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Diarienummer LS 1304-0578. 
Remiss ”RUFS 2010- Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet”  
 
Yttrande från ARG, Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen 
 
 
Genom denna skrivelse och de tidigare yttranden som vi hänvisar till i aktuellt dokument ger 
vi direkt och indirekt svar på flertalet frågor i följebrevet till remissen. I synnerhet till fjärde 
frågan, dvs ”Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert perspektiv?” 
 
ARGs, Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen, huvudåsikt angående RUFS 2010 är, liksom 
tidigare framfört, att Förbifart Stockholm motverkar en sund utveckling med avseende på 
såväl miljö, klimatmål, hälsa, samhällsekonomi, kollektivtrafik och god tillgänglighet för alla. 
Därigenom motverkar Förbifart Stockholm några av de viktigaste utmaningarna i 
Stockholmsregionen framöver. (fråga 7) 
Förbifart Stockholm är således den största svagheten i RUFS 2010. (fråga 4)  
ARG anser att även Östlig förbindelse är förkastlig avseende ovanstående aspekter och att 
den i likhet med Förbifart Stockholm måste tas bort ur den regionala planeringen.   
 
Vi hänvisar till ARGs skrivelse, daterad 2009-10-29, angående RUFS 2010. I den framförde 
vi mer ingående liknande åsikter som i denna aktuella skrivelse. RUFS 2010 innehåller 
många goda intentioner som motverkas och omöjliggörs av Förbifart Stockholm. De miljö-
problem som tas upp i MKB till RUFS 2010  kan i många fall härledas till Förbifart Stockholm. 
 
Satsning på Förbifart Stockholm motverkar på flera sätt, bland annat finansiellt, en 
nödvändig och skyndsam upprustning och utbyggnad av kollektivtrafiken och cykelbane-
nätet. I dag talas det betydligt mer än 2009-2010 om behovet av att minska biltrafiken till 
förmån för andra transportsätt. Att satsa på en stadsmotorväg som Förbifart Stockholm är 
detsamma som att ge upp en sådan målsättning. Redan 2009 och än mer idag anser vi att 
RUFS genom Förbifart Stockholm utgår från en felaktig världsbild. (fråga 8)  
 
Vår åsikt beträffande världsbild stöds av att enligt Trafikverkets egen miljöexpertis krävs en 
minskning av biltrafiken med 20%, 25% i storstad, till 2030 för att Sveriges klimatmål skall 
kunna nås. Dessa siffror hade inte presenterats när RUFS 2010 antogs. I arbetsplanen för 
Förbifart Stockholm prognosticeras en biltrafikökning med 69% till 2035 vilket skulle innebära 
dubbelt så mycket biltrafik och dubbelt så höga växthusgasutsläpp från trafiken jämfört med 
vad Trafikverkets miljöexpertis anser vara acceptabelt för att klimatmålen skall kunna nås. 
Enligt Trafikverkets trafikprognos för 2035 kommer innerstadens biltrafik dessutom öka med 
33% jämfört med 2007 (se ARGs yttrande över ”Länsplanen”, bil. B1 sid. 35-36). En sådan 
utveckling i regionen och i innerstaden stämmer inte med RUFS intentioner! 
 
 
Vi hänvisar således även till ett av ARGs senaste yttrande från oktober 2013:  
”Remiss: Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 
dnr 342-16137-2013”, huvudskrivelse, (B1) med tillhörande bilaga, (B2).   
 
I huvudskrivelsen angående länsplanen (bil. B1 sid. 20-21) tar vi upp och citerar ur några 
viktiga publikationer från myndigheter och riksdag som kommit sedan RUFS 2010 antogs 
och som påtalar betydelsen av minskad biltrafik, inte minst i storstadsområden.  
 



I denna huvudskrivelse (bil B1 sid. 6) citerar och kommenterar vi Länsstyrelsens i 
Stockholms län egen kritiska kommentar till de miljö- och klimatmässiga konsekvenserna 
som förväntas genom nuvarande infrastrukturplanering i länet. 
  
I huvudskrivelsen (bil. B1 sid. 6-7) kommenterar vi även Stockholms stads kontors 
tjänsteutlåtanden över länsplanen och den nationella planen i vilka de bristfälliga anslagen  
till nödvändig kollektivtrafikutbyggnad i Stockholm tydligt framhålls. 
Enligt vår mening har de brister som såväl Länsstyrelsen som Stockholms stads kontor 
påtalar ett direkt samband med Förbifart Stockholm som negativt påverkar miljö, leder till 
kraftigt ökade växthusgasutsläpp och högst påtagligt minskar det finansiella utrymmet för 
satsningar på kollektivtrafiken. 
  
På sidan 7 (bil. B1) citerar vi slutorden i Riksrevisionens granskningsrapport från 2012 
”Infrastrukturplanering på väg mot klimatmålen?”  
 
I huvudskrivelsen om länsplanen ingår även ARGs remissvar angående:  
”Kapacitetsutredningen”, (bil B1 sid 8-10)  
”Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”, (bil B1 sid 11-21) 
”Färdplan 2050 för ett fossilbränslefritt Stockholm”, (bil. B1 sid. 22-27)  
 
I samma huvudskrivelse återfinns även  kommentarer kring alternativ, trafikökning i  
regionen och i innerstaden, växthusgasutsläpp och klimatmål, trängsel, hälsoaspekter, 
samhällsekonomi och finansiering som vi kallat ”Centrala frågeställningar Förbifart 
Stockholm”, (bil. B1 sid. 28-41).  
 
I bilagan till huvudskrivelsen om Länsplanen, (hela bil. B2) kommenteras en rad 
miljökonsekvenser avseende Förbifart Stockholm som har regional och lokal betydelse.  
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Till Regionplane- och trafikkontoret,  

Box 4414,  

102 69 Stockholm 

 

Synpunkter avseende RUFS 2010 från Arbetsgruppen Rädda 

Grimstaskogen (ARG) -  2009-10-29 
 

ARG har valt att inledningsvis, på denna sida, upprepa synpunkter från tidigare skrivelse, 

november 2008, eftersom vi anser att de fortfarande är aktuella. På sidorna 2-5 följer nya 

kommentarer angående det nu föreliggande utställningsförslaget.  

 

 

I november 2008 inleddes dåvarande skrivelse med:    

 

”Sammanfattning: 

 
 Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen anser:  

 

-  att inget av alternativen ”Tät” respektive ”Fördelad” uppfyller kraven på en miljömässigt sund  

   och attraktiv storstadsregion. 

-  att en modern regionplan skall värna en klimateffektiv stadsplanering  inte ett bilberoende samhälle 

-  att Förbifart Stockholm skall utgå ur regionplaneringen. 

-  att det är olyckligt att RUFS förutsätter en motorvägsförbindelse mellan södra och  norra delen av  

   länet, dessutom i båda alternativen. Alternativa kollektivtrafiklösningar berörs inte. Detta ser vi som  

   en stor brist och föreslår därför en fördjupad  studie av kollektivtrafiklösningar. 

-  att planera bebyggelse, infrastruktur och lokal grönstruktur i ett samlat sammanhang genom att ta    

   tillvara de tillgångar som de gröna kilarna erbjuder ger förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö. 

-  att  regionplanen måste säkerställa att områden som Grimstaskogen/Grimsta naturreservat och   

   dess värden inte genom någon form av utbyggnad i eller i nära anslutning till området påverkas  

   negativt. 

 
Vi påminner även om att: 
 
- ARGs namninsamling, huvudsakligen genomförd i Hässelby, Vällingby och  Blackeberg, 
har gett  
  12 200 handskrivna namnunderskrifter med parollen ”Rädda naturreservatet 
Grimstaskogen-  
  Stoppa motorvägsbron”   
- drygt 30 föreningar/organisationer och 28 forskare/sakkunniga i våras ställde sig bakom en  
  uppropstext med titeln ”Stoppa Förbifart Stockholm” 
 

RUFS och MKB, övergripande synpunkter från ARG 

 
RTKs  förslag till MKB för RUFS 2010 visar att åtaganden och mål avseende klimat, naturmiljöer, 

rekreation, regional grönstruktur, bostadsnära natur, skydd av vattenmiljöer, klimateffektiva 

transportval, energianvändning mm inte nås. På punkt efter punkt är det uppenbart att det är valda 

infrastrukturprojekt, inte minst Förbifart Stockholm som är av avgörande betydelse för att 

åtaganden/miljömål inte kan nås. I miljökonsekvensbeskrivningen sägs också 

att: ”Infrastruktursatsningarna i Stockholmsöverenskommelsen har utgjort ett grundantagande för de 

båda strukturalternativen. Genom att välja denna del av överenskommelsen som given, men inte den 

del som anger mål för vägtrafikens utsläpp av klimatgaser, har planeringen utgått från en 

utgångspunkt där väsentliga miljöaspekter inte integrerats i planen.” 
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NYA KOMMENTARER FRÅN ARG OKTOBER 2009 
SAMMANFATTANDE RUBRIKER  
 
Lokala konsekvenser för Grimsta naturreservat och för  
Hässelby/Vällingby orsakade av Förbifart Stockholm 
 
Lambarfjärdsområdet       
- Byggfasen kan ge svåra sociala och hälsomässiga konsekvenser  (sid.2) 

- Försämrad luftkvalitet  (sid.3) 

- Byggnation av Förbifart Stockholm hotar Stockholms drickvattenstäkt  (sid.3) 

Bergslagsplan med omgivningar 
- Bergslagsplansområdet får ökat buller, försämrad luftkvalitet, barriäreffekter 

(sid.3) 

- Oacceptabelt att upp- och nedfart vid Lunda strykits för Förbifart Stockholm 
(sid.3) 

 
Miljö-, klimatmål och infrastruktursatsningar  
 
- Klimatmål nås ej om Förbifart Stockholm byggs  (sid.3)  

- Infrastrukturplaneringen måste bidraga till att uppnå klimatmålen (sid.4) 

- Minska regionens obalans avseende bostäder, arbetsplatser och skolor  (sid.4) 

- RUFS klimatmål för Stockholm måste vara kraftfullare än Sveriges  (sid.4) 

- RUFS teknikförhoppningar alltför stora  (sid.4) 

- Kollektivtrafiken ej finansierad  (sid.4) 

- Miljö, klimat, samhällsekonomisk kalkyl för Förbifart Sthlm måste göras om 
(sid.5) 

- Grönstrukturen måste skyddas i varje enskilt planärende såväl som i RUFS  
(sid.5) 

- Förbifart Stockholm påverkar regionens utveckling på ett felaktigt sätt   (sid.5) 

 
NYA KOMMENTARER FRÅN ARG OKTOBER 2009 
DISKUSSIONSDEL 
 
Lokala konsekvenser för Grimsta naturreservat och för  
Hässelby/Vällingby orsakade av  Förbifart Stockholm 
 

Lambarfjärdsområdet 
Sedan vår förra skrivelse har Förbifart Stockholms katastrofala, monstruösa motorvägsbro 

över Lambarfjärden från Lovö till Grimstaskogen avskrivits. Detta har avgörande betydelse 

för Grimsta naturreservats framtid och värden. Andra natur- och kulturmiljöer hotas dock 

fortfarande, exempelvis på Lovön, Järvafältet och Hansta.  

 

Byggfasen kan ge svåra sociala och hälsomässiga konsekvenser 
Byggfasen, 5-8 år, skulle fortfarande om än i mindre omfattning innebära svåra påfrestningar 

när det gäller rekreationsmöjligheter/ rekreationsvärden och påverkan på djurlivet i Grimsta 



naturreservat och längs Mälarens öar och strandområden. Boendemiljöer längs Lambarfjärden 

skulle drabbas av buller. Denna byggfas kan ge svåra sociala och hälsomässiga konsekvenser. 

Dessa, bland annat ändrade rekreationsvanor, kan kvarstå under många år efter färdigställande 

av leden. ARG anser att även denna påverkan, under så lång tid, borde vägas in i ställnings-

tagandet av om Förbifart Stockholm bör genomföras. 
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Försämrad luftkvalitet 
Efter färdigställandet av tunneln skulle "ventilationstornen" både på Lovö och vid 

Bergslagsplan sprida avgaser och andra luftföroreningar över Grimsta naturreservat. Idag vet 

vi inte heller hur den planerade eldriftsstationen vid Mälarstranden skulle komma att påverka 

naturreservatet eller hur den skulle anslutas till elnätet.  

 

Byggnation av Förbifart Stockholm hotar Stockholms drickvattenstäkt 

Efter att ha tagit del av Vägverkets förslag till arbetsplan anser ARG att byggnation av 

Förbifart Stockholm fortfarande torde vara oacceptabel även med tanke på Mälarens  

betydelse som drickvattenstäkt. 

 

Bergslagsplan med omgivningar 
Bergslagsplansområdet får ökat buller, försämrad luftkvalitet, barriäreffekter  
Bergslagsplansområdet kan ses som en entré till Grimsta sportfält och till Grimstaskogen.   

I området vid Bergslagsplan skulle boende och besökare av sportfältet och naturreservatet  

drabbas av buller och försämrad luftkvalitet såväl under byggfas som vid drift. 

Framkomligheten vid Bergslagsplan kan komma att begränsas för gående och cyklister. 

Bergslagsplan anges i Vägverkets arbetsplan som en inkörsport mot centrala staden för 

trafiken från Förbifart Stockholm.  

 
Oacceptabelt att upp- och nedfart vid Lunda strykits för Förbifart Stockholm    
ARG vill även framhålla att det är oacceptabelt att Förbifart Stockholm upp- och nedfart vid 

Lunda strykits ur planeringen, vad vi förstår på grund av kostnadskäl. Detta skulle medföra  

en dramatisk ökning av tunga tranporter på Bergslagsvägen fram till Trafikplats Vinsta och 

sannolikt även förbi Bergslagsplan och på Bergslagsvägen mot Brommaplan.  

