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Sammanfattning
Stockholms stad har för avsikt att bebygga delar av Kristinebergshöjden i
samband med utbyggnaden på nordvästra Kungsholmen. För att möjliggöra
detta behöver befintlig trafikplats Lindhagensgatan byggas om och ges en
mindre ytkrävande utformning.
Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör Vägverkets arbetsplan för trafikplats Lindhagensgatan, daterad 2007-xx-xx, och Stockholms stads förslag till
detaljplan för Kristinebergsmotet (Trafikplats Lindhagensgatan), samrådshandling, daterad 2007-05-10. Miljökonsekvensbeskrivningen är upprättad på
uppdrag av Stockholms stad i samarbete med Vägverket Region Stockholm.
Miljökonsekvensbeskrivningen tar upp två alternativ. Dels nollalternativet,
som innebär ett bevarande av befintlig trafikplats Lindhagensgatan, dels ett
föreslaget alternativ, som innebär en ombyggnad av trafikplatsen till en
mindre ytkrävande cirkulationsplats som placeras under Essingeleden med
tillhörande ramper. Befintliga ramper på Kristinebergshöjden tas bort. I
konsekvensbeskrivningen har fokus lagts på förändringar till följd av trafikplatsens ombyggnad. Miljökonsekvensbeskrivningen belyser trafiksituationen,
stads- och landskapsbild, kultur- och naturmiljö, rekreation och tillgänglighet,
vägdagvatten och grundvatten, markförhållande, luft, buller samt riskfrågor.
Även byggskedet behandlas.
Trafiksituationen
Dagens trafikplats har inga trafiktekniska brister förutom att påfartsrampen
söderut har en för kort påfartsträcka jämfört med dagens normer. Trafikmängden på Essingeleden förväntas öka med ca 45 % fram till år 2015. Detta kommer
att medföra ytterligare kapacitetsproblem på leden. Vid ett bevarande av nuvarande trafikapparat kommer kapacitetsproblem att uppstå under förmiddagens maxtimme med köbildning bakåt på Essingeledens ramper. Föreslaget
alternativ innebär förbättrad kapacitet i trafikplatsen.
Stads- och landskapsbild, kultur- och naturmiljö
En ombyggd trafikplats frigör mark på Kristinebergshöjden i och med att nuvarande ramper tas bort. Den tillkommande sydriktade direktrampen kommer
i
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att ligga på samma nivå som SL:s bussgarage och därmed påverka utformningen av det kvarteret. Vissa befintliga byggnader under leden behöver rivas för
att föreslaget alternativ ska kunna genomföras.
Föreslaget alternativ innebär att viss vegetation och naturmark på Kristinebergshöjden, tas i anspråk för den ombyggda trafikplatsens ramper, men alla
inmätta ekar kommer att kunna stå kvar. Sydgående ramp placeras öster om
Birger Jarls ek, vilket innebär att eken kan bevaras.
Rekreation och tillgänglighet
Ombyggnaden av trafikplatsen innebär att nuvarande gångstråk under Essingeleden behöver förändras. Nuvarande trappa vid Böttigervägen ersätts med en
serpentinformad ramp, kompletterad med trappa. Detta innebär att det sammanhängande gång- och cykelstråk mellan Lindhagensgatan och Kristinebergs
slottspark förbättras. Rampen innebär en förbättrad framkomlighet för cykeltrafiken längs sträckan. Utformningen av gång- och cykelstråket bör studeras
vidare.
Vatten- och markförhållanden
Vägdagvatten från Essingeleden och Lindhagensgatans trafikplats leds idag i
princip orenat ut till recipienterna Ulvsundasjön och Riddarfjärden. I framtiden
ska allt trafikdagvatten från Essingeleden och dess ramper vid Lindhagensgatan ledas till Stockholm Vattens planerade avsättningsmagasin med oljeavskiljare i Kristinebergsparken. Detta innebär förbättrad rening av vattnet.
Planerade arbeten för att genomföra föreslagen ombyggnad av trafikplatsen
kommer inte att påverka mark- och grundvattensituationen nämnvärt i området.
I området förekommer både fast berg och lös lera. I byggskedet kommer en
riskbedömning över omgivningspåverkan att göras.
Luft
Dygnsmedelvärdena för miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar
överskrids på Essingeleden genom arbetsplaneområdet. Ombyggnaden av
trafikplatsen innebär i sig ingen förändring av trafikmängden och påverkar
därmed inte värdena. För gång- och cykelvägen under Essingeleden kan luftföroreningshalterna komma att ligga över miljökvalitetsnormen om inte
åtgärder genomförs på Essingeleden.
ii
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Buller
Bullersituationen i området är komplex, och beroende av ett flertal vägar som
inte berörs av trafikplatsens ombyggnad. Utmed Essingeleden genom
Kristineberg överskrids gränsvärdet för den ekvivalenta ljudnivån för buller,
både i nollalternativet och i det föreslagna alternativet. Förhållandena för
fastigheten Alsiskan 1 försämras något med anledning av den föreslagna
ombyggnaden av trafikplatsen. Placeringen av föreslagen direktramp innebär
att avståndet mellan ramp och hus minskar jämfört med dagens situation.
Detta innebär dels högre ljudnivåer vid fasad än idag, dels behöver markarbeten utföras intill hus och entréer. De åtgärder som föreslås är bullerskärm
utmed direktrampen och byte av fönster i Alsiskan 1.
Riskfrågor
Essingeledens sydriktade avfartsramp hamnar nära kvarteret Paradiset. En ny
detaljplan som möjliggör en utbyggnad av fastigheten med ett överhäng mot
Essingeleden har tagits fram för kvarteret. Ytterligare riskutredning behöver
göras för att klargöra hur den sydriktade avfartsrampen påverkar kvarteret
Paradiset och om åtgärder måste utföras.
Byggskedet
Påverkan under byggtiden är begränsad men kan under perioder innebära
störningar för omgivningen, främst med avseende på buller. Vid Alsiskan 1
kommer ljudnivån vara hög eftersom ett genomförande av föreslaget alternativ kräver spontning som kommer att utföras mycket nära husfasaden. En
evakuering av byggnaden kan övervägas under byggskedet.
Trafikomläggningar kommer att ske men innebär inte några ytterligare störningar jämfört med befintliga förhållanden. Under byggtiden kommer gångoch cykelväg under Essingeleden vara avstängd.

iii
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1. Inledning

Orienteringskarta över Stockholm med läget för trafikplats Lindhagensgatan markerat
med svart. Källa: http://www.map.stockholm.se/kartago/kartago_fr_sth.html

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE
Stockholms stad har för avsikt att bebygga delar av Kristinebergshöjden i
samband med utbyggnaden på nordvästra Kungsholmen. För att möjliggöra
detta behöver befintlig trafikplats Lindhagensgatan byggas om och ges en
mindre ytkrävande utformning.
Trafikplats Lindhagensgatan är belägen på nordvästra Kungsholmen i
Stockholm, mellan stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen. Trafikplatsen
fungerar som länk mellan Essingeleden och Lindhagensgatan.
1
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Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör Vägverkets arbetsplan för trafikplats Lindhagensgatan, daterad 2007-xx-xx, och Stockholms stads förslag till
detaljplan för Kristinebergsmotet (Trafikplats Lindhagensgatan), samrådshandling, daterad 2007-05-10. Miljökonsekvensbeskrivningen är upprättad på
uppdrag av Stockholms stad i samarbete med Vägverket Region Stockholm.

Figur 1. Översiktskarta över västra Kungsholmen med arbetsplaneområdet för
trafikplats Lindhagensgatan markerat med rosa.
Källa:http://www.map.stockholm.se/kartago/kartago_fr_sth.html

