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Trafikverket ansvarar för långsiktig 

planering av transportsystemet för 

vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 

luftfart. Trafikverket ansvarar även för 

byggande samt drift och underhåll av 

statliga vägar och järnvägar.  
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Växande storstadsregion  

Cirka två busslaster per dag 

(100 personer) 

eller 40 000 personer per år 

 

År 2012 - 2 miljoner invånare 

År 2030 - 2,5 miljoner 

 

För att öka framkomligheten 

krävs satsningar på all 

infrastruktur  

 

 

 
Foto från SL 
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Därför behövs Förbifart Stockholm 

• Binder samman norr och syd,  

gemensam bostads- , arbets- och 

servicemarknad 

• Flera regionkärnor kan utvecklas 

• Minskar sårbarheten i Stockholms 

trafiksystem 

• Ger nya möjligheter för 

kollektivtrafiken – i och utanför 

Förbifart Stockholm 

• Miljövinster genom minskad trängsel, 

bättre plats för kollektivtrafiken och 

bättre miljö i city 
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Förbifart Stockholm 2012 ff 
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Byggtiden  

• Sju arbetstunnlar 

• Arbete på många platser 

samtidigt 

• Tre tillfälliga hamnar för transport 

av bergmassor  

• Bergmassorna ute till försäljning 

• Byggtid cirka 10 år 

• Minimera störningar 

Sollentuna 

Sundbyberg 

Huddinge 

Ekerö 

Järfälla 

Lovö 

Akalla 

Lunda 

Skattegårdsvägen 

Norra Lovö 

Södra Lovö 

Sätra varv 

Skärholmen 

Arbetstunnel 

Tillfällig hamn 
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Tidplan Förbifart Stockholm 

• Vi planerar för att kunna starta bygget av Förbifart 

Stockholm i slutet av 2013 

• Byggstarten förutsätter att vi har alla nödvändiga 

tillstånd. 

• Förberedande arbeten har startat hösten 2012 

• Tillståndsprocesserna är många och komplexa. De 

hanteras av olika instanser, flertalet utanför Trafikverket  

– Arbetsplan 

– Detaljplaner – ett stort antal 

– Miljödomar – fyra stycken 

 



Förbifart Stockholm 

 

Fokusgrupp 
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Funktionsansvarig 

Fastighet och avtal 

Lena Bergmark 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket ansvarar för långsiktig 

planering av transportsystemet för 

vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 

luftfart. Trafikverket ansvarar även för 

byggande samt drift och underhåll av 

statliga vägar och järnvägar.  
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Arbetsplanen inlämnad för fastställelseprövning 

• Utställelse sommaren 2011 

• Analys och bearbetning av inkomna 

synpunkter hösten 2011 

• Länsstyrelsens yttrande juni 2012, 

Trafikverket har arbetat in alla villkor 

• Formell kommunikation av inkomna 

synpunkter samt länsstyrelsens 

yttrande samt hur dessa hanteras 

sommaren 2012. Förlängd svarstid 

• Ytterligare synpunkter hösten 2012, 

utskick avslutande kommunikation 

• Arbetsplanen inlämnad för 

fastställelseprövning 6 nov 2012 
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Arbetet med kommunernas detaljplaner 

• Detaljplaner Sollentuna, utställning sommaren 2012, 

beslut i fullmäktige dec 2012 

 

• Detaljplaner Stockholm, utställning nov/dec 2012, beslut 

i fullmäktige maj 2013 

 

• Detaljplan Huddinge, utställning nov/dec 2012, beslut i 

fullmäktige maj 2013 
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När kommer besluten om planerna? 

Beräknad tid när planerna vunnit laga kraft 

• Arbetsplanen årsskiftet 2013/2014 

• Kommunernas detaljplaner sommaren 2013/sommaren 

2014, beroende på överklagandeprocesserna 

 

  

 



11 2012-11-14 



Förbifart Stockholm 

 

Fokusgrupp 
 

2012-11-13 

 

Hydrogeolog 

Ola Landin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket ansvarar för långsiktig 

planering av transportsystemet för 

vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 

luftfart. Trafikverket ansvarar även för 

byggande samt drift och underhåll av 

statliga vägar och järnvägar.  
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Muntlig förberedelse vid mark- och miljödomstolen 
Några frågor som berörde fastighetsägarintressen 

• Beredskapsplan för 

vattenförsörjning 

• Kartredovisning av sättningsrisker 

inom vissa bostadsområden på lera 

• Buller vid hamnar - åtgärder för 

bullerskydd 

• Vem som är sakägare och varför? 