 

Miljö, klimatmål och infrastruktursatsningar  
 
Klimatmål nås ej om Förbifart Stockholm byggs 
I RUFS 2010 har nu visserligen inskrivits målsättningen att Stockholm från 2005 till 2030 

skall minska transportsektorns koldioxidutsläpp med 30%. Vi kan dock inte se detta som 

realistiskt om inte gjorda val av infrastrukturprojekt ändras, särskilt krävs att Förbifart 

Stockholm skrinläggs. Det är uppenbart att även författarna av RUFS finner svårigheterna 

mycket stora. Det är inte gångbart att gasa och bromsa samtidigt! Vi har insett att RUFS-

planerna olyckligtvis är bundna av Stockholmsöverenskommelsen, med Förbifart Stockholm, 

vilket är helt oacceptabelt eftersom denna överenskommelse inte utgått från relevanta 

miljömål. På grund av detta ger de sammantagna effekterna av ingående infrastrukturprojekt i 

RUFS 2010 inte ett positivt utfall ur klimatsynpunkt, tvärtom. För en positiv utveckling krävs 

nu mycket kraftfulla ekonomiska styrmedel. På sidan 200 i Utställningsförslaget står också:  

”I planförslaget analyseras klimat- och transportsituationen och behovet av ekonomiska 

styrmedel för att nå målen. Det är styrmedel som regionens aktörer inte har rådighet över 

idag.” Således finns inga garantier. Slutsatsen måste bli att regionplanen i sig självt motverkar 



klimatmålen, regionalt och nationellt, åtminstone så länge Förbifart Stockholm finns med i 

planen. 

Extra kraftiga ekonomiska styrmedel för trafiken, som krävs för att motverka effekterna av 

Förbifart Stockholm, riskerar dessutom att särskilt drabba de som verkligen behöver använda 

bilen och inte har alternativ, exempelvis på grund av yrkesutövning, handikapp mm. 
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Infrastrukturplaneringen måste bidraga till att uppnå klimatmålen  
Enligt åtskilliga sakkunniga, bland annat inom Naturvårdsverket och SIKA, styr nya 

infrastrukturprojekt trafik- och transportutvecklingen. Dessa projekt kan således styra, 

inspirera och underlätta, särskilt för storstadsmänniskor, att välja klimat- och energieffektiva 

transportmedel, dvs att välja bort bilen. Trafikprognoser för Stockholmsöverenskommelsen 

och tidigare samrådsförslag för RUFS visar att nu föreslagna infrastrukturplan misslyckas 

med detta trots en enorm investeringskostnad. Nu tvingas man i RUFS föreslå ökade 

styrmedel för att motverka vad den egna infrastrukturplanen, främst Förbifart Stockholm, 

ställer till med. Det naturliga vore givetvis att direkt ta konsekvenserna av prognoserna och 

utesluta Förbifart Stockholm. Även andra motorleder som Österleden måste ifrågasättas. 

Ekonomiska styrmedel krävs säkert ändå, men mildare. Dessa skulle kunna användas till nu  

ej finansierade kollektivtrafiksatsningar och till sänkta biljettpriser, även detta ett mycket 

positivt styrmedel.  

 

RUFS måste minska regionens obalans avseende bostäder, arbetsplatser, 
skolor 
Ett av regionens största problem är att den södra halvan har brist på arbetsplatser och 

högskolor, universitet. Att söka lösa detta genom att bygga en motorväg för 140 000 

motorfordonstransporter per dag, främst personbilstransporter, är oansvarligt och kortsiktigt.  

I stället måste RUFS styra etableringen av nya arbetsplatser och skolor till den södra delen 

och minska ett för samhälle och individ av flera skäl oönskat transportbehov som är kraftigt 

miljö- och klimatbelastande. 

 

RUFS klimatmål för Stockholm måste vara kraftfullare än Sveriges 
RUFS klimatmål är dessutom alltför svagt. Målet för Stockholm måste vara mycket högre 

eftersom övriga landet inte har samma förutsättningar att begränsa personbilstrafiken. Vi har 

haft svårt att finna moderna siffror men allt talar för att åtminstone 75% av de som åker bil i 

rusningstrafik i Stockholmsregionen idag i stället skulle kunna färdas till sina arbeten via 

kollektivtrafik. Det krävs en utbyggnad av kollektivtrafiken och att den blir turtätare. 

Strategiskt placerade infartsparkeringar måste tillhandahållas i större omfattning än i dag. 

Fler än idag skulle kunna cykla och promenera hela eller delar av vägen till arbetet. Detta 

skulle rimligen leda till att dagens vägnät räcker under överskådlig tid, även för en växande 

befolkning. Detta skulle även ha en hälsobefrämjande effekt. 

 

RUFS teknikförhoppningar alltför stora 
RUFS förhoppningar om teknikutveckling på transportområdet är alltför stora. Osäkerheten är 

avsevärd beträffande framtida tillgångar på elbilar, råvaror till batterier, ”ren” el och så 

kallade biobränslen.  Biobränslens klimatnytta ifrågasätts dessutom alltmer av forskare.  

Alla dessa tilllgångar kommer enligt seriösa bedömare att vara kraftigt begränsade och måste 

användas på ett ansvarsfullt sätt. Det vore orimligt att inte vara sparsam med dessa i 

Stockholm där alternativa transportsätt med kollektiva färdmedel är fullt möjliga för de flesta. 

Detta är även en solidaritetsfråga gentemot övriga Sverige och övriga världen.  



 

Kollektivtrafiken ej finansierad  
I RUFS är vägutbyggnader relativt väl finansierade medan kollektivtrafiksatsningarna i stor 

utsträckning saknar sådan. Skulle Förbifart Stockholms framtida kostnadsutveckling följa 

mönstret från många andra liknande projekt kan notan bli 3-4 större än den planerade och helt 

kullkasta finansieringen av Förbifart Stockholm och av betydelsefulla kollektivtrafikprojekt.  
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Kalkyler för klimateffekter och samhällsekonomi för Förbifart Stockholm bör 
göras om 
I RUFS beräknas nu stockholmstrafiken till 2030 öka med 33% i stället för Stockholms-

överenskommelsens 70-80% och i stället för de ca 60% som man räknar med i Vägverkets 

arbetsplan för Förbifart Stockholm. Detta betyder rimligen att den samhällsekonomiska 

kalkylen för Förbifart Stockholm måste göras om!! Vi hänvisar även till att Vägverkets 

beräkningar avseende Förbifart Stockholms klimatpåverkande effekter nyligen har underkänts 

i en rapport, juni 2009, av Göran Finnveden och Jonas Åkerman, KTH, ”Förbifart Stockholm, 

miljön och klimatet – en fallstudie inom vägplaneringen”, se bilaga 2. 

 

Grönstrukturen måste skyddas i varje enskilt planärende såväl som i RUFS 

RUFS innehåller många positiva skrivningar avseende grönstrukturens betydelse för 

människors rekreationsmöjligheter och hälsa och för djurlivet. I RUFS framhålls vikten av att 

de gröna kilarna bibehålls intakta och att sambanden inom och mellan dem inte bryts. På 

sidan 201 står dock: ”Miljöpåverkan avgörs dock inte av planen i sig, utan av hur föreslagna 

åtaganden och förhållningssätt beaktas i efterföljande planering samt av hur de genomförs i 

detalj.” ”Som exempel kan nämnas bebyggelsens…… detaljlokalisering för att säkra gröna 

kilar och svaga gröna samband.” Ny MKB för byggnadsprojekt krävs, enligt texten.  

 

ARG har iakttagit ett antal exempel på byggnationer i omedelbar anslutning till Grimsta 

naturreservat som enligt vår uppfattning inte uppfyller dessa åtaganden och förhållningssätt. 

Länge föreföll det som att det ohyggligaste av dem alla, Förbifart Stockholms motorvägsbro 

över Lambarfjärden in i Grimstaskogen skulle accepteras av ledande politiker. Nu oroas vi av 

ett förslag till nybyggnation vid Tyska Botten, i omedelbar närhet till Mälaren och Grimsta 

naturreservat, som Stadsbyggnadsnämnden godkänt i mars i år utan att ens kräva en MKB. Vi 

bekymrar oss även mycket över de skrivningar och uttalanden avseende Stockholms 

översiktsplan som tyder på en politisk vilja att minska Stockholms grönytor.  

 
Förbifart Stockholm påverkar regionens utveckling på ett felaktigt sätt 

Förbifart Stockholm leder hur som helst fel när det gäller försvar av natur- och kulturmiljöer, 

transportpolitiken, ökar bilberoendet, erbjuder en kollektivtrafikförstärkning som knappt är 

värd namnet och tar ofantliga ekonomiska resurser från adekvata sådana. Vägverket säger 

själva att Förbifart Stockholms sträckning inte lämpar sig för en effektiv kollektivtrafik-

försörjning. Förbifart Stockholm främjar en icke energieffektiv bebyggelsestruktur, industri- 

och affärsverksamhet, affärscentra, som är svåra att kollektivtrafikförsörja. Leden skulle öka 

orättvisorna, åtminstone indirekt minska rörelsefriheten för icke bilburna och även för 

miljömedvetna bilägare. Det är orimligt att idag, med en påbörjad klimatkris, påbörja detta 

stadsmotorvägsprojekt.  
 

ARG hänvisar även till vår skrivelse  ”Synpunkter på samrådsförslag RUFS 2010 från 

Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen (ARG) 2008-11-27”, bifogas som bilaga 1. 



 

Med vänlig hälsning 

Herbert Hellman  /genom Anne Lundequist, sekreterare i ARG

  

ordförande i ARG               Abiskovägen 14, 162 68 Vällingby 

                  
Bilaga 1: Synpunkter på samrådsförslag RUFS 2010 från Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen  2008-11-27 
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Störningar avseende rekreationsvärden längs Förbifart Stockholm  

 
Friluftsintressen, rekreationsmöjligheter, fyra naturreservat, två Natura 2000-områden 
och flera kulturlandskap skulle påverkas mycket negativt av byggnationen av 
Förbifart Stockholm. Inte minst gäller detta  Mälaren med öar och strandområden 
som enligt Miljöbalken är av riksintresse och därför inte får utsättas för påtaglig 
skada. Inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas. 
 
En betydande del av Stockholmarnas natur och friluftsliv påverkas inte minst under 
byggfasen som är lång, minst 8-10 år, troligen blir den längre. Ett försämrat friluftsliv 
under så lång tid, som kan leda till ändrade vanor, kanske bestående även efter 
byggnationen, kan sannolikt ge mycket negativa sociala och hälsomässiga 
konsekvenser. Detta borde grundligt utredas! Ett antal naturreservat påverkas, 
kulturområden som Lovö, en stor del av regionens gröna kilar. Efteråt kommer 
skador kvarstå i olika omfattning längs leden. På vissa håll ökar buller, ofiltrerade 
avgaser släpps ut genom ventilationstorn, biotoper kan slås ut. Risken för omfattande 
exploatering längs leden är uppenbar. 
 
Störningarna uppstår bland annat på grund av tre tillfälliga hamnar med angränsande 
arbetstunnlar vid Sätraskogens naturreservat, Malmviken på sydvästra Lovö mot 
Färingsö och på Norra Lovö mittemot Grimsta naturreservat.    
Förutom störningar och försämrade rekreationsmöjligheter på land påverkas på 
sommarhalvåret bad-, kanot- och båtliv och på vintern aktiviteter på isarna, 
promenader, skid- och skridskoåkning. Kan exvis Vikingarännet genomföras? 
Vattenkvaliteten kan komma att försämras av stendamm från schaktmassor, spill från 
arbetsmaskiner, hamnverksamheten, materialtransporter, färje- och pråmtrafik. 
Badvatten kan påverkas.  
 
Hamnarna kommer givetvis ge kvarstående skador, en del under decennier, kanske 
bestående för all framtid. Hamnverksamheten och den kraftigt ökade trafiken på 
vattenvägarna av färjor för maskiner, oljor, diesel, arbetsmateriel samt pråmar för 
bortförsel av schaktmassor orsakar kraftigt buller både på land och över vatten, 
riskerar vatten- och luftkvalitet, kraftiga vågor kan ge erosion av stränder, påverkan 
på isar mm. Vi anser också att byggnationen av Förbifart Stockholm innebär 
oacceptabla risker för Mälaren som ju är den helt avgörande dricksvattentäkten för 
Stockholmsregionen. 
 
Världsarvet Drottningholm och dess besökare kommer tydligt märka av ovanstående, 
byggnation på och kring Lovön. Tar besökare sig vidare på Lovö blir det än mer 
uppenbart pga nya trafikplatser, av- och påfarter till leden. Byggs vägen om till fyrfilig 
förbi slottet blir givetvis störningarna än mer dramatiska. Världsarvsstatusen är hotad 
och ifrågasatt. 
 
Sätraskogens naturreservat kommer att drabbas på ett helt oacceptabelt sätt genom 
arbetstunnel och hamn i själva reservatet med höga bullernivåer. Effekterna berör 
såväl sedvanlig rekreation på land, hästverksamhet och bad och båtliv. Vissa delar 
av reservatet kommer att avspärras. Stora kvarvarande effekter kan förväntas även 
efter byggperioden.  
 



Till detta kommer kraftiga störningar på Järvafältet med Hansta naturreservat. 
Järvafältet med omgivningar drabbas av Hjulstakorset, en monstruös trafikapparat i 
tre plan, väg i dagen på vissa sträckor och i ”tråg” förbi Hansta. Tillgängligheten till 
Järvafältet och Hansta minskar för all framtid.  
 
