnormerna
for
hur
berorda
utgingspunkt
1r ocksi viktigasom
girdsprogrammen
inte overskrids.Ldnsparr.erskabidra till att miljokvalitetsnormerna
uppdragupprlttat forslagtill
styrelsenhar derefterpi regeringens
itglrdsprogram.Jiimfort mednollalternativetkanutkompletterande
byggnadenavForbifart Stockholmbidratill ytterligarelokalaforbattomridenaminskar.
ringar,forutsatt att tafikarbeteti de mestbelastade
genomforande
avForbii Stockholmslan bedomeratt ett
Ldnsstyrelsen
fart Stockholminte medverkartill att en miljokvalitetsnormfor luftkvalitetoverskrids.Med den nyavdgenuppstir en positivnettoeffektdar
av miljokvalitetsfor overskridanden
antaletmlnniskor som exponeras
normenfor partiklar (PM 10) minskari regionen.Regeringendelar
for luftlansstyrelsens
bedomningvad giillermilj6kvalitetsnormerna
kvalitet.
En sammanhillen
klimat-och energiRegeringen
har i propositionen
p olitik (prop. 2008/ 09:1,62,b et.2008/ 09:MJU28) foreslagit att Sveriges
utslappavvlxthusgaserskaminskamed 40 procentmellan1990och
som inte omfattasav
2020.Minskningenskaskefrin utslappskallor
20 miljonerton koldiochmotsvarar
EU:s systemfor utslappshandel
i forhillandetill 1990irs nivi. Tvi tredjedelarav dessa
oxidekvivalenter
i
minskningarskaskei Sverigeoch en tredjedeli form avinvesteringar
som CDM (CleanDevelopandraEU-llnder eller flexiblamekanismer
prei propositionen
mentMechanism).
For att ni milet har regeringen
senteratutveckladeekonomiskastyrmedel,bi.a.hojd koldioxidskattoch
och ovriga
minskadeellerslopadeundantag.Av.t drivmedelsskatter
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energiskatterkan kommaatt hojas.En lingsiktig prioriteringdr att
politiken fokuseraspiatt stegvisoka energieffektiviteten
i transp ortsystem et,bryta fossilberoendetoch minska klimatpiverkan.Svensk
industri kan varavdrldsledande
i omstillningen,bl.a.genomutveckling
av hybridfordon,elbilaroch biodrivmedel.Ar 2030bor Sverigeha en
fordonsflottasom ir oberoendeav fossilabrinslen.Forbifart Stockholm
kommer att genereraett okat trafikarbetemed 6kadeutslappsom en
foljd darav,men sammanraget
innebardettaatt okadeutsleppska
i
milet
ZOZO
for
och
den lingsiktigaprioriteringenkommer
att
rymmas
att begrdnsa trafikensklimatpnverkan.
Enligt regeringensbedomning
mowerkarinte ett genomforande
av Forbifart Stockholmmojligheterna
att ni Sverigesklimatmil. Ar 2O5O
berlknasatt Sverigeinte har nigot
nettoutsleppavvixthusgaseri atmosferen.
Vid tillitlighetsprovningenligt 17 kap.miljobalkenavinfrastrukturprojekt skaberordakommunersisikt tillmitas synnerligbetydelse.
Regeringenkonstateraratt samtligakommuneri linet somyttrat sig
overutredningensamtRegionplaneoch trafikndmndendr positivatill
Forbifart Stockholm.
Frigor som giller Fdrbifart Stockholmsfinansieringhanterasi siirskild
ordning.
Frigor som gdllervag267utanf6rprojektetForbifart Stockholmhanrerasinom itg?irdsplaneringen
for lansplanenfor denregionalatransportinfrastrukturensom Llnssryrelseni Stockholmslen har ansvarfor att
prioritera.
Linsstyrelseni Stockholmslen har den 10 maj 2005godkantmiljokonsekvensbeskrivningen.
For de kompletteringaroch andringarsom
Vigverket derefrergjort har miljokonsekvenserna
beskrivits.Av ldnsstyrelsensyttrandeoverkompletteringarna framgilrbl.a.att lansstyrelsen
anseratt beslutsunderlaget
?irtillriickligt fOr att ta stdllningtill rillitlighetenenligt 1.7kap.miljobalkensamratt inga ytterligareutredningaroch
kompletteringar
behovergorasi dettaskede.Med beaktande
avarr den
dllitlighetsprovningsom skagorasenligt 17 kap.miljobalkenskaskei
ett tidigt skedeavplaneringsprocessen
delarregeringendennabedOmning.
Regeringenfinner att Forbifart Stockholm- si som forslagernu utformats- 1r ett alternativsom tillskaparen ny, kapacitetssrark
vig som
bidrartill ett lingsikdgt hillbart och robust vdgrransporrsysrem
foi sival
genomfartstrafiksom regionaltrafik.Forbifart Stockholmkan gekollektivtrafikengodautvecklingsmojligheter
