
 

     
 
 
 
 
Till Regeringen    2014-01-15 
Näringsdepartementet 
103 33 Stockholm 
 
 
        
Komplettering av överklagande av Trafikverkets beslut "Fastställelse av arbetsplan för väg E4 
Förbifart Stockholm", ärendenummer TRV2012/80286. 
 
Stockholms Naturskyddsförening  (föreningen) har den 6 december  2013 överklagat Trafikverkets 
fastställelse av arbetsplaner för väg E4 Förbifart Stockholm. Föreningen utvecklar här sitt 
överklagande. 
 
1. Stockholms Naturskyddsförening yrkar att Regeringen upphäver Trafikverkets beslut att 
fastställa arbetsplanen för E4 Förbifart Stockholm. 

Föreningen dristar sig till att, trots ”tankeförbudet” från Trafikverket, än en gång ifrågasätta behovet 
av Förbifart Stockholm. På sid 39 i fastställelsebeslutet står: 

Trafikverket vill nämna, att då regeringen har beslutat att ge tillåtlighet till E4 Förbifart Stockholm, 

med de tunnellägen som redovisas på karta till beslutet, behandlas skrivelser i vilka behovet av 

trafikleden ifrågasätts inte vidare. 

5 år har gått sedan Regeringen gav tillåtlighet åt Förbifart Stockholm. Sedan dess har klimatfrågan 
ökat i aktualitet och trafikutvecklingen har inte följt prognoserna som visade på en ständigt ökande 
trafik. Trafiken i Stockholm har inte ökat som förutspåtts i de prognoser som legat till grund för bl.a. 
beslut om Förbifart Stockholm. Trafikmängderna är också betydelsefulla för vilka resultat man får i de 
samhällsekonomiska kalkylerna. Förbifart Stockholm sägs vara samhällsekonomiskt lönsamt men om 
man kraftigt överskattar trafikmängderna blir slutsatserna förmodligen annorlunda. Behovet av 
Förbifart Stockholm kan och bör ifrågasättas. Verkligheten följer inte prognoserna, ska man då 
fortsätta planera utifrån prognoser eller utifrån den faktiska verkligheten? Förbifart Stockholm är en 
enormt stor investering med omfattande konsekvenser för miljön och som enligt Trafikverket själva 
strider mot flera av de transportpolitiska målen. Nu finns en sista chans att se över projektmålen och 
trafikprognoser m.m. och att de …………. 

Förenings överklagar fastställelsebeslutet även p.g.a att det strider mot miljöbalken och flera av kraven 
i Regeringens tillåtlighetsprövning har inte uppfyllts (bl.a. gällande luftkvalitet, buller och hälsa). 
Förbifart Stockholm strider också mot klimatmålen samt de transportpolitiska målen. Trafikverket 
säger i TRV 2012/29166, Samlad effektbedömning E4 Förbifart Stockholm, VST 001. att 
”Utbyggnaden av Förbifarten bedöms den ge ett negativt bidrag till den långsiktiga ekologiska 

hållbarheten då den innebär intrång i natur‐ och kulturmiljöer och bidrar till ökad biltrafik, ökad 

energiförbrukning och ökade utsläpp av växthusgaser.” 

Trafikverket medger här att projektet är ekologiskt ohållbart.  



 

Underlaget till beslutet är undermåligt och har stora brister med bl.a. motsägelsefulla förutsägelser om 
trafikutvecklingen. Miljökonsekvensbeskrivningen lever inte upp till miljöbalkens krav och hela 
planprocessen motsvarar inte heller kraven i direktivet om strategisk miljöbedömning (2001/42/EG).  

Förbifart Stockholm strider mot Miljöbalken och försvårar möjligheterna att nå flera av de av 
riksdagen beslutade miljömålen. Förbifart Stockholm går dessutom inte ihop med målsättningen i 
RUFS 2010 om att minska koldioxidutsläppen från trafiken med 30% fram till 2030. 

Förbifart Stockholm kommer att leda till mer biltrafik och mer köer, det enda som kan lösa 
Stockholms trafikproblem är en kraftig satsning på kollektivtrafik och utvecklade trängselskatter. 
Förbifart Stockholm strider också mot de transportpolitiska målen om god tillgänglighet. Förbifarten 
gynnar en mindre del av befolkningen och missgynnar det stora flertalet som är beroende av 
kollektivtrafiken. Den statliga myndigheten Trafikanalys har i rapporten Arbetspendling i 

storstadsregionerna, en nulägesanalys kommit fram till att arbetspendlarnas kostnad för förseningar 
och trängsel i stockholmsregionen totalt är ca 6,3 miljarder årligen men där endast 0,8 miljarder avser 
biltrafiken. Att då satsa ca 30 miljarder kr på en motorväg som inte på något sätt bidrar till att förbättra 
just kollektivtrafiken är inte en ansvarsfull planering och missar de verkliga försenings- och 
trängselproblemen i regionen. 