Grundvattenbortledning kan permanent skada vattendrag, sumpskogar, biotoper 
längs ledens hela sträckning. Utredningar av riskerna med detta förefaller mycket 
bristfälliga.  
Vi anser att Förbifart Stockholm inte kan ses som ett riksintresse och att riksintresset 
enligt Miljöbalken Mälaren med öar och strandområden bör ges företräde i 
bedömningen av vilken byggverksamhet som är acceptabel och vilka villkor som bör 
ställas! 
Vi anser att det är oacceptabelt med dessa störningar som kommer att drabba 
människor och djurliv under 8-10 år och att en del effekter kommer att bli bestående.   
 
Vi har utan resultat under flera år efterlyst en utredning av vilka konsekvenser 
försämrade rekreationsmöjligheter inom Grimsta naturreservat under så lång tid, 
8-10 år, kan få socialt och hälsomässigt. Detsamma gäller hela Mälarområdet med 
Lovö och Sätra samt Järvafältet och Hansta. Vi hävdar att en oberoende utredning 
bör genomföras för att värdera betydelsen av byggnadsperiodens störningar på 
människor i olika åldrar. 
 
Vi anser det märkligt att Stockholms stad inte reagerat mer på störningar inom 
stadens rekreationsområden under byggperioden såsom Grimsta naturreservat, 
Sätraskogens naturreservat och Järvafältet. Med tanke på byggnadsperiodens längd 
kan inte störningarna ses som tillfälliga. Trots detta hävdar Trafikverket att riktvärden 
för byggbuller skall användas i stället för riktvärden för externt industribuller som 
Naturvårdsverkets riktlinjer framhåller för hamnverksamhet. Den länga 
byggnadsperioden motiverar detta i än högre grad. Vi anser att eftersom Trafikverket 
hävdar att riktvärden för externt industribuller mer eller mindre omöjliggör byggandet 
medför detta att byggnationen inte kan ske på det sätt som planerats. Detta borde ha 
tagits hänsyn till i detaljplanerna. Detaljplanerna bryter därigenom mot 
bestämmelserna i Miljöbalken. Vi har diskuterat riktvärden för buller, nationella och 
regionala riktlinjer för natur- och rekreationsområden samt beskrivit beräknad 
bullersituationen i Grimsta naturreservat under byggperioden på föregående sidor 
som berör detaljplanen för Tunnel Grimsta. Vi hänvisar till dessa. 
 
Vi vill även påpeka att bullersituationen i Sätraskogens naturreservat skulle bli 
betydligt värre än i Grimsta naturreservat. För bullerberäkningar i Sätra hänvisas till 
Trafikverkets material. Vid källan dvs hamnen kan i storleksordningen buller över 70-
75 db förväntas och från denna spridas över naturreservatet. Även kraftiga störningar 
på Kungshatt kan förväntas.  
  
Vi anser att den svåra påverkan på rekreationsvärden i regionen som byggnationen 
av Förbifart medför bryter mot Miljöbalken.  
 

 

 

 

 



Konsekvenser för barn (och vuxna) 
 
ARG vidgar här diskussionen till att förutom barn även gälla mer utsatta vuxna. Vi för 
även en diskussion om detta under avsnittet Grönområde Naturreservat under 
Tunnel Grimsta. 
 
ARG ifrågasätter valet av Förbifart Stockholm inom projektet ”Nordsydliga 
Förbindelser inom stockholmsregionen” även ur ”demokratisk” synvinkel. Förbifart 
Stockholms dragning, ytlägen mm medför att redan svaga grupper, hälsomässigt och 
socialt, utsätts för de största störningarna. Förbifart Stockholms dragning påverkar 
starkt boende- och naturmiljöer i Sätra/Skärholmen, Vällingby/Hässelby och inte 
minst kring Järvafältet där leden i stor utsträckning dras i ytläge. Under byggnationen 
drabbas såväl boendemiljöer som rekreationsvärden i dessa områden. Samtliga 
dessa områden har relativt stora befolkningsgrupper som i tämligen liten utsträckning 
deltager i samhällsdebatten. Dessa befolkningsgrupper har oftast stora språkliga och 
andra utbildningsbrister som gör det svårt att ”upptäcka” utbyggnadsplaner, studera 
skriftligt material och sätta samman synpunkter vid samråd, angående arbetsplaner , 
detaljplaner mm.  
 
Det är cirka 80 000 personer som bor inom vad som räknas som närområde med 
tillgänglighet till Grimsta naturreservat. En för Stockholm ovanligt hög andel av dessa 
är nyinflyttade till Sverige. En för Stockholm hög andel av befolkningen lever på små 
ekonomiska medel. Genom psykiatrireformen och närheten till gamla Beckomberga 
sjukhus har personer med psykosociala problem erhållit bostad i området. För alla 
dessa grupper är Grimsta naturreservat mycket mer än en skog med möjligheter till 
rekreation. Grimstaskogen med sina två bad är en plats där familjer umgås och 
naturliga kulturmöten uppstår. Grimsta naturreservat står öppen för kostnadsfri 
rekreation och semester året runt. 
 
Den tidigare planerade bron (del av Förbifart Stockholm) över Lambarfjärden till 
Grimsta naturreservat som för all framtid skulle ha inneburit en katastrof för natur- 
och rekreationsvärden inom Grimsta naturreservat var trots detta tämligen okänd för 
lokalbefolkningen. Detta gällde infödda svenskar och svensktalande. Detta märkte vi 
tydligt i samband med ARGs lokalt genomförda namninsamling mot motorvägsbron 
som gav 12 200 namnunderskrifter som i september 2008 överlämnades till 
miljödepartementet.  
 
Förbifart Stockholm leder till en ojämlik påverkan på hälsoläget pga buller och 
avgaser, påverkan på rekreation mm. Denna påverkan drabbar i hög utsträckning 
redan utsatta grupper. Denna aspekt bör utredas och möjligheter beaktas att ta större 
hänsyn till ”svagare” gruppers behov av god miljö och god hälsa vid nybyggnation av 
infrastruktur. Om Förbifart Stockholm byggs, vilket vi avråder från av många skäl som 
framförts i denna skrivelse, måste större hänsyn tas till de boende än vad som 
framgår av detaljplanerna, som innebär ytlägen, ventilatorn, tunnelmynningar på 
olämpliga ställen som i Skärholmen, Vinsta, Hjulsta och längs Järvafältet. Vi anser 
även att utbyggnad av kollektivtrafiken på ett betydligt bättre sätt stödjer en ökad 
integration än nya motorvägar. Även detta bör tas med i bedömningen. 
 
ARG har dessutom tagit del av  Anita Karps skrivelse till länsstyrelsen. Anita är 
bosatt i Akalla och medlem i ARG. Vi anser att skrivelsen ger en bra beskrivning och 



dessutom en vetenskaplig grund till problematiken. Vi hänvisar därför till denna 
skrivelse, räknar den som del av vår skrivelse och citerar den här i sin helhet: 

Överklagande av Stockolms kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10, ärende § 25, om 

antagande av detaljplaner för Förbifart Stockholm, Hanstamotet Dp 2009-18965, Tunnel 

Hästa Dp 2010-00804, Hjulstamotet Dp 2009-20807, Tunnel Lunda Hjulsta Dp 

Jag har som Akallabo vid flera tillfällen under Trafikverkets utställningar och 
kommunikation av planerna för Förbifart Stockholm lämnat skriftliga och muntliga 
synpunkter. Allt sedan första samrådsmötet har jag opponerat mig starkt mot att 
Förbifart Stockholm inte läggs i tunnel i Akalla och Hjulsta. Emellertid har jag aldrig 
fått någon rimlig förklaring eller svar på dessa inlagor (än mindre gehör), en respons 
som borde vara en demokratisk rättighet.  
 
På Trafikverkets hemsida kan man läsa:”Genom att förlägga merparten av vägen i 
tunnel, drygt 18 av 21 km, skonas i stor utsträckning boende-, natur- och 
kulturmiljöer.” 
Jag kan bara konstatera att Trafikverkets avsikt att skona boende-, natur- och 
kulturmiljöer inte gäller Järvafältet. När förbifarten börjar byggas kommer 
trafikrelaterade problem att öka kraftigt i området. När den tas i bruk kan uppemot 
140000 fordon dagligen komma att köra nära bostadsområden och skolor. Vid 
köbildning i tunneln får vi härute räkna med att det bildas köer på vägar och gator 
runt tunnlarnas infarter. I samband med detta kan ”smitvägar” lätt uppstå i de gröna 
områdena.  
 
Världshälsoorganisationen uppskattar att luftföroreningspartiklar (particulate matter, 
PM) bidrar till ungefär 800.000 för tidiga dödsfall varje år, rankat som den 13: e 
vanligaste orsaken till dödlighet i hela världen. Populationer med långvarig 
exponering för PM har en betydligt högre risk för kardiovaskulär sjukdom och 
dödlighet (Weichenthal S, 2012). Speciellt sk ultrafina partiklar (UFPs) är en 
angelägen miljöfråga eftersom de produceras i stora mängder av utsläpp från fordon, 
och forskningslitteraturen rapporterar samband mellan luftföroreningar från trafiken 
och akut kardiovaskulär sjukdom (Anderson et al, 2012). Ultrafina partiklar från 
fordonstrafik kan även framkalla inflammatoriska reaktioner och respiratorisk skada 
(Yang et al, 2013). Luftburna partiklar, däribland trafikrelaterade luftföroreningar, 
utgör en speciell riskfaktor när det gäller barns ohälsa. Barn skiljer sig markant från 
vuxna pga att deras unga kroppar är under utveckling, vilket gör dem till den mest 
utsatta gruppen när det gäller skadliga effekter orsakade av partikulär exponering 
(Schüepp & Sly, 2012). Medvetenhet om dessa samband saknas inte i regeringen. 
Lena Ek uttryckte det så här på konferensen Global Health - beyond 2015: ”To have 
schools, hospitals in heavily trafficed areas is so counterproductive and so stupid, 
utterly stupid.” Man måste fråga sig varför politikerna trots denna kunskap är i färd 
med att frilägga regionens tyngsta motorledstunnel så nära skolor och bostäder ute i 
Järva? Hade det sett annorlunda ut om de boende här ute hade protesterat i högre 
utsträckning?  
 
Trafikverket har genomfört sk barnkonsekvensanalyser där barnens synpunkter på 
projektet har efterfrågats. Men att lyssna till barns perspektiv räcker inte för att 
garantera ett fullgott barnperspektiv i planeringen. Trafikverket har visserligen 
diskuterat tillgänglighet och bullerstörningar när det gäller barns lek och inlärning. 



Man skriver också att man kommer att klara de miljökvalitetsnormer som gäller för 
kvävedioxid och för partikelhalter i utomhusluft där människor vistas stadigvarande. 
Men ingenstans har man (efter vad jag kan se) behandlat hur ultrafina partiklar och 
luftföroreningar specifikt påverkar barn och då särskilt i de områden där man avser 
att ha förbifarten i ytläge nära bostäder och skolor. Man skriver att specifika lösningar 
invid skolor och förskolor bör detaljstuderas närmare vid tidpunkten för byggstart 
utifrån då rådande förhållanden. Trafikverket skriver också att man under flera år 
arbetat intensivt med att hitta åtgärder för att minska partikelhalter orsakade av 
vägtrafik. Trots detta klaras inte miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) utmed stora 
delar av vägnätet i Stockholm län.  
 
Det här räcker inte för att barnperspektivet ska tryggas!!  
Det måste vara Trafikverkets ansvar att ordentligt utreda hur barns hälsa påverkas av 
luftföroreningar och även hindra att gränsvärdena för partiklar överskrids, innan man 
går vidare med nya stora vägprojekt som Förbifart Stockholm. 
Jag anser att den bristfälliga utvärderingen av hälsoeffekterna för barn när det gäller 
partiklar och luftföroreningar vid planläggningen av Förbifart Stockholm, särskilt 
trafikplatser och tunnelmynningar på Järvafältet, strider mot FN:s konvention om 
barnets rättigheter (http://unicef.se/barnkonventionen).  
 
Slutligen, Förbifart Stockholm i sin nuvarande projektering kommer att gå upp i ytläge 
i områden som är socioekonomiskt svaga jämfört med kommunen som helhet. 
Människor som kanske är extra känsliga för störningar kommer att drabbas mer av 
buller och föroreningar, vilket medför en ökad risk för negativa hälsokonsekvenser. 
Detta rimmar illa med de av samhället uppställda målen om etnisk, geografisk och 
socioekonomisk jämlikhet i hälsa (se tex Hälsa på lika villkor - nationella mål för 
folkhälsan, Nationella folkhälsokommittén). Konsekvenserna av denna ojämlikhet har 
inte utretts och ännu mindre tagits hänsyn till.  
Med vänliga hälsningar 
Anita Karp, Torneågatan 46, 16479 Kista, email: anitakarp7@gmail.com 
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Beträffande omledningsvägnät är risken stor att detta kommer att användas frekvent 
pga kösituationer och olyckor i tunnlarna. Transporter med farligt gods medför ökade 
faror för allmänheten.  
 
Klartecken för farligt gods har ännu inte givits vilket är naturligt eftersom betydande  
frågetecken föreligger. Denna projektförutsättning om transport av farligt gods som 
Stockholms stad inför beslut om detaljplanerna betonat som en av de viktigaste är 
således inte klarlagd. Denna projektförutsättning lär Stockholms stad se som en 
möjlighet att minska risker på och kring Essingeleden. Man kan dock starkt 
ifrågasätta lämpligheten av dessa transporter i tunnlar och i tämligen branta 
ramptunnlar. Vid störningar i tunnlarna kan dessutom området vid trafikplatser, 
exempelvis Vinsta, med omgivande vägnät, Bergslagsvägen mm komma att fungera 
som omledningsvägnät för detta farliga gods. Helt oacceptabelt! 
Säkerhetsaspekterna avseende olyckor, brand, köbildning och utrymning är inte lösta 
enligt viktiga remissinstanser. Se vidare ”Säkerhet/risker i tunnlar” på nästa sida.  
 
