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Förord
Det är givetvis ingen nyhet att trafikflödena i Stockholmsregionen på många ställen överstiger den
kapacitet som vägnätet erbjuder. Konsekvenserna
när det gäller dålig framkomlighet, hög olycksfrekvens,
miljöpåverkan och andra negativa effekter är välbekanta för stockholmstrafikanterna.
Och det saknas inte projekt som bidrar till att
öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Projekten
genomförs i den ordning de rangordnats i angelägenhetsgrad.
E 18 mellan Hjulsta och Ulriksdal/Järva krog
har låg standard både när det gäller säkerhet och
framkomlighet. En ombyggnad av E 18 är ett
mycket angeläget projekt.
Efter att ha studerat olika alternativ har Vägverket
och berörda kommuner enats om det förslag som
presenteras här. Vi har kommit fram till att en ombyggnad av dagens väg med ett stort antal korsningar
i plan till en vägsträcka med motorvägsstandard och
med anknytning till E 4 i Kista är det alternativ
som ger bäst resultat när det gäller framkomlighet,
säkerhet och miljö.
I denna trycksak presenterar vi förslaget i en
förkortad version – dagens situation, vägförslaget,
konsekvenserna när det gäller trafik, miljö och
andra faktorer.
Denna trycksak är tillsammans med utställelsen
av arbetsplan och en webbpresentation underlag
för den fortsatta demokratiska process som förhoppningsvis kommer att utmynna i ett beslut om
ombyggnad enligt förslaget.
Stockholm i maj 2005

Hans Rode
Vägdirektör, Vägverket Region Stockholm
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S A M M A N FAT T N I N G :

Ombyggnad av E 18 ger bättre säkerhet, framkomlighet och miljö
Dagens E 18 mellan Hjulsta och Ulriksdal/Järva krog
är en trafikmiljö som är långt ifrån idealisk.
• Vägen är hårt trafikerad, och under högtrafik är
genomsnittshastigheten låg och köerna långa.
• Olycksfrekvensen är hög – vägen är en av de allmänna vägar i Sverige som har högst skaderisk.
• Trafiken ger bullerstörningar.
• Trafikleden är en barriär mellan bostäder och
grönområden.

För att minska dessa problem krävs att E 18 byggs
om. Förslaget omfattar:
Ombyggnad på sträckan Hjulsta–Rinkeby. De två
körfälten mot Järfälla kompletteras med två nya körfält på Järvafältssidan. Dagens två körfält mot Stockholm blir lokalgata.
Ny sträckning av E 18 Rinkeby–Kista. Trafiken leds
bort från Enköpingsvägen (Rissne–Ulriksdal) och
istället norrut över Järvafältet via Kymlingelänken
mellan nordöstra Rinkeby och E 4 vid trafikplats
Kista, som byggs om. Därmed kan Enköpingsvägen
delvis byggas om från fyra körfält till två.

Så här ser det ut på E 18 idag.
På sträckan Hjulsta–Ulriksdal/Järva krog finns sexton korsningar i plan, de flesta ljusreglerade.
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Nya trafikplatser. På E 18 anläggs fyra nya planskilda trafikplatser, och trafikplats Kista kompletteras.
På Ulvsundavägen vid Rissne anläggs en trafikplats.
Planskilda trafikplatser ger både bättre framkomlighet
och ökad trafiksäkerhet.
Överdäckningar. E 18 överdäckas vid vattentornet
i Tensta och vid Rinkebystråket i Rinkeby. De två
överdäckningarna är vardera knappt 300 meter långa.
I Tensta omfattar överdäckningen även lokalvägen.
På överdäckningarna planerar Stockholms Stad kompletterande bebyggelse.

Så här blir E 18 enligt förslaget.
På sträckan Hjulsta–Kista finns fem planskilda korsningar.

Bättre framkomlighet
När E 18 byggts om kommer framkomligheten att
bli avsevärt mycket bättre. Trafikförsörjningen av
Tensta och Rinkeby blir bättre och busstrafiken får
bättre framkomlighet genom att trafikstockningarna
minskar och farliga korsningar försvinner. Dagens
gång- och cykelnät kan behållas.

Ombyggnad av E 18 ger bättre säkerhet, framkomlighet och miljö
Bättre trafiksäkerhet
Genom att E 18 får motorvägsstandard med planskilda trafikplatser beräknas antalet olyckor minska
avsevärt.
Bättre miljö
Med den nya E 18 blir bullersituationen bättre
genom att de nya körfälten läggs längre från bebyggelsen än dagens väg. Dessutom kommer den nya
vägen att ligga lägre än dagens väg. Bullerskydd byggs
på båda sidor av Hjulstavägen och Kymlingelänken.

Tack vare bulleravskärmningarna kan bullret utanför fastigheterna vid Hjulstavägen i norra Tensta och
Rinkeby sänkas med upp till 10 dB(A). Detta upplevs
som en halvering av bullernivån. På Järvafältet sänks
bullernivåerna överlag med 3-4 dB(A) – en klart hörbar skillnad. För boende högt uppe i husen ger bullerskydden på vissa delar inte tillräcklig effekt. I dessa
lägenheter kommer fönster och fasader att förbättras
för att minska bullerstörningen.
Dagvattnet från trafikleden rinner idag orenat ut
i Igelbäcken. När E 18 är ombyggd kommer detta
vatten att renas innan det leds bort.

Eftersom sträckan längs kanten av Järvafältet till
största delen byggs på befintlig väg, minskar fritidsområdets yta bara marginellt. Nuvarande aktiviteter
påverkas inte.
Trafikleder ger alltid upphov till barriäreffekter.
Dessa minskas efter ombyggnaden genom att gångoch cykelpassagerna mot Järvafältet breddas. Eftersom den nya bron över Igelbäcken kommer att bli
högre förbättras passage- och strövmöjligheterna längs
Igelbäcken. Samma effekt fås av de långa broarna i den
nya trafikplatsen vid Rinkeby. Passagerna mellan
bostäderna och Järvafältet förbättras av den långa
bron vid Elinsborgsskolan och av överdäckningarna
i Tensta och Rinkeby.
Förslaget medför att vegetationen längs Hjulstavägen och i någon mån längs Ulvsundavägen minskas.
Dessutom påverkas några fornlämningar. De viktigaste
miljöfrågorna vid ombyggnaden berör Järvafältet med
Igelbäcken, vägbullret i Tensta och Rinkeby samt barriärerna mellan bostäder och rekreationsområden.

