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Box 22550 

104 22 Stockholm 

registrator.trf@sll.se 

 

 

Remissvar RUFS 2050   

Diarienummer TRN 2016-0047 

 

från  

ARG, Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen 

 

Kommentarer och synpunkter på planering av transportsystemet 

I samrådsunderlaget diskuteras värdet av satsningar på kollektivtrafik, cykling, att få 
fler att byta från bil till andra färdmedel, samtidigt som det framhålls att alla trafikslag 
måste komma fram och att satsningar även kan krävas i vägnätet. Man tycks 
fortfarande inte fullt ut våga ta ställning för miljö- och klimatvänliga transportmedel 
som kollektivtrafik och cykel i planeringen av Stockholmsregionens trafiksystem. 
Detta är märkligt med tanke på de klimatförändringar som världen börjat se och står 
inför och de skarpa krav på minskning av koldioxidutsläpp som inte minst västvärlden 
nu ställs inför.  

Nu är det hög tid att i handling visa att man verkligen vill förstärka kollektivtrafik-
resandet i förhållande till det privata bilresandet och sluta bygga stadsmotorvägar 
som Förbifart Stockholm och Östlig förbindelse. Dessa kommer enligt all forskning 
stimulera till bilresande, bland annat till arbetsplatser som kan nås med kollektivtrafik, 
i synnerhet om denna byggs ut, blir turtätare och bekvämare. Vi vill även framhålla 
värdet av färjependlingslinjer, exvis från Ekerö till stadskärnan. Lägre kollektivtrafik-
taxor, enklare betalningssystem, även biljettsystem gemensamma över länsgränser 
har stor betydelse. Genom minskat privatbilsresande kommer nyttotrafiken fram på 
nu befintligt vägnät.  
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I samrådsförslaget finns två alternativ, sid 87 och framöver. A-alternativet 
innehåller biltunneln Östlig förbindelse med antingen busslinjer eller vid sidan av 
biltunneln en spårförbindelse. B-alternativet har inte Östlig förbindelse utan i stället 
en tunnelbanelinje över Saltsjö-Mälarsnittet med icke angiven placering. B-
alternativet innebär lägre biltrafikandel än idag, medan A-alternativet ligger på 
samma nivå som idag. Skillnaden i prognostiserad biltrafikandel kan delvis bero på 
att ny bebyggelse i B-alternativet är mer centrerad till regionens centrala del och till 
de yttre regionala stadskärnorna i B-alternativet, men en betydande orsak lär 
naturligtvis vara att alternativ A innehåller ännu en ny stadsmotorväg, Östlig 
förbindelse.  

ARG har i ett flertal sammanhang/remissvar av detaljplaner mm framfört att Förbifart 
Stockholm inte bör byggas eftersom den skulle medföra en kraftig ökning av 
biltrafiken i regionen, inte minst pga ökad bilpendling till arbetsplatser som annars 
kan nås via kollektivtrafik. Enligt MKB 2009 byggs Förbifart Stockholm främst för 
arbetspendling med bil inom regionen. Trafiken förbi regionen beräknas bara komma 
att utgöra  cirka 2% av trafiken på leden. Förbifart Stockholm kommer även att leda 
till en rad miljöproblem, buller och försämrad luftkvalitet i ett flertal naturmiljöer och 
boendemiljöer under bygg- och driftsfas. 

Vid framtagandet av RUFS 2010 var Förbifart Stockholm inte förhandlingsbart utan 
framställdes som en förutsättning för RUFS-planeringen. Detta samtidigt som det 
framkom i samrådshandlingarna att miljömålen i regionen inte skulle nås med RUFS-
planen. Hanteringen av detta är oacceptabelt. I ARGs remissvar från oktober 2009, 
som bifogas i sin helhet i bilaga 2, står bland annat:  

”-  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.” 

Under rubriken ”RUFS och MKB, övergripande synpunkter från ARG” står: 

”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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I länsstyrelsens regionala klimatutredning 2013 konstaterades sedan att regionen 
skulle nå sina klimatmål 2030 om det inte vore för Förbifart Stockholm. Nu når man 
dem inte, enligt utredningen. 

ARG hävdar att utredningsmaterialet och bedömningen av Förbifart Stockholm  
avseende miljö- och klimatmässiga och även samhällsekonomiska konsekvenser  
har allvarliga brister och bör göras om. Även om planering och inledande arbeten 
genomförts finns det stora vinster ur miljö, klimat och ekonomisk synvinkel att stoppa 
utbyggnaden. Investeringskostnaden anges till 31,4 miljarder i 2013 års 
penningvärde och tillsammans med lånekostnader 45 miljarder. Förutom statsbidrag 
på 6-7 miljarder skall dessa pengar betalas genom att 80-90 % av förväntade 
trängselskattsintäkter fram till 2050-talet används till Förbifart Stockholm och inte till 
kollektivtrafik. Detta samtidigt som landstinget har miljardbrister i sin investerings-
budget för kollektivtrafiken.  

Om vägtrafiken inte ökar enligt prognosen för Förbifart Stockholm, dvs med 69% i 
regionen och med drygt 30% över tullsnittet mot innerstaden, kommer låneskulden 
inte vara avbetald på 2050-talet och kan även komma att växa. Skulle trafiken öka 
enligt prognosen skulle detta medföra dubbelt så stora klimatgasutsläpp från trafiken 
i regionen jämfört med vad som är acceptabelt om Sveriges klimatmål skall kunna 
nås.  För att klimatmålen skall kunna nås krävs enligt Trafikverket en minskning av 
biltrafiken i storstadsregionernas tätortsområden med 30% till 2030. Skulle regionen, 
vilket är rimligt att antaga och begära, trots byggande av Förbifart Stockholm vilja 
arbeta för biltrafikminskning och klimatmål blir låneskulden cyniskt nog helt 
ohanterbar. 

Infrastrukturplaneringen i en storstadsregion som Stockholms har avgörande 
betydelse för samhällsbyggnaden och val av färdmedel. Stadsmotorvägar som 
Förbifart Stockholm och Östlig förbindelse ökar kraftigt biltrafiken och allehanda 
utsläpp. Dessutom minskar resurserna till kollektivtrafik och cykelbanor mm. 
Arbetsplanen, samhällsekonomiska kalkylen, finansieringsplanen mm för Förbifart 
Stockholm bygger som sagt på att vägtrafiken i regionen skall öka med 69% till 2035. 
För Östlig förbindelse finns antagande om 50% biltrafikökning till 2030-talet.  

 

ARG vill här även göra några påpekanden om hur klimatutsläpp bör beräknas.  

Vid angivelser av hur mycket koldioxidutsläpp som släpps ut per individ boende inom 
ett visst område såsom Stockholm/stockholmsregionen räknas ofta endast utsläpp 
som sker vid produktion inom området. ARG anser att det vore riktigare att räkna 
med utsläpp från all produktion, var den än sker, av de varor som stockholmare 
konsumerar. Detta bör absolut gälla för exempelvis bilar och drivmedel. Räknas detta 
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med är den genomsnittliga stockholmarens koldioxidutsläpp 4-5 gånger större än 
vad som normalt anges. 

 

Vi vill också särskilt påtala att användning av förnybara drivmedel, biodrivmedel och 
el, inte är koldioxidneutral förrän produktionen av dessa inte orsakar koldioxidutsläpp. 
Detta förutsätter bland annat att el produceras utan koldioxidutsläpp och inte genom 
förbränning av olja eller kol inom Europa/globalt. Eventuellt framtida överskott i 
Sverige av ren el bör exporteras, inte användas som drivmedel för biltransporter som 
kan ersättas av kollektivtrafikresande. 

Livscykelperspektivet bör följas för uträkning av koldioxidutsläpp orsakade av varor 
som konsumeras och används av de boende inom regionen. Exempelvis har en ny 
bil, såsom en elbil, redan vid produktionen gett upphov till koldioxidutsläpp som 
motsvarar ett stort antal års drivmedelsförbrukning med en bensindriven bil. 

Dessutom kommer, om det någonsin går, omställningen till koldioxidneutral bilpark 
och koldioxidneutrala drivmedel ta mycket lång tid. Koldioxidneutrala drivmedel 
kommer globalt vara en bristvara under överskådlig tid.  

Det framgår också idag, än tydligare än tidigare, att en betydande andel av de nya 
bilar som säljs, i normal körning, inte klarar de testresultat som anges avseende 
utsläpp av föroreningar som kväveoxider, partiklar och koldioxid. Detta försvårar 
givetvis ytterligare uppfyllandet av klimatmål, fossiloberoende och en god hälsa hos 
trafikanter och befolkning. 