Att omledningsvägnätet inbegriper vägar såsom Bergslagsvägen med stora 
omgivande bostadsområden innebär stora risker och bör ses som mycket olämpligt. 
 
Trafikverket räknar med köbildning i tunnlarna, vilka dock skall minimeras genom att 
fordon inte släpps in vid överbelastning. Förbifart Stockholm kommer enligt 
prognoserna öka köbildningen i vägnätet kring och på tillfartsvägar till infarter även 
under normala förhållanden. Detta kommer givetvis bli än mer uttalat vid situationer 
då trafiken inte släpps in i tunnlarna eller om olyckor inträffar. Denna köbildning 
kommer också att påverka luftkvaliteten i omgivningarna av tunnelinfarter och 
tunnelmynningar och givetvis kraftigt påverka trafiksituationen och framkomligheten. 
Vi anser att problem med detta är underskattade.      
 
Ånyo ett exempel på frågor som borde vara lösta innan politiska beslut fattas om 
detaljplaner. 
 

Säkerhet/risker i tunnlar 
 
Vi befarar att en stor olycka, särskilt om farligt gods är inblandat, kan få förödande 
effekter i tunnlar och ramper. Gaser från giftiga ämnen kan spridas till köer bakom 
olyckshändelsen och brandexplosion kan ge dödlig rökutveckling och tryckvågor 
längs långa sträckor. Räddningssystemet bygger på självutrymning. Vi undrar om 
räddningspersonal kommer att kunna ta sig fram till skadade, handikappade, barn, 
äldre och svaga som vid en olyckssituation inte orkar fysiskt eller mentalt att ta sig ut 
på egen hand. Vad vi förstår kommer brandförsvaret och annan räddningspersonal 
rycka in i tunnlarna via samma ”vägar” som privatpersoner som försöker ta sig ut. 
Risken ärstor för panik och kaos. Vi bedömer riskerna som underskattade och har 
uppfattat att brandförsvaret med flera uttrycker oro i olika yttranden. Vi befarar också 
att det kan uppstå köbildning och kaos i omgivande vägnät då fordon som befinner 
sig i tunnlarna måste omdirigeras och köra upp ur tunnlarna exempelvis via 
Trafikplats Vinsta.  
Vi saknar också en diskussion om hur gaser och rök sprids vid en olycka i tunnel. När 
en gasolycka eller brand sker på Essingeleden så sprids gaser och rök vidare 
omkring men tunnas också ut genom spridningen i den ”öppna” luften. I Förbifart 



Stockholms tunnlar kommer man att få koncentrat av gas/rök som stannar kvar 
längre i tunneln och kan drabba resenärer i denna allvarligare än på en öppen väg. I 
och omkring ventilationstorn och tunnelmynningar kommer sedan kraftiga 
koncentrationer av gas och rök välla ut. 15 meter höga torn är ingenting när det gäller 
vissa gaser som kan vara tyngre än luft. Många människor bor, arbetar, går i skola 
eller befinner sig av andra skäl i närheten av flera av Förbifart Stockholms 
ventilationstorn och tunnelmynningar, exvis i Sätra, Vinsta/Vällingby, Hjulsta och 
Akalla. Vi bedömer att det är minst lika många människor som kan drabbas av gas 
och rökkoncentrationer längs Förbifart Stockholm som längs Essingeleden, sannolikt 
fler. 
 

Tunnelmynningar 

 
Vid tunnelmynningar riskerar riktvärden att överskridas. Enligt MKB mm ligger 
beräknade värden, exempelvis vid Vinsta, där en tunnelmynning dessutom ligger 
alldeles vid Johannelunds tunnelbanestation, alldeles på gränsen eller över. Med 
tanke på att trenden när det gäller bilflottans utsläpp inte talar för en snabb 
förbättring, bland annat ökad andel dieselbilar, ifrågasätter vi hur luftkvaliteten kring 
tunnelmynningarna skall kunna hållas på acceptabla nivåer. Som tidigare framhållits 
är dessutom inte kväveoxider och partiklar ofarliga för att riktvärden hålls utan är 
skadliga även under dessa, ju högre halterna är. Trafikverket räknar med köbildning i 
tunnlarna, vilka dock skall minimeras genom att fordon inte släpps in vid 
överbelastning. Förbifart Stockholm kommer enligt prognoserna öka köbildningen i 
vägnätet kring och på tillfartsvägar till infarter även under normala förhållanden. Detta 
kommer givetvis bli än mer uttalat vid situationer då trafiken inte släpps in i tunnlarna 
eller om olyckor inträffar. Denna köbildning kommer också att påverka luftkvaliteten i 
omgivningarna av tunnelinfarter och tunnelmynningar. Vi anser att riskerna för detta 
är underskattade. 
 
 

Risker för Mälaren som dricksvattentäkt  
 
Mälarvattnets kvalitet inom Östra Mälarens vattenskyddsområde har avgörande 
betydelse för Stockholmsregionens dricksvattenförsörjning. ARG framhåller att 
byggnation av Förbifart Stockholm utgör en allvarlig risk med avseende på Mälaren 
som dricksvattentäkt. Enligt vattenskyddsområdets föreskrifter räcker det med risk för 
att projektet skall avstyras. Vi citerar föreskrifterna: 

 

”1 § Generell bestämmelse  
Primär och sekundär skyddszon  
Ny verksamhet och hantering som innebär risk för vattenförorening får 
inte ske oavsett om verksamheten eller hanteringen är reglerad eller inte 
i nedan angivna skyddsföreskrifter. Befintliga verksamheter eller 
hantering ska bedrivas så att risken för vattenförorening minimeras.”  

 
Med utgångspunkt från en rad aspekter ifrågasätter ARG att en adekvat 
riskbedömning gjorts beträffande påverkan på Mälarvattnet. En mer genomgripande 
utredning bör utföras av för projektet oberoende expertis. 



 
Vi vill betona att riskerna med byggandet av hamnar, hamnverksamheten, 
verksamheten vid arbetstunnlar, borrning, sprängning och förstärkningsarbeten av 
tunnlar under såväl mark som vatten bör beaktas längs hela Mälarsträckningen, 
Sätra, Kungshatt, Lovö, Grimstaskogen, under såväl bygg- som driftsfas. 
Under byggfasen fraktas stora mängder arbetsfordon, lastbilar, maskiner, redskap, 
drivmedel, sprängmedel, övrigt byggmateriel via färjor till hamnen på Norra Lovö. 
Pråmar kommer att frakta schaktmassor från de tre hamnarna. 
 
Båttrafiken blir avsevärt mer omfattande än normalt genom fraktfärjor och lastpråmar 
och olycksrisken därigenom större. Blir Lövsta mottagningshamn för schaktmassor 
ökar riskerna i området. ARG anser att konsekvenserna vid fartygsolyckor, 
hamnolyckor, bränder, problem vid lossning och lastning kräver ytterligare utredning. 
Inte bara risken för och med enskilda större olyckor utan även upprepade mindre 
olyckstillbud/utsläpp bör beaktas. 2 200 ton dieseloljor och 1 900 ton flytande 
sprängmedel skall fraktas till hamnen på norra Lovö. Sammanlagt 262 130 ton gods! 
 
I MKB anges riskerna som acceptabla trots att det räcker med en enda stor olycka i 
hamn eller på vatten för att slå ut ett reningsverk. Vi ifrågasätter riskberäkningen/ 
riskbedömningen enligt MKB. Detta är ett unikt projekt med små tillfälliga obeprövade 
hamnar i ett känsligt naturområde som dessutom är ett vattenskyddsområde. 
Även en mycket måttlig försämring av Mälarvattnet skulle innebära problem med 
vattenrening mm. Även en mycket liten försämring av dricksvattnet kan vara av 
hälsomässig betydelse för regionens befolkning. 
 

Vattenkvaliteten i detta område är som bekant av avgörande betydelse för en 
storstadsregion med nära 2 miljoner invånare. Vi anser att frågan är så väsentlig 
att en från projektet oberoende kommission/expertgrupp bör utreda risker och 
konsekvenser. 
 

Vattenkvalitetsnormer för Mälaren 
Inga försämringar är acceptabla avseende vattenkvalitetsnormer för Mälaren. I stället 
krävs förbättringar. Ingen verksamhet som riskerar att leda till försämringar bör kunna 
tillåtas. Detta i synnerhet i ett vattenskyddsområde som är av avgörande betydelse 
för så mångas vattenförsörjning. Förbättringar av vattenkvaliteten krävs och är av 
betydelse för befolkningens hälsa. 
 
Schaktmassor förs ut med transportband och fylls på pråmar vilket innebär att 
stendamm innehållande rester av sprängmedel, kväve och andra föroreningar 
riskerar att hamna i Mälarvattnet. Skulle Lövsta bli omlastningsplats för schaktmassor 
ökar problematiken ytterligare. Processvatten med dessa föroreningar 
kan läcka ut från arbetsplats- och hamnområden. Mälaren är som ovan framgår 
redan övergödd. Stendamm kan förutom att sprida kemikalier och miljögifter även 
genom sitt kväveinnehåll öka denna problematik. 
 
Vägverkets arbetsplan innehåller en tillfällig VA-ledning, sjöledning mellan den 
tillfälliga arbetshamnen på Lovö och Blackeberg för att processvatten skall komma 
fram till Bromma reningsverk. Processvattnet, som skall ledas genom denna, är 
förorenat av bl.a. kväve, rester av sprängmedel mm och bedöms inte kunna släppas 
ut orenat i recipienten (Mälaren?). Ledningen är ett polyetenrör med en diameter på 



cirka 15 cm. Röret skall ligga nedtyngt på botten av Lambarfjärden, på en sträcka av 
2,2 km. ARG finner denna lösning riskabel. 
 
Kan Vägverket garantera ledningens kvalitet, att den håller över lång tid, under 
vatten? Vilka risker för läckage föreligger, exvis vid ankring av båtar, pga av isar mm. 
Vilka kontroll- och varningssystem krävs för att upptäcka undervattensläckage? 
 

Grundvattenbortförsel på grund av Förbifart Stockholm 
 
ARG anser att Trafikverket dragit felaktiga slutsatser om problemen med grund- 
vattenbortförsel längs hela eller delar av leden. På Lovö befarar vi en ny 
Hallandsåsproblematik! 
 
Av en KTH-rapport maj 2010 ”Analys över inläckage av grundvatten till Förbifart 
Stockholm för deltunnel under Lovö”, David Barkels, Alejandra Silva Parra *), framgår 
att Trafikverket räknar med en omfattning av grundvattenpåverkan som är avsevärt 
mindre än den ur geologisk synpunkt möjliga.  En viktig kommentar i samman-
fattningen av denna rapport är också  

 
”Påverkansområdet kommer variera över årstiderna beroende av 
nederbörden. Det kommer dock sträcka sig mellan ett par hundra meter 
och ett par kilometer beroende av graden av sprickighet i bergrunden.” 

 
Även om staden ser det som positivt att tex Igelbäcken kan få tillskott av vatten 
genom Förbifart Stockholm så måste man beakta att Trafikverkets plan är att 
använda filtrerat dränvatten som tillskott. Detta medför flera risker, både att vattnet  
i Igelbäcken försämras och att sammansättningen förändras. Igelbäcken är känd för 
både vattensalamander och fisken Grönlingen. Båda dessa arter kan komma att 
påverkas negativt om vatten i bäcken försämras eller får ny sammansättning. 
  
Trafikverket har också inventerat brunnar längs leden. På vissa ställen (tex Lovö) 
räknar Trafikverket med att få köra in brunnsvatten under hela vägens livstid. 
Trafikverket har t.o.m. känt sig nödsakad att räknat ut hur mycket vatten olika typer 
av djurbesättningar kräver per dygn. 

 

Slutsats 
Stor osäkerhet råder beträffande risker förknippade med  grundvattensänkning 
och detta medför att försiktighetsprincipen bör avstyra projektet Förbifart 
Stockholm.  

 

 

 

 

 

Störningar under byggtiden 
 
Vi vill här kort konstatera att en eventuell byggnation av Förbifart Stockholm skulle 
innebära svåra störningar i boendemiljöer som Sätra/Skärholmen, vid Trafikplats 



Vinsta, vid Hjulstamotet och längs Järvafältet med Akalla och Häggvik. På flera håll 
skulle störningarna bli långvariga. Förutom själva sprängningarna och byggandet av 
trafikplatsen kommer människor runt Vinsta trafikplats att utsättas för lastbilstrafik 
med schaktmassor under 5-6 års tid. Där tunnlarna går under bostadsområden 
kommer befolkningen utsättas för stomljud och vibrationer. Detta gäller exempelvis 
Hässelby Gård, Vinsta, Kälvesta, Sätra/ Skärholmen. I Hässelby Gård kommer dessa 
störningar att pågå under mer än 1,5 år. Vi kan inte bedöma om störningar av denna 
art även kommer att finnas under drifttiden, exvis där tunnlarna går tämligen grunt 
som i Hässelby gård, i synnerhet på grund av ramptunnlarna. Hur påverkas 
befolkningen vid olyckor, explosioner mm i tunnlarna? Vi anser att dessa 
frågeställningar inte är tillräckligt belysta i MKB och i detaljplaner. 
 