och darmedokarorligheten,
jamlika
gemer
forutslttningaroch bidra till en bettreutvecklinginom
Stockholmsregionen.Projektet f.orbattrar ocksi framkomlighetenfor
yrkestrafiken.Forbifart Stockholm1r en del i en komplexhelhetoch
inneblr dermeden utbyggnadsom - oavserrbehovetay att utveckla
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annaninfrastruktur - 5r transportpolitisktmotiverad.Genomforda
berlkningarvisarocksi att ForbifartStockholm1r en samhallsekonomisktlonsaminvestering.
Vid den samladebedomningensomskagorasvid tillitlighetsprovning
att det intring och den
enligt 17kap.miljobalkenfinner regeringen
storningsomvlgen medforinte kan varasi betydandeatt tillitlighet for
Forbifart Stockholmav denanledningen
inte skullekunnages.En utbyggnadavForbifart Stockholminom forordadvlgkorridor inneblr en
frin allmln synpunktgod hushillningoch bor darfortillitas medangivnavillkor.
0verv?iganden
om villkor
1. Forbifart Stockholmkommeratt beroravlrldsarvetDrottningholm
och Natura2000-omridetEdebyekhagesamtomriden av riksintresse
for naturvirden,kulturmiljovirdenoch friluftslivetenligt 3 och 4 kap.
miljobalken.Forbifart Stockholmkommer avenatt beroranatur- och
kulturreservat.
Det ir viktigt att dennlrmare strlckningen,profilen och
utformningenavvlganordningarna
planerasefter samrid medberorda
myndigheter.Villkor bor darfor foreskrivas.
, .,
2.ByggandetavForbifart Stockholmkommeratt medf6rapiverkanoch
storningari omgivningen.Regeringen
vill framhillavikten av attVilgverket i den forts atta planeringenhar en hog ambitionsnivi och beaktar
de synpunkteravseende
olika slagspiverkanoch storningarunderbyggforheilanden,
tiden som framfortsav remissinstanserna.
Villkor avseende
piverkanoch storningari naturmiljoer,kulturmiljoeroch boendemiljoer
underbyggtidenbor darforforeskrivas
3. Byggandeoch drift avForbifart Stockholmkommer attv^raenergigaseroch luftkrdvandeoch medforautsldppavklimatpiverkande
fororeningar.Sidanautslappskasi lingt mojligt begrlnsas.Det er derf.or
vdsentligtatt Vdgverketvid planering,byggandeoch drift avvdganordningarnagerklimat- och luftkvalitetsfrigornaen hog prioritet. Villkor
och
forutsdtteratt arbetsmaskiner
bor darfor foreskrivas.Regeringen
drivmedelsom anvdndsunderbyggtidenkommer^fiha bestamiljoprestandasamtatt s.k.sparsamkorningkommeratt tilhmpas.
4.Byggandetav Forbifart Stockholmkommeratt inneberahanteringav
massoverskott
Ett berydande
storamlngderberg-ochjordmassor.
kommer
kommeratt uppste,samtidigtsom storamdngderbyggmaterial
att behovatillfOras.Det sammantagna
behovetav tungatransporterblir
darformycketstort och i tiden utstrlckt over flerair. Med hansyntill
bor strdvanv^raafi de
behovetavhushillning medlandetsnaturresurser
overskottsmassor
som uppkommervid byggandetav Forbifart Stockholm skakommatill indamilsenliganvlndning,t.ex.i andraprojekt.Det
pivag, storningar
finns samtidigtrisk for att, om transporternabedrivs
kommeratt uppstapi naturmiljon,kulturmiljon och for boendesamtatt
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det lokala vdgndtetpi Lovon kan komma att skadas.Tunga transPorter
pi vdg 261 forbivirldsarvet Drottningholm 6r sdrskilt bekymmersamma.
Aven trafiksdkerheten?irviktig atr beakta.Villkor bor darfor foreskrivas
om mass- och materialhanteringsamt transPorter under byggtid. Bygg'
ande av tillfalliga hamnar tillstindsprovas enligt 9 kap. miljObalken.
5. Forbifart Stockholm kommer at b eror avattenskyddsomridet O stta
Mllaren, huvudsystem for dricksvatten,avlopp och dagvattensamt flera
v attendrag med kansliga ekosystem. Omfattande tunnelbyggen kommer
att ske under grundvattenytanmed risk for s:inkning av grundvattennivin. Under siv?ilbyggandesom drift av vlganordningarna foreligger
risk for fororening av vatten. Villkor bOr darfOr foreskrivas om skyddsitgarder.Inlackage och avledning av grundvatten i tunnlarna samt ovrig