2. Tidigare utredningar och beslut
2.1 VÄGVERKETS NATIONELLA PLAN
En ombyggnad av befintlig trafikplats Lindhagensgatan finns inte upptaget i
Vägverkets nationella plan för 2004-2015.
2
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2.2 FÖRSTUDIE MED FÖRDJUPNINGAR
Förstudie Trafikplats Lindhagensgatan 2005-05-09
På uppdrag av Stockholm stad, i samarbete med Vägverket Region Stockholm,
har Ramböll Sverige AB upprättat en förstudie för trafikplats Lindhagensgatan
i enlighet med väglagens bestämmelser. Förstudien belyser möjligheterna att
bygga en mindre ytkrävande trafikplats Lindhagensgatan i syfte att möjliggöra
bebyggelse på Kristinebergshöjden. I förstudien med efterföljande fördjupningar konstateras att inga alternativa lägen för trafikplatsen än under Essingeleden är möjliga.
Fördjupning av förstudien Trafikplats Lindhagensgatan
med sammanfattning 2006-02-27
Kapaciteten i trafikplatsens trafiksystemet har studerats med hjälp av Vissim,
ett microsimuleringsprogram som simulerar framkomligheten i trafiksystemet.
Fördjupning av förstudien Trafikplats Lindhagensgatan
Direktramp 2006-10-16
Ytterligare en fördjupning av förstudien har tagits fram avseende på kapacitet
i Essingeledens ramper och i korsningen med Lindhagensgatan. Fördjupningen av förstudien presenterar en lösning med en direktramp från Essingeleden i
sydlig riktning mot Lindhagensgatan.
PM Gestaltning 2007-01-26
Ett PM för trafikplatsens gestaltning har tagits fram inom förstudiens ramar
och bland annat med hänsyn till planerad direktramp.
2.3 SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN
Med underlag av förstudie för trafikplats Lindhagensgatan, daterad 2005-05-09,
beslutade länsstyrelsen i Stockholms län 2005-07-29 i enlighet med 6 kap 4 §
Miljöbalken att ombyggnaden av trafikplats Lindhagensgatan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har 2006-12-21 lämnat yttrande
över upprättad förstudie med fördjupningar och sammanfattning. Synpunkter
framförda av Länsstyrelsen var bland annat att en arbetsplan kan upprättas för
trafikplatsen. Samråd angående arbetsplan har hållits 2006-12-05 med representanter från länsstyrelsen, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret
i Stockholms stad, Vägverket och Ramböll.
3
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2.4 KOMMUNALA PLANER OCH BESLUT
En ombyggnad av befintlig trafikplats har tidigare utretts av Stockholms stad i
samband med att planprogrammet för nordvästra Kungsholmen upprättades. I
denna utredning redovisades en direktramp från trafikplatsen till Drottningholmsvägen i västlig riktning. Rampen avlastar trafik från Lindhagensgatan
men bedöms samtidigt öka den totala trafiken på Tranebergsbron i västlig
riktning genom att den drar till sig trafik från bl a Frösundaleden och Ulvsundaleden. Rampen finns inte redovisad i förstudien då Tranebergsbron inte bedöms
klara den ökade trafikmängden. Möjligheten att i framtiden bygga denna ramp
skall kvarstå.
Stockholms översiktsplan
Nordvästra Kungsholmen utpekas i Stockholms översiktsplan som ett av
stadens tolv så kallade stadsutvecklingsområden. Dessa områden utgör Stockholms stora framtida utvecklingsresurs för ny varierad stadsbebyggelse. I
översiktsplanen anges att nordvästra Kungsholmen successivt ska kompletteras med bostäder och arbetsplatser om och när nuvarande verksamheter flyttar
eller upphör. I planen anges vidare att en ombyggnad av Trafikplats Lindhagensgatan kan möjliggöra ny bebyggelse samt bidra till bättre kvalitet i den
näraliggande Kristinebergsparken.
Program för Nordvästra Kungsholmen
Stockholms stad har 2002 tagit fram ett program för bebyggelseutvecklingen
inom nordvästra Kungsholmen. I programmet uttalas att nordvästra Kungsholmen ska förvandlas till en stadsdel med tät innerstadsstruktur. Den planerade utbyggnaden beräknas medföra att områdets befolkning fördubblas, såväl
vad gäller boende som arbetande. Programmet anger ambitionen att Kristinebergsmotet ska komprimeras till en urban trafikplats med stadsmotorvägens
prägel. En sådan förändring ger, enligt programmet, även förutsättningar för
formandet av ett samlat vägrum och en ny stadsfront. Programmet ligger till
grund för stadens fortsatta detaljplanering i området.
Detaljplaner
Stockholms stads detaljplanearbete för nordvästra Kungsholmen omfattar för
närvarande i sin helhet ca 20 detaljplaner. Arbetsplaneområdet för trafikplats
Lindhagensgatan berör Stadsplan Pl 6111, Stadsplan Pl 6338, Stadsplan Pl
943 A, Stadsplan Pl 1500C med tilläggsplan Pl 6734, Stadsplan Pl 1978
4
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(www.stockholm.se) och eventuellt Dp 2002-11661-54 (Stockholmshems
bostäder).
För ombyggnaden av trafikplats Lindhagensgatan har staden påbörjat arbetet
med en ny detaljplan (S-Dp 2003-16067-54) vars utbredning till stora delar
överensstämmer med arbetsplaneområdet. Detaljplanearbete har initierats med
en startpromemoria daterad 2004-04-26 (Stockholms stad 2004). Planområdet
omfattas av ett flertal gällande planer. Den nu föreslagna detaljplanen avses
ersätta delar av dessa planer. Följande planer berörs av detaljplaneläggningen:
Pl. 943 A från år 1932, Pl. 1500 C från år 1939, Pl. 1978 från år 1938, Pl.
6111 från år 1964, Pl. 6338 från år 1966, Pl. 6734 från år 1967.

Figur 2. Översiktskarta Lindhagen – Nordvästra Kungsholmen - Stockholms stad,
19 mars 2007.

Behovsbedömning, miljökonsekvensbeskrivning
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. Projektet har dock lokal miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas för att belysa
dessa konsekvenser.
5
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3. Befintlig trafikplats
Trafikplats Lindhagensgatan utgör en viktig förbindelse mellan Kungsholmen
och Essingeleden. Trafikplatsen är också viktig för trafik norrut från områdena
kring Alvik, Traneberg och Minneberg. För trafik söderut är trafikplatsen av
en mer lokal karaktär då den främst trafikmatar nordvästra Kungsholmen.
Övrig trafik från västerort och Kungsholmen väljer i första hand de sydriktade
ramperna vid trafikplats Fredhäll. För den nordriktade trafiken är trafikplatsen
således av vital betydelse och påverkar trafikströmmarna i ett stort influensområde. Dagens trafikplats har inga trafiktekniska brister, förutom att påfartsrampen söderut har en för kort påfartsträcka jämfört med dagens normer.

Figur 3. Snedbild över trafikplats Lindhagensgatan, norrifrån.
Källa: Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret.

Den nyligen ombyggda korsningen mellan Lindhagensgatan och Kellgrensgatan har förbättrat framkomligheten i korsningen genom att antalet vänstersvängskörfält från Lindhagensgatan mot Essingeleden har ökats från ett till
två.
Den signalreglerade korsningen i anslutningen mellan Essingeledens ramper
och Lindhagensgatan/Kellgrensgatan är i dag begränsande för framkomlig6
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heten i trafikplatsen. Denna korsning är, tillsammans med cirkulationsplatsen
på Lindhagensplan, också begränsande för trafikmängderna på Lindhagensgatan och således också för den genomgående trafiken på denna sträcka.
Lindhagensgatan utgör huvudgata i stadsdelen och är den enda bilvägen inom
området som förbinder de östra och västra sidorna om Essingeleden. I samband
med ombyggnaden av Lindhagensgatans anslutning till Essingeleden har
korsningen byggts om för att öka kapaciteten. För att förbättra framkomligheten för trafiken i östlig riktning på Lindhagensgatan har även cirkulationsplatsen vid Lindhagensplan signalreglerats så att det skall bli lättare att komma
in i cirkulationsplatsen från Lindhagensgatan.

4. Avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen tar upp två alternativ. Dels nollalternativet,
som innebär ett bevarande av befintlig trafikplats Lindhagensgatan, dels ett
föreslaget alternativ, som innebär en ombyggnad av trafikplatsen till en
mindre ytkrävande cirkulationsplats under Essingeleden med tillhörande
ramper. I konsekvensbedömningen har fokus lagts på förändringar till följd av
trafikplatsens ombyggnad. Se nedan under avsnitt 5. Alternativredovisning.
Miljökonsekvensbeskrivningen belyser trafiksituationen, stads- och landskapsbild, kultur- och naturmiljö, rekreation och tillgänglighet, vägdagvatten och
grundvatten, markförhållande, luft, buller samt riskfrågor. I miljökonsekvensbeskrivningen hanteras även byggskedet.
Stockholm stads bebyggelseplaner, som är orsaken till ombyggnaden av
trafikplats Lindhagensgatan, har inte konsekvensbedömts. Dessa planer är
dock starkt länkade till förändringen av trafikplatsen varför en tydlig gränsdragning har varit svår att göra. Bland annat behöver bebyggelseplanernas
påverkan på trafikplatsen, liksom trafikplatsens påverkan på bebyggelsen
hanteras inom dessa detaljplanearbeten. I de fall där tidigare utredningar
finns, bland annat för åtgärder kring trafikplatsen, har detta behandlats under
respektive miljöaspekt.
Studerat område utgörs av arbetsplaneområdet för trafikplats Lindhagensgatan. Områdets utbredning framgår av figur 1.
7
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5. Alternativredovisning
5.1 NOLLALTERNATIVET
Nollalternativet innebär ett bevarande av befintlig trafikplats Lindhagensgatan
i nuvarande läge. Nollalternativet innebär att Kristinebergshöjden inte byggs
ut enligt stadens planer.
5.2 FÖRESLAGET ALTERNATIV
Förslaget alternativ innebär en ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan till
en mindre ytkrävande cirkulationsplats. Trafikplatsen byggs om så att en
cirkulationsplats med en kompletterande direktramp, från Essingeleden i
sydlig riktning mot Lindhagensgatan, placeras under Essingeleden. Direktrampen passerar planskilt under den sydriktade påfartsrampen och den nordriktade avfartsrampen från Essingeleden. Befintliga av- och påfartsramper på
Kristinebergshöjden rivs.
I både nollalternativet och föreslaget alternativ antas en trafikmängd år 2015,
baserad på en full utbyggnad av nordvästra Kungsholmen.

Figur 4. Förslag till utformning av den ombyggda trafikplatsen med direktramp, enligt
föreslaget alternativ. Grått befintlig/ny väg, orange/grönt befintlig/ny gång- och
cykelväg.
8
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6. Avfärdade alternativ
Under arbetet med förstudien konstaterades att om trafikplatsen enbart
utformas som en cirkulationsplats blir framkomlighet för låg på delen mellan
cirkulationsplatsen och korsningen med Lindhagensgatan vid full utbyggnad
av nordvästra Kungsholmen. Det medför köbildning på avfartsramperna från
Essingeleden. Detta kan i sin tur försämra framkomligheten för den genomgående trafiken på leden. För att förbättra kapaciteten i trafikplatsen beslöts
att som en del i förstudien studera effekterna av kompletterande västliga
ramper. Tre förslag till utformning av trafikplatsen med västliga ramper har i
förstudien studerats kapacitets- och trafiktekniskt.
Alternativ 1
En cirkulationsplats med en kompletterande västlig ramp som ansluter till
Lindhagensgatan vid Strandbergsgatan.

