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BAKGRT]ND OCH SYFTE

Socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet liberalerna i
Stockholms stad och lån har komnit överens om att b1'a bygga

en trafikring runt innerstaden. Trafiklederna ska finansieras
genom bilavgifter. Byggnadsnåmnden har beslutat aEt fördjupade
äversiktsplåner uppråttas för de ånnu ej byggda delarna av

ringen. Österleden ingår i översiktsplan för Norfa Trafik-
banäet för vilke., ".riåd skett våren L993. Ett bearbetaE för-
slag var utsEållt under hösten. Det beråknas kunna antas av

korÄunfullnåktige i decenber L993. Parallellt ned översikts-
planens uppråttande har för att vinna tid detaljplanearbetet
påbörj ats .

Även i Nacka pågår arbetet ned detaljpLaner för Österleden' En

första aetaljplän har uPPrättats för delen vid Svindersviken
på våstra Sitlaon. Namnää förslag liksorn föreliggande för de-

ien mellan Frihamnen och Saltsjön grundas på en utredningsplan
för Österleden som uppråttats av Österleden AB på uppdrag av

Stockholmsleder AB. Stockholmsleder år ett av Scockholms stad
och Vågverket ågt bolag.

PLanområde

Planen inskränks till att omfaEta endast deE av Österleden
dlrekt berörda markområdec. Förutom sjålva trafikleden ingår
nödvåndiga tekniska komplement för drift, underhåll och så-

kerhet. Tunnlarna behover mellan rnynningarna kontakt ned mark-

il;; iot Uf .a. nödutgångar och brandventllation' På nar§tan
ingår endast dessa .tåarå.tatga anlåggningal- och i övrigt reg-

Ielar planen endast byggandä under nark' Planen föreslår tre
byggnaäer för nödutga.,[är och en byggrått för ett rökschakt'
Planområdec frangår av pLankartan' Dec stråcker slg från
Lindarångsvågen iia frit.rtten till stadsgrånsen söder om
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Biskopsudden. Frihamnens traflkplats och bergtunnelns mynning
vid Lindarängsvågen ingår t detalJplan Dp 93004.

Areal

Planområdets areal är ca 18 ha. Ytan i markplanet inskrånker
sig tiIl vad som behövs för tre nödutgångar och ett schakt för
brandventilatlon - ca 45 resp 25 kvadratmeter per anlåggning.

Markägoförhållanden

Tre fastigheter berörs direkt av planen: Norra Djurgården 1:1,
Ladugårdsgårdet L:L och DJurgården L:1. Stockholms kommun åger
Ladugårdsgårdet 1:1 och Kungllga Djurgårdens Förvaltning de
två andra. På fastigheterna finns många byggnader av vari-
erande storlek, användning och kvalitet som ågs av enskilda
personer och företag. Endast några få av byggnaderna ligger
delvis el1er helt inom planområdet. I norr vid Borgen, för-
valtar fritidsförvaltingen drifts- och förrådsloka1er, atel-
jder son hyrs ut tiIl konstnårer samt en sormarbostad. Vid
Djurgårdsbrunnsvågen har televerket en nåtstation, vid Rosen-
dals sta1l finns Djurgårdsförvaltningens arbetsstälIe på södra
Djurgården oeh på Biskopsudden finns en restaurang och en loka1
för båtförsäljning.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Övers iktsplan

I Stockholms översiktsplan (Öp 90) som antogs av kommunfull-
mäktige i februari 1991 år Österleden schematiskt redovisad
som "trafikreservat för en eventuell rlngled". På samma sätt
redovisas en snabbspårvag mellan Frihamnen och Hammarby sjö-
stad parallellt med Österleden. Idag är denna spårvåg inte
aktue1l.

I sarnrådsförslaget fördjupad översiktplan för Norra Trafik-
bandet redovisas Österleden på ett mer detaljerat sätt och med
delvls annan stråeknlng. Avsnittet Frihamnen - Saltsjön har
dock samma stråckning som I Öp 90.