Nya byggmöjligheter
Den föreslagna väglösningen gör det möjligt att
bygga ut östra Rinkeby mellan Rinkebysvängen och
Ulvsundavägen. Dessutom ökar förutsättningarna att
bygga ut Barkarbyområdet, Ursviksområdet och övriga
planerade bostadsområden utmed Enköpingsvägen.
Under byggtiden:
Trafiken ska flyta som vanligt
Ombyggnaden av E 18 kommer att ta ca sex år. Eftersom byggarbetena till största delen görs i den befintliga
vägsträckningen måste trafiken läggas om ett antal
gånger under byggtiden. Trafiken leds på befintliga, tillfälliga och ombyggda vägar förbi byggnadsarbetena.
Målsättningen är att varken framkomligheten eller trafiksäkerheten ska försämras under byggperioden. Detta
gäller även gång- och cykeltrafiken, där strävan kommer att vara att hålla befintliga passager öppna i möjligaste mån.
För att klara ombyggnaden behövs ett större antal
etableringsområden.
Vid ombyggnaden av E 18 kan de som bor och
vistas i närheten störas av buller och vibrationer. För att
inte störningarna ska bli större än idag kan tillfälliga
insatser behövas.
En del av miljöarbetet under byggtiden är även att
skydda den vegetation och de träd som ska bevaras.

Lokalgator på sträckan Hjulsta–Rinkeby ger bättre trafikmiljö.
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N U VA R A N D E F Ö R H Å L L A N D E N :

Tät trafik genom korsningar i plan
E 18 är infart till Stockholm från väster. Idag går leden
längs med Tensta och Rinkeby, förbi korsningen med
Kymlingelänken, ner till Rissne och vidare Enköpingsvägen mot Ulriksdal/Järva krog. Väg 279 följer Ulvsundavägen förbi Rissne och går därefter gemensamt
med E 18 fram till Kymlingelänken och vidare längs
denna länk norrut fram till väg E 4.

Korsningarna ger trafikstörningar
Hjulstavägen och Enköpingsvägen, som i dag utgör
E 18, samt Kymlingelänken och Ulvsundavägen är
utformade som fyrfiliga vägar med mittremsa.
Alla korsningar till dessa vägar förutom Kymlingelänkens anslutning till E 4 – trafikplats Kista – är
korsningar i plan. De flesta är signalreglerade. De
korsningar som inte är signalreglerade (vid Hagstråket,
Rinkebysvängen och Kvarnbyvägen) har under år
2000 byggts om så att vänstersväng till och från
Hjulstavägen inte är möjlig.
Det genomsnittliga trafikflödet på Hjulstavägen
är idag ca 45 000 fordon/dygn (f/d), på Enköpingsvägen 30 000 f/d, på Kymlingelänken 31 000 f/d, och
på E 4 mellan Kista och Ulriksdal mellan 95 000 och
110 000 f/d.
Gällande hastighetsgräns är 70 km/h förutom
mellan Rinkebykorset och Rissnekorset, där
50 km/h gäller.

Gång- och cykeltrafiken är helt skild från biltrafiken. Korsande gång- och cykeltrafik förekommer på
följande ställen:
• I fem planskilda passager under Hjulstavägen.
• I en passage under Spångadalens bro.
• En gång- och cykelbro över Ulvsundavägen mellan
Rinkeby och Rissne.
• En gång- och cykelbro över Enköpingsvägen i Rissne.
• Tre planskilda passager under Kymlingelänken:
strax öster om korsningen med Hanstavägen, vid
Grönlandsgången och i Torhamnsgatans förlängning.
• En passage under Kymlingelänken nära Rinkeby
• En passagemöjlighet utan ordnad gångväg under
Igelbäcksbron.
• Mellan väg E 4 och järnvägen finns ett gång- och
cykelstråk som ansluter till Kista via en gång- och
cykeltunnel (Kistagången) under väg E 4 i höjd
med Helenelunds station.

Olycksdrabbad vägsträcka
E 18-delen Hjulstakorset–Rissne är ett av landets
mest olycksdrabbade vägavsnitt. De flesta olyckorna
inträffar i eller nära korsningarna. Praktiskt taget inga
olyckor med cyklister eller fotgängare inträffar på
sträckan eller i dess korsningar.
Även på sträckan mellan Rissne och Ulriksdal/
Järva krog är olyckor mycket vanliga – också här sker
de flesta olyckorna i korsningarna.

Kollektivtrafiken går vid sidan om
Lokaltrafikens busslinjer följer E 18 och Kymlingelänken (Stockholms Lokaltrafik) samt E 4 (Flygbussarna). Hållplatser finns längs respektive lokalnät och
alltså inte längs trafiklederna. E 18 har busskörfält i
östgående riktning före Bergslagsvägens/Akallavägens
korsning (Hjulstakorset) och på E 4 söder om trafikplats Kista mot Stockholm.
E 18 mellan Hjulstakorset och Rissne är ett av de mest olycksdrabbade vägavsnitten i landet. De flesta olyckorna inträffar
i eller nära korsningarna. Även på sträckan Rissne – Ulriksdal/Järva krog är olyckor vanliga, främst i korsningarna.
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Tät trafik genom korsningar i plan
Trafikled genom folktätt område…
E 18/Hjulstavägen och Kymlingelänken omges av
förorterna Tensta, Rinkeby och Kista samt, i en mera
spridd bebyggelse, Tingshusområdet i Järfälla.
Vid Ulvsundavägen och öster om Enköpingsvägen
ligger Rissne med blandad bebyggelse av bostäder och
kontor, där det stora kontorshuset ”Bankhus 90” ligger närmast vägen.
Totalt bor i området ca 60 000 invånare. Antalet
arbetsplatser i Tensta och Rinkeby är litet, medan
Kista har ett stort antal arbetsplatser, främst inom ITsektorn.
Kommunerna i området har omfattande utbyggnadsplaner. Nya bostadsområden planeras i Barkarby,
i Järfälla och i Ursvik i Sundbyberg. För närvarande
byggs nya bostäder i Silverdal i Sollentuna.

…invid värdefullt natur- och
kulturlandskap
Järvafältets dalgång utgör en del av Stockholms
s k gröna kilar. Järvafältet är en del av ett sammanhängande natur- och kulturlandskap och är ett välbesökt rekreationsområde. Igelbäcken, som rinner
fram i Järvafältets mitt, är en intressant vattenmiljö
med sällsynta arter och fuktmarker. De kulturhistoriska
värdena ligger framförallt i att fältet har varit, och
i viss mån fortfarande är, ett välbevarat odlingslandskap med många gårdsbildningar.
Landskapet domineras av de storskaliga förorterna,
det stora sammanhängande grönområdet samt Hjulstavägen och Kymlingelänken. En negativ effekt med
trafiklederna är att de bildar avgränsningar i närområdet. Kymlingelänken bildar en stark fysisk barriär
tvärs över Igelbäckens dalgång, medan Hjulstavägen
avskärmar bebyggelsen i Tensta och Rinkeby från
Järvafältet.
Bostäderna längs med dagens E 18 är utsatta för
höga bullernivåer från biltrafiken. Även rekreationsområdet störs av bullret.
Vägdagvattnet från E 18 rinner idag utan föregående rening ut i omgivande vattendrag. Dagvatten
från bebyggelsen i närheten leds via Järvatunneln till
Edsviken. Därför flödar inte tillräckligt med vatten till
Igelbäcken. Detta gör att de låglänta områdena sällan
svämmar över. Dessutom varierar bäckens vattennivå
mycket och är under torrperioder mycket låg.