Vi hänvisar här även till avsnittet om ”Störningar avseende rekreationsvärden längs 
Förbifart Stockholm”, sid 2. Vi hänvisar även till vår beskrivning av problematiken 
med störningar i Grimsta Naturreservat under byggperioden, se Tunnel 
Grönområden Grimsta naturreservat, sid 16. Detta föranleder oss att även framhålla 
att arbetsplanen och detaljplanen i Sätra som berör Sätraskogens naturreservat  inte 
alls tar adekvata hänsyn till störningarna i detta naturområde, bland annat kraftigt 
buller och minskad rörelsefrihet på grund av arbetstunnel och hamnar under den 
mycket långa byggnadsperioden och till de störningar som kan bli bestående. 
 
Vi hänvisar också till våra kommentarer för respektive delsträcka där vi i stort följer 
indelningen enligt Stockholms kommuns detaljplaner. Vi avslutar detta avsnitt med en 
kommentar om Lovö som tillhör Ekerö kommun. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tunnel Grimsta Dp 2010- 00868  
och hamn på Norra Lovö under 8-10 år 

 

 

Risker med grundvattenpåverkan i Grimstaskogen 

 
Grimsta naturreservat ligger inom Östra Mälarens Vattenskyddsområde (primär och 
sekundär skyddszon). Grimstaskogen utgör den största sammanhängande delen  
av Grimsta naturreservat. Reservat har många skyddsvärda naturvärden såsom 
Mälarstranden, översilningsmarker, våtmarker/sumpskogar, hällmarker, gammelskog 
och ekbestånd. En betydande del av Grimsta naturreservat ligger inom 
riksintresset ”Mälaren med öar och strandområden.” 
 
Våtmarkerna/sumpskogarna i Grimstaskogen, med biotoper av ovanlig karaktär har 
stort bevarandevärde för Stockholms län. Det finns två större våtmarker/sumpskogar, 
den ena med direkt avrinning genom bäck ut i Mälaren och den andra mot Råcksta 
Träsk. Inför “Beslut för Grimsta naturreservat”, 2004, inventerades hela reservats-
området och man fann i Grimstaskogen bl.a. ett välutvecklat klibbalkärr med 
varierande torra och fuktiga små biotoper som bidrar till kärrets artrikedom.  
 
Dessa våtmarker är beroende av en balans mellan grundvatten och det sk ytliga 
grundvattnet. Om grundvatten leds bort torkar våtmarken ut men om vattennivån 
stiger kvävs våtmarkens trädbestånd eftersom deras rötterna är beroende av syre.  
 
Förbifart Stockholms tunnlar kan påverka grundvatten i en sådan utsträckning att 
känsliga områden förstörs och utarmning av artbestånd sker. Hela biotoper kan 
försvinna. Med den tunneldragning som nu finns i Arbetsplan 2011 för Förbifart 
Stockholm kommer huvudtunnlarna att korsa under de två sumpskogar/våtmarker 
som finns i Grimstaskogen.  
 
Sprickbildning i berggrunden 
Efterhand som projektet fortskridit har Trafikverket på sina kartor presenterat fler och 
fler kända sprickzoner i berggrunden under Grimstaskogen. Sannolikt är området 
lika sprickrikt i Grimstaskogen som det visat sig vara kring Hässelby och Vinsta. 
Hässelby och Vinsta har undersökts noggrant på grund av tät bebyggelse och 
klassades redan 2011 i en högre tätningskategori för att undvika infiltration. 
 
I Trafikverkets Tillståndsansökan Miljöbalken till Mark- och Miljödomstolen PM 
hydrogeologi sid 111-112 beskrivs berggrunden i Grimsta naturreservat som full av 
sprickbildning, okänd rörande risken för de saltvattenfickor från Littorinahavet som 
finns i detta Mälarområde osv. Det är också, som bekant, svårare att bedöma 
grundvattnets rörelser där det finns sprickzoner.  
 

Sumpskogar- Översilningsmarker – biotopförändringar 
ARG instämde i Stockholms miljöförvaltnings påpekande i skrivelse 2011 angående 
trafikverkets ansökningar till Mark- och miljödomstolen, sid 19-20:  

 



”I MKB sid 113, gällande delsträckan Lambarfjärden till Hästa gård, 
anges att miljömålet Grundvatten av god kvalitet motverkas bl.a. på 
grund av ”viss påverkan på växt- och djurliv”. Denna påverkan är dock 
inte närmare beskriven i dokumentet, vilket gör det svårt att föreslå 
förstärkningsåtgärder för växt- och djurlivet.” 

I kompletterande material våren 2013, PM från Trafikverket till Mark- och 
miljödomstolen, konstaterar Ekologigruppen AB att Grimstaskogen har två 
skyddsvärda sumpskogar. Trafikverket har tidigare uppgivit att bara en av 
sumpskogarna är är skyddsvärd. ARG har påtalat felaktigheten i detta i tidigare 
skrivelser. Texten i MKB och därmed beslutsunderlaget beträffande detaljplanen är 
fortfarande felaktig. Vi antar att riskerna för denna sumpskog därför inte är utredda. 
I denna nya rapport tas även upp risker för översilningsmarker. Delar av Grimsta 
naturreservat består av sådana marker i områden nedanför branter mot 
Mälarstranden. 
Av denna nya rapport framgår att översilningsmarker är extra känsliga för 
grundvattenpåverkan. I den nya rapporten konstateras således att det föreligger 
ytterligare risker för negativ påverkan i Grimstaskogens biotoper. Resultatet av 
påverkan på översilningsmarkerna är att det med tiden blir en helt annan biotoptyp 
som tar över marken. 
 
Riktvärden för maximalt inläckage 
Av Trafikverkets ansökan Miljöbalken om att bortleda grundvatten punkt 2.3  
”Villkor avseende inläckage i berganläggningar (prövotidsföreskrifter)”  framgår att 
Trafikverket räknar med att ta ut gigantiska volymer berg. Vi ifrågasätter om dessa 
inte äventyrar vattenbalansen bland annat inom Grimsta naturreservat.  
Enligt tabell ”Förslag till riktvärde för maximalt inläckage till permanenta anläggningar 
inom olika Delområden” föreslås exempelvis 225 l/min avseende Sträcka 20/800 -
22/800, Mätdamm Lambarsund norra sida 20/900 225, Huvudtunnel, södra 
ramptunnlar Grimsta Hässelby södra. Omräknat 324 000 liter/dygn vilket för oss 
förefaller orimligt.  
 
ARG efterlyser en noggrannare beskrivning av hur dessa volymer skall föras bort, hur 
dessa volymer vatten skall kunna återföras till markerna och vilka konsekvenser detta 
inläckage/förlust av vatten från området kan medföra. Vilka åtgärder krävs för att 
förhindra skador på vegetationen inom reservatet och omgivande marker mot 
Hässelby slott? 

 
Slutsats 
Stor osäkerhet råder beträffande risker förknippade med  grundvattensänkning 
i Grimstaskogen. Grimsta naturreservats mycket stora värde avseende växt- 
och djurliv äventyras. Försiktighetsprincipen bör följas och projektet Förbifart 
Stockholm avstyras.  
 

 

Råcksta Träsk 

 
2009 avslutades ett projekt för att skapa reningsanläggningar för det dagvatten som 



rinner till Råcksta Träsk. Råcksta Träsk är en mycket näringsrik sjö och sedimentens 
halter av bl.a. tungmetaller är bland de högsta som uppmätts i Stockholms sjöar. 
Tillrinningen till sjön består huvudsakligen av dagvatten som också är den största 
källan till föroreningarna i sjön. Dagvattnet kommer från bl.a. Vinsta industriområde 
samt delar av Bergslags- och Lövstavägen d.v.s. samma område som kommer att 
exploateras av Förbifart Stockholm, trafikplats Vinsta.  
 
I Trafikverkets planering ingår att låta Råcksta Träsk bli recipient för dagvatten från 
Förbifart Stockholm. Det byggs en underjordisk dagvattendamm mitt emot Tpl Vinsta 
södra och vattnet förs sedan vidare till Råcksta Träsk. Vid större olyckor eller 
akutbehov av tömning kommer vatten att skickas direkt till sjön. Råcksta Träsk 
avvattnas genom en å, förbi Kvarnvikens kvarn, direkt ut i Mälaren. 
 
Vid undersökningar har Stockholms stad funnit att Råcksta Träsk får mer än 30% av 
sitt tillflöde av vatten från Grimstaskogen. Denna tillrinning av filtrerat vatten samt 
relativt snabb cirkulation ut i Mälaren har troligtvis gjort att denna mycket utsatta sjö 
har kunnat överleva. Grundvattensänkning orsakad av Förbifart Stockholms tunnlar 
äventyrar nu detta system. 
 
Denna synnerligen belastade sjö har sedan 4 år fått en ny chans. Projektet 
finansierades av Miljömiljarden. Projektet Förbifart Stockholm kommer motverka 
förbättringarna. 
ARG kan inte finna att den nu godkända detaljplanen berör denna fråga. 
 

 

Friskluftsintag till eldriftsutrymme nära Mälarstranden i Grimsta 
naturreservat 

 
ARG vill uppmärksamma att detta friskluftsschakt med byggnad berör skyddet av 
Mälaren med öar och strandområden ingående i Miljöbalkens riksintresseområde. 
Vad vi förstått ligger området om inte i så nära strandskyddat område. 
 
Vi hävdar att friskluftsintaget med tillhörande arbetsväg innebär ett oacceptabelt 
intrång i Grimsta naturreservat. Detta sydvästra hörn av Grimstaskogen fungerar  
som en entré till Grimstaskogen från Hässelbysidan och är ett av de mest frekvent 
besökta. Det är ett känsligt område nära strand och promenadväg. 
 
Vi finner placeringen av schaktet i en 5-10 meter hög skogsbacke ovanför 
strandpromenaden mycket olämplig. Vi befarar att denna backe kommer att avskalas 
på ett mycket märkbart sätt. En byggnad, som dessutom kan bli 4 meter hög, passar 
inte in i skogen. Området riskerar att skadas allvarligt 
 
Friskluftsschaktets vertikala borrhål kan medföra allvarlig grundvattenpåverkan vilket 
gör placeringen inne i Grimsta naturreservat extra olycklig. Grimsta naturreservats 
mycket stora värde avseende skyddsvärda biotoper, växt- och djurliv kan påverkas 
mycket negativt. Vi befarar även att risk föreligger att Mälarvattnet kan påverkas 
negativt. Strandlinjen med dess särskilda biotoper kan komma att skadas. 
 



Schaktet såväl i färdigt skick som under byggnation skulle påverka friluftslivets 
värden vid Mälarstranden utseendemässigt och på grund av buller. Förutom störning 
av rekreationsvärden och grundvatten kan ett etableringsområde med arbetsväg leda 
till stora bestående skador inom reservatet. 
 
Vi hävdar att anläggande av friskluftsintag inom Grimsta naturreservat är högst 
olämpligt och inte skall få genomföras. 
Störningar under byggtiden, boendemiljöer Hässelby 
 
Vi befarar bullerstörningar för bostäder på Hässelbysidan nordväst om hamnen på 
Norra Lovö trots att störningsriskerna I Trafikverkets material och utredningar om hur 
buller transporteras över vatten och land nedvärderats de senare åren. I tidigare 
material räknade man med att buller kunde nå ända fram till Hässelby villastad. Vi vill 
betona att buller sprids mycket effektivt över vatten och ifrågasätter de 
bullerberäkningar som gjorts. Dessutom bör observeras att störningstiden är mycket 
lång 8-10 år vilket gör att människor kan påverkas negativt även om riktvärden för 
buller inte överskrids. 
 
Möjliga konsekvenser för närliggande bostadsområden längs Lambarfjärden bör 
således observeras även om dessa konsekvenser nedtonats i arbetsplan 2011 med 
MKB jämfört med 2009 års version då störningarna beskrevs enligt följande: 

 
"Byggbuller från norra Lovö, 
Boende på norra sidan av fjärden, vid Hässelby villastad, kan komma att 
störas av arbetena på norra Lovön eftersom ljud transporteras långt över 
vatten. Det är drygt en 1 km mellan hamnverksamheten på Lovön och de 
närmaste bostadshusen på norra stranden. Närmast vattnet ligger 
småhus, längre upp finns flerfamiljshus" 

 
Se vidare Vägverkets samrådsunderlag september 2009 pärm 2 (2), MKB till 
arbetsplan för Förbifart Stockholm , Kap. 9 Byggskedet (sid 5, 6 och 10) Kap. 10.10 
Boendemiljö under byggtiden (sid 15) 
 

 

Grönområden-  Grimsta naturreservat- rekreationsvärden 

 
Grimsta naturreservats värden får inte äventyras, varken beträffande 
rekreationsvärden, bad, fridfullhet, tystnad, vegetation, biotoper, biologisk mångfald 
mm. Förbifart Stockholm riskerar dessa värden på många sätt. Hamnen på Norra 
Lovö medför buller och synintryck, avgaser och risker för förorening av Mälarvattnet. 
Friskluftsschaktet riskerar att medföra ljud/buller och förändrad karaktär av strand 
och skogsområdet, skövling i samband med byggnation och på grund av arbetsväg. 
Friskluftsschaktet och motorledstunnlarna riskerar att påverka grundvattennivåer och 
därigenom våtmarker, vegetation och biotoper. ”Avgastornen” på Norra Lovö och i 
Vinsta kan komma att försämra luftkvaliteten som idag är Stockholms bästa. 
 