Figur 5. Alternativ 1

9
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Figur 6. Alternativ 2

Alternativ 2
Enkelsidiga anslutningar både väster- och österut från Essingeleden mot
Lindhagengatan utan cirkulationsplats. De västliga anslutningarna ansluts till
Lindhagensgatan som i alternativ 1.
Alternativ 3
Alternativ 3 utformades som alternativ 2 men med bibehållna befintliga sydriktade av- och påfartsramperna men med en koppling till den nya gatan på
västra sidan av Essingeleden.
Vägverket Region Stockholm har i ett brev till trafikkontoret i Stockholms
stad, daterat 2005-11-15, framfört att alternativ 2 och 3 ger de bästa förutsättningarna för avveckling av de på sikt ökande trafikmängderna, under
förutsättning att avfarterna utformas som ramper fram till Lindhagensgatan
utan anslutningar från lokalgator.
Gemensamt för alternativen är att trafikmängderna blir förhållandevis höga
och att de inte går att förena med den gatustruktur som är planerad för området. Stockholm stad konstaterade därför i början av 2006 att västliga ramper
ger så stora effekter på den planerade bebyggelsen på Kristinebergshöjden att
de inte går att förena och därmed inte är aktuella.
10
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7 Trafik
Essingeleden är en del av E 4/E 20 och transportled av riksintresse för
kommunikation. Framkomligheten på Essingeleden är i dag begränsad under
högtrafik då trafiken ofta flyter långsamt. Trafikmängden på Essingeleden
förväntas öka med ca 45 % fram till år 2015. Detta kommer att medföra
ytterligare kapacitetsproblem på leden.
7.1 TRAFIKALSTRING FRÅN OMRÅDET
I tidigare studier över trafikalstringen från nordvästra Kungsholmen har
antagits en trafikalstring från området på 3,4 fordon per lägenhet, vardagsmedeldygn (vmd). Detta trafikalstringstal användes också i ett första skede av
förstudien. En omarbetning har därefter skett till en trafikalstring på 2,4
fordonsrörelser per lägenhet (vmd). Detta senare trafikalstringstal bedöms
bättre stämma överens med nordvästra Kungsholmens förändrade karaktär
mot innerstad snarare än ytterstad samt goda tillgång till kollektiva färdmedel.
Skillnaden i trafikalstring med den nya prognosen är 5 000 fordon, vilket är
en minskning från en trafikalstring på 27 000 fordon/vmd till 22 000 fordon/
vmd. Detta är ca 20 % lägre trafikalstring.
Trafikalstringen för anställda inom området har antagits till 1,2 trafikrörelser
per anställd (vmd). Denna trafikalstring är trolig med hänsyn till de goda förbindelserna till det övergripande vägnätet.
7.2 TRAFIKPLATSENS KAPACITET
Nollalternativet
I nollalternativet uppstår kapacitetsproblem under förmiddagens maxtimme
med köbildning bakåt på Essingeledens ramper. Nollalternativet har 60-70 %
av det föreslagna alternativets kapacitet i avfartsrampen norrifrån mot Lindhagensgatan. Det är denna ramp som får kapacitetsbrist i nollalternativet.
Framkomligheten begränsas av korsningen med Lindhagensgatan och
växlingen mellan trafik som kommer norrifrån respektive söderifrån på
Essingeleden. Växlingen sker i signalens kömagasin. Under eftermiddagen
uppstår ingen köbildning på ramperna. Däremot blir det långa köer för
trafiken på Lindhagensgatan.
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Figur 7. Timtrafik f/h förmiddag år 2015 med nuvarande trafikplatsutformning.

Föreslaget alternativ
Med en direktramp från avfartsrampen från Essingeleden mot Lindhagensgatan minskas antalet växlingsrörelser mellan cirkulationsplatsen och Lindhagensgatan. Detta förbättrar kapaciteten jämfört med nollalternativet och
jämfört med att enbart utforma trafikplatsen som en cirkulationsplats. Trafikplatsen bedöms då kunna avveckla trafikmängderna från avfartsramperna till
Lindhagensgatan utan att det uppstår köbildning bakåt på ramperna som påverkar den genomgående trafiken på Essingeleden. Vid signalanläggningens
detaljutformning sker en slutlig optimering av framkomligheten i trafikplatsen.

Figur 8. Timtrafik f/h förmiddag år 2015 med föreslagen trafikplatsutformning.
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8. Miljökonsekvenser samt åtgärdsförslag
8.1 STADS- OCH LANDSKAPSBILD
8.1.1 Befintliga förhållanden

Figur 9. Snedbild över arbetsplaneområdet, från nordväst.
Källa: Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret.

Arbetsplaneområdet utgörs av ett heterogent och storskaligt stadslandskap
med en varierad markanvändning och topografi. Industrimiljöer ligger sida
vid sida med idrottsanläggningar, bussdepå, gator, bostäder, kontorslokaler,
skolor, slott, park- och naturområden. I södra och norra delen av arbetsplaneområdet finns markerade höjder, i söder Kristinebergshöjden där naturmarkerna har en framträdande roll, i norr Hornsberg bebyggd med industri- och
kontorskomplex. Däremellan sänker sig landskapet och här har SL sin stora
bussdepå. Genom detta stadslandskap skär Essingeleden och utgör tillsammans
med trafikplats Lindhagensgatan en väl synlig trafikapparat. Inom arbetsplaneområdet ligger leden planskild över omgivande stadslandskap. Till största
delen vilar leden och trafikplatsen på brokonstruktioner i betong. Formspråket
är storskaligt, rent och funktionellt.
Leden tar mark i Kristinebergshöjden och västra delen av höjden utnyttjas till
stora delar för trafikplatsens av- och påfartsramper. De kala berghällarna och
ekbeståndet på västra sidan om Essingeleden bildar tillsammans med Kristine13
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bergs slottspark förhållandevis sammanhängande park- och naturmarker. En
karaktäristisk siluett för förbipasserande är Birger Jarls ek invid Essingeleden.
En mindre stadsbyggnadsskala återfinns främst i Stockholmshems smalhusområde från 1940-talet på Kristinebergshöjdens östra sida. Kontrasten mellan
de smala trevåningshusen och den breda och ytkrävande trafikapparaten är
påtaglig. Kontrasten förstärks av närheten mellan bostadshusen och motorvägen. Mellan bostadshusen finns flera större träd som ger en grön karaktär åt
kvarteren, vilket är ovanligt för bebyggelseområdena intill arbetsplaneområdet.
8.1.2 Konsekvenser av nollalternativet
Ett nollalternativ innebär bevarande av nuvarande trafikplats med av- och
påfartsramp över Kristinebergshöjden. Ny bebyggelse kan inte tillkomma på
Kristinebergshöjden om nuvarande trafikapparat kvarstår.
8.1.3 Konsekvenser av föreslaget alternativ

Figur 10. Cirkulationsplatsen enligt föreslaget alternativ. Modellbild. KHR Arkitekter

En ombyggnad enligt föreslaget alternativ ger förutsättningar för att området
ska kunna bli mer stadsmässigt och strukturerat. Föreslaget alternativ innebär
en trafikplats som tar väsentligt mindre markyta i anspråk jämfört med
nuvarande trafiklösning. Trafikapparaten kommer dock även fortsättningsvis
att utgöra en väl synlig anläggning i stadslandskapet.
14
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Trafikplats Lindhagensgatan kommer att byggas om till en mindre ytkrävande
cirkulationsplats under Essingeleden med tillhörande ramper. Jämfört med
dagens läge kommer trafikplatsen att förskjutas något år nordost, vilket frigör
mark på Kristinebergshöjden, väster om Essingeleden. Cirkulationsplatsen
föreslås till stor del vila på en markuppbyggnad. Föreslaget alternativ innebär
en viss förändring i stadsbilden då cirkulationsplatsens volym under Essingeleden, närmast det södra brofästet, blir större än idag och den visuella kontakten mellan framförallt Böttigervägen och Kristinebergsparken minskar.
Avfartsrampen i sydgående riktning mot cirkulationsplatsen kommer att
utgöras av en brokonstruktion på pelare. Essingeledens pelare är placerade
med ca 30 meters mellanrum. Den nya rampens pelare kan av konstruktionstekniska skäl komma att placeras tätare. Detta bör inte påverka den visuella
kontakten eller tillgängligheten under leden i någon större utsträckning. Direktrampen kommer att ta mark och passera planskilt under den sydriktade påfartsrampen och den nordriktade avfartsrampen från Essingeleden. Rampen
kommer att ligga på samma nivå som SL:s bussgarage och därmed påverka
utformningen av detta kvarter.
Direktrampen och påfartsramperna från Lindhagensgatan kommer att innebära en breddning av nuvarande av- och påfart i Kellgrensgatans förlängning,
mellan bostadsområdet vid Geijersvägen och fastigheten norr om påfarten.
Avståndet mellan bostadshuset i fastigheten Alsiskan 1 och föreslagen vägramp kommer att minska jämfört med idag. Breddningen av vägramper och
det minskade avståndet mellan väg och hus påverkar upplevelsen av både väg
och bostadsområde.
Tillkommande ramper och gångstråk placeras och utformas så att Birger Jarls
ek kan bevaras och stå kvar på nuvarande plats.
Den mark som i och med en ny utformning av trafikplats Lindhagensgatan
frigörs på Kristinebergshöjden avser Stockholms stad att bebygga. Detaljplanarbete har inte påbörjats men huvuddragen i planerna framgår av upprättade planprogram, PM och programskisser. (Stockholms stad 2002;
Stockholms stad 2004; Stockholms stad 2006) Enligt dessa dokument kan
Kristinebergshöjden komma att bebyggas med bostäder närmast Kristinebergs
slott och med byggnader för idrottsändamål och kontor närmast Essingeleden.
15
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Placering, utformning, skala och höjd på bebyggelsen kommer att påverka
stads- och landskapsbilden. Hur stor påverkan kan bli går inte att ta ställning
till utifrån det material som Stockholms stad kan presentera i dagsläget.
Bebyggelse på Kristinebergshöjden kommer dock att bli väl synlig från
Essingeleden, befintligt bostadsområde invid Geijersvägen, Lindhagensgatan,
Kristinebergs slottspark, Kristineberg och Fredhäll. Byggnation på Kristinebergshöjden i den omfattning som staden planerar kommer att medföra stora
ingrepp i den vegetation och de naturvärden som idag finns på Kristinebergshöjden.
8.2 KULTURMILJÖ
8.2.1 Befintliga förhållanden
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Stockholms Stadsmuseum har byggnadsklassificerat innerstadens bebyggelse
med avseende på kulturhistoriska värden (Stockholm stad 1996). Intill trafikplatsen finns bebyggelse med utpekade kulturhistoriska värden. Bostadsområdet öster om Essingeleden, Stockholmshems smalhusområde invid Geijersvägen m fl, är redovisad som ”fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt” (se
grön markering i figur). För bostadsområdet gäller detaljplan Dp 2002-1166154, laga kraft 2003-12-11. För bostadshusen gäller rivningsförbud och husen
exteriör får inte förvanskas. Planen har en genomförandetid på fem år från
laga kraftdatum.
SL:s bussdepå på fastigheten Kristinebergs Slott 10 är en funktionalistisk
hallbyggnad. Inom fastigheten finns även andra mindre byggnader som
nyttjas för SL:s verksamhet. Byggnaderna inom fastigheten redovisas som
”bebyggelse som är av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst
kulturhistoriskt värde” (gul markering).
Gulklassat har även det vinklade huset, Vägverkets trafikledningscentral, sydväst om nuvarande påfartsramp söderut blivit.
Angränsande till arbetsplaneområdet finns också bebyggelse som Stadsmuséet
ännu inte klassificerat på grund av att den uppförts senare än 1960. Det gäller
verksamhetslokaler inom bussdepåns område.
16
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Figur 11. Bild över Stadsmuséets byggnadsklassificing inom arbetsplaneområdet.
Stockholms Stadsmuseum. www.map.stockholm.se

Trafikapparat/Väg
Dagens trafikplats är en konventionell ytkrävande motorvägstrafikplats med
ramper som ansluter till Essingeleden. Utformningen och dimensionerna är
typisk för 1960-talets motorvägsbyggande i Sverige. Formspråket är storskaligt, rent och funktionellt. Sedan Essingeleden byggdes har inga större
förändringar skett i vägens utformning inom arbetsplaneområdet. Antalet
körfält har utökats men utan att vägen breddats. I slutet av 1990-talet sattes
bullerskärmar i laminerat glas på östra sidan av Essingeleden, från Fredhäll
fram till mitt över SL:s bussdepå. Delen norr därom samt hela västra sidan
saknar skärmar.

