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Förslag till detaljplan för de1 av
Österleden. trafikplats vid Frihamnen nm

inom stadsdelen Ladugårdsgärdet i
Stockholm, S-Dp 93004 .

HANDLINGAR

1. Detaljplanekarta rned planbeståmmelser
2. Denna planbeskriwning
3 . Genomförandebeskriwning
4 . Milj ökonsekvensbeskriwning

BAKGRUND OCH SYFTE

Socialdenokraterna, moderaEerna och folkpartiet libera-
lerna i Stockholms stad och lån har kommit överens om

att bl.a bygga en trafikring runt innerstaden. Trafik-
lederna ska finansieras genom bilavgifter.Byggnadsnämnden
har beslutat att fördjupade översiktsplaner uppråttas för
de ånnu ej byggda delarna av ringen.Österleden ingår i
översiktsplan för Norra Trafikbandet för vilken samråd
skett våren L993...ELt bearbetat förslag till plan är ut-
ståIlt till 1993-10-11. DeE beråknas kunna antas av kom-
nunfullnäktige i decernber L993. Parallellt roed arbetet
med översiktsplanens upPråttande har för att vinna tid
detalj planearbetet Påbörj ats .

Även i Nacka pägäx arbetet med detaljplaner för Öster-
leden. En första detaljplan har upPråttats för delen vid
Svindersviken på våstra Siklaön. Nåmnda försIag liksom
föreliggande för trafikplatsen vid Frihamnen grundas på
en uträåningsplan för Österleden son uPPråttats av Ös-

terleden AB på uppdrag av Stockholmsleder AB. Stock-
holnsleder är ett av Scockholms stad och Vägverket ågt
bo1ag.

PI-ANDATA

Planqmråde

Planförslaget omfattar sydvåstra delen av Frihamnen,
fastigheterna Haifa 1, Tegeludden 8 och 13-15, Tull-
vaktsvagen samt intilllggande delar av Östhaxnmarsgatan,
Sehlstedtsgatan, Tegeluddsvågen, Lindarångsvägen och na-
turuark i söder. Planområdet frangår ner detaljerac av
plankartan. Österledens fortsåttning norr- och söderut
redovisas i detaljplaneförslagen S-Dp 93003 respektive
S-Dp 93005.
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AreaI

Planområdets areal äx ca 8,5 ha.

Markägoförhå11anden

Berörda fastigheter i kvarteren Tegeludden och Haifa år
privatågda. Övrig mark inom planområdet ågs av Stockholms
kommun. Byggnaderna i Frihamnen ågs av Stockholms Hamn
AB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan

I Stockholms översiktsplan (Öp 90) som antogs av kommun-
ullmäktige i februari 1991 år Österleden schematiskt re-
dovisad som "trafikreservat för en eventuell ringled". På
samma sätt redovisas en snabbspårvåg melIan Frihamnen och
Hammarby sjöstad parallelIt med Österleden. Idag är denna
spårvåg inte aktuell. Frihamnen anges som industri- och
tungtransportområde av riksintresse för sjöfarten. Hamn-
området år också av betydelse för regionens näringsliv.

I samrådsförslaget fördjupad översiktplan Norra Trafik-
bandet redovisas Österleden på ett mer detaljerat sätt
och med delvis annan sträckning. Avsnittet vid Frihamnen
har dock samma sträckning som i Öp 90.

Program för olanering av Haga-Brunnsviken mm

Solna och Stockholm har utarbetat ett program för plane-
ring av området Ulriksdal - Haga - Brunnsviken - Djur-
gården. Efter beslut i kouununfullmåktige i de båda kom-
munerna skall prograrunet nu redovisas för lånsstyrelsen.
Regeringen har kråvt att kommunen redovisar hur natur-
vårdens, kulturminnesvårdens och friluftslivets intressen
tillgodoses. Stockholms fullmåktige godkände i huvudsak
programförslaget 1993-09-06. Naturmarken söder om

Lindarängsvågen utgör en del av ett föreslaget naturre-
servat som bl.a omfattar Gårdet, Kaknäs och östra delen
av Djurgården. I reservatet ingår värdefulla kulturmil-
jöer och det utgör ett (av tre) kårnområden för natur-
vården. Området skall skyddas som naturreservat eller
genom "andra relevanta bevarandebeståmmelser" .

I programmet konstateras att trafiklederna år ett miljö-
problem och att trafikökningar innebår ett allvarligt hot
mot natur- och kulturmiljön. Som en särskild riktlinje
föreslås i programmet: "Vid utbyggnad av nya eller för-
åndring av befintliga trafikleder skall särskild hänsyn
tas ti1l områdets kultur-, natur- och rekreationsvärden".
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Haga - Brunnsviken progralnmet avses att fö1jas upp med
bl.a förordnanden om naturreservat eller andra relevanta
bevarandebeståmmelser med tiIlhörande skötselplaner.