Trafikarbetet med bil måste, bland annat pga ovan nämnda skäl, minska kraftigt om 
klimatmålen skall kunna nås. Hur skall det gå till om Förbifart Stockholm och/eller 
Östlig förbindelse byggs? 

 

Eftersom ARG i första hand studerat handlingar och utredningar avseende Förbifart 
Stockholm kommenterar vi konsekvenser av denna led lite extra  
 
Konsekvenser av Förbifart Stockholm 
Nedan återges kortfattat några kommentarer om Förbifart Stockholm: 

 

1. Klimatmål   

Förbifart Stockholms planering, samhällsnytta och finansiering via trängselskatt 
förutsätter cirka 70% ökning av trafiken i regionen och ökning av innerstadstrafiken 
och trafiken över nuvarande tullsnitt med drygt 30% till 2035 jämfört med 2007. Detta 
skulle medföra dubbelt så stora klimatgasutsläpp från trafiken jämfört med vad som 
är acceptabelt om Sveriges klimatmål skall kunna nås. Trafikverkets miljöexpertis 
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talar om behovet av att minska biltrafiken i Sverige, allra mest i storstad, för att 
klimatmålen till 2030 skall kunna nås.  

2. Finansiering 

När trängselskatten infördes i Stockholm 2007 sjönk biltrafiken över vägtullssnittet 
med ca 20%. Därefter har biltrafiken till och från Stockholms innerstad och 
regioncentrum, på Essingeleden och över Saltsjö-Mälarsnittet inte ökat, snarare 
minskat. En viss ökning sågs på vissa vägavsnitt 2015 när Norra Länken öppnades. 
Enligt hittills presenterade rapporter har höjda trängselavgifter och trängselskatt på 
Essingeleden sedan årsskiftet 2016 minskat biltrafiken och trängseln på 
Essingeleden och trängseln in och ut från innerstaden.  

Skulden för Förbifart Stockholm kan på 2050- talet vara omkring 20- 30 miljarder om 
biltrafiken inte ökar. Är det inte dags att ta detta på allvar?  

Man kan således med fog hävda att Förbifart Stockholm inte är finansierad, då 
finansieringen huvudsakligen bygger på att trängselskatten ger tillräckliga intäkter. 

Kan för övrigt trängselskatten ge 9 miljarder till T-baneutbyggnad, enligt 2014 års 
överenskommelse, om Förbifart Stockholm byggs? 

3. Kollektivtrafik  

Förbifart Stockholm är på grund av sin dragning inte anpassad för busstrafik. 
Förbifart Stockholm minskar på olika sätt förutsättningarna för utbyggnad av effektiv 
kollektivtrafik i regionen. Detta gäller såväl avseende trafikantunderlag som 
finansiella resurser. Förväntad tunnelluftskvalitet är ytterligare ett problem. 

4. Störningar i natur- och boendemiljöer: 

Förbifart Stockholm ger kraftiga störningar i naturmiljöer/reservat och boendemiljöer 
under såväl byggnads- som driftsfas i form av ökat buller, försämrad luftkvalitet, ökat 
nedfall av föroreningar samt barriäreffekter. Inte minst gäller det befolkningen och 
naturmiljön på Järvafältet och i bostadsområden kring trafikplatser som Vinsta och 
Skärholmen. Längs hela tunnelsystemet, reservat och boendemiljöer, riskerar 
inläckage av grundvatten i tunnlarna, som beräknas kunna uppgå till 1,4 miljarder 
liter per år, leda till skador på natur, biotoper och hus. Föroreningsrisk föreligger vid  
avyttring av detta vatten till Mälaren och/eller Östersjön. Det framgår att om vattnet 
inte kan renas tillräckligt kommer det att tillföras Östersjön, vilket är oacceptabelt. 

Vattenkvaliteten, i synnerhet i Mälaren, regionens dominerande dricksvattentäkt, 
riskerar också att under byggtiden försämras av avgaser/föroreningar från 
arbetsfordon, färjor och pråmar och genom olyckshändelser vid fartygstransporter 
och hamnverksamhet och under driftstiden av avgaser/föroreningar från trafiken på 
Förbifart Stockholm. 
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5. Tunnelluftskvalitet: 

Trafikverket har sedan 2012 utlovat riktvärden för tunnlar. Ett löfte gällde våren 2015, 
numera under 2016, men ingenting har ännu hörts. Halterna av kväveoxider och 
partiklar i tunnlarna beräknas bli 50-100 gånger över miljökvalitetsnormer för ytläge 
och jämfört med stadens värsta gator. Ökad risk för förtida död hos arbetspendlare 
som åker genom Förbifart Stockholm beräknas till cirka 10%. Närmare 40 procent av 
befolkningen, lung- och hjärtsjuka, allergiker och andra överkänsliga, yngre, gravida 
och äldre behöver avrådas från att färdas genom Förbifart Stockholms tunnlar på 
grund av risk för akuta eller långsiktiga hälsoeffekter. Hälsoproblemen kan bli mycket 
större än beräknade eftersom passagetiden, ca 15 minuter, förutsätter en hastighet 
om 90 km/tim som under rusningstrafik kan komma att minska till 20-30 km/tim.  

 

ARGs nu föreliggande skrivelse avslutas med en bilaga på sid 9-27 
innehållande en mer utförlig redogörelse över konsekvenser med Förbifart 
Stockholm, vilka har betydelse för den regionala planeringen.  

 

Vi bifogar även, i bilaga 3, en skrivelse med faktasamling om Förbifart Stockholm från 
hösten 2014 utarbetad av arbetsgrupp inom nätverket Stoppa Förbifart Stockholm : 

”Till dig som i egenskap av politiskt ansvarig kommer att ha en avgörande 
betydelse för Sveriges och Stockholmsregionens framtida utveckling” 

Vilka föreningar som ingår i nätverket framgår av denna skrivelse. 

 

Vi citerar här nedan en debattartikel i ETC  http://www.etc.se/debatt/folj-klimatavtalet-
skrota-forbifarten  som kommenterar Trafikverkets senaste ”klimatrapport” om 
trafiksektorn. I denna rapport framhålls att biltrafiken måste minska speciellt i 
storstadsregionernas tätortsområden för att Sveriges klimatmål skall kunna nås. 

I debattartikeln i ETC skriven av naturskyddsföreningarna i Stockholms län och stad, 
Klimataktion Stockholm och Jordens Vänner Stockholm står bland annat: 

”Den 30 juni kom Trafikverkets rapport ”Åtgärder för att minska 
transportsektorns utsläpp av växthusgaser – ett regeringsuppdrag”. Det 
ursprungliga underlaget till ny infrastrukturplan från november 2015 hade enligt 
flera myndigheter och bedömare brister avseende klimatmålen. Ett 
klimatunderlag framtaget av Trafikverket hade mörkats. Av denna rapport (som 
ändå inte tar hänsyn till Parisöverenskommelsens skärpningar) framgick att det 
inte räcker med energieffektivisering och förnybara bränslen. Biltrafiken i 
Sverige måste också minska med 10–20 procent till 2030, och med 30 procent 
i storstadsregionernas tätortsområden. Med nuvarande planering inräknat 

http://www.etc.se/debatt/folj-klimatavtalet-skrota-forbifarten
http://www.etc.se/debatt/folj-klimatavtalet-skrota-forbifarten
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Förbifart Stockholm beräknas biltrafiken istället öka med 30 procent i riket till 
2040. 

I slutsatserna i den nya rapporten står: ”Trafikverket bedömer att nuvarande 
vägkapacitet är i stort sett tillräcklig och föreslår därför att man bör vara 
restriktiv med större investeringar i väginfrastruktur för ökad kapacitet.” 
I rapporten står också att ”utveckla bebyggelse och infrastruktur tar tid och går 
det dessutom i fel riktning finns stor risk att man låser in sig i system som 
innebär stora koldioxidutsläpp och hög resursanvändning”.  

Slutsatsen av Trafikverkets rapporter är uppenbarligen att satsningar på 
kollektiva färdmedel måste prioriteras istället för nya vägar, särskilt före 
stadsmotorvägar i en storstadsregion som Stockholm. Kollektivtrafiken i 
Stockholm är i ett utsatt läge med bristande underhåll, besparingar på 
busslinjer, höjda taxor och miljardbrister i landstingets investeringsbudget. 
Samtidigt är cirka 80–90 procent av alla trängselskatteinkomster fram till 2050-
talet reserverade för Förbifart Stockholm. 