17
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Figur 12. Snedbild över bostadsområdet och trafikplatsen från öster.
Källa: Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret.

8.2.2 Konsekvenser av nollalternativet
Jämfört med dagens situation skulle ett bevarande av nuvarande trafikapparat
inte innebära någon förändring av påverkan på kulturmiljön i området.
8.2.3 Konsekvenser av föreslaget alternativ
Bebyggelse
Föreslaget alternativ med en direktramp i södergående riktning, från Essingeleden mot Lindhagensgatan, innebär att avståndet mellan bostadshuset i
fastigheten Alsiskan 1 och föreslagen vägramp kommer att minska jämfört
med idag. Det minskade avståndet mellan väg och hus kommer att påverka
upplevelsen av bostadshuset. Rampförslaget kommer att innebära förändringar i
marknivån intill befintligt bostadshus och markarbeten kommer att behöva
utföras vid huset och entréerna till uppgång nr 35 och 37 i Alsiskan 1. Detta
behöver studeras vidare.
Inom SL:s bussdepå kommer befintlig bebyggelse under Essingeleden att
behöva rivas för att trafikapparaten ska kunna byggas om i enlighet med
förslaget. SL:s hallbyggnad berörs inte av ombyggnaden av trafikplatsen, inte
18
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heller den lilla byggnaden vid Lindhagensgatan, norr om korsningen
Kjellgrensgatan/Lindhagensgatan.

Figur 13. Fotomontage, sett från öster, med
direktrampen i föreslaget läge invid fastigheten
Alsiskan 1. KHR Arkitekter.

Trafikapparat/väg
Essingeledens skala och formspråk består men befintlig trafikplats från 1960talet ersätts med en modern och mindre ytkrävande cirkulationsplats under
Essingeleden.
8.3 NATURMILJÖ
8.3.1 Befintliga förhållanden
Vegetationen inom och intill arbetsplaneområdet är framförallt koncentrerad
till området väster om Essingeleden, mellan ramperna samt till området söder
om det befintliga bostadsområdet. I översiktsplanen för Stockholms stad finns
vegetationen inte redovisad som en del av den kommunala grönstrukturen.
Däremot har vegetationen stor betydelse för den lokala grönstrukturen och
spridningssambanden på Kungsholmen. Områdets vegetation, framförallt
ekarna och de äldre lövträden står i kontakt med den övriga Kristinebergsparken som har en viktig funktion för den biologiska mångfalden.
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Figur 14. Birger jarls ek.

Figur 15. Naturtyper inom och intill
arbetsplaneområdet, Naturtyperna är
numrerade 1-7. Inventering enligt
Ekologigruppen Ekoplan AB.

Naturinventering
På nordvästra Kungsholmen genomförde Ekologigruppen Ekoplan AB år
2000 en naturinventering. Områdena som inventerades har klassats i klass 1-6
där naturvärde 1 utgör högsta naturvärde.
1. Ädellövsskog mellan ramperna
Ädellövskogen mellan Essingeledens ramper är av naturvärde klass 3,
kommunalt intresse. Naturvärdet består framförallt i områdets och ekarnas
samband med den övriga Kristinebergsparken. Vegetationen utgörs av ett
nordvänt bryn med uppvuxna lövträd. Trädskiktet består av ek, lönn och ask.
Buskskiktet består framförallt av slån, hägg, nypon, try, trubbhagtorn och
oxbär men även sly av ask, lönn, alm och fågelbär förekommer. Fältskiktet är
mycket glest och domineras av lundgröe, getrams och kärleksört. I norr finns
en solitär ek, Birger Jarls ek, som utgör högsta naturvärde, naturvärde klass 1.
Trädet kan vara uppemot 800 år gammalt och har en diameter på 202 cm i
brösthöjd. Eken är ihålig men fylldes med betong i slutet av 1950-talet. När
Essingeleden planerades, i början av 1960-talet, flyttade man den planerade
vägkonstruktionen för att bevara eken.
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2. Hällmarkspartier mellan ramperna
Naturpartiet utgörs av kulturpräglad hällmark. Området är klassat som naturvärde klass 5. Områdets bristande ekologiska samband med övriga grönområden begränsar dess naturvärde. Vegetationen utgörs framförallt av enstaka unga askar och ett buskskikt av nypon, häggmispel, rönn, ask och alm.
Fältskiktet domineras av olika bergväxter som t.ex. kärleksört, vit fetknopp,
gul fetknopp, femfingerört, bergsyra och getrams.
3. Ekdunge norr om påfartsrampen
Norr om avfartsrampen från Essingeleden söderut, finns en ekdunge av igenväxningskaraktär. Området är av naturvärde klass 3, kommunalt intresse, där
värdet framförallt är knutet till de äldre trädens samband med den övriga
Kristinebergsparken. Dungen utgörs av sex grova ekar och artrika buskage av
spetshagtorn, oxbär, nypon, try, krusbär, olvon och sly av lönn och ask. Fältskiktet präglas av högvuxet gräs med hundäxing och kvickrot, kråkvicker,
vitmåra, backlök och äkta johannesört.
4. Hällmarksparti
Norr om påfartsramperna söder ut på Essingeleden finns ett litet hällmarksparti med sparsam vegetation. Vegetationen har klassats som naturvärde 5.
Områdets ringa storlek och dess svaga samband med större naturområden
begränsar dess värde.
5. Hällmarksparti öster om Essingelden
Öster om Essingeleden finns ett större hällmarksparti av naturvärde klass 5.
Naturen har en bristande kontinuitet vilket begränsar dess värde. Vegetationen
är gles och präglas av lågvuxna träd och buskar. Trädskiktet domineras av
oxel men även rönn, ask, lönn och ek förekommer. Buskskiktet präglas av
nypon, hägg och getapel samt lövsly. Fältskiktet präglas av kulturmarkens
igenväxningsarter.
6. Ung ädellövskog öster om Kristinebergs hotell
Söder om påfartsrampen söder ut, öster om Kristinebergs hotell, växer ung
ädellövskog. Området utgörs av naturvärde, klass 4, betydande naturvärde
med mycket stor betydelse för stadsdelen. Träden är relativt unga och bildar
ett halvslutet träd- och buskskikt. Trädslagen domineras av oxel ask, lönn och
21
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ek. Buskskiktet domineras av lövsly, och häggsnår men även nypon,
spetshagtorn och brakved förekommer.
7. Hällmark med uppväxande ädellövsskog.
Området består av unga lövträd omväxlande med öppna partier med gräs eller
hällmark. Vegetationen är klassad som naturvärde 6, objekt med naturvärde
som har viss betydelse för stadsdelen eller som har stor betydelse fast naturmiljön har kort kontinuitet. Naturmiljöns korta kontinuitet och dess isolerade
läge begränsar dess värde.
8.3.2 Konsekvenser av nollalternativet
Några konsekvenser av nollalternativet kan inte konstateras.
8.3.3 Konsekvenser av föreslaget alternativ
Förslaget innebär att viss vegetation och naturmark på Kristinebergshöjdens
västra sida, tas i anspråk för den ombyggda trafikplatsens ramper, men alla
inmätta ekar kommer att kunna stå kvar. Sydgående ramp placeras öster om
Birger Jarls ek, vilket innebär att eken kan bevaras i sitt nuvarande läge.
Genom att mark väster om Essingeleden frigörs när nuvarande av- och påfartsramper på Kristinebergshöjden rivs, möjliggörs mer sammanhängande
naturmiljöer mellan Ledningscentralen, Essingeleden, Kristinebergs slott och
idrottsplatsen.
8.3.4 Åtgärdsförslag
Birger Jarls ek, övrig vegetation och ekbeståndet på och intill Kristinebergshöjden behöver skyddas under byggskedet.
8.4 REKREATION OCH TILLGÄNGLIGHET
8.4.1Befintliga förhållanden
Områdena inom och i direkt anslutning till arbetsplaneområdet har relativt
låga värden för rekreations- och friluftslivet. Det begränsade värdet orsakas
framförallt av närheten till Essingeleden med höga bullernivåer som följd. På
grund av trafikapparaten och SL:s bussdepå är också tillgängligheten till
området kraftigt begränsad.
Väster om arbetsplaneområdet ligger dock Kristinebergs slottspark, ett parkområde med värdefulla miljöer för rekreation och friluftsliv. Kristinebergs
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slottspark har flera rekreationsanläggningar och utgör ett populärt besöksmål.
I programmet för Nordvästra Kungsholmen presenterar Stockholm stad planer
på en upprustning av parkmiljön.
Gång- och cykeltrafik
Inom nordvästra Kungsholmen finns huvudstråk för cykeltrafik längs Lindhagensgatan, Drottningholmsvägen, Kellgrensgatan, Nordenflychtsvägen, S:t
Göransgatan, Hornsbergs Strand och Hornsbergsvägen.

Figur 16. Befintliga gång- och cykelstråk i arbetsplaneområdet. Orange – huvudstråk,
gult – viktigt lokalt stråk.

