
Gör din vardag 
enklare

E4 Förbifart Stockholm

En trygg resa
– tunnellösningen 
som skonar miljö   
och människor 
(sid 10–11)

Åk buss i  
förbifarten 
– vägen ger nya  
möjligheter för  
kollektivtrafiken
(sid 12–13)

Mer än bara 
en tunnel
– anläggningar ovan 
och under mark 
(sid 6–7)

ODR Total

– så ger Förbifart
Stockholm både 
valfrihet och tillväxt 
(sid 4)
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Fakta om E4 Förbifart Stockholm  
› Längd: drygt 21 km

›  Varav i tunnel: drygt 18 km

› Antal körfält: 3 i vardera riktning

› Hastighet: 90 km/tim

› Restid: ca 15 minuter

›  Byggstart: tidigast 2012 

› Byggtid: 8–10 år

›  Finansiering:  Trängselskatt finansierar ca 80 % 
och staten ca 20 %

›  Avgift: Ingen trängselskatt på Förbifart Stockholm

Stockholm

Solna

Lovö

Ekerö

Huddinge

Sollentuna

Järfälla

Förbifart Stockholm.
Ny sträckning för E4  
väster om Stockholm.

0 1 2

Km

Tunnelläge
Ytläge
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›E4 Förbifart Stockholm:

En enklare och snabbare resa 
Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastruk-
turprojekt. Det är lätt att förstå betydelsen av en ny vägförbindelse 
väster om Stockholm. Idag finns bara en större väg när du ska passera 
staden eller ta dig mellan de norra och södra delarna: Essingeleden, 
rakt igenom Stockholm.

Stockholm län växer rekordartat. Under 2010 ökade befolkningen 
med 35 000 personer, det är nästan lika många som bor i Sundbyberg. 
Trafiksituationen är redan idag ansträngd men blir snart ohållbar om 
den inte förbättras. Köer äter upp värdefull arbets- och fritid för oss 
som färdas med bil eller buss. I regionen behövs satsningar på både nya 
vägar och spår. 

Att jobba i norr och bo i söder, eller tvärtom, blir enklare när Förbifart 
Stockholm är klar om ett tiotal år. Den i dag tudelade stockholmsregio-
nen kan då förenas i en gemensam arbets-, bostads- och servicemark-
nad. Vi får större valfrihet när vi enkelt kan färdas mellan de stadskär-
nor, till exempel Kista, Barkarby och Kungens kurva, som växer sig allt 
starkare runt Stockholm. 

Sårbarheten i trafiksystemet minskar med Förbifart Stockholm. Om 
Essingeleden måste stängas av på grund av en olycka, fortplantar sig 
köerna snabbt. Dessutom behöver den genomgå större renoveringar, 
vilket är ännu ett skäl till att vi behöver fler stora förbindelser mellan 
norr och söder. 

Nya busslinjer blir möjliga i och med Förbifart Stockholm, direkt-
buss- och stombusslinjer. Till exempel snabba direktbussar mellan 
Skärholmen och Kista eller mellan Tappström på Ekerö och Vällingby. 
När Förbifart Stockholm öppnar kommer trafiken att minska på andra 
vägar vilket gör det möjligt att förbättra kollektivtrafiken där, exempel-
vis på Essingeleden. 

Näringslivet får smidigare transporter genom att köer minskar och 
valfriheten ökar. Transporterna kommer fram snabbare och smidigare 
och gods som ska förbi Stockholm kan ta Förbifart Stockholm istället 
för Essingeleden. Samtidigt ökar tillgängligheten till regionens hamnar 
och flygplatser. 

Vägen går långa sträckor i tunnel för att skona viktiga natur- och 
kulturvärden, men det kostar mer. Förbifart Stockholm beräknas kosta 
cirka 28 miljarder, varav 80 procent finansieras av trängselskatt och 
20 procent av staten. Det är mycket pengar, men nyttan blir enligt de 
samhällsekonomiska kalkylerna ännu större genom snabbare resor och 
transporter i regionen. 

Sommaren 2011 ställer vi ut projektets arbetsplan. Det är ett omfat-
tande material på närmare 1 200 sidor. Den här tidningen har vi gjort 
för att kortfattat berätta om Förbifart Stockholm och hur den nya 
förbindelsen kan ge dig en enklare vardag, antingen du väljer att åka bil 
eller kollektivt. 

Trevlig läsning!

Riggert Anderson
Projektchef för E4 Förbifart Stockholm
Trafikverket
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att ökad vägkapacitet över Salt-
sjön och Mälaren är en nödvän-
dighet. Den ökande trängseln på 
stadens infarter måste minska 
och Essinge leden är i stort behov 
av avlastning. Dessutom saknas 
reservvägar om något inträffar.

Ökad rörlighet minskar 
segregationen
Stockholm är en stad på vatten. 
En ny förbindelse över Mälaren 
behövs för att hålla ihop Stock-
holms norra och södra delar. De 
södra delarna har i dag sämre 
tillgång till flyg, färre företag och 
lägre inkomstnivåer än de norra.

– Den begränsade rörligheten 
har skapat en segregering som 
har hämmat människors valfri-
het och stadens utveckling. Med 
förbifarten skapas nya möjlighe-
ter att resa och jobba, vilket är 
viktigt i en tid då många yrken 
blir alltmer specialiserade.

Kortare resor bra för klimatet
Många frågar sig om ett växande 
Stockholm är ett hot mot klimat-
målen? Sven-Inge Nylund tvekar 
inte kring svaret.

– Det är bättre för klimatet 
när människor bor och arbetar 
centralt i stora städer. Det mins-
kar behovet av att resa och ökar 
möjligheterna att resa kollektivt. 
Runt centrala Stockholm utveck-
las allt fler stadskärnor, med 
ökade möjligheter för oss att bo 

nära våra arbetsplatser och för-
korta våra resor. Det är positivt.

– Att avstå från vägbyggen vore 
ingen poäng, tvärtom, menar 
Sven-Inge. Genom förbifarten får 
utpekade stadskärnor i regionpla-
nen möjlighet att växa. I och med 
att bebyggelsen koncentreras blir 
det lättare att freda Stockholms 
viktiga grönområden. 

Vägar eller spårvägar?
Många som oroar sig för klimat-
påverkan frågar sig om det ändå 
inte vore bättre att bygga en spår-
väg istället för en motorväg.

– Den bästa lösningen för kli-
matet är inte antingen eller. 
Vi behöver en klok kombination 
av båda. I framtiden kommer vi 
säkert att ha fler spårbundna 
förbindelser än i dag över  Saltsjö–
Mälarsnittet. De kommer san-
nolikt att gå närmare staden än 
förbifarten, vars läge däremot är 

utmärkt när det är en vägförbin-
delse det handlar om. Förbifart 
Stockholm kommer att förbinda 
bra kollektivtrafiklägen. Det ger 
människor större möjlighet att 
ställa bilen för att åka vidare med 
tåg, tunnelbana eller buss. Dess-
utom kommer SL att trafikera 
hela förbifarten med bussar.

En yttre tvärled som binder 
ihop och leder förbi 
Ett av Stockholms stora trafik-
problem har varit att både vägar 

männi skor vill besöka, bo och 
jobba i. Då krävs det att staden är 
öppen och tillgänglig, med trans-
porter och ett vardags resande 
som fungerar!