piverkan pi grund- och ytvattenforhillanden kommer att tillstindsprovas enligt 11 kap. miljobalken av miljodomstol. Det ankommer pi
tillstnndsmyndighetenatt vid dessaprovningar foreskriva de villkor som
behovs for verksamheten.
6. Forbifart Stockholm kommer att bestl "o l"r,i.r, ldngstavigtunnlar
och trafikflodet komm er att vara hogt. Minga mdnniskor kommer att
ferdasi tunnlarna och stora mdngder gods, dven farligt gods, kommer att
fraktas der. Det dr derf.orav synnerlig vikt med en hog siikerhetsnivi.
Villkor bor darfor foreskrivas om sdkerhetsarbetet.
De ovriga villkor som kan behovasfor verksamhetenkan 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 remissinstansernaharbefarat att ett genomforandeav Forbifart
Stockholm kan leda till foljdexploateringar pi Lovon. Regeringenanser
att Lovon 1r si klnsligattytterligare exploateringarriskerar att skada
omridena som 1r av riksintresse for naturvirden, kulturmiljOvirden och
friluftslivet. Det ar derfor av stor vikt att skyddsitgarder vidtas. I enlighet med regeringsuppdragetom tetortsnaranatur har Linsstyrelsen i
Stockholms ldn uppr5ttat ett program for varaktigt skydd av de mest
viirdefulla tdtortsnira naturomridena. I Programmet foreslSsbl.a. att ett
narur- och/eller kulturreservat ska bildas pi Lovo-Klrso under perioden
2OO4-201,3.I regleringsbrevetfOr 2OO4fick lansstyrelseni uppdrag att
piborja genomforandet av programmet. Regeringenforutsltter att
ldnsstyrelsen, i samverkanmed NaturvSrdsverket,Riks antikvarielmbetet, Statensfastighetsverkoch 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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Regeringenforutsetter att passagenav Lamb arfjerd,enskeri tunnel och
att den planeradevlgen dveni ovrigt kommer att forleggasi tunnel i den
utstrdckning som illustreras pi kartan ibilagan.
Regeringenforutsltter att for anslutningentill vag26l ert alternativv?iljs
som med liimpliga skyddsitg?irderoch forsiktighetsmitt forenar stort
hlnsynstagandetill omridets natur- och kulturvdrden med goda mojligheter att utveckla effektiva kollektivtrafiklosningar och en hog sdkerhetsnivi.
Regeringenforutsltter att Vlgverket har en mycket hog ambitionsnivi
ndr det g?illerden gestaltningsmlssigautformningen av allasynligav?iganordningar,sivil i ytlage som i tunnel.
Regeringenforutsltter vidare att Vegverket har en hog ambitionsnivi n1r
verket vidtar skyddsitg2irdermot buller frin byggverksamhetenoch
vlgtrafiken. Buller frirnbyggverksamhetenbor hanterasinom ramen for
tillsynen. Storningar i form av ligfrekvent buller bor sarskilt beaktas,
liksom det buller frin trafiken pi den fardiga anlaggningensom kan stdra
boendemiljoeroch rekreationsomriden.
Regeringenforutsltter att Vegverket stflr for eventuellakostnader som
kan uppsti om vibrationsdlmpande Stglrder behover vidtas for att
skydda Forsvaretsradioanstaltsutrustning.
Kostnader
for tillsynm.m.
Enligt 1 kap. 3 $ forordningen (1998:9aQ om avgifter for provning och
tillsyn enligt miljobalken kan regeringeni ett lrende enligt 17 kep. miljobalken beslutaom skyldighet for sdkandenatt ersdttastatliga myndigheters undersoknings-,overvaknings-och tillsynskostnader.
Med hinsyn till projektets omfattning och komplexitet bedomerregeringen ^tt extraordindrra
insatserkrdvs av Ldnsstyrelseni Stockholms ldn.
Regeringenbedomer vidare att lensstyrelsensforutslttning^r att effektivt och skyndsamt agerai rollen sorn tills;'nsmyndighet har betydelse
for mojligheten att genomfora Forbifart Stockholm utan onodig tidsutdrdkt. Regeringenfinner derfor att lensstyrelsenbor medgesersdttning
frl'nYagverket for sina kostnader, dels for hittills utfort arbete,dels for
kommande arbetetill dessbyggnads-och anhggningsarbetenahar slutforts. Linsstyrelsen bor till Vagverket redovisade kostnader som 1r
direkt hanforli ga till l2insstyrelsens arbete.
Pl regeringensvignar