Flygbild, 2000
2004 01 30
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Flygbilden visar bebyggelsens läge i förhållande till de planerade trafiklederna.
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Tät trafik genom korsningar i plan
Därför behövs ombyggnad av E 18
E 18 har låg standard när det gäller både säkerhet
och framkomlighet. Dessutom orsakar de stora trafikflödena miljöproblem både för boende och i naturområden längs vägen.
I Rinkeby och Rissne korsar E 18 Ulvsundavägen/Kymlingelänken i två signalreglerade korsningar,
som inte har tillräcklig kapacitet. Dessutom behövs
ökad trafikkapacitet till följd av utbyggnaden av Barkarby i Järfälla, Kista i Stockholm och Silverdal öster
om järnvägen i Sollentuna.
I början av 1970-talet byggdes Kymlingelänken
som en del av den då aktuella Inre tvärleden. Anslut-
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ningen till E 4 och infarten till Kista byggdes som signalreglerade plankorsningar i väntan på den utbyggnad av E 18 över Järvafältet som ingår i den fram till
nu gällande detaljplanen.
Sedan Kymlingelänken byggdes har Kista expanderat och utvecklats till ett dynamiskt arbetsplatsområde med ökad trafik som följd. Därför är kapaciteten
på Kymlingelänken och i korsningarna idag för liten.
I anslutning till trafikplatsen vid E 4 nordost om
stambanan håller det nya exploateringsområdet
Silverdal på att växa fram. Området har anslutits till
trafikplats Kista. Detta har ökat belastningen på
Kymlingelänken ytterligare.

Tät trafik genom korsningar i plan

Tidigare utredningar, samråd och beslut
1960–1969. Ombyggnad av väg E 18 mellan Hjulsta
och Ulriksdal är en fråga som har utretts sedan stadsdelarna på Järvafältet började byggas i slutet av 1960talet. I den detaljplan som då fastställdes ingick en
ny motorväg en bit ut på Järvafältet med en stor
trafikplats vid Rinkeby. Motorvägen skulle kopplas
både mot Kymlingelänken (som då planerades bli
Inre tvärleden) och mot nuvarande E 18/ Enköpingsvägen genom Kvarnberget.
1970–1993. Under 70- och 80-talen samt början av
90-talet utreddes ett antal lösningar för principsträckningar och trafikplatser. Initiativtagaren till de olika
utredningarna varierade – ibland var det Vägverket,
ibland berörda kommuner. Trots alla initiativ gick
det inte att hitta någon lösning som Vägverket och
berörda kommuner kunde enas om.
1994–1998. Eftersom situationen för trafiksäkerheten,
miljön och framkomligheten på sträckan blivit helt
ohållbar gjordes år 1994 en ”omstart” av projektet
med en förstudie. Arbetet med förstudien ledde till
att en referensgrupp i december 1995 tog ställning
för att en sträckning av E 18 via Kymlingelänken är
att föredra. I referensgruppen ingick kommunalråd
från berörda kommuner.

När arbetets huvudinriktning på detta sätt fastlagts
i förstudieskedet inleddes utredningsskedet med parallella uppdrag för att lösa kopplingen av Kymlingelänken dels till Kista centrum och industriområde,
dels till E 4. Det förslag som man bedömde vara mest
utvecklingsbart fick sedan ligga till grund för den
vägutredning som upprättades. Denna innefattade
ombyggnad av Kymlingelänken med planskild
trafikplats vid Ärvinge samt komplettering av trafikplats Kista.
På motsvarande sätt genomfördes parallella uppdrag för den resterande delen av trafikleden. Även
här låg det förordade förslaget till grund för en vägutredning. Denna delsträcka innefattade ombyggnad
av Hjulstavägen där två nya körfält byggs så att lokaltrafiken kan separeras från genomfartstrafiken.
Planskilda trafikplatser ingick också i förslaget.
Efter önskemål från Stockholms stad gjordes
även en utredning av ett tunnelalternativ mellan
Hjulsta och Rissne. Sedan förslagen sänts på remiss
tog Vägverket ställning för att ombyggnaden av
E 18 skulle ske i ytläge.
1999. När miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999
hade arbetsplaneskedet inletts, men det hade inte
kommit tillräckligt långt för att hantera projektet

enligt den gamla lagstiftningen. Därför gjordes en
ny samrådsrunda med bedömningar av miljökonsekvenser och utställningar enligt den beslutsgång
som tillkommit i och med miljöbalken.
På grund av projektets relativt stora miljöpåverkan
krävs beslut av länsstyrelsen. Detta togs i november
1999.
2000. En gemensam miljökonsekvensbeskrivning för
vägutredningens olika delar upprättades under år 2000.
2001. Länsstyrelsen godkände Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) i september. Vägutredningens
samtliga delar tillsammans med MKB:n, förstudiematerialet och tidigare inkomna yttranden ställdes
ut hösten 2001.
Efter utställningen tog Vägverket formellt ställning för en ombyggnad i ytläge.
2002. I oktober 2002 skickade Vägverkets huvudkontor en ansökan till regeringen om tillstånd för en
ombyggnad i ytläge.
2004. I april hålls samråd för arbetsplan och detaljplan för ombyggnaden. I juni meddelar regeringen
tillstånd för en ombyggnad i ytläge.
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V Ä G F Ö R S L A G E T:

Fyrfilig väg med planskilda korsningar
Med ombyggnaden av E 18 Hjulsta–Kista får vägsträckan motorvägsstandard – två filer i varje riktning
och planskilda korsningar. Det innebär ett sammanhängande motorvägsnät mellan E 4 och den nuvarande
motorvägen E 18 väster om Hjulsta.

Den ombyggda delen av E 18 följer dagens Hjulstaväg i kanten av Järvafältet vid Tensta och Rinkeby.
Därefter svänger den norrut över Järvafältet till Kymlingelänken strax söder om Igelbäcken. Mellan Igelbäcken och E 4 (trafikplats Kista) följer E 18 dagens
Kymlingelänk. Ulvsundavägen kopplas ihop med
E 18 vid trafikplats Rinkeby.
•
•
•
•

På E 18 anläggs fyra nya trafikplatser.
Den befintliga trafikplatsen i Kista kompletteras.
På Ulvsundavägen vid Rissne anläggs en trafikplats.
I Tensta och Rinkeby byggs den östgående körbanan på Hjulstavägen om till lokalväg och kopplas till det lokala gatunätet samt till Bergslagsvägen.