Sven-Inge Nylund på landsting-
ets region planekontor konstaterar 

– Enligt våra prognoser kommer 
Stockholms län år 2030 att ha 
växt med motsvarande ett helt 
Göteborg. Samtidigt är målet 
att Stockholm ska utvecklas till 
Europas mest attraktiva stor-
stadsregion, en plats som många 

››Förbifart Stockholm 
gör det lättare för dig att 
bo och jobba där du vill‹‹

Landstingets regionplanekontor gör bedömningar och analyser som ligger till grund för 
 Stockholms regionala utvecklingsplan, RUFS. Här berättar Sven-Inge Nylund, region plane-
direktör, hur han ser på Förbifart Stockholm och huvudstadens framtida trafiksituation. 

››Som stad på vatten har Stockholm en 
”getingmidja”. Essingeleden klarar inte 
ensam trafiken mellan norr och söder ‹‹ 

Sven-Inge Nylund med Essingeleden i bakgrunden. 
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›En trafikforskares syn 
på Förbifart Stockholm

Det behöver också bli dyrare att 
köra bil. Essingeleden skulle till 
exempel redan nu må bra av en 
trängselavgift, och en sådan blir 
lättare att införa när förbifarten 
finns. De trafikanter som har 
alternativ flyttar då på sig, så att 
det blir lättare att komma fram 
för dem som verkligen behöver 
vägen. 

Lönsamheten är ovanligt god 
för Förbifart Stockholm. Oftast 
tar det lång tid innan en ny 
väg blir samhällsekonomiskt 
lönsam. Förbifarten blir det 
mycket snabbt, trots att den är 
så kostsam att bygga. Det är ett 
tydligt kvitto på vad den nya 
förbindelsen betyder och att den 
har ett stort värde.

Hur bedömer ett par forskarögon 
förbifarten – ser de lika positivt på 
den nya trafikleden som regionpla-
nekontoret? Trafikprofessor Jonas 
Eliasson på KTH säger så här:

Städer är bra, människor kan 
specialisera sig och innovatio-
ner kan spridas och utvecklas. 
För miljön är det en fördel att 
människor bor tätt, på kort 
pendlingsavstånd och med 
större tillgång till kollektiv-
trafik. 

Det finns en oro för att förbi-
farten bidrar till att bebyggelsen 
glesas ut och att bilberoendet 
ökar. Det kan förhindras genom 
att de regionala kärnor som 
vägen binder samman – exem-
pelvis Sollentuna, Barkarby och 
Skärholmen – ges utrymme att 
utvecklas. Förbifarten bidrar då 
till att staden kan växa utan att 
förlora sin förtätning.

Klimatfrågorna måste också 
hanteras på europeisk och i viss 
mån nationell nivå. Då hand-
lar det inte om förbifartens 
vara eller inte vara, utan om en 
omställning till mer klimats-
marta bränslen, fordon och 
färdmedel.  

och spår gått från innerstaden och 
utåt, likt strålar i en stjärna. För 
att skapa bättre tvärförbindelser 
planeras därför två ringleder. En 
inre bestående av Norra länken, 
Essingeleden och Södra länken 
och en yttre där Norrortsleden är 
tänkt att förbindas med Förbifart 
Stockholm och Södertörnsleden.

– Syftet med den inre är att 
avlasta trafiken inne i den cen-
trala staden. Här kommer även en 
östlig förbindelse, Österleden, som 
binder samman Norra länken med 
Södra länken, att behövas. Den 
yttre, som förbifarten är en del av, 
ska leda trafiken förbi staden och 
därmed avlasta stadens infarter 
och Essinge leden. Den kommer 
samtidigt att binda samman stä-
der, arbetsplats- och bostadsområ-
den i hela Mälardalen.

Täby/ 
Arninge 

Kista 
Sollentuna 

Häggvik

Kungens kurva 
Skärholmen

Flemingsberg

Haninge 
Centrum

Centrala 
Stockholm

Barkarby 
Jakobsberg

Norra länken, 2015

Essinge‑ 
 leden, 1967

Södertörnsleden, 2019

Norrortsleden, 2008

Södra länken, 2004

Förbifart  
Stockholm, 
2020

Kartan visar sju av nio regionala stadskärnor – de andra två är Södertälje och 
Arlanda/Märsta – och hur flera av dem länkas samman av den yttre tvärleden, 
där Förbifart Stockholm utgör en del.

Jonas Eliasson, professor KTH

Tunnelläge

Ytläge
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Förbifart Stockholm kommer att underlätta företagens transporter.

Leder godstrafiken förbi 
 stadskärnan
Förbifart Stockholm är alltså 
viktig för människors rörlighet 
och möjlighet att bo och jobba där 
man vill. Men lika angelägen är 
den för företagen och deras trans-
porter, menar Sven-Inge.

– Som genomfartsled förenar 
förbifarten inte bara orter som 
Södertälje, Stockholm och Upp-
sala i storstadsregionen. Den 
förbinder även viktiga hamnar 
och terminaler för godstrafiken, 
till exempel Rosersberg och den 
planerade storhamnen Norvik 
i Nynäshamn. Att tunga trans-
porter och farligt gods kan ledas 
förbi staden istället för att via 
Essingeleden passera rätt igenom 
är naturligtvis en stor fördel.
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Mycket mer än bara en tunnel

Johannelunds 
tunnelbanestation

Av- och påfart till
Förbifart Stockholm

Av- och påfart till
Förbifart Stockholm

Av- och påfart till
Förbifart Stockholm

Trafikplats Vinsta består av två cirkulationsplatser. I respektive 
cirkulationsplats finns det på- och avfarter för färd norrut/norrifrån 
respektive söderut/söderifrån. Uppdelningen i två mindre cirkula-
tionsplatser ger en smidigare anpassning till omgivningen än en stor 
trafikplats. 

Till- och frånluftstorn bidrar till att 
säkerställa en god luftkvalitet i tunneln 
och runt tunnelmynningar. Tilluftstor-
nen blir cirka 10 meter i diameter och 
cirka 7 meter höga. Frånluftstornen blir 
ungefär 10 meter i diameter och 10–15 
meter höga. Höjden på respektive torn 
anpassas till det omgivande landskapet.

Friskluftsintag och ”teknikkiosker” blir 
cirka 3 x 3 x 3 meter och används bland 
annat för att tillföra frisk luft till 
eldriftsutrymmen nere i tunneln. 

Mottagningsstation för el och 
Vatten- och avloppsstation förser 
tunnelsystemet mellan Kungens 
kurva och Hjulsta med el respektive 
leder bort vatten och förser brand-
skyddet med vatten. I Skärholmen 
byggs mottagningsstationen och 
VA-stationen ihop och blir cirka 
20 x 50 meter. I Vinsta blir mottag-
ningsstationen ungefär 20 x 25 
meter. Byggnaderna får en höjd av 
cirka 6 meter och kommer delvis 
att ligga under jord. 

Tunnlarna i Förbifart Stockholm  
kommer att bli säkra och 
attraktiva att färdas i. Stor 
omsorg har lagts på att skapa 
en variationsrik resa. Det ska 
hela tiden vara lätt att veta var 
man befinner sig i förhållande 
till markytan. Det uppnås bland 
annat genom tydliga vägskyltar 
och konstnärlig utsmyckning. 
Alla som åker genom tunnlarna 
ska lätt kunna orientera sig. 

Av 21 km går drygt 18 km 
i tunnel för att minimera 
påverkan på bostadsområden 
och känsliga natur- och kultur-
områden. Förbifart Stockholm 
passerar bland annat flera 
naturreservat och kulturmiljöer 
av riksintresse samt världsarvet 
Drottningholm. 