• Hantering av oförutsedda skador 

• Se över reglering av skador på 

brunnar för bergvärme 

• Kontroll och skyddsåtgärder för att 

undvika skador på grund av 

inläckage i tunnlar 
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Borrningar – kommande eller nyligen utförda 

Utförs för: 

• Detaljerad projektering av anläggningsdelar, bl a Lovö 

• Planering pumpförsök 

• Projektering av skyddsinfiltration inom vissa bostadsområden 

– Gillsätra U, Alsätra, Johannelund U, Kälvesta, Lunda 

• Vissa fastigheter med osäkra markförhållanden 

• Kompletterande kontroll av lera (mäktighet och i vissa fall 

sättningsegenskaper) inom vissa bostadsområden 

– Alsätra och Gillsätra 

– Hässelby Gård 

– Vinsta 

– Kälvesta 

– Lunda 
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Övriga fältundersökningar 

• Provpumpningar  

– Gillsätra 

– Alsätra 

– Kälvesta 

– Akalla 

• Installation i brunnar för bergvärme 

• Nya grundvattenrör och mätpunkter för sättningskontroll 



Förbifart Stockholm 

 

Fokusgrupp 

 

2012-11-13 

 

Delprojektledare 

Kungens Kurva 

Johan Stålhammar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket ansvarar för långsiktig 

planering av transportsystemet för 

vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 

luftfart. Trafikverket ansvarar även för 

byggande samt drift och underhåll av 

statliga vägar och järnvägar.  
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På gång i Kungens kurva 

 

• Kraftledning flyttas 

• Gång- och cykelpassage  

• Spårväg syd 
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Kungens kurva – på gång 

http://ppi.ia.vv.se/webbplatser/Forbifart_Sthlm/DPKungenskurva/Foton/Platsbesök Svenska kraftnät 101222/101222 Platsbesök Svenska kraftnät 25.JPG
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FÖRE 

Förslag  

EFTER 

Gång- och cykelpassage, 

IKEA 



Förbifart Stockholm 

 

Fokusgrupp 
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Delprojektledare 

Lovö, Vinsta, Hjulsta 

Pia Andersson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket ansvarar för långsiktig 

planering av transportsystemet för 

vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 

luftfart. Trafikverket ansvarar även för 

byggande samt drift och underhåll av 

statliga vägar och järnvägar.  
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UNESCOS svar på HIA, fas I 
 

Unesco anser att: 

• HIA har tagits fram enligt 

ICOMOS rekommendationer och 

väl beskriver påverkan på 

världsarvet Drottningholm. 

” …that traffic does have an impact 

on the World Heritage property, and 

that the Stockholm Bypass and 

Ekerö Road infrastructure affects 

the authenticity and integrity of all 

key assets of the World Heritage 

Outstanding Universal Value.” 
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UNESCOS svar på HIA, fas I 

 
Unesco anser att: 

• HIA:ans slutsatser ska beaktas i den 

fortsatta planeringsprocessen.  

 

• Innan vägarna byggs ska slutsatserna 

från HIA fas I ha vägts in i syfte att 

minska eller helt ta bort den negativa 

påverkan på världsarvets OUV.  
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Trafikverkets kommentarer 

 
• Trafikverket kommer att arbeta för att minimera påverkan på OUV enligt 

rekommendationer i HIA  fas I 

• Stort fokus genom hel planeringsprocessen av vägprojekten 

• Expertis internt och hos konsulter 

• Fördjupat samarbete enligt överenskommelsen (Styrgrupp/Arbetsgrupp Lovö) 

• TrV kommer att beakta slutsatserna från HIA fas I innan Ekerövägen och FS 

anslutningar börjar byggas  

• Tunneldrivning och hamnanläggningar inkluderas inte i “construction of the 

roads” 

• HIA fas II ska tas fram parallellt med projekteringen av arbetsplanen för 

Ekerövägen så att de bästa åtgärderna kan arbetas in successivt. 

 

 

 

  



Förbifart Stockholm 

Fokusgrupp 

2012-11-13 

Delprojektledare 

Akalla - Häggvik 

Alexandra Stassais-

Söderblom 
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På gång i Akalla - Häggvik 

• Ny bullermätning i Akalla 

• Översyn av 

bullerskärmar 

• Akallalänken – påverkan 

på brf Porkala 

• Provpumpning Akalla 

• Överdäckning Akalla - 

lägesrapport 

 

 

 

 

Foto från SL 
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