Prosram för planerine av Haea-Brunnsviken mm

Solna och Stockholm har utarbetaE ett program för planering av
området Ulriksdal- Haga - Brunnsviken - Djurgården. Efter be-
slut i kommunfullmåktlge I de båda kommunerna skall programmet
redovisas för lånsstyrelsen. Regerlngen har kråvt att kommunen
redovisar hur naturvårdens, kulturmlnnesvårdens och frilufts-
livets intressen tl1lgodoses. Solna har godkänt och Stockholms
fullmäktige godkånde i huvudsak programförslaget 1993-09-06.
Österleden söder om Lindarängsvågen passerar I tunnel under
ett, i programmet, föreslaget naturreservat som bI.a. omfattar
Gårdet, Kaknäs och östra del-en av Djurgården. I reservatet
ingår vårdeful1a kulturmiljöer och det utgör ett (av tre) karn-
områden för naturvården.
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Inom kårnområden ska ingen exploatering ske. De ska skyddas
som naturreservat eller genom "andra relevanta bevarandebeståm-
melser" enligt fullmåktiges beslut.

I programmet konstateras att traflklederna år ett miljöproblem
och att trafikökningar innebär ett allvarligt hot mot natur-
och kulturmiljön. Som en sårsklld riktllnje förs1ås: "Vid ut-
byggnad av nya eller föråndring av befintliga trafikleder skal1
sårskild hänsyn tas tiIl områdets kultur-, natur- och rekrea-
tionsvården".

Haga - Brunnsviken programmet avses att fö1jas upp med bl.a.
förordnanden om naturreservat eller andra relevanta bevarande-
beståmmelser med skötselplaner.

Områdesbes tåmmelser

För detaljplaneområdet gäI1er områdesbestämmelser, Ob 87032,
antagna är L989. De innebär utökad bygglovsplikt samt skyldig-
het att söka ri'rningslov.

Detal i olan

Området saknar detaljplan

FÖRUTSÄTTNINGAR ocH FÖRI|,NDRINGAR

Natur

Österleden passerar. i tunnel under det i Haga-Brunnsviken pro-
grarmet föreslagna naturreservatet som omfattar delar av Gärdet
och Djurgården. Inom reservatet flnns en ekdominerad ädellöv-
skog som år en viktig förutsåttning för rnånga djur- och våxt-
arter. Ingrepp i naturen kommer att kråvas för: tunnelmynning
vid Lindarångsvägen, tre nödutgängar och ett rökschakt. Under
byggskedet kommer ett arbetsområde om högst 2000 kvm att av-
skårmas mot stranden på Biskopsudden. Dess funktion år att
framför allt fungera som skyddszon samt ge möj lighet till an-
slutning för flytbryggor. All byggpl-atsetablering kommer att
ske på flottar utanför stranden. VåUer man att utföra sänk-
tunnelanslutningen i torrhet kommer fångdammen att ansluta mot
stranden. Inga bestående ingrepp I strandzonen föreslås.

Tunnelpåslaget vid Lindarångsvägen berör ca 2000 kvm av den
blockrika och tradbevuxna morånsluttningen. Ingreppet beskrivs
utförligare i detaljplaneförslaget för Frihamnens trafikplats
( S-Dp 93004 ) samt i mllJökonsekvensbeskri'rningen. Här finns
bl.a. många ekar, lönnar och bJörkar. Dessa måste fallas for
att möJ liggöra tunnelbygget som vid mynningen måste utformas
som betongkonstruktion. Bergtunneln ansluter t111 betongtun-
neln ca 30 - 60 meter söder om Lindarängsvägen. Sedan den senare
fårdigställts kommer området att återstållas, dock i förhöj t
låge p.E.a. Lindarångsvågens nya, som mest ca 4 meter, högre
profil. Marken skall hårvld terrånganpassas och trådplanteras
så att den naturligt förenas till en helhet med omgivande natur.
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Önskvärt år om ett antal av de ldag på marken befintliga blocken
kan återanvåndas för att bidra t111 att detta uppnås.

