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Socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet liberalerna i Stockholms
stad och län har träffat en överenskommelse om samordnade åtgiirder 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 är detaljplanen för
trafikplatsen vid Frihamnen, som ingår i Österleden. Detaljplanen omfattar
trafikledens sträckning från Östhammarsgatan till Drottningberget söder om
Lindarängsvägen.

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

ORGANISATORISKA TNÅCON

Ansvarsfördelnins

Staden iir huvudman för allmän plats inom planområdet. Med huvudmannas-
kapet följer bl a rätt och skyldighet att lösa mark avsedd för allmåin plats.

Staten blir genom Vägverket väghållare för Österleden. Vägverket ansvarar
därmed för projektering, anläggande och drift av trafikleden. Vägområdet
omfattar trafikleden med anslutningar och skyddsplanteringar.
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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, nyttjanderättshavare och

innehavare av servitut om markåtkomst mm. Om avtal inte kan träffas

erfordras tillstånd till expropriation och beslut om förtida tillträde.

- Genomförandeavtal mellan staden och Vägverket om kostnadsfördelning

beträffande investeringar oih drift samt markåtkomst mm.

-Genomförandeavtal mellan staden och ägaren till fastigheten Haifa 1 om

bland annat marköverlåtelse.

Genomförandet är dessutom beroende av att lag stiftas om införandet av

bilavgifter samt vattendom.

Tidplan

För genomförandet gäller nedanstående översiktliga och preliminiira tidplan

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

nov.-feb. 94
apr1l94
2:akv 94
3:e kv 94
4:e kv 94
t995

Genomförandetid

Genomförandetiden tir 10 år

FASTIGIMTSRIiTTSLIGA TNÅCON

Äeoförhållanden

Fastigheterna Tegeludden 8, 13, 14 och 15 samt 
-fastigheten 

Haifa 1 iir
privaiagda. Norra Djurgården 1:1 ägs av staten. Övrig mark inom planom-

rådet ägs av staden. Frihamnsområdet disponeras av Stockholm Hamn AB
med nyttjanderätt.
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Markåtkomst

Genomförandet av planen innebiir att mark måste tas i anspråk med ägande-
rätt, nyttjanderätt eller servitut. Fastigheterna Tegeludden 8, 13, 14 och 15

kan behöva tas i anspråk med nyttjanderätt helt under byggtiden. Efter
byggtiden kvarstår nyttjanderätt eller servitut för tunneln. Nyttjanderätter
inom den del av Frihamnens område som berörs måste lösas in.

Enligt 7 § Väglagen skall kommunen tillhandahålla den mark som erfordras
för utbyggnaden för trafikleden. För att siikra framtida rätt att bygga, nyttja
och bibehålla Österleden med tillhörande anordningar förutsätts att staden i
första hand träffar frivilliga överenskommelser med markägarna som

innebär att staden tillförsiikras servitutsrätt alternativt tillfällig nyttjanderätt
om ianspråktagandet endast gäller under byggtiden. För att säkerställa
markåtkomsten förbereder staden parallellt en ansökan om expropriation.
Statens mark kan inte exproprieras. Eventuell tvist avgörs i sådant fall av
statskommunala niimnden.

Upplåtelse av stadens mark samt tillhandahållande av övrig mark som utgör
vägområde regleras i genomförandeavtal.

Fastiehetsplan

Av en administrativ bestämmelse framgår att äldre tomtindelningar upphör
att gäIla, eftersom de strider mot detaljplanen.

Ny fastighetsplan bedöms ej nödvändig under förutsättning att erforderliga
avtal träffas.

Fastiehetsbildnine

Fastigheterna Haifa 1 samt Ladugårdsgärdet 1:1 och 1:8 kommer att om-
bildas.

Befintliea arrenden

Inom Frihamnen finns befintliga arrenden inom blivande vägområde som

kommer att beröras.

Vattendom
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Vägverket avser att, parallellt med detaljplanens hantering, ansöka om vat-

tendom.
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TEKNISKA FRÅGOR

Trafikplatsen i Frihamnen ligger ovan mark. Detaljplanen omfattar även
tunnelpåslagen norrut och söderut, som båda utförs som betongtunnlar.
Lindarängsvägen höjs ca 4 m vid tunnelmynningen.

Tunnlarna norrut kommer att medföra ingrepp under byggnadstiden i
källaren för fastigheterna Tegeludden 13 och 14. Om det blir några perma-
nenta ingrepp beror på val av byggmetod. Fastigheterna måste med största
sannolikhet evakueras helt under byggtiden. I fastigheten Tegeludden 8 och
15 erfordras inga ingrepp. Störningarna under byggtiden blir emellertid så

stora att byggnaderna kan behöva evakueras,

Söderut från Lindarängsvägen spränger man sig först ner till rätt nivå för att
därefter bygga betongtunneln. Pålning och spontning erfordras. Innan

- 
schaktning och sprängning påbörjas skall den Djurgårdsnatur som ska
rekonstrueras inventeras och dokumenteras vad gäller mark, flyttblock och
vegetation.

För nåirvarande utreds huruvida det skulle vara ekonomiskt lönsamt att
uppföra bergkrossanläggningar för krossning och försäljning av bergmassor
från tunnlarna. En sådan bergkrossanläggning kan komma att förläggas till
Frihamnens område. Tillstånd för sådan krossanläggning kommer i så fall att
sökas på sedvanligt sätt. Bergmassor från tunnlarna nomrt och söderut
utanför planområdet kommer att transporteras ut via Frihamnen. Mängden
bergmassor uppskattas till 1.800.000 ton vilket motsvarar L20-I50lastade
bilar per vardagsdygn. I planen finns utrymmen reserverade för såväl stoft-
avskiljning som gasrening i anslutning till ventilationstornen. Vägverket
utreder för niirvarande om i vilken omfattningen och hur frånluften från
tunnlarna ska renas.

Ledens påverkan på grund- och ytvatten kommer att bedömas av vatten-
domstolen. Vattendomsansökan kommer att lämnas in under 1993.

Utbyggnaden medför för Frihamnens del att mark tas i anspråk, att infarten
flyttas, att ett tiotal byggnader inom hamnområdet rivs och att spårharpan

inom hamnområdet läggs om. De två vaktsstugorna vid Frihamnens nuva-
rande entr6 kan stå kvar.

Skyddsplanteringarna i anslutning till trafikplatsen skall utformas enligt ett
siirskilt program som kommer att upprättas som komplement till slutlig
detaljplan.

För etablering kommer markområden inom nuvarande Frihamnsområdet att

tas i anspråk.

Under byggnadstiden kommer tillfälliga trafikomläggningar att erfordras. En

etappstudie skall utföras diir liimplig etappindelning av arbetena presenteras.
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EKONOIVISKA FRÅGOR

Den totala anläggningskostnaden för Österleden har i den reviderade ut-
redningsplanen angetts till totalt 4.500 Mkr i prisnivå januari 1992. Trafikle-
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 ställas vederlagsfritt till för-
fogande för anläggning, bibehållande eller drift av trafikanläggningar,
Vägverket svarar för kostnader för markåtkomst från fastighetsägare,
nyttjanderättshavare 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.

S tockholms stadsbyggnadskontor
Distrikt Innerstaden

Anders Malm

Ulf Tärnström
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