Trafikplatsen tillsammans med Essingeleden utgör en barriär för gång- och
cykeltrafikanter. Under Essingeleden och trafikplats Lindhagensgatan passerar ett viktigt lokalt gång- och cykelstråk som förbinder bostadsområdena öster
om leden med Kristinebergs slottspark. Stråket är dock inte anpassat för cykeltrafik eller för rullstol eller rollator då det längs sträckan finns partier med
trappor. Trapporna är försedda med barnvagnsramper. Inom arbetsplaneområdet är stråket den enda anordnade gångpassagen under Essingeleden och
23
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stråket är av stor betydelse för de boendes möjligheter att ta sig till rekreationsområdet i parken. Genom att det inte finns några plankorsningar för biltrafik
eller gång- och cykeltrafik på ramperna ned till Lindhagensgatan är trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna hög i trafikplatsen.
Staden planerar att bygga ut gång- och cykelvägnätet i samband med att den
planerade utbyggnaden av nordvästra Kungsholmen genomförs.
8.4.2 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär inga förändringar för vare sig för parkmiljön intill
Essingeleden eller för upplevelsen av vägens barriäreffekt.
8.4.3 Konsekvenser av föreslaget alternativ
Förslaget innebär att viss naturmark intill Kristinebergshöjden tas i anspråk
för den nya trafikplatsens ramper. Samtidigt frigörs mark för ny bebyggelse
på Kristinebergshöjden. Den naturmark som tas i anspråk för den ombyggda
trafikplatsen har låga sociala och rekreativa värden och påverkan på
rekreations- och friluftslivet blir liten.
Den planerade bebyggelsens påverkan på rekreationsmöjligheter, naturvärden
och gång- och cykelstråk inom och i anslutning till arbetsplaneområdet kan
inte bedömas utifrån det planunderlag som Stockholms stad kan presentera i
dagsläget. Den bebyggelse som planeras att uppföras på västra sidan om
Essingeleden är tänkt att fungera som bullerskärm mot Kristinebergs slottspark. Bullernivåerna i parken kan därmed komma att minska vilket förbättrar
förutsättningarna för ökade vistelsevärden i de kvarvarande natur- och parkområdena väster om Essingeleden.
Gång- och cykeltrafik
Ny avfartsramp på pelare över Lindhagensgatan kommer inte att påverka
befintligt huvudstråk för cykeltrafik längs Lindhagensgatan.
Ombyggnaden av trafikplatsen innebär att nuvarande gångstråk under Essingeleden behöver dras om. I föreslaget alternativ redovisas ett gång- och cykelstråk mellan Kristinebergsparken och Stockholmshems bostadsområde öster
om Essingeleden. Stråket dras längs med och söder om direktrampen, och den
ombyggda trafikplatsen, fram till Böttigervägens vändplan. Nuvarande trapp24
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lösning vid Böttigervägen ersätts med en serpentinformad ramp, kompletterad
med trappa, vilket innebär att ett sammanhängande gång- och cykelstråk
skapas mellan Lindhagensgatan och Kristinebergs slottspark. Ramplösningen
innebär förbättrad tillgänglighet av hela stråket.

Figur 17. Princip för gång- och cykelstråk enligt föreslaget alternativ.
Orange – huvudstråk, grönt – viktigt lokalt stråk.

Gång- och cykelstråket kommer att dras i en smal passage mellan Essingeledens södra landfäste och direktrampen. Jämfört med dagens gångpassage
kommer föreslaget alternativ innebära en betydligt trängre och mindre luftig
passage under Essingeleden. Gångpassagen mellan Geijersvägen och Lindhagensgatan, under Kellgrensgatan, föreslås tas bort. Gående hänvisas till
befintlig signalreglerad plankorsning vid Linhagensgatan.
8.4.4 Åtgärdsförslag
Utformningen av föreslagen gång- och cykelpassage under Essingeleden bör
studeras ytterligare.
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8.5 VÄGDAGVATTEN
8.5.1 Befintliga förhållanden
Essingeleden och Lindhagensgatans trafikplats avvattnas idag på en sträcka av
ca 700 meter till ledningar i Kellgrensgatan och Strandbergsgatan mot Lindhagensgatan. Vattnet leds i princip orenat ut till recipienterna Ulvsundasjön
och Riddarfjärden, norr och söder om Kungsholmen. Arbete har påbörjats
med att anlägga separata ledningssystem för vägdagvatten och övrigt dagvatten.
Dagvattnet ska ledas till reningsanläggningar med avsättningsmagasin i
Kristinebergsparken vid Elersvägen och Nordenflychtsvägen. Systemet förväntas tas i bruk under 2008.
8.5.2 Konsekvenser av nollalternativ
Nollalternativet innebär inga förändringar jämfört med nuvarande förhållanden.
8.5.3 Konsekvenser av föreslaget alternativ
Föroreningshalterna i dagvattnet kan bland annat relateras till trafikmängden
på vägen. Eftersom fordonsmängderna i princip är likvärdiga med nollalternativet förväntas inte halten föroreningar i dagvattnet öka med föreslaget
alternativ.
8.5.4 Åtgärdsförslag
Allt trafikdagvatten från Essingeleden och dess ramper vid Lindhagensgatan
ska ledas till Stockholm Vattens planerade avsättningsmagasin med oljeavskiljare i Kristinebergsparken, se ovan. Magasinet byggs efter förutsättningarna
15 mm regn och 36 timmars sedimentering. Den totala arean till avsättningsmagasinet är ca 5,2 ha varav Essingeleden utgör 3,4 ha. Det är inte endast
ramperna som ska ledas till magasinet utan även det dagvatten från Essingeleden, inom den här delens avrinningsområde, som idag går ner till befintligt
dagvattensystem och orenat ut i Mälaren.
8.6 GRUNDVATTEN
8.6.1 Befintliga förhållanden
Grundvatten i berg
Grundvatten i berg förekommer främst i bergets sprickzoner samt i den övre
ofta kraftigt uppspruckna kontaktzonen mellan jord och berg. Grundvattennivån inom arbetsplaneområdet kan antas ligga mellan 5 och 10 m under
markytan. Inga bergborrade brunnar har påträffats inom det aktuella arbets26

Objekt 51010, Miljökonsekvensbeskrivning Trafikplats Lindhagensgatan – Maj 2007

planeområdet. I SGU:s brunnsarkiv finns ett fåtal brunnar registrerade i närområdet (NV Kungsholmen), två bergborrade och två av okänd utformning.
Grundvatten i jord
Grundvattenförekomsten i undersökningsområdets marklager är begränsad på
grund av jordlagrens ringa mäktighet. Inga grundvattenrör med kända grundvattennivåer har påträffats inom arbetsplaneområdet. Utan för arbetsplaneområdet är grundvattnet inom nordvästra Kungsholmen/Stadshagen generellt
sett kraftigt förorenat både av tungmetaller samt organiska föreningar (Miljöförvaltningen Stockholm/Naturvårdsverket, 1997). Från intilliggande fastighet
finns grundvattenmätningar som visar på att grundvattenytan i jordlagren
ligger ca 3-4 meter under marknivån.
8.6.2 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär inga förändringar jämfört med nuvarande förhållanden.
8.6.3 Konsekvenser av föreslaget alternativ
Planerade arbeten kommer inte att påverka mark- och grundvattensituationen
nämnvärt. Det enda betydande markingrepp som kommer att genomföras är
då direktrampen ska anläggas under ramperna till Essingeleden. Man kommer
att behöva schakta sig ner till mellan 2 och 2,5 meters djup under befintlig
markyta i samband med anläggandet av direktrampen. Arbetet kommer med
största sannolikhet att ske helt ovan grundvattenytan .
Övriga anläggningar i trafikplatsen planerar man att upprätta på pelare vilket
inte kommer att påverka grundvattensituationen i området.
8.7 MARKFÖRHÅLLANDEN
8.7.1 Befintliga förhållanden
Från landfästet vid Drottningholmsvägen i söder till i höjd med av- och påfartsrampen mot Lindhagensgatan består marken utmed Essingeleden av berg
eller ett tunt lager av friktionsjord/fyllning på berg. Från av- och påfartsrampen
mot Lindhagensgatan och norrut är marken hårdgjord och består fram till
strax söder om Lindhagensgatan av fyllning på lera ner till berg. Från Lindhagensgatan och norrut består marken återigen av friktionsjord/fyllning på
berg eller berg. Marknivån varierar mellan ca + 5m söder om Lindhagensgatan till ca + 20m på fastmarkspartierna. Leran inom området är mycket lös
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till halvfast, enligt undersökningar går det kross- och sprickzoner i nordvästlig
riktning genom området. Grundvattenobservationer i närheten av området
visar att trycknivån i det undre magasinet ligger på ca +1,0 till +2,0 inom
partiet med lera.

berg i dagen

morän

lera

krosszon

sprickzon

Figur 18. Utdrag ur byggnadsgeologiska kartan. (www.stockholm.se)

Jordlagren inom arbetsplaneområdet består enligt det geologiska kartbladet
Stockholm NO av postglacial lera. Berg i dagen förekommer över stora delar
av området. Jorddjupen, mark till fast berg, inom arbetsplane område uppgår
till maximalt 10 meter.
Norr och nordväst om utredningsområdet, det vill säga i Lindhagensgatan och
vid SL-depån, har förorenade massor påträffats under tidigare undersökningar.
Med hänsyn till den ombyggda trafikplatsens läge samt de topografiska förhållandena i området kan inte dessa massor ha påverkat jordlagren inom arbetsplaneområdet.
8.7.2 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär inga förändringar jämfört med nuvarande förhållanden.
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8.7.3 Konsekvenser av föreslaget alternativ
Där den nya trafikplatsen planeras ligger bergnivån på +8 - +11. Rampernas
pelare kommer främst placeras på pålar eftersom djupet till berg är ca 10 m
som mest och leran är lös. Vid pålningen kan vibrationer uppstå i närområdet.
Vid den södra delen av trafikplatsen, där ramperna tar mark, behöver man
schakta 2-2,5 meter. Grundvattnet kan behöva avsänkas vilket kan ge upphov
till sättningar. I gränsskiktet/övergången mellan berg och lera måste blandad
grundläggning göras.
De sydriktade av- och påfartsramperna rivs. Det finns inga uppgifter om
ramperna innehåller beläggning med tjärasfalt.
8.7.4 Åtgärdsförslag
I byggskedet kommer en riskbedömning över omgivningspåverkan göras,
vilket är normalt i ett anläggningsprojekt. Till exempel bedömer man hur
byggnader i närheten kan komma att påverkas.
Rivningsmassor från befintliga ramper hanteras enligt gällande lagstiftning.
Skulle tjärasfalt påträffas måste detta hanteras efter lämpliga riktlinjer, se
vidare kapitel 9.7 Tjärasfalt.
8.8 LUFT
8.8.1 Befintliga förhållanden
Högt trafikerade vägar innebär höga partikelhalter. Enligt beräkningar av
SLB-analys för år 2005 överskrids miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10,
40 μg/m3 (årsmedelvärde) och 50 μg/m3 (dygnsvärde) på många gator i
tätorter och på hårt trafikerade leder med fler än 50 000 fordon/dygn
(www.slb.nu/lvf; Länsstyrelsen i Stockholm 2004).
Inga mätningar av partikelhalter finns för arbetsplaneområdet. Vid närmaste
mätpunkt, vid E4 på Lilla Essingen, överskreds miljökvalitetsnormens dygnsmedelvärde under 2005 vid flera tillfällen (SLB-analys 2006_2). Motsvarande
luftföroreningssituation kan förväntas vid aktuellt område.
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Figur 19. PM10 Karta för Stockholms innerstad 2005. Källa: SLB-analys.