Nödutgången vid Djurgårdsbrunnsvägen kan byggas utan att några
tråd behöver fällas. Marken år här plan och angöringsvåg kan
enkelt med små markingrepp anlåggas i anslutning till befint-
lig gång- och cykelvåg.

Nödutgången vid Fredrik Bloms Väg liksorn överbyggnaden av rök-
schaktet ligger båda I nära anslutnlng ti11 Djurgårdsförvalt-
nigens driftstå1le vid Rosendals stal1. Byggnaderna kan här
inpassas i Eerrången så att endast några enstaka mindre träd
behöver fållas. Genom denna placering har lngreppet i djur-
gårdsnaturen minlmeraEs och andra oexploaterade områden kan
lämnas orörda. Rökschaktet avses, genom en ombyggnad av stäng-
slet kring materialplatsen, ligga lnnanför stångslet.

Vid Biskopsudden visas en nödutgång intill den allmänna parker-
ingsplatsen. Endast en anlagd gråsyta berörs, inga träd be-
höver fallas, och angöringen sker över befintliga körytor. Vid
uddens södra strand kommer ett arbetsområde om högst 2000 kvm
att avskärmas under byggtiden.Inga bestående ingrepp I strand-
zon föreslås.

Fornlåmningar

Österledstunnlarna passerar på mer ån 20 meters djup tre re-
gistrerade fornlämningsområden. Dessa består samtliga av grav-
fält innehållande flera högar och stensättningar. Områdena år
markerade på grundkartan och llgger sydost om Borgen, vid Djur-
gårdsbrunnsvägen och vid De Besehes Våg.

Enligt lagen om fornminnen får ingen utan tillstånd förändra
eller skada fast fornlämnlng.

Strandskydd

För de av Österleden berörda strånderna vld Djurgårdsbrunns-
viken och Saltsjön gåller av lånsstyrelsen L977 -10-18 beslu-
tat strandsskyddsförordnande enligt naturvårdslagen. Skyddet
avser "att åt allmänheten trygga ttllgången till Platser för
bad och friluftsliv". För Djurgårdsbrunnsvikens norra strand
gåller 100 m och för Djurgårdens strånder 300 m brett skydds-
område. Vid Biskopsudden måste lokalt förordnandec upphåvas
för att bygga nödutgången samt temporärt för arbetsområde på
uddens södra strand.
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Befintlisa anlässninsar under mark

I anslutning till Österleden finns två tunnlar som berörs av
densamma.

Vid Djurgårdsbrunnsvågen passerar trafikleden strax under en
teletunnel till Kaknästornet. Passagen kräver försiktig
språngning och förstårkningsarbeten.

Vid Lindarängsvägen korsar en spillvattentunnel i samma nivå.
Tunneln måste ges en ny sydligare dragning för att med bibe-
hålIet fal1 och utan pumpning av avloppsvattnet kunna passera
Österleden.

Planförslaget S-Dp 93005

Vad plangn geglerar

Detaljplaneförslaget S-Dp 93005 omfattar endast Österleden.
Det reglerat bara undanEagsvis markytans anvåndning, som er-
forderliga nödutgångar, schaktmynning fOr brandventilation
samt markingreppen vid Lindarängsvågen.
Planförslaget tar således ej stäIlning tilI användning av mark-
ytan där den inte berörs av Österleden. Grånser för allmän
plats, kvarter och vattenområde fastlåggs sålunda ej i före-
liggande planförsIag. Det reglerar endast ledens intrång.

Österleden I stort

Österleden ingår som en lånk i trafikledsringen runt inner-
staden. Den ges en standard som motsvarar en stadsmotorväg med

dimensionerade hastigheten 70 km/tim. Leden har två genomgå-
ende och ett tredje körfält för av- oeh påfart I varje rikt-
ning. Trafikanter på ringen ska betala vågavgift vid påfart.
Därför anlåggs betalstationer i ett snltt uEanför ringen. Nårmast
Österleden planeras stationer vid Ropsten och Vårmdöleden.
Avgift erlalgs inte vid utfart från lnnerstaden eller avfart
från ringen.