Trafikplats Kungens kurva  
kommer tillsammans med 
trafikplatserna i Häggvik och 
Hjulsta att bli mycket viktiga 
nav i regionen. De blir stora och 
komplexa trafikplatser där var 
och en kommer att passeras av 
över 100 000 fordon per dygn. 
Dessa platser är idag hårt 
trafikerade och strävan är att 
påverka trafiken så lite som 
möjligt under byggtiden.

Totalt 52 kilometer tunnel kommer att byggas med ramper för på- och avfart vid de sex 
trafikplatserna. En väg i tunnel behöver olika stödsystem för exempelvis elförsörjning, 
ventilation, vattenbortledning och trafikövervakning. 

Grafiken visar storleken på olika anläggningar, 
inte hur de kommer att se ut.
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hela tiden vara lätt att veta var 
man befinner sig i förhållande 
till markytan. Det uppnås bland 
annat genom tydliga vägskyltar 
och konstnärlig utsmyckning. 
Alla som åker genom tunnlarna 
ska lätt kunna orientera sig. 

Av 21 km går drygt 18 km 
i tunnel för att minimera 
påverkan på bostadsområden 
och känsliga natur- och kultur-
områden. Förbifart Stockholm 
passerar bland annat flera 
naturreservat och kulturmiljöer 
av riksintresse samt världsarvet 
Drottningholm. 

Trafikplats Kungens kurva  
kommer tillsammans med 
trafikplatserna i Häggvik och 
Hjulsta att bli mycket viktiga 
nav i regionen. De blir stora och 
komplexa trafikplatser där var 
och en kommer att passeras av 
över 100 000 fordon per dygn. 
Dessa platser är idag hårt 
trafikerade och strävan är att 
påverka trafiken så lite som 
möjligt under byggtiden.
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Högre kostnader och 
 energiförbrukning
Även om miljöhänsyn lönar sig i 
längden, kostar det betydligt mer 
att bygga en väg i tunnel än ovan 
mark. Tunnelns installationer 
och utrustning kommer att göra 
att vägen förbrukar mer energi än 
en väg på ytan, när den tas i drift. 
Likaså är det mer energikrävande 
att spränga en tunnel och frakta 
bort berg. För att minimera ener-
giåtgången anläggs ett antal till-
fälliga hamnar dit transportband 
leder ut bergmassor från tunneln.

Minskad användning av 
 dubbdäck ger renare luft 
– En annan svårighet som måste 
bemästras är tunnelluften. Bilar-
nas avgaser kan hanteras med 
god ventilation. Mer komplicerat 
är det med partiklar från  trafiken 

och på Grimsta naturreservat. 
Miljöhänsyn gjorde också att den 
planerade bron över Lambarfjär-
den ersattes av en sammanhäng-
ande tunnel som nu fortsätter 
under fjärden. Likaså går vägen 
i tunnel knappt två kilometer 
under Järvafältet och Igelbäcken. 

Tunnel minskar intrång 
Valet av en tunnellösning gör att 
natur- och friluftsområden på 
norra Lovö och i Grimsta inte 
utsätts för buller från Förbifart 
Stockholm när leden är färdig. 

– Dessutom innebär tunnellös-
ningen att intrånget i Stockholms 
gröna kilar begränsas. Något som 
är positivt för stockholmarnas 
friluftsliv samt för växters och 
djurs spridningsvägar. Så tun-
nelalternativet känns som en bra 
lösning, menar Marie Westin.

Den stora insatsen för att minska 
påverkan på miljön har varit valet 
att låta Förbifart Stockholm gå i 
tunnel. Det menar Trafikverkets 
miljöspecialist Marie Westin som 
förklarar varför.

– Den nya vägen går under eller 
tangerar hela sex natur- eller 
kulturreservat. Genom tunnellös-
ningen har vi kunnat minimera 
ingreppen på riksintresset Lovö 

Förbifarten byggs så att världsarvet 
Drottningsholms värden inte hotas.

som framförallt rivs upp av 
 bilarnas dubbdäck.

– Det bästa är om dubb-
däcksanvändningen 
minskar rejält. Då 
behövs inte 
lika många 
åtgärder 

Förbifart Stockholms tunnelprofil med ramper upp till trafikplatserna på 
Lovö och i Vinsta. Observera att profilen inte är proportionerlig.

Miljöaspekterna är i fokus vid planeringen av Förbifart Stockholm.  Genom att 
förlägga merparten av vägen i tunnel, drygt 18 av 21 km, skonas i stor utsträckning 
boende-, natur- och kulturmiljöer. 
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›Åtgärder för bra luftkvalitet och lägre bullernivåer 
för att nå en acceptabel luftmiljö 
i tunneln. I Oslo får man betala 
en särskild avgift om man kör 
dubbat. Där är användningen av 
dubbade däck mycket lägre än i 
Stockholm.

Trafikverket samarbetar med 
forskare och myndigheter kring 
åtgärder som ska ge en bra tun-

nelmiljö. Metoder för att binda 
damm, partikelfilter och val av 
vägbeläggning är några sådana 
åtgärder, liksom att tillfälligt 
sänka hastigheten vintertid. 
Längs tunneln planeras även tre 
luftutbytesstationer i vardera 
riktningen som förbättrar luft-
kvaliteten inne i tunneln.

Luftkvaliteten ska klaras 
Vid tunnelns mynningar blir hal-
terna av luftföroreningar något 
förhöjda. Några ligger i områden 
där många bor och vistas.

– Vi ska klara de riktvärden 
som finns för luftkvalitet. En 
viktig åtgärd för att klara det är 
att bygga frånluftstorn. På så sätt 
sänker vi föroreningshalterna 
till godkända nivåer, säger Marie 
Westin.

Området söder om trafikplats 
Häggvik är exempel på en plats 
där partikelhalterna är alltför 
höga idag. Minskad trafikbelast-
ning kommer att göra luften 
bättre där när Förbifart Stock-
holm är klar.

Planerade åtgärder för att 
dämpa buller 
Trafikverket arbetar löpande med 
att begränsa bullret utefter det 
befintliga vägnätet. 

– På de korta sträckor som 
leden går ovan jord vidtar 
Trafikverket bullerdämpande 
åtgärder för att nå målet om högst 
55 decibel. Ett exempel på ett 
område som får lägre bullernivåer 
är bostäderna runt trafikplatsen i 
Vinsta, säger Marie Westin. 

– Samtidigt kommer den nya 
trafikplatsen vid Hjulsta att med-
föra ökade bullernivåer utomhus. 
Där kommer vi vidta åtgärder 
på husfasaderna för att klara 
riktvärden för buller inomhus. 
 Bullerskyddsåtgärder kommer 
även att vidtas för att minska 
 bullernivåerna i rekreationsom-
råden och i natur- och kultur-
reservat. 

Ökad trafik, men bättre flyt 
I de prognoser som har gjorts 
för år 2035 jämförs hur trafiken 
utvecklas utan Förbifart Stock-
holm, och hur den utvecklas med 
förbifarten. Prognoserna visar att 

trafiken på infartsleder, i centrala 
Stockholm och på Essingeleden 
minskar med Förbifart Stock-
holm. Essingeleden beräknas 
exempelvis få 20 procent mindre 
trafik jämfört med om förbifarten 
inte byggs.

Trafiken i hela länet beräknas 
öka med 3–4 procent jämfört 
med om Förbifart Stockholm inte 
byggs. Ökningen kommer från 
ett uppdämt behov av transpor-
ter över Saltsjön och Mälaren, 
resor som människor annars 
avstår från på grund av trafik-
situationen. 