Nu ligger det på regering och riksdag att våga tänka om och ta vetenskapen 
och medborgarnas engagemang på allvar. Det gäller att omedelbart börja spara 
in på redan planerade och påbörjade motorvägsbyggen som Österleden och 
Förbifart Stockholm. Miljardrullningen måste slussas över till kollektivtrafik och 
cykelvägar där de gör nytta för klimatet och jordens överlevnad. Att förstå detta 
men inte handla, måste betraktas som ett brott mot nuvarande och kommande 
generationer. Vi har kommit till vägs ände.” 

 

 

Slutord från ARG avseende regionens infrastrukturplanering 

Stockholmsregionens planverksamhet och infrastrukturplanering har avgörande 
betydelse för att ge dagens unga och kommande generationer en möjlighet till ett 
drägligt liv med klimatmål och ekonomi i balans och med kommunikationer som ger 
rörelsefrihet och god hälsa. Detta förutsätter i en storstadsregion som Stockholms en 
satsning som möjliggör minskad biltrafik och ger en kraftfull utbyggnad av effektiv 
kollektivtrafik och cykelbanor och en klimatsmart samhällsplanering i övrigt.   

Förbifart Stockholm motverkar allt detta varför regionen först av allt bör ompröva 
denna led. Ännu finns tid att stoppa byggnationen och att spara över 30 miljarder i 
investeringskostnad, öka utbyggnaden av kollektivtrafiken och möjliggöra att 
nuvarande och kommande klimatmål skall kunna nås.  

Det är oansvarigt att belasta framtida generationer med Förbifart Stockholm och 
andra stadsmotorvägar såsom Östlig förbindelse. Den skuldbörda dessa medför i 
form av omfattande miljö-, klimat- och hälsomässiga samt ekonomiska konsekvenser 
och minskad rörelsefrihet via miljövänliga transportmedel kommer inte att kunna 
klaras och kompenseras av kommande generationer. Den internationella 
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överenskommelsen från Parismötet med det nya klimatmålet att sträva mot en 
maxhöjning av jordens medeltemperatur på 1,5 grader ökar dessutom kraven.  

ARG framhåller härmed att det är nödvändigt för regionen, för att nå fossilbränsle-
frihet och klimatmål, att stoppa byggnationen av Förbifart Stockholm  liksom 
planeringen av Östlig förbindelse. Detta är enligt vårt förmenande den viktigaste 
åtgärd som kan göras inom regionen för att miljö-, klimat och transportpolitiska mål 
skall kunna nås i regionen och i Sverige. Detta är också viktigt för att kunna 
upprätthålla goda rekreationsmöjligheter och boendemiljöer och en god hälsa bland 
befolkningen.  

 

Fortsatt korrespondens önskas till nedanstående postadress eller per mail, i första 
hand till ARGs mailadress, se nedan. 

Hässelby 29 september 2016 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Stig Sjöstedt                                                                                                         
ordförande i ARG                                                                                                         
e-post: stig.r.sjostedt@telia.com 

Postadress:                                                                                                        
Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen                                                                       
c/o Anne Lundequist                                                                                            
Abiskovägen 14, 162 68 Vällingby                                                                                
e-post: grimstaskogen@yahoo.se 

Bilagor:  

Bilaga 1:                                                                                                                           
Utvidgade kommentarer från ARG avseende konsekvenser av Förbifart Stockholm, 
sid 9-27 se nedan i denna skrivelse. 

Bilaga 2: (se separat fil/bilaga)                                                                                                               
ARGS remissvar från oktober 2009 avseende RUFS 2010                                     
ARG svar RUFS 20091029.pdf   

Bilaga 3: (se separat fil/bilaga)                                                                                                                    
Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm:                                                                         
”Till dig som i egenskap av politiskt ansvarig kommer att ha en avgörande betydelse 

mailto:stig.r.sjostedt@telia.com
mailto:grimstaskogen@yahoo.se
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för Sveriges och  Stockholmsregionens framtida utveckling”  
Stoppa_Forbifart_Stockholm_Faktasamling_okt_2014.pdf 

Bilaga 1 

Utvidgade kommentarer avseende konsekvenser av Förbifart Stockholm 

Sammanfattningsvis menar föreningen att en rad aspekter som berör klimatmål, 
natur-, kultur- och boendemiljöer, miljökvalitetsnormer i luft och vatten, säkerhet och 
hälsa är bristfälligt utredda och redovisade. Det är inte klarlagt och ej heller sannolikt 
att Förbifart Stockholm kommer att uppfylla de krav som bör ställas på ett 
infrastrukturprojekt av denna storleksordning och att ovanstående aspekter kan lösas 
på ett adekvat sätt. I fråga efter fråga hänvisar Trafikverket till kontrollprogram som 
ska tas fram inför byggskedet och att tekniska lösningar ska arbetas fram eller väljas 
i samband med bygghandlingsskedet. Det är inte acceptabelt och ej heller förenligt 
med vare sig miljöbalken eller EU-rätten att frågor om energiåtgång, 
miljökvalitetsnormer, luftkvalitet utanför och i tunnlar, säkerhetsarbete, Natura 2000-
områden, boendemiljöer m m inte är färdigutredda innan beslut fattas.  

En allvarlig brist som föreningen påtalat i tidigare skrivelser är att MKB och övrigt 
beslutsunderlag bygger på en jämförelse med ett enligt trenden för trafikutvecklingen 
i regionen sedan 2007 orimligt Nollalternativ utan Förbifart Stockholm. Förbifart 
Stockholms strukturerande effekter på samhället är inte heller medtaget i analyserna. 
Detta gör att MKB och övrigt underlag bygger på felaktiga utredningsresultat 
avseende Förbifart Stockholm när det gäller biltrafikökande effekter, trängsel, 
klimatgasutsläpp, miljökvalitetsnormer, hälsoeffekter, tidsvinster och 
samhällsekonomisk bedömning samt av ledens finansiering via trängselskatt. 

ARG anser vidare inte att regeringens och länsstyrelsens villkor är adekvat beaktade. 
Föreningen har utvecklat detta i tidigare skrivelser. Det gäller störningar i boende- 
och naturområden, buller och luftkvalitet avseende miljökvalitetsnormer och 
tunnelluft, säkerhet i tunnlar m m. En aspekt är att Natura 2000-området Hansta 
hotas av högre kvävenedfall än i Nollalternativet och betydligt mer än i ett 
kollektivtrafikbaserat alternativ. Omgivande vägtrafik ökar med Förbifart Stockholm 
med nära 60 % jämfört med Nollalternativet och mer än fördubblas jämfört med 
dagsläget. En annan aspekt är att trafikplats Lunda med ramptunnel utgått jämfört 
med regeringens tillåtlighetsbeslut. Detta medför kraftigt ökad tung trafik i ytläge på 
nuvarande Bergslagsvägen norr jämfört med idag mellan speditionsföretag i Lunda 
industriområde och Vinsta trafikplats.   

Förbifart Stockholm motverkar de nationella miljökvalitetsmålen och strider därmed 
mot 2 kap 2 § ÄPBL och miljöbalken på en rad punkter. Bristande underlag i MKB 
avseende miljökvalitetsmålen gör dessutom att 6 kap 12 § MB inte uppfylls.  Förbifart 
Stockholm påverkar utöver detta många av de regionala klimatmålen negativt.  
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 Sammanfattningsvis har de allmänna intressena således inte tillräckligt beaktats 
(MKN, riksintressen, naturskydd, artskydd, vattenkvalitet, luftkvalitet, hälsa, 
miljökvalitetsmål m m) vare sig i detaljplanerna, av Länsstyrelsen under 
planprocessen eller av Mark- och miljödomstolen. Underlaget för prövningen av 
allmänna intressen har dessutom varit undermåligt. Beslutsunderlaget omfattas av 
stora brister i förhållande till 5 kap 18 § ÄBPL samt 6 kap 12 § MB. 

Stockholms stad har vidare enligt föreningen ansett sig bunden av regeringens 
tillåtlighetsbeslut gällande Förbifart Stockholm. 

Sträckningen av Förbifart Stockholm kommer att innebära stora olägenheter i form av 
buller inom tätbebyggt område och rekreationsområden, påverkan på skyddsvärda 
och särskilt skyddade naturmiljöer och arter samt vatten och luftkvalitet. Enligt 
föreningen är det inte visat att den aktuella verksamheten inte kommer att innebära 
risk för skada på de livsmiljöer, i angränsande områden till Förbifart Stockholm, som 
avses att skyddas vilket medför att de arter som avses att skyddas utsätts för en 
störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av arterna i området. 