• Kymlingelänken byggs om till fyrfilig väg med ett
extra körfält i varje riktning mellan trafikplatserna.
Den ansluts till E 4 med direktramper.
• I Tensta och vid Järvafältet byggs nya s k landskapsbroar.
• Dagen bro över Spångadalen kompletteras med en
tredje bro.
• Bron över Igelbäcken på Kymlingelänken ersätts.
Därmed förbättras passagen längs Igelbäcken
betydligt.
• Bulleravskärmningar byggs längs stora delar av
vägavsnittet.
• Uppsamlings- och reningsanläggningar för vägdagvattnet byggs.
• Ett stort antal ledningar flyttas – det största arbetet
omfattar kraftledningarna på Järvafältet vid Rinkeby.
• Några befintliga vägavsnitt rivs: E 18 vid trafikplats
Hjulsta och Kymlingelänken mellan Hjulstavägen
och Igelbäcken.

Förslaget innebär ombyggnad till motorvägsstandard. Från Rinkeby
leds trafiken till E 4 vid
trafikplats Kista.
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Vägens sektion och bredd varierar mycket på grund av de många
avfarts- och påfartsramperna längs vägsträckan. E 18 har två eller
tre körfält i varje riktning beroende på avståndet mellan trafikplatserna. En bred yttre vägren garanterar trafiksäkerheten vid
haverier och underhållsåtgärder.

Trafikplats Hjulsta
Trafikplats Hjulsta byggs ca 300 m väster om dagens
Hjulsta korsning. Trafikplats Hjulsta utformas som
en cirkulationsplats ovanför E 18. Till cirkulationen
ansluts även Akallavägen, Bergslagsvägen och den nya
lokala Hjulstavägen. Denna trafikplats får en koppling till befintliga och eventuella nya områden i Barkarby. En eventuell framtida Förbifart Stockholm kan
korsa trafikplats Hjulsta i ett plan som byggs ovanför
cirkulationen.

Trafikplats Tensta
Trafikplats Tensta har avfart och påfart endast mot
öster (mot Stockholms centrala delar). Möjligheten
att ha ramper även mot väster har studerats men har
bedömts ta för stort område. Lokalvägens och Tenstastråkets korsning utformas som en cirkulationsplats
med anslutning till trafikplatsens ramper.

Fyrfilig väg med planskilda korsningar

Trafikplats Är vinge
Trafikplatsen vid Ärvinge utformas som en planskild
korsning med en underliggande, droppformad cirkulationsplats med anslutning till Hanstavägen.
Trafikplats Rinkeby
Vid Rinkeby byggs en ny trafikplats där E 18 får en
ny inriktning mot nuvarande Kymlingelänken. Till
trafikplatsen ansluts väg 279/Ulvsundavägen.
Mellan trafikplats Rinkeby och trafikplats Ärvinge
är antalet körfält fyra i norrgående och tre i södergående riktning, beroende på det korta avståndet
mellan trafikplatserna.

Trafikplats Kista
Dagens ramper vid trafikplats Kista blir lokalramper
mellan Torshamnsgatans förlängning och E 4 (Sollentunalänken). Torshamnsgatans förlängning ansluts i
öster till bron mot Silverdal och i väster till Torshamnsgatan. I och med att Torshamnsgatan blir ny
infart till Kista avlastas trafikplats Ärvinge. Nya
direktramper byggs mellan E 4 och E 18.

Trafikplats Rissne
Dagens signalkorsning där Gamla Enköpingsvägen
ansluter till Ulvsundavägen ersätts med en ny planskild trafikplats med överliggande cirkulation. Vid
trafikplats Rissne byggs en ny anslutning till Rinkeby
via Rinkebysvängen. Mot öster ansluts Enköpingsvägen (f d E 18) till trafikplatsen. I förslaget byggs
korsningen mellan Enköpingsvägen och Kvarnvägen
som cirkulationsplats.
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Fyrfilig väg med planskilda korsningar
Överdäckningar
med landskap och bebyggelse
Överdäckningar över den nya vägen byggs vid Tensta
och Rinkeby.
• Överdäckningen vid Tensta blir ca 300 m lång och
omfattar till större delen även lokalvägen.
• Även överdäckningen vid Rinkeby blir ca 300 m
lång. Vid Rinkeby överdäckas E 18, medan lokalvägen går ungefär i dagens marknivå.
I arbetsplanen visas åtgärder för landskapsutformning
ovanpå överdäckningarna, som dock är dimensionerade
även för bebyggelse eftersom det kan bli aktuellt med
byggnation på överdäckningarna.
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Kollektivtrafiken anpassas till nya E 18
I Tensta och Rinkeby kan dagens busslinjenät behållas.
De bussar som idag trafikerar E 18 flyttas till lokalvägen.
• Vid Spånga kyrkväg byggs en ny hållplats.
• I diskussioner med SL har det framkommit önskemål om byteshållplatser vid trafikplats Hjulsta. Vid
behov kan en sådan anläggas senare, på lokala
Hjulstavägen.
• De busslinjer som i dag trafikerar Rinkeby allé
flyttas till den nya Rinkebysvängen, som ansluter
till trafikplats Rissne.
• Dagens busskörfält på den östgående körbanan av
E 18 före Hjulstakorset tas bort.
• De busshållplatser som ligger på gamla Enköpingsvägen mellan Ulvsundavägen och Kvarnvägen
försvinner och ersätts med nya hållplatser på
Rissneleden.
• I framtiden finns möjlighet att bygga en bro för
busstrafik över Ulvsundavägen i förlängningen av
Rinkeby allé. På så vis knyts Rinkeby bättre ihop
med en kommande exploatering i Stora Ursvik.
• Vid trafikplats Kista byggs busshållplatser på lokalramperna norrut och på Torshamnsgatans förlängning väster om bron över väg E 4. Därmed blir det
möjligt att byta mellan bussar på E 4 och bussar
som trafikerar Torshamnsgatans förlängning mellan
Sollentuna och Kista. Förslaget innebär ingen förändring av de busslinjer som idag passerar Kista.
• Det busskörfält som börjar söder om trafikplats
Kista i riktning in mot Stockholm bibehålls tills
man tagit ställning till E 4:ans framtida körfältsindelning.

Fyrfilig väg med planskilda korsningar
Upprustade gång- och cykelstråk
I förslaget ingår ett stort antal förbättringar för gående
och cyklande.
• Alla dagens gång- och cykelpassager under E 18
och Kymlingelänken byggs om, och gång- och
cykelvägarna på Järvafältet kompletteras.
• Dagens gång- och cykelpassager utmed Hjulstavägen ersätts med bredare och luftigare passager på
samma platser som idag.
• Hjulstastråkets gång- och cykelpassage ersätts av en
gång- och cykelbro som anläggs ungefär vid dagens
Hjulstakors.
• Överdäckningen i Tensta ger nya möjligheter till
att ordna passager mellan Tensta och Järvafältet.

• Tack vare den nya landskapsbron vid Elinsborgsskolan förbättras passagen mellan Tensta och
Järvafältet.
• På överdäckningen vid Rinkeby ordnas en gångpassage som ersätter dagens passage vid Rinkebystråket.
• Gång- och cykelbron över Ulvsundavägen ersätts
med en bro på i stort sett samma plats.
• Gång- och cykelvägen utmed Hjulstavägen flyttas ut
något från E 18. Vid trafikplats Rinkeby delar den sig
mot Rissne respektive mot södra delen av Järvafältet.
• Gång- och cykelvägen mot Rissne får en ny
sträckning med en gång- och cykelbro öster om
Kvarnvägen.