Vad innebär Förbifart Stock-
holm för boendemiljön, jämfört 
med om den inte byggs? 

– Det blir skillnad, såväl på Stock-
holms infarter som i centrala 
Stockholm och på Essingeleden. 
Här kommer buller och avgaser 
att minska. Med en avgift på 
Essingeleden minskar trafiken 
ytterligare i de områden där 
många människor bor, säger 
Marie Westin.

Hur rimmar Förbifart 
Stockholm med 
klimatmålen? 
Enligt klimatmålen ska utsläppen 
inom Sverige minska med cirka 
30 procent till 2020 jämfört med 
1990 och år 2050 ska det inte ske 
några netto utsläpp av växthusgaser. 
Förbifart Stockholm beräknas stå för 
mindre än 1 procent av utsläppen från 
vägtrafiken. Den ökning av koldioxid-
utsläppen som Förbifart Stockholm 
bidrar med är alltså så liten att den 
nya vägen varken gör det enklare eller 
svårare att nå klimatmålen. 

– Genom olika avgifter och skatter 
samt god samhällsplanering är det 
möjligt att klara målen, menar Marie 
Westin.

– Vi arbetar intensivt med miljö- 
och hälsofrågor i Förbifart Stockholm. 
Det är högt prioriterade områden i 
Trafikverket.

Marie Westin i Grimstaskogen.

›› Förbifarten minskar bullret 
och avgaserna där många bor, 
inte minst längs Essingeleden ‹‹ 
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En trygg resa

Trafiken leds i separata tunnlar så att fordonen aldrig möts. Båda tunnel-
rören får tre körfält vardera och en vägren på höger sida som gör att en trasig 
bil kan ställas åt sidan och att vägassistans eller räddningstjänst vid behov 
kan ta sig förbi. Skulle en olycka spärra tunneln stängs det andra tunnelröret 
av och fungerar som säkert utrymme och evakueringsväg. 

Aldrig stillastående 
Ambitionen är att trafiken i tunneln aldrig ska stå still. Skulle det ändå bli köer 
är Förbifart Stockholm dimensionerad för att hantera dessa. Trafik Stockholm 
styr vid behov om trafiken till alternativa vägar med hjälp av skyltar och signa-
ler. Bussarna ges förtur vid påfarterna för att underlätta för kollektivtrafiken. 

Förbifart Stockholm, som blir en av världens längsta tunnlar i stadsmiljö, ska också vara en 
av världens säkraste. Utformningen förebygger olyckor men inträffar det trots allt en olycka 
ska det gå snabbt och enkelt för alla att ta sig ut, även för personer med funktionshinder. 

Betong kommer att användas som vägbelägg-
ning. Den är ljusare och slits mindre än asfalt 
vilket ger lägre partikelhalter. Betong är dyrare 
att anlägga men billigare att underhålla. 
Trafiksäkerhetsmässigt är de likvärdiga.

Skyltarna ska ge tidig och tydlig information om 
kommande avfarter. Skyltarna kompletteras med 
digitala informationssystem som snabbt kan varna 
vid exempelvis ett hinder på vägbanan. 

Höger vägren är tillräckligt bred 
för att man vid till exempel ett 
motorstopp kan ställa sitt fordon 
här utan att det hindrar trafiken i 
de tre körfälten.

Under och bredvid körbanan 
kommer ledningar för bland 
annat el, tele och vatten att gå. 

Belysningen i tunneln 
ska ge dem som färdas 
där en säker och behaglig 
resa. Ljussättningen 
används för skapa en 
variationsrik resa.

Fläktsystemet i förbifartens 
tunnlar och ramper kommer att 
aktiveras beroende på trafik-
mängden och luftkvaliteten. 
Luftutbytesstationerna längs 
vägen byter ut luften i tunnlarna.

Ett fast släcksystem kommer 
att finnas i huvudtunneln 

mellan Kungens kurva 
och Hjulsta för att 
släcka eller fördröja att 
en brand utvecklas.

Ledningscentralen hos Trafik Stockholm övervakar tunnlarna dygnet runt 
via kameror och detektorer. De får direkt indikation om fordon står 

stilla eller om en dörr till en utrymningsväg öppnas. Vid 
en olycka kan de snabbt stänga av delar av 

tunneln och begränsa påfarterna 
till tunneln.

Utrymningsvägar kommer att finnas cirka var 100:e meter i 
huvudtunnlarna och cirka var 150:e meter i ramptunnlarna. 
I varje utrymningsväg finns bland annat brandsläckare, 
nödtelefon samt inkoppling för räddningstjänstens brand-
slangar. Vid en olycka när tunneln ska utrymmas tänds 
nödbelysningen som visar vägen till utrymningsvägarna. 
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Ljus och behaglig 
utformning
– Att orientera sig under jord kan vara svårt. 
När vi kör i tunnlar vägleds vi av vägskyltarna, 
ljussättningen och avfarternas utformning, säger 
Mats Broman som är arkitekt inom Trafikverket. 
Ovan mark orienterar vi oss ofta efter landmär-
ken. Till exempel när vi ger en vägvisning: "kör 
över bron och förbi fotbollsplanen, sväng sedan 
in på parkeringsplatsen efter bensinmacken".  
I Förbifart Stockholm vill vi få till samma typ av 
igenkänningseffekt. 
 Mats Broman och hans kollegers mål är att 
utformningen av förbifartens tunnlar ska bidra till 
att den upplevs som trygg och attraktiv att färdas 
i. Varje avfart får sitt eget utseende med avfar-
tens namn i stor text på fondväggen. Trafikanten 
får varje kilometer information om den körda och 
återstående tunnelsträckan. 

– Utmaningen är att skapa en variation och ge en 
särprägel åt tunnlarnas olika delar. Det hjälper 
människor att orientera sig, det motverkar mono-
toni och gör att färden känns trygg och behaglig. 
Ljuskonst på tunnelns väggar som varierar i 
intensitet ska förstärka den känslan. 
 I mitten av huvudtunnlarna finns ”lungan” – ett 
avsnitt där bergrummet görs större för att ge ett 
visuellt avbrott i färden. Bergrummet sammanfal-
ler med till- och frånluftsintagen för luftutbytes-
stationen på norra Lovö. Ventilationsgallret för in- 
och uttag integreras i bergrummet och förstärks 
med en dagsljusliknande belysning.

– Känslan av ljus och rymd är central. Det tar 
vi med oss i alla detaljer, från den ljusa vägbe-
läggningen till den naturliga färgsättningen och 
den behagliga belysningen, sammanfattar Mats 
Broman. 

Luftkvaliteten i tunnlarna 
Tunnlarna ventileras för att halterna av luftföroreningar inte ska överstiga 
bestämda riktvärden. Trafikverket utreder olika åtgärder för att minska 
 partikelnivån i tunnlarna, bland annat metoder för att binda dammet. Men 
det effektivaste sättet är att färre använder dubbdäck.

Mats Broman,  
arkitekt Trafikverket

Betong kommer att användas som vägbelägg-
ning. Den är ljusare och slits mindre än asfalt 
vilket ger lägre partikelhalter. Betong är dyrare 
att anlägga men billigare att underhålla. 
Trafiksäkerhetsmässigt är de likvärdiga.

Skyltarna ska ge tidig och tydlig information om 
kommande avfarter. Skyltarna kompletteras med 
digitala informationssystem som snabbt kan varna 
vid exempelvis ett hinder på vägbanan. 