Kvävedioxidhalter överskrider miljökvalitetsnormens dyngsmedelvärde
SLB-analys beräkningar för kvävedioxidhalter år 2006 visar att årsmedelvärdet inte överskrider miljökvalitetsnormen på 60 µg/m3 luft (www.slb.nu/lvf)
vid aktuellt område. Vid närmsta mätpunkt vid E4 på Lilla Essingen, som
jämförelse, överskreds däremot dygnsmedelvärdet under 2005 (SLB-analys
2006_2). Medelvärdet under det åttonde värsta dygnet får inte överskrida
60 µg/m3 luft. Det kan inte med referens till närliggande mätpunkter uteslutas
att miljökvalitetsnormens dygnsmedelvärdet i dagsläget överskrids för det nu
berörda arbetsplaneområdet.
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Figur 20. Kvävedioxidkarta för Stockholms innerstad 2006. Källa: SLB-analys.

Bensenhalterna är låga i Stockholms innerstad
Enligt mätningar och beräkningar av bensenhalterna i Stockholms innerstad
klaras miljökvalitetsnormen för bensen, 5 μg/m3, med undantag för vägtunnlar
och under skärmtak på bensinstationer (LVF. 2004). Enligt bensenkartan
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ligger bensenhalterna i intervallet 1-2 μg/m för aktuell del av Essingeleden
(www.slb.nu/lvf).
3

Ozon – framtida miljökvalitetsnorm
Enligt förordningen SFS (2001:527) utgiven år 2004, ska miljökvalitetsnormen
för ozon, 120 μg/m3 luft, eftersträvas till år 2010 (SLB-analys, 2006_1). Enligt
mätningar i taknivå på Torkel Knutssons gata på Södermalm, som jämförelse,
har miljökvalitetsnormen för ozon, till skydd för hälsa, inte överskridits under
2005. Halterna av ozon är lägre i Stockholms innerstad än den regionala bakgrundshalten, framförallt beroende på att trafikens utsläpp av kvävemonoxid
bryter ner ozonet (SLB-analys 2006_2).
Övriga luftföroreningar
Mätningar i Stockholm visar på låga halter kolmonoxid i luften. Miljökvalitetsnormen för svaveldioxid överskrids inte i Stockholm utan halterna är låga
(SLB-analys 2006_2).
8.8.2 Konsekvenser av nollalternativet
Införande av permanent trängselskatt - Stockholmsförsöket
SLB-analys utvärderade i oktober 2006 Stockholmsförsöket med miljöavgifter/
trängselskatt som förmodas bli permanent i Stockholm. Utvärderingen av
miljöeffekterna omfattade i utredningen främst beräkningar av hur utsläpp och
luftföroreningshalter har påverkats av försöket. För Stockholms innerstad
beräknas att den procentuella minskningen av utsläppen under försökstiden
var ca 8-14 %. Det konstaterades även att betydligt fler stockholmare får
minskade luftföroreningshalter och bättre luftkvalitet jämfört med dem som
får ökade halter. För området kring Lindhagensgatans trafikplats visar beräkningarna av partiklar PM10 och kväveoxidhalter (NOx) inte på någon större
förändring av halterna till följd av försöket, varken sämre eller bättre.
Vägslitage orsakar partiklar
Halterna av partiklar antas allmänt inte minska framöver (LFV, 2003) trots att
renare avgaser från fordon kan förväntas. Minskningen av utsläpp från vägtrafiken får ett obetydligt genomslag på PM10-halterna då huvuddelen av
emissioner från vägtrafik utgörs av slitagepartiklar (LVF 2003). Regeringen
beslutade 2004-12-09 ett åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för
kvävedioxid och partiklar i Stockholms län (Regeringen 2004).
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Kvävedioxidhalterna minskar med bättre fordonspark
Trots renare fordonspark är det allmänt svårt att komma tillrätta med kvävedioxidhalter i gatunivå. Det beror i första hand på de kemiska reaktioner som
sker med luftföroreningarna. Ozon som finns i bakgrundsluften oxiderar kvävemonoxiden som släpps ut via bilarnas avgaser till kvävedioxid vilket orsakar
förhöjda kvävedioxidhalter. De minskade utsläppen får dock genomslag i
ventilerade områden (SLB-analys 2006_2).
Ozon beroende av meteorologin
Åtgärder för att minska ozonhalterna till följd av antropogen påverkan på
halterna innefattar minskade utsläpp av främst kväveoxider men även av kolväten. Ozonbildningen är beroende av föroreningshalterna, solinstrålningen
och temperaturen. Ozonhalterna har trendmässigt ökat med ca 20 % de
senaste 20 åren (SLB-analys, 2006_1).
8.8.3 Konsekvenser av föreslaget alternativ
De faktorer som nämns under Konsekvenser av nollalternativet gäller även för
föreslaget alternativ. Befintlig trafikplats byggs om men fordonsmängder samt
framtida prognoser skiljer sig inte för de två alternativen. Den föreslagna
trafikplatsen i sig orsakar därmed inga ökade trafikflöden som påverkar luftföroreningshalten. Däremot kan luftföroreningarna tidvis få svårare att spädas
ut när trafikplatsen delvis byggs om in under Essingeleden. På Essingeleden
som är en del av detaljplanen/arbetsplanen kommer miljökvalitetsnormerna
överskridas efter ombyggnaden på samma sätt som det redan görs idag. Dessa
halter kan dock inte härledas till ombyggnaden av trafikplatsen då den vare
sig ökar eller minskar trafikmängden på Essingeleden.
Den bebyggelse som planeras väster om Essingeleden och som är orsaken till
att trafikplatsen byggs om innebär en förtätning av stadsbebyggelsen intill
Essingeleden. Detta kan ytterligare bidra till att miljökvalitetsnormen för
PM10 överskrids kring trafikplatsen eftersom luftföroreningarna får svårare
att spädas ut och även kvävedioxidhalterna kan vara svåra att uppfylla. Detta
kan dock inte härledas till själva ombyggnaden av trafikplatsen.
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8.8.4 Åtgärdsförslag
Åtgärder för luftföroreningar kan inte föreslås utöver regeringens åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i
Stockholms län (Regeringen, 2004). Trafikplatsen har lägre trafikflöde än
Essingeleden varför luftföroreningshalterna styrs direkt av Essingeledens
trafikflöden vilka inte påverkas av trafikplatsens ombyggnad.
Gångvägen runt direktrampen är ett område där människor stadigvarande
vistas och därför är luftkvaliteten vid denna enskilda lokal av betydelse. Föroreningshalterna kan här komma att ligga över miljökvalitetsnormen om inte
åtgärder genomförs på Essingeleden (SLB-analys 2004-03-16; SLB-analys
2004-03-03). På samma sätt som anförts tidigare kan inte trafikplatsen
utformas så att förhållandena på Essingeleden ändras.
Av denna anledning lämnas inga åtgärdsförslag för trafikplats Lindhagensgatan.
8.9 BULLER
Trafikbuller upplevs ofta som det största lokala miljöproblemet i tätorter. År
2003 utsattes drygt 2 miljoner personer i Sverige för buller högre än 55 dB(A)
ekvivalent ljudnivå vid sin bostad. Enligt Socialstyrelsen ger samhällsbuller
upphov till olika typer av störningar och besvärsreaktioner. De vanligaste
effekterna är samtalsstörning, sömnstörningar och effekter på vila och avkoppling. Bullret ger upphov till psykologiska och fysiologiska stressrelaterade
symptom och påverkar därmed det allmänna välbefinnandet. Senare års forskning tyder även på att risken för hjärt- och kärlsjukdomar kan öka vid höga
bullernivåer orsakade av flyg- och vägtrafik.
8.9.1 Bedömningsgrunder
Allmänt
Riksdagen har fastslagit riktvärden för nybyggnad och väsentlig ombyggnad
av vägar. Riktvärdena avser två storheter, ekvivalent och maximal ljudnivå.
Den ekvivalenta ljudnivån är en sorts medelvärde under ett dygn, och den
maximala ljudnivån är den högsta nivån från ett passerande tungt fordon.
Ljudnivå har enheten dB(A). I Regeringens proposition 1996/97:53. Infrastrukturinriktning för framtida transporter anges nedanstående:
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”Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur:
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus,
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid,
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad),
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dB(A).
Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn
tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att
inomhusvärdena inte överskrids.”
I skriften ”Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd för Vägverket” beskriver
Vägverket hur riktvärdena ska tillämpas. Dessutom anges riktvärden för andra
områdestyper än de som riksdagen tar upp. För arbetslokaler med tyst verksamhet är riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 65 dB(A) vid fasad och 40 dB(A)
inomhus. För rekreationsytor i tätbebyggelse anges riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent nivå.
Riktvärden i detta projekt
Enligt Vägverkets definition (se ”Bullerskyddsåtgärder”) är ombyggnaden av
trafikplatsen väsentlig. Bullersituationen i området är komplex, och beroende
av ett flertal vägar, som inte berörs av ombyggnaden. Ett bostadshus får högre
ljudnivå till följd av trafikplatsens ombyggnad. Där bör riktvärdena för
väsentlig ombyggnad tillämpas.
8.9.2 Befintliga förhållanden
En kartläggning av bullersituationen i Stockholms innerstad gjordes år 2002.
Resultatet finns redovisat på stadens hemsida. Utmed Essingeleden genom
Kristineberg överskrider den ekvivalenta ljudnivån 70 dB(A) upp till 30 m
från vägen. På ett avstånd längre än 200 meter från Essingeleden överskrids
55 dB(A).
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Värdena kan jämföras med de riktvärden som Riksdagen fastslagit för nybyggnad, högst 55 dB(A) utomhus vid fasad. Inom Stockholms län tillämpas
avstegsfall vid nybyggnad som i sämsta fall innebär att ljudnivån utanför
minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet inte överstiger 55 dB(A).
De bostäder som vid fasad har 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå och däröver
ingår i Vägverkets och stadens program för bullerskyddsåtgärder i befintlig
miljö.
Väster om aktuellt område ligger Kristinebergsparken. Den har relativt hög
bullernivå, 55- 60 dB(A). Vid Kristinebergs idrottsplats är ljudnivån 50-55
dB(A). Vägverkets mål för rekreationsytor i tätort är 55 dB(A).