Trafikverket har fortfarande trots att det aviserats under flera år inte presenterat 
förslag på rikt-/gränsvärden för föroreningshalter i tunnelluft vilket även har betydelse 
för uppfyllelse av miljökvalitetsnormer utanför tunnlarna. Denna utredning med gräns-
/riktvärden har ännu inte presenterats trots att ambitionen med denna utredning 
redovisades av Trafikverket redan i juni 2012. Enligt vår mening kan svårigheterna 
eller snarare det omöjliga med att uppnå en godtagbar tunnelluftskvalitet i Förbifart 
Stockholms tunnlar vara en förklaring. Vi vet inte om dessa utredningsförslag, när de 
kommer, kommer att gälla specifikt för Förbifart Stockholm eller för vägtunnlar i 
allmänhet. Vi anser att dessa förslag hur som helst måste bedömas i en djupgående 
remiss till myndigheter, expertorgan och oberoende expertis. Innan ur hälsosynpunkt 
rimliga riktvärden och gränsvärden fastställts och det visats med önskvärd tydlighet 
att dessa kan hållas i Förbifart Stockholms tunnlar är det orimligt att byggnationen 
fortsätter. 

Tills ovan nämnda utredning har presenterats och utretts av ansvariga myndigheter 
och forskare anser föreningen således att byggnationen av Förbifart Stockholm bör 
stoppas . Miljökvalitetsnormer kräver en noggrann analys genom en remiss till 
berörda remissmyndigheter, forskare m fl innan en bedömning kan göras. 

 

Uppfyller Förbifart Stockholm de krav som bör ställas? 

ARG anser att de nya detaljplanerna, avsedda att möjliggöra byggnation och drift av 
Förbifart Stockholm bryter mot samtliga ovanstående aspekter. Här avges endast 
några kommentarer angående detta, i övrigt se tidigare skrivelser från ARG. 

Förbifart Stockholm medför enligt prognoserna en oacceptabel biltrafikökning. 
Vägtrafiken beräknas öka med 69 % i regionen och med 33 % i innerstaden till 2035 
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 enligt Trafikverkets prognoser. Dessutom klaras enligt vår mening inte regeringens 
villkor och förväntningar uppställda i regeringens tillåtlighetsprövning. Detta gäller 
bland annat klimatmål, miljökvalitetsnormer, tunnelluftskvalitet, säkerhet samt 
inverkan på boende- och naturmiljöer.  

Miljökvalitetsmålen 

Förbifart Stockholm påverkar många av de nationella och regionala klimatmålen 
negativt såsom: 

•”Begränsad klimatpåverkan” på grund av ökade klimatgasutsläpp orsakade av 
byggnationen, ökad biltrafik, energiåtgång vid ventilation av tunnlar och annan drift 
av tunnlarna, indirekta effekter genom stadsplanering mm. 

•”Frisk luft” på grund av ökade utsläpp av kväveoxider och partiklar i boende- och  
naturmiljöer 

•”Levande sjöar och vattendrag” på grund av utsläpp från trafiken i ytläge och från 
tunnelmynningar samt ventilationstorn. Vid byggnation risker för Mälaren p g a 
tillfälliga hamnar och sjötransporter. Sätraåns och Igelbäckens vatten riskeras på 
grund av byggnation och driftsfas, bland annat genom grundvattenbortledning. 

•”Myllrande våtmarker” riskeras p g a grundvattenpåverkan 

•”Levande skogar” bland annat på Norra Lovö p g a hamn och arbetstunnel 

•”Ett rikt växt och djurliv” bland annat i Natura 2000-områden p g a kväveoxider och 
grundvattenpåverkan och i naturreservaten pga buller och andra störningar vid 
byggnation samt på grund av grundvattenpåverkan 

•”Giftfri miljö” på grund av utsläpp från fordon, risker vid transporter vid byggnation 
och av transporter av farligt gods under driftsfasen 

•”Ingen övergödning” på grund av ökade utsläpp av kväveoxider 

•”God bebyggd miljö” på grund av ytlägen främst vid Järvafältet, Hjulsta, Akalla och 
på grund av ökad trafik, ventilationstorn och tunnelmynningar exempelvis i Sätra/ 
Skärholmen och vid trafikplatser som Johannelund och Vinsta. Sprängningar av 
tunnlar ger buller, vibrationer, stomljud. 

Transport av schaktmassor orsakar svåra störningar. Även försämrade 
rekreationsmöjligheter i grönområden längs hela sträckningen åberopas. 

Förbifart Stockholm motverkar de nationella miljökvalitetsmålen och strider därmed 
mot 2 kap 2 § ÄPBL och miljöbalken på en rad punkter. 
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 Miljökvalitetsnormer för vatten och luft 

Byggandet och driften av Förbifart Stockholm leder till ökade utsläpp av partiklar och 
kväveoxider till luft och till utsläpp av partiklar, fosfor och kväve till vatten. Utsläpp till 
luft leder i sin tur till ökat nedfall av utsläppta ämnen till framförallt närliggande vatten. 
Detta innebär att också driften leder till ökade utsläpp till vatten. Det finns därför 
anledning att behandla dessa förhållanden i ett sammanhang. 

Miljökvalitetsnormer för såväl omkringliggande ”luftområden” som för de s.k. 
vattenförekomster som berörs av Förbifart Stockholm antingen direkt eller indirekt 
genom ökad påverkan från uppströms belägna utsläpp är idag överskridna. Detta 
gäller beträffande luft för kväve och partiklar och beträffande vatten för kväve och 
fosfor liksom för kvicksilver och TBT. Det är dessutom väl känt genom bl.a. stadens 
miljöförvaltnings undersökningar att sedimenten inom Stockholms stads område 
fläckvis har mycket höga halter av en rad olika gifter såväl vad avser tungmetaller 
(ex. kadmium) som organiska halogenföreningar. 

Konsekvenserna av överskridna MKN har hittills inte tillräckligt beaktats sannolikt 
beroende på att regeringens tillåtlighetsbeslut förutsätter att generella åtgärder löser 
dessa problem. Så har dock hittills inte skett och eftersom byggandet av Förbifart 
Stockholm leder till starkt ökad trafik i hela regionen - och enligt Länsstyrelsens 
regionöversikt från 2013 utgör huvudorsaken till att klimatmålet för regionen inte kan 
uppnås till år 2030 - kommer sannolikt generella effekter av mindre utsläpp per 
fordons-km att motverkas av den ökande trafiken. Detta innebär enligt ARG att redan 
existerande MKN förhindrar byggande av Förbifart Stockholm. 

Ett nytt dotterdirektiv från år 2013 till Vattendirektivet, som gäller fr o m september 
2015, kommer dessutom att omsättas till en rad nya MKN för de s.k. ”prioriterade 
ämnena” för såväl vatten som sediment och fisk. Dessa nya MKN kommer att även 
omfatta en rad nationellt prioriterade ämnen. Därutöver kommer HaV att införa ett 
stort antal nya vattenförekomster, vilket kommer att innebära att antalet 
överskridanden ökar avsevärt också av detta skäl. 

Områden med överskridna MKN får enligt EU:s regler inte belastas med ytterligare 
sådana ämnen om inte samtidigt minskningar sker beträffande utsläppen av samma 
ämnen inom berörda områden/vattenförekomster. Åtminstone vad gäller vatten har 
domstolarna ibland trots detta tolkat reglerna som att begränsade utsläpp ändå varit 
möjliga. Denna praxis har ifrågasatts av såväl HaV som NV, som i mål angående 
fördubblad produktion vid Värö Bruk konstaterat att denna fråga prövas av KOM efter 
begäran från Tyskland. Härvid har KOM:s generaladvokat konstaterat att överskridna 
MKN innebär att inga ytterligare tillskott av de aktuella ämnena är tillåtet och begärt 
att KOM ska fatta beslut med denna innebörd. Dom i målet kom 2015-07-01,  
C -461/13, där EU-domstolen slår fast: 

1) Artikel 4.1 a i–iii i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 
oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
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 vattenpolitikens område ska tolkas så, att medlemsstaterna − med förbehåll för att 
undantag kan beviljas − är skyldiga att inte lämna tillstånd till ett projekt när projektet 
kan orsaka en försämring av en ytvattenförekomsts status eller när projektet 
äventyrar uppnåendet av en god status hos en ytvattenförekomst eller en god 
ekologisk potential och en god kemisk status hos en ytvattenförekomst vid den 
tidpunkt som anges i direktivet. 