Höger vägren är tillräckligt bred 
för att man vid till exempel ett 
motorstopp kan ställa sitt fordon 
här utan att det hindrar trafiken i 
de tre körfälten.

Under och bredvid körbanan 
kommer ledningar för bland 
annat el, tele och vatten att gå. 

Belysningen i tunneln 
ska ge dem som färdas 
där en säker och behaglig 
resa. Ljussättningen 
används för skapa en 
variationsrik resa.

Fläktsystemet i förbifartens 
tunnlar och ramper kommer att 
aktiveras beroende på trafik-
mängden och luftkvaliteten. 
Luftutbytesstationerna längs 
vägen byter ut luften i tunnlarna.

Ett fast släcksystem kommer 
att finnas i huvudtunneln 

mellan Kungens kurva 
och Hjulsta för att 
släcka eller fördröja att 
en brand utvecklas.

Ledningscentralen hos Trafik Stockholm övervakar tunnlarna dygnet runt 
via kameror och detektorer. De får direkt indikation om fordon står 

stilla eller om en dörr till en utrymningsväg öppnas. Vid 
en olycka kan de snabbt stänga av delar av 

tunneln och begränsa påfarterna 
till tunneln.

Utrymningsvägar kommer att finnas cirka var 100:e meter i 
huvudtunnlarna och cirka var 150:e meter i ramptunnlarna. 
I varje utrymningsväg finns bland annat brandsläckare, 
nödtelefon samt inkoppling för räddningstjänstens brand-
slangar. Vid en olycka när tunneln ska utrymmas tänds 
nödbelysningen som visar vägen till utrymningsvägarna. 
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Gunilla Glantz på busstorget i Skärholmen

Hallå SL!
Hur blir kollektivtrafiken 
på Förbifart Stockholm?

››Många får kortare resväg, 
men ekeröborna är nog de 
största vinnarna‹‹
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Stombusslinjer planeras gå via Förbifart Stockholm veckans alla dagar. Morgon och efter-
middag ska dessutom direktbussar gå mellan viktiga bostads- och arbetsplatsområden.

och till tunnelbanans blå linje 
i Akalla. SL och Trafikverket 
diskuterar nu de åtgärder i det 
lokala vägnätet som krävs för att 
detta ska fungera. Tillsammans 
med Trafikverket söker vi även 
efter lösningar på hur Hjulsta 
och Häggvik ska kunna bli bra 
bytespunkter. 

Är enkla byten tillräckligt för att 
man ska låta bilen stå?
– Nej, det är också viktigt att 
bussarna på Förbifart Stockholm 
prioriteras i högtrafik. Likaså att 
bussarna på de lokala vägarna 
omkring förbifarten får egna 
körfält. Bland annat jobbar vi 
tillsammans med Trafikverket 
för att få kollektivtrafikkörfält i 
båda riktningarna på Ekerövägen. 
När de kollektiva alternativen 
blir  billigare och mer pålitliga 
än bilen – samtidigt som miljön 
mår bättre – tror jag att det är det 
många som är redo att tänka om!

Vilka blir de största vinnarna?
– Främst ekeröborna, som får 
mycket kortare resor till södra 
Stockholm! Men även de som bor 
eller arbetar runt Skärholmen/
Kungens kurva, Vällingby, 
Hässelby, Akalla och Hjulsta 
kommer att se sina resvägar och 
restider krympa rejält. 

Skärholmen eller Ekerö öppnar 
sig möjligheten att busspendla 
till jobbet i Kista eller Häggvik. 
Häggvik kopplas i sin tur ihop 
med Barkarby. Förbifart Stock-
holm öppnar nya möjligheter för 
den som vill åka buss.

– Förbifart Stockholm kan   
även påverka resandet i hela 
regionen positivt. När trycket på 
det lokala vägnätet minskar kan 
vi få busskörfält på fler ställen i 
och runt Stockholm. Vår dröm 

är att Essingeleden avlastas så 
mycket att SL kan få ett kollektiv-
trafikkörfält där.

Hur kommer bytet till andra bus-
sar, tunnelbana eller tåg att gå till?
– Det är viktigt att det går lätt och 
bekvämt att byta från bussarna 
på Förbifart Stockholm till andra 
kollektiva färdmedel. Bland annat 
planeras bussramper till Skärhol-
mens bussterminal och tunnel-
bana. Andra planerade bytes-
punkter är busshållplatser vid 
Ekerövägen på Lovö och anslut-
ningar till pendeltåget i Barkarby 

Vilka bussar kommer att gå på 
Förbifart Stockholm?
– Det vet vi ännu inte exakt. 
Planer finns på en stombusslinje 
som trafikerar hela sträckan 
från Kungens kurva och Skär-
holmens tunnelbanestation till 
Helenelunds station och Kista 
tunnelbanestation under hela 
dygnet. Med hållplats på Lovö 
och vid Johannelunds tunnelba-
nestation anknyter den till övrig 
kollektivtrafik längs förbifarten. 

Vi planerar även fyra till fem 
direktlinjer som under högtrafik 
knyter ihop de stora bostads- och 
arbetsplatsområdena längs förbi-
farten. I våra prognoser räknar vi 
med minst 10 000 bussresenärer 
per dygn.

Vilken nytta gör dessa bussar?
– Den direkta nyttan är att man 
kan ta sig kollektivt mellan de 
växande stadskärnor som För-
bifart Stockholm knyter ihop. 
Den som bor på Ekerö kan ta 
bussen till Skärholmen Centrum 
för att arbeta. För dem som bor i 

Förbifart Stockholm länkar samman 
de regionala stadskärnorna. Genom 
att utnyttja förbifarten till busstrafik 
kommer många av de som bor eller 
arbetar i något av dessa områden 
att få tillgång till nya resvägar och 
förbättrad kollektivtrafik. 

Stockholmarna behöver kunna 
resa både kollektivt och med bil. 
Förbifart Stockholm möjliggör 
snabba bussförbindelser mellan 
norr och söder och ett antal nya 
direktbusslinjer som förbinder 
bostäder och arbetsplatser längs 
den nya vägen. Den nya leden 
skapar förutsättningarna för att 
SL, som ansvarar för kollektiv-
trafiken, ska kunna förverkliga 
dessa planer. SL:s planeringschef 
Gunilla Glantz vet mer om vilka 
bussar som kommer att gå på 
förbifarten.

Vad har samarbetet med   
Trafikverket resulterat i?
– Förbifart Stockholm är först 
och främst planerad för bilar och 
går till stora delar relativt långt 
från bebyggelse. Utmaningen är 
därför att komma så nära bostä-
der och arbetsplatser med de 
nya linjerna så att bussen blir ett 
attraktivt alternativ till bilen. Vi 
samarbetar med Trafikverket 
kring detta. 

››Förbifart Stockholm öppnar  
nya möjligheter för den som vill 
åka buss‹‹
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För alla som bor och arbetar 
i ledens omgivning kan byggti-
den kännas lång. Bor man direkt 
ovanför en tunnel kan man märka 
av arbetet i form av ljud och 
vibrationer. Ovan mark är det 
buller från byggarbetsplatser och 
tillfälliga vägomläggningar som 
kan upplevas som störande. 