Figur 21. Utdrag ur Stockholms stads bullerkarta.
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8.9.3 Konsekvenser av nollalternativet
Trafiken på Essingeleden och den befintliga trafikplatsen bedöms öka med ca
45 % från år 2005 till år 2015. Det medför att ljudnivån i området stiger med
1-2 dB(A) om inte några åtgärder vidtas. Åtgärder kan vara t ex skärmande
bebyggelse, bullerskärmar eller ”tyst” vägbeläggning.
8.9.4 Konsekvenser av föreslaget alternativ
Planalternativet medför en betydligt mindre trafikplats. Det är positivt eftersom trafiken på ramperna kommer längre från bebyggelse. Den dominerande
bullerkällan är dock Essingeleden, trots att den bitvis är försedd med bullerskärmar.
Det är inte bestämt ännu hur bebyggelsen i Kristinebergshöjden och bussgaraget ska utformas, men den kommer troligen att bestå av bostäder, kontor
och idrottshall. Denna bebyggelse alstrar trafik. Trafiken från de båda områdena är ca 5 000 fordon/dygn. Den del som kommer från bebyggelse på den
frilagda marken är ca hälften av det. Trafiken från bebyggelsen på den frilagda marken kommer inte att bidra till bullret från Essingeleden. Inte heller
utmed Lindhagensgatan bidrar den trafiken till att ljudnivån höjs.
Vid bostadshuset Alsiskan 1 (Geijersvägen 35-37) medför direktrampen
söderut från Essingeleden mot Lindhagensgatan att bullret ökar. Rampen
kommer att ligga så nära huset att den maximala ljudnivån ökar med 5 dB(A)
till 87 dB(A) vid de mest utsatta lägenheterna. Den dygnsekvivalenta ljudnivån höjs med ca en halv dB(A) till 70-71 dB(A). En ökning med en halv
dB(A) är inte hörbar. Bullerökningen beror på att en del av trafiken, 3 700
fordon, flyttas från befintliga ramper till den nya direktrampen som ligger
närmare bostadshuset. Vid grannhusen, Grönsiskan 3 (Böttigervägen 7) och
Hämplingen 3 (Geijersvägen 44-46), är påverkan från direktrampen
försumbar. Se figur 23.
Avfartsrampen söderut från Essingeleden kommer att öka den ekvivalenta
ljudnivån med mindre än 0,5 dB(A) vid kv Paradiset (fd Skogaholms brödfabrik). Kvarteret ska byggas om till kontor och butiker. Vid ombyggnaden
måste hänsyn tas till trafikbullret. Även vid SL:s bussdepå är påverkan liten.
De mest utsatta byggnaderna inom depåområdet kommer att rivas för att ge
plats för trafikplatsen.
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Sydväst om trafikplatsen ligger Vägverkets trafikledningscentral. Där
kommer ljudnivån att minska något, med 1-2 dB(A), eftersom den sydgående
rampen byggs om och hamnar längre från byggnaden.
Den planerade bebyggelsen på den frilagda marken kommer att utgöra en
bullerskärm mot Kristinebergsparken. Det gör att ljudnivån där kommer att
sjunka, i alla fall i delarna närmast Essingeleden. De delar där bullret från
Drottningholmsvägen dominerar påverkas ej. I delar av parken kommer ljudnivån att sjunka under 55 dB(A). Även vid Kristinebergs idrottsplats kommer
ljudnivån att sjunka något
8.9.5 Åtgärdsförslag
Stadsbyggnadskontoret gav år 2004 tre arkitekter parallella uppdrag för miljöskärmar utmed Essingeleden i detta område. Målsättningen var att vid nya
bostäder ska den totala dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiga 55 dB(A)
utanför minst ett fönster i minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet.
För befintliga bostäder öster om Essingeleden ska den ekvivalenta ljudnivån
reduceras ner mot 55 dB(A) utanför minst en långsida. Alla tre förslag uppfyllde målsättningen. Skärmarna är en kombination av byggnader och bullerskärmar. En förutsättning för uppdragen var den ombyggnad av trafikplatsen
som redovisas här.
Sedan förslagen till miljöskärmar utarbetades har tekniken med bullerreducerande asfalt utvecklats. Vägverket har belagt en sträcka av E4:an vid Alby med
sådan. Byts beläggningen på ramperna till en ”tyst” vägbeläggning ger det ca
4 dB(A) bullerminskning av rampernas bullerbidrag. Tyst vägbeläggning på
Essingeleden medför det att ljudnivåbidraget från Essingeleden sjunker med
6-7 dB(A). Skillnaden i bullerminskning på Essingeleden och ramperna beror
på att effekten är beroende av fordonens hastighet, 70 respektive 50 km/h.
Den sammantagna effekten är svårbedömd, eftersom den beror på vilka och
hur långa sträckor som beläggs med tyst asfalt. Långtidseffekterna av ”tyst
asfalt” är inte klarlagda då försöken fortfarande pågår.
Genomförs ovanstående miljöskärmar eller tyst vägbeläggning kommer det att
få stor betydelse för bullermiljön i området, men inga beslut har ännu tagits om
detta.
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Den ekvivalenta ljudnivån vid Alsiskan 1 är hög, 70-71 dB(A), långt över
riktvärdet 55 dB(A). För att minska ljudnivån till 55 dB(A) vid översta
våningen med skärmar måste de vara lika höga som huset.
Där direktrampen stiger ur skärningen från Alsiskan 1 och vidare mot Lindhagensgatan bör en skärm uppföras. Se figur 13. Skärmen bör vara ca 2 m
över vägbanan. Den minskar ljudnivån i markplanet med ca 10 dB(A)
(exklusive Essingeledens bidrag). Skärmen utmed den befintliga nordriktade
avfartsrampen bör bevaras. Även med skärmar på ramperna enligt ovan
kommer ljudnivån vid kv Alsiskan att vara hög utanför några lägenheter.
Den dygnsekvivalenta ljudnivån inomhus i Alsiskan 1 bör inte överstiga 30
dB(A) och den maximala inte 45 dB(A). I samband med renoveringen av
dessa hus för några år sedan (ca 2003) gjordes åtgärder för att förbättra ljudisoleringen. Åtgärderna bestod i att fönstren försågs med tillsatsrutor som ger
ungefär 37 dB(A) ljudnivåminskning. Det medför att i de mest utsatta lägenheterna är den ekvivalenta ljudnivån 33 dB(A) och den maximala ljudnivån
50 dB(A). På den sida som vetter mot norr ligger kök och badrum. I kök och
badrum tillåts enligt Boverkets byggregler 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå.
Inget riktvärde finns för den maximala ljudnivån. På västra gaveln finns ett
köksfönster och ett vardagsrumsfönster. För att komma ner till riktvärdena för
vardagsrum krävs att fönstren (3 st) på gaveln byts mot särskilda ljudfönster. I
detta fall med så hög ljudnivå utomhus kan det även vara nödvändigt att
tilläggsisolera insidan av väggen med t ex gipsskivor.
Ett alternativ till att förstärka ljudisoleringen i Alsiskan 1 är att ändra verksamhet eller att riva byggnaden. Ändras verksamheten till t ex kontor behövs
inga åtgärder, eftersom inomhusnivåerna uppfyller kraven för arbetslokaler
för tyst verksamhet.
Om byggnaden rivs kommer ljudnivån att öka vid Grönsiskan 3. Ljudnivån
vid norra fasaden kommer att öka med ca 5 dB(A) till 62 dB(A) på östra delen
av norra fasaden (Böttigervägen 1-3). Denna del fick inte nya fönster vid
renoveringen, så den ekvivalenta ljudnivån inomhus bedöms vara upp till 35
dB(A) om Alsiskan 1 rivs. På denna sida ligger kök och badrum. Några åtgärder på fönstren bedöms inte vara nödvändiga. För att motverka att ljud39
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nivån höjs i markplanet på byggnadens entrésida bör den befintliga skärmen
längs den nordriktade avfartsrampen förlängas med 40 m.
I ett av förslagen till miljöskärmar föreslås kompletteringsbebyggelse utmed
Kellgrensgatan så att byggnaderna bildar en sammanhängande bullerskärm
där Alsiskan 1 ingår. Det talar emot en rivning av huset.

Figur 22. Kv Grönsiskan 3.

Figur 23. Kv Alsiskan 1 och Grönsiskan 3.