• Gång- och cykelpassagen under
Kymlingelänken öster om Hanstavägens
korsning ersätts med en passage under Kymlingelänken väster om trafikplats Ärvinge. Övriga möjligheter att korsa Kymlingelänken behålls.
• Utmed Torshamnsgatans förlängning föreslås en
gång- och cykelväg som förbinder det nya Silverdalsområdet med Kista.
• En gång- och cykelväg planeras från trafikplats
Kista norrut mot Helenelunds station.
• Nya passager under trafikplats Rinkeby (och en
förbättrad passage längs Igelbäcken) ger nya möjligheter att nå Järvafältets friluftsområde.

På gång- och cykelvägarna mellan Tensta/Rinkeby
och Järvafältet samt runt Rissne finns många backar,
givetvis på grund av de stora höjdskillnaderna mellan
bebyggelseområdena och Järvafältet. Höjdskillnaderna
gör det svårt att förbättra gång- och cykelpassagernas
lutning utan att göra stora ingrepp i terrängen runt
bostadshusen. De nya lösningarna innebär därför
oförändrad standard när det gäller gång- och cykelvägarnas lutning.

Passage under Rinkeby trafikplats.
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Fyrfilig väg med planskilda korsningar
Nya broar
I ombyggnaden av E 18 ingår totalt 27 nya broar.
Dessutom kommer fyra befintliga broar att breddas.
Till detta kommer stödmurar, dels mellan motorvägens körbanor, dels mellan motorvägen och lokalvägen. Dessutom anläggs två överdäckningar, en vid
Hjulsta vattentorn och en vid Rinkebystråket.
De flesta broarna ingår i de nya trafikplatserna. Andra
stora broar som ingår är
• en ny landskapsbro vid Elinsborgsskolan,
• en ny bro över Igelbäcken,
• komplettering av bron över Spångadalen med en
ny brodel,
• ett antal broar för gång- och cykelpassager under E 18,
• en gång- och cykelbro över E 18 vid Hjulsta,
• en gång- och cykelbro över Ulvsundavägen vid
Rissne.
• en gång- och cykelbro över Enköpingsvägen öster
om Kvarnvägen.
Den principiella utformningen av broarna redovisas
i ett gestaltningsprogram som finns som bilaga till
arbetsplanen.
Förstärkning av marken
Eftersom markförhållandena varierar i området kommer omfattande förstärkningsåtgärder att behövas på
flera ställen utmed E 18 och Ulvsundavägen.
• På grund av tjocka lerlager behövs omfattande geotekniska förstärkningsåtgärder vid trafikplats Hjulsta.

• Mellan trafikplatsen och Hjulstastråket samt längs
Bergslagsvägen föreslås bl a förstärkning med kalkcementpelare. Byggandet på detta avsnitt kommer
även att ge stora mängder överskottsmassor av lera,
som inte kan användas som massor för vägbyggnad
eller terrängutformning, däremot som marktäckning.
• Påldäck behövs öster om Tensta landskapsbro och
vid landfästet till Spångadalens nya bro. Även
slänterna mot Järvafältet behöver förstärkas på
dessa ställen.
• På sträckan mellan det östra landfästet till bron
Rinkeby–Tensta och den nya trafikplatsen Rinkeby
kommer E 18 att gå på den norra sluttningen till
det fastmarksområde där stadsdelen Rinkeby ligger.
På några ställen finns lera i sänkor i sluttningen.
Norr om sluttningen utbreder sig ett lerområde.
• På vissa delar av den nya vägens norra sida mot
Järvafältet föreslås terrängmodelleringar som kan
behöva grundförstärkas.
• Vid trafikplats Rinkeby och utmed leden från trafikplatsen fram till Igelbäcken kommer den planerade E 18 att, delvis på broar, gå över ett lerområde
med upp till 12 meter djupa lerlager. För att förstärka marken för E 18 och broarnas tillfartsbankar
används kalkcementpelare, lättfyllning av cellplast,
bankpålning och påldäck.

• Den ombyggda Ulvsundavägen dras i stort sett i
samma läge som dagens väg, som går i en lerfylld
dalgång. Även här är lerdjupen upp till 12 meter.
Den västra rampen till trafikplats Rissne kommer
att skära in i ett fastmarksområde mitt för bankhuset i Rissne.
• På samma sätt kommer hela den planerade Ulvsundavägen med tillhörande ramp på östra sidan
att skära in i ett fastmarksområde öster om vägen
norr om Rissne trafikplats. På denna del behöver
marken förstärkas med kalkcementpelare, utskiftning, förbelastning eller bankpålning.

Landskapsbro vid Elinsborgsskolan.
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• Marken under Kymlingelänken består av fasta
höjdpartier med morän och berg i dagen, varvat
med mellanliggande lerfyllda svackor. Lerdjupen är
i regel begränsade och överstiger endast undantagsvis 6 m. Den befintliga vägen har tidigare förstärkts
i svackorna med olika typer av åtgärder. Även
marken under den nya vägbanken måste förstärkas
i svackorna, och de nya förstärkningarna måste
anpassas till de befintliga.

TRAFIKKONSEKVENSER:

Bättre framkomlighet, säkrare trafik
För privatpersoner är minskade restider givetvis välkommet. En viktig aspekt på god framkomlighet är
dessutom att irritationen minskar, vilket gör oss alla till
säkrare förare. För nyttotrafiken innebär bättre framkomlighet rena intäkter eftersom man hinner prestera
fler transportuppdrag under samma tid. Med högre
vägstandard och planskilda korsningar ökar dessutom
trafiksäkerheten betydligt – ett av de främsta skälen till
ombyggnaden.

Trafiken ökar
De trafikprognoser som gjorts dels för år 2010,
dels framräknat till 2020 och 2030, visar att trafiken
kommer att öka både på E 18 och på väg 279. Den
främsta anledningen till denna ökning är allmänna
tillväxtfaktorer som ökat välstånd, större befolkning
etc. En mindre del av ökningen beror på att den
förbättrade framkomligheten får fler att välja E 18
i stället för lokalvägnätet.
Minskade restider
Byggandet av den nya trafikleden enligt förslaget
kommer att ha en mycket stor effekt på framkomligheten och restiderna. Genom att planskilda trafikplatser byggs försvinner de störningar som dagens
signalreglerade korsningar orsakar. Genom kopplingen av E 18 via Kymlingelänken till trafikplats
Kista kan motorvägsstandard erbjudas på hela sträckan
Hjulsta–Ulriksdal/Järva krog.
Den planerade ombyggnaden innebär att medelhastigheten ökar, framför allt i rusningstid.
Kapaciteten på motorvägen och i trafikplatserna är
enligt gjorda studier tillräcklig för de beräknade fram-