2) Begreppet ”försämring av statusen” hos en ytvattenförekomst, vilket återfinns i 
artikel 4.1 a i i direktiv 2000/60, ska tolkas så, att det föreligger en försämring så 
snart statusen hos minst en av kvalitetsfaktorerna enligt bilaga V i direktivet blir 
försämrad med en klass, även om denna försämring av kvalitetsfaktorn inte leder till 
en försämring av klassificeringen av ytvattenförekomsten som helhet. Om den 
aktuella kvalitetsfaktorn enligt nämnda bilaga däremot redan befinner sig i den lägsta 
klassen ska varje försämring av denna kvalitetsfaktor anses innebära en ”försämring 
av statusen” hos en ytvattenförekomst, i den mening som avses i artikel 4.1 a i i 
direktiv 2000/60.  

ARG hävdar att liknande förhållande gäller också för Förbifart Stockholm med 
innebörden att byggandet och driften av Förbifarten bara kan ske så länge inga som 
helst utsläpp till luft eller vatten sker av ämnen för vilka överskridanden sker eller kan 
förväntas ske beträffande samtliga nya MKN för vatten. Beträffande dessa nya MKN 
gäller dessutom att tillstånd till den sökta verksamheten inte kan beviljas innan 
halterna av de ämnen för vilka nya MKN kommer att upprättas har undersökts inom 
samtliga berörda vattenförekomster och då i såväl vatten som sediment och fisk. 
Härvid måste hänsyn tas till det faktum att också nedströms belägna 
vattenförekomster kommer att påverkas av utsläpp till luft och vatten inkluderande de 
innersta vattenförekomsterna i Stockholms skärgård.  

Det är osannolikt att miljökvalitetsnormer utanför tunnlarna skall kunna hållas.  

För PM2,5 är detta inte ens studerat trots bindande gränsvärden från 2015 som 
kommer att skärpas till 2020.  

Vi ifrågasätter att Stockholms stad och Trafikverket kan garantera att ”inga MKN för 
luft överskrids” med utgångspunkt från de uppgifter som finns i MKB 2011.  

På sidan 91 i MKB 2011 står: 

”Utan ventilation överskrids miljökvalitetsnormen för kvävedioxid utanför ett flertal 
mynningar. Med ventilation under högtrafik, cirka 8 timmar om dagen, klaras normen. 

Utan ventilation överskrids miljökvalitetsnormen för PM10, partiklar, utanför samtliga 
tunnelmynningar.” ”Med 50 procents dubbdäckanvändning kan miljökvalitetsnormen 
klaras genom att använda luftutbytesstationerna och frånluftsstationerna mellan 8-20 
timmar/dygn vintertid.”  
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 I detaljplanematerialet och i Länsstyrelsens avslagsbeslut angående överklagade 
detaljplaner återfinns uppgifter som stämmer med MKB 2011, nämligen behov av att 
använda fläktsystemet 8 timmar per dygn, mer under vintertid på grund av dubbdäck. 
Dessa uppgifter blev dock inaktuella i samband med att Trafikverkets fastställelse-
handling av arbetsplan lades fram i november 2013. Uppgifterna i Länsstyrelsen 
avslagsbeslut  i december 2013 var därför redan då inaktuella avseende MKN och 
ventilationsbehov. I Trafikverkets fastställelsehandling från november 2013 avseende 
arbetsplanen anges nämligen att man nu räknar med ventilation 18 timmar per dygn 
för att klara miljökvalitetsnormer för kväveoxider och vintertid ventilation 24 timmar 
per dygn för att miljökvalitetsnormerna för PM 10 skall kunna hållas. För PM 2,5 
anges ej hur stort behovet är vilket innebär att det teoretiskt kan krävas ventilation 24 
timmar per dygn året runt eftersom halterna av PM2,5 inte är beroende av 
dubbdäcksanvändning. 

Det av Trafikverket konstaterade ökade behovet av ventilation minskar marginalerna 
att klara miljökvalitetsnormerna med hjälp av ventilation. För PM 10, även vid 50% 
dubbdäcksanvändning, är handlingsutrymmet som framgår ovan redan uttömt. 

Vid tunnelmynningar riskerar riktvärden att överskridas, exempelvis vid Vinsta, där en 
tunnelmynning dessutom ligger alldeles vid Johannelunds tunnelbanestation, där 
människor skall passera, exvis för byte mellan buss och tunnelbana eller för att nå 
bostäder, arbetsplatser, affärer, skolor och grönområden som Grimsta naturreservat.  

Vi vill uppmärksamma på att i planbeskrivningen för Vinstamotet finns på sid 14 en 
karta över PM:10- halterna med 50 % dubbdäcksanvändning och i ett scenario där  
tunneln klarar högst 800 mikrogram/m3. Samma uppgifter hittar man i MKB:n, t.ex. i 
delen Lunda och Hjulsta till Hästa gård, sid 49. Trafikverket anger att partikelhalterna 
för PM10 kan uppgå till 8.000 ug/m3 med dagens dubbdäcksanvändning. Vid en 
reduktion till 50 % dubbdäcksanvändning kan halterna reduceras till 6.000 ug/m3. 
Halter över 1.000 ug/m3 kommer att förekomma regelbundet. Halterna av PM10 lär 
således bli betydligt högre än de 800 ug/m3 som uppges både i planbeskrivningar 
och i MKB:n vilket självklart kommer att påverka halterna i utomhusluften vid 
tunnelmynningarna. Överskridande av MKN för utomhusluft kan därmed inte 
uteslutas. Slutsatserna i planhandlingarna måste därför ifrågasättas. Som vi tidigare 
hävdat håller inte MKB:n för en noggrann granskning och bör därför underkännas.  

Dubbdäcksanvändning. Staden har i samband med sammanträde i Mark- och miljö-
domstolen, med hänvisning till minskad dubbdäcksanvändning i innerstan p.g.a. 
dubbdäcksförbud på Hornsgatan, menat att antagandet i MKB:n om 50 % 
dubbdäcksanvändning är rimligt. Vi anser inte att man kan jämföra trafiken på 
Förbifart Stockholm med trafiken i innerstaden. Att dubbdäcksförbud på Hornsgatan 
skulle få ett så stort genomslag på trafiken som kör på Förbifart Stockholm tycker vi 
inte verkar rimligt. I rapporten ”Prognoser för emissioner till luft till år 2030” (SMED 
Rapport Nr 95 2011) från Svenska Miljöemissionsdata framkommer att 
dubbdäcksanvändingen kommer att minska men ”hur stark den nedåtgående trenden 
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 blir beror på flera faktorer t.ex om regeringen inför ytterligare styrmedel (miljözon, 
skatt etc) (sid. 6).” Enligt rapporten bedöms dubbdäckanvändningen minska i jämn 
takt fram till 2020 vilket innebär en minskning med 8,8 procent mellan 2009-2020. 
Sedan bedöms nedgången brytas då rapporten anger att ”mellan 2020 och 2030 
antas andelen dubbade vinterdäck vara oförändrad” Det finns alltså anledning att 
ifrågasätta uppgifterna om en kraftigt minskad dubbdäcksanvändning och därmed 
minskade partikelhalter av storleksordningen PM10, vilket är den enda som kan 
påverkas av minskad dubbdäcksanvändning. 

Trenden när det gäller bilflottans sammansättning har under senare år varit en ökad 
andel dieselbilar, vilket negativt påverkar framtida utsläpp av kväveoxider och 
partiklar. Vad vi erfar är andelen dieselbilar redan idag på den nivå Trafikverket 
räknar med vid färdig Förbifart Stockholm. Trenden är fortsatt kraftig ökning av 
andelen dieselbilar, som om trenden håller i sig kan innebära närmare 50% diesel-
bilar år 2025. Hur skulle detta påverka möjligheten att klara MKN längs ledens 
sträckning? 

När ventilationen i tunnlarna måste vara påslagen längre tid per dygn uppstår också 
ett annat problem. Utsläppen från ventilationstornen ökar vilket i sin tur påverkar 
föroreningshalter i närheten av dessa. Exempelvis vid Vinsta finns ventilationstorn i 
närheten av bostadsbebyggelse, skola och tunnelbana.  