ARG har i ett flertal skrivelser såväl till Trafikverket som till Stockholms stads-
byggnadskontor påtalat problematiken med störningar i Grimsta naturreservat  



under 8-10 år. Vi har utan resultat under flera år efterlyst en utredning av vilka 
konsekvenser försämrade rekreationsmöjligheter inom Grimsta naturreservat under 
så lång tid, kan få både socialt och hälsomässigt. Detsamma gäller hela 
Mälarområdet med Lovö och Sätra samt Järvafältet och Hansta. Vi hävdar att en 
oberoende utredning bör genomföras för att värdera betydelsen av byggnads-
periodens störningar på människor i olika åldrar.  
 
 
 
Grimsta naturreservat- bevarandevärde och skyddsbehov 

Den tidigare planerade bron över Lambarfjärden skulle för all framtid ha inneburit en 
katastrof för natur- och rekreationsvärden inom Grimsta naturreservat och Norra 
Lovö. En arbetstunnel med tillfällig hamn på Grimstasidan skulle ha inneburit 
gigantiska störningar och skador som förmodligen aldrig skulle ha kunnat repareras. 
 
Vi vill med denna skrivelse påtala att en rad negativa effekter och risker för Grimsta 
naturreservat och Norra Lovö föreligger även med nuvarande planering. De 
störningar som skulle uppkomma i Grimsta naturreservat buller, ljus- och synintryck 
pga arbetshamn, arbetstunnel, transportband, lastning av schaktmassor på pråmar, 
färje- och pråmtrafik, lastbilstransporter mm på Norra Lovö måste beaktas. 
Rekreationsvärdet är i hög grad beroende av den tystnad och rofullhet som området 
har idag. 
 
ARG har till Trafikverket framfört att det försämrade rekreationsvärdet på 
Grimstasidan kan få svåra sociala och hälsomässiga konsekvenser på grund av den 
långa byggperioden. Mer än 80 000 människor bor i till Grimstaskogen närliggande 
bostadsområden. Såväl närboende som långväga besökande söker sig till området 
för naturupplevelser i en tyst och lugn miljö. Detta beteendemönster kan komma att 
förändras även efter byggperioden. Samtidigt bör uppmärksammas att många av 
dagens besökare av skogen även kommer att drabbas av störningar i sina 
boendemiljöer. ARG har framfört att konsekvenserna av störningarna under den 
mycket långa byggperioden bör studeras noggrant och presenteras i arbetsplanen 
och MKB. De delar av Grimsta naturreservat, vatten och strandområden som skulle 
påverkas mest av hamnen på Norra Lovö ingår i  riksintresset Mälaren med öar och 
strandområden.  
 
Regeringens tillåtlighetsprövning är villkorad bl a med att:  

”utformningen av väganordningarna ska planeras och utföras så att 
negativa konsekvenser för naturmiljön, kulturmiljön samt landskapets 
övriga värden och funktioner så långt möjligt begränsas.” Trafikverket 
ska också ”efter samråd med berörda myndigheter upprätta en plan som 
redovisar förhållandena i berörda och omgivande naturmiljöer, 
kulturmiljöer och boendemiljöer som särskilt bör uppmärksammas under 
byggskedet med hänsyn till risken för skadlig påverkan och störningar.”  

 
Har sådan plan upprättats? 
 
 
 
Buller i Grimsta naturreservat från hamn på Norra Lovö  



Byggperiod och avveckling av själva hamnen planeras till ca ett år vardera och 
hamnverksamheten beräknas pågå under 5-6 år. Det finns skäl att befara att denna 
byggtid kan bli betydligt längre. På grund av dessa mycket långa arbetsperioder bör 
inga undantag/överskridande av bullernivåer accepteras. 
 
I Trafikverkets ansökan till Mark- och miljödomstolen angående Tillfälliga hamnar, 
MKB-bilaga-Bullerutredning *) förväntas följande bullervärden: 
 
 
 
 
Grimstaskogens strandområden från Maltesholms- till Kanaanbadet:  

 

 Byggbuller pålning: 50-60 db (A) 
 

 Buller lastning av fartyg och sammanslagen: 45-55 db (A) 
 
Lambarfjärden mellan hamn Norra Lovö och Grimstaskogen  
beroende på avstånd till hamn: 
 

 Byggbuller pålning: 55->70 db (A)  
 

 Buller lastning av fartyg och sammanslagen: 50->70 db (A) 
 
Dessa bullervärden ligger således klart över de riktvärden som anges i 
Naturvårdsverkets ”Bedömningsgrunder av buller från hamnverksamheten 
Ur allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken” ”Riktvärden för buller i områden som 
planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv och där naturupplevelsen är en 
viktig faktor, ur NV RR 1978:5”, se diskussion ovan.” 
 
Dessa bullervärden gör också att Stockholms regionala miljömål för ”God bebyggd 
miljö” inte kan uppfyllas avseende delmålet Bevara tysta områden. 
 

ARG yrkar på att hamnverksamhet på Norra Lovö inte bör tillåtas på grund av de 
störningar den skulle medföra i Grimsta naturreservat och längs Lambarfjärden, 
samt pga av störningar och skador på Lovösidan. Rekreationsmöjligheter och värdet 
av fritidsaktiviteter begränsas under en oacceptabelt lång tidsperiod. Det berörda 
området är en del av Mälaren med öar och strandområden som enligt Miljöbalken 
är av riksintresse och därför inte får utsättas för påtaglig skada. Inom området ska 
turism- och friluftslivsintressen, främst det rörliga friluftslivets, särskilt beaktas. 

 
 
Konsekvenser för barn 
 
Trafikverkets arbetsplan och MKB, detaljplanerna och stadens politiker tycks inte ha 
beaktat de inskränkningar som barnen utsätts för genom att Grimsta naturreservats 
värden begränsas under de år hamnen på Norra Lovö finns och byggnationen av 
friskluftsschaktet pågår. Endast betydelsen av att ytläget påverkas på grund av 
byggnation av friskluftsschakt tas upp i detaljplanebeskrivningen. I MKB tas 
problematiken om påverkan på rekreations-värden upp men ingen djupare, 



vetenskaplig bedömning av den hälsomässiga och sociala betydelsen har 
genomförts, exempelvis avseende barn, trots många påpekanden om behovet av 
detta. Beträffande barn är byggnadsperioden så lång att det handlar om en stor del 
av ett barns uppväxttid. Idag besöks reservatet av många barnfamiljer under veckans 
alla dagar och under alla årstider. Uppväxande barn och ungdomar gör sina egna 
upptäckter och genomför sina egna äventyr. Skolklasser besöker området i stor 
omfattning. 
 
 
Vi anser som tidigare framfört att Stockholms stads kontor och stadens politiker 
borde begära/genomföra en genomgripande utredning/analys av hur störningar i 
Grimsta naturreservat under 8-10 år skulle påverka rekreationsvärden och hur detta 
negativt kan påverka människors hälsa och sociala liv, inte minst barnens. Det är en 
brist att MKB inte innehåller en sådan. 
 
Liknande utredningar bör göras avseende grön- och rekreationsområden för ledens 
samtliga delsträckor. Störningarna lär bli mycket svåra i Sätraskogens naturreservat 
på och kring Järvafältet. 
 
Inte bara själva vistelsen i Grimsta naturreservat påverkas negativt utan även 
mångas ”väg” till reservatet, även under driftsfasen, se under Vinstamotet längre ner 
på denna sida. 
 
 
Tunnel Vinsta TDp 2010-00870 

 
ARG vill påtala att byggnation, sprängningar mm av denna del av tunnlarna, såväl 
huvudtunnlar som ramptunnlar, skulle påverka de boende, inte minst i stora delar av 
Hässelby Gård, på ett mycket negativt sätt, inte minst genom stomljud. Detta framgår 
av arbetsplanen med MKB. Denna problematik måste beaktas noggrant av SBK och 
Trafikverket.  
 
Vi anser för övrigt att störningarna, bland annat stomljud under mer än 1,5 år inte är 
rimligt att utsätta befolkningen för. Vi anser detta i synnerhet utifrån aspekten att 
Förbifart Stockholm är ett projekt som ur ett flertal aspekter bryter mot PBL, 
Miljöbalken mm. Detta har vi kommenterat tidigare i denna skrivelse. Vi har även 
påtalat att alternativ finns som kan bidraga till ekologisk hållbarhet, bättre 
tillgänglighet och en positiv utveckling i regionen. Förbifart Stockholm kan på inget 
sätt ses som ett riksintresse och skadar även stockholmsregionen och dess 
befolkning under såväl byggnads- som driftsfas. 
 
Beträffande befolkningen som berörs av Tunnel Vinsta bryter projektet bland annat 
mot miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Befolkningen i dessa områden drabbas 
även av störningar som behandlas under Tunnel Grimsta avseende rekreations-
möjligheter. Störningar som behandlas under Vinstamotet, med svåra störningar 
under byggfasen och kraftigt ökad trafik i driftsfasen drabbar också befolkningen i 
dessa områden. Vi hänvisar därför även till våra texter avseende dessa detaljplaner.  
 
Vi vill även framföra att störningar enligt vår mening inte kan uteslutas för besökande 
till Grimstas sportanläggningar. Detta gäller även promenadvägar längs med 



tunnlarnas sträckning i och utanför Grimstaskogen. Riskerna för detta bör beskrivas 
och en åtgärdsplan tas fram för att minimera obehag. 
  

 
 

 

 

Vinstamotet Dp 2009-18963 
 
Vinstamotet påverkar ett stort område med många boende 
Byggandet av Vinstamotet består av många olika delmoment som sammantaget 
gör att området från Bergslagsplansrondellen till Skattegårdsvägen kommer att 
omdanas helt. Även västra delen av Vinsta industriområde påverkas eftersom 
huvudtunnlarnas dragning gör att bl.a. ventilationstornen med tillhörande 
anläggningar uppförs på denna sida.  
 
Vinsta är en av de punkter där arbetet med Förbifart Stockholm omedelbart påbörjas 
och  Vinsta kommer att vara ett aktivt arbetsområde under hela byggperioden. 
Genom arbetstunneln vid blivande Vinsta södra Tpl sker redan från början utförsel av 
stora mängder sprängsten. 
 
Gestaltningen av trafikplatsens 4 ramptunnlar, busshållplats, 2 nya rondeller, 
omläggning av Bergslagsvägen (i två omgångar), passager under och över 
Bergslagsvägen norr, underjordisk dagvattendamm, vallar och bullerskyddande 
åtgärder gör att byggperioden kommer att bli en svår prövning för människor som bor 
eller arbetar i omgivningarna, för skolbarn och deras föräldrar. Hela området runt 
Bergslagsplan och längs med Bergslagsvägen norr kommer att påverkas under hela 
byggtiden. 
 
Bygget av trafikplats Vinsta norr påbörjas inte omedelbart men boende i området 
påverkas i praktiken nästan lika mycket av projektets ovanjordsarbeten kring 
Bergslagsvägen norr. Eftersom ventilationstornen placeras i den del av Vinsta som 
vetter mot Johannelunds- toppen kommer de boende där, daghem, skolor och 
äldreboenden få det värst när Förbifart Stockholm tas i bruk. De får bo och leva med 
orenade avgaser. 
 
ARG anser att Förbifart Stockholm bara flyttar på de problem som staden har med att 
uppnå miljömålet god luft. Stockholms miljö förbättras inte utan problemen 
koncentreras istället till ytterförorten. Regionalt sätt är projektet Förbifart Stockholm 
ett nollsummespel. Dessutom talar all erfarenhet för att de vägar, främst 
Essingeleden, som till att börja med eventuellt skulle avlastas, snart åter fylls med ny 
trafik varför miljö- och hälsoproblemen inte minskar någonstans utan bara ökar totalt 
sett i regionen.   
 

Under byggtiden kommer det att vara svårt, särskilt som fotgängare eller cyklist, att ta 
sig  mellan Vinsta och Vällingby och/eller Hässelby. Det kan bli en verklig prövning 
för alla människor som önskar besöka sportfältet vid Grimsta och Grimsta 
naturreservat. Tyvärr läser vi att varken Trafikverket eller Stadsbyggnadskontoret har 
några planer på att anpassa övergångarna vid Bergslagsplansrondellen varken 
under byggtiden eller vid färdig väg. 



 
Detaljplanen tar upp att barns rörlighet kommer att begränsas kring Vinsta 
trafikplatser. Däremot kommenteras inte att det blir svårare att passera förbi 
Bergslagsplan från Vinsta och Vällingby  och från Johannelunds T-bana till Grimsta 
naturreservat, Grimsta IP, Hässelby slott och till Mälaren med bad. Förutom privata 
fritidsaktiviteter påverkas också verksamheter arrangerade av daghem, skolor, 
idrottsföreningar och andra sammanslutningar.  
  
ARG har sedan första samrådet med Vägverket poängterat behovet av en reglering 
av passager vid Bergslagsplansrondellen. Redan idag är rondellen en av Stockholms 
mest olycksdrabbade. Vi förstår inte hur SBK och Trafikverket kan planera för dubbelt 
så mycket trafik utan att planera en säker rondell för trafik så väl som för fotgängare 
och cyklister. 
Enda förklaringen är att ingen är villig att ta kostnaden för förbättringen. 
 
Trafikökning Bergslagsplan 
ARG ser Bergslagsplan som en viktig port till Grimstaskogen och möjligheter till 
varierande aktiviteter såsom ridning, fotboll, orientering, vardagsmotion, koloniodling, 
skolundervisning och musikkultur för att bara nämna några. Med den  
prognostiserade trafikökning som Förbifart Stockholm medför i området skapas en 
svårforcerad barriär av osäkra gatupassager, buller och avgaser. 
 