Detalj plan

Antagen detaljplan saknas för berörd de1 av Frihamnen
samt för den sydöstra spetsen av planområdet. Övriga de-
lar planlades åren L956 - L964.Stadsplanen år i huwudsak
också genomförd. Den i gå1lande plan föreslagna breddade
och söderut förskjutna Lindarångsvågen har dock inte ut-
förts. Inte heller har det föreslagna parkstråket söder
om Haifa på nuvarande Lindarångsvågen realiserats liksom
en elnåtstation vid Tullvaktsvägens våndplan.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRI|NDRINGAR

Natur

Vegetationen i söder på Drottningbergets sluttning utgörs
av ådeIlövskog bland stora flyttblock. Skogen är ekolo-
giskt käns1ig och ska11 så långt som möjligt skyddas.
Enligt Haga-Brunnsvikenprogramnet ingår den i ett för-
slaget naturreservat. Inom planområdet finns därutöver
enstaka större träd vid bostadshuset inom södra hamnom-
rådet och intill vaktstugorna vid Frihamnens gamla entr6.
Kvarteret Stettin har trådplanterad förgård mot Tegel-
uddsvågen.

För att kunna bygg^ trafikleden måste ca 2000 kvm av na-
turrnarken söder om Lindarängsvågen avlågsnas. Detta kråvs
för onrådet fram till bergtunnelpås1ag. Delen norr om

påslaget utförs av betong och byggs i öppet schakt. In-
greppet kräver att ca 25 lrad, med mer än 20 cm stamdia-
meter, samt ungefär lika nånga mindre måste fållas eller
flyttas.

Trädgruppen vid bostadshuset liksom tråden vid vaktstu-
gorna kan behållas och kompletteras med nyplanteringar
inom trafikplatsens planteringsområden. Sårskilt stor
omsorg måste ågnas denna nyanlagda vegetation som är av
stor betydelse för ledens trafikanter. De passerar det
öppna området på ca 20 sekunder mellan långa tunnlar. Hår
år man en kort stund uppe i det fria.En varierad träd-
och buskvegetation bör anlåggas för rurlsavgrånsning,
buller- och blåndskydd. Tillsammans med övrig bygg- och
markgestaltning bör vegetationen bidra till en vål ut-
formad trafikplats.

Planförslaget S-Dp 90004

Kvarteret Teseludden

Fastigheterna Tegeludden 8 och l-5 år vid Östhammarsgatan
bebyggda med kontorshus L fyra till fen våningar från
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åren 1946 och 1956. Även husen vid Tegeluddsvågen inne-
håller kontor men dessa byggdes senare och är i fem och
sex våningar. AlIa har dårutöver två kållar- eller un-
dervåningar som används föt garage, skyddsrum, arkiv,
förråd mm.

Detaljplaneförslaget innebår ingen åndring av nuvarande
markanvåndning och utnyttjad byggrått. GåIlande planbe-
stäuuuelse för byggråtten vid Tegeluddsvågen åndras så att
åven kontor tillåts. Undermarksbyggandet begrånsas där-
emot så att schaktning inte tillåts under nivån +3,0.
Beståmmelsen avser att vara ett skydd mot skador i berget
nårmast vågtunneln och avser inte arbeten för denna. Om-
fattande föråndringar a\t byggnadernas grundläggning kom-
mer att bli nödvåndiga inom fastigheterna 13 och 14. Av-
ståndet mellan befintligt golv och blivande tunneltak är
ned tilI 3 m. Avlastning måste &irför ske så att husen
grundläggs på balkar som får upplag vid sidan om våg-
tunnlarna. Dårefter kan kå1larna återståIlas ti1l dagens
nyttj ande .

Kverleret HaÅfe och Tuflvakrgv{pn

Inom fastigheten Haifa 1 finns en trevåningsbyggnad från
är L962. Det nedre våningsplanet ligger ca 2 rn lågre ån
Lindarångsvågen. Idag hyrs hela byggnaden av Svelab
Filurlaboratoriet AB som har filmlaboratorium i fastig-
heten.
Österledens påfart söderut ligger ca 15 meter öster om
fas tigheten.

Tullvaktsvågen utlåggs dels som tillägg till kvarteret
Haifa dels som planteringsyta utmed trafikleden. Detta
innebår att Haifa l- måste få ny in- och utfart via
Tegeluddsvägen.