Trafikmångdsprognoser har gjorts för år 2005. De fÖruusätter
en fullt utbyggd trafikledsring och att en viss bebyggelseut-

veckling sker I reglonen. Då skulle, beroende på ekonomisk
utveckling, 45000-50000 fordon nyttJa Österleden ett vardags-
medeldygn.

Österledstunneln sträcker sig mellan trafikplatser vid Fri-
hamnen och Sickla. Den år drygt 4,5 km Lång huvudsakligen
anlagd I bergtunnel. Passagen av SaltsJön utformas som en sänk-
tunnel av betong nedschaktad I botten. Den år ca 0,4 km lång.
Även tunnelmynnlngen vid Frihamnen utförs av betong.

L

L

t



6

r K x x K K

3.5 !.5 3.5 3.5 3.5 3.5 i

Tunnelsekion

Våsprofil

På plankartan illustreras Österledens vägbanenlvå. Vid Fri-
hamnens trafikplats har leden en högpunkt på +2,0 m. IÅg-
punkten ca -40 föreslås ligga strax norr om Djurgårdsvägen
dårefter stiger leden åter söderut mot Nacka. I söder har leden
sin högsta nivå vid passagen av Sickla kanal, ca +7 m.

Saltsj öpassage4

Österleden föreslås passera under Saltsjön i en sånktunnel,
dvs en konstruktion som bygg" ovan vattnet och sedan sånks
ned. Tunneln skal1 placeras nedschaktad i botten med taket i
nivå med nuvarande botten. Vld stadsgrånsen föreslås fardig
körbana ligga på 37 meters dJup under nollpIanet. Härigenom
inskrånks inte fartygstrafiken och vattengenomströmningen.
Under byggskedet påverkas dock traflken av, t.ex mudderveck
och arbetsplattformar samt av trafik dem emellan och land.
Milj ökonsekvenserna beskrivs i milJökonsekvensbeskriwningen.

Lokalt väsnät

Av det lokala vågnåEet på DJurgården och Ladugårdgårdet berörs
endast Lindarängsvägen och Tegeluddsvågen. Den förra kommer
att få en förhöJd proflI vld Österledens tunnelmynning. Idag
år profilen konkav med en lågpunkt I detta lage. Höjningen
blir konvex med högpunkten *5,0 meter dår den korsar Österleden.

Tegeluddsvägen konmer ett bli berörd under byggskedet då Fri-
hamnens trafikplats anlåggs men kan I stort behå1la nuvarande
utformning.
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Trafikledens anläggningar

Yentilation

Rlngens tunnelsystem förses med långsgående ventlletlon, dår
luftens förs från tunnlarnas lnfartsmyning Iångs de enkelrik-
tade tunnlarna ured hJä1p av dels traflkens kolrrverkan dels i
tunneltaken placerade flåktar. Ventilationscentraler för
frånluft placeras vid utfartsmynningarna. För Österleden pla-
ceras den södra frånluftsstatlonen vld mynningen intill Järla-
rondellen som ingår i Nackas del av planområdet. Den norra
placeras vid Lindarångsvågen med ett frånluftstorn som når upp
ti11 nivån +35 meter. Vid Flnnboda föreslås en större central
med både till- och frånluft för båda tunnelrören.

Ventilationsanlåggningens dlmensionerlng och milj ökonsekvenser
beskrivs i bilagda miljökonsekvensbeskriwning. Placeringen av
anlåggningen har stora stadsblldsmåsslga konsekvenser. Gene-
rel1t gå11er att identiteten för Ringen som stadsbyggnadsele-
ment förstårks, om avluftstornen utformas som en med Ringens
övriga element integrerad del och inte ges en anon)rm utform-
ning och sidoordnad placering.

Bran§vgn§ilation

Avståndet mellan frånluftstornen vid Finnboda och Frihamnen är
ca 3 km. Vid brand i tunnlarna klarar lnte den nbrmala venti-
lationen att avleda brandgaser. Därför föreslås etc sårskilt
ventilationsschakt för brandventilation på Djurgården vid Fredrik
Bloms Väg. Schaktet beräknas få ca 25 kvm tvårsnittsarea. Myn-
ningen täcks med en lagre byggnad (maxhöJ d 2,5 m) med luckor
på sidorna
som öppnas vld brand.