I detaljplanen som gäller för Hässelby- Vällingbyområdet borde det ha varit på sin 
plats att kommentera den i det närmaste fördubblade trafik som öppnandet av 
Vinstamotet för med sig mellan Vinsta trafikplatser och Bergslagsplan och vidare i 
riktning mot Brommaplan och innerstaden. Ökad trafik förväntas även från/till 
Bergslagsplan i riktning mot Lövsta. Det finns långt gångna planer på en ny 
vägförbindelse mellan Järfälla och Stockholms kommun vars trafikanter kommer att 
nyttja Lövstavägen till Bergslagsplansrondellen och vidare upp till Förbifart 
Stockholm. 
 
ARG befarar att prognoserna dessutom underskattar den verkliga framtida 
situationen med Förbifart Stockholm. En kraftig ”smittrafik” kan förväntas från såväl 
Lovö-avfarterna som från Trafikplats Vinsta i riktning mot och från Brommaplan, 
Solna, Ulvsunda och innerstaden. Projektet Förbifart Stockholm kommer ofelbart att 
leda till ökad personbilstrafik i regionen. Om begränsningar av biltrafik förbi 
Drottningholm genomförs kan än kraftigare trafikökningar förväntas vid 
Bergslagsplan. 
 
I arbetsplanen och detaljplanen bör en fördjupad trafikprognos avseende själva 
Bergslagsplansrondellen och Trafikplats Vinsta samt anslutande vägar, 
Bergslagsvägen (mot Lunda/Hjulsta respektive Brommaplan), Lövstavägen, 
Kirunagatan, Skattegårds-vägen, Vinstavägen m.fl presenteras. Tunga transporter 
bör särskilt studeras. Prognosen bör innehålla en jämförelse mellan dagens situation 
och situationen med Förbifart Stockholm. 
 
Trafikverket ser Lövsta som möjlig omlastningsplats för schaktmassor  
Detta skulle förvärra störningarna avsevärt såväl sjövägen som genom 
lastbilstransporter förbi Hässelby/Vällingby. Detta alternativ bör definitivt avstyrkas. 



SBK nämner dock eventuellt ökad trafik på Lövstavägen redan under byggfasen 
vilket låter oroväckande. 
 

 

Tunnel Kälvesta TDp 2010-00866 

 
ARG vill påtala att byggnation, sprängningar mm av denna del av tunnlarna, såväl 
huvudtunnlar som ramptunnlar, skulle påverka de boende på ett mycket negativt sätt, 
inte minst genom stomljud. Detta framgår av arbetsplanen med MKB. Denna 
problematik måste beaktas noggrant av SBK och Trafikverket.  
 
Vi anser för övrigt att störningarna, bland annat stomljud under mycket lång tid inte är 
rimliga. Vi anser detta i synnerhet utifrån aspekten att Förbifart Stockholm är ett 
projekt som ur ett flertal aspekter bryter mot PBL, Miljöbalken mm. Detta har vi 
kommenterat tidigare i denna skrivelse. Vi har även påtalat att alternativ finns som 
kan bidraga till ekologisk hållbarhet, bättre tillgänglighet och en positiv utveckling i 
regionen. Förbifart Stockholm kan på inget sätt ses som ett riksintresse och drabbar  
även stockholmsregionen och dess befolkning under såväl byggnads- som driftsfas. 
 
Beträffande befolkningen som berörs av Tunnel Kälvesta bryter projektet bland annat 
mot miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Befolkningen i dessa områden drabbas 
även av störningar som behandlas under Tunnel Grimsta avseende rekreations-
möjligheter. Störningar som behandlas under Vinstamotet, med svåra störningar 
under byggfasen och kraftigt ökad trafik i driftsfasen drabbar också befolkningen i 
dessa områden. Vi hänvisar därför även till våra texter avseende dessa detaljplaner. 
Konsekvenser på grund av utebliven trafikplats Lunda beskrivs nedan.  
 
Vi vill även framföra att störningar enligt vår mening inte kan uteslutas för besökande till 

Grimstas sportanläggningar. Detta gäller även promenadvägar längs med tunnlarnas 

sträckning i och utanför Grimstaskogen. Riskerna för detta bör beskrivas och en åtgärdsplan 

tas fram för att minimera obehag. 

 

 

Tunnel Kälvesta TDp 2010-00866, Tunnel Lunda TDp 2010-00733, Tunnel 

Lunda Hjulsta Dp 2010-04710 
 

Lunda trafikplats 
I regeringens tillåtlighetsbeslut (2009) för Förbifart Stockholm ingår Lunda trafikplats 
med anslutningar till Förbifart Stockholms tunnlar.  
 
Genom att senare genomföra en ”byteshandel” med Stockholms stad har 
Trafikverket kunnat ta bort denna trafikplats ur planeringen. Nu finns en arbetstunnel 
projekterad i Lunda men ingen trafikplats. Trafikverket tog tacksamt emot möjligheten 
att inte behöva bygga en trafikplats vid Lunda. Denna skulle med närliggande 
bostäder och berggrundens beskaffenhet skulle utgöra en teknisk svårighet och 
därmed förorsaka ökade kostnader. Stockholms stad å sin sida kunde exploatera 
Johannelundstoppen, något som  varit omöjligt om Trafikverket hade gått vidare med 
projekteringen av den plan som verket gavs  tillåtlighet för. 
  



Den uteblivna trafikplatsen i Lunda medför att när Förbifart Stockholm är färdig 
kommer det att bli en kraftig ökning av tung trafik på Bergslagsvägen norr mellan 
Vinsta Trafikplatser och Lunda. I Lunda finns bl.a. speditionsfirman Schenker som 
uttalat att med Förbifart Stockholm planerar dom att utvidga sin verksamhet till minst 
1 000 tunga transporter per dygn.  
 
De befintliga boendemiljöerna längs med Bergslagsvägen norr ända ner till Vinsta 
södra trafikplats kommer därför att påverkas på ett oacceptabelt sätt med ökat buller, 
försämrad luftkvalitet och vibrationer i marken. Vi menar att Miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö motverkas. 
 
Grimsta naturreservats närmiljö påverkas varken mer eller mindre av det ändrade 
läget på en av trafikplatserna vid Vinsta men avsaknaden av trafikplats i Lunda 
kommer att öka den miljömässiga belastningen särskilt av tunga dieseldrivna fordon i 
och kring Bergslagsplansrondellen och naturreservatets väl frekventerade nordvästra 
områden. 
ARGs uppfattning: Vi anser att kostnadsökningen inte är skäl nog att försämra 
områdets miljö. Beslutet om trafikplats Lunda bör omprövas och aktuell 
detaljplan ändras.  
ARG undrar också om den stora planomläggningen vid trafikplats Vinsta som 
genomförts efter regeringens tillåtlighet verkligen har regeringens 
godkännande. 
 

 

Tunnel Lunda Hjulsta Dp 2010-04710, Hjulstamotet Dp 2009- 20807, 

Tunnel Hästa Dp 2010-00804, Hanstamotet Dp 2009-18965 
 
Under rubriken ”Konsekvenser för barn (och vuxna)”, sid 4-6 , återfinns kommentar 

beträffande brist på hänsyn till befolkningen i de områden som berörs av Förbifart 

Stockholms detaljplaner. Inte minst gäller detta ovanstående angivna detaljplaner.  
 
Hjulstamotet 
Hjulstamotet kommer om Förbifart Stockholm genomförs bli en av Sveriges 
osundaste platser beroende på buller, avgaser och även synintryck. Planeringen 
med E18 i nedsänkt läge, lokal trafik i marknivå och med Förbifart Stockholm i en 
brobåge ovanför marknivå innebär en monstruös, oacceptabel biltrafikapparat nära 
nuvarande bebyggelse. Hjulstamotets påverkan på naturupplevelser med mera på 
Järvafältet kommer givetvis bli påtaglig. Även Spångaåns dalgång med kolonilotter 
kommer att påverkas mycket negativt. 
Vi har tidigare kommenterat  ”Bilparken: Nya Beräkningar och bedömningar krävs”. 
Givetvis har denna frågeställning stor betydelse längs hela leden, vid trafikplatser, i 
närheten av ventilationstorn och tunnelmynningar, för koldioxidutsläpp, luftkvalitet i 
tunnlarna. Vi hänvisar här till detta stycke eftersom vi upplever att den har mycket 
stor betydelse för hur stark hälsopåverkan som kan förväntas vid Hjulstamotet och 
längs Järvafältet, Akalla, Häggvik. Hälsoaspekterna, inte minst i dessa områden, bör 
omprövas med hänsyn taget till aktuella förväntningar om framtida bilpark. 
 
Planeringen av Hjulstamotet påverkar flera miljökvalitetsmål negativt såsom God 
bebyggd miljö och Frisk luft.   
   



Järva begravningsplats 
Vi befarar också starkt att den nya begravningsplatsens placering nära Förbifart 
Stockholm och Hjulstamotet inte kommer att kunna erbjuda den rofylldhet en sådan 
plats kräver. Vi frågor oss också om en svävande silversfär är en lämplig hälsning i 
skyn för sörjande som vill finna ro och stillhet. Stockholmsportens arkitektoniska klo 
kommer att dominera vyn tillsammans med Akallalänken, E18 och E4/Förbifart 
Stockholms hörselintryck från trafik med smak och lukt av avgaser. Större delen av 
Järva begravningsplats kommer att få en trafikbullernivå på omkring 55 dB och inom 
100 meter från E 18 varierar trafikljudnivån mellan 60 och 75 dB beroende 
på landskapets karaktär. 
Vi citerar ur Miljöförvaltningens förslag till beslut om Järva begravningsplats, 
Dp 2006-16107, 2012-10-23: 

”Förvaltningen tillstyrker programförslaget under förutsättning att: 
- Möjligheten att uppföra bullerskydd längst Akallalänken utreds så att 
större delen av 
kyrkogården får ljudnivåer under 55 dBA ekvivalent ljudnivå.” 

 
Det är givetvis också viktigt att begravningsplatsen med tillfartsvägar till denna inte 
stör utan om möjligt förstärker områdets natur- och kulturvärden. 
 

Akallalänken 
Såväl Järvafältets som Igelbäckens och Hansta naturreservats värden äventyras av 
Förbifart Stockholm och dragning av Akallalänken. 
 
Akallalänken skall enligt senaste version av detaljplanen förskjutas 80 meter österut 
för att spara en fornnordisk kultplats. Efter vad vi förstår kan platsen bedömas som 
exceptionell redan nu, innan den utforskats i sin helhet. Vi har redan i tidigare 
skrivelser påtalat områdets stora värde pga fornlämningar och att hänsyn måste tas 
till dessa. Detta exempel visar ytterligare på det olämpliga i att exploatera detta 
område med vägbyggen och bebyggelse. 
 
Samtidigt innebär flytten av Akallalänken att vägen kommer längre in i Igelbäckens 
kulturreservat och ökar störningarna inom detta. Vi finner det oacceptabelt att 
Igelbäckens kulturreservat minskas. Även den planerade kyrkogården lär störas i 
större utsträckning vilket kräver anpassning. Akallalänken kommer också närmare 
Hästa gård. 
 
Precis där den nya dragningen av Akallalänken är som vidast, i en liten dalgång, 
finns en bevaransvärd ekhage. Konsekvenserna av detta har inte utretts och 
beaktats. Detta bör genomföras och redovisas inom samrådet som därigenom bör 
utvidgas avseende underlag och även tidsmässigt. (plankarta tunnel Hästa syd) 
ARG anser sammanfattningsvis att Akallalänkens dragning är oacceptabel genom att 
den minskar naturvärden inom Igelbäckens naturreservat. Den kommer även av allt 
att döma splittra ett unikt, bevaransvärt landskap med fornnordisk kultplats som 
borde lämnas ostört. En fördjupad utredning bör genomföras av ett större område av 
landskapet kring Akallalänkens tänkta dragning och resultatet av denna ställas ut 
inom detta samråd. 
 

Igelbäcken, Stordiket och Djupanbäcken 



På Trafikverkets webbkarta beskrivs kortfattat Akallaområdets olika vattenfrågor.  
Vi citrerar: 

” Ytvatten 
Vid trafikplats Akalla korsar Förbifart Stockholm Stordiket som kommer att delas av. På 

östra sidan om vägen leds vattnet mot befintligt dike och precis som i dag vidare till Järva 

dagvattentunnel. På västra sidan rinner Stordiket vidare genom Hansta naturreservat till 

Djupanbäcken. Dammarna med vattensalamander på västra sidan av Förbifart Stockholm 

längs Djupanbäcken och Stordiket bedöms inte påverkas.” 

 
ARG ifrågasätter starkt att denna uppdelning av Stordiket inte kommer att påverka 
dammarna med vattensalamandrar negativt. Det krävs ytterligare utredning av denna 
fråga och redovisning av möjliga åtgärder att rädda situationen om försämring sker! 
Vi citerar vidare:  

” Dränvatten 
Dränvatten är det vatten som kommer från tunnelsystemet och bedöms vara likvärdig med 

grundvatten, dvs. fritt från föroreningar. Initialt leds det i separata ledningar till Järva 

dagvattentunnel. I framtiden kan det komma att ledas till Igelbäcken. Med hänsyn till att 

vattentillgången i Igelbäcken idag är liten kan tillskott av vatten ge positiva effekter. Då 

Igelbäcken är ekologiskt känslig är det av yttersta vikt att kvaliteten i det vatten som 

tillförs är god.” 

 
Dränvattnets kvalitet, dvs om det duger att tillföras Igelbäcken, har ifrågasatts från 
flera håll. ARG anser att en ny bedömning krävs och presentation av vilket ett ”värsta 
scenario” avseende Förbifart Stockholms påverkan på Igelbäcken kan bli. Vilka 
motåtgärder som finns att tillgå om utfallet blir sämre än det Trafikverket nu räknar 
med måste också noggrant redovisas! 
 