Arbetstunnlar kortar 
byggtiden
Om en så här lång tunnel skulle 
byggas enbart från tunnelmyn-
ningarna skulle det ta mycket 

Så här byggs Förbifart Stockholm 

lång tid. Därför kommer arbetet 
att pågå från många platser sam-
tidigt. Från blivande bussrampen 
i Skärholmen och från ramp-
tunnlarna i Vinsta, samt från fem 
tillfälliga arbetstunnlar: Sätra, 
södra Lovö, norra Lovö, Lunda 
och från Hägersta lund. Vid varje 
plats spränger vi oss ned i berget 
för att spränga ut ramptunnlar 
och huvudtunneln. 

 
Så påverkas närboende
Under det första året byggs 
arbetstunnlar, tillfälliga hamnar 

och de tillfartsvägar som kan 
behövas för transporter till och 
från arbetstunnlarna.

Därefter sprängs själva tunn-
larna. Det tar fyra till fem år.

För boende ovanför tunnelar-
betet kan störningar förekomma  i 
upp till ett år. Den mest intensiva 
perioden är när tunnelarbetena 
passerar vilket tar cirka 8–9 
veckor. 

Arbetet sker dygnet runt. De 
mest störande arbetena kommer, 
så långt det är möjligt, att genom-
föras dagtid.

Det krossade berget forslas bort 
med lastbil eller med båt från de 
tillfälliga hamnarna vid Sätra, 
södra Lovö och norra Lovö. Där-
efter återanvänds det inom Förbi-
fart Stockholm eller i till exempel 
andra väg- och bostadsbyggen. 

Installationer av ventilation, 
ledningar för el, VA med mera 
samt tester av systemen tar sedan 
ett till två år.

Hur länge och i vilken omfattning 
människor störs under tunnelarbe-
tet kommer att variera från plats 
till plats. Det beror bland annat på 
vilket djup sprängningarna sker, 
om flera tunnlar sprängs ut 
samtidigt på samma plats och på 
husets grundläggning. 

Förbifart Stockholm består inte 
bara av delar under mark utan 
även av anläggningar ovan mark, 
där trafikplatserna är de mest 
framträdande. I övrigt rör det sig 
om både stora och små anlägg-
ningar. Bland annat frånluftstorn 
och elstationer. 

Under byggtiden 
kommer mark i anslut-
ning till vägbygget 
tillfälligt att tas i anspråk 
för upplag, arbetsbodar 
med mera. Tillfälliga 
vägar kommer i vissa fall 
att byggas för att leda 
trafiken förbi vägbygget.

För att minimera mängden lastbilstransporter 
kommer en stor mängd av berget transporte-
ras bort med båt. Stenen krossas och leds 
sedan på täckta transportband ut till tillfälliga 
hamnar.

Mycket av bergsmassorna från 
tunneln kommer att transporteras 
bort med hjälp av båt men på flera 
platser kan transporten ske enbart 
med lastbil. 

Tre tillfälliga hamnar kommer att 
användas under byggtiden; en i 
Sätra, en på södra Lovö vid 
Malmviken och en på norra Lovö.

Tunnlarna byggs på samma sätt som i exempelvis 
Södra och Norra länken. Först borras hål runt den 
blivande tunneln. Hålen tätas sedan för att minska 
inträngningen av grundvatten. Därefter borras hål 
för sprängmedlet och berget sprängs ut.

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges enskilt största vägprojekt med en byggtid på 
åtta till tio år. Tunnlarna går på nästan 60 meters djup och varje tunnelrör är 16 meter 
brett för att rymma tre körfält, utrustning och en vägren. 
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Genom Förbifart Stockholm får alla som bor söder om Stockholm en 
snabb förbindelse norrut till E18, Uppsalavägen och till arbetsplatsom-
rådena i exempelvis Vinsta, Lunda och Kista. 

I Kungens kurva kommer Förbifart Stockholm att gå ned i tunnel 
i höjd med Ikea. Den nya vägen går sedan under Skärholmens cen-
trum och Sätra och vidare under sundet mot Kungshatt. I närheten av 
Skärholmens bussterminal får kollektivtrafiken egna bussramper för 
av- och påfart till förbifartens huvudtunnel. 

Bullerskydd kommer att byggas längs större delen av E4/E20 vilket i 
flera fall kommer att ge lägre bullernivåer jämfört med idag. 

Från Kungens kurva i tunnel under Skärholmen och Sätra

Under byggtiden kommer E4/E20 ha lika många körfält öppna i båda 
riktningar som idag och normalt en hastighet på 70 km/tim. Arbetet 
genomförs i etapper och trafiken leds tidvis över på tillfälliga vägar. 
Först byggs en ny trafikplats sydost om Heron City. Därefter byggs 
 trafikplats Lindvreten om. Sedan påbörjas arbetet med de vägar som 
ska bli på- och avfart till Förbifart Stockholm. 

Berg som tas ut via arbetstunneln i Skärholmen transporteras bort på 
lastbil. När den tillfälliga hamnen vid Sätra varv är klar transporteras 
berg från arbetstunneln i Sätra bort på båt. 

En del boende nära E4/E20 i Vårby, Skärholmen, Sätra och Segeltorp 
kan komma att bli störda under cirka två år. Boende nära den södra 
tunnelmynningen kan periodvis bli störda under fem år.

Under Mälaren och Lovö

Under byggtiden får Ekerövägen (väg 261) en tillfällig sträckning när 
trafikplatsens två cirkulationsplatser byggs. Tidigt görs arkeologiska 
undersökningar. Tillfälliga hamnar anläggs på södra Lovö vid Malm-
viken och på norra Lovö. Berg från arbetstunnlarna transporteras 
på täckta transportband ut till de tillfälliga hamnarna. De tillfälliga 
hamnarna minimerar de tunga transporterna på Ekerövägen och 
 Lambaruddsvägen. 

Norr om cirkulationsplatsen vid Edeby samt på norra Lovö anläggs 
luftutbytesstationer med till- och frånluftstorn samt anslutande 
 servicevägar. 

När tunnelbygget är klart tas transportband och tillfälliga hamnar 
bort och naturen återställs.  

Genom Förbifart Stockholm blir det möjligt för ekeröborna att nå regio-
nens norra och södra delar utan att behöva passera Brommaplan. Det 
leder till minskad trafik förbi världsarvet Drottningholm. 

Huvudtunneln för Förbifart Stockholm passerar under Lovö. Via 
ramptunnlar ansluter förbifarten till väg 261 Ekerövägen vid två cirku-
lationsplatser. En vid Edeby för trafik söderut/söderifrån samt en vid 
Tillflykten för trafik norrut/norrifrån. Ekerövägen breddas till fyra 
körfält mellan cirkulationsplatserna och Lindötunneln kompletteras 
med ett nytt tunnelrör. Hållplatser för bussar som trafikerar förbifar-
ten och Ekerövägen kommer att finnas vid båda cirkulationsplatserna. 

Trafikplatsen utformas med god anpassning till kulturlandskapet 
och så att världsarvet Drottningholms värden inte hotas. 

VÄGEN KLARIDAG
Dagens E4/E20 förbi Kungens kurva med Ikea och 
Heron City till höger om europavägen. Sett från söder. 

Tunnelmynningen för Förbifart Stockholm i mitten av vägen. 
Nya vägar binder samman Skärholmen med handelsplatsen. 

Lovö med dagens Ekeröväg. Sett från Drottningholm mot Lindö. Av- och påfart till Förbifart Stockholm vid Edeby (nederst i 
bild) samt vid Tillflykten. Lindötunneln får ett tunnelrör till. 