2. Planeringen av förbifart Stockholm är inte i samklang med direktivet om strategisk 
miljöbedömning (2001/42/EG). 

2005 redovisade dåvarande Vägverket utredningen ”Nord-Sydliga förbindelser i Stockholmsområdet” 
tre alternativ för att lösa trafikproblemen i Stockholm, Förbifart Stockholm, Diagonal Ulvsunda och 
Kombinationsalternativet. Valet föll sedan på Förbifart Stockholm trots att det var det sämsta 
alternativet för flera av de trafikpolitiska målen, inte minst de miljö- och klimatrelaterade målen.  
Restiderna blir inte kortare med Förbifart Stockholm och tillgängligheten ökar inte jämfört med de 
andra alternativen.  

I Förbifart Stockholm, miljön och klimatet – en fallstudie inom vägplaneringen, av KTH-forskarna 
Göran Finnveden och Jonas Åkerman kan man läsa följande: I Vägutredningen var målsättningen att 

finna en vägkorridor, inte att hitta en bra lösning på Stockholms trafik- och kommunikationsproblem. 

Det finns därför fortfarande ett behov av att utreda vad som sammantaget skulle vara en bra lösning 

på Stockholms trafikproblem. 

Någon egentlig alternativredovisning, varken enligt miljöbalkens krav eller kraven i direktivet om 
strategisk miljöbedömning (2001/42/EG), har alltså aldrig gjorts för detta projekt.  

I EU-kommissionens dokument Genomförande av direktiv 2001/42 om bedömning av vissa planers 

och programs miljöpåverkan förtydligas hur direktiv 2001/42/EG, SMB-direktivet, ska tolkas. 

Där står: En del av skälet till varför man skall utreda alternativ är att man vill hitta vägar för att 

minska eller undvika betydande skadlig miljöpåverkan av en föreslagen plan eller föreslaget program. 

Vidare : Att med avsikt välja ut alternativ för bedömning, vilka skulle medföra mycket större negativ 

påverkan, för att få utkastet till en plan eller ett program att hamna i bättre dager skulle strida mot det 

syfte som beskrivs i artikel 5.1. 

I Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. 

miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar], NFS 2009:1, kan man 
läsa följande: Syftet med planen, programmet eller ändringen av planen eller programmet bör inte 

vara så snävt formulerat att det bara finns ett rimligt alternativ eller att möjligheten att utveckla 

alternativ är kraftigt begränsad. Alternativ som innebär att syftet med planen eller programmet inte 

kan nås kan ej anses rimliga. 



 

I Regeringens beslut om tillåtlighet framgår att de två alternativ som förbifart Stockholm jämfördes 
med inte uppfyllde alla projektmålen. Ett av de sex projektmålen var: skapa en förbifart för 

långdistant trafik. Detta är ett tydligt exempel på hur man enligt gällande lagstiftning inte ska förfara.  

I Naturvårdsverkets Handbok med allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program, står att 
(sid 76)”Alternativ som tas fram med syftet att visa att huvudförslaget är att föredra framför andra 

alternativ kan inte heller anses som rimliga alternativ”. 

Frågan är om Diagonal Ulvsunda och Kombinationsalternativet kan betraktas som rimliga alternativ? 

Enligt en granskning från 2009 utförd av experter från de dåvarande trafikverken blir svaret nej. I 
Protokoll för korsvis granskning av samhällsekonomiska effektbedömningar sägs följande: ”Diagonal 

Ulvsunda borde kunna kopplas ihop bättre med befintligt vägnät och stora kollektivtrafikstråk för att 

därigenom minska både intrång och kostnader. När det gäller kollektivtrafiklösningen hade det varit 

mer rimligt och mindre kostsamt att istället kombinera utbygganden av snabbspårvägar med 

snabbpendeltåg längs befintligt järnvägsnät. Med de utbyggnader som ingår i nollalternativet hade 

detta varit möjligt till en begränsad kostnad. Restiderna för snabbpendeltåg via centrala Stockholm 

torde bli tillräckligt bra för att få en bra integration. Såsom Kombinationsalternativet nu är utformat 

blir investeringskostnaden t o m högre än för Förbifarten.” 