ARGs slutsats är att svårigheterna att klara miljökvalitetsnormerna inte är klarlagda i 
MKB- och detaljplanematerial. ARG anser att det är mycket troligt att MKN inte 
kommer att kunna uppnås längs Förbifart Stockholms sträckning. Detaljplanerna är 
därmed inte tillåtliga.  

När det gäller Södra länken finns som en jämförelse följande uppgifter: 

Koncentrationsintervall observerade i Södra länken tunneln (nära Årsta mynningen) i 
samband med att de mobila mätningarna genomfördes. Halterna avser medel-
koncentration per passage. Komponent Koncentrationsintervall vid tunnelpassager: 

PM10, μg/m3    350-1600                                                                                     
PM2,5, μg/m3  60-170                                                                                              
Sot, μg/m3   15-30                                                                                         
Partikelantal, N/cm3   140000-180000                                                                    
NOx, μg/m3    900-3300                                                                                          
NO2, μg/m3  280-530 

Södra länken är som bekant en betydligt kortare tunnel än den som planeras för 
Förbifart Stockholm. Trots detta överskrids gränsvärden för utomhusluft kraftigt för 
exempelvis PM 2,5. Som staden anger är MKN  25 ug/m3 från och med 1 januari 
2015. Enligt EU-direktiv skall detta sänkas till 20 ug/m3 till år 2020. Överskridandet är 
således för Årstamynningen 2- 6 gånger dagens gränsvärde och 3- 8 gånger gräns-
värdet från och med 2020. Gränsvärdet för 2020 måste vara målet avseende 
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 Förbifart Stockholm. Med denna kunskap bör det vara orimligt att inte göra 
beräkningar och utvärdera hur MKN utanför Förbifart Stockholms tunnlar kan 
upprätthållas för PM2,5. 

Boendemiljöer där den sexfiliga motorvägen går i ytläge, såsom vid Hjulsta med  
högbro förbi bostadsområden och över E18, får ökat buller och ökade utsläpp av 
avgaser och partiklar. Vid Akalla planeras leden gå i nedsänkt tråg längs bebyggelse 
och naturreservat och ge buller, försämrad luftkvalitet och barriäreffekter. 
Trafimängderna längs Järvafältet förbi Hjulsta, Akalla till Häggvik flerdubblas. Även 
vid trafikplatser i Vinsta med omgivande vägnät ökar vägtrafiken kraftigt och 
fördubblas mellan trafikplats Johannelund och Bergslagsplan. Området får ökat buller 
och ökat utsläpp av avgaser som kväveoxider och partiklar från trafiken på ytnätet 
och även från tunnelmynningar och ventilationstorn. Utsläpp från tunnelmynningar 
och ventilationstorn ger försämrad luftkvalitet längs hela leden, även i naturområden. 
Exempelvis utsätts naturområden på Norra Lovö och längs Lambarfjärden för utsläpp 
från ventilationstorn. Grimsta naturreservat som idag har Stockholms kommuns 
renaste luft kommer att nås av utsläpp från ventilationstorn på Norra Lovö och Vinsta. 

Tunnelluftskvalitetens konsekvenser avseende trafikanter 

Ingenting tyder heller på att Trafikverket skall kunna undvika en tunnelluftskvalitet 
som medför att en betydande andel av befolkningen, (gravida, barn, ungdomar, 
äldre, allergiker, överkänsliga, hjärt- och kärlssjuka, luftvägssjuka) av hälsoskäl 
måste avstå från att färdas genom tunnlarna. Luften i tunnlarna kommer att vara 
skadlig även för övriga trafikanter. Forskare som anlitats av Trafikverket har beräknat 
att risken för förtida död blir ca 10% högre för de som pendlar genom hela tunnelns 
längd 5 dagar i veckan. Vi anser att risken är underskattad bland annat på grund av 
att beräknad passagetid under rusningstrafik är lågt räknad. Planerad hastighet, 90 
km timmen, kan under rusningstrafik, enligt uppgifter från Trafikverket, minska till 20-
30 km i tunneln vilket skulle förlänga passagetiden 3-4 gånger. Dessutom ger lägre 
hastighet minskad ventilationseffekt av fordonsrörelserna, vilket medför ytterligare 
försämrad luftkvalitet under rusningstrafik.    

Med kunskap om att PM 2,5 i forskningsrapporter konstaterats ha hög hälso-
påverkan, för vissa sjukdomar högre än PM 10, och tränger in i bilkupéer i högre 
utsträckning, är det oacceptabelt att Trafikverket inte beräknat och redovisat 
förväntade halter av PM 2,5 i Förbifart Stockholms tunnelsystem. 

Den ökade andelen dieselbilar ökar problematiken med kväveoxider och partiklar 
såsom PM2,5 och sotpartiklar. 

Säkerhetsfrågor i tunnlarna 

ARG anser inte att säkerhetsfrågorna är lösta avseende risker för olyckshändelser i 
tunnlarna, kollisioner, brand, explosion och möjligheter till utrymning. De begränsade 
möjligheter och begränsad kapacitet som tycks föreligga att kunna ingripa från 



 1
7 

 räddningspesronal måste också klarläggas. Frågan om det acceptabla med 
samtidig transport av farligt gods och persontransporter i tunnlarna måste utredas 
mer.  

Konsekvenserna vid olika former av stopp i tunnlarna orsakade av olyckshändelser, 
köbildning under rusningstrafik mm för personer som befinner sig i tunnlarna är inte 
adekvat studerade. Detta gäller även risker vid omläggning av trafik och farligt gods 
till omledningsvägnät. Det måste beaktas beträffande frågeställningar om 
trafiksäkerhet, liksom för övriga aspekter upptagna i denna skrivelse, att Förbifart 
Stockholm är ett unikt och mycket riskabelt projekt i sin egenskap av stadsmotorväg 
med mycket långa tunnlar och mycket stor trafikmängd i båda riktningarna, i 
synnerhet under rusningstrafik. 

Grundvattenpåverkan och påverkansområde 

Grundvattenpåverkan behandlas visserligen i miljödomar angående vatten-
verksamhet. ARG anser ändå att staden har ett ansvar att bedöma och redovisa vilka 
skador grundvattenpåverkan kan medföra på befintlig och planerad bebyggelse och 
på stadens naturområden, inte minst natur- och kulturreservat. Fysiska skador 
riskeras i Sätraskogens, Grimsta och Hansta naturreservat och inom Igelbäckens 
kulturreservat genom grundvattenpåverkan. Natura 2000-områdena Edebys och 
Hanstas kvaliteter äventyras genom grundvattenpåverkan och kvävenedfall. 

Beträffande bebyggelse vill vi särskilt nämna områden vid Sätra och Vinsta/Vällingby 
med lerbemängda sättningskänsliga jordar. Mellan Skärholmen och naturreservatet 
Sätraskogen planeras ett flertal tunnlar, förutom huvudtunnlar även bussramper, 
vilket ökar risken för negativ påverkan. Vid Vinsta går såväl huvudtunnlar som 
ramptunnlar till de två ovan jord belägna trafikplatserna. Vid radhus vid Kirunagatan i 
Vällingby observerades 2015 i samband med Fortums nedläggning av ledningar i 
mark att lera neremot Bergslagsplan satte sig i rörelse och att husen kom i gungning 
efter åtgärden. I detta område planeras den senare i denna skrivelse nämnda, på 
grund av utrymmesbrist, underdimensionerade dagvattendammen till Förbifart 
Stockholms Vinstamot. Liksom huvudtunnlar och ramptunnlar kan denna 
dagvattendamm leda till sättningsskador på bebyggelse som delvis vilar på lera, 
delvis på berg. 1,4 miljarder liter vatten per år tillåts läcka in i Förbifart Stockholms 
tunnlar. Detaljplanerna har inte beskrivit och tagit hänsyn till denna kraftiga 
grundvattenpåverkan och och konsekvenserna för bebyggelse och naturområden.  

I Mark- och miljödomstolens domskäl, december 2014, har två aspekter som påtalats 
av föreningen lyfts fram. Dessa borde enligt föreningen på egen hand ha lett till att 
detaljplaner beslutade av Stockholms kommun skulle ha upphävts av domstolen. 
Underdimensionerad dagvattendamm i Vinsta påverkar Mälarens vattenkvalitet 
främst genom flöde av kväve via Råcksta träsk. VA-station i Sätra, som när 
detaljplanerna antogs ännu inte hade börjat planeras har avgörande betydelse för 
bortförsel av vatten från Förbifart Stockholms tunnelsystem. Det enda som hade 
gjorts var att upphäva generalplanen för området där VA-stationen enligt planerna 
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 ska placeras. Frågan om omhändertagande av vatten från Förbifart Stockholm är 
således inte löst. Om reningen inte gör det möjligt att tillföra Mälaren detta vatten 
kommer det orena vattnet tillföras Östersjön, vilket är oacceptabelt. 