VÄGEN KLARIDAG

Av‑ och påfart till 
Förbifart Stockholm

Av‑ och påfart till 
Förbifart Stockholm

Av‑ och påfart till 
Förbifart Stockholm
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Med Förbifart Stockholm kommer de som bor i till exempel Vällingby 
att kunna ta sig till de södra regiondelarna utan att behöva passera 
Brommaplan. Det blir enkelt att ta bussen mellan Johannelund och 
Akalla/Kista. Företagen i Vinsta och i Lunda får förbättrade transport-
möjligheter. Trafiken på Bergslagsvägen minskar när många istället 
åker i Förbifart Stockholm. 

I Vinsta kommer trafikplatsen att bestå av två cirkulationsplatser. En 
vid Johannelunds tunnelbanestation för trafik söderut/söderifrån. Den 
andra vid korsningen Skattegårdsvägen och Bergslagsvägen för trafik 
norrut/norrifrån. Kollektivtrafiken får egna busskörfält mellan cirku-
lationsplatserna. En busshållplats byggs på Bergslagsvägen i anslutning 
till tunnelbanan. 

De bullerdämpande åtgärder som vidtas i området gör att många 
kommer att få minskat buller jämfört med idag. 

I tunnel under Mälaren, Grimsta och Vinsta

Under byggtiden flyttas Bergslagsvägen tillfälligt på sträckan mellan 
de två blivande cirkulationsplatserna. Bullervallar och bullerplank 
byggs längs Bergslagsvägen. Trafikverket studerar möjligheten att 
bygga dessa tidigt som skydd mot buller även under byggtiden. Senare 
påbörjas byggandet av luftutbytestationen i och bredvid Vinsta indu-
striområde. 

Boende ovanför Förbifart Stockholms tunnlar kan komma att störas 
av borrningar och sprängningar i upp till 10 månader. 

Tillfälliga trafikomläggningar kommer att påverka trafiken i områ-
det. Bergmassor kommer att transporteras från tunnelmynningarna 
via Bergslagsvägen till E18 under cirka sex år. 

Under Lunda och på bro över E18 i Hjulsta 

Under byggtiden anläggs en arbetstunnel i Lunda. Därifrån byggs för-
bifartens huvudtunnel mellan Vinsta och tunnelmynningen i Hjulsta. 
Trafikplatsen i Hjulsta börjar byggas av E18-projektet cirka 200 meter 
väster om dagens korsning mellan E18, Bergslagsvägen och Akallalän-
ken. Förbifart Stockholm anlägger sedan en bro över trafikplatsen.

Borttransport av berg sker via arbetstunneln i Lunda. Buller under 
byggtiden kan störa upplevelsen av skogen vid Vålberga. Några fastig-
hetsägare kan komma att erbjudas fasadåtgärder för att minska 
 bullernivåerna under byggtiden. Innan byggstart görs arkeologiska 
undersökningar. 

Via Förbifart Stockholm kan de som bor eller arbetar i södra Järva smi-
digt ta sig till de södra länsdelarna och norrut till Sollentuna. Företagen i 
Lunda får snabba transportvägar både söderut och norrut via förbifarten.

Förbifart Stockholm går på en lång bro från Vålberga till Hästa klack 
där leden går ned i tunnel under Järvafältet. Förbifart Stockholm kom-
mer att ha anslutningar till det lokala vägnätet och E18 vid trafikplats 
Hjulsta. Bullerreducerade åtgärder vidtas både på bron och på närlig-
gande fastigheter. 

I området runt trafikplatsen planerar kommunerna för förändringar, 
till exempel en ny begravningsplats, utbyggnad av Barkarbystaden och 
Stockholmsporten. 

Vinsta industriområde med Bergslagsvägen och korsande 
 Skattegårdsvägen. Sett från Lunda. 

Av- och påfart till Förbifart Stockholm vid Skattegårdsvägen 
i förgrunden och vid Johannelund i bakgrunden. 

Dagens E18 och korsningen med Bergslagsvägen och Akallalänken 
i vänster överkant. Sett från Barkarby.

Förbifart Stockholm passerar E18 på bro. Ramper ansluter 
förbifarten med E18 och lokalvägnätet. 

VÄGEN KLARIDAG

VÄGEN KLARIDAG

Av‑ och påfart till 
Förbifart Stockholm

Av‑ och påfart till 
Förbifart Stockholm
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I tunnel under Järvafältet och nedsänkt i tråg förbi Akalla

Under byggtiden flyttas Akallalänken och åtgärder vidtas för att mini-
mera intrånget på Hanstareservatet. När trafikplatsen byggs leds den 
trafik som i dag går på Akallalänken via en ny anslutning till Hansta-
vägen. 

Trafiken och byggarbetena kan komma att störa dem som bor i västra 
Akalla. Här och i Hästa gård kan man komma att störas av stomljud 
från tunnelbygget. Olika åtgärder vidtas för att minska störningarna. 
Tillfälliga gång- och cykelvägar gör det möjligt att ta sig från Akalla till 
Hanstareservatet under hela byggtiden. 

Motocrossbanan återställs till naturmark.

Genom Förbifart Stockholm får boende runt norra Järva en snabb och 
smidig förbindelse med de södra länsdelarna. Med bil tar resan från 
Akalla till Kungens kurva mindre än 15 minuter. SL planerar en buss-
linje från Kungens kurva via Johannelund och Barkarby till Akalla, 
Kista och Helenelund.

Från Hästa klack vid Hjulsta går leden i en knappt två kilometer 
lång tunnel fram till i höjd med där Finlandsgatan idag ansluter till 
Akallalänken. En ny trafikplats i Akalla får en placering i höjd med 
Hanstavägen vilken blir huvudgata mot Kista. Sträckan från Akalla till 
Häggvik och Uppsalavägen går Förbifart Stockholm i nedsänkt ytläge. 

Förbifart Stockholm kommer att gå i kanten av Hanstareservatet där 
naturvärdena är begränsade och miljökonsekvenserna bedöms bli små. 

Ansluter till Uppsalavägen och Norrortsleden i Häggvik

Under byggtiden kommer lika många körfält på E4 vara öppna som 
idag. E4 Uppsalavägen flyttas temporärt under byggtiden och för 
denna passage sänks den tillåtna hastigheten. Trafikplats Häggvik 
kommer att vara en byggarbetsplats under 7–8 år.

En passage vid Knistavägen kommer under huvuddelen av byggtiden 
att hållas öppen så att boende i Sollentuna kan ta sig till Järvafältet. 

Det är främst de boende i Töjnan närmast E4 Uppsalavägen som ris-
kerar att bli störda av buller under byggtiden. Bullerdämpande åtgär-
der, främst plank, kommer att byggas längs med Uppsalavägen. 

Genom Förbifart Stockholm nås en snabb och smidig förbindelse med de 
södra länsdelarna. Från Häggvik till Kungens kurva tar en bilresa i till-
låtna 90 km/tim lite drygt en kvart. 

Trafikplats Häggvik blir en komplex trafikplats där Förbifart Stock-
holm kommer att ansluta till nuvarande Uppsalavägen, Norrortsleden 
och det lokala vägnätet. Knistavägen behåller samma läge som i dag men 
breddas och en ny motorvägsbro byggs. Norra Kolonnvägen kommer att 
ha samma läge som i dag. Intrånget på Hanstareservatet och Fyndetsko-
gen blir begränsat.

Boende i Sollentuna kommer att nå Järvafältet via ombyggda eller 
återställda passager.

Hanstareservatet till vänster och bostadshus i Akalla i höger 
nederkant. Sett från Hjulsta. 