tida trafikmängderna. De tidsperioder då trängsel
uppstår blir kortare.
Belastningen på E 4 på avsnittet Kista–Ulriksdal/
Järva krog blir högre – sträckan förväntas nå kapacitetstaket ganska snart efter 2010. För att utveckla
framkomligheten på denna sträcka efter 2010 krävs
antingen kapacitetshöjande åtgärder på E 4 eller en
utbyggnad av trafiksystemet med nya länkar, till
exempel Förbifart Stockholm.
Köerna på Ulvsundavägen i nordgående riktning
beräknas försvinna genom att de signalreglerade korsningarna vid Enköpingsvägen och Kymlingelänken
byggs om till planskilda korsningar.
Ombyggnaden av Hjulstakorset medför att den
signalreglerade korsningen med Akallavägen och
Bergslagsvägen försvinner. Även här blir resultatet
minskade köproblem.
Inte heller på lokalvägen i Tensta/Rinkeby kommer det att uppstå problem med framkomligheten.
Tillgängligheten för Tensta och Rinkeby försämras
något genom att de flesta direkta anslutningarna till
E 18 tas bort. Däremot blir det, till följd av att trafikplatserna byggs ut, möjligt att förbättra vägvisningen
till dessa områden.
Enköpingsvägen kommer att avlastas, vilket leder
till bättre framkomlighet på denna väg. Hur varaktig
denna trafikminskning blir beror på i vilken takt nya
områden kring vägen exploateras.
Tillgängligheten till Kista arbetsområde ökar eftersom området får två planskilda anslutningar, dels från
Kymlingelänken, dels från den förlängda Torshamnsgatan.

Färre olyckor
Ett av de främsta syftena med att bygga om E 18 är
att minska antalet trafikolyckor. Vägförslaget innebär
att trafiken flyttas från ett vägnät med flera korsningar
i plan till ett högklassigt motorvägssystem med
trafikplatser. Detta ger allmänt sett positiva trafiksäkerhetseffekter.
Standardhöjningen till motorväg ger en avsevärt
förbättrad trafiksäkerhet, framför allt för avsnittet
Hjulsta–Rinkeby–Rissne. Även trafikavlastningen av
Enköpingsvägen medför större trafiksäkerhet. Det är
framför allt på dessa sträckor som man får stora för-

bättringar. Däremot förväntas inte olycksfrekvensen
på delen Rinkeby–Kista bli lägre än på dagens
Kymlingelänk, eftersom trafikmängden på denna
sträcka ökar när trafikströmmar flyttar hit främst från
Enköpingsvägen.
Den nya utformningen med trafikplatserna
Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Ärvinge och Rissne, som
ersätter dagens signalreglerade korsningar, väntas
medföra att risken för korsningsrelaterade olyckor på
E 18 nästan elimineras.
Ombyggnaden innebär att antalet olyckor med
personskador beräknas minska avsevärt.

Trafiken i dagsläget (mager stil) och år 2010 (fet stil). Medeldygnstrafik under vardagar.
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MILJÖKONSEKVENSER:

Bättre luft, minskat buller, renare vattendrag
När en trafikled planeras är miljökonsekvenserna en
viktig del av underlaget för de beslut som man fattar
när det gäller sträckning, utformning och olika åtgär-

samheter och kontor. Bostadshusen ligger längre bort,
och halten partiklar är här under gränsen för miljökvalitetsnormen.

der. Hur påverkas luften, vattnet och bullernivån av
förändringarna? Och hur påverkas till exempel landskapsbilden och växt- och djurlivet?

Minskade utsläpp från trafiken
Utsläppen från trafiken i tätorter är ett allmänt hälsoproblem, eftersom luftföroreningar påverkar folkhälsan. Genom ombyggnaden av E 18 förbättras luftkvaliteten för boende och yrkesverksamma längs både
Hjulstavägen och Enköpingsvägen. Ombyggnaden
längs E 4/Uppsalavägen innebär att föroreningarna
ökar något. Utmed denna stäcka finns dock bara ett
fåtal bostäder.
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid kommer att
underskridas. Luften blir renare dels genom att framtidens fordon ger en generellt lägre utsläppsnivå, dels
genom att trafiken flyttas bort från bebyggelsen.
Den högsta halten av partiklar i luften finns alldeles invid Ulvsundavägen. Här ligger främst verk-

Ny vägbro över Ingelbäcken.
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Nya sträckningar och bullerplank
ger minskat buller
När E 18 byggts om minskar bullret märkbart både i
bostadsområdena och på Järvafältet, eftersom trafiken
flyttas bort från bostäderna och bullerskydd byggs.
De riktvärden som finns för buller utomhus underskrids med några undantag i markplanet. För att
klara riktvärdena för buller inomhus behöver en del
fasader och fönster förbättras för att minska bullersrörningar.
Bullret kommer att minska även för bostadsbebyggelsen öster om trafikplats Kista och i Tingshusområdet i Järfälla.
På Järvafältet kommer gränsen för ytor med bullernivåer under 50 dB(A) att hamna 200 meter närmare
E 18 jämfört med idag.
Något minskade natur ytor
men bättre tillgänglighet
När den nya vägen byggs försvinner vissa grönytor,
främst ytor alldeles intill dagens väg och ett hörn av
Järvafältet vid korsningen Hjulstavägen–Kymlingelänken. Även Skogsvaktarkärret – en fuktäng och
våtmark strax norr om Kymlingelänken – kan beröras
något när landskapet intill vägen formas om.
När vägen byggs om försvinner några värdefulla
biotoper, medan andra utsätts för ökade störningar.
Dagens problem med otillräcklig vattentillförsel till
Igelbäcken blir inte mindre efter ombyggnaden, men
risken att bäckens vatten förorenas vid olyckor minskar.

När vägbron över Igelbäcken görs högre och
passagen under bron breddas förbättras stråket längs
Igelbäcken mellan Järvafältet och Kymlingeskogen
söder om Kymlingelänken. Därmed blir kontakten
mellan de inre och yttre delarna av Järvafältet bättre.
Dagvattnet från bostadsområdet och lokala vägar
i området leds idag inte via Igelbäcken utan via Järva
dagvattentunnel direkt till Edsviken. Därför flödar
inte tillräckligt med vatten till Igelbäcken. Detta gör
att de låglänta områdena sällan svämmar över. Dessutom varierar bäckens vattennivå mycket och är
under torrperioder mycket låg.
Järvafältet med Igelbäcken är ett värdefullt naturområde. Här förflyttar sig djur mellan Stockholms
centrala och yttre områden, och växtarter sprider sig.
Markerna, som förr var ängar och hagar, har ett rikt
växt- och djurliv. Med tiden har floran blivit fattigare
och mer ensidig, eftersom stora gräsytor under senare
decennier har lämnats att utvecklas fritt.
Järvafältet är också ett viktigt friluftsområde som
genomkorsas av många bilfria promenad- och cykelvägar. Området används flitigt av dem som bor i
bostadsområdena i närheten. Landskapet, med

Bullret minskar
Kartan visar hur bullret förändras med förslaget jämfört
med idag. Blått = sänkning, rött = höjning.
Riktvärdet för ljudnivån vid bostäder är 55 dB(A). En
sänkning med 1–3 dB(A) är knappt hörbar, medan en sänkning på 3–10 dB(A) upplevs som en halvering av ljudnivån.
Idag har bostäderna längs Rinkebysvängen nivåer på
55–58 dB(A) i marknivå. Vid fasaden mot Hjulstavägen
är bullernivåerna idag 60–69 dB(A) i markplan och
68–72 dB(A) vid de översta våningarna.
Inom Järvafältet ligger bullret idag över 55 dB(A) i
en 250 meter bred zon längs vägen. Nära Hjulstavägen
är nivån 65 dB(A) – alldeles intill vägen är nivåerna
ännu högre.