Granskarna är alltså tveksamma till de alternativ som tagits fram och hur de utretts. Stockholms 
Naturskyddsförening menar att de båda alternativen till Förbifart Stockholm inte kan anses som 
rimliga laternativ och att de har tagits fram med syfte att framställa Förbifart Stockholm som det bästa 
alternativet. Projektets syfte är för snävt definierat med bara en tänkbar lösning. Allt detta står i strid 
med EU-direktiv och miljöbalken.  

3. Övergripande hållbarhetsfrågor 

Grunden för all samhällsplanering anser vi ska uppfylla Miljöbalkens portalparagraf 1 kap 1 §, dvs 
”att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 

en hälsosam och god miljö”.  

Detta får särskild tyngd av att syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av en plan är att 
integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.  

Föreningen anser att arbetsplanen borde upphävas eftersom den MKB som tagits fram inte uppfyller 
kravet på att redovisa alternativ samt att MKB:n är otillräcklig. MKB:n redovisar inte de strukturella 
effekterna av Förbifart Stockholm vilket gör att projektets totala miljöpåverkan inte framgår. 
Underlaget för beslutet om arbetsplanen har sålunda varit bristfälligt och strider därmed mot PBL 5 
kap 18 §, 21 § samt 9 §. 

Föreningen anser att Förbifart Stockholm även strider mot 1§ 1 kap MB. Där talas om att MB ska 
tillämpas så att ” värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas”, ”den biologiska 

mångfalden bevaras”, ”mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 

kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas”. Att exploatera 
värdefulla natur- och rekreationsområden längs med Förbifart Stockholms sträckning är inte god 
hushållning. 

Likaledes påtalas i 1 och 2 §§ 2 kap ÄPBL att ”mark- och vattenområden skall användas för det eller 

de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 

föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 

hushållning.”  

I 1 § 3 kap MB sägs att ” Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka 

områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 

skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.”  Att bygga en 
trafikalstrande motorväg är inte en från allmän synpunkt god hushållning.  



 

Föreningen anser att planen också strider mot 6 § 3 kap. MB. Där påtalas att ”behovet av grönområden 

i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.” Även om Förbifart Stockholm till största 
del går i tunnel görs intrång i värdefulla grönområden.  

Vi vill hänvisa till TRV 2012/29166, Samlad effektbedömning E4 Förbifart Stockholm, VST 001. Där 
framgår följande (sid 29): 

Utbyggnaden av Förbifarten bedöms den ge ett negativt bidrag till den långsiktiga ekologiskahållbarh

eten då den innebär intrång i natur‐ och kulturmiljöer och bidrar till ökad biltrafik, ökad energiförbru

kning och ökade utsläpp av växthusgaser. 

Trafikverket medger här att projektet är ekologiskt ohållbart.  

4. Motsägelsefulla trafikprognoser 

I kapitel 6 i arbetsplanen, Konsekvenser av vägförslaget, gör man jämförelser av trafikflöden mellan 
nuläget och ett utbyggnadsalternativ. Utbyggnadsalternativet innebär Förbifart Stockholm med 
trängelskatt på Essingeleden medan man i nollalternativ inte räknar på trängelskatt på Essingeleden.  

Antalet fordon per dygn på Essingeleden beräknas till 158 000 i nuläget enligt kartan på sid 60 i 
arbetsplanen. Med en utbyggd Förbifart Stockholm och trängselskatt på Essingeleden beräknas 
Essingeleden trafikeras av 127 000 fordon per dygn år 2035. I MKB:n kapitel 7, Trafikprognoser, 
finns dessa siffror men också beräknade trafikflöden för ett nollalternativ. I nollalternativet anges 
Essingeleden trafikeras av 191 000 fordon.  

Vad som ger denna beräknade minskning framgår inte. Är det Förbifarten som gör att trafiken minskar 
där eller är det trängselskatten? En sådan viktig fråga borde självklart framgå av arbetsplanen. I 
MKB:n hänvisas till att det politiska läget är sådant att trängselskatt på Essingeleden utan Förbifart 
Stockholm inte är realistiskt. Det må vara så i dagsläget men sådant kan förändras och sådana hänsyn 
bör inte tas i en MKB. Ett av syftena med en MKB är ett ge ett beslutsunderlag som gör att man kan 
välja det miljöbästa alternativet. Nu undanhålls viktiga fakta för både politiker och allmänhet.  

