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ALLl\,IliNT

Socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet liberalerna i Stockholms
stad och län har träffat en överenskommelse om samordnade åtglirder för att
förbättra miljön, öka tillgängligheten och skapa bättre förutsättningar för
utveckling av stockholmsregionen (trafiköverenskommelsen). För genomför-
ande av Ringen runt Stockholm enligt trafiköverenskommelsen krävs bl a att
ett antal detaljplaner upprättas. En sådan detaljplan iir detaljplanen för
tunneln mellan Frihamnen och Saltsjön som ingar i Österleden. Detaljplanen
omfattar tunnel från Lindarängsvägen under Ladugårdsgiirdet och Djurgården
till Biskopsudden och vidare till kommungränsen mot Nacka.

Genomförandebeskrivningen till planförsiaget redovisar de organisatoriska,
tekniska och fastighetsrättsliga åtgarder som behövs för ett iindamålsenligt
och i övrigt samordnat plangenomförande samt redovisar de ekonomiska
konsekvenserna. Genomförandebeskrivningen har inte någon självståindig
rättsverkan utan skall fungera som vägledning för de olika genomförandeåt-
gärderna. Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, vägar, markåt-
komst mm regleras i respektive speciallag.

ORGANISATORISKA TNÅCON

Ansvarsfördelnine

Detaljplanen anger bara en tunnelbyggnadsrätt och reglerar inte markens

användning i markplan frånsett nödutgångar och rökschakt.

Staten blir genom Vägverket väghållare för Österleden. Vägverket ansvarar

därmed för projektering, anläggande och drift av trafikleden. Till väganlägg-
ningen hör även nödutgangar och rökschakt.
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Avtal

Följande avtal erfordras för genomförande av detaljplanen:

- Principöverenskommelse om vägar mellan staden och Vägverket

- Avtal mellan staden och berörda markägare, nytdanderättshavare och
innehavare av servitut om markåtkomst mm.

- Genomförandeavtal mellan staden och Vägverket om kostnadsfördelning
beträffande investeringar och drift samt markåtkomst mm.

Genomförandet är dessutom beroende av att lag stiftas om införandet av
bilavgifter samt vattendom.

Tidplan

För genomförande av detaljplanen gäller nedanstående översiktliga tidplan

Samråd och remiss
Remissredovisning i SBN
utställning
Godkännande i SBN
Antagande av KF
Planen vinner laga kraft

nov,-feb. 94
aprll94
2:akv 94
3:e kv 94
4:e kv 94
1995

Genomförandetid

Genomförandetiden åir 10 år

FASTIGIMTSRÄTTSLIGA T'NÅCON

Äeoförhållanden

Fastigheten Ladugårdsgiirdet 1:1 ägs av staden. Fastigheterna Djurgården 1:1

och Norra Djurgården 1:1 ägs av staten.

Fastishetsplan

Då Stockholms stad och staten är ende markägare inom planområdet bedöms
fastighetsplan ej behöva upprättas för detaljplanens genomförande.
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Markåtkomst och rättieheter

Enligt 7 §, väglagen skall, inom detaljplanelagd mark diir kommunen är
huvudman för allmänna platser, kommunen tillhandahålla den mark som
erfordras för utbyggnad av trafiklederna.

För att siikra framtida rätt att bygga, nyttja och bibehålla led med tillhörande
anordningar inom statens mark förutsättes att Stockholms stad träffar avtal
med staten som innebär att staden tillförsiikras servitutsrätt för vägområdet
och ditrefter upplåter området till Vägverket som skall vara väghållare.

Inom stadens mark förutsätts att siirskild överenskot'hmelse om upplåtelse av
vägmark till väghållaren träffas mellan staden och vägverket.

Avtal skall traffas med Stockholm Vatten om ändrad dragning av spillvatten-
tunnel vid Lindarängsvägen.

Fastishetsbildnine

Med undantag av nödutgångar och rökschakt, förläggs hela leden i tunnel.-
Några förändringar i fastighetsindelningen behöver ej göras med anledning
av detaljplanen.

Befintiiga arrenden

Befintliga arrenden kommer ej att förändras med anledning av ledens
framdragande.

Vattendom

Ledens påverkan på grund- och ytvatten kommer att bedömas av Vatten-
domstolen. Vägverket avser att, parallellt med detaljplanens hantering,
ansöka om vattendom.

TEKNISKA TNÅCON

Inom planområdet går trafikleden helt i tunnel. Delen närmast Lindarängs-
vägen kommer att utföras som betongtunnel. Man språinger sig då först ner
till rätt nivå för att dtirefter bygga betongtunneln samtidigt som tunnel-
sprängning pågår mot Saltsjön. För betongtunnelns genomförande krävs
pålning och spontning. Innan schaktning och språingning påbörjas skall den

Djurgårdsnatur som ska rekonstrueras inventeras och dokumenteras vad
gäller mark, flyttblock och vegetation. Bergmassor från tunneln kommer att
transporteras ut via Frihamnen.