8.10 RISK
8.10.1 Befintliga förhållanden
Essingeleden är en primär transportled för farligt gods. Det innebär att vägen
rekommenderas som genomfartsväg för alla typer av farligt gods. Farligt gods
är till exempel kemikalier som om de hanteras fel kan orsaka brand, explosion,
förgiftning eller annan skada på människor och miljö. Lindhagensgatan och
trafikplatsen ingår i det sekundära vägnätet för farligt gods.
8.10.2 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär inga förändringar jämfört med nuvarande förhållanden.
8.10.3 Konsekvenser av föreslaget alternativ
Själva ombyggnaden av trafikplatsen eller dess nya läge ökar inte sannolikheten för att en olycka ska inträffa. Om nya byggnader etableras intill leden
eller trafikplatsen ökar dock konsekvenserna av eventuella olyckor med farligt
gods för människa och miljö. Trafikflödet på Lindhagensgatan och trafikplatsen
är lägre än på Essingeleden, både av vanlig persontrafik och av transporter av
farligt gods.
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Kvarteret Paradiset
Kvarteret Paradiset ligger i direkt anslutning till Essingeleden. En ny detaljplan
har vunnit laga kraft för kvarteret. Den nya detaljplanen innebär att befintlig
byggnad delvis rivs och byggs om till 10 våningar där de tre översta våningarna skapar ett överhäng på tre meter mot Essingeleden. Dessa våningar är
avsedda för centrumändamål över gatumark med minst 22,0 meter fri höjd
över gata.
Riskutvärderingar har gjorts för fastigheten där åtgärder för bland annat fasadmaterial har föreslagits för att möjliggöra en säker byggnad. I riskberäkningarna
har beräknats på ett avstånd på 10-40 meter från Essingeleden (Brandkonsulten
AB 2006). Enligt föreslaget alternativ hamnar den sydriktade avfartsrampen
närmare fastigheten Paradiset.
Olycksrisk
Dagens trafikplats innebär få konfliktpunkter, men den sydriktade avfartsrampen ligger i en kurva som innebär att fordon med för hög hastighet kan
glida in i räcket vid halt väglag. Med den nya utformningen kommer direktrampen att få en snävare radie vilket skulle kunna öka olycksrisken. Samtidigt
minskar den totala vägsträckan som bilisterna färdas vilket innebär färre
olyckor om olyckskvoten är lika. Cirkulationsplatsen innebär fler konfliktpunkter jämfört med i dag men hastigheterna i cirkulationsplatser är låga och
innebär ofta egendomsskador men få personskadeolyckor. Sammanvägt
bedöms därför inte olycksrisken för trafikplatsen att öka med den föreslagna
utformningen.
8.10.4 Åtgärdsförslag
Ytterligare utredning behövs för att klargöra hur den sydriktade avfartsrampen
påverkar Kvarteret Paradiset och om åtgärder måste utföras.
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9. Byggskedet
Byggtidens påverkan är tidsbegränsad och kan under perioder innebära störningar för omgivningen främst med avseende på buller. Trafikomläggningar
kommer att ske men de bedöms inte innebära några ytterligare störningar jämfört med befintliga förhållanden.
9.1 BYGGSKEDEN OCH TRAFIK UNDER BYGGTID
Trafikplatsen bedöms kunna byggas om i två huvudskeden, 1 och 2, från norr
till söder. Dessa två huvudskeden bygger på att den nordriktade avfartsrampen
kan stängas för trafik medan cirkulationsplatsens södra del och direktrampen
byggs.

Figur 24. Huvudskede 1.

Huvudskede 1 innebär att den norra delen av trafikplatsen och cirkulationsplatsen byggs och den södra delen påbörjas. Trafiken leds dubbelriktad på den
södra väghalvan under Essingeleden.
Huvudskede 2 innebär att den södra delen av trafikplatsen och cirkulationsplatsen byggs och den norra delen avslutas. Trafiken leds dubbelriktad på den
norra nybyggda delen av cirkulationsplatsen. Bredden på denna del är utformad för att klara möte mellan lastbil med släpvagn (Lps) och personbil
(Pb) i en hastighet av 30 km/h, körsätt A. Körsätt A innebär att fordonen
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framförs inom eget körfält. Huvudskede 2 består av tre redovisade etapper,
etapp 1, 2 och 3.

Figur 25. Huvudskede 2, etapp 1.

Figur 26. Huvudskede 2, etapp 2.

I etapp 2 leds trafiken från Essingeleden söderut via den nybyggda avfartsrampen. För trafik söderut används den befintliga påfartsrampen medan den
nya påfartsrampen byggs. I etapp 3 färdigställs direktrampen och befintlig
avfartsramper rivs.
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Figur 27. Huvudskede 2, etapp 3.

9.2 ETABLERINGSOMRÅDE
I området kommer byggnation att pågå under en längre tid. Det går inte i
nuläget att se vilka ytor som kan utnyttjas till etableringsytor. Trafikplatsen
kommer att byggas före bebyggelsen på Kristinebergshöjden. Det borde
därför gå att hitta etableringsområde där. Området kring SL:s bussdepå är
också lämpligt som etableringsområde.
9.3 SL-DEPÅN
Nya planer pågår för SL-depån. För närvarande planeras att verksamheten
flyttas inom området. Befintliga kontorshus inom depåfastigheten måste rivas
för att klara av att bygga den nya trafikplatsen.
9.4 BULLER
9.4.1 Trafikbuller
Under byggtiden kommer avfartsrampen norrut från Essingeleden att stängas
av, och trafiken ledas via Drottningholmsvägen och Lindhagensgatan. De
flesta av dessa bilar ska västerut på Lindhagensgatan. Det medför en ökning
på sträckan Lindhagensplan-Kellgrensgatan. Trafiken som berörs är ca 5 000
fordon/åmd. På Drottningholmsvägen är trafiken så stor, 66 000 fordon/åmd,
att tillskottet av buller är försumbart. På Lindhagensgatan är trafiken 27 000
fordon/åmd. Tillskottet medför att den ekvivalenta ljudnivån ökar med 1 dB(A).
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Det bör kunna tillåtas eftersom ökningen är tillfällig. Samtidigt kommer bullerbelastningen i kvarteren Talgoxen, Grönsiskan och Alsiskan att minska något
under byggtiden.
9.4.2 Byggbuller
I sydligaste delen anläggs trafikplatsen på berg. Marken norrut består av lera.
De mest bullrande arbetsmomenten vid byggandet är borrning för sprängning,
pålning för brostöd och eventuellt spontning. Bullret från dessa moment
kommer vid de mest utsatta bostadshusen att överstiga Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggplatser (NFS 2004:15) om de utförs med konventionella metoder. Riktvärdena är omfattande och återges inte här. I korthet kan
sägas att de beror på vid vilken tidpunkt arbetet utförs, vilken veckodag, hur
länge det pågår och typ av mottagare (t ex bostäder eller arbetsplatser).
Särskilt vid Alsiskan 1 kommer ljudnivån vara hög, eftersom spontning
kommer att utföras mycket nära fasaden. Om störningen blir alltför stor kan
en evakuering av byggnaden övervägas.
De skyddsåtgärder som finns är val av tystare arbetsmetoder och begränsning
av arbetstiden för bullrande arbeten. Pålar och spont bör om möjligt vibreras
ned. Bullerskärmar är i praktiken svåra att använda vid arbetsmaskiner eftersom de ständigt förflyttas och bullerkällan är ofta högt belägen. Inomhusnivåer
kan säkerställas genom att fasaderna ges bättre ljudisolering. Arbetstiden bör
begränsas till dagtid, med tanke på närheten till bostäderna i området. Störningar kan då uppkomma i kontoren. De bullrigaste momenten utförs dock
under en kortare period, några månader.
Det är mycket viktigt att de berörda kontinuerligt informeras om hur arbetena
fortskrider och när bullriga arbeten ska utföras. Riktlinjer för buller måste
skrivas in i entreprenadkontrakten.
9.5 VIBRATIONER
Höga vibrationsnivåer förekommer främst vid spontnings- och pålningsarbeten. I detta fall bedöms högst vibrationsnivåer uppstå vid pålning för
brostöden för den södergående rampen över dalgången. Vid Alsiskan 1 kan
höga nivåer förekomma vid spontning för direktrampen (ramp 111). Just nu
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finns inte tillräckligt underlag för att bedöma om nivåerna blir skadligt höga.
Detta måste undersökas i kommande utredningsskede.
Riktlinjer för vibrationer måste skrivas in i entreprenadkontrakten. Det gäller
både komfortstörande vibrationer och sådana som kan skada byggnaderna.
9.6 MASSHANTERING
Anläggningen av direktrampen samt den sydgående påfartsrampen mot
Essingeleden innebär bergschakt och även till viss del jordschakt. Ett massöverskott förväntas i projektet . Hanteringen av rivningsmassor i projektet
förväntas inte vara betydande. Massor som inte kan tas tillvara inom projektet
måste provtas om de ska användas någon annanstans.
9.7 TJÄRASFALT
För vägar som belagts före 1973 finns det risk att tjära förekommer i de undre
lagren av beläggningen. Beläggningen på vägavsnitt och på- och avfartsramper som ska rivas kan därmed utgöras av så kallad tjärhaltig asfalt, det vill
säga innehåller stenkolstjära med PAH (polycykliska aromatiska kolväten).
För att konstatera om tjärhaltig asfalt förekommer inom aktuellt område
rekommenderas att beläggningen provtas och analyseras med avseende på
PAH-innehåll. Beläggningsmassor som innehåller > 70 mg/kg 16-PAH
innehåller stenkolstjära. Att lämna tjärhaltig asfalt till en mottagningsanläggning medför större kostnad jämfört med att avlämna beläggningsmassor fria
från stenkolstjära. Vid återanvändning av tjärhaltiga massor ska kontakt tas
med miljömyndigheten om hur massorna ska hanteras och om anmälan eller
tillstånd krävs.
Innan arbete påbörjas ska riktlinjer för hantering av beläggningsmassor med
förhöjda PAH-halter upprättas i samråd med beställaren. För vägledning av
hanteringen av tjärhaltiga beläggningar finns Vägverkets publikation 2004:90
”Hantering av tjärhaltiga beläggningar”, ISSN 1401-9612, 2004.
9.8 NATURMILJÖ
Under byggskedet föreslås en arbetsväg/arbetsområde över inventerade naturmarker på Kristinebergshöjdens västra sida. Inom området finns inventerad
ädellövskog av kommunalt intresse, klass 3. Se inventering och kartbild figur
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15. Värdefulla träd och annan bevarandevärd vegetation förutsätts skyddas
under byggskedet.
9.9 REKREATION OCH FRILUFTSLIV
Den befintliga gångvägen kommer att vara avstängd under byggtiden.
Cyklister och gående hänvisas under byggtiden till befintligt huvudstråk för
cykeltrafik längs Lindhagensgatan.
9.10 VATTEN
Det är i dagsläget inte troligt att schaktning kommer att ske under grundvattennivån. Däremot kommer ytvatten att behöva hanteras tillfällig under byggskedet vilket vanligen sker med länspumpning. Allt vatten ska hanteras så att
det inte riskerar att bli förorenat. Innehåller vattnet mycket sediment måste
vattnet sedimenteras i till exempel en container innan det leds vidare. Tillstånd att släppa vatten till avloppsledningsnätet kan ges från ledningsägaren,
förutsatt att ledningsägarens godkända halter och mängder upprätthålls och
kontrolleras. Exakt vilken hantering och hur den kommer att ske måste klarläggas i nästa skede.
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