Det finns även anleding att ifrågasätta siffrorna för antalet fordon på Essingeleden. De trafikprognoser 
som tagits fram tycks överskatta trafikmängderna. Den faktiskt uppmätta trafikmängden på 
Essingeleden är betydligt lägre än 158 000 fordon per dygn. I rapporten Vad dubbdäcksförbudet på 

Hornsgatan har betytt för luftkvaliteten, SLB 2:2011, finns uppgifter om uppmätta trafikflöden på 
Essingeleden. Där framgår att Essingeleden, vid Lilla Essingen, under åren 2008 – 2011 trafikeras av 
124 – 129 000 fordon per dygn. För åren 2010 och 2011 mättes trafikmängderna till ca 124 000 fordon 
per dygn. Alltså långt under det angivna nuläget i arbetsplanen och MKB:n. Detta är fråga om 
uppmätta trafikflöden och inte prognoser. De trafikprognoser som används som underlag för 
arbetsplanen har alltså redan bevisats vara helt felaktiga. Trots en befolkningsökning och ekonomisk 
tillväxt så har inte biltrafiken ökat. Detta är ett trendbrott som utifrån ett miljöperspektiv måste ses 
som mycket glädjande. Även Stockholms trafikkontor har uppmärksammat detta. I en rapport från 
2011 ”Analys av flöden i Stockholmstrafiken - Utveckling och nuläge” 2010 konstateras: “Under 

några år finns en trend att trafiken inte ökar trots att både befolkning och sysselsättningen ökar. Det 

är positivt för regionens utveckling att ekonomin kan växa utan att trafiken gör det, även om det är för 

tidigt att säga om det är en tillfällighet eller en mer långsiktig trend.” 

 

En märklig företeelse i planahandlingarna är att trafiken i Stockholms innerstad sägs minska p.g.a. 
Förbifart Stockholm, samtidigt som den ekonomiska kalkyl som tagits fram för projektet bygger på att 
trafiken över trängselskattesnittet ökar med 0,5 % per år. I Trafikverkets trafikprognos i 
samrådsunderlaget för arbetsplan 2009 förutsägs ökningen av innerstadstrafiken bli drygt 30% till 
2035, vilket stämmer med ovannämnda 0,5% per år. Detta går uppenbart inte ihop med påståendet att 
trafiken ska minska i Stockholms centrala delar. 



 

Samtliga slutsatser i MKB:n avseende luftföroreningar, buller och klimatpåverkan bygger på helt 
orealistiska förutsättningar och kan bara erhållas om man utesluter viktiga fakta och framtida 
trafikökningar p.g.a. Förbifartens strukturerande effekt. MKB.n bör därför underkännas som 
beslutsunderlag.  

5. Förbifart Stockholm ger sämre folkhälsa –villkor 3 i tillåtlighetsbeslutet uppfylls inte 

I villkor 3 i tillåtlighetsbeslutet står: Planen ska även innehålla de åtgärder som ska vidtas för att 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inte ska  överskridas  och så att luftföroreningar i tunnlarna 

begränsas. 

 

 

 

I MKB:n påstås att den sammantagna hälsoeffekten blir positiv av Förbifarten. Denna positiva bild av 
projektet anser vi vara helt grundlös. Läser man närmare i MKB:n förstår man hur man kan komma till 
dessa slutsatser. På flera ställen framhålls att slutsatserna om hälsopåverkan gäller under förutsättning 
att den frigjorda vägkapaciteten inte fylls upp av nygenerarad trafik. Detta är inte ett trovärdigt 
antagande. I kapitel 6.4, sista stycket kan man läsa att Förbifarten ökar trafiken med 3% jämfört med 
nollalaternativet och att ”all biltrafik har lokala start- och målpunkter, ofta i bostadsområden, och 

denna lokala påverkan har inte studerats. I och med att Förbifart Stockholm genererar mer trafik än 

nollalternativet är det fler bilar som startar och avslutar sin resa i bostadsområden och andra 

områden där människor vistas och i dessa områden finns det risk för ökad bullerstörning”. 

Det framgår också att man räknar med mindre köbildning när Förbifarten är byggd. Såvitt vi kan se 
har man inte räknat på de strukturerande effekterna av Förbifarten. Sådana studier skulle med säkerhet 
visa på en ännu större trafikökning än de 3% som anges i MKB:n.  