Från Vägverket har framförts önskemål att få anlägga en transporttunnel i
anslutning till Kaknästornet. Detta önskemål betingas av den i trafiköverens-
kommelsen 4,5 är begränsade byggtiden. Enligt Vägverket kan man vinna
ca 10 månader i byggtid med en arbetstunnel. Genom tunneln skulle ca

400.000 ton bergmassor transporteras ut via Mörka Kroken, Kaknäsvägen
och Lindarängsvägen till Frihamnen. Det motsvarar 30-50 lastade bilar per
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vardagsdygn. Transporttunneln och tillhörande arbets- och etableringsområde
innebär ingrepp i ett känsligt naturområde som avses ingå i ett blivande
naturreseryat. Störningarna består av ingreppet i naturmarken vid tunnelmyn-
ningen, förstärkningar av vägarna fram till Loudden samt den ökade tunga
trafiken under byggtiden. Bergmassor kommer dock huvudsakligen att
transporteras ut via tunnelmynningen vid Drottningberget. I miljökonse-
kvensbeskrivningen belyses ingreppens konsekvenser för miljön.

Om arbetstunneln byggs kan den nyttjas som utrymningsväg när leden tagits
i drift. Den kan då ersätta den föreslagna nödutgången vid Djurgårdsbrunns-
vägen.

Passagen av Saltsjön utförs i form av en sänktunnel, som placeras under
nuvarande sjöbotten. Siinktunneln tillverkas i dockor och transporteras
därefter till platsen i delar. Omfattande muddrings- och sprängningsarbeten
kommer att genomföras innan sänktunnelelementen slutligen kan sänkas på
o-"lrtq F)essa arbeten kommer i huvudsak att utföras från pråmar och olika
llyrerLyg,

Beträffande anslutningskonstruktioner mellan berg och sänktunnel föreligger
för närvarande tre olika metoder. Vid två av dessa metoder utförs anslut-
ningskonstruktionerna i torrhet från de anslutande bergtunnlarna. Den tredje
metoden är bågsättsmetoden, vilket innebiir att anslutningen utförs i torrhet
innanför en fångdamm av bågsättar. Bågsättarna kommer att ansluta mot
land, vilket innebär att ett visst landområde kommer att behövas för att
genomföra metoden. Övriga arbeten kommer att utföras från pråmar och
olika flytetyg.

Det bör påpekas att passagen av Saltsjön ur byggnadsteknisk synpunkt iir
mycket svår och den fortsatta detaljprojekteringen kan resultera i föriindrade
arbetsmetoder.

För etablering och arbetsområde erfordras ett 2.000 m2 stort landområde vid
Biskopsudden. Tillfart sker via Biskopsvägen. Trafiken till och från arbets-
området kommer att bli begränsad, cirka 15 fordon per arbetsdag. Befintlig
vegetation utmed tillfartsvägen skall skyddas så att den ej skadas. Alla
tyngre transporter kommer att ske med båt.

Vid byggandet av utrymningsvägar och rökschakt iir målsättningen att dessa

utföres i största möjliga utsträckning från huvudtunnlarna. Byggnadsarbeten
kommer dock att behöva utföras från marknivå, framför allt schaktarbeten,
borrning, spontarbeten och i begränsad omfattning sprängningsarbeten.
Dessutom kommer en överbyggnad att uppföras i anslutning till anlägg-
ningarna. För etablering och byggnadsprovisorier kommer markområden om
cirka 500 m2 i anslutning till dessa anläggningar att behöva tas i anspråk.
Samtliga nödutrymningar och rökschaktet lir belägna vid befintliga vägar
som användes som tiUfart.

Ledens påverkan på grund- och ytvatten kommer att bedömas av vatten-
domstolen. Vattendomsansökan inlämnas under 1993.
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EKONOIVIISKA FRÅGOR

Den totala anläggningskostnaden för Österleden har i den reviderade ut-
redningsplanen angetts till totalt 4.400 Mkr i prisnivå januari 1992. Traftkle-
den skall enligt trafiköverenskommelsen finansieras genom bilavgifter.
Utöver anläggningskostnaden tillkommer kostnader för markåtkomst.

Planekonomin för den aktuella planen kan inte redovisas då den är en del i
ett större sammanhang.

Enligt trafiköverenskommelsen skall kostnader för planarbete betalas av

berörd kommun. Enligt överenskommelsen skall mark i kommunal ägo som

inte upplåtits med nyttjanderätt eller servitut stiillas vederlagsfritt till för-
fogande för anläggning, bibehållande eller drift av trafikanläggningar.
Vägverket svarar för kostnader för markåtkomst från privata fastighetsägare,

nytdanderättshavare och innehavare av servitut. Kostnadsfördelning mellan
staden och Vägverket kommer att regleras i ett genomförandeavtal.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Genomförandebeskrivningen har upprättats av Gunilla Wastesson, Gatu- och
fastighetskontoret, i samråd med Ulf Tiirnström och Göran Gran6r på

Stadsbyggnadskontorets distrikt innerstaden samt Sören Karlsson och Hans

Jenefors på Vägverket.

Stockholms stadsby ggnadskontor
Distrikt Innerstaden

Anders Malm

Ulf Tärnström
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