E'}

'*r: i.::[i..

Söderledens rökschaktsöverbyggnad vid Medborgarplatsen
Referensobj ekt
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AvgtQngnlng

Vid planerade större service- och underhållsarbeten måste delar
av tunnelsystemen stängas av för trafik. Därvid planeras dubbel-
riktad trafik med begränsad hastighet kunna framföras i det
ena av systemets dubbla tunnelrör medan det andra stängs av.
Växllngar mellan ledens körriktningar kan enbart ske vid le-
dens öppna partier. Dessa partier har också motsvarande bety-
delse för brand- och utryckningsfordon vid insatser efter olyckor
i tunnlarna. Österledens stockholmsdel får våxlings-
möj lighet i Frihamnens trafikplats.

Nödulrymning

I huvudtunnlarna anordnas utrymningsgångar mellan de paral-
1ella tunnlarna var 100:e meter. Utrymningsmöjlighet tiI1 mark-
ytan finns dels vid tunnelmynningar dels på tre platser som

förses med hiss- och trappförbindelse. De senare utgång-
arna finns vid Djurgårdsbrunnsvägen, Fredrik Bloms Väg och vid
Biskopsudden. Närmsta utrymningsväg söder om Saltsjön finns
vid Finnboda. I markplanet tåcks schaktet med en överbyggnad
med dörrar mot det fria. Byggnaden skall också innehålla hiss-
maskinrum. De tre byggnaderna i Stockholm måste ges en omsorgs-
fullt utformad exteriör med häns1m cagen till Djurgårdens egen-
art.

Rengiring, vCtle! och gvlopp

Stora insatser behövs för att rengöra trafikledens öppna par-
tier och tunnlar. Detta innebär bl a vattenspolning vid behov.
För dagvatten och spolvatten anordnas sårskilda avsättnings-
magasin i ledens Iågpunkter där behandling sker med sedimen-
tation, oUeavsklljnlng samt eventuell fållning. Vattnet fÖrs
dårefter till dagvattennätet el1er direkt till recipient. En

sådan anlåggning föreslås under berget norr om Djurgårdsvågen.
Österleden har hår sin 1ägsta nivå (-40 m). Uppsamlingsbas-
sånger för brandvatten anordnas i anslutning til1 avsättnings-
magasin.

E1försörjnlng

Driften av trafikleden kråver mycket elenergl, framföral1t för
tunnelventilation men också för pumpning av vatten och för
belysning.

Elnätstationer föreslås sldoförlagda i tunnlarna med ca 400 m

mellanrum. På plankartan år de illustrerade lnom lokala ut-
vidgningar av planområdet vid: Drottnlngberget, Djurgårds-
brunnsvågen, Rosendals stall och Biskopsudden. Reservkraft
installeras för: nödbelysning, vissa såkerhetsanordningar mm.

Den utgörs av batterier och dieseldrivna aqgtegax.
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Tunnelskvdd

Planförslaget innehåller beståmmelser som avser att skydda
tunnlarna från skadliga ingrepP i omgivande berg. Skyddszonen
ar 15 m t sidled och t0 m ovanför tunneLtaket. vid Frlhamnen
och i SaltsJön flnns sårskllda skyddsbestämmeleer.

Genomförande

Planens genomförandetid föreslås vara 10 år' För övrigt hän-
visas til1 genomförandebeskrivning och til1 miljökonsekvens-
beskrivnlng.

VATTENDOM

För bortledande eller tillförsel av grundvatten krävs vatten-
dom enligt vattenlagen. Tunnlarna, som huvudsakligen llgger
under grundvattennivån, innebår viss lnlåikning av grund-
vatten. Saltsjöpassagen medför muddrlng, språngning, tippning
och byggande i sjön. Även för dessa ingrepp behövs vattendom.

Ansökan om vattendom planeras att Iåmnas till vattendomstolen
hösten L993.

Anders Malm Ulf Tårnström
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