Bättre luft, minskat buller, renare vattendrag
Ombyggnaden innebär inte några förändringar
av det kulturhistoriska landskapet. Det äldre vägnätet
inom Järvafältet, som till stor del sammanfaller med
dagens gång- och cykelvägar, påverkas inte. Kulturmiljön i dess helhet skadas inte av att E 18 byggs om.
Däremot berörs några fornlämningar. Länsstyrelsen
kommer att ta ställning till om dessa ska undersökas
av arkeologer före ombyggnaden.

omväxlande öppna områden och skogspartier, erbjuder
rika möjligheter till naturupplevelser. Även området
öster om Kymlingelänken är väl utnyttjat.
Gång- och cykelpassagerna kommer att vara lika
många som idag men de blir bredare och ljusare.
Tillgängligheten till Järvafältet förbättras med överdäckningarna vid Rinkeby och Tensta samt med den
nya landskapsbron vid Elinsborgsskolan. Dessutom
både förlängs och höjs bron över Igelbäcken, vilket
förbättrar även denna passage.
Det kulturhistoriska landskapet bevaras
Igelbäcken och Bällstaån har i årtusenden varit viktiga
vattenleder med många bosättningar. De många fornlämningarna på Järvafältet, både gravfält och boplatser,
vittnar om bebyggelse från förhistorisk tid fram till
nutid.
Odlingslandskapet kring Igelbäckens dalgång är
fortfarande till viss del välbevarat med många gårdar.
Framförallt väster om Kymlingelänken mot Akallavägen finns rester av ett relativt välbevarat ålderdomligt kulturlandskap, präglat av jordbruk ända
sedan järnåldern.

Landskapsbilden påverkas
Den nya vägen mellan Tensta och Rinkeby blir
bredare än dagens väg. Liksom i dag kommer den att
upplevas som en gräns mellan bebyggelsen och Järvafältet, men slänter och bullerskyddsvallar mjukar upp
de linjer som vägens terrassering bildar.

När vägen breddas måste en stor del av träden och
buskarna i vägslänterna tas bort. Istället kommer nya
träd och buskar att planteras, till exempel ek, björk,
asp, tall, slån och nypon. Dessa arter finns redan i
området. Slänterna ut mot Järvafältet görs mjukt
sluttande med gruppvisa planteringar. Så småningom
kommer den nya växtligheten att dölja vägen på
samma sätt som dagens vegetation gör.
Bullerskydden mot Järvafältet byggs främst som
vallar eller skärmar. De bullerskärmar som byggs mot
bebyggelsen blir delvis genomskinliga.
För att skapa bra kontakt mellan områdena på
vägens båda sidor utformas landskapsbroarna vid
Elinsborgsskolan, Spångadalen, trafikplats Rissne och
Igelbäcken så slanka och luftiga som möjligt.
Idag upplevs Kymlingelänken som en avgränsning
av Kista och Rinkeby. Även om det blir så också i
fortsättningen görs en förbättring genom att öppningen i den nya förlängda bron över Igelbäcken vid
Kymlingelänken knyter samman områdena bättre
än idag.
Dagvattnet från trafiken renas
Vägdagvattnet, som idag inte renas innan det släpps
ut i naturen, kommer efter ombyggnaden att passera
genom reningsanläggningar. Därför kommer mängden
föroreningar i vattendrag och sjöar att minska.
En del av vägdagvattnet kommer att ledas via
diken med haveriskydd till Järva dagvattentunnel mot
Edsviken. Tunneln fungerar som en reningsanläggning.
Resten av vägdagvattnet renas i avsättningsdammar eller
underjordiska avsättningsmagasin innan det leds vidare
till recipient. Recipienterna är antingen Spångaån,
Igelbäcken eller Råstaån. Alla reningsanläggningar

har kapacitet att samla upp de utsläpp som uppstår
vid en eventuell olycka med farligt gods.
De två överdäckningarna vid Rinkeby och Tensta
får separata VA-system som samlar upp spolvatten
från tvättning av tunnlar och eventuella utsläpp vid
olyckor. Det förorenade vattnet transporteras sedan
till någon av de reningsanläggningar i regionen som
Vägverket har tillgång till.

Grundvattnet påverkas marginellt
Ombyggnaden påverkar grundvattnet lokalt vid Hjulsta och Rinkeby trafikplatser samt vid gångporten vid
trafikplats Ärvinge. Sänkningarna av grundvattennivån påverkar inte ytvattenflödena eller grundvattennivåerna i stort.
Vegetationen i de områden där grundvattnet sänks
bedöms inte bli påverkad.
Gång- och cykelvägens passage under motorvägen
vid trafikplats Ärvinge kräver att grundvattnet sänks
i ett område med obebyggd ängsmark öster om Kymlingelänken. Konsekvenserna av detta, till exempel
sättningar i gräsytan, bedöms bli marginella.
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Minskade risker med farligt gods, mer mark för bebyggelse
Vägombyggnader påverkar ofta omgivningen på flera
sätt förutom framkomlighet, säkerhet och miljö. Exempel på detta är risker när det gäller transport av farligt
gods, behovet av vägbyggnadsmaterial, deponering av
överskottsmassor, markbehov, nya förutsättningar för
markanvändning och påverkan på övrig infrastruktur.
Dessutom påverkas de lokala och regionala förutsättningarna för näringsliv och sysselsättning.

Vägbyggnadsmaterial behövs,
överskottmassor behöver deponeras
Vägombyggnader kräver vägbyggnadsmaterial. Villkoren för materialförsörjning är beroende av regionens totala byggverksamhet under byggtiden och hur
projektets entreprenader delas upp.
Omvänt kan det bli aktuellt att deponera massor
som inte kan användas vid ombyggnaden, t ex lera.

Liten risk för dödsfall vid
farligt godsolyckor
Ombyggnaden av E 18 innebär att risken för att
tredje man ska omkomma i en olycka med farligt
gods blir mycket liten. Dels flyttas trafiken längre
bort från bebyggelsen, dels ger överdäckningarna
ett visst skydd, t ex vid en olycka med hög värmestrålning från brand. Överdäckningarna konstrueras
för att klara en eventuell olycka med brandfarligt
eller explosivt gods.