Förbifart Stockholm går i tunnel under Järvafältet och nedsänkt 
i ett tråg från Akalla till Häggvik. 

Vägområdet breddas jämfört med idag. Förbifart Stockholm 
går söderut bort mot Akalla nedsänkt i ett tråg. 

Dagens E4 förbi Häggvik. Sett från Uppsalahållet. 

VÄGEN KLARIDAG

VÄGEN KLARIDAG
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En förbindelse väster om Stockholm 
har stötts och blötts, ändrats och 
utvecklats under decennier. På 1960-
talet diskuterades Kungshattsleden, 
på 1990-talet Västerleden och idag 
planerar vi för Förbifart Stockholm. 

Ett vägprojekt av Förbifart 
Stockholms omfattning genomgår 
omfattande analyser, remiss-
rundor och prövningar för att 
säkerställa bästa möjliga lösning. 
Sedan förstudien 2001 om nord-
sydliga förbindelser har det varit 
många och omfattande samråd 
och möten med bland annat 
närboende, myndigheter och 

Dialog har gett en bättre lösning
intresseorganisationer. En rad 
förändringar, hänsynstaganden 
och förbättringar av planen för   
en ny led förbi Stockholm har på 
så sätt kunnat göras. 

 
Samråden har utvecklat 
Förbifart Stockholm
Enligt lagen ska vägar planeras 
och byggas på ett sätt som medför 
minsta möjliga påverkan för såväl 
närboende som miljön. Samråd 
med bland annat allmänhet, 
markägare och kommuner har 
skett under förstudien, vägutred-
ningen och arbetsplanen. 

Samråden om arbetsplanen 

hösten 2009 gav omkring 400 
yttranden med totalt mer än 
 2 000 synpunkter. Alla önskemål 
kan inte uppfyllas men en hel del 
förändringar har gjorts i arbets-
planen. 

Några ändringar sedan 
 samråden 
I Lunda söder om Hjulsta har 
arbetstunneln flyttats norrut   
för att undvika intrång på en fot- 
bollsplan. För trafikplatsen på 
Lovö har fler placeringar utretts. 
Tidigare föreslaget alternativ har 
justerats så att cirkulationsplat-
serna och tunnelmynningarna 

anpassas till natur- och kultur-
miljön. Luftutbytestationen i 
Vinsta har delvis flyttats längre 
från bostadsområdena och in i 
Vinsta industriområde. I Vinsta 
har även placeringen av de tillfäl-
liga vägarna under byggtiden 
justerats för att minimera bullret. 

Sammanfattning av 
 synpunkter med svar
I samrådsredogörelsen, som finns 
på projektets webbplats, kan du 
läsa om de synpunkter som kom 
in och projektets kommentarer 
till dem. 

Samrådsmöte om Förbifart Stockholms arbetsplan i Vällingby november 2009.
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2001
En förstudie om nord-sydliga förbindelser 
 mellan norra och södra Stockholm genomförs. 
Den konstarerar att det krävs en ny förbindelse 
för att tillgodose regionens transportbehov. 

2006
I vägutredningen utvecklas och jämförs tre 
alternativ: Diagonal Ulvsunda, Förbifart Stock-
holm samt ett kombinationsalternativ. Vägver-
ket (nuvarande Trafikverket) och nästan alla 
kommuner i länet förordar Förbifart Stockholm 
eftersom det bäst uppfyller projektmålen. 

1960– och 70-talet
Redan när Essingeleden öppnade 1967 
fanns det planer på en förbindelse – 
Kungshattsleden – längre västerut. 
Sträckningen liknar den för Förbifart 
Stockholm men Kungshattsleden 
gick nästan helt och hållet ovan mark. 
Förbifart Stockholm går i tunnel mer 
än 80 procent av sträckan. 

2009
Efter en prövning enligt miljöbalken godkänner 
regeringen i september att Förbifart Stock-
holm byggs. Senare under hösten genomförs 
samråd om projektets arbetsplan och under-
laget till miljödomsansökan. Mer än tvåtusen 
synpunkter kommer in. 

2011
Under sommaren ställs arbetsplanen med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ut. 
Därefter sammanställs alla inkomna synpunk-
ter och arbetsplanen skickas till Trafikverkets 
huvudkontor i Borlänge för att fastställas. 
 I början av sommaren skickas ansökan om 
 miljödom in till Mark- och miljödomstolen. 

2020
Byggtiden beräknas till åtta till tio år så tidigast 
2020 kan Förbifart Stockholm öppna för trafik. 
Då kommer den att vara en av världens längsta 
tunnlar i stadsmiljö och innebära en förbättring 
för resenärerna i Stockholm. 

2012
Inriktningen är att de förberedande arbetena med 
att flytta större vattenledningar och elkraftsled-
ningar påbörjas 2012. Inför byggstart sker besikt-
ning av fastigheter. Först de närmast arbetenas 
startpunkt, därefter övriga fastigheter i arbetets 
riktning. Sedan börjar arbetet med att spränga ut 
Förbifart Stockholms tunnlar, ett arbete som kom-
mer att ske från många platser samtidigt. Tidigt 
startar även arbetet med att anlägga trafikplat-
serna. När olika arbeten kan påbörjas är bland 
annat beroende av olika myndigheters beslut, 
till exempel Mark- och miljödomstolens dom om 
villkor för vattenverksamheten.

1990-talet
Västerleden ingick tillsammans med bland 
annat Norra och Södra länken samt det ”tredje 
spåret” i Dennispaketet. Paketet fullföljdes inte 
men många av dess väg- och spårsatsningar 
har blivit verklighet. Bland annat pågår byggan-
det av Citybanan som ersatte ”tredje spåret”. 
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Förbifart Stockholm – vad kommer att
hända där du bor, arbetar eller färdas?

Trafikverket, 172 90 Sundbyberg 
Besöksadress: Sundbybergsvägen 1, Solna
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 
www.trafikverket.se

The Stockholm bypass – in English
On our website www.trafikverket.se/thestockholmbypass you’ll find 
basic information about the project in English, including a video clip 
about the project.

Sommaren 2011 
ställer  vi ut projektets 
 arbetsplan
Trafikverkets förslag till arbetsplan 
ska ställas ut och göras tillgänglig för 
allmänheten innan den kan fastställas. 
Under sommaren 2011 kommer arbets-
plan med miljökonsekvensbeskrivning 
och samrådsredogörelse att finnas till-
gängliga på kommunhus, bibliotek och 
medborgarkontor. 

Allt underlag finns också på projektets 
webbplats. Där hittar du även faktablad 
om alla sex delsträckor och om olika 
ämnesområden, till exempel kollek-
tivtrafik och miljö. Där finns även en 
interaktiv karta som bland annat beskri-
ver bullernivåer, vilka ytor som behövs 
under byggtiden och olika anläggningars 
placering. 

I början av sommaren kommer perso-
nal från projektet att finnas tillgängliga 
i köpcentrum och där vi ställer ut. Vi 
 kommer även att arrangera seminarier 
som du är välkommen att delta i.

Mer information om alla aktiviteter 
hittar du på:  
www.trafikverket.se/forbifartstockholm

Förbifart Stockholm är ett stort vägbygge som berör många människor. Det finns ett 
stort intresse för projektet och vilken betydelse den nya förbindelsen kommer att få för 
den egna vardagen. På projektets webbplats kan du fördjupa dig i projektet. 

www.trafikverket.se/forbifartstockholm

Läs mer på: www.trafikverket.se/forbifartstockholm
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