Enligt planhandlingarna ska luftkvalitén och bullersituationen i Stockholms innerstad förbättras i och 
med att vägnätet i Stockholm avlastas. Erfarenheter visar emellertid att ökad vägkapacitet bidrar till 
nya resor, som tidigare gjordes med andra färdmedel eller inte gjordes alls – detta gäller särskilt i 
områden där trafikflödena är nära vägsystemets kapacitetstak. Detta innebär i princip att om man 
flyttar bilar från gator ut på en trafikled, så fylls dessa gator snart av ny trafik. Detta faktum har man 
inte räknat med i MKB:n. Man säger dock att de sammantagna förbättringarna vad gäller luftkvalitet 
och buller ”delvis beror på att mycket trafik går i tunnel men också på att trafik flyttar ut från mer 

tätbefolkade delar av Stockholm till mindre befolkade delar”. Som vi tidigare påtalat är det en falsk 
förhoppning att trafiken ska minska i Stockholms innerstad om Förbifarten byggs.  

Vi kan konstatera att där Förbifarten föreslås gå i ytläge är det redan idag en oacceptabel 
bullersituation. Idag bullerstörda områden kommer att utsättas för ännu mer buller. Ett exempel på de 
orimliga konsekvenserna är påverkan på rekreationsområden i Hjulstaområdet. Redan idag är 
bostadsområden och rekreationsområden bullerstörda på grund av E 18 och Bergslagsvägen. I MKB:n 
för Hjulstamotet sägs på sid 59 att ”möjligheten till avkopplande återhämtning i ett närliggande 

rekreationsområde är litet i Hjulstaområdet”.  

Trafikverkets lösning på detta är att sätta upp bullerskärmar på ett stort antal platser.Bullerskärmarna 
ökar barriäreffekterna ännu mer, både för människor och för djur. Man bygger då helt bort känslan 
som man har idag av ett tämligen öppet landskap. 

MKB:n bör kompletteras med beräkningar som visar konsekvenserna av mer realistiska scenarion. 
Flera gånger i MKB:n upprepas att de påstådda förbättringarna gäller ”under förutsättning att frigjord 

kapacitet på befintliga vägar inte åter fylls med trafik”. Detta är inte realistiska utgångspunkter.  
Slutsatserna angående hälsokonsekvenserna av Förbifart Stockholm måste därför underkännas.  



 

I MKB:n nämns bara de större partiklarna, PM10, medan de mindre partiklar inte omnämns alls. Dessa 
partiklar bedöms vara farligare än PM10. Dessa partiklar bildas i förbränningsmotorer vilka 
förmodligen kommer att dominera vår fordonsflotta under överskådlig tid.  

Bullerdämpande beläggning på Förbifarten anges som ett sätt att minska bullernivåerna men sådan 
beläggning riskerar att ge upphov till mer partiklar och på så sätt försämra luftkvaliteten. 

Även om man skulle acceptera slutsatsen att hälsopåverkan av trafiken totalt sett minskar så kan det 
inte vara rimligt att öka den negativa hälsopåverkan i vissa delar av Stockholm (Skärholmen, Hjulsta-
Akalla, Häggvik) för att man i de centrala delarna av staden ska få det bättre. Hur kan man över huvud 
taget göra sådana avvägningar och säga att vissa människor är värda att få det bättre på bekostnad av 
andra? Detta tas också upp i MKB:n där man säger att ”där Förbifart Stockholm går i ytläge bor 

grupper som är socioekonomiskt svagare jämfört med kommunen som helhet. Det innebär att de 

människor som kommer att drabbas av störningar också är extra känsliga för störningar, vilket 

medför en ökad risk för negativa hälsokonsekvenser”. Detta motverkar det övergripande målet för 
folkhälsa i Sverige, att arbeta för god hälsa på lika villkor.  

Slutsatserna i MKB:n avseende luftföroreningar och buller bygger på helt orealistiska förutsättningar 
och kan bara erhållas om man utesluter viktiga fakta och framtida trafikökningar p.g.a. Förbifartens 
strukturerande effekt. MKB.n bör därför underkännas som beslutsunderlag.  

Det framgår av MKB:n att kvävedioxid- och partikelhalterna ökar i Vålberga och Hjulsta men att 
miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Detta betyder inte att det inte uppstår negativa 
hälsokonsekvenser och dödligheten hos vuxna i Vålberga och Hjulsta beräknas öka med 1-2% per år 
jämfört med nollalternativet.  

MKB:n säger också att ”Samtidigt förstärks bilen som transportmedel i regionen och det har till följd 

att bilens negativa hälsoeffekter ökar, dvs luftföroreningar, trafikbuller, trafikolyckor, barriäreffekter 

och inaktivitet”.  

Det är med andra ord mycket tydligt att Förbifart Stockholm sammantaget kommer att ge försämrad 
folkhälsa i regionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undertecknad originalhandling kommer att skickas med post. 

 
 
 
Beatrice Sundberg 
Ordförande  
Stockholms Naturskyddsförening 
Norrbackagatan 80 
113 41 Stockholm 
 


