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Förslag till beslut
Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Thomas Levin
Avdelningschef
gemensam service

Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen för yttrande senast den 20 juni
2007 erhållit Vägverkets utredning om effektivare nord-sydliga förbindelser i stockholmsområdet.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsförvaltningens avdelning för gemensam service.

Bakgrund
Behovet av ytterligare förbindelser över Saltsjö-Mälarsnittet har diskuterats i olika planeringssammanhang under lång tid på både lokal, regional och nationell nivå. I vägutred-
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ningen redogörs för hur en ny vägförbindelse väster om Essingeleden funnits med i alla
viktiga planer sedan 1960-talet med något olika sträckningar under olika namn.
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2001, som antagits av Landstinget, är
inriktad mot att hantera en fortsatt stark utveckling av regionen. Hittills har regionen varit
starkt beroende av utvecklingen av Stockholms centrala delar. För att möta efterfrågan på
bostäder, arbetsplatser och service från den växande befolkningen förespråkas en satsning
på utvecklingsområden i regionen, så kallade regionala kärnor. En huvudinriktning i planen är att kraftigt förbättra förutsättningarna för förbi- och genomfartstrafiken och öka
möjligheterna till tvärresande i regionen bland annat genom byggande av Förbifart Stockholm. 2006-10-11 PP20A 2002:1395 6 (21)
Den av regeringen tillsatta Stockholmsberedningen anger i sitt slutbetänkande från 2003
Förbifart Stockholm som en av de mest betydelsefulla väginvesteringarna för att bättre
knyta samman Stockholmsregionens norra och södra del och för att understödja utvecklingen av en flerkärnig region.
Vägverkets uppfattning är att trafikflödet väster om Stockholms centrala delar redan idag
ligger över den tillgängliga kapaciteten. Det ger sig tydligt tillkänna exempelvis på Essingeleden. Där flyter trafiken trögt eller stannar helt redan vid normala förhållanden under rusningstid. Bristen på kapacitet gör vägsystemet ytterligt störningskänsligt. En trafikolycka kan medföra köbildningar som sprider sig i systemet och tar lång tid att lösa
upp. Påseglingen förra sommaren visade också hur sårbart ett system utan alternativvägar
är.
Vägutredningen visar att den fortsatta utvecklingen av Stockholmsregionen med kraftigt
ökande transportbehov inte är möjlig utan tillkomsten av en ny vägförbindelse väster om
Essingeleden. Samtliga kommuner i länet, Landstinget, näringslivet och Länsstyrelsen
stryker under behovet av en ny vägförbindelse. Av dessa förordar alla alternativet Förbifart Stockholm utom Länsstyrelsen som förordar Diagonal Ulvsunda.

Vägverkets utredning och slutsats i sammandrag
Vägverket har utrett olika förslag till effektivare nord-sydliga vägförbindelser i stockholmsområdet. Utredningen har pågått länge och i olika delar remissbehandlats.
I vägutredningen beskrivs två vägutbyggnadsalternativ, Förbifart Stockholm respektive
Diagonal Ulvsunda samt ett alternativ med tyngdpunkten på kollektivtrafik och vägavgifter det så kallade Kombinationsalternativet. Dessa tre alternativ jämförs sinsemellan och
med ett referensalternativ kallat Nollalternativet.
Förbifart Stockholm går från E 4/E 20 vid Kungens Kurva via Sätra, Kungshatt, Lovön,
Vinsta, Lunda, Hjulsta till Häggvik vid E 4. Motorvägen med tre körfält i vardera riktningen går huvudsakligen i tunnel. Undantag utgör bron över Lambarfjärden, trafikplatsen
vid Hjulsta och delen närmast Häggvik.
Diagonal Ulvsunda följer E 4/E 20 från Kungens Kurva till Västertorp och går sedan via
Hägersten, Aspudden, Stora Essingen, Äppelviken, Ulvsunda, Mariehäll, Ursvik och ansluter till E 4 vid Kista och följer E 4 till Häggvik. Södra Länken ansluter via ramptunnel
från Nyboda. Motorvägen med tre körfält i vardera riktningen går huvudsakligen i tunnel.
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Undantag utgör delarna som löper längs nuvarande E 4 och en kort sträcka vid Ulvsunda
industriområde.
Kombinationsalternativet omfattar utöver vad som ingår i Nollalternativet vägförbättringar i nord-sydaxeln Söderleden – Klarastrandsleden – Huvudstaleden samt en ny pendeltågslinje Älvsjö – Häggvik. Alternativet förutsätter dessutom kvalitetshöjningar i kollektivtrafiken samt vägavgifter som dämpar och styr biltrafiken.
Vägverkets bedömning är att Förbifart Stockholm sammantaget ger den bästa måluppfyllelsen. Genom utformningen med tunnlar i de känsligaste partierna och med den enighet
som finns i regionen bör Förbifart Stockholm både kunna tillåtas och vara det snabbast
genomförbara alternativet.

Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag
Essingeleden skär genom Kungshomen med landets tätast trafikerade väg. Här passerar
varje dag 150 000 fordon. Ledens kapacitet utnyttjas i högtrafiktid närmast maximalt och
trafikarbetet i regionen förväntas öka. Det är ur den aspekten viktigt att åtgärder som
minskar de allvarliga miljö- och trafikproblem som Stockholms innerstad utsätts för ges
hög prioritet.
Varje förbättring av de nord-sydliga förbindelserna genom stockholmsregionen kommer
att lasta av Essingeleden och därmed förbättra miljöförhållandena på Kungsholmen och
öka förutsättningarna att använda centrala lägen/tomter för bebyggelse med bostäder och
lokaler.
Vid valet av lokalisering av en förbindelse väster om innerstaden måste många olika hänsyn tas. Den avlastning som kan ske i centrala Stockholm ska ställas mot en vägförbindelses regionala funktioner. Som exempel kan nämnas att en rät linje mellan Södertälje och
Uppsala passerar över Mälaröarna ca 4 kilometer väster om Ekerö kyrka, en dryg mil
väster om den nu föreslagna Förbifart Stockholm.
Den nu föreslagna dragningen förefaller vara en god avvägning mellan de olika behov
som finns och de funktioner vägen ska ha. En central dragning som Diagonal Ulvsunda
avlastar nuvarande vägnät betydligt mindre och innebär sannolikt samtidigt större ingrepp
i befintlig miljö.
Stadsdelsförvaltningen delar därmed Vägverkets bedömning att Förbifart Stockholm
sammantaget är den bästa lösningen när det gäller nord-sydliga trafikförbindelser

Bilagor
Vägverkets ställningstagande
Hela remissmaterialet finns på CD hos registrator och tillgängligt via vägverkets hemsida
www.vv.se – välj vägprojekt, därefter Stockholm län och slutligen nordsydlig förbindelse
– förbifart Stockholm.