Nya möjligheter för byggande
Den nya vägen avlastar dagens leder, vilket medför
mycket bättre förutsättningar att skapa attraktiva
bostads- och arbetsområden vid Stora Ursvik och
i områdena längs Enköpingsvägen.
Förslaget innebär ökade möjligheter att komplettera bebyggelsen i Tensta och Rinkeby innanför Hjulstavägen. Överdäckningarna ger nya ytor för kompletteringsbebyggelse. I Rinkeby kan området mellan
Rinkebysvängen och den något flyttade Ulvsundavägen bebyggas.
Berörd mark är främst kommunägd
Den mark som berörs av ombyggnaden används
redan idag främst för vägändamål eller ligger i direkt
anslutning till dagens väg. Huvuddelen av den nya
mark som tas i anspråk för ombyggnaden ägs av
respektive kommun – undantag är området söder om
dagens Kymlingelänken, där en stor del av marken
ägs av det statliga bolaget Vasakronan.
För trafikplatserna vid Hjulsta, Rinkeby och Kista
kommer en del mark som idag är naturmark att
användas. Samtidigt frigörs mark som idag är vägområde till annan användning.
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Nya E 18:s sträckning genom Järvafältet får ett
något förändrat läge jämfört med idag. Nya ytor för
ombyggnaden behövs främst vid trafikplatserna,
framförallt Hjulsta, Rinkeby och Kista trafikplatser.
Mer än 75% av de nya områden som används för
vägen gäller dessa avsnitt. Drygt hälften av arealökningen ligger inom områden som är ”instängda”
och har höga bullernivåer och som därför är mindre
intressanta som rekreationsområden.

Kraftledningar och VA-systemet
behöver flyttas
Kraftledningarna längs Hjulstavägen och vid Rinkebysvängen/Ulvsundavägen måste flyttas vid Rinkeby
och Rissne trafikplatser. Även en markförlagd kraftledning utmed Hjulstavägen behöver flyttas.
Flera stora vattenledningar, framför allt vid Rissne
och utmed Hjulstavägen, berörs av ombyggnaden och
behöver flyttas.
Det finns planer på en tvärspårväg i närheten av
E 18. Det för närvarande mest troliga alternativet är

att spårvägen dras via Stora Ursvik och trafikplats
Ärvinge in i Kista. Några särskilda förberedelser med
hänsyn till detta har inte gjorts men att det går att
kombinera spårvägen med en ombyggd E 18 har kontrollerats.
Växande arbetsplatsområden,
nya möjligheter till boende
Den ombyggda trafikleden ger ökad trafikkapacitet
som innebär nya möjligheter för arbetsplatsområden
i hela Stockholms nordvästsektor, för bostadsbebyggelsen och för befolkningsutvecklingen i området.
• I det expansiva Kista arbetsområde förbättras situationen avsevärt.
• Lunda industriområde får stora förbättringar
genom tillgängligheten till det övergripande vägnätet.
• Utvecklingen av nya arbetsplatsområden i Barkarby,
Ursvik och Silverdal gynnas av att framkomligheten
på E 18 blir bättre.
• Barkarby–Jakobsberg och Kista–Sollentuna–Häggvik
utgör regionala stadskärnor i den framtida regionala
struktur som skisseras i den regionala utvecklingsplanen. En utbyggd E 18 är av strategisk betydelse
för båda dessa stadskärnor.

Kostnader, finansiering, genomförande, marktillgång
Projektets kostnad är uppskattad till 2,3 miljarder
kronor i 2004 års prisnivå. Därutöver tillkommer
de två överdäckningar som byggs samtidigt men
som finansieras av Stockholms Stad. De uppskattas
kosta ca 600 miljoner kronor.
Vägombyggnaden, förutom överdäckningar och
några andra delar som respektive kommuner står
för, finansieras via Vägverkets nationella plan.
Detaljer i fördelningen av kostnaderna mellan
Vägverket och kommunerna kommer att framgå
av de genomförandeavtal som tecknas mellan
Vägverket och berörda kommuner.
Projektets genomförande förutsätter att:
• detaljplaner för projektet i Stockholms och
Sundbyberg kommuner antas av respektive
kommun och vinner laga kraft
• Vägverkets arbetsplan fastställs och vinner
laga kraft
• de tillstånd och dispenser enligt andra lagstiftningar som behövs för projektet erhålles (t ex
tillstånd för vattenverksamhet och koncession
för flyttning av kraftledningar).

• anläggningsförrättningar genomförs för icke allmän väg eller kommunal gata.
Byggtiden beräknas till ca 6 år.
Tillgången till mark. Arbetsplanen ställs ut för
granskning under våren 2005. Därefter bör den
kunna fastställas så snart erforderliga detaljplaner
vunnit laga kraft.
Inom detaljplaneområden tillhandahåller kommunerna den mark som behövs för vägbygget.
Utanför detaljplaneområden innebär fastställandet
av arbetsplanen att väghållaren får rätt att ta marken i anspråk inom det vägområde som markerats
på planritningarna i arbetsplanen. Detta gäller även
områden med s k inskränkt vägrätt och tillfällig
nyttjanderätt.
De etableringsområden och trafikprovisorier
som behövs utanför vägområdet tas i anspråk med
tillfällig nyttjanderätt.

SAMRÅD
Samråd har under projekttiden genomförts med följande intressenter:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Stockholms stad
Sundbybergs stad
Järfälla kommun
Sollentuna kommun
Solna stad
Norrvatten
Stockholm Vatten
Fortum
Svenska kraftnät
Stockholms brandförsvar
Försvarsmakten
Vattenfall Sveanät
SL
Denna skrift ingår i den visning av arbetsplaneförslaget som sker i samband
med markägarsammanträden/samrådsmöten för arbetsplanen och detaljplanen. Till mötena inbjuds förutom markägare även boende, föreningar,
intresseorganisationer och andra intresserade.
MEDVERKANDE
Arbetsplaneförslaget har på uppdrag av Vägverket Region Stockholm
utförts av:
YS-bolagen (delen Hjulsta–Tensta)
Tyréns AB (delen Rinkeby–Rissne)
Vägverket Konsult (delen Kymlingelänken–Kista)
SWECO (Miljökonsekvensbeskrivning för hela projektet)
KONTAKTPERSONER VÄGVERKET REGION STOCKHOLM
Projektledare: Kerstin Örtengren, tel 0771-119 119,
e-post: kerstin.ortengren@vv.se
Biträdande projektledare: Eva Nordberg, tel 0771-119 119,
e-post: eva.nordberg@vv.se
Biträdande projektledare: Anders Liwendahl, tel 0771-119 119,
e-post: anders.liwendahl@vv.se
Informatör: Pia Lundberg, tel 0771-119 119,
e-post: pia.lundberg@vv.se
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