Angående de två uppgifterna, dagvattendamm och VA-station, skriver Mark- och 
miljödomstolen i domskäl avseende detaljplaner för Förbifart Stockholm när det gäller 
vattenverksamhet: 

”Domstolen vill emellertid särskilt uppmärksamma den påpekade risken för att ökad 
mängd kväve kommer att nå Råcksta träsk och därmed också Mälaren. Av 
planhandlingarna i det målet (P 495-14) framgår bl.a. att den redovisade 
dagvattendammen har yttermåtten 16 x 38 meter. Med de måtten bedöms dammen 
vara underdimensionerad. Mark- och miljödomstolen vill vidare särskilt 
uppmärksamma frågan om hantering av vatten i tunnelsystemet. Såvitt framgår av 
utredningen i målen har den planerade va-stationen i Sätra, som är en förutsättning 
för att en godtagbar hantering av allt tunnel- samt spol- och släckvatten, inte börjat 
planläggas, dvs. någon aktiv och trovärdig planering har inte ännu påbörjats. Enligt 
mark- och miljödomstolens mening är båda dessa omhändertaganden av vatten av 
avgörande betydelse för att hela detaljplanepaketet ska kunna godkännas.”  

Dock drar Mark- och miljödomstolen trots detta följande slutsats: 

”Domstolen anser emellertid att det på föreliggande underlag går att dra slutsatsen 
att båda frågorna kommer att kunna lösas och att detaljplanernas utformning således 
inte hindrar att så sker. De nu berörda aspekterna utgör således inte skäl för att 
underkänna någon av detaljplanerna.”  

Föreningen ARG har under flera år påtalat bristerna med ovan nämnd dagvatten-
rening som planeras vid Vinsta utan att planeringen har förändrats. Det lär helt enkelt 
inte finnas plats för en större damm varför domstolens antagande om att detta skall 
kunna lösas saknar stöd. Beträffande VA-stationen i Sätra går det inte att ha någon 
uppfattning eftersom planläggningen som sagt inte inletts ännu vad vi känner till. 

Vi hänvisar även till DLV, Djurgården-Lilla Värtans överklagandeskrivelse angående 
detaljplaner till Mark- och miljööverdomstolen. Denna skrivelse kommenterar hur 
bedömning av påverkansområdets utbredning har utretts av Trafikverket. DLVs 
tekniskt betingade ifrågasättande av Trafikverkets utredningar har betydelse för hur 
skaderiskerna längs Förbifart Stockholms planerade sträckning för såväl bebyggelse 
som för natur- och rekreationsområden har bedömts av Trafikverket. Redan innan 
ARG tagit del av DLVs skrivelse hade ARG observerat att viss bebyggelse i 
Vällingby, som ligger på sättningskänslig mark och är beroende av befintliga 
grundvattenmagasin som kan påverkas av Förbifart Stockholm, placerats utanför 
påverkansområdet vilket minskat antalet boende och husägare som betraktas som 
sakägare. 
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 Ledens ytläge-  Järvafältet 
                                                                                                                              
Staden menar att Trafikverket studerat möjligheterna att lägga Förbifart Stockholm i 
tunnel vid Hjulsta och Akalla men att de alternativen har förkastats. Såvitt vi kan se 
har inga sådana alternativredovisningar gjorts under den offentliga planprocessen. 
Detta har Stockholms Naturskyddsförening tagit upp i såväl remissyttranden som i 
överklaganden. En korrekt planprocess borde i detta fall innehållit alternativ-
redovisningar i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. Det är mycket möjligt att en 
sådan mer öppen process skulle ha resulterat i en annan lösning än den nu valda.                                                                                                

Staden hävdar att tunnellängden redan är tillräckligt lång. Detta är hur som helst  
inget giltligt skäl att försämra människors levnadsförhållanden längs Järvafältet. 
Tunnelförläggning krävs förbi Hjulsta och Akalla för de boendes skull och förbi 
Järvafältet för att skydda känsliga naturvärden.                                                                                                               

Merkostnaden för tunnelförläggning är högst rimlig. De ramper som nämns som 
nödvändiga även vid tunnelförläggning vid Hjulsta och Akalla skulle givetvis innebära 
störningar men rimligen inte i samma storleksordning som väg i ytläge, i synnerhet 
inte en högbro förbi Hjulsta och över E18. En sexfilig motorväg i tråg förbi 
Akalla/Hansta planerad för mer än 100 000 fordonspassager per dygn innebär också 
den svåra störningar i form av buller, försämrad luftkvalitet och barriäreffekter.                                                                                                          

Staden framför att boende vid Hjusta idag har en bullerutsatt miljö. Detta kan inte få 
vara en förevändning att tillåta det buller Förbifart Stockholm skulle medföra i ytläge 
och än mer på grund av planerad högbro. Bullersänkande fönsteråtgärder och 
skärmar borde redan idag, även utan planeringen av Förbifart Stockholm, vara en 
självklarhet för staden att låta genomföra. Att det skall krävas ökad bullerstörning i 
form av en motorväg för omkring 100 000 storstadsbor, som förväntas arbetspendla 
med bil i stället för med kollektivtrafik, för att genomföra bullerskyddande åtgärder 
låter mycket cyniskt. Finns skattepengar för dessa skyddsåtgärder inom Trafikverket 
så borde de rimligen finnas även på andra håll i samhället.                                              

Förbifart Stockholm medför stora försämringar av levnadsförhållanden och starkt 
negativ inverkan på naturvärden längs Järvafältet. Utan Förbifart Stockholm skulle 
möjligheter finnas att förbättra förhållanden genom omläggning och/ eller 
tunnelförläggning av delar av nuvarande vägnät förbi Hjulsta, Akalla fram till Häggvik.                                                         

Vi hänvisar till kommentarer i föreningens tidigare skrivelser om de hälsorisker som 
luftföroreningar och buller medför och till den forskning som efter tidigare regerings 
tillåtlighetsprövning visat på betydligt större hälsorisker än vad som var känt vid detta 
beslut.     

Anita Karp, Akallabo, som doktorerat i medicinsk vetenskap, har å ARGs räkning i 
överklagandeskrivelse till Länsstyrelsen kommenterat barnperspektivet och i material 
till framställan vid sammanträde i Mark- och miljödomstolen redovisat moderna 
forskningsresultat avseende luftföroreningars negativa hälsopåverkan på barn. Vi 
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 hänvisar till dessa texter. Vi hänvisar även till de protester som nu framförs av 
boende på Järvafältet, vilka först nu börjar inse konsekvenserna av Förbifart 
Stockholm för närmiljön, för klimatet och för brist på resurser till kollektivtrafiken. 

Akallalänken. MKB:n har uppdaterats avseende buller och kulturmiljö men som 
tidigare framförts av Stockholms Naturskyddsförening har ingen inventering av 
naturmiljön i den ekbacke som berörs av Akallalänkens nya läge gjorts. Det normala i 
en detaljplaneprocess är att naturmiljön i områden som berörs av ett byggprojekt 
inventeras och att en redovisning av konsekvenserna görs. Något sådant finns inte i 
detta fall och MKB:n är således ofullständig. Föreningen vill här särskilt hänvisa till 
Regeringsrätten som i mål 7994-03 slog fast att ett effektivt genomförande av 
habitatdirektivets bestämmelser om artskydd förutsätter att det eventuella behovet av 
att ta hänsyn till fridlysta arter och deras fortplantnings- och viloplatser klarläggs i 
sådan tid att det kan beaktas såväl i planprocessen som i följande ärenden om 
bygglov i enlighet med planen. Om frågan om skydd för fridlysta arter tas upp först 
sedan övriga prövningar slutförts finns en uppenbar risk att någon verklig prövning av 
förutsättningarna för undantag från fridlysningen inte kommer tillstånd. Även om PBL 
inte formellt kräver att bestämmelserna om artskydd beaktas i ett ärende om 
detaljplan får regelsystemet enligt domstolen ändå anses förutsätta att erforderlig 
information i dessa avseenden ändå skall finnas tillgänglig i ett ärende om detaljplan.  