Frlhgm4en

Den berörda delen av Frihamnen utgörs till stor del av
asfalterade kommunikationsytor, spårområden, lagerbygg-
nader och containeruppstållning. I planområdets norra de1
finns en rangerbangård, i nittdelen ligger entrd ured tull
och infartskontroll samt i söder vid Tullvaktsvägen upp-
stäIlning av containrar. Mitt för kv Haifa har Stockholm
Energi en vårmepump son utvinner vårmeenergi ur avlopps-
vatten. I områdets sydöstra del finns ett bostadshus som
sCadsmuseet bedömt vara av positiv betydelse för stads-
bilden. Museet har också vårderat de två mindre husen f.d
vaktstugor vid gamla hamnentr6n som .av större vårde ur
historisk, kulturhistorisk eller konstnårlig synpunkt',.

Vaktstugorna och bostadshuseE kan llgga kvar inom de fö-
reslagna planteringarna. Bostadshuset blir dock
kringrånnt av avfartsrampen och den förhöjda
Lindarångsvågen. Övrig inom hamn- och planområdet belägen
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bebyggelse måste rivas för att ge plats för trafik-
platsen.

Öster om den nya trafikplatsen föreslås ny bangård samt
nytt spår til1 Loudden.

Österleden i stort

Österleden ingår som en lånk i trafikledsringen runt in-
nerstaden. Den ges en standard som uotsvarar en stadsmo-
torväg med dimensionerade hastigheten 70 km/tin. Leden
har två genomgående och ett tredje körfält för av- och
påfart i varje riktning. Trafikanter ska betala vågavgift
vid infartsvågar till Stockholns innerstad. Därför
anläggs betalstationer i ett snitt utanför ringen.
Närmast Österleden planeras stationer vid Ropsten och
Värmdöleden. Avgift erlaggs inte vid utfart från
innerstaden eller avfart från ringen.

Frihamnens trafikplats byggs framförallt för att ansluta
den tunga hamntrafiken. Den kommer också att kunna bIi av
betydelse för östra Östermalms trafikförsörjning. Hur
stor denna trafik via Lindarångsvågen blir beror på denna
vågs utformning och tillgänglighet för olika kategorier
av trafikanter. Det avgörs genom trafikpolitiska beslut
och lokala trafikföreskrifter.

Frlhgmnens trafikplats

Österledens avfart norrifrån ansluts till Tegeluddsvågen
och den söderifrån med ramp till Lindarångsvågen vilken
höjs som mest cirka 4 m. Påfart norrut sker från samma

väg via en ny hamninfart och söderut från Tegeluddsvågen.
Österleden når vid Frihaurnen sin högsta nivå +2,0 m, dvs
i nivå med befintligt hamnplan. Vid södra tunnelmynningen
ligger körbanan i Lilla Värtans nivå oeh vid den norra
fyra rneter Iägre. Grundvattenytan befinner sig på ca +1,0
m. Det betyder att körbanorna, inom det öppna avsnittet
vid Frihamnen, endast tiIl en mindre del ligger över
grundvattenytan. Därför måste vägkroppen omges av vat-
tentäta tråg av betong. Detta får konsekvenser för den
vegetation som skall anläggas på ledens mittremsa och
s idor .

Skydds- och planteringsområdena skall med murar, s1ånter
och terrasser överbrygga nivåskillnader mellan ledens
trafikytor och intilliggande gator och hamnområde. Dessa
planteringsytor avses att för den passerande trafikanten
utgöra "en oas och ett andningshål" samt vara ett sti-
mulerande miljöbyte efter lång tunnelfård. För trafik-
platsens omgivning innebår vegetationen rumsskapande
element som också bidrar till buller-, bländ- och damm-
skydd.
Det slutliga planförslaget ska1l kompletteras med ett
kvalitetsprogram dår detaljutformningen preciseras .
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Tegelu5!dsvilpn

Tegeluddsvägen behåIler i stort dagens utformning men med
nya ramper till Österleden och ny utfart från kv. Haifa.
Dessutom bygg" gatan under med trafiktunnel, flåktrum och
frånluftsledningar till ventilationstornet. Gatan kan
upprustas genom kompletterande trådplantering på östra
sidan.

Lindgrangsvågen

Lindarångsvågen kommer att genomgripande byggas om från
Tegeluddsvågen och ca 300 m österut. Vägprofilen höjs med
som mest cirka 4 m för att Österledstunneln ska kunna
passera planskilt. Till Lindarångsvågen knyts av- och
påfart moL norr samt den nya entr6gatan tilI hamnen.

Nagurmarken yi§ Drotlningberget

Den av Österledstunneln berörda marken underbyggs med
betong- och bergtunnlar. Naturmarken kan bevaras intakt
över de senare men måste återskapas över betongkonstruk-
tionerna.