A/**E;-

AoU^^^

Kerstin Lokrantz

)

29
Kopia till
Statsrldsberedningen
Forsvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Jordbruks departementet
Ndringsdepartementet
Kulturdepartementet
Nacka tingsrltt, miljodomstolen
Forsvarsmakten
Forsvarets radioanstalt

och beredskap
Myndighetenfor samhallsskydd
Socialstyrelsen
Statensfastighetsverk
i Stockholmslan
Ldnsstyrelsen
Llnsstyrelseni Uppsalal?in
hn
i Vdstmanlands
Linsstyrelsen
tyrelsen Stockholmsdistrikt
Skogss
Fiskeriverket
Naturvirdsverket
och hydrologiskainstitut
Sverigesmeteorologiska
Strilsiikerhetsmyndigheten
Statensgeotekniskainstitut
Boverket
Banverket
Luftfartsverket
Statensvlg- och transportforskningsinstitut
Sjofartsverket
Statensinstitut for kommunikationsanalys
Transportstyrelsen
Sverigesgeologiskaundersokning
Affdrsverket SvenskaKraftnlt
Energimyndigheten
Riks antikvarielmbetet
Arbetsformedlingen
Arbetsmarknadsverket
Arbetsrniljoverket

Botkyrka kommun
Danderydskommun
Ekero kommun
Haningekommun
Huddingekommun
kommun
Jerfdtlla
Nackakommun
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Nynishamns kommun
Sigtuna kommun
Sollentunakommun
Solnakommun
Stockholms kommun
Sundbybergskommun
Sodert?ilje
kommun
Vallentuna kommun
Osterikers kommun
Kommunforbundet Stockholmslen
Landstinget Sormland
Ldnsarbetsndmndeni Stockholms len
Mllardalsridet
Regionforbundet Uppsala l?in
Regionforbundet Sormland
Regionplane-och trafiknamnden
AB Storstockholms Lokaltrafik
Brandkiren Attunda
Norrvatten
Stockholm Vatten
Sodertorns brandforsvarsforbund
Alternativ Stad
Arbe tsgruppen Riidda Grimstaskogen
Bil Sweden
B ostadsrltts forenin gen Sjotr?idgirden,Sparrisbacken,Hlss elby Strand
Djurgirden-Liila Vlrtans Miljoskyddsforening
ForeningenNej till Vlsterleden
Foreningen Riidda Lovo
Klimataktion Stockholm
Klimax
Kungliga Tekniska Hdgskolan, Goran Finnveden
Lovo Hembygdsforening
Miljopartiet de Grona i Norrtiilje
MdlaroarnasNaturskydds forening
Nature Associates,Per Kigeson
Naturskydds foreningen
Naturskyddsforeningen Stockholm
Naturskyddsforeningen Soderort
| \
Nltverket BevaraMilaroarna
SamfundetS:t Erik
Stockholms Handelskammare
Stoppa Forbifart Stockholm
SvenskaTuristforeningen Stockholmskretsen
TjdnstemdnnensCentralorganisation
Vendelso Fastighetslgareforening
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Villa?igarnaHaningelTyresokretsen
VinstaForetagsgrupp
AndersBlaxhult,Ringviigen763,1.16
31 STOCKHOLM
EbbaHammarsrrom,Edeby glrrd,17893 DROTTNINGHOLM
Eric Hammarsrrom,Edebygird, 12893 DROTTNINGHOLM
Isak Svensson,
fvar Vidfamnesgata'!,2,126
52 HAGERSTEN
Primusg
Granmar,
tanT0,172
57
STOCKHOLM
Jan
JanVikman, GamlaVlrmdovlgen6,1,3137 NACKA
Karin Sandqvist,Knut \(allenbergsvd,.g,133
34 SALTSJOBAOEN
LennartCarlson,Hagalunds
gatan36,77tr,1,6964 SOLNA
LottaBrillioth Biornstad,Korphoppsgaran
L, L2064 STOCKHOLM
Marcusoch AmaliaWallenbergs
Minnesfond,arr.Perer\flallenbergjr,
Malmviksgird, Box 1,6066,10322 STOCKHOLM
MartinaKiibus,Runiusgatan
12,71,2
55 STOCKHOLM
MonicaGuri, Kronobergsgatan
43,71,2
33 STOCKHOLM
Nina Hjerpe,Sturevdgen
5, 8 rr, 17756 lAnfAfI-A
AdvokatfirmanBjorkmanAB, Bollhusgrdnd3 A, Box 2357,
10318 STOCKHOLM
Ak. ti"dblad, GrevMagnigatan13,77455 STOCKHOLM
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Fdrbifad Stockholm, Tunnel
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