Lång byggnadsperiod 

ARG vidhåller att den mycket långa byggnadsperioden kräver särskilda hänsyn.  
Störningarna blir särskilt svåra och långvariga vid arbetstunnlar och tunnelmynningar 
där bergmassor skall sprängas och forslas ut under en stor del av byggnadsperioden. 
Byggnadsperiodens störningar påverkar såväl boende-, skol- och arbetsmiljöer i 
Skärholmen, Sätra, Vinsta, Hässelby/Vällingby, Kälvesta, Lunda, Hjulsta, Akalla och 
Häggvik och betydelsefulla rekreationsmiljöer och skyddsvärda natur- och 
kulturreservat som Sätraskogens, Grimsta och Hansta naturreservat och Igelbäckens 
kulturreservat och natur- och kulturlandskapet på Lovö. Den långa byggnadsperioden 
gör att störningar kan drabba ett barn under större delen av dess uppväxt eller skoltid 
och större delen av en persons tid som pensionär och givetvis även en persons mest 
krävande yrkesperiod. Störningarna kan inte ses och hanteras som tillfälliga utan mer 
som kroniska och bör därför särskilt beaktas.  

 
Störningar avseende rekreationsvärden längs Förbifart Stockholms sträckning  
 
Friluftsintressen, rekreationsmöjligheter, fyra naturreservat, två Natura 2000-områden 
och flera kulturlandskap 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. 
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 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. Väg 261 skall byggas om 
till fyrfilig förbi slottet vilket givetvis gör störningarna än mer dramatiska. 
Världsarvsstatusen är hotad och ifrågasatt. Hösten 2016 är HIA 2 ännu ej färdig. 

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.  
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 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 långa byggnads-
perioden 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 
med i beräkningarna. Byggnationen bryter därigenom mot bestämmelserna i 
Miljöbalken. Vi har i tidigare skrivelser diskuterat riktvärden för buller, nationella och 
regionala riktlinjer för natur- och rekreationsområden samt beskrivit beräknad 
bullersituation i Grimsta naturreservat under byggperioden. Vi hänvisar till dessa.  

Vi vill ånyo påpeka att bullersituationen i Sätraskogens naturreservat blir mycket 
besvärlig. 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 ifrågasätter valet av Förbifart Stockholm inom projektet ”Nordsydliga 
Förbindelser inom stockholmsregionen” även ur ”demokratisk” synvinkel. Förbifart 
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 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 även 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 färdigbyggs, 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, ventilationstorn, tunnel-
mynningar på olämpliga ställen i Skärholmen, Vinsta, Hjulsta och längs Järvafältet. Vi 
anser även att utbyggnad av kollektivtrafiken i motsats till nya motorvägar stödjer en 
ökad integration. Även detta bör beaktas. 
 

ARG har dessutom tagit del av  Anita Karps skrivelse till länsstyrelsen. Anita är 
bosatt i Akalla. Vi anser att skrivelsen ger en bra beskrivning och dessutom en 
vetenskaplig grund till hälsoproblematiken. 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 
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 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 
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 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 

Referenser: 

Anderson JO, Thundiyil JG, Stolbach A. Clearing the air: a review of the effects of 
particulate matter air pollution on human health. J Med Toxicol. 2012 Jun;8(2):166-
75. 

Barnperspektivet: http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/hallden.pdf 

FN:s konvention om barnets rättigheter: http://unicef.se/barnkonventionen 
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 Lena Ek and Johan Rockström at Global Health - beyond 2015 
http://www.youtube.com/watch?v=jLVmQ6bSowc 

Nationella folkhälsokommittén. Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan. 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/22/f8487356.pdf 

Schüepp K, Sly PD. The developing respiratory tract and its specific needs in regard 
to ultrafine particulate matter exposure. Paediatr Respir Rev. 2012 Jun;13(2):95-9.  

Weichenthal S. Selected physiological effects of ultrafine particles in acute 
cardiovascular morbidity. Environ Res. 2012 May;115:26-36. 

Yang JY, Kim JY, Jang JY, Lee GW, Kim SH, Shin DC, Lim YW.Exposure and 
toxicity assessment of ultrafine particles from nearby traffic in urban air in Seoul, 
Korea. Environ Health Toxicol. 2013 Jul 17;28:e2013007 

 

Hänvisning till tidigare skrivelser från ARG 
 
Nedan nämnda skrivelser översändes efter begäran.  

2013_09_ARG_overklagande_DETALJPLAN.pdf  
Daterad 16 september 2013                                                                          
Innehållande vår överklagandeskrivelse till Länsstyrelsen från september 2013   

2014_02_ARG_kompl_overklag_Dp_Forbifart_Sthlm.pdf 
Daterad 27 februari 2014.                                                                                                
I detta dokument kommenterade ARG Länsstyrelsens avslagsbeslut avseende föreningens 
överklaganden. Vi tog i detta dokument långt ifrån upp alla aspekter, grunder och 
faktauppgifter som föranlett vårt överklagande. Vi hänvisade därför i denna skrivelse på en 
rad punkter och i sin helhet till vår överklagandeskrivelse till Länsstyrelsen från september 
2013 och till:  

2014_01_ARG_overklagande_ARBETSPLAN.pdf 
Daterad 14 januari 2014.                                                                                   
Innehåller vår överklagandeskrivelse fastställelse arbetsplan som vi i januari 2014 översände 
till Regeringen, Näringsdepartementet. Denna skrivelse har bäring även på detaljplanerna 
eftersom vi i denna kommenterar konsekvenserna av Förbifart Stockholm med utgångspunkt 
från Regeringens villkor i samband med tillåtlighetsbeslutet 2009. 

ARG_begaran_muntlig_forhandling_o_syn_detaljplaner_Förbifart_Sthlm            
Insänd till Mark- och miljödomstolen. Daterad 26 april 2014 

ARG P487-14 Stadens svar detaljplaner Forbifart Sthlm                                       
Insänd till Mark- och miljödomstolen. Daterad 11 mars 2015                        

Kommentar angående Stockholms stads/stadsledningskontorets yttrande Dnr 311-655/2013 
inför sammanträde i Mark- och miljödomstolen 24-27 mars 2015. 

http://www.youtube.com/watch?v=jLVmQ6bSowc
http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/22/f8487356.pdf
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 ARG_P_487-14_Kvävenedfall_Natura_2000_Hansta_mm_komplettering            
Insänd till Mark- och miljödomstolen. Daterad 19 mars 2015                            
Skrivelse angående kvävenedfall och konsekvenser i första hand för Natura 2000- området 
Hansta. Denna skrivelse har även bäring på luftkvalitet i och utanför tunnlar och för ökad 
kvävebelastning för marker, vattendrag, Mälaren mm. 

Presentationer vid sammanträde i Mark- och miljödomstolen: 

ARG Bilder/text 24 mars MMD                                                                                  
ARG kompl luftkvalitet_SH                                                                                       
MMD-domstolen detaljplaner Järva                                                            
Sätraskogen___24 mars 2015                                                           
sakkunnigutlåtande,final (juridiskt utlåtande jur.kand Gunilla Högberg Björck)  

ARG P487-14 mfl, kommentar staden sammanträde                                             
Insänd till Mark- och miljödomstolen. Daterad 6 maj 2015                                      
ARG, Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen, fann skäl att kommentera Stockholms stads 
”Underlag för muntlig framställan 27 mars 2015”, avsnittet ”Kommentarer avseende uppgifter 
från ARG.”  

Slutord 

Sammanfattningsvis menar föreningen, som tidigare framförts, att en rad aspekter 
som berör klimatmål, natur-, kultur- och boendemiljöer, miljökvalitetsnormer i luft och 
vatten, säkerhet och hälsa är bristfälligt utredda och redovisade. Vi anser inte heller 
att regeringens och länsstyrelsens villkor är adekvat beaktade. Det är inte klarlagt 
och ej heller sannolikt att detaljplanerna och Förbifart Stockholm kommer att uppfylla 
de krav som lagstiftningen ställer upp. En rad aspekter av avgörande betydelse för 
regionplaneringen avseende klimat, miljö, hälsa och transportpolitiska mål är ej lösta 
och kommer inte heller att kunna lösas om Förbifart Stockholm färdigställs och tas i 
drift.  

Hässelby den 29 september 2016                                                                                     
Vänliga hälsningar 

 

 

Stig Sjöstedt, ordförande i ARG 

stig.r.sjostedt@telia.com 

Postadress:  

Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen 

c/o Anne Lundequist, Abiskovägen 14, 162 68 Vällingby  

grimstaskogen@yahoo.se 
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