Även utanför det egentliga byggområdet kommer markingrepp
att ske, främst i form av uppfyllnader. De år nödvändiga
för att terrånganpassa den, som mest, cirka 4 meter för-
höjda Lindarängsvägen. Marken skall hårvid trådplanteras
så att den naturligt förenas ti1l en helhet med omgivande
natur. Önskvärt år om ett antal av de idag på marken be-
fintliga träden och blocken kan återstållas för att bidra
till att detta uppnås.

Österledens tekniska anläggningar

Ventilation

Ringens tunnelsystem förses med långsgående ventilation,
dår luften förs från tunnlarnas infartsmyning långs de
enkelriktade tunnlarna med hjalp av dels trafikens kolv-
verkan dels i tunneltaken placerade flåktar. Ventila-
tionscentraler för enbart frånIuft placeras vid utfarts-
mynningarna. Vid Frihamnen föreslås två ventilationstorn,
ett vid vardera mlmningen, på mittremsan mellan nord- och
sydgående korfalt. Tornhöjden beror på avstånd till och
höjden på nårliggande byggnader.

Ventilationsanlåggningens dimensionering och miljökonse-
kvenser beskrivs i bilagda niljökonsekvensbeskrivning.
Placeringen av anlåggningen har stora stadsbildsmåssiga
konsekvenser. Generellt gä1ler att identiteten för Ringen
som stadsbyggnadselement förstårks, om avluftstornen ut-
formas som en med Ringens övriga element integrerad del
oeh inte Bes en anon)rm utformning och sidoordnad place-
ring.
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Avgtängnlng

Vid planerade större service- och underhållsarbeten måste
delar av tunnelsystemen stångas av för trafik. Dårvid
planeras dubbelriktad trafik med begrånsad hastighet
kunna framföras i det ena av systemets dubbla tunnelrör
medan det andra stångs av. Våxlingar mellan ledens kör-
riktningar kan enbart ske vid ledens öppna partier. Dessa
partier har också motsvarande betydelse för brand- och
utryckningsfordon vid insatser efter olyckor i tunnlarna.
Österledens stockholmsdel får våxlingsmöjlighet i Fri-
hamnens trafikplats.

Rengirlng, vgtle! och gvlopp

Stora insatser behövs för att rengöra trafikledens öppna
partier och tunnlar. Detta innebår bl.a vattenspolning av
körbanor och tunnelvåggar. För dagvatten och spolvatten
anordnas sårskilda avsättningsmagasin i ledens lågpunkter
där behandling sker med sedimentation, oljeavskiljning
samt eventuell fällning. Vattnet förs därefter till dag-
vattennåtet el1er direkt tiII recipient. Avsättningsma-
gasin för dag- och spolvatten föreslås i anslutning till
tunnelmynningarna. De anlåggs helt under mark och nås
från vägtunneln. Utsläpp från dessa avsättningsmagasin
kan eventuellt ske till Lilla Vårtan vid Frihamnen.

Ledningar

lnom hamnområdet finns lokala ledningar för Stockholms
Hamn. Stadens allmånna ledningar ligger huvudsakligen i
lokalgatorna.

En större avloppsledning till Louddens reningsverk föIjer
Lindarångsvågens norra gångbana fram till kv Haifa. Vid
Haifa korsar den vågen för att sedan dras i en bergtunnel
ti1l reningsverket. Denna tunnel korsar planerad Öster-
ledstunnel i samma nivå. Avloppstunneln måste låggas om

så att den korsar över leden i ett sydligare läge där
trafiktunneln ligger djupare.

En befintlig ledning för breddat dagvatten passerar från
Tegeluddsvägen cill Lilla Vårtan centralt över den p1a-
nerade crafikplatsen. Dagvattenbreddningen måste lösas på
annat sätt då trafikplatsen byggs. Eventuellt kan en
samondning ske ned avloppsledningen från ledens avsätt-
ningsmagasin.

Tunnelskvdd

Planförslaget innehåller beståmmelser som avser att
skydda trafiktunnlarna från skadliga ingrepp i omgivande
berg. Inom kvarteret Tegeludden föreskrivs därför en
lågsta schaktningsnivå för anlåggningar som inte hör
samman rned trafikleden.
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Grundvatten

Utredningar som underlag tilI vattendom pågår. Planför-
slaget innehåller en beståsmelse om lågsta nivå för drä-
nerande ingrepp. För byggande därunder skall åtgärder
vidtas som förhindrar att grundvattenytan sänks, t.ex
genom återinfiltration.

Genomförande och milj ökonsekvenser

Planen föreslås få 10 års genomförandetid. I planför-
slagets genomförandebeskrivning redogörs utförligare för
planens genomförande. Miljökonsekvenserna beskrivs i se-
parat handling.

Anders Malm
Ulf Tärnström
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