Hanstamotet 
Området vid Hanstamotet och Häggviks trafikapparat skulle om Förbifart Stockholm 
byggs, i likhet med Hjulstakorset bli ett av Sveriges osundaste områden. 
Det öppna tråg som planeras vid Hansta och Akalla är oacceptabel för natur, 
naturupplevelser och boendemiljö. En bullervall mot Hansta naturreservat har nu 
tagits bort i planeringen eftersom en bergvägg anses ge tillräckligt skydd. Vi 
ifrågasätter detta beslut med förbehållet att vi inte vet om bullervallen skulle försämra 
synintrycket i området. Vi anser i stället att möjligheten att sänka tråget och göra en 
överdäckning, fram till så nära Häggviks trafikapparat som möjligt, bör utredas 
ytterligare för att minska buller och avgasstörningar för natur, djurliv och boende. 
Slutligen citerar vi vårt eget samrådssvar: 
 

Samråd angående Natura 2000-området Hansta / TRV 2011/6214. 
Yttrande från ARG, Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen 
 

ARG kan inte finna att projektet Förbifart Stockholm uppfyller Miljöbalkens krav, se 

MKB, sid 8-9, Bedömningsgrunder Miljöbalken, avseende ett Natura 2000-område, i detta 

fall i Hansta. 

Projektet kan uppenbarligen leda till skada genom grundvattenpåverkan 
och/eller kvävenedfall. 
 



Det saknas dessutom inte alternativ till Förbifart Stockholm. Vägen kan 
dras på annat sätt, visat exempelvis genom Diagonal Ulvsunda. ARG 
förordar dock kollektivtrafikutbyggnad som visats vara ett avsevärt 
miljövänligare alternativ, exempelvis i Vägverkets redovisning av 
Kombinationsalternativet. Regeringens tillåtlighetsbeslut avseende 
Förbifart Stockholm kan rimligen inte diskvalificera alla andra alternativ. 
 
Beträffande utformningen av Förbifart Stockholm kan också sägas att 
dragning i öppet tråg nära Natura 2000-området ytterligare ökar 
belastningen avseende kvävenedfall i Hansta. Det finns flera andra skäl, 
bland annat den lokala boendemiljön, som gör detta öppna tråg 
olämpligt. 

Häggviks trafikplats 
ARG finner det uppenbart att Hansta Natura-2000-område kommer att 
utsättas för en betydligt större belastning om Förbifart Stockholm byggs. 
Området kommer då påverkas från två stora motorleder. Såväl ökad 
privatbilism som tung trafik, som i stor utsträckning förväntas gå på 
Förbifart Stockholm, kommer närmare området.  
 
Dessutom förväntas trafikapparaten vid Häggvik utsättas för betydande 
ökningar av trafiken jämfört med idag. Sollentuna kommun har redan 
uttryckt stor oro över rådande och framtida avgas- och partikelhalter i 
och kring Häggviks trafikapparat. Av Kapacitetsutredningen framgick att 
tillfartsvägar till Förbifart Stockholm kommer att få svåra köproblem.  
 

”13.4.1 Vägnätets trängsel sprider sig sannolikt utåt 
År 2025 är Förbifart Stockholm utbyggd, vilket gör att 
trafiken sannolikt 
kommer att öka vid infarterna vid Förbifarten och Yttre 
tvärleden. Det kommer då sannolikt att bli ökad köbildning 
på delar av E4, E4/E20 och E18, exempelvis norr om 
Södertälje och söder om Arlanda. Trängsel kommer också 
att uppstå på delar av Södertörnsleden och Norrortsleden 
samt på Rotebroleden, som samtliga är vägar där 
kapacitetsefterfrågan ökar när Förbifarten är utbyggd.” 

 
En viktig aspekt som Trafikverket inte tryckt på och som bör utredas 
vidare är inverkan av buller. Djur- och fågellivet skulle säkerligen 
påverkas mycket negativt vid bygge och även vid färdig väg. Inte minst 
gäller detta vid fåglarnas häckningsperioder. 
 

 
Tunnel Sätra Dp 2009-17150, Del av Sätra 2:1 Dnr 2011-03365,  
Norr om trafikplats Kungens Kurva TDp 2009-17149 samt 
Anslutning till Skärholmsvägen Dp 2009-17151 

 

I beslutet för Sätraskogens naturreservat står Förbifart Stockholm nämnt på två 
ställen. Under kapitlet "Ärendets beredning": 
  



”Förbifart Stockholm 
Staden godkänner förslaget till naturreservat under förutsättning att en 
eventuell framtida Förbifart Stockholm kan genomföras. Frågan om 
trafikledens dragning och utformning utreds och prövas i särskild 
ordning. Om det visar sig vid en samlad bedömning av olika intressen att 
vägen bör gå igenom naturreservatet är staden beredd att ompröva 
avgränsningen för naturreservatet.” 
 

Under kapitlet "Hushållning med mark- och vattenresurser" står: 

 

”Förbifart Stockholm 
I Sätraskogen finns ett reservat för vägprojektet Förbifart Stockholm. 
Trafikleden är tänkt att gå i tunnel under Sätraskogen till Kungshatt och 
vidare norrut. Förbifart Stockholm har av Vägverket utpekats som 
riksintresse för kommunikationer. För att inte försvåra tillkomsten 
av vägen har ett förbehåll gjorts för den i beslutet. För vidare projektering 
krävs att en grundlig miljökonsekvensbeskrivning görs och att stor 
hänsyn tas för att minimera vägprojektets påverkan på områdets olika 
värden.” 

 
På andra ställen i texten står bl a (under rubriken "Varför skydd enligt miljöbalken?"): 
 

"Ett förordnande som naturreservat är ett led i stadens arbete för att 
bibehålla och långsiktigt säkra Stockholm biologiska mångfald och 
värdefulla kulturmiljöer samt tillgodose stockholmarnas behov av 
naturområden för rekreation och friluftsliv." 

  
Man för också ett resonemang om att strandskydd enligt MB gäller generellt, "men att 
det inte gäller för stränder som är detaljplanelagda, vilket är fallet i Sätra" 
  
I reservatsföreskrifterna, finns bl a förbud att avverka träd, röja bort buskar eller 
utföra andra skogliga åtgärder utöver vad som krävs för områdets skötsel och som 
anges i skötselplanen. Man får inte ens använda konstgödsel (vilket t ex berör 
Fritidsträdgårdsodlarna vid Skärholmens gård). Att då göra allehanda stora ingrepp 
för byggandet av Förbifart Stockholm ter sig absurt. 
 
Det kan inte vara förenligt med reservatsskyddet att tillåta mycket långvariga 
störningar från bygge av Förbifart Stockholm och med åtgärder som ger permanenta 
skador på mark och vegetation. Störningarna kan inte anses vara tillfälliga, utan får 
mer karaktär av permanenta förhållanden eftersom de förväntas pågå under mycket 
lång byggtid. Störningar och skadorna som förväntas är mycket stora. I 
detaljplanerna föreslås inte naturskyddsområdet upphävas eller dess utsträckning 
begränsas. Därmed finns inget förslag som gör det möjligt att förena byggande av 
Förbifart Stockholm med bevarande av det existerande naturskyddsområdet. 
Skyddet av naturskyddsområdet enligt Miljöbalken och Plan- och bygglagen måste 
vara det som gäller. 
  
Det föreslagna gynnar inte en långsiktigt hållbar utveckling, stämmer inte med 
grundläggande hushållningsregler, stämmer inte med skyddet av ekologiskt särskilt 



känsliga mark- och vattenområden, skyddet av mark- och vattenområden och 
behovet av grönområden i tätorter, riksintresset för Mälaren med öar och 
strandområden osv enl Miljöbalken. 
 
Avgränsningen av naturskyddsområdet gjordes efter noggrann inventering och med 
stor enighet om vad som skulle ingå. Det hänvisas i reservatsbeslutet bl a till 
områdets betydelse som en del av den regionala grönstrukturen. Det är en del av en 
av de s k gröna kilarna – Bornsjökilen. Det framhävs att det är viktigt att 
naturreservatet inte blir så litet eller fragmenterat att det inte kan fungera som 
livsmiljö för många arter. Det finns rödlistade arter och andra skyddsvärda arter inom 
Sätraskogens naturreservat, vilka bland annat nämns i reservatets skötselplan. 
  
De sprängningar och hantering av bergmassor, som föreslås är i praktiken att 
jämföra med gruvdrift, vilket vi anser inte förenligt med reservatsföreskrifterna för 
Sätraskogen eller generellt enligt Miljöbalken och ÄPBL. 
 
Grundvattensäkningarna orsakade av tunnlarna skulle bli mycket stora i området, 
särskilt under byggtiden. Så vitt vi kan se har Trafikverket Vägverket inte något 
fungerande förslag för hur grundvattensäkning ska kunna motverkas genom 
infiltration.  
Det tidigare förslaget att tillföra vatten till Sätraån har för övrigt Trafikverket själva 
backat ifrån, när man insett att det inte går att öppna den existerande kulverteringen. 
 
Beträffande grundvattensänkningar (både tillfälliga och permanenta) och långvariga 
störningar med buller och framkomlighet under byggtiden, så är de extra buss-
ramperna och tunnelrören i Sätra/Skärholmen helt förkastliga. Den kollektivtrafik, 
som förespeglas i form av busstrafik, skulle ha låg kapacitet, som inte kan motivera 
så stora extra ingrepp, längre byggtid och kraftig fördyring.  
 
Bussramperna har sagts ha kommit till för att minska tiden för anslutning till annan 
kollektivtrafik i Skärholmen/ Kungens kurva och därmed göra bussresandet mer 
attraktivt. Men bussresandet kan inte sägas vara särskilt attraktivt med långa tunnlar, 
dålig luft för både passagerare och förare. Vid köbildning i tunnlarna skulle dessutom 
inte finnas möjlighet att byta till annat färdsätt. Förbifart Stockholm är ingen 
kollektivtrafiksatsning, tvärtom, dess ekonomi urholkar och försenar angelägna 
kollektivtrafikförstärkningar. 
 
 
Lovö, Världsarvet Drottningholm och väg 261 

 
Beträffande Lovö vill vi här framföra att vi anser att ett tungt ansvar vilar på hela 
Stockholmsregionen, på Stockholms stad och på hela Sverige när det gäller 
bevarandet och en positiv utveckling av världsarvet Drottningholm med omgivningar. 
Den speciella karaktären av Lovös natur- och kulturmiljöer hotas nu av Förbifart 
Stockholms trafikplatser, andra arrangemang kring dessa, ökad biltrafik och 
breddning av väg 261. 
 
Angående regeringens villkor avseende största möjliga hänsyn och skydd av 
värdsarvet Drottningholm med omgivande buffertzon på Lovö finner vi det uppenbart 



att detta villkor inte uppfylls om trafikplatser/upp- och nedfarter från Förbifart 
Stockholm förläggs till Lovö.  
 
I den rapport  ”Väg 261 Ekerövägen Åtgärdsvalsstudie steg 1- och 2 åtgärder” som 
färdigställts under våren 2013, visas att det finns många möjligheter att minska 
biltrafiken förbi Lovö och Drottningholm. Dessa möjligheter måste utredas och prövas 
innan beslut om förändringar av väg 261 och/eller slutgiltliga beslut fattas om 
Förbifart Stockholm. När det gäller Förbifart Stockholm är grundfrågan om den 
överhuvudtaget skall genomföras. Om fastställande av arbetsplan för Förbifart 
Stockholm och väg 261 skulle göras innan steg 1 och steg 2-åtgärder utretts och 
prövats har fyrstegsprincipen inte använts på ett adekvat sätt. 
Om steg 1 och steg 2-åtgärder inte skulle räcka till är spårbunden kollektivtrafik, 
exempelvis tunnelbana, det som bör utredas och genomföras i stället för Förbifart 
Stockholm. Ekonomiskt utrymme att satsa på såväl steg 1 och 2-åtgärder likaväl som 
på spårbunden kollektivtrafik finns om inte Förbifart Stockholm byggs.  
 
Det faktum att Länsstyrelsen nu föreslagit att Lovö skall förklaras som naturreservat 
för att förhindra exploatering orsakad av Förbifart Stockholm visar ytterligare på det 
orimliga med motorleden och trafikplatser med upp- och nedfarter på Lovö. Även om 
trafikplatser inte förläggs på Lovö kan tunnlar och grundvattenpåverkan leda till svåra 
skador på landskapet genom sättningar, påverkan på vegetation, biotoper, jordbruk, 
brunnar mm. Av en KTH-rapport maj 2010 ”Analys över inläckage av grundvatten till 
Förbifart Stockholm för deltunnel under Lovö”, David Barkels, Alejandra Silva Parra, 
framgår att Trafikverket räknar med en omfattning av grundvattenpåverkan som är 
avsevärt mindre än den ur geologisk synpunkt möjliga.  
 
Natura 2000 området Edeby Ekhage 
Vi finner det också självklart att Edeby ekhage skyddas bäst om ingen utbyggnad av 
vägsystemet sker på Lovö och att biltrafiken förbi området minimeras.  
Sedan 2001 är alla Natura 2000-områden klassade som riksintressen och tillstånd för 
att vidta åtgärder inom Natura 2000-områden får enbart lämnas om de skyddade 
naturtyperna och arterna inte blir negativt påverkade. För att närliggande 
aktiviteter/byggands-/vägprojekt över huvud taget skall kunna genomföras måste det 
finnas garantier för att dessa eller följdverkningar av dessa inte kommer att skada 
Natura 2000-området och dess värden. 
 
 

 
ARG, Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen, September 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 


